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ادؾخص التـػقذي 

 

تؼرير ظذ افتحؼؼ مـ دؿة ذم هذا ال "راصد" 2010افتحافػ اددين فرصد االكتخابات افـقابقة ظؿؾ 

جداول افـاخبغ مـ خالل دراشة اظتؿدت ظذ ادـفج افقصػل افؽؿل فرصد دؿة هذه اجلداول، حقث 

 تؿ اختقارها بطريؼة  مسجؾ(1500)مؼدارها اشتخدم أشؾقبغ فؾؿعايـة، األول خاص بعقـة ظشقائقة 

-02)ظشقائقة مـتظؿة مـ ؿائؿة افـاخبغ ادسجؾغ ادعؾـة مـ ؿبؾ وزارة افداخؾقة األردكقة ذم افػسة مـ 

  مقاضـ(500)مؼدارها متثؾ ذم اختقار ظقـة ظشقائقة ف، أما األشؾقب افثاين (م07/08/2010

. اشتفدؾت ادمهؾغ فالكتخابات مـ ادجتؿع ادحع

مجقع وثؿ تؿ االتصال معفؿ مـ م افعؿؾ ظذ هذه افعقـات وافبحث ظـ ظـاويـ وهقاتػ أصحاهبا وت

افـتائج وترمقزها ومعاجلتفا ضؿـ بركامج افتحؾقؾ اإلحصائل، ظؾاًم بلن افباحثغ ظؿؾقا ظذ تعبئة 

االشتبقان وؾؼ ادؽادة اهلاتػقة افتل دمري مع افشخص ادعـل مباذًة، ومـ ثؿ أخذت ادعؾقمات افتل تؿ 

. بافؼائؿة افتل أظؾـت مـ ؿبؾ وزارة افداخؾقةمؼاركتفا احلصقل ظؾقفا و

ؽؾب أ و، مـ ادمذات فتـػقذ هذه افدراشة تؿ صقاؽتفا ظذ صؽؾ جمؿقظة أشئؾةةتؿ االظتامد ظذ جمؿقع

هذه ادمذات اظتؿدت ظذ ادعاير افدوفقة ادرتبطة بدؿة وشالمة جداول افـاخبغ ـام تؿ االظتامد ظذ 

وؿد أطفرت . م2010فسـة  (9)اإلضار افؼاكقين األردين افقارد ذم  ؿاكقن االكتخابات افـقابقة ادمؿت رؿؿ 

 مـ أؾراد افعقـة رؾضقا افتعاون مع افباحثغ بسبب ظدم ؿـاظتفؿ (%12)كتائج افدراشة أن حقايل 

بجدوى افعؿؾقة افسقاشقة واالكتخابات أو ظدم رؽبتفؿ بادشارـة ذم االكتخابات افؼادمة، وذم افعقـة افتل 

 مـ ظقـة افدراشة ـاكت أشامئفؿ ؽر مطابؼة دا ورد (%2.7)أخذت مـ جداول افـاخبغ تبغ أن ما كسبتف 

رض افقاؿع مع ما ورد أ مـ أؾراد افعقـة مل تتطابؼ دائرهتؿ االكتخابقة ظذ (%8)ذم جداول افـاخبغ وأن 

 مـ افعسؽريغ (%0.3)ذم جداول افـاخبغ، وبقـت افدراشة أن جداول افـاخبغ حتقى ظذ ما كسبتف 

 مـ األشامء افقاردة (%0.3)افعامؾغ ذم افؼقات ادسؾحة، مـ جاكب آخر أطفرت افدراشة أن ما كسبتف 

 .ذم جداول افـاخبغ هؿ مـ ادقتك وافذيـ ما زافت أشامؤهؿ مقجقدة ذم ؿقائؿ افـاخبغ

 م2007 مـ أؾراد افعقـة ؿد ؽروا دائرهتؿ االكتخابقة خالل افعام (%14)ما كسبتف ـام وخؾص افتؼرير إػ 

 مـفؿ رؾض اإلؾصاح ظـ شبب تغقر افدائرة االكتخابقة وأن ما كسبتف (%22) وأن ما كسبتف م2010أو 

وذم ظقـة .  افتل ضؾبت مـف ظـد تغقر افدائرة االكتخابقةة مـفؿ رؾض اإلؾصاح ظـ األوراق افثبقيت(16%)

كسبتف   أن مايـادمهؾغ فالكتخابات مـ ادجتؿع ادحع افتل تؿ مؼاركتفا بام ورد ذم جداول افـاخبغ تب



 

 ج 

ؾراد افعقـة مل أ مـ (%10) مـ افعقـة ـاكت ظـاويـفؿ ؽر مطابؼة دا ورد ذم ؿقائؿ افـاخبغ وأن (18%)

. تتطابؼ دائرهتؿ االكتخابقة مع ما ورد ذم جداول افـاخبغ

ظذ أمهقة تـؼقح ؿقائؿ افـاخبغ وتـؼقتفا خقؾًا مـ أن يتؿ اشتخدام األخطاء وهـا يمـد افتؼرير 

