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مقدمة

يأتــي هــذا التقريــر التفصيلــي الصــادر مــن قبــل راصــد ملراقبــة االنتخابــات بهــدف تطويــر التطبيــق الديمقراطــي فــي 

األردن مــن خــال الوصــول إلــى درجــة أعلــى مــن التوافــق مــا بيــن العمليــة االنتخابيــة الخاصــة بمجلــس النــواب األردنــي 

واملعاييــر الدوليــة املتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية والحريــة والعدالــة االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى ترســيخ ثقافــة املشــاركة 

السياســية املدنيــة الهادفــة، وذلــك مــن خــال تقديــم تقييــم شــامل وموضوعــي ومنهــي ملجريــات العمليــة االنتخابيــة 

إلــى نصــوص املعاييــر الدوليــة الخاصــة  الخاصــة بمجلــس النــواب األردنــي الثامــن عشــر بحياديــة تامــة، وباالســتناد 

باملراقبــة املحليــة لانتخابــات، بهــدف إتاحــة معلومــات التقييــم للجمهــور لتشــكيل حلقــات الضغــط لتطويــر العمليــة 

االنتخابيــة بمختلــف عناصرهــا. 

 لانتخابــات البرملانيــة لعــام 2013 )1)، حيــث اعتبــر التقريــر مــن أهــم 
ً
 تفصيليــا

ً
ومــن املعلــوم أن راصــد أصــدر تقريــرا

، ال ســيما وأن ذلــك التقريــر 
ً
بــل علــى مســتوى الوطــن العربــي كامــا ليــس علــى املســتوى الوطنــي فحســب  املراجــع، 

تضمــن العديــد مــن التوصيــات واالقتراحــات التــي تــم تقديمهــا للُمشــّرع األردنــي مــن جهــة والســلطة االنتخابيــة املتمثلــة 

خــرى وذلــك لتمكينهــا مــن مواكبــة التطــور االنتخابــي املنشــود، مــن خــال تقديــم 
ُ
بالهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــن جهــة أ

مقترحــات وتوصيــات يتــم اعدادهــا بشــكل علمــي وموضوعــي بنــاًء علــى الخبــرات املحليــة والدوليــة واملمارســات الفضلــى، 

باإلضافــة إلــى مخرجــات املراقبــة امليدانيــة وتحليــل األطــر القانونيــة الخاصــة بعملهــا.

ويتضمن هذا التقرير نتائج مراقبة جميع مراحل العملية االنتخابية املختلفة والتي شــملت: إعداد الجداول األولية 

والنهائيــة للناخبيــن، عمليــة تســجيل املرشــحين، فتــرة الحمــات االنتخابيــة، مجريــات يــوم االقتــراع، تجميــع النتائــج 

واإلعــان عنهــا، مرحلــة الطعــون بصحــة نيابــة األعضــاء الفائزيــن، كمــا تضمنــت نشــاطات املراقبــة عمليــة التحقــق مــن 

الجــداول األوليــة للناخبيــن للمــرة الرابعــة علــى التوالــي بعــد انجازهــا فــي إطــار عمــل راصــد خــال االنتخابــات النيابيــة 

األردنيــة الســابقة 2010 و 2013 واالنتخابــات البلديــة 2013، وعمليــة تجميــع األصــوات املــوازي )PVT( والتــي ينفذهــا 

راصــد للمــرة الثانيــة بعــد تنفيذهــا فــي انتخابــات 2013، ومــن الجديــر بالذكــر أن كا العمليتيــن بالغتــي الدقــة وتعتمــد 
علــى منهجيــة العينــة العشــوائية املمثلــة. 

http://www.hayatcenter.org/uploads/201620160905165851/09/ar.pdf   1): التقرير متوفر على املوقع اإللكتروني(
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الخلفية السياسية

