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مركز الحياة - راصد

بيان املؤتمر الصباحي حول بدء عملية االقتراع

.
ً
٪7 من األردنيون مارسوا حقهم باالقتراع حتى الساعة 10:30 صباحا  •

 بـ 0.4%
ً
 بـ ٪21.9 وعمان والزرقاء األقل اقتراعا

ً
البادية الجنوبية األعلى اقتراعا  •

289 مالحظة انتخابية تم حل معظمها بعد التواصل مع الهيئة املستقلة.  •

اقبة مجريات عملية االقتراع والفرز.  نشره راصد ملر
ً
اقبا  مر

ً
2,500 فريقا  •

انطالقة سلسة للعملية االنتخابية خالل الفترة الصباحية.    •

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

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/AlHayatCenterRased
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/
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األحد 2020/11/10

عمان - األردن

مركز الحياة - راصد، ضمن جهود تحالف راصد في مراقبة االنتخابات النيابية ملجلس النواب التاسع عشر، يعمل 

 موزعيــن مــا بيــن ثابتيــن فــي غــرف االقتــراع 
ً
فريــق راصــد علــى مراقبــة مجريــات يــوم االقتــراع مــن خــال 2,500 راصــدا

 إلــى غرفــة عمليــات مركزيــة لجمــع البيانــات واملعلومــات 
ً
ومشــرفين فــي مراكــز االقتــراع وراصديــن متحركيــن، إضافــة

الــواردة مــن الراصديــن وتحليلهــا والتحقــق منهــا عبــر االتصــال املباشــر.

كمــا عمــل راصــد علــى بنــاء تطبيــق إلكترونــي يحتــوي علــى النمــاذج الخاصــة بعمليــة املراقبــة ليتســنى للفــرق العاملــة فــي 

امليــدان اســتخدامها إبــان عمليــة الرصــد التــي يتــم تنفيذهــا.

توزيــع  معاييــر  تضمنــت  ذاتــه،  الوقــت  فــي  اململكــة.  حــول  االقتــراع  مراكــز  مــن   75٪ نســبته  مــا  راصــد  فــرق  وتغطــي 

 إلــى مجموعــة 
ً
املراقبيــن واملراقبــات توقعــات التركــز الجغرافــي لانتهــاكات االنتخابيــة ومناطــق التوتــر، وذلــك اســتنادا

واملرشــحات  واملرشــحين  والناخبــات  الناخبيــن  وشــكاوى  ماحظــات  تتبــع  تضمنــت  والتــي  التحليليــة،  املعطيــات  مــن 

خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة، وحــدة التنافســية بيــن املترشــحين واملترشــحات، باإلضافــة الــى مناطــق تكــرار التوتــر 

، والتــي تــم اســتنباطها مــن خــال الخبــرات التراكميــة لفريــق العمــل.
ً
االنتخابــي ســابقا

وذكــر تحالــف راصــد أنــه تــم تحليــل بيانــات مــا قبــل بــدء االقتــراع )نمــوذج املراقبــة أمــام مراكــز االقتــراع( مــا نســبته 

٪86.4 مــن مجمــوع املراقبيــن واملراقبــات فــي امليــدان، بينمــا تــم تحليــل بيانــات الفتــرة الصباحيــة بنســبة ٪88.9 مــن فــرق 

املراقبــة امليدانيــة.

