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١ 

 سجيل الناخبنيالتقرير األول لرصد عملية ت
 اململكةمن عملية تسجيل الناخبني يف مجيع حمافظات  األولسبوع األ وقائع يغطي هذا التقرير

 
 :مقدمة

لرصد عملية تسجيل النـاخبني,   "٢الراصد "م ٢٠١٠ر مرشوع رصد االنتخابات النيابية األردنية ايأيت هذا التقرير يف إط
 اتؤسسـم مـن مؤسسـة) ٢٥(من الذي تشكل م ٢٠١٠النيابية  االنتخاباتلرصد لتحالف املدين األردين حيث يقوم به ا

االنتخابـات النيابيـة ولغايـة العمـل كفريـق فاعـل للمسـامهة يف تطـوير العمليـة  رصـد اتردنية لغايـاألدين املجتمع امل
هلـا فريـق عمل التحالف عىل إعداد جمموعة من األسس لتوثيق مدونة السلوك التـي يعمـل مـن خالحيث الديمقراطية, 

كــرب عمليــة لرصــد أراصـد يف  )٢٠٠٠(مــن املتوقــع إن يشــارك يف يــوم االقـرتاع و م,٢٠١٠رصـد االنتخابــات للعــام 
اسـعة مـع و ةبرشـاكلتنميـة املجتمـع املـدين مركـز احليـاة  بـادروقـد االنتخابات يف تاريخ العملية الديمقراطية األردنية, 

مع الدور املناط بمؤسسات املجتمع املـدين لتكـون  لف وذلك انسجاماً جل تأسيس هذا التحامؤسسات املجتمع املدين أل
ي احلياد واالستقالل وعـدم االنحيـاز أل مبادئويعمل التحالف وفق  ة,الديمقراطي ةللعملي ةحقيق ةهذه املؤسسات رافع

سـواء كانـت  ةنتخابيـاال ةذات الشأن يف العملي األطرافمن مجيع  ةواحد ةمع الوقوف عىل مساف ةو حزبيأ ةسياسي ةجندأ
 .ةو جهات حكوميأفراد مستقلني أو أ ةحزبي األطرافهذه 

 
 :األهداف

غلب حمافظات اململكة يوم األحـد أيف عملية رصد تسجيل الناخبني يف دوائر األحوال املدنية فيه  انطلقتيف الوقت الذي 
أهـداف عمليـة رصـد فـإن م, ٢٠١٠ابيـة والتي ينفذها التحالف املدين لرصد االنتخابات الني م٠٦/٠٦/٢٠١٠املوافق 

 :بام ييلتتلخص تسجيل الناخبني 
 .التأكد من عدالة وسالمة وقانونية عملية تسجيل الناخبني •
 .نزهية وشفافة و ةحر نيابيةقياس مد جاهزية احلكومة إلجراء انتخابات  •
 .املرات القادمةتقييم مد سهولة وفعالية إجراءات التسجيل والتوصية لتحسني عملية التسجيل يف  •
 .تشجيع مشاركة املواطنني يف االنتخابات •
 .يف جمال مراقبة تسجيل الناخبني بناء قدرات املجتمع املدين يف األردن •
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٢ 

 :آليات عملية الرصد
وضع التحالف املدين األردين لرصد االنتخابات النيابية آلية لعملية الرصد من خالل إعداد نامذج لعملية الرصد وتتضمن 

 :نينموذج
, اإلقبـالالراصد ومركز التسجيل, وتاريخ الزيارة, تقييم حلجم بيانات نموذج مالحظات الراصد والذي يتضمن  :األول

 إمكانيةوحول  التسجيل, بإجراءاتاملوظف  إملام ومديل, وعمليات التسجيل اجلامعية عملية التسج إيقافاستمرارية و
مؤسسـات املجتمـع و األحـزابتواجد ممثلـني عـن و ملواطننياو اشك املواطن وحول أواملوظف  من جتاوزات حدوث

 .املدين يف مراكز التسجيل
اسم الراصد واسم مركز التسجيل ووقت وتاريخ الرصـد, وهـل كانـت : ستامرة رصد تسجيل الناخبني وتتضمنا :الثاين

املـوظفني  إملـامومـد التسـجيل, عملية املتعلقة بعملية التسجيل, والشكاو  إيقافالتسجيل معلنة, وهل تم  إجراءات
 ., عمليات التسجيل اجلامعيباإلجراءات

 
 اإلطار القانوين

 :من خالل اجلوانب التالية م٢٠١٠حسب قانون االنتخابات  اإلطار القانوين لعميلة تسجيل الناخبنيستند 
 حق االنتخاب: ٣املادة : أوالً 
الشهر األول من كل سنة احلق يف انتخاب  ول منسنة شمسية من عمره يف اليوم األ) ١٨(لكل أردين أكمل   .أ 

 .اجلداول االنتخابية النهائية أعضاء جملس النواب إذا كان مسجالً يف أحد
العاملني يف القوات املسلحة واملخابرات العامة واألمن العام والدفاع  يوقف استعامل حق االنتخاب للعسكريني  .ب 

 .فعليةالدرك طيلة وجودهم يف اخلدمة ال املدين وقوات
 :حيرم من ممارسة حق االنتخاب  .ج 

 .من كان حمكوماً عليه باإلفالس ومل يستعد اعتباره قانونياً  .١
 .من كان حمجوراً عليه لذاته أو ألي سبب آخر ومل يرفع احلجر عنه .٢
 بالسجن ملدة تزيد عىل سنة واحدة بجريمة غري سياسية ومل يشمله عفو عام أو مل يرد له من كان حمكوماً عليه .٣

 .بارهاعت
 .من كان جمنوناً أو معتوهاً  .٤
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٣ 

 الناخبني جداول: ٥املادة : ثانياً 
 ):أ(الفقرة 
انتخابية ممن حيق هلم االنتخاب احلاصلني عىل البطاقة  تتوىل الدائرة إعداد جداول بأسامء املقيمني يف كل دائرة .١

الناخب يف أكثر من أساس الرقم الوطني لكل منهم وال جيوز تسجيل  الشخصية باستخدام احلاسوب وعىل
 .جدول واحد

الناخبني اخلاصة هبا بموجب طلب  حيق ألي من أبناء الدائرة االنتخابية املقيمني خارجها التسجيل يف جداول .٢
 .صادرة عن الوزير خطي يقدم للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية حتدد بتعليامت

األول من كل سنة بجميع األحكام الصادرة  من الشهر عىل املحاكم املختصة تزويد الدائرة خالل النصف األول  .ب 
 القطعية, واملتعلقة باإلفالس واحلجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد عىل السنة عنها, بعد اكتساهبا الدرجة

 .املحكومني وأرقامهم الوطنية يف اجلرائم غري السياسية ومل يشملها عفو عام أو رد اعتبار عىل أن تكون متضمنة أسامء
للتأكد من أن حاالت الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب املتوفيني من جداول   الدائرة اختاذ اإلجراءات الالزمةعىل  .ج 

 .املسجلني فيها الناخبني
دائرة انتخابية أخر أن يقدم طلباً خطياً معززاً بالوثائق الثبوتية  عىل كل ناخب غري مكان إقامته من دائرة انتخابية إىل  .د 

االنتخابية التي  اسمه من جداول الناحبني يف الدائرة االنتخابية التي انتقل منها وتسجيله يف الدائرة بإىل الدائرة لشط
 .نقل مكان إقامته إليها

له  اإلداري املختص بثالث نسخ عىل األقل من جداول الناخبني للدوائر االنتخابية التابع عىل الدائرة تزويد احلاكم  .ه 
 .ير هلذه الغايةوخالل املوعد الذي حيدده الوز

يف املكان  بصفته رئيساً للجنة الدائرة االنتخابية بعرض جداول الناخبني التي زودته هبا الدائرة يقوم احلاكم اإلداري  .و 
 .يوميتني حمليتني عىل األقل الذي يقرره وملدة أسبوع من تاريخ تسلمها ويعلن عن عرضها يف صحيفتني

حصل خطأ يف البيانات اخلاصة به املدرجة يف اجلدول أن يطلب من   أولكل ناخب مل يرد اسمه يف جداول الناخبني  .ز 
 البطاقة الشخصية إدراج اسمه يف اجلدول أو تصحيح اخلطأ احلاصل فيه وذلك خالل أسبوع الدائرة بعد حصوله عىل

 .من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبني
 من هذه املادة) ز(ة وخالل املدة املحددة يف الفقرة الناخبني أن يعرتض لد الدائر لكل ناخب ورد اسمه يف جداول  .ح 