 بحكومــة 
ً
مــرت الحيــاة البرملانيــة بمراحــل عديــدة كانــت بدايتهــا مــع تشــكيل أول حكومــة أردنيــة، وتــم االعتــراف رســميا

شــرق األردن بتاريــخ 1923/05/25 وأجريــت االنتخابــات وعقــد املجلــس التشــريعي األول فــي نيســان/أبريل مــن العــام 

1929 برئاســة حســن خالــد أبــو الهــدى، حيــث تــم إعــداد قانــون انتخــاب فــي العــام 1928 نــص أن يكــون عــدد األعضــاء 

 يمثلــون أربــع دوائــر انتخابيــة هــي: الكــرك والبلقــاء وعجلــون والبــدو.
ً
ســتة عشــر عضــوا

أمــا املجلــس التشــريعي الثانــي فقــد شــرعت الحكومــة باإلعــداد إلجــراء انتخابــات جديــدة فــي 1931/07/01 بعــد أن 

قــدم أعضــاء املجلــس التشــريعي املشــاركون بالحكومــة اســتقالتهم فلــم يتبــق أمــام الحكومــة أي خيــار ســوى تقديــم 

اســتقالتها إذ تــم تكليــف الشــيخ عبــد هللا ســراج بتشــكيل حكومــة جديــدة، وقســمت الدوائــر االنتخابيــة إلــى ثــاث دوائــر 

هــي عجلــون وتمثــل شــمال األردن، والبلقــاء وتمثــل وســطه والكــرك ومعــان وتمثــل جنوبــه.

وجــاء املجلــس التشــريعي الثالــث بعــد إجــراء انتخابــات فــي 1934/10/16 حيــث تميــز بإكمالــه مدتــه الدســتورية برئاســة 

إبراهيــم هاشــم وتوســيع القاعــدة الجماهيريــة فــي االنتخابــات وزيــادة عــدد األعضــاء املنتخبيــن فــي الدوائــر االنتخابيــة 

جــرت  الدســتورية  مدتــه  الثالــث  التشــريعي  املجلــس  إكمــال  وبعــد  ومعــان.  والكــرك  والبلقــاء  عجلــون  وهــي  ذاتهــا، 

انتخابــات جديــدة النتخــاب املجلــس التشــريعي الرابــع العــام 1937 والــذي أكمــل مدتــه الدســتورية ثــم مــددت واليتــه 

لســنتين حتــى تاريــخ 1942/10/16 وتــرأس املجلــس إبراهيــم هاشــم وامتــاز املجلــس بدخــول حــزب اإلخــاء األردنــي بعــد 

الســماح بتأليــف حــزب سيا�ســي فــي شــرق األردن والــذي فــاز منــه 8 أعضــاء، وتــم توســيع القاعــدة االنتخابيــة فــي ثــاث 

دوائــر هــي عجلــون والبلقــاء وضــم إليهــا قصبــة جــرش والكــرك ومعــان. واملجلــس التشــريعي الخامــس جــاء فــي تشــرين 

األول/أكتوبــر مــن العــام 1942، ومــن أهــم التغيــرات التــي حصلــت هــي زيــادة عــدد الدوائــر االنتخابيــة لتصبــح أربــع 

 مــن ثــاث بعــد أن تــم فصــل دائــرة معــان عــن الكــرك وضــم قصبــة جــرش ومنطقــة انتخــاب عمــان 
ً
دوائــر انتخابيــة بــدال

إلــى دائــرة البلقــاء، واســتمر املجلــس الــى أن أكمــل مدتــه الدســتورية بتاريــخ 1945/10/20 ثــم مــددت واليتــه لســنتين 

حتــى 1947/10/20 عنــد إعــان دســتور 1947، وفــي عهــد هــذا املجلــس أعلــن قيــام اململكــة فــي األردن وأصبــح األميــر 

