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مركز الحياة - راصد

راصد ينشر دراسة تحليلية حول البرامج االنتخابية واملبالغ املرصودة للحمالت

 من املترشحات اإلناث على الحمالت االنتخابية.    
ً
املترشحين الذكور أكثر انفاقا  •

%50 من املترشحات واملترشحين برامجهم جاهزة ولم تنشر بعد.    •

  .
ً
%46 من املترشحات واملترشحين سيعدون برامج انتخابية الحقا  •

 انتخابية.  
ً
%4 من املترشحين الذكور لن يقدموا برنامجا  •

%70 من املترشحات واملترشحين هدفهم من الفوز رقابي تشريعي.    •

%30 من املترشحات واملترشحين هدفهم من الفوز خدمي.    •

 أقل من 5000 دينار لإلنفاق على حملتهم.  
ّ

%70 من املترشحات يرصدن  •

%3 من املترشحين الذكور رفضوا اإلفصاح عن مبالغهم املرصودة لحمالتهم االنتخابية.    •

%41 من املترشحات واملترشحين يرتكزون على قواعدهم العشائرية في جذب األصوات.    •

%23 من املترشحات واملترشحين يرتكزون على قواعدهم املناطقية في جذب األصوات.   •

 على قواعد القائمة االنتخابية في جذب األصوات.  
ّ

%30 من املترشحات يرتكزن  •

%15 من املترشحين و%8 من املترشحات يرتكزون على قواعدهم الحزبية.      •

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

مركز الحياة - راصد، نفذ تحالف راصد ملراقبة االنتخابات البرملانية 2020، دراسة تحليلية حول البرامج االنتخابية 

والقواعــد التــي يعتمــد عليهــا املترشــحات واملترشــحون، وموازناتهــم املرصــودة للحمــات االنتخابيــة ومصادرهــم لذلــك، 

كمــا تضمنــت الدراســة تســاؤالت قدمــت للمترشــحين حــول أهدافهــم األساســية مــن الوصــول إلــى مجلــس النــواب، وفــي 

هــذا الســياق قــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق تحالــف راصــد أن املعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة ناتجــة عــن 

مقابلــة املترشــحين واملترشــحات بشــكل مباشــر حيــث تــم مقابلــة %96 مــن املترشــحات واملترشــحين وتــم تتبــع معلومــات 

مــا تبقــى مــن مصــادر مختلفــة. 

وأشــار بنــي عامــر إلــى أهميــة هــذه املعلومــات التــي تنشــر حــول املترشــحات واملترشــحين ملــا يمكــن أن تشــكله انطباعــات 

معياريــة تســاهم فــي تأطيــر الفكــر املســتقبلي للعمليــة االنتخابيــة فــي األردن، وآليــة التمثيــل وقــدرة التشــريعات الوطنيــة 

علــى تطويــر العمــل البرملانــي الجمعــي.  

وأظهرت النتائج املســتخلصة من الدراســة واملتعلقة بوجود برنامج انتخابية للمترشــحات واملترشــحين أن %50 منهم 

قالــوا بــأن لديهــم برامــج انتخابيــة وهــي جاهــزة للنشــر، وقــال %46 مــن املترشــحات واملترشــحين أنهــم ســيقومون بإعــداد 

 انتخابيــة إلــى %4 مــن 
ً
، فيمــا وصلــت نســبة املترشــحات واملترشــحين الذيــن قالــوا بأنهــم ال يملكــون برامجــا

ً
البرامــج الحقــا

مجمــوع املترشــحات واملترشــحين األوليــة.  

اإلنــاث  املترشــحات  مــن   52% أن  تبيــن  الذكــور فقــد  اإلنــاث واملترشــحين  للمترشــحات  البرامــج  وعلــى صعيــد تواجــد 

 
ً
%46 مــن املترشــحات اإلنــاث أنهــّن ســيقمّن بإعــداد برامجهــّن الحقــا برامجهــّن معــّدة وجاهــزة للنشــر، بينمــا قالــت 

مجمــوع  مــن   2% إلــى  انتخابــي  برنامــج  كتابــة  فــي  النيــة  لديهــّن  ليــس  اللواتــي  املترشــحات  نســبة  ووصلــت  لنشــرها، 

املترشــحات، أمــا املرشــحين الذكــور فقــد تبيــن أن %49 مــن املترشــحين الذكــور لديهــم برامــج انتخابيــة وجاهــزة للنشــر، 