أن افؽثر مـ األخطاء و ،وافػروؿات ادقجقدة ذم هذه افؼقائؿ بشؽؾ شؾبل خالل ظؿؾقة االكتخابات

وافتجاوزات ادقجقدة ذم ؿقائؿ افـاخبغ يؿؽـ تعديؾفا بشؽؾ مباذ مـ ؿبؾ دائرة األحقال اددكقة فؽـ 

 . أن هذه اجلداول مل يتؿ حتديثفا مـذ زمـ بعقدةيتضح مـ افـتائج افسابؼ

حسبام مسجاًل  (2408830) ؾلن ظدد ادسجؾغ ذم ادؿؾؽة بؾغ خؾص إفقفا افتؼريروؾؼًا فإلحصاءات 

ورد ذم اجلداول ادعؾـة مـ ؿبؾ وزارة افداخؾقة وهذا يعـل أن جمؿقع افذيـ ورد أخطاء بادعؾقمات افتل 

ف مـ افـاخبغ وؾؼا أل (300-250)بغ ما وح او ادقتك يسأحيؼ هلؿ االكتخاب  و افذيـ الأختصفؿ 

إن دؿة وصػاؾقة جداول تسجقؾ افـاخبغ تساهؿ ذم خؾؼ اكتخابات كزهية وظادفة، ، وهـا ففؾـسب افسابؼة

وتزيد مـ ثؼة ادقاضـغ ذم ممارشة ظؿؾقة االؿساع ذم االكتخابات افـقابقة افؼادمة وبافتحديد تعؿؾ ظذ 

ؾئة افشباب بافعؿؾ افسقاد، وتساهؿ ذم زيادة مشارـة افشباب ذم االكتخابات افـقابقة ثؼة اشتعادة 

افؼادمة وتزيد مـ مشارـة ادقاضـغ بشؽؾ ظام، ويعتز افتحؼؼ مـ ؿقائؿ افـاخبغ واحدًا مـ أهؿ وشائؾ 

رصد اإلجراءات ادتعؾؼة بسالمة افعؿؾقة االكتخابقة حقث أن دؿة هذه اجلداول ومدى مطابؼتفا دا هق 

رض افقاؿع يعطل ممذًا مفاًم ظذ كزاهة االكتخابات افـقابقة وبدون ختطئ هذه افتجاوزات  أمقجقد ظذ 

. فـ كستطقع افقصقل إػ اكتخابات كزهية
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مؼدمة 

 

 حقايل شتة ماليغ كسؿة وتبؾغ كسبة ادمهؾغ م2009يبؾغ ظدد شؽان األردن حسب إحصاءات 

 (%78.0) هؿ م2010 مـ هذا افعدد تؼريبًا، فؽـ ادسجؾغ فالكتخابات ذم افعام (%51.7)فالكتخابات 

يؿثؾ افتقزيع افعام فؾسؽان وفؾؿمهؾغ  (1)اجلدول رؿؿ ) مـ افذيـ حيؼ هلؿ االكتخاب تؼريباً 

 أمهقة خاصة تـبع مـ افظروف افسقاشقة ادحقطة م2010وتؽتسب االكتخابات افـقابقة . (فالكتخاب

باألردن ومـ األجقاء افداخؾقة ذم األردن وافتل تـؼسؿ بغ افراؽبغ بادشارـة وبغ ادؼاضعغ، وبغ مـ 

يمـد ظذ كزاهة االكتخابات خاصة اجلاكب احلؽقمل وبغ مـ يشؽؽ باالكتخابات اظتامدًا ظذ أمقر 

 وحرصًا مـ افتحافػ اددين م2007متعددة أمهفا وجقد األصقات ادفاجرة وادساـؿة مـ اكتخابات 

 ظذ متابعة شر اإلجراءات ادتعؾؼة باالكتخابات "راصد" م2010فرصد االكتخابات افـقابقة 

 ظذ تـػقذ هذه افدراشة مـ أجؾ افتحؼؼ مـ جداول افـاخبغ وافتلـد مـ "راصد" ظؿؾ م2010افـقابقة

مدى دؿة هذه اجلداول وذفؽ مـ خالل أشؾقبغ معايـة، األول ويسؿك ضريؼة افؼائؿة إػ افـاخبغ 

ويعتؿد اختقار ظقـة ظشقائقة مـ األؾراد ادسجؾغ ذم افدوائر االكتخابقة ادختؾػة ذم ادؿؾؽة، وافثاين 

ويسؿك مـ افـاخبغ فؾؼائؿة، ويتؿ مـ خالل مطابؼة ظقـة ظشقائقة مـ أؾراد ادجتؿع ادحع ادمهؾغ 

فالكتخابات مع ؿائؿة افـاخبغ، وتليت هذه افدراشة اشتؽامالً فؾجفقد افتل يبذهلا مرـز احلقاة فتـؿقة 

