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مركز الحياة - راصد

اقبة االنتخابات املؤتمر الثاني لتحالف راصد ملر

٪26 نسبة االقتراع حتى الساعة الخامسة والنصف مساًء   •

863 مالحظة على العملية االنتخابية حتى الساعة الخامسة والنصف مساًء.    •

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر
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األحد 2020/11/10

عمان - األردن

 لجهود تحالف راصد في مراقبة مجريات عملية االقتراع النتخابات املجلس التاســع 
ً
مركز الحياة - راصد، اســتكماال

، مــا بيــن ثابتيــن فــي 
ً
 ومراقبــة

ً
عشــر، يعمــل فريــق العمــل علــى مراقبــة مجريــات يــوم االقتــراع مــن خــال 2,500 مراقبــا

 إلــى غرفــة عمليــات مركزيــة لجمــع 
ً
غــرف االقتــراع ومشــرفين فــي مراكــز االقتــراع وراصديــن وراصــدات متحركيــن، إضافــة

البيانــات واملعلومــات الــواردة مــن الراصديــن وتحليلهــا والتحقــق منهــا عبــر االتصــال املباشــر. 

بينــت نتائــج املراقبــة أن ٪99 مــن لجــان االقتــراع تتحقــق مــن بطاقــة األحــوال املدنيــة كإثبــات لشــخصية الناخبيــن 

والناخبــات وتتأكــد مــن وجــود اســم الناخــب أو الناخبــة فــي الجــدول الورقــي واإللكترونــي، كمــا تقــوم بتوقيــع وختــم 

أوراق االقتــراع عنــد تســليمها. 

وبخصــوص االلتــزام بالتصويــت داخــل املعــزل االنتخابــي، فقــد وصلــت نســبة عــدم االلتــزام إلــى ٪4 مــن مجمــوع غــرف 

بتطبيــق  االنتخابيــة  اللجــان  تقــوم  أن  الســياق  هــذا  فــي  راصــد  يو�صــي  وهنــا  راصــد،  فريــق  بهــا  تواجــد  التــي  االقتــراع 

التعليمــات التنفيذيــة بــكل حــزم وعــدم الســماح بالتصويــت خــارج املعــزل.  

وعلــى صعيــد التصويــت الجماعــي عنــد املعــزل االنتخابــي، فتبيــن النتائــج أن ٪4 مــن غــرف االقتــراع شــهدت حــاالت 

تتعلــق بحــاالت تصويــت جماعــي، أي تواجــد أكثــر مــن شــخص فــي آٍن واحــد عنــد املعــزل االنتخابــي.  

أمــا بمــا يتعلــق بمنــع الناخبيــن مــن عمليــة االقتــراع، فقــد أورد الراصــدون والراصــدات أنــه تــم منــع ٪5 مــن الناخبــون 

وذلــك يعــود لعــدة أســباب منهــا، عــدم إدراج أســماءهم علــى جــداول الناخبيــن والنهائيــة، وعــدم وجــود أســماء لهــم فــي 

مراكــز االقتــراع التــي ذهبــوا إليهــا، إضافــة إلــى قــدوم مجموعــة مــن املصابيــن بفيــروس كورونــا املســتجد وتــم منعهــم مــن 

االقتــراع، ولذلــك حصلــت بعــض املشــاحنات واملشــادات الكاميــة بيــن أعضــاء اللجــان والناخبــون والناخبــات.  

تحليــل  نتائــج  فبينــت  قائمــة،  أو  أو مرشــحة  للتصويــت لصالــح مرشــح  والناخبــات  الناخبيــن  توجيــه  يخــص  وفيمــا 

البيانــات أن ٪11 مــن الناخبيــن والناخبــات فــي غــرف االقتــراع التــي تواجــد فيهــا فريــق الرصــد تــم توجيههــم للتصويــت 

لصالــح قائمــة أو مرشــح أو مرشــحة. 
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واختلفــت عمليــات التوجيــه حســب مصادرهــا، حيــث تبيــن أن ٪79 مــن عمليــات التوجيــه كانــت مــن قبــل مندوبــي 

ومندوبــات القوائــم املتواجديــن داخــل مراكــز االقتــراع، فيمــا وصلــت نســبة توجيــه الناخبيــن والناخبــات للتصويــت 

لصالــح قائمــة أو مرشــح أو مرشــحة مــن قبــل مرشــح أو مرشــحة إلــى 19٪.  

أمــا بمــا يتعلــق باملاحظــات االنتخابيــة، فوصــل مجموعهــا إلــى 863 ماحظــة علــى العمليــة االنتخابيــة، أوصلنــا العديــد 

منهــا للهيئــة املســتقلة لانتخــاب وتمــت االســتجابة. 

وعملــت الهيئــة علــى تحويــل مجموعــة مــن األشــخاص الــذي ظهــروا فــي فيديوهــات شــراء أصــوات إلــى املدعــي العــام، كمــا 

تــم تحويــل مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن قامــوا بتصويــر أوراق االقتــراع داخــل املعــزل االنتخابــي. 

وتنوعــت املاحظــات االنتخابيــة، حيــث وردت 129 ماحظــة حــول تعطــل أجهــزة الحاســوب أو النظــام اإللكترونــي أو 

شــبكة االنترنــت، و 123 حالــة تصويــت بصــوت مرتفــع، والتأثيــر علــى حريــة الناخبيــن والناخبــات بواقــع 112 حالــة. 

وتوقفــت عمليــة االقتــراع فــي 91 مــرة بســبب تعطــل املاســح الضوئــي، و 60 حالــة مرتبطــة بعــدم الســماح للمراقبيــن 

واملراقبــات بالدخــول إلــى غرفــة االقتــراع بعــد مغادرتهــم منهــا وعــدم الســماح لهــم بالعــودة لهــا، و 16 حادثــة مرتبطــة 

 عبــر 
ً
بعمليــات شــراء أصــوات، وحــاالت عنــف وصلــت إلــى 21 أعمــال عنــف وشــغب، وســيتم نشــر املاحظــات تباعــا

صفحــة راصــد علــى الفيســبوك.  

نسبة االقتراع لغاية الساعة الـ 05:30 مساًء
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