 علــى اململكــة األردنيــة الهاشــمية.
ً
عبــدهللا ملــكا

وعنــد إعــان األردن مملكــة مســتقلة ذات ســيادة فــي عــام 1946، تــم تعديــل الدســتور ليعــرف فيمــا بعــد بـــ »دســتور 

)عمــان،  هــي  أقضيــة  تســعة  مــن  مكونــة  اململكــة  لتصبــح  الدســتور  فــي  االنتخــاب  قانــون  تعديــل  تــم  1947«، حيــث 

 
ً
الكــرك، الســلط، اربــد، عجلــون، جــرش، الطفيلــة، معــان، مادبــا( وليصبــح عــدد أعضــاء مجلــس النــواب 20 نائبــا

واألعيــان 9 أعيــان، وعلــى أثــر وحــدة الضفتيــن فــي العــام 1950، تــم حــل مجلــس النــواب وذلــك لضــم أعضــاء جــدد مــن 
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 بعــد االنتخابــات 
ً
الضفــة الغربيــة يــوازي أعضــاء الضفــة الشــرقية، ليصبــح عــدد أعضــاء مجلــس النــواب 40 عضــوا

التــي أجريــت فــي 1950/04/11، حيــث تميــزت الحيــاة السياســية آنــذاك بمشــاركة حزبيــة نشــطة ومواجهــات قويــة بيــن 

الحكومــة والبرملــان، ممــا أدى إلــى حــل مجلــس النــواب فــي العــام 1951.

وبعــد أن أجريــت تعديــات جوهريــة علــى الدســتور »فــي مــا عــرف بدســتور 1952«، جــرت فــي العــام 1956 أول انتخابــات 

لــم تســتمر  نيابيــة علــى أســاس التعدديــة الحزبيــة، وتألفــت أول وزارة برملانيــة، ولكــن هــذه التجربــة الديمقراطيــة 

 وتعثــرت ألســباب داخليــة وخارجيــة مختلفــة، واســتمرت املجالــس التشــريعية بالعمــل منــذ عــام 1952 حتــى 
ً
طويــا

عــام 1965، وكانــت هــذه املجالــس ممثلــة ألبنــاء األردن والضفــة الغربيــة. وفــي العــام 1967، خســر العــرب املواجهــة مــع 

إســرائيل وأصبحــت الضفــة الغربيــة تحــت ســلطة االحتــال اإلســرائيلي وبذلــك تعطلــت الحيــاة البرملانيــة األردنيــة حتــى 

العــام 1989. وفــي 1988/08/31، تــم فــك اإلرتبــاط القانونــي واإلداري مــع الضفــة الغربيــة، وبعــد 22 عــام مــن توقــف 

الحيــاة البرملانيــة تــم إطــاق املســيرة الديمقراطيــة وإحيائهــا بانتخابــات نيابيــة أجريــت فــي عــام 1989، حيــث تــم تعديــل 

، واعتمــد قانــون انتخابــات 
ً
 ومجلــس األعيــان 40 عضــوا

ً
قانــون االنتخــاب ليصبــح أعضــاء مجلــس النــواب 80 نائبــا

1989 علــى مبــدأ عــدد األصــوات للناخــب يعــادل عــدد املقاعــد املخصــص لتلــك الدائــرة، وتميــزت انتخابــات 1989 

بمشــاركة جميــع القــوى السياســية وحققــت جماعــة اإلخــوان املســلمين مــا يقــارب 16% مــن مقاعــد البرملــان الحــادي 

 ســادت فيــه روح الحــوار بيــن الســلطتين التشــريعية 
ً
 سياســيا

ً
عشــر، وشــهدت البــاد عقــب تلــك االنتخابــات انفراجــا

والتنفيذيــة بمشــاركة كافــة القــوى الوطنيــة وكافــة فئــات الشــعب، وتــم إعــداد امليثــاق الوطنــي فــي عــام 1991 ليعبــر عــن 

تاحــم بيــن فئــات املجتمــع األردنــي وألغيــت األحــكام العرفيــة وتــم الســماح بتأســيس األحــزاب السياســية حتــى أصبــح 