 م2010ادجتؿع اددين مـ خالل أظامفف ـعضق مـسؼ ذم افتحافػ اددين فرصد االكتخابات افـقابقة 

 وذفؽ ألجؾ كؼ افقظل ادجتؿعل بلمهقة افعؿؾقة االكتخابقة وـذفؽ ألجؾ ـسب افتليقد "راصد"

 .فصافح كزاهة وحرية االكتخابات افـقابقة

تؿ تـػقذ هذه افدراشة ذم افػسة افتل أظؾـت ؾقفا ؿقائؿ افـاخبغ وتؿ كؼها ظذ ادقؿع االفؽسوين فقزارة 

 مـ ادمذات فتـػقذ هذه افدراشة ةوتؿ االظتامد ظذ جمؿقع (م07/08/2010-02)افداخؾقة األردكقة 

تؿ صقاؽتفا ظذ صؽؾ جمؿقظة أشئؾة وأؽؾب هذه ادمذات اظتؿدت ظذ ادعاير افدوفقة ادرتبطة بدؿة 

وشالمة جداول افـاخبغ ـام تؿ االظتامد ظذ اإلضار افؼاكقين األردين افقارد ذم  ؿاكقن االكتخابات افـقابقة 

. م2010فسـة  (9)ادمؿت رؿؿ 
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 يؿثؾ افتقزيع افعام فؾسؽان وفؾؿمهؾغ فالكتخاب (1)اجلدول رؿؿ 

 كسبةال ظدد ادؤهؾني لالكتخابادحافظة 

 %17.8 550295 اربد

 %6.7 207110 ظجؾون

 %14.9 460647 جرش

 %1.4 43273 ادػرق

 %38.7 1197165 العاصؿة

 %2.2 67365 الزرقاء

 %3.9 120564 مادبا

 %4.7 145329 البؾؼاء

 %3.0 92750 الؽرك

 %2.3 71088 الطػقؾة

 %2.5 77292 معان

 %1.9 58783 العؼبة

 %100 3091660 ادجؿوع

 

مشؽؾة الدراشة 

إن دؿة وصػاؾقة جداول تسجقؾ افـاخبغ تساهؿ ذم خؾؼ اكتخابات كزهية وظادفة، وتزيد مـ ثؼة ادقاضـغ 

ذم ممارشة ظؿؾقة االؿساع ذم االكتخابات افـقابقة افؼادمة وبافتحديد تعؿؾ ظذ اشتعادة ؾئة افشباب افثؼة 

بافعؿؾ افسقاد، وتساهؿ ذم زيادة مشارـة افشباب ذم االكتخابات افـقابقة افؼادمة وتزيد مـ مشارـة 

ويعتز افتحؼؼ مـ ؿقائؿ افـاخبغ واحدًا مـ أهؿ وشائؾ رصد اإلجراءات ادتعؾؼة . ادقاضـغ بشؽؾ ظام

بسالمة افعؿؾقة االكتخابقة، حقث أن دؿة هذه اجلداول ومدى مطابؼتفا دا هق مقجقد ظذ أرض افقاؿع 

 م2007يعطل ممذًا مفام ظذ كزاهة االكتخابات افـقابقة، وحقث طفرت ذم االكتخابات افـقابقة اداضقة 

 أي األصقات افتل كؼؾت "األصقات ادفاجرة"إصؽافقة ـبرة ظذ ؿقائؿ افـاخبغ متثؾت بزوز طاهرة 

 تعافت م2010مـ دائرهتا االكتخابقة األصؾقة إػ دائرة أخرى مـ ؽر وجف حؼ، وذم هذه االكتخابات 
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األصقات مطافبة بتـؼقح جداول افـاخبغ مـ األصقات ادفاجرة، وفؽـ األمر فقس مرتبطًا باألصقات 

ادفاجرة ؾؼط وإكام هـاك أمقر أخرى جيب تدؿقؼفا ذم جداول افـاخبغ مثؾ دؿة افعـاويـ، ومطابؼة 

األشامء، وكسبة ادقتك، وؽرها مـ ادمذات افتل شتساهؿ بؿجؿقظفا ذم معرؾة مدى دؿة جداول 

. افـاخبغ

 

أمهقة الدراشة 

تـبع أمهقة هذه افدراشة مـ ـقهنا حتاول افبحث بدؿة جداول افـاخبغ ذم أول دراشة مـ كقظفا ذم تاريخ 

افعؿؾقة افديؿؼراضقة األردكقة، وذم ظؿؾقة كقظقة ظذ افصعقد افعريب واإلؿؾقؿل حقث يزز مـ خالل هذه 

افدراشة أمهقة تـؼقح جداول افـاخبغ ذم وؿت مبؽر يسبؼ االكتخابات وتسؾط هذه افدراشة افضقء ظذ 

أمهقة تـؼقح جداول االكتخابات ذم كزاهة وصػاؾقة االكتخابات، ـام شتعؿؾ هذه افدراشة ظذ ـشػ 

مظاهر ظدم افدؿة ذم جداول افـاخبغ خصقصًا ؾقام يتعؾؼ بؿدى تطابؼ األشامء وافعـاويـ وافدوائر 

