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راصد 31 :حزبا سياسيا ليس لديهم مترشحين في انتخابات اإلدارة املحلية القادمة
ً
ً
•  31حزبا سياسيا ليس لديهم مترشحين في انتخابات اإلدارة املحلية القادمة.
ً
ً
•  19مترشحا حزبيا ملنصب رئاسة البلدية.
•  1مترشح حزبي وحيد في انتخابات مجلس أمانة عمان.
•  22سيدة حزبية مترشحة.
•  5.4%نسبة املترشحين الحزبيين ضمن الفئة العمرية أقل من  35عام.
ً
ً
•  30مترشحا ومترشحة حزبيين النتخابات مجالس املحافظات.
ً
• الوسط اإلسالمي وامليثاق والشورى األعلى ترشحا بين األحزاب.
•  31.5%من األحزاب السياسية غيرراضين عن قانون اإلدارة املحلية .2021
•  63%من األحزاب يثقون بدرجة كبيرة بقدرة الهيئة املستقلة على إدارة العملية االنتخابية.
ً
ً
•  76%من األحزاب السياسية قالوا بأنه سيكون للمال دورا سلبيا في االنتخابات القادمة.
•  35.2%من األحزاب السياسية قالوا بأن االنتخابات القادمة ستكون نزيهة بشكل كامل.
•  72.2%من األحزاب السياسية راضين بشكل كبيرومتوسط ومحدود عن مقترح قانون األحزاب الجديد.
•  88.9%من األحزاب السياسية راضين بشكل كبيرومتوسط ومحدود عن مقترح قانون االنتخاب الجديد.

1

خبرesae
leR sserP

صحفي

ً
ً
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األربعاء 2022/02/21
عمان  -األردن
مركــز الحيــاة  -راصــد ،نفــذ برنامــج راصــد ملراقبــة االنتخابــات دراســة حــول توجهــات األح ـزاب األردنيــة لالنتخابــات
البلديــة ومجالــس املحافظــات املقبلــة ،حيــث اســتهدفت الدراســة كافــة األح ـزاب السياســية والتــي وصــل عددهــا إلــى
ً
ً
ً
55حزبــا مرخصــا ومســجال فــي وزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة.
ً
وبينــت نتائــج الد اســة أن عــدد األح ـزاب التــي شـ ّ
ـحت عــدد مــن أعضائهــا لالنتخابــات املقبلــة وصــل إلــى 24حزبــا مــن
ر
ر
ً
أصــل 55حزبــا ،مــا يعنــي أن  57%مــن األحـزاب السياســية ليــس لديهــم أي مترشــحين أو مترشــحات ،حيــث وصــل عــدد
ً
املترشــحين واملترشــحات الحزبييــن إلــى 74مترشــحا ومترشــحة.
ً
وأظهــرت النتائــج بــأن منصــب رئيــس البلديــة ترشــح لــه  19حزبيــا توزعــوا علــى  8محافظــات ،كمــا بلــغ عــدد املترشــحين
واملترشــحات لعضويــة املجالــس البلديــة 24مترشــح ومترشــحة توزعــوا ضمــن 17مجلــس بلــدي ،فيمــا كان هنــاك مترشــح
ً
ً
وحيــد لعضويــة مجلــس أمانــة عمــان ،وترشــح مــا مجموعــة 30مترشــحة ومترشــحا حزبيــا لعضويــة مجالــس املحافظــات
ضمــن 8محافظــات.
وعلــى صعيــد النســاء الحزبيــات املترشــحات فقــد وصــل عددهـ ّـن إلــى 22مترشــحة ،حيــث ترشــح  11مترشــحة النتخابــات
مجالس املحافظات ،و11مترشــحات لعضوية املجالس البلدية ،ولم تترشــح أية ســيدة حزبية لعضوية أمانة عمان،
ً
والجديــر ذكــره أن عــدد الحزبييــن املترشــحين ضمــن الفئــة العمريــة أقــل مــن 35عامــا وصــل إلــى 4مترشــحين.
وحــول ر�ضــى األحـزاب عــن قانــون اإلدارة املحليــة لســنة  2021فقــد تبيــن أن  11.1%مــن األحـزاب راضيــن بشــكل كبيــر
عــن القانــون ،و 53.7%راضــون بشــكل متوســط ،و 3.7%راضــون بشــكل ضعيــف ،و 31.5%غيــر راضــون عــن قانــون
اإلدارة املحليــة .2021

2

خبر
صحفي
مركزالحياة  -راصد

ً
ً
وقــال  75.9%مــن األح ـزاب أن املــال ســيلعب دورا ســلبيا خــال االنتخابــات القادمــة ،وقــال  18.5%بأنــه لــن يكــون
ً
للمــال أي دور ،فيمــا تبيــن أن مــا نســبته  5.6%قالــوا بــأن دور املــال ســيكون ايجابيــا.
وعــن مــدى ثقــة األحـزاب السياســية بقــدرة الهيئــة املســتقلة علــى ادارة العمليــة االنتخابيــة تبيــن أن مــا نســبته  63%مــن
األحـزاب يثقــون بدرجــة كبيــرة ،و 18.5%يثقــون بدرجــة متوســطة ،و 9.2%يثقــون بدرجــة محــدودة و 9.3%ال يثقــون
بقــدرة الهيئــة املســتقلة علــى إدارة العمليــة االنتخابيــة.
وبخصــوص نزاهــة العمليــة االنتخابيــة القادمــة قــال  35.2%مــن األح ـزاب بــأن االنتخابــات القادمــة ســتكون نزيهــة
بشــكل كامــل ،و 50%قالــوا أن االنتخابــات ســتكون نزيهــة إلــى حــد مــا ،فيمــا تبيــن أن مــا نســبته  14.8%قالــوا بأنهــا
ســتكون غيــر نزيهــة.
وبمــا يتعلــق بمقتــرح قانــون األح ـزاب الجديــد قــال  11.1%مــن األح ـزاب أنهــم راضيــن بشــكل كبيــر ،و 48.1%راضــون
بشــكل متوســط ،و 13%راضــون بشــكل محــدود ،و 27.8%غيــر راضــون ،أمــا مقتــرح قانــون االنتخــاب الجديــد قــال
 31.5%مــن األح ـزاب أنهــم راضيــن بشــكل كبيــر ،و 50%راضــون بشــكل متوســط 7.4% ،راضــون بشــكل محــدود،
و 11.1%غيــر راضــون.
وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر مــدري مركــز الحيــاة – راصــد أن ضعــف مشــاركة األح ـزاب الحاليــة فــي العمليــة
االنتخابيــة تدلــل علــى ضــرورة وأهميــة مخرجــات اللجنــة امللكيــة لتحديــث املنظومــة السياســية املرتبطــة بتعزيــز الحيــاة
الحزبيــة وتغييــر النهــج القائــم فــي مشــاركة األحـزاب ،وأكــد بنــي عامــر علــى أن مشــاركة األحـزاب فــي أي عمليــة انتخابيــة
ً
تعطــي مؤشـرا علــى مــدى قــدرة األحـزاب علــى انتــاج قيادييــن سياســيين منتخبيــن علــى املســتوى املحلــي والوطنــي ،وشــدد
ً
ً
بنــي عامــر علــى ضــرورة بلــورة الجهــود الوطنيــة ليكــون لألحـزاب دورا فاعــا فــي أيــة عمليــة انتخابيــة.
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