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راصد ينشر النتائج األولية في عمان والزرقاء األولى واربد األولى

األردن يحافظ على مساره الديمقراطي رغم التحديات.   •

عمليات شراء األصوات أثرت في العملية االنتخابية.   •

راصد يطالب بتسريع البت في قضايا املال الفاسد.  •

تطور ملحوظ ألداء الهيئة املستقلة لالنتخاب.   •

1270 مالحظة جمعها تحالف راصد خالل يوم االقتراع.   •

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 2020/11/11

عمان - األردن

مركز الحياة - راصد، عمل تحالف راصد على مراقبة مجريات عملية االقتراع والفرز لالنتخابات البرملانية للمجلس 

التاســع عشــر، وذلــك مــن خــالل توزيــع 2500 مراقبــة ومراقــب محلــي توزعــوا علــى غــرف ومراكــز االقتــراع، حيــث تــم 

تغطيــة %75 مــن مراكــز االقتــراع علــى مســتوى اململكــة، وتــم توزيــع أكثــر مــن 200 مراقــب متحــرك. 

وأكــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق تحالــف راصــد علــى أن الدولــة األردنيــة اســتطاعت أن تحافــظ علــى مســارها 

الجيوسياســية  التحديــات  رغــم  الدســتورية  االســتحقاقات  تحقيــق  اســتدامة  ضمــان  خــالل  مــن  الديمقراطــي 

كورونــا. جائحــة  تحــدي  إلــى   
ً
إضافــة األردنيــة،  الدولــة  تواجــه  التــي  واالقتصاديــة 

  

وعمــل فريــق راصــد علــى تنفيــذ عمليــة تجميــع األصــوات املوازيــة PVT والتــي تعنــى باســتخراج النتائــج مــن خــالل توزيــع 

 ملعادلــة تحقــق مســتوى التمثيــل  وهامــش خطــأ أقــل مــن %0.5، وتــم 
ً
الراصديــن علــى صناديــق يتــم اختيارهــم وفقــا

تنفيــذ هــذه العمليــة علــى7  دوائــر انتخابيــة وهــي عمــان األولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة والزرقــاء األولــى 

واربــد األولــى، ومرفــق صــور تبيــن النســب التــي تحصــل عليهــا تحالــف راصــد علــى مســتوى تلــك الدوائــر. 

ومــن خــالل عمــل فريــق راصــد فــي تقييــم املؤشــرات املرتبطــة بموائمــة اإلجــراءات االنتخابيــة مــع املمارســات الدوليــة 

التقنــي والتنظيمــي واللوجســتي،  الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب علــى الصعيــد  فــي أداء  الفضلــى لوحــظ تطــور ملحــوظ 

 إلــى االســتجابة الســريعة للمالحظــات التــي كان يوردهــا تحالــف راصــد بشــكل دوري للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب، 
ً
إضافــة

كمــا يذكــر للهيئــة وقوفهــا علــى مســافة واحــدة مــن كافــة القوائــم واملترشــحين واملترشــحات وتعزيــز قيــم النزاهــة فــي 

ممارســاتها. 

 أثــر بشــكٍل ســلبي علــى مجمــل 
ً
لقــد شــكل اســتخدام املــال الفاســد ومــا ارتبــط بــه مــن عمليــات شــراء أصــوات تحديــا

 علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، ممــا 
ً
العمليــة االنتخابيــة وســاهم بالحــد بشــكل جزئــي مــن حريــة الناخبيــن، وتأثيــرا

 غيــر قابــل للتأجيــل أو التأخيــر مــن أجــل إطــالق نــداء وطنــي تتشــارك بــه كافــة 
ً
 متناســقا

ً
 تشــاركيا

ً
 وطنيــا

ً
يســتدعي جهــدا

مؤسســات الدولة الحكومية وغير الحكومية واألحزاب والنقابات ومؤسســات املجتمع املدني واملواطنين واملترشــحين 