هلم هذا احلق عىل إن  عىل تسجيل غريه يف اجلدول ممن ليس له حق االنتخاب أو عىل إغفال تسجيل أسامء أشخاص
 .يعزز اعرتاضه بالبيانات الالزمة
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٤ 

وإصدار  من هذه املادة) ح(و ) ز(يف الطلبات واالعرتاضات املقدمة وفقاً إلحكام الفقرتني  عىل الدائرة البت. ١  .ط 
 .املدة املحددة لتقديمها القرارات بشأهنا خالل مدة ال تتجاوز واحداً وعرشين يوماً من تاريخ انتهاء

القرارات خالل ثالثة أيام من تاريخ انتهاء املدة املحددة إلصدارها  وعىل الدائرة تزويد احلكام اإلداريني بتلك. ٢
 .هتا التي عرضت فيها بداية جداول الناخبنياألماكن ذا ويتم عرضها يف

الدائرة االنتخابية  من هذه املادة خاضعة للطعن لد حمكمة البداية التي تقع) ط(املذكورة يف الفقرة  تكون القرارات  .ي 
الفصل يف كل طعن خالل عرشة أيام من تاريخ  ضمن اختصاصها خالل ثالثة أيام من تاريخ عرضها, وعىل املحكمة

 .خالل ثالثة أيام من صدورها وتبليغ قراراهتا إىل الدائرةتقديمه, 
الدوائر االنتخابية وفقاً لقرارات حماكم البداية يف الطعون املقدمة إليها خالل  عىل الدائرة تعديل جداول الناخبني يف  .ك 

تاريخ إمتام  أيام من أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد احلكام اإلداريني بكشوفات الحقة خالل ثالثة مخسة
 .تعديل اجلداول لتصبح هذه اجلداول هنائية

 
 .تعتمد اجلداول النهائية للناخبني يف إجراء االنتخابات النيابية العامة أو الفرعية :٦املادة : ثالثاً 

 
 "م٢٠١٠ األردنية ةمرشوع رصد االنتخابات النيابي" ٢ مرشوع الراصد

 
 :خلفية املرشوع

تعـاون كبـري بـني جمموعـة مـن  مـن خـالل م٢٠١٠االنتخابـات النيابيـة رصد ومتابعة  لألج "٢الراصد "فذ مرشوع ين
 وبمساعدة املعهد الديمقراطي مؤسسات املجتمع املدين وبدعم وتدريب من قبل خرباء يف جمال رصد ومراقبة االنتخابات

تم يوسـجيل االنتخابـات رصد عملية تسـ ألجل األمدراصد طويل  )١٣٥(حيث تم تدريب  يبواألورواالحتاد  الوطني
جـل رصـد تسـجيل املرشـحني ورصـد احلمـالت التحقق من قوائم الناخبني كـذلك ألجل خر ألأتدريب جمموعات 

 .يوم االقرتاعرصد  ألجل شاب وفتاة )٢٠٠٠(وسيتم تدريب  اإلعالمهلم ورصد  ةاالنتخابي
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٥ 

 الناخبني رصد عملية تسجيل
 

 :الغاية من الرصد يف هذه املرحلةالناخبني حيث تكمن  وأوىل مراحل الرصد تتمثل يف رصد تسجيل
ن ال في عدد كبري من األنظمة االنتخابية ال يسمح للمـواطنني الـذيفضامن حقوق املواطنني املؤهلني للتصويت  :أوالً 

 نظامت املجتمع املدين أن تسـاعد عـىل دعـماقبة تسجيل الناخبني يمكن ملطريق مر عنبالتصويت, ف يسجلون أنفسهم
أن تساعد عىل دعم املشاركة السياسية وان تضمن ان الناخبني يستفيدون واملشاركة السياسية ومنظامت املجتمع املدين 

 .من فرصة حقيقية للتمتع بحقهم يف االنتخاب
 ثـة,بناء الثقة قبل يوم االنتخاب, جتد املؤسسات االنتخابية صعوبة يف تأكيد مصداقيتها يف الـديمقراطيات احلدي :ثانياً 

عملية تسجيل الناخبني جتري بطريقة سليمة أو أن السلطات تتدخل برسعة فان منظامت املجتمع املدين فحينام تراقب 
 .وبفاعلية لتصحيح بعض العيوب يف عملية تسجيل الناخبني مما يؤدي إىل بناء الثقة

دين من االتصال مبارشة باألشخاص االتصال بالناخبني املحتملني متكن عملية التسجيل مؤسسات املجتمع امل :ثالثاً 
املؤهلني للتصويت, كام يمكن ملنظامت املجتمع املدين أن تستفيد من عملية التسجيل يف التوعية للناخبني, مما حيسن صورة 

 .هذه املنظامت
ف عىل نقاط من التعر تمع املديناإلعداد ليوم االنتخاب القيام بأنشطة قبل عملية االنتخاب متكن مؤسسات املج :رابعاً 

 .القوة والضعف يف عملية املراقبة
بناء القدرة التنافسية من خالل إعداد مؤسسات املجتمع املدين ليوم االقرتاع وتقوية قدراهتا التنظيمية العامة من  :خامساً 
 :خالل
 .إكساب خربات جديدة لفريق العمل •
 .استقطاب أعضاء جدد •
 .تنشيط بنى وطنية أو خلقها •
 .إجياد مصادر دعم مالية ومادية جديدة •
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٦ 

 :عملية تسجيل الناخبني
يف حرص التصويت فقط يف األشـخاص  يلجأ إىل تسجيل الناخبني يف بعض األنظمة االنتخابية حلل مشكلة العملية املتمثلة

االنتخابـات قبـل  املؤهلني, ويقيض تسجيل الناخبني حرص األشخاص الذين يستجيبون للمعايري الرضورية للمشاركة يف
 ).الئحة الناخبني(االنتخاب تسمى  يوم االقرتاع ووضع الئحة تتضمن أسامء الذين ثبتت أهليتهم للمشاركة يف عملية

 :تساعد عملية تسجيل الناخبني عىل انجاز العديد من الوظائف احليوية
 .يسمح التسجيل بإرشاك الناخبني يف عملية التصويت •
 .التصويت يضمن التسجيل املساواة يف •
 .يمنع األشخاص غري املؤهلني من التصويت •
 .يعطي التسجيل الفرصة لتقديم الطلبات واالعرتاضات بخصوص األهلية االنتخابية •
 .يوفر التسجيل معلومات حول عدد األشخاص املؤهلني للتصويت وتوزيعهم يف البالد •

 
 

 وأبرز نتائجهالعملية التسجيل  األول األسبوععملية رصد وقائع 
 

 املدنية األحوالوموظفي دائرة  إدارةفيام يتعلق باجلانب احلكومي واملتمثل يف  :أوالً 

بعمليـات نقـل  املرتبطة اإلجراءاتبتشديد  اململكةاملدنية واجلوازات يف مجيع حمافظات  األحوالاستمرت دائرة  •
هذا التشدد وااللتـزام بتعلـيامت  أن, رغم بعض املواطننيلاستياء بنوع من سبب ت األمروهذا  االنتخابية الدائرة

 .التي تساهم يف نزاهة االنتخابات االجيابيةيعترب من الظواهر  االنتخابيةعملية نقل الدائرة 
العمليـات  كإحـدحمدده للتسجيل يف اغلب مراكز التسـجيل واعتبـار عمليـة التسـجيل نوافذ عدم ختصيص  •

وجيعـل هـذه  صعباً  أمراً جيعل من رصد عملية التسجيل مما  املدنية األحوالالتي يقوم هبا موظفي دائرة  األخر
 اهبـمزج عملية تسجيل الناخبني مع غريها مـن الوظـائف التـي يقـوم  أنكام  ,من الالزم أكثرتسري ببط  العملية

 .لد املوظفني واملواطنني عىل حد سواء إرباكاً  يولد املدنية األحوالموظفي دائرة 
مرشوع الرصد ومتثل  وإدارةفروع مع الراصدين الغلب أيف  اية واجلوازات وتعاوهناملدن األحوالاستجابة دائرة  •

شبابية ناشـطة  وجمموعاتاملدنية واجلوازات للحوار مع مجيع الراصدين  األحوالذلك بحضور مدير عام دائرة 
ليـة الشـباب عـىل اجـراءت عم األحـوالشاب وفتاه حيث اطلع مـدير عـام دائـرة  )٣٠٠(يف لقاء ضم حوايل 
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مع شكو الراصـدين  األحوالالتسجيل, وكذلك جتاوب مدير عام دائرة  إجراءاتالتسجيل وناقشهم يف مجيع 
مـدير  إىلبشـكل فـوري  اإليعـازللمواطنني حيـث تـم  إرشاديةيف حمافظة الزرقاء حول ضعف وجود لوحات 