مد هذه تاالكتخابقة مما يساظد ادقاضـغ واجلفات احلؽقمقة وؽر احلؽقمقة ظذ تـؼقح هذه اجلداول، وتع

. ةافدارشة أشؾقبغ األول يعتؿد كظام مـ افؼائؿة كحق افـاخب وافثاين يعتؿد كظام افـاخب كحق افؼائؿ

 

أهداف الدراشة 

: هتدف هذه افدراشة إػ افتحؼؼ مـ ؿقائؿ افـاخبغ وافتعرف ظذ مدى دؿة هذه افؼقائؿ مـ خالل

افتعرف ظذ مدى مطابؼة افدائرة االكتخابقة وظـقان افـاخب ـام ورد ذم جدول افـاخبغ وبام هق  .1

 .رض افقاؿعأمقجقد ظذ 

 .افتعرف ظذ دؿة ظؿؾقة افتسجقؾ مـ حقث االشؿ وافرؿؿ افقضـل فؾعؿؾقة االكتخابقة .2

 . افتل اشتخدمت هلذه افغايةةافتعرف ظذ واؿع ظؿؾقات كؼؾ افدائرة االكتخابقة واألوراق افثبقيت .3

 

مـفجقة الدراشة 

تعتؿد هذه افدراشة ظذ ادـفج افقصػل افؽؿل فرصد دؿة جداول افـاخبغ وذفؽ ألجؾ ممارشة ظؿؾقة 

، حقث صؿؿت اشتامرتغ، األوػ خاصة بافعقـة افتل تؿ م2010االؿساع ذم االكتخابات افـقابقة افؼادمة 

اختقارها مـ ؿائؿة افـاخبغ ادسجؾغ ادعؾـة مـ ؿبؾ وزارة افداخؾقة حقث تؿ افعؿؾ ظذ هذه افعقـة 
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وافبحث ظـ ظـاويـ وهقاتػ أصحاهبا وثؿ تؿ االتصال معفؿ، واالشتامرة افثاكقة وهل خاصة بافعقـة 

افتل تستفدف ادمهؾغ فالكتخابات مـ ادجتؿع ادحع حقث تؿ االتصال هبؿ ومـ ثؿ أخذت ادعؾقمات 

افتل تؿ احلصقل ظؾقفا وؿقركت بافؼائؿة افتل أظؾـت مـ ؿبؾ وزارة افداخؾقة، وؿد اظتؿد ظذ تعبئة 

االشتبقان مـ خالل اهلاتػ، حقث ؿام افباحثغ بتعبئة االشتبقان وؾؼ ادؽادة اهلاتػقة افتل دمري مع 

 : افشخص ادعـل مباذة، وؿد تضؿـت آفقة افعؿؾ ما يع

 .تصؿقؿ اشتبقان حيؼؼ أهداف افدراشة .1

تتعؾؼ بدراشة دؿة تسجقؾ افـاخبغ مـ افؼائؿة ادـشقرة ظذ  (فؾـاخب - افؼائؿة)تصؿقؿ ظقـة  .2

 .ادقؿع اإلفؽسوين فقزارة افداخؾقة األردكقة

تصؿقؿ ظقـة افدراشة ؾقام يتعؾؼ بافعقـة ادرتبطة افـاخب فؾؼائؿة وذفؽ مـ خالل بقاكات  .3

 .ادقاضـغ ادتقؾرة ذم دفقؾ اهلاتػ

تدريب افباحثغ ظذ االشتبقان وضريؼة احلصقل ظذ ادعؾقمة دون تدخؾ مـ ؿبؾ افباحث  .4

 .وذفؽ مـ أجؾ مصداؿقة افـتائج

 .تدؿقؼ االشتبقاكات افتل متت تعبئتفا مـ ؿبؾ افباحثغ مـ خالل اهلاتػ .5

ترمقز االشتبقاكات وافتلـد مـ ادعؾقمات افتل أدػ هبا افشخص مع ما هق مسجؾ ذم ؿقائؿ  .6

 .افـاخبغ

 .إدخال االشتبقاكات ظذ بركامج خاص بعؿؾقة اإلدخال بعد تدريبفؿ ظذ افزكامج .7

 .افتلـد مـ دؿة ظؿؾقة اإلدخال مـ خالل تـظقػ ؿاظدة افبقاكات .8

. إجراء افتحؾقؾ اإلحصائل افقصػل وذفؽ مـ أجؾ افقصقل إػ افـتائج وإظداد افتؼرير .9

 

 

جمتؿع وظقـة الدراشة 

يتلفػ جمتؿع افدراشة ؾقام يتعؾؼ بـؿقذج افؼائؿة كحق افـاخب مجقع ادقاضـغ ادسجؾغ فالكتخابات 

بغ   حسب ما ورد ذم ؿقائؿ وزارة افداخؾقة ادـشقرة ظذ مقؿعفا االفؽسوين مام2010افـقابقة افؼادمة 

