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املؤتمرالثاني لتحالف راصد ملر اقبة االنتخابات
•  223مالحظة انتخابية استقبلها فريق راصد.
• حاالت تصويت علني وخرق لسرية التصويت في عدد من مراكزاالقتراع.
ً
• عدد املقترعين  715,076عن الساعة  2:00ظهرا.
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الثالثاء 2022/03/22
عمان  -األردن
مركــز الحيــاة  -راصــد ،بينــت نتائــج راصــد ملراقبــة انتخابــات مجلــس املحافظــة واملجالــس البلديــة ومجلــس أمانــة
عمــان أن عــدد املقترعيــن لغايــة الســاعة التاســعة والنصــف وصــل إلــى  715,067ناخــب وناخبــة مــن مجمــوع الناخبيــن
والناخبات املسجلين في الجداول النهائية والتي بلغ عددهم  4,599,602ناخب وناخبة ،وباملقارنة مع عدد املقترعين
ً
ً
حتــى الســاعة  2:00ظه ـرا فــي عــام  2017نجــد أن هنــاك ارتفاعــا فــي عــدد املقترعيــن حيــث كان عــدد املقترعيــن اليــوم
 715,076بينمــا كان عــدد املقترعيــن فــي عــام  2017بتمــام الســاعة الثانيــة هــو  653,000ألــف ناخــب وناخبــة.
وأظهــرت نتائــج املراقبــة تزايــد تدفــق الناخبيــن بعــد الفتــرة الصباحيــة ،وتصاحــب زيــادة التدفــق مــع زيــادة فــي أعــداد
املالحظــات التــي تــم رصدهــا ،حيــث بلــغ مجمــوع املالحظــات التــي وردت لغرفــة العمليــات فــي راصــد  223مالحظــة
انتخابيــة ،وتصــدرت معــان وجــرش تعــداد املالحظــات االنتخابيــة حيــث وصلــت تعدادهــا فــي جــرش إلــى أكثــر مــن 65
مالحظــة ضمــن مراكــز اقت ـراع بلديــة جــرش الكبــرى ،ووصــل عددهــا فــي مراكــز اقت ـراع بلديــة معــان الكبــرى إلــى أكثــر
ً
مــن  30مالحظــة ،وتــم تمريــر معظــم املالحظــات للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ،ويمكــن الحديــث ارتــكازا علــى املالحظــات
الــواردة أن هنالــك أخطــاء فرديــة مــن قبــل بعــض رؤســاء وأعضــاء اللجــان وهــذا يتطلــب تعزيــز وتشــديد املتابعــة لهــم
ً
أوال بــأول.
وبالحديــث عــن تصنيــف املالحظــات االنتخابيــة بلــغ عــدد املالحظــات املرتبطــة بالتصويــت العلنــي  22مالحظــة ،ومثــال
ذلــك مدرســة البــرج فــي محافظــة جــرش ،ومدرســة معــان الثانويــة للبنــات ومدرســة الشــفاء بنــت عــوف املختلطــة
األساســية فــي محافظــة معــان ،وبخصــوص تصويــر أوراق االقت ـراع داخــل املعــزل االنتخابــي فقــد بلغــت نســبتها مــن
املالحظــات  14%مــن مجمــوع املالحظــات حيــث تــم تســجيل أكثــر مــن  32مالحظــة حــول تصويــر أوراق االقت ـراع،
وبخصــوص مالحظــة وجــود أكثــر مــن شــخص عنــد املعــزل االنتخابــي وصلــت نســبتها  8%مــن مجمــوع املالحظــات ومثــال
ذلــك مدرســة الجويــدة األساســية املختلطــة فــي محافظــة العاصمــة عمــان ،ومدرســة مــرج الحمــام الثانويــة للبنيــن فــي
العاصمــة عمــان ،والتصويــت خــارج املعــزل االنتخابــي فــي مدرســة البــرج فــي محافظــة جــرش ومدرســة البنــات الثانويــة
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فــي بلديــة مؤتــة واملـزار فــي محافظــة الكــرك ،وتــم رصــد التأثيــر علــى الناخبيــن بنســبة  18%مــن املالحظــات ومثــال ذلــك
مدرســة خولــة بنــت األزور األساســية املختلطــة فــي عمــان ،ومدرســة الغويــر الثانويــة للبنيــن فــي محافظــة الكــرك،
ومدرســة عابــل األساســية املختلطــة فــي محافظــة الطفيلــة ،ومدرســة التيــم املختلطــة فــي محافظــة مادبــا ،وتــم رصــد
ً
محــاوالت انتحــال شــخصية فــي العديــد مــن املراكــز وخصوصــا مــن قبــل النســاء وتــم التحقــق منهــا مــن قبــل اللجــان
االنتخابيــة ومنــع اقتراعهــم وذلــك فــي محافظــة معــان ،وفيمــا يتعلــق بحــاالت العنــف تــم رصــد مجموعــة مــن حــاالت
العنــف فــي محافظــة معــان وجــرش والفحيــص واملفــرق ،ووصلــت مالحظــات تتعلــق بشـراء األصــوات فــي جنــوب عمــان
وتــم إرســالها للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب بشــكل مباشــر.