مـع  األحـوالاوب مـدراء جتـ اململكـة, ويف اغلـب حمافظـات اإلرشـاديةالزرقاء وتم تعزيز اللوحـات  أحوال
 .استفسارات أيعن  لإلجاباتالراصدين وابدوا استعدادهم 

 أنوبـالرغم  ,حـي معصـوميف وكذلك يف الزرقاء,  الرئيسيةاملدنية  األحوال دائرةلوحظ وجود ضغط كبري عىل  •
واضـحة وتكمـن يف  املشكلة أن إالمع راصدي التحالف املدين  كبرياً  ناً وتعا تبدأكل من هاتني الدائرتني  دارةإ

 .لد هاتني الدائرتني البرشيةنقص الكوادر 
أن  إالعمليـات تسـجيل مجـاعي  إلجـراءيف حمافظة اربد سجل الراصدون عملية جتميع للبطاقات يف حماوالت  •

 .إلهناء العملية دائرة األحوال املدنية ردوا هذه البطاقات وطلبوا رضورة حضور أصحاهبا شخصياً  موظفي
من املتوقع وحسب حتضريات دائرة األحوال املدنية ليوم السبت بأن يشهد حراك وزخم يف يف اربد كان  •

ذلك إىل أن اإلعالن عن دوام السبت  , ويعودضعيفاً  إقباالً التسجيل ولكن جاء عكس املتوقع وقد شهد 
دوام السبت لك فلذ ةاحلكومي الدوائر تعطيل دائرة األحوال املدنية يوم السبت كباقيو ,للمواطنني غري كافية

 .وسعأكرب وأعنه عرب وسائل اإلعالن املختلفة بشكل هو استثناء لذا كان من األفضل أن يعلن 
 بعضاحدث  بعضهم أن إالالتزام اغلب املوظفني بكافة التعليامت واألنظمة املوضوعة يف عملية التسجيل  •

تسمح  وأالعالقة بالقفز عن الدور  التجاوزات بسبب عالقات هؤالء املوظفني مع املواطنني حيث تسمح هذه
 .بأجراء بعض حاالت التسجيل اجلامعي

ىل نصـف إتصـل  قصـرية ألوقـاتعن عملية التسجيل  ةاملدني األحوالدوائر يف كثري من مرات عدة  تم التوقف •
 .املدنية األحوالة االلكرتونية داخل دائرة كعطل فني بالشب بسببيف بعض األحيان  ساعة

 .وتسهيل لعملية تسجيلهماألشخاص ذوي اإلعاقات هناك تعاون مع  التسجيل كانغلب مراكز أيف  •
 

 
 فيام يتعلق باجلانب الشعبي واملواطنني:ثانياً 

لوحظ انتشار عمليات متهيديه لعملية رشاء األصوات تتمثل بوجود مندوبني عن بعض املرشحني متواجدين يف  •
يف جبـل  لكبرية كتلك املوجودة يف مراكز املحافظـات وحتديـداً تلك املراكز ا الكثري من مراكز االقرتاع خصوصاً 

عامن والزرقاء واربد, حيث يعمل هؤالء املندوبني عىل تقديم خدمات تتمثل بالتعرف عىل الـراغبني بالتسـجيل 
 .ألجل تصويرهم ودفع رسوم تثبيت الدائرة االنتخابية وحجز دور هلم
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تسجيل ناخبني متوقعني لصاحلهم  ألجلمن النواب السابقني  لوحظ يف اغلب املحافظات نشاط ملحوظ للكثري •
 .الدوليةللمعايري  املخالفةوتعترب اغلب هذه احلاالت ضمن حاالت التسجيل اجلامعي 

وباملقابـل لـوحظ  ارتياحهم ألهنم يقومون بعملية التسجيل جماناً  ةسن )١٨(الشباب الذين بلغت أعامرهم  بدأ •
ث دنانري كرسوم لتثبيت الدائرة االنتخابية للذين يعتربون ليسوا مـن ضـمن فئـة من وجود مبلغ ثالاستياء عام 

 .الناخبني اجلدد
سارت عملية التسجيل يف مجيـع حمافظـات اململكـة دون مضـايقات أو مشـاكل حتـول دون وصـول الـراغبني  •

رصي مرشـحني بالتسجيل إىل مركز التسجيل باستثناء مشاجرة حدثت يف اليـوم األول مـن التسـجيل بـني منـا
 .لالنتخابات حيث كانت هذه املشاجرة يف الشونة الشاملية

أبد بعض , واألحوال الشخصيةبعض النواب السابقني حيملون جمموعات من بطاقات  دباايف حمافظة ملوحظ  •
, واشـتكى ضع الدائرة االنتخابية عـىل البطاقـة الشخصـيةدنانري كرسوم و ٣وجود رضاهم عن املواطنني عدم 

من عملية نقل الدائرة االنتخابية والتي حتتاج إىل ورقة مـن املختـار واملحـافظ ثـم العـودة إىل األحـوال  بعضال
 .ةاملدني

 .ةعىل مستو اململك ةاغلب مراكز التسجيل املنترشيف  وضعيفاً  اإلقبال عىل عملية التسجيل حمدوداً كان  •
عنـد الطلـب  مرة هي نفسها صاحبة الصـورةه املخاحد أولياء األمور لتوقيع شهادة خطية إلثبات أن ابنت ضطرأ •

 .منها الكشف عن وجهها
 .عال وبطريقة ملفته لالنتباه ل ديراالبلقاء لوحظ وجود بعض النواب السابقني يف مركز أحو حمافظة يف •
من  ةرسمي موافقةعىل الرغم من عدم وجود  املدنيه مع الراصدين لوحظ تعاون من قبل مدراء مراكز األحوال •

ن طلب التحالف املدين من أسبق وقد عمليات الرصد التي يقوم هبا التحالف املدين  انب احلكومي عىلاجل
ي رد رسمي حتى أالتحالف مل يتلقى  نأ إالن يقوم بعملية رصد تسجيل الناخبني أوبشكل رسمي  ةاحلكوم

 .هذا التقرير أعدادحلظة 
أي أن فـرد مـن العائلـة يقـوم  ,فيام يتعلق بالعائلة ألصواتا ضلبع يف حمافظة عجلون متت عمليات نقل مجاعي •

 .بجمع البطاقات الشخصية لعائلته والقيام بوضع الدائرة االنتخابية عليها
 .بيوهتم جللب النواقص إىلللعودة  املواطننيدعا لوحظ يف حمافظة الطفيلة عدم وجود معرفة بالوثائق الكاملة مما  •
 باسـتثناء ةمراكز التسجيل عىل مستو اململكـمجيع يف  ملجتمع املدينومؤسسات ا األحزابغياب ملمثيل لوحظ  •

 .راصدي التحالف املدين
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 التوصيات
 

 .رسوم املفروضة عىل عملية التسجيل لغري الناخبني اجلددال إلغاء •
ة , لزيادة وعي املـواطنني بعمليـفيام يتعلق بدوام يوم السبتلعملية التسجيل خاصة  اإلعالميةتكثيف التغطيات  •

 .التسجيل
, لتسـهيل املعـامالت أنـواعيعمل املوظف كـل  أنمن  وجود موظف متخصص بمعامالت التسجيل بدالً أمهية  •

 .عملية التسجيل وسالستها
ل افتح مكتب تسجيل ملناطق اليزيدية واحلور وعريا ويرقا وزي وعالن وذلك لبعدها عن مركز تسجيل أحو •

 .السلط
املدنية الرئيسية  األحوالمركزي تسجيل حي معصوم يف الزرقاء وكذلك دائرة  العاملة يف الكوادر البرشيةتعزيز  •

 .يف حمافظة الزرقاء
يف  خصوصاً  ة,املدني األحوالتحول دون توقف عمليات التسجيل يف دوائر ة لوالتقني ةتعزيز الكوادر الفني •

 .الدوائر التي تقع يف مراكز املحافظات
عملية  إلهناءمن احلكومة  التسجيل لعدة اسابيع بعد املده املحدده حالياً لعملية  ةاملحدد ةرضورة زيادة الفرت •