تقزيع ادقاضـغ ادمهؾغ ادسجؾغ فعؿؾقة االؿساع ذم  (2)ويقضح اجلدول  (م02-07/08/2010)

 .حماؾظات ادؿؾؽة
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تقزيع ادقاضـغ ادمهؾغ ادسجؾغ فعؿؾقة االؿساع وكسبتفؿ مـ ـؾ حماؾظة حسب ما ورد : (2)جدول 

( م07/08/2010-02)بغ  ذم ؿقائؿ وزارة افداخؾقة ادـشقرة ظذ مقؿعفا االفؽسوين ما

 كسبة ادسجؾني من اإلمجايل ظدد ادسجؾنيادحافظة 

 %20.2 487759 اربد

 %3.1 75586 ظجؾون

 %3.1 74531 جرش

 %2.5 60120 ادػرق

 %30.3 729171 العاصؿة

 %13.3 320744 الزرقاء

 %3.0 71115 مادبا

 %8.6 207233 البؾؼاء

 %5.2 124268 الؽرك

 %2.0 48658 الطػقؾة

 %1.6 39675 معان

 %1.2 29545 العؼبة

 %2.4 57800 البادية الشاملقة

 %1.7 39993 البادية الوشطى

 %1.8 42632 البادية اجلـوبقة

 %100 2408830ادجؿوع 

 

. وكظرًا فصعقبة افقصقل إػ مجقع أؾراد جمتؿع افدراشة، ؾؼد ظؿدت افدراشة إػ أخذ ظقـتغ ظشقائقتغ

أخذت افعقـة افعشقائقة األوػ ادـتظؿة مـ ؿائؿة افـاخبغ ادسجؾغ ذم ؿقائؿ وزارة افداخؾقة حقث 

 وؿد اخترت افعقـة مـ حماؾظات ادؿؾؽة بحقث تؽقن متـاشبة مع مسجالً  (1500)وافبافغ حجؿفا 

وضقح تقزيع ظقـة ب( 3)رؿؿ جدول ويبغ . (مـ افؼائؿة فؾؿـتخبغ)حجؿ ادسجؾغ ذم ـؾ حماؾظة 

وذم هذه افعقـة متت مطابؼة ادعؾقمات افتل تؿ احلصقل ظؾقفا مـ ؿبؾ . افـاخبغ ادسجؾغ ذم افؼائؿة
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وؿد اشتخدمت االتصاالت اهلاتػقة ـقشقؾة جلؿع . ادستجقب مع تؾؽ افقاردة ذم ؿائؿة افـاخبغ

ية فعدد ادمهؾغ ئقويـسجؿ ظدد ادسجؾغ افذي تؿ اختقاره مـ ـؾ حماؾظة مع افـسبة امل. افبقاكات

.  ذم ـؾ حماؾظة مـ ادحاؾظاتم2010ادسجؾغ فعؿؾقة االكتخابات 

 

 تقزيع افـاخبغ حسب ظقـة افؼائؿة إػ افـاخبغ ظذ ادحاؾظات: (3)جدول 

 (مسجل)حجم العقـة ادحافظة 

 580 العاصؿة

 100 البؾؼاء

 223 الزرقاء

 38 مادبا

 267 اربد

 71 ادػرق

 45 جرش

 34 ظجؾون

 59 الؽرك

 21 الطػقؾة

 29 معان

 33 العؼبة

 1500 ادجؿوع

 

ؾؼد تؿ اختقارها مـ خالل دفقؾ اهلاتػ وبطريؼف  (فؾؼائؿة - افـاخب)وأما افعقـة افعشقائقة األخرى 

مقاضـًا ممهؾغ فإلكتخاب، حقث وزظت افعقـة افعشقائقة ظذ  (500)ظشقائقة وتلفػت افعقـة مـ 

وذم هذه افعـقة تؿ مطابؼة إجابات ادستجقب افتل . (4)حماؾظات ادؿؾؽة ـام هق مقضح ذم اجلدول 

. مجعت مسبؼًا مع ما ورد ذم ؿقائؿ افـاخبغ ادسجؾغ
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 تقزيع افـاخبغ حسب ظقـة افـاخبغ فؾؼائؿة ظذ ادحاؾظات: (4)جدول 

 (مسجل)حجم العقـة ادحافظة 

 194 العاصؿة

 33 البؾؼاء

 74 الزرقاء

 13 مادبا

 89 اربد

 24 ادػرق

 15 جرش

 11 ظجؾون

 20 الؽرك

 7 الطػقؾة

 10 معان

 11 العؼبة

 500 ادجؿوع

 

أداة الدراشة 

صؿؿ اشتبقان خاص فرصد دؿة تسجقؾ افـاخبغ، تلفػ االشتبقان مـ مخسة أشئؾة، باإلضاؾة إػ 

احلصقل ظذ معؾقمات ظـ اشؿ افشخص افؽامؾ ودائرتف االكتخابقة ادسجؾ ؾقفا دطابؼتفا مع افؼقائؿ ذم 

