
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ٩/١١/٢٠١٠: التاريخ
 

 سير االنتخابات نالصباحي االول ع"  راصد"تقرير 
   
   

ات   دني لرصد االنتخاب الف الم ن التح ي   " راصد"أعل ة الت ات االنتخابي رائم والمخالف ن الج دد م ن ع ع
  . شهدتهاالعديد من المراآز االنتخابية في مختلف محافظات المملكة

 
ن  ؤتمره الصباحي اال" راصد"واعل ي م مه ف اطق باس ه الن ذي تحدث في امر ان . د ول ال ي ع امر بن ع

اللجنة االنتخابية في منطقتي نادرة وبلعما في محافظة المفرق آشفت عن هويات شخصية مزورة حاول 
  . ناخبون استخدامها في عملية االقتراع

 
نعهم        تثناء م ة اجراءات رادعة باس الفين اي من التصويت،    وقال بني عامر ان اللجنة لم تتخذ بحق المخ

  . مشيرا الى ان اللجنة تاآدت تماما من تزوير البطاقات لعدم تطابق الرقم الوطني واالسم مع الصورة
 

ليم    وقال بني عامر ان احدى اللجان االنتخابية في الرمثا آشفت عن هويات شخصية مزورة وقامت بتس
  . حامليها الى االجهزة االمنية

 
رة      اغالق مراآز          واشتبك احد المرشحين في دائ دد ب ة الخامسة مع رجال الشرطة وه ان االنتخابي عم

  . االقتراع مشككا في الوقت نفسه بنزاهة االنتخابات
 

ذي اصدره  ر الصباحي ال ز " راصد"واشار التقري تح مراآ ي رافقت ف حول االجراءات الصباحية الت
اخبين،  االقتراع امام الناخبين الى وجود تفاوت واضح في تقيت فتح مراآز االق تراع والصناديق امام الن

رر     ة، اي   ٤٥موضحا ان التصويت في  مدرسة دير عال االساسية المختلطة تاخر عن موعده المق دقيق
را عن موعده           ،٧,٤٥في الساعة  رق مبك ر الشمال في محافظة المف بينما فتح صندوق االقتراع في دي

  . اي من مندوبي المرشحيندون ان يتواجد  ٦,١٠المقرر بخمسين دقيقة اي في الساعة 
 

تح الصندوق    ،٧.١٥وقال التقرير ان فتح صندق االقتراع  في رأس منيف  تاخر حتى الساعة  وتاخر ف
ى الساعة       ٨.٤٥في  مدرسة الفاروق، مغلقة لغاية الساعة  راع في جرش ال ، آما تأخر فتح مرآز االقت

٧.٣٠ .  
 

رز باحصاء و     ة الف ام لجن امية في        واشار التقرير الى عدم قي وع الش راع في مدرسة رب عد اوراق االقت
 . الدائرة الخامسة في عمان



 
 
 
 
 
 
 
 
 

وبين التقرير تكرار حاالت عديدة لتعطل الربط االلكتروني الذي ادى الى تعطيل العملية االنتخابية، في  
د  / إربد ، مأدبا  –آل من رحابا  زار الشمالي و  / لواء ذيبان مدرسة شقيق الثانوية للبنين وإرب ا  الم رحاب

راق شبكة االنترنت من           -الفاروق / في عمان ى اخت ا ال رق ورحاب مدرسة رقية، وتعرض آل من المف
ة      -عنجرة / آما تعطل االنترنت في مدرسة بالص      ،)هاآرز( قبل   ى توقف عملي ا ادى ال ون، مم عجل

  . التصويت
 

اربد لجأ لالتصال بوزارة واشار التقرير الى ان رئيس اللجنة االنتخابية في مدرسة مروى االساسية في 
ي         ام االلكترون ل النظ بب تعط اخبين بس ة الن ن هوي د م اتف للتاآ ر اله ة عب ة   ،الداخلي طرت لجن واض

ة بنت الرسول      االنتخاب في مدرسة حذيفة بن اليمان في اربد الى تحويل الناخبين منها الى مدرسة رقي
  . بسبب تعطل الربط االلكتروني

 
ى     وقال التقرير ان تجمعات من الشباب في منطقة حيان في المفرق قامت بمنع الناخبين من الوصول ال

ويت   ع التص اموا بمن ناديق وق رطة        ،الص ين الش ات ب ون مناوش ي عجل ة ف ة آفرنج هدت منطق ا ش آم
آما توقفت عملية  االقتراع بالكامل لمدة عشرة دقائق في مدرسة عنجرة األساسية للبنات في  ،والناخبين
ال العنف وإغالق الطرق            وتوقفت عم، عجلون راع في  مدرسة ساآب في جرش بسبب أعم لية االقت

  . المؤدية لمراآز االقتراع
 

ة للطرد من قاعة  مدرسة بالط الشهداء        . واشار التقرير الى تعرض مندوب المرشح د عبد اهللا العكايل
راع بسبب عدم             ،األساسية في الطفيلة دخول لمرآز االقت دة من ال د الخوال م يسمح للمرشحة تغري آما ل

  . حصولها على تصريح
 

ى التواجد    ، ان احد المرشحين في مادبا قام باحتجاز الناخبين في الباصات عنالتقرير  وتحدث واشار ال
ية، و ي مدرسة ام القطين االساس دا ف ابعة وتحدي ان الس رة عم ي دائ ي الكثيف ف ي االمن بطء ف ظاهرة ال

ة       / تصويت النساء في مدرسة السينة الثانوية للبنات ائية آافي ى عدم وجود شرطة نس عجلون، اضافة ال
  . في بعض الدائر االنتخابية للتاآد من هوية الناخبات المنقبات