 .كرب عدد ممكن من املواطنني من التسجيلأل ةفرص إلعطاءوذلك ) م٠٥/٠٧/٢٠١٠(املقرر يف  التسجيل
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 م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية األردنية 
جتمع املدين األردنية لغايات رصد االنتخابات النيابية ولغاية العمل مؤسسة من مؤسسات امل) ٢٥(يضم التحالف املدين 

 :, وهيكفريق فاعل للمسامهة يف تطوير العملية الديمقراطية
 مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين

 مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان
 مؤسسة رشكاء األردن
 هيئة شباب كلنا األردن
 مركز الرشق والغرب

 مية حرية التغيري للدراسات الديمقراطية والتنمويةأكادي
 اربد/ جتمع جلان املرأة 

 الثقايفاربد منتد 
 ملتقى مادبا الثقايف

 مية والتدريب اخلرييةنمجعية فتيات البادية للت
 منتد السلط الثقايف
 مجعية لواء اهلاشمية

 منتد الوحدات الثقايف
 الشبايبمنتد العقبة لإلبداع الثقايف و

 مجعية أصدقاء الربملان األردين
 مركز مساواة لتنمية املجتمع املدين
 نادي الكرك الثقايف الريايض
 مجعية النساء الرائدات

 مجعية التميز
 العقبة/ مركز األمرية بسمة للتنمية 
 مجعية سيدات األنباط

 عجلون/ جتمع جلان املرأة 
 راطيةمركز مساواة لدراسات وأبحاث الديمق
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 نادي بلعام الثقايف االجتامعي
 نادي الزرقاء الثقايف

 



First Week Report on the Voter Registration Process 

5th - 12th June 2010 

 

The Report Findings and Outcomes: 

 

Related to, 
The Governmental Conduct Represented by the staff of the Civic Status and Passport Directorate 
(CSPD) Offices. 

 The CSPD was continuing to be strict with the procedures regarding the district transfer for 
voters, which caused some disturbance for the citizens.  

 Not allocating special counters for the voter registration process in the CSPD offices which 
slowed the process and caused some confusion  

  The CSPD responded well to the observers and the observation project management, this was 
represented by CSPD Director attending a discussion with the observers and other youth groups 
in a meeting held with 300 youth 

 All youth that have turned 18 expressed their satisfaction towards the free registration process 
while other have complained about the 3 JD fee for voter registration 

 It has been noticed that there is great pressure on the CSPD main office in Amman and CSPD 
office in Hay Ma’som in Zarqa 

 In Irbid the observers have observed cases of where some were trying to register groups by 
collecting their IDs, but they were rejected by the CSPD staff  

 In Irbid it was expected to see a big turnout on Saturday at the CSPD office, but that didn’t 
happen due to the lack of information that citizens have regarding CSPD office being open on 
Saturday   

 Most of the CSPD staff were committed and adhering to the procedures  

 Some CSPD offices faced IT problems where they were out of service for some time  

 It had been noticed that there is good cooperation with and assistance to people with special 
needs   

Related to, 
The Citizen and local community  

 It has been noticed that some representatives of candidates have been serving assisting citizens 

at the CSPD offices in way that shows possible future vote buying. Some things such as paying 

their registration fees, paying for their photo’s to be taken for the application and standing in 

line for them.  

 Active movement has been seen by former candidates around the CSPD offices in different 

governorates, some were trying to register groups  

 The registration process went well in all governorates without problems except for a fight that 

happened in Shuna. 

 In Madaba it was noticed that some former MPs trying to register groups  while in Aqaba and 

Ajloun the turnout wasn’t as expected.  

 A parent had to sign a paper to guarantee that his daughter in the picture is the same that is 

wearing a Burqu’ 



 In Ajloun it was noticed that there was group registration for whole families or tribes  

 In Tafileh there was lack of information in terms of procedures and what papers to bring  

 There was no presence of any political parties  

 The candidate representatives were offering to assist and pay for citizens  

Recommendations on Voters’ Registration Process 

 Omit all fees regarding the registration process 

 Increase the Media coverage for the registration process especially on procedures and working 
hours  

 Allocating staff especially for the registration process  

 Opening a CSPD office in Hor, Yazidia, Ira, Yarqa and Zay because the CSPD Office in Salt is too 
far  

 Enforcing the staff numbers at the Zarqa CSPD office and the Ma’som CSPD office. 
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Summary of the Second Report 

On Monitoring the Voters Registration Process 

  

 

The Civil Coalition for Observing the Parliamentary Election 2010 has produced the 

  Second Week Report on Monitoring the Voter's Registration Process" 

 

 The report focused on the government's response to the coalition recommendation 
in the first week report related to waive the 3 JD fee citizens should pay to register. 
As this decision has increased the number of citizens’ registering for the upcoming 
parliamentary elections. The report also included the monitoring results as follow: 
 
 The percentage of citizen’s registration at CSPD offices has been remarkably 
increased, specifically; the group registration on the tribal and family level and on 
the level of candidate’s representatives. However, for the observers; the 
phenomenon of group registration on the level of candidate’s representatives could 
be a step towards votes’ buying in the later period of the electoral process. The 
observers also reported on some citizens with large number of IDs and name lists in 
the “Kraimt Al-Aghwar” area, those citizens were competing with each other to 
register, according to the observers those citizens could be candidates’ 
representatives. The observers also reported that the conduct of the employee at 
CSPD with this phenomenon was varied from one office to another.  
 
In most of the CSPD offices the transferring of votes from one area to another was 
going on according to the election law. However, the observers have reported on 
cases of group transferring of votes in some areas such as votes transferring from 
North Aghwar to Mafraq where the observers were not able to recognize the level 
of legality of this case. On the other hand, for areas of Sukhna, Mazra’h and 
Hashmiah in Zarqa governorate, the citizens complained to the observers of the 
complicated process of transferring their votes to Mafraq. The Citizens of Mazr’a  
who should vote in Mafraq were registering in Zarga as Zarga office is 2 Km far while 
Mafraq office is 15 Km far. 
 
 The observers reported on cases of tensions and frictions among citizens and 
between citizens and the CSPD employees in some of registration centers especially 
Zarqa, Irbid, Sahab, Karak, and Mafraq. The reasons of such frustration by citizens 
were lack of commitment in  standing in the registration lines, disruption of the 
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electronic system during the day, the pressure on the CSPD employees, and the 
favoritism (Wastah) some of CSPD’ employees provide to some citizens. The 
Coalition has recommended in the first week report to customize special windows 
and to assign special employees for the purpose of registration at the CSPD offices 
to facilitate the procedures. On the other hand, for some areas such as Madaba, 
Tafila, Ma’an and Aqaba, the observers reported on smooth registration process. 
Moreover, the observers reported on some of governors’ chick up visits to the CSPD 
offices. 
  
The observers reported on some obstacles citizens are facing during their 

registration, those are; the far distances between some of population areas and the 

CSPD offices such as villages surrounding the area of Sahab, and Kufranja town 

which follow the CSPD office in Ajloun, the lack of instructions’ signs in most of CSPD 

offices, the lack of citizens’ knowledge of the registration processors an document 

required to register specially the document of compulsory military service, the slow 

registration process in some the CSPD offices in Irbid, Sahab, Zarqa, and Jerash 

where it would take  3 hours per registration.  

 

 

Report’s Recommendations: 

 The report main recommendations were: 

 The importance of solving the case of the tribes who moved to new areas 

from their home areas of resident because of violence events, as the member 

of those tribes will not be able to register nor to vote at their home areas for 

security reasons.  

 The importance of supporting the individual registration to protect the 

individuals’ freedom and to prevent votes’ buying practices. 