للمواطنيــن  إرشــادية  لوحــات  )تواجــد  واضــح  بشــكل  محــددة  كانــت  االقتــراع  مراكــز  مــن   89٪ أن  النتائــج  وبينــت 

واملواطنــات(، فيمــا وصلــت نســبة مراكــز االقتــراع التــي تواجــد بالقــرب منهــا )أقــل مــن 50 متــر( دعايــة انتخابيــة إلــى 

االقتــراع. مراكــز  مجمــوع  مــن   49.8٪

وتبيــن أن ٪7.2 مــن املراكــز تواجــد بداخلهــا دعايــة انتخابيــة ومثــال ذلــك مركــز اقتــراع مــرو الثانويــة للبنــات فــي دائــرة 

األولــى ملحافظــة اربــد، وفيمــا يتعلــق بســهولة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد تبيــن أن ٪89 مــن مراكــز االقتــراع 

مجهــزة الســتقبال األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

كمــا أظهــرت نتائــج تحليــل املعلومــات الــواردة مــن فــرق املراقبــة إلــى أن مــا نســبته ٪99 مــن غــرف االقتــراع كانــت جاهــزة 

، وتبيــن أن جميــع غــرف االقتــراع يســلم بهــا أقــام حبــر 
ً
الســتقبال الناخبيــن والناخبــات قبــل الســاعة 7:30 صباحــا

وقفــازات إال فــي بعــض الحــاالت التــي تــم رصدهــا.
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وبمــا يتعلــق بتدفــق الناخبيــن، شــهدت ٪20 مــن مراكــز االقتــراع علــى مســتوى اململكــة تواجــد طوابيــر مــن الناخبيــن 

والناخبــات علــى أبوابهــا عنــد بــدء عمليــة االقتــراع، حيــث وصلــت نســبة املقترعيــن لغايــة الســاعة العاشــرة والنصــف إلــى 

٪7 مــن مجمــوع الناخبيــن والناخبــات املســجلين فــي الجــداول النهائيــة.

الناخبيــن  مجمــوع  مــن   21.9٪ بنســبة  الجنوبيــة  الباديــة  هــي،  االقتــراع  بنســب  األعلــى  االنتخابيــة  الدوائــر  وكانــت 

والناخبــات، تلتهــا الباديــة الشــمالية بنســبة %15.6 ومــن ثــم معــان والكــرك بنســبة ٪14، أمــا أقلهــا فكانــت فــي دوائــر 

فيهــا. والناخبــات  الناخبيــن  مــن مجمــوع  بنســبة 4٪  والزرقــاء  العاصمــة عمــان 

 فــي محيطهــا وداخلهــا، حيــث تبيــن أن كافــة 
ً
 كثيفــا

ً
وفيمــا يخــص التواجــد األمنــي، فقــد شــهدت مراكــز االقتــراع تواجــدا

 ألكثــر مــن 5 أفــراد مــن مرتبــات األمــن العــام والــدرك، فيمــا تبيــن أن بعــض مراكــز 
ً
مراكــز االقتــراع شــهدت تواجــدا

 ملرتبــات األمــن العــام داخــل محيطهــا.
ً
االقتــراع شــهدت تواجــدا

يتــم تســجيل أي حــاالت عنــف أو مشــاجرات أو توتــر علــى مســتوى  وفيمــا يتعلــق بالوضــع األمنــي بشــكل عــام فلــم 

االنتخابيــة. الدوائــر 

وتابع فريق راصد إحدى الشكاوى املرتبطة بعدم وجود اسم قائمة في دفتر اقتراع في منطقة عين الباشا - محافظة 

البلقــاء، ولــم يســتطع فريــق راصــد إيجــاد مــا يثبــت تكــرار مثــل هــذه الحالــة إن كانــت الشــكوى دقيقــة وتــم التواصــل 

مــع الهيئــة املســتقلة التــي حققــت بالحادثــة بشــكل مباشــر وزودت فريــق راصــد بتقريــر يفيــد باســتدعاء ممثــل القائمــة 

الــذي اطلــع علــى األوراق املتواجــدة مــع اللجــان االنتخابيــة وتأكــد مــن وجــود اســم القائمــة فــي باقــي أوراق االقتــراع.

وجمــع فريــق راصــد مــا يزيــد علــى 289 ماحظــة تتعلــق بســير العمليــة االنتخابيــة تــم التواصــل فــي معظمهــا مــع الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب وتصويــب الجــزء األكبــر منهــا بشــكل مباشــر.