وبما يتعلق بنتائج املراقبة تبين أن كافة لجان االقتراع تتحقق من بطاقة األحوال ،وبخصوص تواجد أشخاص غير
مصــرح لهــم بالدخــول فقــد أفــاد الراصــدون بمــا نســبته  4%أنهــم الحظــوا وجــود أشــخاص غيــر مصــرح لهــم بالدخــول،
وقــال الراصــدون بمــا نســبته  2,5%أنــه يتــم التصويــت خــارج املعــزل االنتخابــي ،وبمــا يتعلــق بااللتـزام بالحبــر االنتخابــي
فقــد أورد الراصــدون بنســبة  99%أن اللجــان االنتخابيــة ملتزمــة بالتحبيــر ،إال أنــه تــم رصــد حــاال تنقيــط علــى الســبابة
ً
اليمنــى للناخــب بــدال مــن اليســرى.
وعلــى صعيــد الربــط االلكترونــي أورد الراصــدون أنــه توقــف نظــام الربــط االلكترونــي فــي  5%مــن املراكــز بســبب انقطــاع
الكهربــاء أو فصــل الربــط باإلنترنــت ،وبخصــوص حــاالت االقت ـراع الجماعــي أورد الراصــدون بمــا نســبته  4,8%عــن
وجــود حــاالت اقتـراع جماعــي ،وبخصــوص توجيــه الناخبيــن مــن قبــل مندوبــي املترشــحين داخــل مراكــز وغــرف االقتـراع
ً
فقــد ذكــر الراصــدون أن  11%مــن مراكــز االقت ـراع شــهدت توجيهــا للناخبيــن ومثــال ذلــك مدرســة فــوزي امللقــي فــي
محافظــة املفــرق ،أمــا بمــا يتعلــق بتوقــف عمليــة التصويــت قــال  9%مــن الراصديــن إنــه تــم توقيــف عمليــة االقت ـراع
بســبب الصــاة أو تنــاول طعــام الغــداء ومثــال ذلــك مدرســة الرويــم األساســية للبنيــن فــي الطفيلــة ،ومدرســة عجلــون
الثانويــة الشــاملة للبنــات فــي عجلــون ،ومدرســة الشــامية األساســية املختلطــة فــي محافظــة معــان ،وصنــدوق رقــم 52
فــي بلديــة معــان الكبــرى متوقــف حتــى هــذه اللحظــة.
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وفي ذات السياق عمل فريق عمل راصد ملراقبة منصات التواصل االجتماعي برصد خطاب الكراهية بكافة أشكاله
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي ،حيــث تــم تتبــع مجموعــة مــن صفحــات املترشــحين واملترشــحات ووســائل االعــام
املحليــة والصفحــات العامــة للمحافظــات التــي يتواجــد عليهــا أعــداد متابعيــن يزيــد عــن  250ألــف ،تــم رصــد 3096
ً
ً
منشــورا علــى هــذه الصفحــات ،حيــث تبيــن وجــود  121تعليقــا يحتــوي علــى شــكل مــن أشــكال خطــاب الكراهيــة ،وبلغــت
نســبة التعليقــات التــي تحتــوي علــى تنمــر الكترونــي  ،53%وبلغــت نســبة التعليقــات التــي تهــدف إلــى التحريــض علــى
العنــف  ،15%وبلغــت نســبة التعليقــات التــي تحتــوي علــى مخالفــات وانتهــاكات ، ،12%وبلغــت نســبة التعليقــات التــي
تحتــوي علــى تحريــض املواطنيــن علــى عــدم املشــاركة فــي االنتخابــات  ،11%فيمــا بلغــت نســبة التعليقــات التــي تحتــوي
علــى شــتم وســب  9%مــن مجمــل التعليقــات التــي تــم رصدهــا.
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