 وســيتم نشــره، وقــال %5 مــن املترشــحين الذكــور أنهــم 
ً
 الحقــا

ً
 انتخابيــا

ً
و%46 مــن املترشــحين الذكــور ســيعدون برنامجــا

  .
ً
 انتخابيــا

ً
لــن يعــّدوا برنامجــا

األصــوات  جــذب  فــي  واملترشــحات  املترشــحون  عليهــا  يعتمــد  التــي  القواعــد  عــن  االستفســار  علــى  الدراســة  وعملــت 

لصالحهــم حيــث تبيــن أن %41 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين يرتكــزون علــى قواعدهــم العشــائرية فــي جــذب 
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علــى  منهــم   22% يرتكــز  فيمــا  املناطقيــة،  قواعدهــم  علــى  يرتكــزون  واملترشــحين  املترشــحات  مــن  و23%  األصــوات، 

قواعــد القائمــة االنتخابيــة، بينمــا %12 مــن املترشــحات واملترشــحين يرتكــزون علــى قواعدهــم الحزبيــة، و%1 فقــط 

قالــوا بأنهــم يرتكــزون علــى قواعــد شــبابية.  

وبتفصيــل القواعــد التــي يرتكــز عليهــا املترشــحات اإلنــاث واملترشــحين الذكــور، فقــد تبيــن أن %42 مــن املترشــحات 

يرتكــزّن علــى قواعدهــّن العشــائرية، فيمــا يرتكــزّن %30 علــى القائمــة االنتخابيــة املترشــحة بهــا، و%20 مــن املترشــحات 

يرتكــزّن علــى قواعدهــّن املناطقيــة، و%8 منهــّن يرتكــزّن علــى قواعدهــّن الحزبيــة، أمــا علــى صعيــد القواعــد التــي يرتكــز 

عليهــا املترشــحين الذكــور فقــد بينــت النتائــج أن %39 مــن املترشــحين يرتكــزون علــى قواعدهــم العشــائرية فــي جــذب 

األصــوات، فيمــا يرتكــز %23 منهــم علــى قواعدهــم املناطقيــة، و%21 مــن املترشــحين يرتكــزون علــى األصــوات التــي 

تحصــل عليهــا القائمــة، ويرتكــز مــا نســبته %15 مــن املترشــحين الذكــور علــى  قواعدهــم الحزبيــة فــي جــذب األصــوات، 

و%1 يرتكــزون علــى القواعــد الشــبابية.  

 30% أن  تبيــن  االنتخابــات حيــث  فــي  الفــوز  مــن  الهــدف  حــول  واملترشــحات  للمترشــحين   
ً
راصــد ســؤاال فريــق  ووجــه 

مــن املترشــحات واملترشــحين هدفهــم هــو خدمــي، فيمــا قــال %70 مــن املترشــحات واملترشــحين أن هدفهــم فــي رقابــي 

وتشــريعي، وعلــى صعيــد املترشــحات اإلنــاث فقــد قــال مــا نســبته %32 املترشــحات أن هدفهــّن مــن الفــوز فــي االنتخابــات 

هــو خدمــي، بينمــا عبــرّن %68 مــن املترشــحات أن هدفهــّن هــو رقابــي وتشــريعي، أمــا املترشــحين الذكــور فقــد عّبــر 28% 

الفــوز هــو رقابــي  %72 منهــم أن هدفهــم مــن  الفــوز باالنتخابــات هــو خدمــي، فيمــا قــال  منهــم علــى أن هدفهــم مــن 

وتشــريعي.  

املترشــحات  قبــل  مــن  رصدهــا  تــم  التــي  واملبالــغ  االنتخابيــة  الحمــات  علــى  اإلنفــاق  محــور  علــى  الدراســة  واشــتملت 

واملترشــحين لإلنفــاق علــى الحمــات االنتخابيــة، حيــث تبيــن أن %59 مــن املترشــحات واملترشــحين رصــدوا مبالــغ أقــل 

 ماليــة مــا 
ً
مــن 5000 آالف دينــار لإلنفــاق علــى حملتهــم االنتخابيــة، فيمــا رصــد %28 مــن املترشــحات واملترشــحين مبالغــا

 ماليــة مــا بيــن -30,000 
ً
بيــن-5001 20,000 ألــف دينــار لإلنفــاق علــى حملتهــم االنتخابيــة، بينمــا رصــد %5 منهــم مبالغــا

20,001 ألــف دينــار، فيمــا قــال مــا نســبته %6 مــن املترشــحات واملترشــحين أنهــم رصــدوا أكثــر مــن 30,000 ألــف دينــار 

لإلنفــاق علــى حملتهــم االنتخابيــة.  
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