. يقضح أشئؾة االشتبقان (1ادؾحؼ رؿؿ ). فؾـاخبغ، وافـاخبغ فؾؼائؿة - ـؾ مـ ظقـة افؼائؿة
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 كتائج افدراشة: اجلزء افثاين

 

لؾـاخبني -  ظقـة الؼائؿة: أوالً 

 

مطابؼة االشم . 1

فؾـاخبغ ـاكت أشامئفؿ ؽر - مـ ظقـة افدراشة افؼائؿة(%2.7)أن ما كسبتف  (5)بقـت افـتائج ذم اجلدول 

مطابؼة وؿد يؽقن ذفؽ كاتج مـ ظدم معرؾة افشخص باالشؿ ادسجؾ فف ذم ؿائؿة افـاخبغ أو حلػظف 

 .بطريؼة خمتؾػة ظام هق مسجؾ ذم ؿقائؿ افـاخبغ (اشؿ افعائؾة)االشؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( فؾـاخبغ–افؼائؿة )افـسبة ادئقية دطابؼة اشؿ ادستجقب مع ما ورد ذم ؿقائؿ افـاخبغ : (1)صؽؾ رؿؿ 

متضؿـًا جدول افتؽرارات 

 

الرغبة يف التعاون . 2

 (172) وهذا يشؽؾ (%11.8)ـاكت كسبة ظدم افراؽبغ ذم افتعاون مرتػعة بغ أؾراد افعقـة إذا بؾغت 

. كاخبًا مـ افعقـة ادختارة

 

 

التؽرار ادتغر 

 1445مطابق 

 40غر مطابق 
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 متضؿـًا جدول (فؾـاخبغ-افؼائؿة)ؾراد افعقـة افراؽبغ ذم افتعاون افـسبة ادئقية أل: (2)صؽؾ 

 افتؽرارات

 

ضبقعة العؿل . 3

، ظذ افتقايل (%31.5 ) و(%22.6)شاد افعؿؾ احلؽقمل وافعؿؾ ذم افؼطاع اخلاص بـسبة وصؾت إػ 

، وتقزظت باؿل افـسبة ظذ افطالب (%20.7)تالها كسبة ادتؼاظديـ ذم ظقـة افدراشة حقث وصؾت إػ 

. مؾغ ذم افؼقات ادسؾحة وافذي ال يعؿؾقناوربات ادـازل وافع

 

( لؾـاخبني-الؼائؿة)ضبقعة ظؿل أفراد العقـة الذين يرغبون يف التعاون : (6)جدول 

الـسبة ادئوية التؽرار الوطقػة 

 %22.7 291قطاع حؽومي 

 %31.5 403قطاع خاص 

 %5.8 74ضالب 

 %0.3 4ظسؽري 

 %20.7 265متؼاظد 

 %9.3 119ال يعؿل 

 %5.2 66ربة مـزل 

التؽرار ادتغر 

 1279أرغب 

 172ال أرغب 
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 %4.5 57 (غر مبني)أخرى 

 %100 1279 ادجؿوع

 

مطابؼة الدائرة االكتخابقة . 4

 ـاكت دوائرهؿ االكتخابقة ؽر مطابؼة دا جاء ذم جدول (%7.7)أن ما كسبتف  (3)افشؽؾ يـت افـتائج ذم ب

. افـاخبغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متضؿـًا جدول افتؽرارات (فؾـاخبغ-افؼائؿة)ضابؼة افدائرة االكتخابقة افـسب ادئقية مل(: 3 )صؽؾ

 

مطابؼة العـوان . 5

%. 13.7 مل يتطابؼ ظـقاهنؿ حسب ما ذـقره مع ؿقائؿ افـاخبغ نبؾغت كسبة افـاخبغ افذي

 

 

 

 

 

 

 

التؽرار ادتغر 

 1181مطابق 

 98غر مطابق 
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أشباب ظدم العثور ظذ بعض الـاخبني . 6

أثـاء ظؿؾقة االتصال باشتخدام اهلاتػ بافعقـة افعشقائقة، تبغ أن هـاك جمؿقظة مـ افـاخبغ ادسجؾغ مل 

، وهؿ أؾراد متقؾغ (%0.3)يتؿ افقصقل إفقفؿ، وـاكت كسبة مـ مل يتؿ افقصقل إفقفؿ بسبب افقؾاة 

وفؽـفؿ مسجؾغ ذم ؿقائؿ االكتخابات، ـذفؽ ـاكت كسبة األؾراد افذيـ هلؿ أشامء ذم ؿقائؿ افـاخبغ وهؿ 

.  ممـ مل يتؿ افقصقل إفقفؿ مل يتؿ االؾصاح ظـ شبب ظدم تقاجدهؿ(%0.4)، بقـام (%2.5)مـ ادغسبغ 

 