 

The Coalition announced that violation on the registration process according to the 

2010 election law will be reporting the Attorney General. This step aims to 

contribute to the government efforts to prevent the violations on the registration 

process particularly and the election process in general.   
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 لرصد عملية تسجيل الناخبنيالثاين التقرير ملخص 

 

 استجابة التحالف وثؿن الـاخبع، تسجقل رصد لعؿؾقة الثاين األسبوع تؼرير االكتخابات لرصد اددين التحالف أصدر

 ةاالكتخايب الدائرة تثبقت طذ ةادػروض الرسوم إلغاء خوصاً  األول التؼرير يف وردت التي التوصقات لبعض احلؽومة

 وجاءت ،ةادؿؾك دوائر مجقع يف التسجقل كسب ارتػعت حقث مؾحوظ وبشؽل اإلقبال زيادة يف أثراً  الؼرار هلذا كان حقث

 ذلك كان سواء اجلامطي التسجقل حاالت زيادة يف ةمتؿثل التسجقل طؿؾقة من الثاين األسبوع يف الرصد طؿؾقة كتائج برزأ

 تؾك ووديداً  اجلامطي التسجقل ضاهرة وتشؽل ادرشحع بعض مـدويب صعقد طذ مأ والعائظ العشائري الصعقد طذ

 مراحل يف األصوات رشاء كحو ةخطو العؿؾقة هذه تؽون بحقث الراصدين لدى هاجساً  ادرشحع بؿـدويب ةادرتبط

، اجلامطي التسجقل ضاهرة مع تعامؾفم يف اددكقة األحوال دائرة موضػي تعامل تباين وقد ة،االكتخايب ةالعؿظ من ةالحق

 أن إال العؿؾقة هبذه اخلاصة التعؾقامت وفق اغؾبفا يف تسر أخرى إغ مـطؼه من الـؼل حاالت بعض هـاك أن التؼرير وذكر

 كؼل تم فؿثال ال أم الؼاكوكقة لإلجراءات مطابؼة هي هل يعرف مل والتي اجلامطي الـؼل طؿؾقات بعض سجؾوا الراصدين

 اإلجراءات سالمة من التلكد لؾراصدين يتسـى ومل ادػرق إغ الشاملقة األغوار من لعائؾة شخصقة بطاقات جمؿوطة

. الؼاكوكقة

 يف واالحتؽاكات التوتر من حاله هـاك أن إال ادؿؾؽة مـاصق اغؾب يف التسجقل طذ كبرا اقبال الراصدين سجل وقد

 وادواصـع ادوضػع وبع أكػسفم ادواصـع بع وادػرق والؽرك وسحاب واربد الزرقاء خصوصا التسجقل مراكز بعض

 التسجقل بعؿؾقة اخلاص االلؽرتوين الـظام تعطل وبسبب األحقان بعض يف بالدور االلتزام طدم إغ يعود ذلك وسبب

 بع الواسطات و ادحسوبقات وجود وبسبب ادوضػع طذ كبر ضغط وجود وبسبب الواحد القوم يف مرات لعدة

 برضورة األول األسبوع تؼرير يف اددين التحالف أوىص وقد ادوضػع، مع الشخصقة العالقات أصحاب ادراجعع

 بشؽل التسجقل مؽان توضقح ويتم اإلجراءات تسفقل يتم حتى التسجقل بعؿؾقة خمتصع وموضػع كوافذ ختصقص

  .األحوال موضػي بتـػقذها يؼوم التي العؿؾقات باقي طن مـػصل

 أو التسجقل مركز طن لبعدهم أما التسجقل معامالت إمتام يف سؽاهنا يعاين التي ادـاصق بعض هـاك أن التؼرير ذكر وقد

. طجؾون تسجقل دركز التابعة كػركجة وبؾدة سحاب بؿـطؼة ادحقطة الؼرى جمؿوطة ذلك ومثال ادراكز هذه الكتظاظ

 العؿؾقة يصعب مما التسجقل مراكز اغؾب يف اإلرشادية الؾوحات كػاية طدم والؽرك اربد حمافظة راصدي سجل وقد

 خصوصا التسجقل لعؿؾقة الالزمة ةالثبويت واألوراق باإلجراءات ادواصـع من الؽثر معرفة طدم وجود أيضا وسجؾوا

 طؿؾقة إلمتام معفم الدفاتر هذه حيرضوا أن خدمة دفرت حيؿؾون الذين من يتطؾب حقث العؾم خدمة بدفرت ادتعؾق األمر
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 وقد ساطات، ثالث إغ تصل والتي التسجقل طؿؾقات بطء التؼرير سجل وجرش والزرقاء وسحاب اربد ويف. التسجقل

 طالقة وتـافسقة باألسامء وكشوفات الشخصقة البطاقات من كبرة أطداد حيؿؾون أشخاص وجود اربد راصدي الحظ

 هذه استؼبال يف ادوضػع تساهل ولوحظ األغوار كريؿة مـطؼة يف خاصة لؾؿرشحع مـدوبع أهنم إغ يشر فقام بقـفم

. ادعامالت

 مراكز إغ ادحافظع زيارة وسجل والعؼبة معان الطػقؾة و مادبا مثل بسفوله التسجقل طؿؾقة متت ادحافظات بعض ويف

 مـطؼة مواصـي من شؽوى الراصدين وسجل متوسط اإلقبال كان الزرقاء حمافظة ويف ادحافظات، بعض يف االقرتاع

 سؽان من العديد تسجقل يف السبب و ادػرق دـطؼة االكتخابقة الدائرة كؼل طؿؾقة تعؼقد من اهلاشؿقة و ادزرطة و السخـة

 تبعد الدائرة هذه أن إذ األقرب هي الزرقاء يف اددكقة األحوال دائرة أن هو ادػرق حمافظة إغ إداريا التابعة ادزرطة مـطؼة

 .كم 15 طـفم تبعد ادػرق يف الدائرة أما كم 2 سؽـفم طن

 ال حقث مـاصؼفا يف جمتؿعي طـف أحداث كتقجة بسبب جؾت التي العشائر حالة دراسة برضورة التؼرير أوىص وقد

 لدواطي احلضور يستطقعون ال وكذلك التسجقل ألجل األصظ سؽـفم مؽان إغ احلضور العشائر هذه أفراد يستطقع

 برضورة اددين التحالف وأوىص. الديؿؼراصقة العؿؾقة ممارسة يف حؼفم من حيرمفم مما التصويت ألجل ادستؼبل يف أمـقة

 بعقدا التصويت والحؼا التسجقل حق يف األفراد حرية طذ لؾحػاظ وذلك الػردي التسجقل طؿؾقة لتعزيز اجلفود تؽثقف

 .ممثرات أي طن

 لعام االكتخابات قاكون ألحؽام خمالػات أية طن العام لؾـائب اإلخبار بعؿؾقات سقبدأ اكه اددين التحالف أطؾن وقد

 من احلد ألجل احلؽومي اجلفد يف التحالف مسامهة إغ هتدف كوطقه خطوه يف وذلك التحالف راصدي يسجؾفا 2010

 .طام بشؽل االكتخابات وطؿؾقة خاص بشؽل التسجقل بعؿؾقة ادتعؾؼة التجاوزات
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 عملية تسجيل الناخبنيلرصد الثالث التقرير  
 اململكةمن عملية تسجيل الناخبني يف مجيع حمافظات الثالث سبوع األ وقائع يغطي هذا التقرير

 
 :مقدمة

لرصد عملية تسجيل الناخبني,  "٢الراصد "م ٢٠١٠ر مرشوع رصد االنتخابات النيابية األردنية ايأيت هذا التقرير يف إط
 اتؤسسم من مؤسسة) ٢٥(من الذي تشكل م ٢٠١٠النيابية  لرصد االنتخابات لتحالف املدين األردينحيث يقوم به ا

االنتخابات النيابية ولغاية العمل كفريق فاعل للمسامهة يف تطوير العملية  رصد اتردنية لغاياألدين املجتمع امل
تسجيل الناخبني حيث عمل التحالف عىل إصدار تقريرين خالل األسبوعني املاضيني عن عملية رصد الديمقراطية, 

تضمنت وقائع عملية رصد تسجيل الناخبني من خالل النامذج التي أعدها التحالف هلذه الغاية وهي نامذج مالحظات 
 .لراصدين ونامذج مقابالت املسجلني, كام اصدر التقرير بيانا  حول رضورة مراعاة الشفافيه يف تسجيل املرشحنيا

رصد االنتخابات للعام ل هدونة السلوك التي يعمل من خالهلا فريقملاألسس  عمل التحالف عىل إعداد جمموعة منكام و
كرب عملية لرصد االنتخابات يف تاريخ العملية أراصد يف  )٢٠٠٠(ن يشارك أمن املتوقع يف يوم االقرتاع و م,٢٠١٠

جل سات املجتمع املدين ألاسعة مع مؤسو ةبرشاكلتنمية املجتمع املدين مركز احلياة  بادروقد الديمقراطية األردنية, 
 ةحقيق ةمع الدور املناط بمؤسسات املجتمع املدين لتكون هذه املؤسسات رافع تأسيس هذا التحالف وذلك انسجاماً 

مع  ةو حزبيأ ةسياسي ةجندأي احلياد واالستقالل وعدم االنحياز أل مبادئويعمل التحالف وفق  ة,الديمقراطي ةللعملي
فراد أو أ ةحزبي األطرافسواء كانت هذه  ةاالنتخابي ةذات الشأن يف العملي األطرافن مجيع م ةواحد ةالوقوف عىل مساف