للحــد مــن هــذه املمارســة، وهنــا فإننــا نطلــق نــداء وطنــي ونحــذر مــن تعــرض العمليــة الديمقراطيــة لتشــوهات جوهريــة 

بسبب عمليات شراء األصوات، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن أهم األسباب التي أسهمت في تزايد تعداد عمليات شراء 
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األصــوات هــو تأخــر إصــدار األحــكام القضائيــة املرتبطــة بالقضايــا التــي تــم تحويلهــا إبــان مرحلــة الحمــالت االنتخابيــة، 

وهنــا يقــدم راصــد توصيــة بضــرورة اعتبــار القضايــا املرتبطــة باملــال الفاســد قضايــا تأخــذ صفــة االســتعجال ووضــع 

 بأنــه لــو تــم إصــدار أي أحــكام قطعيــة بحــق املخالفيــن والذيــن ثبــت تورطهــم 
ً
حــد زمنــي للبــت فــي هــذه القضايــا، علمــا

 لــكل مــن تســول لــه نفســه اســتخدام املــال الفاســد. 
ً
 حقيقيــا

ً
لكانــت هــذه األحــكام رادعــا

وفيمــا يتعلــق بمجريــات عمليــة الفــرز علــى مســتوى غــرف االقتــراع فقــد لوحــظ أن بعــض رؤســاء وأعضــاء اللجــان لــم 

يســمحوا للمراقبيــن مــن الدخــول إلــى غــرف االقتــراع ومثــال ذلــك مركــز عائشــة أم املؤمنيــن األساســية املختلطــة فــي 

دائــرة عمــان الرابعــة، ومدرســة برمــا فــي جــرش، ومدرســة املشــارع الثانويــة للبنــات فــي اربــد الرابعــة، ويذكــر أن بعــض 

رؤســاء لجــان االنتخــاب علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة لــم تســمح للراصديــن بالدخــول إلــى مواقــع الفــرز النهائــي وعلــى 

الرغــم مــن أن الهيئــة اســتجابت وتــم حــل هــذه اإلشــكالية إال أننــا نــرى ضــرورة أن يكــون أعضــاء ورؤســاء اللجــان علــى 

معرفــة تامــة باألطــر القانونيــة، دون أن يتــم التواصــل معهــم مــن قبــل الهيئــة خــالل يــوم االقتــراع ملــا فــي ذلــك مــن إربــاك 

 مــا بيــن لجــان االقتــراع والفــرز فــي 
ً
 واضحــا

ً
قــد تشــهده العمليــة االنتخابيــة، كمــا أظهــرت عمليــة املراقبــة أن هنالــك تباينــا

التعامــل مــع املســتجدات التــي تطــرأ خــالل عمليــة االقتــراع والفــرز. 

وفيمــا يتعلــق بحــاالت العنــف التــي تــم رصدهــا خــالل الفتــرة املســائية لعمليــة االقتــراع وخــالل عمليــة إغــالق الصناديــق 

وبــدء عمليــة الفــرز، حيــث تــم حصــر مــا يقــارب 63 حالــة عنــف علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة، وتباينــت مســتوى 

وتيــرة أحــداث العنــف حيــث كان بعضهــا بيــن أنصــار املترشــحين، وحــاالت عنــف بيــن الناخبيــن واألجهــزة األمنيــة، ومثــال 

ذلــك مــا حــدث كل مــن الدائــرة األولــى فــي عمــان، ومــا حــدث فــي دائــرة معــان االنتخابيــة، ومدرســة عيــن غــزال الثانويــة 

للبنــات فــي الزرقــاء األولــى.

  

وبخصــوص نتائــج مراقبــة عمليــة إغــالق غــرف االقتــراع، فقــد تبيــن أن %1 مــن غــرف االقتــراع التــي تواجــد بهــا فريــق 

الرقابــة تــم إغالقهــا قبــل الســاعة 9:00 مســاًء، فيمــا أغلقــت %30 مــن غــرف االقتــراع فــي تمــام الســاعة 9:00، بينمــا 

أغلــق مــا نســبته %69 مــن غــرف االقتــراع بعــد الســاعة التاســعة، حيــث تبيــن أن ســبب عــدم اإلغــالق بعــود إلــى تواجــد 

ناخبــات وناخبيــن داخــل مركــز االقتــراع. 