هذا وقد بلغت عدد املخالفات املرتبطة بالتأثير على حرية الناخبين والناخبين ما مجموعه 35 ماحظة من مجموع 

املاحظات، فيما بلغت عدد املاحظات الواردة املرتبطة بالتصويت العلني 20 حالة.

وكذلــك ورد تعطــل الربــط اإللكترونــي أو أجهــزة الحاســوب فيمــا مجموعــه 36 حالــة، أمــا فيمــا يتعلــق بتواجــد أكثــر 

مــن شــخص عنــد املعــزل االنتخابــي فقــد وصلــت إلــى 12 حالــة مــن مجمــوع املاحظــات، و 33 ماحظــة تتعلــق بعــدم 

الســماح لدخــول مراقبــي ومراقبــات فريــق راصــد، حيــث تــم التواصــل مــع مســؤول فــرق الرقابــة وحــل هــذه اإلشــكالية 

بشــكل مباشــر.



4

Press Release

بيان املؤتمر الصباحي حول بدء عملية االقتراع

خبر
صحفي

باإلضافــة إلــى 25 حالــة تتعلــق بعــدم تنقيــط الحبــر أو التنقيــط علــى إصبــع غيــر الســبابة اليســرى، 81 ماحظــة تتعلــق 

بتأخــر افتتــاح غــرف االقتــراع، و4 حــاالت توقــف لعمليــة االقتــراع.

نسبة االقتراع لغاية الساعة الـ 10:30 صباح�

7.0 %

على مستوى المملكة
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مجموعة مالحظات فريق راصد خالل الفترة الصباحية 

املخالفةاملدرسةاملحافظة

مدرسة مقبلة الثانوية املختلطةجرش
سيدة كبيرة قامت بالتصويت بشكل علني رغم تحذير 

لجنة االقتراع لها

مدرسة الفقهاء الثانويه للبناتعمان الخامسة
 "تعطل املاسح الضوئي ملدة ال تزيد عن نصف ساعه

لكن عملية االقتراع بقيت مستمرة"

مدرسة املزار الثانوية للبناتالكرك
تكرار رفض الناخبين إلرتداء الكمامة والكفوف منذ 

الصباح وحتى اللحظة

اربد 2
مدرسة ابي عبيدة االساسية االولى 

للبنين

دخل أكثر من شخص لللتصويت بشكل علني على أساس 
أنهم أميين, وقد طلبت اللجنة منهم عدم االدالء بشكل 

علني ولكنهم رفضوا

سيدة كبيرة اصرت على التصويت بشكل علني علما انها أمية مدرسة ديرعا الثانوية للبنينالبلقاء

مدرسة مقبلة الثانوية للبنينمحافظة جرش

"مؤازري مرشح يضعون طاوله خارج اسوار مركز االقتراع 
 قرب البوابة ب 10 أمتار 

يتم توزيع البروشورات على الناخبين قبل دخولهم مركز 
االقتراع"

فصل الربط اإللكترونياملغير الثانوية الشاملة للبناتاربد االولى

التأثير على الناخبين عند املعزل من قبل أحد املرشحينمدلرسة االستقال للبنينمادبا

اكثر من مركز 
اقتراع في 

البلقاء وبدو 
الوسط وعمان 
الرابعة والكرك

طرد مراقبي أو منع مراقبات االنتخابات / مندوبي أو 
مندوبات القوائم

التصويت بشكل علنيمدرسة مقبلة الثانوية للبنينجرش

معاذ محمد احمد نجيبعمان االولى
تواجد ناخبتين داخل املعزل وقامت احدهما طلب الثانية 
للتصويت ملرشح معين واقتربت من املعزل واخرجت هاتفها 

لتصوير ورقة االقتراع
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اربد االولى
مدرسة عز الدين القسام االساسية 