 
ا  , نوقال التقرير ان مدرسة الحسين الثانية في الدائرة االولى في عمان لم تتوفر فيها اسماء المرشحي آم

ت              ع ان آان ذآور ب اخبين ال تقبال الن ة الس ى مدرس ا ال م تحيله ية ت ات االساس ي العليم ة ح ان مدرس
اني     ددة التي تع مخصصة للناخبات النساء، ثم اعيد تحويلها الستقبال النخبين الذور بسبب المشاآل المتع

  . منها
 

, في ضاحية االمير حسن في عمانوبين التقرير ان انتخاب االميين في مدرسة اروى بنت عبد المطلب 
 . في مدرسة عنجرة الثانوية للبنين في عجلون يتم علنيا



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ات في    وقال التقرير ان المعاقين ال يستطيعون الصعود الى الطابق الثاني في مدرسة راآين الشاملة للبن
اني  اق الث ي الطب راع ف رق ال يس, الكرك بسبب وضع صناديق االقت ي المف اقين ف ا ان المع تطيعون آم

  . الصعود للتصويت
 

اتفهم      تخدام ه ن اس نعهم م راع وم ى صناديق االقت دخول ال ن ال ع الراصدين م ن من ر ع وآشف التقري
  . الجوالة

 
ى  : قال التقرير ان الراصدين منعوا في محافظة البلقاء في آل من    ة    –األول جرش   –الفحيص الثانوي

ى  – ة لل    –األول ة الثانوي ية و بليل اش الساس ين  الري رق  –بن مال   –المف ر الش ان  –دي ة  –عم الرابع
ين   اء   –قويسمة األساسية للبن ى   –البلق ا         –األول ادودة ومارآ ة وأيضًا في المحطة والي الفحيص الثانوي

  . الشمالية
 

رق  رك والمف ي الك دخول ف ن ال وا م ان المشرف / واضاف ان الراصدين منع ة حي ال ( مدرس م إقب رغ
ف اخبين الكثي د) الن ان  و إرب ي مع ًا، و ف ا آلي ا طردوا، وعين الباش اء آله ي البلق مدرسة العناصير / ف

وطني    ( األساسية ومدرسة بنين الشامية  رق )السماح فقط لراصدي المرآز ال ي / ،   والمف مدرسة  -األول
  .)السلط( مدرسة زبيدة وإبراهيم أبو رمان ( حّيان األساسية، إيمان القرعان

 
د ازدو ى ج ر ال ز واشار التقري ين راصدي المرآ دني ب ين راصدي التحالف الم ا ب ي التعامل م ة ف اجي

اتهم   دخول تلفن اء ( مفتوحة في    "الوطني لحقوق االنسان الذين يسمح لهم بال بخالف التعامل مع    ) الزرق
  . راصدي التحالف المدني

 
راع الستخ         ادر قاعات االقت وا من مغ دني منع واتفهم  وختم التقرير بالقول ان راصدي التحالف الم دام ه

في مدرسة الليات الثانوية للبنات , التصال بمرآز المعلومات في مدرسة الفقهاء للبنات في سادسة عمان
 . في جرش

  
 
 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذا الخبر مرسل من قائمة البريد اإللكتروني لمرآز حماية وحرية الصحفيين الذي يعمل على مساندة مؤسسات المجتمع : مالحظة

  .إلطالع الجمهور عليها من خالل وسائل اإلعالمطتها وفعالياتها المدني الناشطة بشؤون االنتخابات البرلمانية الديمقراطية في نشر أنش
  



 

  مساءا ٦:٣٠حتى الساعة  آخر المستجدات/ بيان خاص من التحالف المدني لرصد االنتخابات 

  

، فقد قرر التحالف نظراً لطول الفترة ما بين المؤتمر الصحفي الثاني والمؤتمر الصحفي الثالث

  .إصدار هذا البيان المختصر، إلطالع الصحافة والرأي العام على آخر المستجدات

جهزة األمنية جهود كبيرة من أجل وقف عملية التزوير وتغيير الهويات، حيث أوالًك تبذل األ

  قامت األجهزة األمنية بضبط العديد من المزورين وتوقيفهم

لضبط األوضاع األمنية في مازالت األجهزة األمنية وقوات الدرك تبذل العديد من الجهود : ثانياً

لعديد من المناوشات وإطالق العيارات النارية العديد من المناطق التي شهدت وما تزال تشهد ا

  أحيانا

في ما يزال راصدي التحالف المدني يتعرضون للمضايقات ورفض السماح لهم بالدخول : ثالثاً

  مراكز االقتراع بعض

تم رصد العديد من حاالت شراء األصوات، منها ما تم التعامل معه من قبل األجهزة : رابعاً

 ١٥٠قد وصل شراء األصوات بما يبلغ و. من راصدي التحالف رصده  ناألمنية ، ومنها ما تمك

  دينار

تم رصد عدد ممن يحملون هويات مكتوب عليها دوائرهم ، ولكنهم يصوتون في دوائر : خامساً 

  .أخرى، دون أي اعتراض من اللجان

  ما زال التصويت العلني مستمراً في العديد من مراكز االقتراع: سادساً

  تزال الدعاية االنتخابية مستمرة حتى في مراكز االقتراعما : سابعاً

  أنصار أحد المرشحين في الكرك هددوا أنصار مرشح آخر بحرق بيوتهم: ثامناً

  تصويت طالبات جامعيات في معان بهويات غيرهن : تاسعاً

 ٧:٣٠هذا وسيعقد التحالف المدني مؤتمرا صحفيا لتوضيح هذه اإلحداث وغيرها في تمام الساعة 

كم ١مدينة الحسين للشباب بوابة رقم واحد على بعد –في مركز عمليات التحالف في قاعة ياهال 

 .من المركز الثقافي الملكي باتجاه دوار المدينة الرياضيه