أمــا بمــا يتعلــق ببــدء إجــراءات العــد والفــرز فقــد تبيــن أن كافــة لجــان االنتخــاب قامــت بإفــراغ صنــدوق االقتــراع أمــام 

الجميــع وكشــف أوراق االقتــراع أمــام جميــع املوجوديــن، وأظهــرت مراقبــة عمليــة الفــرز أن %10 مــن غــرف االقتــراع 
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أنهــت عمليــة الفــرز فــي ســاعة واحــدة أو أقــل، فيمــا اســتغرقت عمليــة الفــرز أكثــر مــن ســاعة وأقــل مــن ســاعتين فــي 

%47.5 مــن غــرف االقتــراع، بينمــا وصلــت نســب غــرف االقتــراع التــي اســتغرق فيهــا الفــرز أكثــر مــن ســاعتين %42.5 مــن 

غــرف االقتــراع التــي تواجــد بهــا الراصــدون. 

وشــهدت مرحلــة فــرز األصــوات علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة مجموعــة مــن املالحظــات التــي أســهمت فــي تأخيــر 

عملية اســتخراج النتائج على مســتوى الدوائر، وتنوعت هذه املالحظات ما بين عدم املعرفة الكاملة آللية احتســاب 

األصــوات وتجميــع النتائــج كمــا حصــل فــي دائــرة بــدو الجنــوب، وتعطــل النظــام االلكترونــي لعمليــة جمــع وعــّد األصــوات 

فــي دائــرة عمــان الخامســة، ممــا دفــع اللجنــة إلــى اســتخدام الجــداول املتواجــدة علــى األجهــزة بصيغــة )Excel( ولوحــظ 

قيــام رئيــس إحــدى مراكــز االقتــراع فــي دائــرة عمــان الثالثــة الســتكمال تعبئــة املحاضــر الخاصــة  بمركــز االقتــراع الــذي 

 داخــل مركــز اســتخراج النتائــج الخاصــة بالدائــرة االنتخابيــة الثالثــة، أمــا بمــا يتعلــق بدائــرة اربــد الرابعــة 
ً
يرأســه ورقيــا

الفــرز  فــي عمليــة  املترشــحين  أحــد  بســبب تدخــل  الفــرز وذلــك  لعمليــة  توقــف متكــرر  املراقبــة  أظهــرت عمليــة  فقــد 

وتواجــد أشــخاص غيــر مصــرح لهــم داخــل مركــز التجميــع النهائــي، أمــا بمــا يتعلــق بدائــرة املفــرق فقــد رفــض رئيــس 

لجنــة االنتخــاب علــى مســتوى الدائــرة طباعــة أو عــرض املحضــر النهائــي لعملــي تجميــع األصــوات. 

وعلــى صعيــد املالحظــات واملخالفــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل الراصديــن امليدانييــن، فقــد وصــل تعدادهــم إلــى أكثــر 

مــن 1270 مالحظــة انتخابيــة تــم إيصالهــا بشــكل مباشــر إلــى الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب. وتــم التعامــل بشــكل مباشــر، 

وتنوعت املالحظات واملخالفات االنتخابية وتم تقسيمها إلى مالحظات مرتبطة مثل محاولة التصويت ألكثر من مرة 

مــن قبــل نفــس الشــخص حيــث تكــررت خمــس مــرات ومثــال ذلــك مدرســة الحســينية الثانويــة الشــاملة للبنــات فــي دائــرة 

بــدو الجنــوب ومدرســة الســماكية فــي دائــرة الكــرك ومدرســة أم رمانــة األساســية للبنــات فــي الزرقــاء الثانيــة ومدرســة 

