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بيان راصد الصباحي حول مجريات بدء عملية االقتراع
•
•
•
•
•
•

ً
راصد 148,175 :ألف ناخب حتى الساعة  9:30صباحا.
ً
الكتلة التصويتية الفاعلة في األردن  3,3ناخبا وناخب من أصل  4,6مليون ناخب مسجل.
ً
ارتفاع في عدد املقترعين مقارنة بعام  2017حتى الساعة  9:30صباحا.
ً
ً
مليون أردنية وأردنيا مغتربا يحق لهم االقتراع.
ً
ً
 18عضوا في املجالس البلدية فازوا بالتزكية جميعهم ذكورا.
ً
رئيس بلدية واحدا يفوزبالتزكية.

•  4أعضاء في مجالس املحافظات يفوزون بالتزكية وجميعهم ذكور.
ً
•  3.5مترشحا ومترشحة يتنافسون على املقعد الواحد في االنتخابات.
ً
•  66مالحظة انتخابية حتى  9:30صباحا.
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الثالثاء 2022/03/22
عمان  -األردن

ً
مركــز الحيــاة  -راصــد ،أظهــرت نتائــج الرصــد والتتبــع لتحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات فــوز  23مترشــحا ومترشــحة
ً
ً
فــي انتخابــات مجالــس املحافظــات واملجالــس البلديــة بالتزكيــة ،حيــث فــاز مترشــحا واحــدا بمنصــب رئيــس البلديــة وهــي
ً
ً
بلديــة القطرانــة و 18عضــوا للمجالــس البلديــة جميعهــم ذكــورا ،حيــث فــاز فــي محافظــة العاصمــة عمــان  3أعضــاء
ً
ً
موزعيــن علــى بلديــة ناعــور بعضــوا واحــدا وبلديــة املوقــر بعضويــن اثنيــن ،ومحافظــة البلقــاء فــاز بهــا  3أعضــاء موزعيــن
علــى بلديــة عيــن الباشــا بعضويــن اثنيــن وبلديــة الشــونة الوســطى بعضــو واحــد ،ومحافظــة اربــد فــاز بهــا عضويــن اثنيــن
فــي بلديــة الطيبــة ،ومحافظــة الكــرك فــاز بهــا عضويــن اثنيــن فــي بلديــة عبــدهللا بــن رواحــة وبلديــة الســلطاني ،ومحافظــة
معــان فــاز بهــا  4أعضــاء مــن بلديــة أيــل بعضــو واحــد وبلديــة الشـراة ب ـ  3أعضــاء ،ومحافظــة العقبــة فــاز بهــا  4أعضــاء،
ً
ً
حيــث فــاز عضــوا واحــدا فــي كل مــن بلديــة القويــرة وبلديــة قريقــرة وفينــان وعضويــن اثنيــن فــي بلديــة وادي عربــة.
وبمــا يتعلــق باألعضــاء الفائزيــن بالتزكيــة فــي مجالــس املحافظــات ،فقــد بلــغ عددهــم  4أعضــاء موزعيــن علــى 3
ً
محافظــات ،حيــث فــاز فــي محافظــة البلقــاء عضويــن اثنيــن فــي كل مــن منطقــة الفحيــص ومنطقــة ماحــص ،وعضــوا
ً
واحــد فــي محافظــة العاصمــة عمــان بمنطقــة أم القصيــر واملقابليــن والبنيــات ،وعضــوا واحــد فــي محافظــة الكــرك
بمنطقــة القطرانــة.
وبينــت نتائــج راصــد ملراقبــة انتخابــات مجلــس املحافظــة واملجالــس البلديــة ومجلــس أمانــة عمــان أن عــدد املقترعيــن
لغاية الساعة التاسعة والنصف وصل إلى  148,175ألف ناخب وناخبة من مجموع الناخبين والناخبات املسجلين
فــي الجــداول النهائيــة والتــي بلــغ عددهــم  ،4,599,602والجديــر ذكــره أن األردنييــن خــارج البــاد الذيــن وردت أســمائهم
ً
ً
فــي الجــداول النهائيــة قــد وصلــوا إلــى مليــون أردنيــة وأردنيــا ،و 250ألــف ناخبــا وناخبــة مــن القــوات املســلحة واألجهــزة
األمنيــة ال يدلــون بأصواتهــم فــي العمليــة االنتخابيــة ،ووصــل تعــداد العامليــن والعامــات فــي لجــان االقتـراع والفــرز إلــى
 65ألــف ،مــا يعنــي أن الكتلــة التصويتيــة الفاعلــة  3,284,602ناخــب وناخبــة ،والجديــر بالذكــر أن ثلــث الناخبيــن مــن
النســاء.
