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مركز الحياة - راصد

أكثر من 2.5 مليون أردني وأردنية يتابعون القوائم واملترشحون على الفيسبوك

1441 مترشح ومترشحة لديهم حسابات على الفيسبوك.    •

 على الفيسبوك.  
ً
131 قائمة انتخابية لديها حسابا  •

    

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر
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Press Release

أكثر من 2.5 مليون أردني وأردنية يتابعون القوائم واملترشحون على الفيسبوك
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األحد 2020/11/03

عمان - األردن

مركز الحياة - راصد، نفذ تحالف راصد ملراقبة االنتخابات النيابية دراسة مسحية حول تواجد القوائم االنتخابية 

واملترشــحين واملترشــحات علــى الفيســبوك، حيــث أجريــت الدراســة مــن خــال فــرق مختصــة ضمــن الفريــق التقنــي فــي 

تحالــف راصــد، ونفــذت خــال الفتــرة 2020/10/1 – 2020/10/31، وتــم تتبــع كافــة الصفحــات والحســابات علــى 

منصــة الفيســبوك.  

وفــي هــذا الســياق قــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق تحالــف راصــد أن النتائــج املســتخلصة مــن الدراســة تشــير إلــى 

تحــول الحمــات االنتخابيــة مــن الواقــع الحقيقــي إلــى الواقــع االفترا�ضــي عبــر منصــات وســائل التواصــل االجتماعــي، 

ممــا يســاهم فــي تعزيــز العدالــة بيــن املترشــحين واملترشــحات مــن جهــة والشــباب واملــرأة مــن جهــة أخــرى.  

وفــي هــذا اإلطــار يشــير راصــد إلــى أن هــذا التحــول للحمــات االنتخابيــة ســاهم فــي تقليــص املســاحة املتاحــة لعمليــات 

تــم األخــذ بعيــن االعتبــار منــع تواجــد املقــار االنتخابيــة  شــراء األصــوات واســتخدام املــال الفاســد، ال ســيما إذا مــا 

واملســاحات التــي يمكــن اســتغالها ملمارســة هــذه الســلوكيات التــي تســاهم فــي الحــد مــن حريــة الناخبيــن، وخفــض 

مســتوى اإلنفــاق املالــي مــن قبــل املترشــحات واملترشــحين.  

وبينــت النتائــج أن عــدد املتابعيــن واملتابعــات للقوائــم االنتخابيــة واملترشــحين واملترشــحات قــد وصــل إلــى 2,216,948 

 ومتابعــة علــى منصــات القوائــم فــي الفيســبوك، ووصــل عــدد املتابعيــن واملتابعــات للقوائــم االنتخابيــة 320,473 
ً
متابعــا

واملترشــحات  املترشــحين  وصفحــات  لحســابات  واملتابعــات  املتابعيــن  عــدد  وصــل  فيمــا  الفيســبوك،  منصــة  علــى 

 ومتابعــة.  
ً
2,216,948 متابعــا

وأظهــرت النتائــج أن عــدد القوائــم التــي تمتلــك حســابات علــى الفيســبوك وصــل إلــى 131 قائمــة مــن أصــل 294 قائمــة، 

 مــن خــال حســابات القوائــم االنتخابيــة، ووصــل عــدد املعجبيــن فــي تلــك املنشــورات 59,332 
ً
وتــم نشــر 980 منشــورا

 و8778 مشــاركة لتلــك املنشــورات.  
ً
 ومعجبــة، فيمــا وصلــت عــدد التعليقــات علــى املنشــورات 29,687 تعليقــا

ً
معجبــا

 ومترشــحة لديهــم حســابات علــى منصــة فيســبوك 
ً
وعلــى صعيــد املترشــحين واملترشــحات فقــد تبيــن أن 1441 مترشــحا

 ومتابعــة، ووصــل عــدد املنشــورات التــي نشــرها املترشــحون واملترشــحات إلــى 6839 
ً
حيــث يتابعهــا 2,216,948 متابعــا

املترشــحون  قبــل  مــن  نشــرها  تــم  التــي  املنشــورات  علــى   
ً
إعجابــا  690,110 إلــى  اإلعجابــات  تعــداد  ووصــل   ،

ً
منشــورا

، بينمــا وصــل تعــداد املشــاركات إلــى 
ً
واملترشــحات، فيمــا وصــل عــدد التعليقــات علــى املنشــورات إلــى 242,320 تعليقــا

30,124 مشــاركة للمنشــورات التــي تــم نشــرها مــن قبــل املترشــحين واملترشــحات.  
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االنتخابيــة  القواعــد  ملخاطبــة  االجتماعــي  التواصــل  منصــات  اســتخدام  أهميــة  إلــى  راصــد  يدعــو  اإلطــار  هــذا  وفــي 

وإيصــال البرامــج االنتخابيــة، وتطويــر الخطــاب الرقمــي مــع الجمهــور املســتهدف بمــا ينســجم مــع التطلعــات واألولويــات 

الوطنيــة، ويذكــر أن راصــد ســيقدم كافــة الروابــط الخاصــة بصفحــات املترشــحين واملترشــحات لتعزيــز التواصــل بينهــم 

وبيــن القواعــد االنتخابيــة عبــر صفحــة راصــد علــى الفيســبوك، بهــدف املســاهمة فــي ســد فجــوات التواصــل.  

أعداد المتابعين لصفحات وحسابات القوائم والمترشحين والمترشحات 

على الفيسبوك 

2,537,421

320,473
متابعي 

ومتابعات 
القوائم

متابع ومتابعة 

131  

الحسابات
320,473 

المتابعون 
980 

المنشورات 
59,332

االعجابات 
29,687

التعليقات 
8778

المشاركات 

1441

الحسابات
2,216,948  

المتابعون 
6839  

المنشورات 
690,110 

االعجابات 
242,320  

التعليقات 
30,124

المشاركات 

2,216,948  
متابعي ومتابعات 

المترشحين 
والمترشحات 

تواجد القوائم على الفيسبوك 

تواجد المرشحين والمترشحات على الفيسبوك 