الزبيديــة الثانويــة الشــاملة للبنــات فــي عمــان األولــى، ووصــل تعــداد املخالفــات املرتبطــة بقضايــا شــراء األصــوات إلــى 32 

مخالفــة وردت مــن الراصديــن منهــا فــي عمــان الثانيــة وعمــان الثالثــة وجــرش وبــدو الجنــوب وتــم إيصــال مجموعــه منهــا 

للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب، ووصــل تعــداد املالحظــات املرتبطــة بالتأثيــر علــى الناخبيــن أو الناخبــات إلــى 137 ومثــال 

فــي دائــرة عمــان الثالثــة، فيمــا  فــي دائــرة مادبــا ومدرســة ســمير الرفاعــي  ذلــك مدرســة القريــات األساســية املختلطــة 

وصــل تعــداد املالحظــات املرتبطــة عــدم تنقيــط الحبــر بســبب رفــض الناخبيــن إلــى 13 حالــة ومثــال ذلــك مدرســة مقبلــة 

الثانويــة للبنيــن فــي جــرش ومدرســة طبريــا الثانويــة الشــاملة للبنــات فــي اربــد األولــى، وتوقفــت عمليــة االقتــراع فــي 187 

غرفة اقتراع لعدة أســباب مختلفة ومثال ذلك مدرســة ســكينة بنت الحســين الثانوية الشــاملة للبنات صندوق 266 

فــي دائــرة الزرقــاء األولــى ومدرســة فاطمــة الزهــراء األساســية املختلطــة صنــدوق رقــم 527 فــي دائــرة الكــرك ومدرســة 
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العاشــرة الثانويــة املختلطــة صنــدوق رقــم 96 فــي دائــرة العقبــة، وفيمــا يتعلــق بمالحظــات تواجــد أكثــر مــن شــخص عنــد 

املعــزل خــالل عمليــة التصويــت فقــد رصــد فريــق التحالــف 27 حالــة ومثــال ذلــك مدرســة باعــون الثانويــة الشــاملة 

للبنيــن صنــدوق رقــم 197 فــي دائــرة عجلــون ومدرســة الزهــراء الثانويــة للبنــات صنــدوق رقــم 248 فــي دائــرة اربــد الثانيــة 

ومدرســة القصــور الثانويــة للبنــات فــي دائــرة عمــان األولــى.

االنتخابيــة،  بالعمليــة  املرتبطــة  املعياريــة  املؤشــرات  تقييــم  علــى  القادمــة  األيــام  خــالل  ســيعمل  أنــه  راصــد  ويؤكــد 

وتقديمهــا  االنتخابيــة  العمليــة  مخرجــات  علــى  واملخالفــات  املالحظــات  تأثيــر  مــدى  حــول   
ً
تفصيليــا  

ً
تقريــرا وســيقدم 

لالنتخــاب. املســتقلة  للهيئــة  تفصيلــي  بشــكل 

مجموعة من املالحظات واملخالفات التي تم رصدها خالل العملية االنتخابية

املالحظة أو املخالفةاملدرسةالدائرة االنتخابيةالرقم

اربد األولى1
مدرسة سعد بن أبي وقاص الثانوية 

الشاملة للبنين
اقتراع ناخبين ومغادرتهم دون تنقيط حبر انتخابي

اربد األولى2
مدرسة طبريا الثانوية الشاملة 

للبنات
خروج بعض املقترعين دون تنقيط حبر انتخابي بسبب التزاحم 

داخل غرفة االقتراع

فصل الربط اإللكترونياملغير الثانوية الشاملة للبناتاربد األولى3

اربد األولى4
مدرسة عز الدين القسام االساسية 

للبنين

 عن اليسرى 
ً
قامت اللجنة بالتنقيط على السبابة اليمنى عوضا

الكثر من ناخب 

اربد األولى5
مدرسة الخراج الثانوية الشامله 

للبنين

دخول أحد الداعمين الحد املرشحين مع ناخب الى غرفة االقتراع 
والتأثير عليه للتصويت لصالح املرشح الذي يدعمه ولم تقوم 