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ً
ً
ً
وباملقارنــة مــع نســبة االقتـراع حتــى الســاعة  9:30صباحــا فــي عــام  2017نجــد أن هنــاك ارتفاعــا طفيفــا حيــث كان عــدد
املقترعيــن اليــوم  148,175بينمــا كان عــدد املقترعيــن فــي عــام  2017بتمــام الســاعة التاســعة هــو  127,342ألــف ناخــب
وناخبة.
وبخصــوص التنافســية علــى املقاعــد املخصصــة فــي كافــة املجالــس املنتخبــة ،يظهــر أن اليــوم يتنافــس  3,5مترشــحة
ً
ً
ومترشــحا لــكل مقعــد ،بينمــا كانــت التنافســية  2,7مترشــحة ومترشــحا لــكل مقعــد فــي انتخابــات البلديــة ومجالــس
املحافظــات لعــام .2017
وبخصــوص املالحظــات التــي تــم تســجيلها خــال مراقبــة الفتــرة الصباحيــة ،فقــد وصــل إلــى غرفــة عمليــات راصــد 66
مالحظــة انتخابيــة ،حيــث تــم التحقــق منهــا مــن خــال الفــرق امليدانيــة ،وتــم تمريرهــا للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب وتمــت
معالجــة مــا نســبته  89%منهــا بشــكل مباشــر ،فيمــا بقــي مــا نســبته  11%مــن املالحظــات قيــد اإلج ـراء وســيتم بــكل
شــفافية إعالمكــم باإلجـراءات التــي حدثــت عليهــا خــال املؤتمــر الثانــي لراصــد ،ومــن أبــرز املالحظــات التــي تــم رصدهــا
التأثيــر علــى ســرية التصويــت وازدحامــات داخــل مراكــز وغــرف االقتـراع مثــل مدرســة مقبلــة الثانويــة للبنيــن وتواجــد
أكثــر مــن شــخص عنــد املعــزل مثــل مدرســة مــرج الحمــام الثانويــة للبنيــن ،وانقطــاع للربــط االلكترونــي ومثــال ذلــك
مدرســة تــاع العلــي.
ومن أهم املالحظات التي تم رصدها عدم وجود مركز اقتراع في منطقة الرابية ضمن بلدية اربد الكبرى ،وتخصيص
مركــز اقت ـراع للناخبيــن فــي منطقــة الرابيــة ليكــون فــي منطقــة الروضــة تبعــد  10كــم عــن أماكــن تجمــع الناخبيــن ،وتــم
إيصــال هــذه املالحظــة للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب بشــكل مباشــر.
وبمــا يتعلــق بتحليــل البيانــات الــواردة مــن الفــرق امليدانيــة يتبيــن أن  96,2%مــن مراكــز االقتـراع كانــت محــددة بشــكل
واضــح ،فيمــا وصلــت نســبة مراكــز االقتـراع التــي تواجــد بالقــرب منهــا (أقــل مــن  50متــر) دعايــة انتخابيــة إلــى  49%مــن
مجمــوع مراكــز االقتـراع التــي تمــت مراقبتهــا.
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وتبيــن أن  7%مــن املراكــز تواجــد بداخلهــا دعايــة انتخابيــة ومثــال ذلــك مدرســة اإلســكان األساســية املختلطــة فــي بلديــة
الزرقــاء الكبــرى وفيمــا يتعلــق بســهولة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد تبيــن أن  84٪مــن مراكــز االقتـراع مجهــزة
الســتقبال األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
وعمــل راصــد علــى مراقبــة بعــض املنصــات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي حيــث تــم رصــد أكثــر مــن  1200تعليــق
احتــوى  2%منهــم علــى كلمــات تؤشــر علــى تنمــر الكترونــي وخطــاب كراهيــة.