 .ةو جهات حكوميأمستقلني 
 

 :األهداف
حمافظات اململكـة يـوم األحـد  مجيعيف عملية رصد تسجيل الناخبني يف دوائر األحوال املدنية فيه  انطلقتيف الوقت الذي 

التحالف املـدين لرصـد االنتخابـات  التي حددها  داف عملية رصد تسجيل الناخبنيأهفإن ,   م٠٦/٠٦/٢٠١٠املوافق 
 :تتلخص بام ييلاعتامدا عىل املعاييري الدوليه لرصد تسجيل الناخبني   م٢٠١٠النيابية 
 .التأكد من عدالة وسالمة وقانونية عملية تسجيل الناخبني •
 .نزهية وشفافة و ةحر نيابيةقياس مد جاهزية احلكومة إلجراء انتخابات  •
 .تقييم مد سهولة وفعالية إجراءات التسجيل والتوصية لتحسني عملية التسجيل يف املرات القادمة •
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 .تشجيع مشاركة املواطنني يف االنتخابات •
 .يف جمال مراقبة تسجيل الناخبني بناء قدرات املجتمع املدين يف األردن •

 
 :آليات عملية الرصد

ين لرصد االنتخابات النيابية آلية لعملية الرصد من خالل إعداد نامذج لعملية الرصد وتتضمن وضع التحالف املدين األرد
 :نموذجني
الراصد ومركز التسجيل, وتاريخ الزيارة, تقييم حلجـم بيانات نموذج مالحظات الراصد والذي يتضمن  :األولالنموذج 
  التسـجيل, بـإجراءاتاملوظـف  إملـام ومـداجلامعيـة يل, وعمليات التسجيل عملية التسج إيقافاستمرارية , واإلقبال

مؤسسات املجتمـع و األحزابتواجد ممثلني عن و ملواطننيشكاو ااملواطن و أواملوظف  من جتاوزات حدوث إمكانيةو
 .املدين يف مراكز التسجيل

وتاريخ الرصد, وهل  اسم الراصد واسم مركز التسجيل ووقت: ستامرة رصد تسجيل الناخبني وتتضمنا :الثاينالنموذج 
 إملـامومـد عمليـة التسـجيل, املتعلقـة بعملية التسـجيل, والشـكاو  إيقافالتسجيل معلنة, وهل تم  إجراءاتكانت 

 .التسجيل اجلامعي وعمليات  باإلجراءاتاملوظفني 
 

 
 

 "م٢٠١٠ األردنية ةمرشوع رصد االنتخابات النيابي" ٢ مرشوع الراصد

 
 :خلفية املرشوع

تعـاون كبـري بـني جمموعـة مـن  مـن خـالل م٢٠١٠االنتخابـات النيابيـة رصد ومتابعة  ألجل "٢الراصد "ع فذ مرشوين
 وبمساعدة املعهد الديمقراطي مؤسسات املجتمع املدين وبدعم وتدريب من قبل خرباء يف جمال رصد ومراقبة االنتخابات

تم تـدريب جمموعـات يوسـل االنتخابات رصد عملية تسجي ألجل األمدراصد طويل  )١٣٥(حيث تم تدريب  الوطني
هلـم ورصـد  ةجل رصد تسجيل املرشحني ورصد احلمـالت االنتخابيـالتحقق من قوائم الناخبني كذلك ألجل خر ألأ

 .يوم االقرتاعرصد  ألجل شاب وفتاة )٢٠٠٠(وسيتم تدريب  اإلعالم
 



 الناخبني سجيلت رصد عملية منالثالث   األسبوع تقرير                                                                                  م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 

 

٣ 

 الناخبني رصد عملية تسجيل
 

 :الغاية من الرصد يف هذه املرحلةالناخبني حيث تكمن أوىل مراحل الرصد  يف رصد تسجيل تتمثّل 
ن ال في عدد كبري من األنظمة االنتخابية ال يسمح للمواطنني الـذيف ,ضامن حقوق املواطنني املؤهلني للتصويت :أوالً 

 نظامت املجتمع املدين أن تسـاعد عـىل دعـماقبة تسجيل الناخبني يمكن ملطريق مر عنبالتصويت, ف يسجلون أنفسهم
أن تساعد عىل دعم املشاركة السياسية وان تضمن ان الناخبني يستفيدون واملشاركة السياسية ومنظامت املجتمع املدين 

 .من فرصة حقيقية للتمتع بحقهم يف االنتخاب
جتد املؤسسات االنتخابية صـعوبة يف تأكيـد مصـداقيتها يف الـديمقراطيات حيث بناء الثقة قبل يوم االنتخاب,  :ثانياً 
عملية تسجيل النـاخبني جتـري بطريقـة سـليمة أو أن السـلطات فان منظامت املجتمع املدين تراقب وعندما   حلديثة,ا

 .تتدخل برسعة وبفاعلية لتصحيح بعض العيوب يف عملية تسجيل الناخبني مما يؤدي إىل بناء الثقة
املجتمع املدين من االتصال مبارشة متكن عملية التسجيل مؤسسات  , حيثاالتصال بالناخبني املحتملني :ثالثاً 

باألشخاص املؤهلني للتصويت, كام يمكن ملنظامت املجتمع املدين أن تستفيد من عملية التسجيل يف التوعية للناخبني, مما 
 .حيسن صورة هذه املنظامت

والضعف يف عملية  من التعرف عىل نقاط القوة تمع املدينمكن مؤسسات املج, وهذا ياإلعداد ليوم االنتخاب  :رابعاً 
 .املراقبة
بناء القدرة التنافسية من خالل إعداد مؤسسات املجتمع املدين ليوم االقرتاع وتقوية قدراهتا التنظيمية العامة من  :خامساً 
 :خالل
 .إكساب خربات جديدة لفريق العمل •
 .استقطاب أعضاء جدد •
 .نى وطنية أو خلقهاتنشيط بُ  •
 .يدةإجياد مصادر دعم مالية ومادية جد •

 
 

 :عملية تسجيل الناخبني
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يف حرص التصويت فقط يف األشـخاص  يلجأ إىل تسجيل الناخبني يف بعض األنظمة االنتخابية حلل مشكلة العملية املتمثلة
املؤهلني, ويقيض تسجيل الناخبني حرص األشخاص الذين يستجيبون للمعايري الرضورية للمشاركة يف االنتخابـات قبـل 

 ).الئحة الناخبني(االنتخاب تسمى  الئحة تتضمن أسامء الذين ثبتت أهليتهم للمشاركة يف عملية يوم االقرتاع ووضع
 :تساعد عملية تسجيل الناخبني عىل انجاز العديد من الوظائف احليوية

 .يسمح التسجيل بإرشاك الناخبني يف عملية التصويت •
 .يضمن التسجيل املساواة يف التصويت •
 . املؤهلني من التصويتيمنع األشخاص غريالتسجيل  •
 .يعطي التسجيل الفرصة لتقديم الطلبات واالعرتاضات بخصوص األهلية االنتخابية •
 .يوفر التسجيل معلومات حول عدد األشخاص املؤهلني للتصويت وتوزيعهم يف البالد •

 
 

 
 وأبرز نتائجهالعملية التسجيل الثالث  األسبوععملية رصد وقائع 

 
 املدنية األحوالوموظفي دائرة  إدارةانب احلكومي واملتمثل يف فيام يتعلق باجل :أوالً 

عدم وضوح االجراءات اخلاصه بتسجيل املدنيني العاملني يف القوات املسلحه حيث مل يتمكن بعض هؤالء مـن  •
 .التسجيل بسبب عدم وجود ما يسهل مهمة تسجيلهم من قبل القوات املسلحة االردنية

املتعلـق بتغيـري مكـان االقامـه  وص موضوع الكشف احليسصريق الرصد بخوردت العديد من املالحظات لف •
وبالتايل تغيري الدائره االنتخابيه , حيث متثلت هذه الشـكاو بصـعوبة هـذا االجـراء وتبـاين تعامـل االجهـزه 

والتوجـد  الجـل اجـراء الكشـف احليسـ م االسبوع اخالل اي ا حمدوده املعنييه بتنفيذه حيث يكون هنالك ايام
 .معلومات واضحه هبذا الشأن

وترسيعها الشخاص دون غريهم استمرار االشكاالت الناجته عن وجود الواسطات يف مترير بعض االجراءات  •
وخصوصا افساح املجال لبعض النـواب السـابقني والتعامـل معهـم بخصوصـيه وادخـاهلم يف بعـض مراكـز 