اللجنة بإتخاذ أي اجراء

اربد األولى6
مدرسة االندلس الثانوية الشاملة 

للبنات

اغالق غرفة االقتراع  ملدة 15 دقيقة بسب خروج رئيس لجنة 
االقتراع وتم اخراج الجميع من غرفة االقتراع وإغالقها ومنع عملية 

التصويت دون ابداء االسباب )هذه الحالة تكررت مرتين في ذات 
املركز(

اربد األولى7
مدرسة كفر اسد الثانوية الشاملة 

للبنات
يتم تجهيز دفاتر االنتخاب وختمها من رئيس لجنة االقتراع قبل 

وصول الناخبين
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مجموعة من املالحظات واملخالفات التي تم رصدها خالل العملية االنتخابية

املالحظة أو املخالفةاملدرسةالدائرة االنتخابيةالرقم

اربد الثانية8
مدرسة ابي عبيدة االساسية االولى 

للبنين

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

رفضوا

مدرسة عين جالوتاربد الرابعة9
تعطل نظام الربط االلكتروني ملدة 8 دقائق وخالل هذه الفترة تم 

ادخال اسم الناخب بشكل يدوي

صما االساسية املختلطةاربد الرابعة10
السماح لناخبة بالتصويت بناء على هوية أحوال مدنية قديمة 
) منتهية الصالحية ( وذلك بعد تأثير احد املرشحين على اللجنة 

العتماد صوت الناخبة ووافقت اللجنة على ذلك 

اربد الرابعة11
مدرسة االشرفيه الثانوية الشاملة 

املختلطة
تواجد رجل أمن بجانب املعزل داخل غرفة االقتراع

12

اكثر من مركز 
اقتراع في البلقاء 

وبدو الوسط 
وعمان الرابعة 

والكرك

طرد مراقبي أو منع مراقبات االنتخابات / مندوبي أو مندوبات 
القوائم

توقف عملية االقتراعمدرسة الحسين االساسية العلياالبادية الجنوبية13

مدرسة الرشادية الثانوية املختلطة البادية الجنوبية14
شغب بسبب اعتراض الناخبين على وجود مندوبي مرشحين 

ذكور في مدرسة اناث وتدخل االمن لحل املشكلة وتوقفت عملية 
التصويت ألكثر من نصف ساعة

حاالت تصويت علني في معظم مدارس منطقة الحسبنبة البادية الجنوبية15

الحسينية الثانوية الشاملة للبناتالبادية الجنوبية16
قيام ناخبة بالتصويت بهوية ليست لها )انتحال شخصية( وتم 
كشفها من قبل اللجنة ولم يتخذوا اي اجراء وعادت مرة أخرى 

وصوتت بهويتها االصلية

الجفر الثانوية الشاملة للبنين البادية الجنوبية17
العديد من الناخبين يقوموا بالتصويت دون تنقيط الحبر 

االنتخابي

البادية الجنوبية18

اخطاء في الية تجميع األصوات بحيث كانت اللجنة تقوم باحتساب 
أصوات للقائمة بعدد املرشحين املصوت لهم داخل القائمة، يعني 

لو قام ناخب بالتصويت ألربع مرشحين داخل قائمة واحدة يتم 
احتساب أربع أصوات للقائمة حيث انتبهت اللجنة لهذا الخطأ في 

 وأعادت التجميع من البداية
ً
الثالثة والنصف صباحا
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سيدة كبيرة اصرت على التصويت بشكل علني علما انها أمية مدرسة ديرعال الثانوية للبنينالبلقاء19

البلقاء20
مدرسة وادي السلط األساسية 

املختلطة
منع ناخب من االدالء بصوته بسبب وجود مالحظة تمنعه من 

التصويت على قاعدة البيانات دون إخباره بالسبب

البلقاء21
مدرسة وادي السلط األساسية 

املختلطة
إجراء عملية االقتراع بوجود عضو واحد فقط من أعضاء لجنة 

االقتراع بسبب خروج بقية األعضاء للصالة واالستراحة

مدرسة عين الباشا الثانويه للبناتالبلقاء22
ايقاف عملية التصويت لنصف ساعة بسبب خروج رئيس اللجنة 