للبنين
 عن 

ً
قامت اللجنة بالتنقيط على السبابة اليمنى عوضا

اليسرى ال كثر من ناخب 

التصويت بصوت مرتفعمدرسة أم حبيبة االساسية املختلطةاملفرق

مدرسة أم حبيبة االساسية املختلطةاملفرق
قام احد املقترعين بالدخول الى القاعة وعند وصوله 

للمعزل قام باإلشهار عن  املرشح الذي ينوي التصويت له

الكرك
مدرسة عبدالوهاب املجالي الثانوية 

الشاملة للبنين

ناخب يقوم بتصوير دفتر االقتراع بعد التصويت تم 
سحب الدفتر من قبل رئيس اللجنة وبعد مناقشه بينهما 

تم وضع دفتر االقتراع داخل الصندوق

مدرسة القصور الثانوية للبناتعمان االولى
تواجد ناخبتين عن املعزل واماء واحدة منهم لاخرى 

للتصويت لقائمة معينة 

توقف عملية االقتراعمدرسة طارق بن زياد االساسية للبنينعمان اولى

توقف عملية االقتراعمدرسة الحسين االساسية العليابدو الجنوب

توقف عملية االقتراعمدرسة الجلمه االساسية املختلطةالكرك

مدرسة الخراج الثانوية الشامله للبنيناربد 1
دخول أحد الداعمين الحد املرشحين مع ناخب الى غرفة 

االقتراع والتأثير عليه للتصويت لصالح املرشح الذي 
يدعمه ولم تقوم اللجنة بإتخاذ أي اجراء

مدرسة وادي السير الثانويه للبناتعمان 5
 وعدم 

ً
ناخبة وعضو لجنة تواجدوا خلف املعزل سويا
معرفة الحاضرين الحوار الذي دار بينهم

مدرسة حطين الثانوية املهنية للبنينعمان2
تم مشاهدة مندوبي أحد املرشحين يقوم باعطاء مبلغ مالي 

للناخبين خارج مركز االقتراع ويوجد لدينا اسم املرشح 

مادبا
مدرسة ابو عبيدة ومدرسة املامونية 

الغربية
تعطل املاسح الضوئي واستيداله بالتدقيق اليدوي

مدرسة حطين الثانوية املهنية للبنينعمان2
تم مشاهدة مندوبي أحد املرشحين يقوم باعطاء مبلغ مالي 

للناخبين خارج مركز االقتراع ويوجد لدينا اسم املرشح

تعطل املاسح الضوئي واستيداله بالتدقيق اليدويمدرسة ابو عبيدة ومدرسة املامونية الغربيةمادبا

مدرسة عين جالوتاربد 4
تعطل نظام الربط االلكتروني ملدة 8 دقائق وخال هذه 

الفترة تم ادخال اسم الناخب بشكل يدوي



7

مركز الحياة - راصد

خبر
صحفي

أعداد املخالفات التي تم رصدها خالل الفترة الصباحية 

التكراراملالحظة

82عدم فتح مركز االقتراع على اإلطاق / أو التأخر في فتح املركز ألكثر من 10 دقائق

35التأثير على الناخبين أو الناخبات أو منعهم من االقتراع

35تعطل أجهزة الحاسوب أو النظام اإللكتروني أو شبكة الربط اإللكتروني

33طرد مراقبي أو مراقبات االنتخابات / مندوبي أو مندوبات القوائم

27عدم اإللتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي

25عدم تنقيط/رش الحبر االنتخابي

20التصويت بصوت مرتفع

12ازدحام داخل غرفة االقتراع

12تواجد اكثر من شخص عند املعزل

توقف عملية االقتراع بسبب أعمال شغب، أو توقف نظام الربط اإللكتروني، أو الصاة، أو تناول 
الطعام.
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2التصويت ألكثر من مرة من قبل نفس الشخص

1شراء األصوات

1مصادرة هوية أحوال مدنية بشكل غير قانوني

289املجموع