 .االمر سبب شكو متعدده من  املواطنني  التسجيل اىل مكتب املدير مبارشه او خلف الكاونرتات وهذا
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٥ 

ل يف العديـد مـن مراكـز اورد لفريق الراصد العديد من الشكاو بسبب سـوء تعامـل بعـض مـوظفي االحـو •
 .التسجيل وبسبب ذلك نشأت مشكالت بني املواطنني واملوظفني ادت اىل تدخل قوات االمن يف بعض االحيان

عىل االوراق التي تنظم الدور  و من حصول مندويب بعض املرشحني يف حمافظة اربد والزرقاء استمرت الشكا •
مما جيعل مهمة املواطن الراغب باجراء عملية التسجيل بنفسه امرا صعبا ولكـن يف حمافظـة العاصـمة ويف جبـل 
عامن عىل سبيل التحديد ال يتم اعطاء ورقة الدور اال بعد ان يتأكد املوظف مـن وجـود املعاملـه وان مـن يقـوم 

  .نفسه هو صاحب العالقهبمتابعة هذه املعاملة 
تراجعت نسبة التسجيل اجلامعي باملفهوم العام بسبب تشدد دائرة االحوال املدنيه للسيطره عىل هذه الظاهره اال  •

مندوب  ه بني اكثر من ان  مندويب املرشحني حتايلوا عىل هذا االمر من خالل تقسيم اهلويات اىل جمموعات صغري
 .رشحلنفس امل

استعان موظفي دائرة االحوال بأوالدهم ليعملوا معهم لفرز اهلويـات وانجـاز بعـض  مراكز التسجيليف بعض  •
 .االعامل البسيطه

استمرار االزدحام يف الكثري من مراكز التسجيل اد اىل خروج النساء والفتيات من مركز التسجيل بدون امتـام  •
 .عملية التسجيل

جهزه اخلاصه باصدار اهلويات ففي ثري من مراكز التسجيل بسبب االعطال الفنيه لالاستمرار تعطل الدور يف الك •
دقيقه ويف الزرقاء  توقف الدور يف بعض شبابيك التسـجيل  ٥٠قف لعملية التسجيل ملدة وجبل عامن تم رصد ت

 .من ساعه والشباك حيمل نفس الرقم الكثر
لـون  كمنـدوبني لصـالح احـد املرشـحني  وان هنالـك تم رصد بعض مـوظفي البلديـه يعم يف حمافظة الزرقاء  •

احـد املوظفـات يف مكتـب ب  هتسهيالت خاصه تعطى ملندويب هذا املرشـح بسـبب صـلة القرابـه التـي تربطـ
 .هناكاالحوال املدنيه 

هلذا العام حيث جتاوز عمر الناخب تسـعون عامـا  عمراتم تسجيل حالة الحد الناخبني يعتقد انه اكرب الناخبني  •
هو من سكان حمافظة البلقاء ويف حمافظة الزرقاء رصد ناخب عمره ثامنون عاما انتظر منذ الصباح حتـى انتهـى و

 .الدوام ومل تنجز معاملته وطلب اليه العوده يف اليوم التايل
االستدعاءات حيث يقوم هوالء الكتبـه بأخـذ املعاملـه  لكتابسجل الراصدون يف بعض مراكز التسجيل دورا  •

ـــــــدون دور ـــــــوظفني ب ـــــــبعض امل ـــــــه ل ـــــــذه املعامل ـــــــر ه ـــــــواطن  ومتري ـــــــن امل   .م
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٦ 

 بالنسبةو التسجيل, مراكز يف واضحة بطريقة معلنةيف مراكز التسجيل يف حمافظة الكرك كانت تعليامت التسجيل  •
 .اجلامعي للتسجيل حالة أي تسجل ومل بالقانون عايل التزام هناك كان القرص للواء

غلب مراكز التسـجيل واعتبـار عمليـة التسـجيل كإحـد العمليـات أللتسجيل يف  ةحمددنوافذ عدم ختصيص  •
وجيعـل هـذه  صعباً  األخر التي يقوم هبا موظفي دائرة األحوال املدنية مما جيعل من رصد عملية التسجيل أمراً 

مزج عملية تسجيل الناخبني مع غريها مـن الوظـائف التـي يقـوم هبـا كام أن  ,العملية تسري ببط أكثر من الالزم
 .لد املوظفني واملواطنني عىل حد سواء موظفي دائرة األحوال املدنية يولد إرباكاً 

لوحظ تعاون من مـدراء األحـوال املدنيـه مـع الراصـدين وكـذلك تعـاون كبـري مـع  التسجيل دوائرية يف غالب •
 .جراءات التسجيلاملواطنني الجل متابعة سري إ

 مكتـب يف وخصوصـاً  اإلجـراءات بطء حول دارتاألسبوع املايض  خالليف حمافظة الطفيلة  املالحظات جممل •
 الـذي األمـر النـاخبني لتسجيل موظف ختصيص وعدم املراجعني وكثرة املوظفني عدد قلة حيث البيضاء العني
 .عامن يف الرئيسية الدائرة مع الشبكة لاتصا ضعف مشكلة إىل باإلضافة وتأخري, كبري بازدحام يتسبب

 اجلامعـي التسـجيل حمـاوالت اسـتمرار عـىل األوىل بالدرجة ترتكز يف حمافظة مادبا الراصدين مالحظات كانت •
 .املعامالت هذه مثل إمتام ورفض هلا األحوال موظفي وتصدي

 بطاقـاهتم السـتالم التايل اليوم يف العودة املواطنني من األحوال موظفي طلبالراصدين  سجل  مادباحمافظة  يف •
 .التسجيل مراكز عن الضغط لتخفيف

 لعملية عاقةإب سببيت مما األحوال دائرة يف املرشحني من العديد وجوديف حمافظة مادبا  لراصدينا مالحظات من •
 تعبئـة لـد مـنهم األميـني وخاصـة للمـواطنني اتءاالسـتدعا كتاب استغاللوا كذلك سجل وقد التسجيل,

 باملرشـح اخلـاص التصوير هنا عليها مكتوب ملرشحني تابعة للتصوير خاصة أماكن وجود لوحظ كام بات,الطل
 .الفالين

كثرة الشكاوي من الراغبني يف التسجيل يف مركز قصبة اربد بسـبب وجـود بعـض النـواب السـابقني يف دائـرة  •
 .ون لصالح مرشح بعينهاالحوال ويعملون بشكل مكثف اضافة اىل وجود بعض املوظفني الذين يعمل

يف مركز تسجيل قصبة  اربد تم رصد حاالت من التسجيل تم رفضها من قبل املوظف املعني وبعد تـدخل مـن  •
وخيشى الراصدون ان تكون هذه احلاالت خمالفه لرشوط التسجيل خصوصـا ان  ,املدير تم مترير هذه املعامالت

 .ار املوظفودائام تدخل املدير يغري قر .االمر تكرر عدة مرات
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 زيادة مع السابق األسبوع من كربأ بشكل التسجيل عىل اإلقبال نسبة يف  ارتفاع حدث ومعان جرش تيحمافظ يف •
 مـن خـالل منـدوبيهم املرشـحني بعـض لصالح التسجيل عمليات استمرت كام النساء, بإعداد أيضاً  ملحوظة
 معانـاة معهـا لتسـتمر إرشـادية لوحـات وجـود عـدم مشـكلة واسـتمرت ملحوظ, عشائري حراك إىل إضافة

 عمليـة يف للضـغط نتيجـة املوظفني وبعض املواطنني بني الكالمية املشادات استمرار التقرير وسجل املواطنني,
 املعـامالت ختلـيص يف املاليـة مـوظفي ءوبط التسجيل لعملية خاص موظف وجود عدم تسبب وقد التسجيل,

 .العمل يف وتأخر كبرية أزمةب
 عمليـة وتسـتغرق التسـجيل, عمليـة سـري عـن نسـبي عـام رضا وهناك متوسطاً  اإلقبال كان عقبةال حمافظة يف •

 أي تسـجل مل كـام األخـر, املحافظـات بمراكـز قـورن ما إذا ممتاز زمن وهو دقيقة )١٥ إىل ١٠( بني التسجيل
 املـدين جتمـعامل ومـنظامت األحـزاب ملمـثيل ملحوظ غياب هناك كان  كام مجاعي, تسجيل حاالت وأ جتاوزات
 .م٢٠١٠ النيابية االنتخابات لرصد املدين التحالف باستثناء