للصالة

تواجد امني داخل ساحة مركز االقتراع بأعداد كبيرةمدرسة ديرعال الثانوية للبنينالبلقاء23

رصد حاالت شراء اصواتمدرسة البشيري السلط24

مدرسة املزار الثانوية للبناتالكرك25
تكرار رفض الناخبين إلرتداء الكمامة والكفوف منذ الصباح وحتى 

اللحظة

الكرك26
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

توقف عملية االقتراعمدرسة الجلمه االساسية املختلطةالكرك27

الكرك28
مدرسة السماكية الثانوية الشاملة 

املختلطة

دخول ناخب الى مركز االقتراع وصوت وبعد تصويته اكتشف 
عضو اللجنة وجود حبر انتخابي على سبابته اليسرى بشكل مسبق 

ولم يتم اتخاذ أي اجراء 

الكرك29
مدرسة العراق الثانوية الشاملة 

للبنين

مشادات كالمية واحتكاك بين متطوعين الهيىة املستقلة واحد 
الناخبين وتم حل املشكلة من قبل رئيس اللجنة واخراج املتطوعين 

الى خارج مركز االقتراع

توقف عملية االقتراع ملدة نصف ساعة بسبب انقطاع االنترنتمدرسة حمود االساسية املختلطةالكرك30

الكرك31
مدرسة السماكية الثانوية الشاملة 

املختلطة
توقف عملية االقتراع  بسبب قيام مدخل البيانات بإجراء مكاملة 

هاتفية داخل غرفة االقتراع ملدة 3 دقائق
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الكرك32

مدرسة السماكية الحكومية، 
مدرسة السماكية دير الالتين، 
مدرسة القصر الثانية، مدرسة 

الجدعا املختلطة، مدرسة املنشية 
االساسية املختلطة 

التصاق الورقة االولى من دفتر االقتراع بغالف الدفتر مما يعيق 
عملية التصويت للقائمة املوجودة على الصفحة االولى 

تأثير رئيس لجنة االقتراع على حرية الناخبينمدرسة الخالدية االساسية املحتلطة الكرك33

التصويت بصوت مرتفعمدرسة أم حبيبة االساسية املختلطةاملفرق34

مدرسة أم حبيبة االساسية املختلطةاملفرق35
قام احد املقترعين بالدخول الى القاعة وعند وصوله للمعزل قام 

باإلشهار عن  املرشح الذي ينوي التصويت له

الربيع بنت معوض املفرق36
قيام أحد املرشحين وبرفقته ما يقارب 30 شخص بالتهجم على 
لجنة االقتراع وطلب فتح الصناديق لوجود شكوك له بحاالت 

تزوير

مدرسة مقبلة الثانوية املختلطةجرش37
سيدة كبيرة قامت بالتصويت بشكل علني رغم تحذير لجنة 

االقتراع لها

توزيع الدعاية االنتخابية على مدخل مركز االقتراع مدرسة مقبلة الثانوية للبنينجرش38

التصويت بشكل علنيمدرسة مقبلة الثانوية للبنينجرش39

مدرسة تلعة الرز االساسية املختلطةجرش40
اكتشاف إصابة كورونا لعضوة لجنة االقتراع وتم استكمال 

االقتراع دون وجودها ملدة نصف ساعة ثم تم احضار عضو اخر 
عوض عنها

مدرسة مقبلة الثانوية للبنينجرش41
اغالق صندوق االقتراع الكثر من 15 دقيقة لذهاب رئيس اللجنة 

للصالة 

جرش42
مدرسة آمنه بنت وهب االساسية 

للبنات
استغالل كبار السن والذين يعانون من ضعف بصر من قبل 

رئيس اللجنة ومحاولة توجيههم للتصويت لصالح مرشحين 

جرش43
مدرسة لبابة بنت الحارث الثانوية 

للبنات
 تتبع مندوب احدى  املرشحين للناخبين داخل مركز االقتراع  

ويقوم بعرض مبالغ وبدل مواصالت لهم

مدرسة سوف الثانوية املختلطةجرش44
توقف عملية االقتراع ملدة 50 دقيقة بسبب فقدان رئيسة لجنة في 