كمــا أظهــرت نتائــج تحليــل املعلومــات الــواردة مــن فــرق املراقبــة إلــى أن مــا نســبته  98,2٪مــن غــرف االقت ـراع كانــت
ً
جاهــزة الســتقبال الناخبيــن والناخبــات قبــل الســاعة  7:30صباحــا ،وبمــا يتعلــق بتدفــق الناخبيــن ،شــهدت  14%مــن
مراكــز االقتـراع علــى مســتوى اململكــة تواجــد طوابيــر مــن الناخبيــن والناخبــات علــى أبوابهــا عنــد بــدء عمليــة االقتـراع.
ً
ً
وفيمــا يخــص التواجــد األمنــي ،فقــد شــهدت مراكــز االقتـراع تواجــدا كثيفــا فــي محيطهــا وداخلهــا ،حيــث تبيــن أن كافــة
ً
مراكــز االقت ـراع شــهدت تواجــدا ألكثــر مــن  5أف ـراد مــن مرتبــات األمــن العــام والــدرك ،فيمــا تبيــن أن بعــض مراكــز
ً
االقت ـراع شــهدت تواجــدا ملرتبــات األمــن العــام داخــل محيطهــا.
يذكــر أن تحالــف راصــد عمــل علــى توزيــع  1000فريــق ثابــت فــي مراكــز وغــرف االقت ـراع يغطــون  50%مــن مراكــز
االقتـراع علــى مســتوى اململكــة ،و 100فريــق متحــرك ،باإلضافــة لفريــق غرفــة العمليــات املركزيــة واملكــون مــن ()100
ً
باحــث وباحثــة مدربيــن علــى جمــع املعلومــات والبيانــات مــن املراقبيــن فــي امليــدان وتحليلهــا وتصنيفهــا وفقــا ملنهجيــة
ً
ونمــاذج معــدة مســبقا.
ويشير راصد إلى أن أعداد املترشحين واملترشحات النهائية قد وصلت إلى  4,646منهم  3,801مترشح و 845مترشحة،
ً
ووصــل عــدد املترشــحين ملنصــب رئيــس البلديــة النهائــي إلــى  519مترشــحا يتنافســون علــى  100مقعــد ،بينمــا وصــل عــدد
ً
املترشــحين واملترشــحات النهائــي ملنصــب عضويــة املجالــس البلديــة إلــى  3,005منهــم  2,328مترشــحا و 677مترشــحة
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ً
ً
يتنافســون علــى  918مقعــدا ،فيمــا يتنافــس  1,016مترشــحا ومترشــحة ملنصــب عضويــة مجالــس املحافظــات علــى
ً
ً
 289مقعــدا ،أمــا مترشــحي مجلــس أمانــة عمــان بلــغ عددهــم  106مترشــحا ومترشــحة منهــم  17مترشــحة يتنافســون
ً
علــى  28مقعــدا.
ً
وبخصــوص الناخبيــن والناخبــات فقــد وصــل عددهــم النهائــي إلــى  4,599,602منهــم  2,163259ذكــورا و2,436,343
إنــاث ،ومــن الجديــر ذكــره أن نســبة الناخبيــن فــي العاصمــة عمــان بلغــت  40%مــن مجمــل الناخبيــن فــي األردن.
ومــن الجديــر ذكــره أنــه حســب املعلومــات الــواردة مــن فــرق الرقابــة تبيــن وجــود تعــاون إيجابــي مــن قبــل لجــان االقتـراع
والفــرز مــع مراقبــي تحالــف راصــد ،وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز مــن انســجام اإلجـراءات االنتخابيــة مــع أفضــل املمارســات
ويعــزز مــن ثقــة الناخــب فــي العمليــة االنتخابيــة ،ويشــيد راصــد بجهــود كافــة العامليــن والعامــات فــي العمليــة االنتخابيــة
رغــم وجــود بعــض املمارســات الالمنهجيــة الفرديــة مــن قبــل البعــض والتــي تــم إبــاغ الهيئــة املســتقلة بهــا ،وتــم العمــل
علــى حلهــا.
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