( لؾـاخبني-الؼائؿة)أشباب ظدم العثور ظذ بعض الـاخبني : (6)جدول 

الـسبة ادئوية التؽرار السبب 

 %0.3 5متويف 

 %2.5 37مغسب 

 %0.4 6 (غر مبني)أخرى 

 %96.8 1451تم العثور ظؾقه 

 %100 1499 ادجؿوع

 

ادعرفة بالتسجقل لالكتخابات . 7

 مـ افعقـة هؿ مـ ادسجؾغ ذم ؿقائؿ افـاخبغ بقـام مل (%1.8)أكف ما كسبتف  (7)تبغ افـتائج ذم اجلدول 

.  مـ ادسجؾغ يعرؾقن بلن فدهيؿ اشؿ ذم ؿقائؿ افـاخبغ(%98.2)يعرؾقا بلهنؿ مسجؾغ بقـام 

التؽرار ادتغر 

 1104مطابق 

 175غر مطابق 
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 متضؿـًا جدول (فؾـاخبغ-افؼائؿة)ظرؾة افـاخب بلكف مسجؾ أو ؽر مسجؾ افـسب ادئقية مل(: 7 )صؽؾ

 افتؽرارات

 

تغقر الدائرة االكتخابقة . 8

، م2010و أ م2007 مـ ادسجؾغ فالكتخابات ؿامقا بتغقر دوائفؿ االكتخابقة خالل افعام (%14)حقايل 

. (%85.9)بقـام كسبة مـ مل يغروا دوائفؿ االكتخابقة بؾغت 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  متضؿـًا جدول التؽرارات(لؾـاخبني-الؼائؿة)تغقر الدائرة االكتخابقة الـسب ادئوية ل(: 5 )صؽل

 

 

التؽرار ادعرفة بالتسجقل 

 1256مسجل 

 23غر مسجل 

التؽرار تغقر الدائرة 

 180كعؿ 

 1099ال 
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أشباب تغقر الدائرة . 9

بغ افـاخبغ افذيـ ؿامقا بتغقر دوائرهؿ االكتخابقة بلن افـسبة األـز ؿامقا بعؿؾقة افتغقر بسبب مؽان 

 اإلؾصاح ظـ شبب تغقر (%25.5)االؿامة، تاله افتغقر حسب مؽان ودالة األب أو اجلد، بقـام رؾض 

. افدائرة االكتخابقة

 

 2010 أو 2007أشباب تغقر الدائرة االكتخابقة بالـسبة دن دائرته االكتخابقة خالل العام : (9)جدول 

 (لؾـاخبني-الؼائؿة)

الـسبة ادئوية التؽرار السبب 

 %49.0 88تغقر مؽان االقامة 

 %29.0 52حسب مؽان والدة األب أو اجلد 

 %22.0 40رفض اإلفصاح ظن شبب تغقر الدائرة االكتخابقة 

 %100 180 ادجؿوع

 

األوراق الثبوتقة ادؼدمة . 10

ثؿ ( %44.4)ـاكت افقثائؼ األـثر صققظًا فتغقر افدائرة االكتخابقة هل صفادة مـ خمتار بـسبة وصؾت إػ 

، ومـ ادؾػت فالكتباه أن (%3.5)، ثؿ ، تاله إثبات مرـز أمـل بـسبة (%29.6)وثائؼ مؾؽقة ظؼار بـسبة 

 مـ افعقـة تقضقح (%15.1) ممـ ؽروا دوائرهؿ مل يؼدمقا أية أوراق فذفؽ، بقـام رؾض حقايل (3.7%)

. كقظقة األوراق ادستخدمة فـؼؾ افدائرة االكتخابقة
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( لؾـاخبني-الؼائؿة)األوراق الثبوتقة ادؼدمة لتغقر الدائرة االكتخابقة : (10)جدول 

الـسبة ادئوية التؽرار كوع األوراق 

 %44.4 79صفادة مـ ادختار 

 %29.6 53وثائؼ مؾؽقة ظؼار 

 %3.5 6إثبات مرـز أمـل 

 %7.4 13صفادات مدارس 

 %15.6 28 (مل يػصح)أخرى 

 %100 179 ادجؿوع
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لؾؼائؿة - ظقـة الـاخبني:  اكقاً 

 

الرغبة يف التعاون . 1

بقـت افـتائج أكف ذم ظقـة افـاخبغ فؾؼائؿة أن كسبة مـ مل يرؽبقا ذم افتعاون ـاكت مرتػعة حقث بؾغت 

.  ـاكقا راؽبغ ذم افتعاون(%87.0)، مؼابؾ (%13.0)حقايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متضؿـًا جدول افتؽرارات (فؾؼائؿة - افـاخبغ)فرؽبة ذم افتعاون افـسبة ادئقية ل: (6)صؽؾ 

 

مطابؼة االشم . 2

 مل تؽـ أشامؤهؿ مطابؼة دا ورد (%3.2)اتضح مـ بغ افـاخبغ افراؽبغ ذم افتعاون أن ما كسبتف حقايل 

. ذم ؿائؿة افـاخبغ

 

 

 

 

 

 

التؽرار ادتغر 

 376أرغب 

 56ال أرغب 



 

