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ً
راصد: 3 برملانيين وبرملانيات في عمر الـ 32 عاما

 .
ً
15 برملاني وبرملانية ضمن الفئة العمرية 30 – 40 عاما  •

 وهم عماد العدوان ومروة الصعوب ويزن شديفات. 
ً
3 برملانيين وبرملانيات في عمر الـ 32 عاما  •

23 برملاني وبرملانية عادوا من املجلس الثامن عشر.  •

 وتيارات سياسية. 
ً
 يمثلون أحزابا

ً
17 برملانيا  •

إلــى  األردنــي وصلــوا  والوفــاء  املوحــدة  األردنيــة  والجبهــة  اإلســامي  والوســط  اإلســامي  العمــل  أحــزاب جبهــة   •

فقــط.  عشــر  التاســع  املجلــس 

 معدل أعمار أعضاء املجلس التاسع عشر 
ً
51.8 عاما  •

 وبرملانية ضمن الفئة العمرية 61 فأكثر. 
ً
21 برملانيا  •

 في البرملان بنسبة %39 من أعضاء املجلس
ً
الفئة العمرية 50 – 60 األعلى تمثيا  •

%76.4 نسبة األصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة من مجموع املقترعون  •

%43.3 نسبة األصوات التي حصل عليها الفائزون من مجموع املقترعون  •

 حصلت عليها قوائم الحزبيين والتيارات السياسية الفائزة. 
ً
145,386 صوتا  •

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر
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عمان - األردن

 لعمــل مركــز الحيــاة – راصــد فــي مراقبــة االنتخابــات، نقــدم دراســة حــول التحليــات 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، اســتكماال

 منــا بضــرورة ضمــان تدفــق كافــة املعلومــات املرتبطــة بتركيبــة 
ً
واملعلومــات لتركيبــة مجلــس النــواب التاســع عشــر إيمانــا

املجلــس وفئاتهــم العمريــة والوجــوه الجديــدة التــي دخلــت مجلــس النــواب ألول مــرة وأســماء البرملانييــن والبرملانيــات 

الحزبييــن وضمــن التيــارات السياســية. 

والبرملانيــات أعضــاء  البرملانييــن  الحيــاة راصــد  بنــي عامــر مديــر عامــر مركــز  الدكتــور عامــر  دعــى  الســياق  هــذا  وفــي 

املجلــس التاســع عشــر إلــى ضــرورة تعزيــز قنــوات التواصــل مــع القواعــد االنتخابيــة وتكريــس التشــاركية فــي القــرارات 

التــي يتــم اتخاذهــا، واملوائمــة بيــن األداء وتطلعــات القواعــد االنتخابيــة، والبنــاء علــى أولوياتهــم ضمــن األطــر الرقابيــة 

والتشــريعية. 

وتبيــن نتائــج الدراســة أن عــدد البرملانييــن والبرملانيــات الجــدد الذيــن أصبحــوا أعضــاًء فــي مجلــس النــواب التاســع عشــر 

وصــل إلــى 98 برملانــي وبرملانيــة، فيمــا وصــل 23 برملانــي وبرملانيــة مــن املجلــس الســابق الثامــن عشــر إلــى املجلــس التاســع 

عشــر، بنمــا وصــل 9 برملانييــن ســابقين قبيــل املجلــس الثامــن عشــر إلــى املجلــس التاســع عشــر. 

17 برملانيــة  فــي البرملــان التاســع عشــر، فقــد بينــت الدراســة أن  وعلــى صعيــد تثميــل األحــزاب والتيــارات السياســية 

 مســجلين فــي 
ً
 مــن األحــزاب والتيــارات السياســية وصلــوا إلــى مجلــس النــواب التاســع عشــر، منهــم 13 حزبيــا

ً
وبرملانيــا

4 أحــزاب فقــط  5 منهــم ضمــن التيــارات السياســية املتحالفــة مــع األحــزاب، وبينــت النتائــج أن  قوائــم األحــزاب، و 

وصلــت إلــى البرملــان التاســع عشــر وهــي وحــزب جبهــة العمــل اإلســامي بواقــع 5 برملانييــن وبرملانيــات، وحــزب الوســط 

5 برملانييــن وبرملانيــات،  وحــزب الجبهــة األردنيــة املوحــدة ببرملانــي واحــد، وحــزب الوفــاء األردنــي ببرملانــي  بـــ  اإلســامي 
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واحــد، ويذكــر أن األصــوات التــي حصلــت عليهــا قوائــم األحــزاب الفائــزة فقــد وصــل عددهــا إلــى 145,386 مــن أصــل 

االنتخابــات.  فــي   ومقترعــة 
ً
1,387,711 مقترعــا

أمــا بمــا يتعلــق بتوزيــع البرملانييــن والبرملانيــات حســب الفئــات العمريــة فقــد تبيــن أن معــدل أعمــار مجلــس النــواب 

، وتبيــن أن عــدد البرملانييــن والبرملانيــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن 30 – 40 وصــل 
ً
التاســع عشــر وصــل إلــى 51.8 عامــا

 
ً
 وبرملانيــة، فيمــا كان عــدد البرملانييــن والبرملانيــات ضمــن الفئــة العمريــة 41 – 50 قــد وصــل إلــى 43 برملانيــا

ً
إلــى 15 برملانيــا

 
ً
 وبرملانيــة ضمــن الفئــة العمريــة 51 – 60، فيمــا وصــل وعــدد الذيــن تجــاوزوا الـــ 61 عامــا

ً
وبرملانيــة، بينمــا كان 51 برملانيــا

 كل مــن عمــاد العــدوان ومــروة الصعــوب ويــزن 
ً
 وبرملانيــة، ويذكــر أن أصغــر البرملانييــن والبرملانيــات ســنا

ً
إلــى 21 برملانيــا

 النائــب نــواف الخوالــدة مــن محافظــة 
ً
، فيمــا كان أكبــر البرملانييــن والبرملانيــات عمــرا

ً
شــديفات وذلــك بعمــر 32 عامــا

 .
ً
املفــرق بعمــر 74عامــا

وبخصــوص مجمــوع األصــوات التــي حصلــت عليهــا القوائــم التــي حصلــت علــى مقاعــد فــي املجلــس التاســع عشــر فقــد 

 ومقترعــة فــي االنتخابــات وبنســبة %76.4 مــن 
ً
وصــل عــدد األصــوات إلــى 1,060,151 مــن أصــل  1,387,711 مقترعــا

املقترعين، وبنسبة %22.8 من مجموع من يحق له االقتراع على مستوى اململكة، أما فيما يتعلق بمجموع األصوات 

التــي حصــل عليهــا البرملانييــن والبرملانيــات الــذي حصــدوا مقاعــد املجلــس التاســع عشــر فقــد وصــل تعــداد أصواتهــم 

فــي  %43.3 ممــن اقترعــوا   ومقترعــة ووصلــت نســبة األصــوات التــي حصــل عليهــا الفائــزون إلــى 
ً
604,126 مقترعــا إلــى 

االنتخابــات، فيمــا وصلــت نســبة األصــوات التــي حصــل عليهــا الفائــزون مــن مجمــوع مــن يحــق لــه االقتــراع إلــى 13%.  
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