مركز االقتراع لوعيها لحين قدوم الدفاع املدني الستبدالها
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معاذ محمد احمد نجيبعمان األولى45
تواجد ناخبتين داخل املعزل وقامت احدهما طلب الثانية 
للتصويت ملرشح معين واقتربت من املعزل واخرجت هاتفها 

لتصوير ورقة االقتراع

مدرسة القصور الثانوية للبناتعمان األولى46
تواجد ناخبتين عند املعزل وامالء واحدة منهم لالخرى للتصويت 

لقائمة معينة 

عمان األولى47
مدرسة طارق بن زياد االساسية 

للبنين
توقف عملية االقتراع

مدرسة حطين الثانوية املهنية للبنينعمان الثانية48
تم مشاهدة مندوبي أحد املرشحين يقوم باعطاء مبلغ مالي 

للناخبين خارج مركز االقتراع 

عمان الثانية49
مدرسة نسيبة بنت كعب االساسية 

الثانية للبنات
تواجد رجال االمن على ابواب غرف االقتراع

عمان الثانية50
مدرسة ام ورقة االنصارية االساسية 

للبنات
قيام مدخلة البيانات بالتصريح ألحد املرشحين أنها قد انتخبته 

بشكل علني

مركز تجميع دائرة عمان الثالثة عمان الثالثة51
قيام رئيس مركز اقتراع بتعبئة محاضر الفرز الخاصة باملركز 

الذي يديره داخل مركز التجميع النهائي

مدرسة الفقهاء الثانويه للبناتعمان الخامسة52
تعطل املاسح الضوئي ملدة ال تزيد عن نصف ساعه لكن عملية 

االقتراع بقيت مستمرة

مدرسة وادي السير الثانويه للبناتعمان الخامسة53
 وعدم معرفة 

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

عدم وجود أقفال على صندوق االقتراعمدرسة مي زيادة الثانوية املختلطةعمان الخامسة54

تواجد شخصين عند املعزل في الوقت ذاتهمدرسة وادي السير الثانويه للبناتعمان الخامسة55

مدرسة وادي السير الثانويه للبناتعمان الخامسة56
لوحظ وجود بعض دفاتر االقتراع ال يوجد فيها صفحة إلحدى 

القوائم االنتخابي

مدرسة السامك الثانوية للبنين عمان الخامسة57
رفض أحد الناخبين وضع الحبر االنتخابي على سبابته بعد االقتراع 

وخروجه من غرفة االقتراع
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صحفي

مجموعة من املالحظات واملخالفات التي تم رصدها خالل العملية االنتخابية

املالحظة أو املخالفةاملدرسةالدائرة االنتخابيةالرقم

عمان الخامسة58
تعطل النظام االلكتروني خالل عملية تجميع األصوات والتحول 

لتجميع االصوات باستخدام اكسل

التأثير على الناخبين عند املعزل من قبل أحد املرشحينمدرسة االستقالل للبنينمادبا59

مادبا60
مدرسة ابو عبيدة ومدرسة املامونية 

الغربية
تعطل املاسح الضوئي واستيداله بالتدقيق اليدوي

تواجد احد افراد االجهزة االمنية داخل احدى غرفة االقتراعمدرسة الديسة الثانوية61

62
طرد ومنع عدد كبير من مراقبي فريق راصد من حضور عملية 

الفرز تم حل بعض الحاالت بالتعاون مع الهيئة

63

مادبا، عمان 
الثانية، بدو 

الجنوب، اربد 
الرابعة وجرش

عدم مالءمة بعض مراكز التجميع النهائي ملعايير السالمة العامة 
والتباعد الجسدي حيث شهدت املراكز اكتظاظ
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