 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متضؿـًا (لؾؼائؿة-الـاخبني)ضابؼة اشم الـاخب مع اشؿه من قائؿة الـاخبني الـسب ادئوية مل(: 12 )صؽل

 جدول التؽرارات

 

مطابؼة ظـوان الـاخب . 3

 مـ افعقـة ـاكت ظـاويـفؿ ؽر مطابؼة دا ورد ذم ؿقائؿ (%17.5)أن  (3)يتضح مـ افـتائج ذم اجلدول 

.  ظذ مستقى افعقـة(%82.5)افـاخبغ ، بقـام ـاكت كسبة مـ ـاكت ظـاويـفؿ مطابؼة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متضؿـًا (لؾؼائؿة-الـاخبني)ضابؼة ظـوان الـاخب مع ما ورد يف قؿئة الـاخبني الـسبة ادئوية مل(: 13)صؽل 

 جدول التؽرارات

التؽرار ادتغر 

 364مطابق 

 12غر مطابق 

التؽرار ادتغر 

 310مطابق 

 65غر مطابق 
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مطابؼة الدائرة االكتخابقة . 4

 مـ افعقـة ـاكت دوائرهؿ خمافػة (%9.3)أن  (4)ؾقام خيص افدائرة االكتخابقة، بقـت افـتائج ذم اجلدول 

.  مـ افعقـة(%90.7)فؾدوائر افتل يعتؼدون بلهنؿ مسجؾغ ؾقفا بقـام وصؾ حد ادطابؼة إػ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-الـاخبني)ضابؼة الدائرة االكتخابقة لؾـاخب مع ما ورد يف قائؿة الـاخبني الـسبة ادئوية مل(: 14)صؽل 

  متضؿـًا جدول التؽرارات(لؾؼائؿة

 

تغقر الدائرة االكتخابقة . 4

 مـ افعقـة ؿامقا بتغقر دوائرهؿ االكتخابقة، وهل كسبة مرتػعة إذا ما ؿقست (%14.5)بقـت افـتائج أن 

. (%85.5)بعدد افـاخبغ ادسجؾغ، بقـام ـاكت كسبة مـ مل يغروا دوائرهؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

التؽرار ادتغر 

 341مطابق 

 35غر مطابق 
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 متضؿـًا جدول التؽرارات (لؾؼائؿة-الـاخبني)تغقر الدائرة االكتخابقة الـسبة ادئوية ل(: 16)صؽل 

 

أشباب تغقر الدائرة . 5

وؾقام خيص تغقر أشباب تغقر افدوائر االكتخابقة، ؾؼد ـان مبـقا ظذ تغقر مؽان اإلؿامة أو حسب مؽان 

. إؿامة األب أو اجلد أو ألشباب أخرى مل يػصح ظـفا ادستجقب

 

( لؾؼائؿة-الـاخبني)أشباب تغقر الدائرة االكتخابقة بالـسبة دن قامو بعؿؾقة تغقر الدائرة : (17)جدول 

الـسبة ادئوية التؽرار السبب 

 %43 23تغقر مؽان االؿامة 

 %30 17حسب مؽان والدة األب أو اجلد 

 %27 15أخرى مل يػصح ظـفا 

 %100 55 ادجؿوع

 

 

 

 

 

التؽرار ادتغر 

 55كعم 

 321ال 
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األوراق الثبوتقة ادؼدمة . 10

وأما ظـ األوراق افثبقتقة ادؼدمة، ؾؼد ـاكت وثائؼ مؾؽقة ظؼار هل األـز بغ هذه افقثائؼ تالها إثبات 

ممـ ؽروا دوائرهؿ االكتخابقة كقظقة % 67.3مـ مرـز أمـل، وأؿؾفا تؼدياًم صفادة ادقالد، ومل يبغ 

. يةباألوراق ادستخدمة فتغقر افدائرة االكتخا

 

األوراق الثبوتقة ادؼدمة لتغقر الدائرة االكتخابقة ممن قاموا بتغقر دوائفم االكتخابقة : (18)جدول 

 (لؾؼائؿة-الـاخبني)

الـسبة ادئوية التؽرار كوع األوراق 

 %38 16صفادة مـ ادختار 

 %25.4 14وثائؼ مؾؽقة ظؼار 

 5.45% 3إثبات مرـز أمـل 

 %11 6صفادات مدارس 

 %20 16 (رؾض اإلؾصاح ظـفا)أخرى 

 %100 55 ادجؿوع

 

وؿد بقـت كتائج افدراشة بشؽؾ ظام أن هـاك جمؿقظة مـ افـاخبغ ادسجؾغ وال يعػرون بلهنؿ مسجؾغ، 

وأن هـاك جمؿقظة مـ افـاخبغ ؽر مسجؾغ ويعتؼدون بلهنؿ مسجؾغ، ـذفؽ بقـت افـتائج أن هـاك 

. كسبة مـ افـاخبغ ال يعرؾقن دوائرهؿ االكتخابقة