لعمليـة التسـجيل بسـبب ) ٢٠١٠−٦−٢٤اخلمـيس (يف حمافظة الكرك سجل الراصدون توقفا ملدة يوم كامـل  •
انقطاع االتصاالت يف مجيع انحاء املحافظة نتيجة لتوقف احد كيـبالت االتصـاالت االردنيـة يف املنطقـه, وقـد 

يف دائرة االحوال بحيث عملوا عىل استالم املعامالت من املواطنني وطلبوا الـيهم العـوده يـوم  ونجتهد املوظفا
 .السبت المتام معامالهتم

 املرشـحني حـدأ ملصلحة ملحوظ بشكليف حمافظة الكرك  املزار لواء يف اجلامعية التسجيل عمليات زيادة لوحظ •
 .الحقة أيام يف اهلويات ألخذ املواطنني من الكثري إرجاع وتم للضغط نتيجة بتأخري ذلك تسبب وقد

يف حمافظـة معـان ويف حمافظـة  ١٤٥٠عملية تسجيل وحـوايل  ١٥٠٠يف حمافظة الكرك سجل الراصدون حوايل  •
 .حالة تسجيل  ١١٥٠الطفيلة سجل الراصدون حوايل 

التسـجيل اجلامعـي املرتبطـة  يف قصبة املفرق كان اإلقبال متوسطا بشكل عام, كـام سـجل عـددا مـن عمليـات •
باملرشح أو املندوب وحاالت تسـجيل مجاعيـة مرتبطـة بالعائلـة, وبشـكل عـام كـان لـد مـوظفي األحـوال 

 ومـنح األولويـة املسـجلني عـدادأ اكتظاظاملشكلة الكبرية كانت يف  لكن معلومات كافية عن عملية التسجيل,
 املـوظفني قبـل مـن بالدور  االلتزام وعدممن خلف الكاونرت ومترير املعامالت يف الكثري من احلاالت  لواسطةل

 .املواطنني واملوظفني مما أد إىل احتكاكات بني واملراجعني
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٨ 

 فيام يتعلق باجلانب الشعبي واملواطنني:ثانياً 

 عليهـا ينطبـق التي احلاالت بني التباس وخلط من املالحظات اهلامة التي سجلها راصدو التحالف هو حصول  •
اصدار هويات جديده او بدل فاقد او بـدل (املعفية غري واحلاالت )تثبيت الدائره االنتخابيه(الرسوم من فاءاإلع
 .دنانريثالث  دفع تستوجب والتي )تالف

يف حمافظة الطفيله ويف منطقة العني البيضاء سجل الراصدون العديد من الشكاو لعدم جاهزية مكتـب العـني  •
يق املعامالت ودفع الرسوم وطباعة البطاقات الشخصـية لـد مكتـب القصـبة البيضا حيث تتم إجراءات تدق

لذلك يلجئ املواطنني لزيارة املكتب الرئييس بالطفيلة تسهيال للوقت وطلبا النجاز البطاقات الشخصية بأرسع 
 . وقت ممكن

 نياملـوظفعرفة أحـد عدم م بسبب واملوظفني املراجعني حدأ بنيحمافظة الطفيلة   يف مكتب كالمية مشادة حدثت •
 .التسجيل لعملية البطء من نوعاً  احدث مما املطلوبة واألوراق باإلجراءات

 عـىل بالتشـجيع يقومـون السـابقني النـواب احـد لصالح يعملون الذين األفراد بعضيف حمافظة جرش  لوحظ  •
 . داخل مركز التسجيل هذا النائب السابق بصفته مرشحا قادما لصالح والرتويج التسجيل

قاعات التسجيل حيث تم ضبط احـد الـذين رسقـوا يف  بعض سجل الراصدين وجود حاالت رسقه اموال  يف •
 .ماركا وهنالك حاالت مشاهبه يف الزرقاء

املستشفى وحجز الشـخص  إىلوتم نقلها التسجيل   موظفات إحدعملية اعتداء عىل  يف قصبة املفرق سجلت  •
 األحوالمشادة كالمية بني مندوب مرشح وموظف دائرة كام حدثت  ,املتسبب باالعتداء لصالح احد املرشحني

 .مدنية لقرابة مندوب املرشح أحوالمعاملة بطاقة  تأخريوذلك بسبب 
العديد من حاالت التسجيل اجلامعي يف العديد من املحافظات حيث حاول اجراء هذه  ضسجل الراصدون رف •

 .العمليه نواب  سابقني
 

 م٢٠١٠اطات التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية فيام يتعلق بنش: ثالثاً 
 يف العـاملني املدنيـة األحـوال دائرة موظفي عىل رودوم بتوزيع ١٩/٠٦/٢٠١٠قام التحالف املدين يوم السبت  •

 نأو خصوصـاً  ,"العزائم تأيت العزم أهل قدر عىل" عبارة الورود عىل وكتبت وعامن, الزرقاء يف الناخبني تسجيل
 .السبت يامأ يداومون ملوظفنيا هؤالء
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٩ 

 املـواطنني عـىل املياه بتوزيع االنتخابات لرصد املدين التحالف قام للمواطنني تشجيعية بادرة ويفيف حمافظة مادبا  •
 نتيجـة املعـامالت جتهيـز يف األحـوال مـوظفي بمسـاعدة الراصـدون قام كامل انتظارهم, للتخفيف عنهم خال

 .لالتسجي مراكز عىل الكبري للضغط
ن نسخ من قانون االنتخابات وجمموعـة مـن االقـالم والكاسـات التـي ويف اغلب مراكز التسجيل وزع الراصد •

 .حتمل عبارات تشجع عىل التسجيل واملشاركه يف االنتخابات
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١٠ 

 التوصيات
 

 .لكرب عدد ممكن من املواطنني من التسجيأل ةفرص إلعطاءذلك ولعملية التسجيل  ةاملحدد ةرضورة زيادة الفرت •
رضورة تكثيف احلمالت االعالميه من قبل اجلهات احلكوميه و غري احلكومه  الجل حتفيز املواطنني عىل  •

 ., خصوصا يف املناطق الريفيه واملناطق البعيده عن مركز املدن   التسجيل 
من بعض  مدة زمنيه صيص خت رضورة االعتامد عىل املؤسسات التعليميه خصوصا اجلامعات بحيث يتم  •

  .لتوعية بأمهية التسجيل لالنتخاباتلات رضحاامل
وذلك , املعامالت أنواعيعمل املوظف كل  أنمن  وجود موظف متخصص بمعامالت التسجيل بدالً أمهية  •

 .لتسهيل عملية التسجيل وسالستها
 يف خصوصاً  ة,املدني األحوالتحول دون توقف عمليات التسجيل يف دوائر ة لوالتقني ةتعزيز الكوادر الفني •

 .الدوائر التي تقع يف مراكز املحافظات
 .رضرة  االستمرار يف تشديد التعليامت التي متنع عمليات التسجيل اجلامعي •
رضورة توضيح االجراءات اخلاصه بتسجيل املدنني العاملني يف القوات املسلحة لتكون هذه االجراءات  •

 .واضحه لد مراكز التسجيل
اكز التسجيل للحد من بعض الظواهر الناجته عن االزدحامات خصوصا رضورة تكثيف التواجد االمني يف مر •

 .الرسقه واالحتكاكات بني املوظفني وبني املواطنني
بة عىل االجهزة التي تعطي الدور يف مراكز التسجيل خصوصا يف اربد والزرقاء الجل الغاء رضورة  تكثيف الرقا •

 .خذ اعداد كبريه من الفيش اخلاصه بالدورسيطرة مندويب املرشحني عىل هذا االمر  ومنعهم من ا
رضورة التأكيد عىل موظفي دائرة االحوال املدنية بالتزام احلياد  وعدم االنحياز لصالح مرشح معني يف تسهيل  •

 .تسجيل منارصيه
رضرة توضيح وتبسيط االجرات اخلاصه بعملية الكشف احليس املتعلقه بتغيري مكان االقامه وبالتايل تغيري  •

ره االنتخابيه ورضورة توحيد التعامل مع هذا االجراء حتى اليشعر املواطنني ان هناك تباينا يف التعامل مع الدائ
 .هذه القضيه بني مواطن واخر, ورضورة توفري الكوادر الالزمه هلذا االمر عىل وجه الرسعه 

ك رضوة الغاء اي رضورة احلد من الواسطات واملحسوبيات والتي تسبب ارباكا لعملية التسجيل وكذل •
 .تم التعامل معهم كمواطنني عادينيامتيازات للنواب السابقني بحيث ي


