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راصد 53 :رئيس بلدية سابق يترشح لالنتخابات
•  35%من املترشحين لرئاسة البلدية متقاعدين عسكريين.
•  33%من املترشحين لرئاسة البلدية موظفين حكوميين سابقين.
•  61%من املترشحين لرئاسة البلدية تجاوزت درجتهم العلمية الثانوية العامة.
•  56%من املترشحين ليس لديهم برنامج انتخابي منشور.
•  77%من املترشحين يثقون بشكل كبيرفي قدرة الهيئة املستقلة لالنتخاب على ادارة العملية االنتخابية.
•  45%من املترشحين ترشحوا النتخابات سابقة.
ً
• ثلث املترشحين ترشحوا سابقا ملنصب رئيس بلدية.
•  15مترشح ملنصب رئيس بلدية ترشحوا النتخابات نيابية سابقة.
•  73%من املترشحين يرتكزون على إجماع عشائري أوإجماع ملجموعة من العشائرفي منطقة جغر افية واحدة.
•  2%من املترشحين يعتمدون على قواعد حزبية في حملتهم االنتخابية.
•  21%من املترشحين تعرضوا ملضايقات.

ً
•  11%من املترشحين يرون بأن هناك تدخالت تؤثرسلبا على العملية االنتخابية.
•  70%من املترشحين يرون بأن االنتخابات القادمة ستكون نزيهة بشكل كامل.
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عمان  -األردن

ّ
مركــز الحيــاة  -راصــد ،نفــذ فريــق راصــد ملراقبــة انتخابــات اإلدارة املحليــة  ،2022دراســة خاصــة باملترشــحين ملوقــع
ً
رئاســة البلديــة حيــث تــم مقابلــة كافــة املترشــحين ،حيــث بينــت نتائــج الدراســة أن  53مترشــحا كانــوا رؤســاء بلديــات
ً
ً
ســابقين ومترشــحا واحــدا كان برملانــي ســابق.
وأظهــرت النتائــج الخاصــة بالخلفيــة الوظيفيــة (املهنــة) أن  34,8%مــن املترشــحين هــم متقاعــدون عســكريون ،بينمــا
ّ
مثل ما نســبته  33.7%من املترشــحين موظفيين حكوميين ســابقيين ،فيما وصلت نســبة العاملين في القطاع الخاص
إلــى  ،25,1%و 6.4%متقاعديــن مــن القطــاع الخــاص.
وبخصــوص التحصيــل العلمــي فتبيــن أن  16%مــن املترشــحين حاصليــن علــى شــهادة الدراســات العليــا ،و38,2%
حاصلــون علــى درجــة البكالوريــوس ،و 6.6%حاصلــون علــى شــهادة الدبلــوم ،و 30%ثانويــة عامــة ،و 9,2%أقــل مــن
ثانويــة عامــة.
ً
ً
ً
وبمــا يتعلــق بتواجــد برنامــج انتخابــي للمترشــحين فقــد قــال  56%مــن املترشــحين ليــس لديهــم برنامجــا انتخابيــا منشــورا
حتــى اآلن ،و 44%قامــوا بنشــر برنامجهــم االنتخابــي وذلــك حســب إجابتهــم.
وعــل صعيــد آخــر تبيــن مــن خــال نتائــج الدراســة أن  45%مــن املترشــحين الحالييــن كانــوا قــد ترشــحوا النتخابــات
ســابقة ،منهــم  172منهــم ترشــحوا ملنصــب رئيــس بلديــة و 17ترشــحوا لالنتخابــات البرملانيــة و 39ترشــحوا ملنصــب
ً
عضــو مجلــس بلــدي و 19مترشــحا كانــوا قــد ترشــحوا النتخابــات مجالــس املحافظــات.
وافــادت نتائــج الدراســة بــأن  73%مــن املترشــحين يرتكــزون علــى إجمــاع عشــائري أو مجموعــة مــن العشــائر فــي منطقــة
جغرافيــة و 20%منهــم ترشــحوا بشــكل مســتقل ،بينمــا كان  2%منهــم يعتمــدون علــى قاعــدة حزبيــة ،و 5%منهــم يعتمــد
علــى الشــباب فــي منطقتــه.

2

خبر
صحفي
مركزالحياة  -راصد

وفيمــا يتعلــق بموضــوع املضايقــات التــي يتعــرض لهــا املترشــحون فقــد أفــاد مــا نســبته  79%مــن املترشــحين بأنهــم لــم
يتعرضــوا ألي مضايقــات فيمــا كان  21%منهــم قــد تعرضــوا ملضايقــات ،وبتفصيــل مصــدر املضايقــات فقــد قــال 65%
أن مصدرهــا مــن مترشــحين آخريــن ،و  19%قالــوا بــأن مصــدر املضايقــات مــن أشــخاص مــن نفــس العشــيرة.
ومــن جهــة أخــرى يــرى  89%مــن املترشــحين أنــه ال توجــد أي تدخــات ســلبية تؤثــر علــى العمليــة االنتخابيــة ،فيمــا يــرى
 11%بأنــه هنــاك تدخــات ســلبية تؤثــر علــى العمليــة االنتخابيــة ،حيــث قــال  46%مــن الذيــن يــرون أن هنالــك تدخــات
أن مصدرهــا مســؤولين ســابقين و  37%يــرون أن مصدرهــا برملانييــن حالييــن.
أمــا بمــا يتعلــق بمــدى ثقــة املترشــحين بقــدرة الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب علــى ادارة العمليــة االنتخابيــة فتبيــن نتائــج
املقابــات أن  76,8%مــن املســتجيبين يثقــون بشــكل كبيــر فــي قــدرة الهيئــة علــى ادارة العمليــة االنتخابيــة ،و17,8%
ً
يثقــون بشــكل متوســط ،و 3,7%بشــكل محــدود ،و 1,7%ال يثقــون أبــدا.
وبخصــوص نزاهــة العمليــة االنتخابيــة أفــاد مــا نســبته  70%مــن املترشــحين بــأن االنتخابــات القادمــة ســتكون نزيهــة
بشــكل كامــل ،فيمــا أفــاد مــا نســبته  27,1%منهــم بــأن االنتخابــات ســتكون نزيهــة إلــى حــد مــا ،و 3,9%قالــوا بأنهــا ســتكون
غيــر نزيهــة.
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