 لكنهــا لــم تســتطع أن تحقــق التنميــة السياســية املنشــودة ولــم تســتطع أن 
ً
عــدد األحــزاب السياســية أكثــر مــن 40 حزبــا

 داخــل البرملــان.
ً
 حزبيــا

ً
تكــون تجمعــا

وفــي العــام 1991، حدثــت حــرب الخليــج الثانيــة ونتيجــة لهــذه الحــرب تأثــر األردن علــى جميــع األصعــدة االقتصاديــة 

واالجتماعيــة والسياســية بشــكل ســلبي وفــي ظــل هــذه الظــروف وتبعاتهــا وأجريــت االنتخابيــة البرملانيــة فــي العــام 1993، 

بعــد أن تــم تعديــل قانــون االنتخابــات ليتــم اســتخدام مــا عــرف بـــ »قانــون الصــوت الواحــد«، حيــث يتيــح هــذا القانــون 

للناخــب بــأن يصــوت ملرشــح واحــد فقــط حتــى لــو كان هنــاك أكثــر مــن مقعــد انتخابــي فــي دائرتــه االنتخابيــة، وبالرغــم 

مــن حــق انتخــاب مرشــح واحــد فــي هــذا القانــون إال أن معظــم القــوى السياســية شــاركت فــي االنتخابــات وفــي مقدمتهــم 

 نجــح منهــم 17 
ً
 يتنافســون علــى 80 مقعــدا

ً
جماعــة اإلخــوان املســلمين التــي شــاركت مــن خــال قائمــة ضمــت 36 مرشــحا

 أي بنســبة 21% ليكونــوا أعضــاء فــي املجلــس النيابــي الثانــي عشــر 1997-1993.
ً
مرشــحا
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في العام 1997 أجريت االنتخابات النيابية لكن بمقاطعة الكثير من القوى السياسية وفي مقدمتهم حزب جبهة العمل 

اإلسامي، وبعد حل املجلس النيابي الثالث عشر في تموز/ يوليو 2001 بقيت اململكة دون برملان منتخب حتى 2003، 

 
ً
حيــث أجريــت االنتخابــات النيابيــة والتــي شــاركت فيهــا جماعــة اإلخــوان املســلمين مــن خــال قائمــة ضمــت 30 مرشــحا

 أي بنســبة 15% ليكونــوا أعضــاء فــي املجلــس النيابــي الرابــع عشــر 
ً
يتنافســون علــى 110 مقاعــد نجــح منهــم 17 مرشــحا

.2007-2003

العمــل  علــى   
ً
تضييقــا السياســية  القــوى  بعــض  اعتبرتــه  السياســية  لألحــزاب  جديــد  قانــون  صــدر   2007 العــام  فــي 

 
ً
 )فيمــا اشــترط القانــون فــي الســابق 50 عضــوا

ً
السيا�ســي، حيــث تــم رفــع العــدد األدنــى ملؤس�ســي الحــزب إلــى 500 عضــوا

 منهــم حزبــان جديــدان، كمــا أجريــت 
ً
كحــد أدنــى(، وأدى هــذا القانــون إلــى تقليــص عــدد األحــزاب مــن 35 إلــى 15 حزبــا

 حيــث شــاب هــذه االنتخابــات الكثيــر 
ً
انتخابــات فــي العــام 2007، وكانــت مــن أكثــر االنتخابــات البرملانيــة األردنيــة جــدال

مــن جرائــم االنتخــاب، وعمليــات التزويــر ممــا أدى إلــى حــل املجلــس النيابــي الخامــس عشــر فــي العــام 2009 وتعطيــل 

 لقانــون انتخــاب جديــد مؤقــت رافقــه جــدل 
ً
الحيــاة النيابيــة حتــى نهايــة العــام 2010، لتجــري االنتخابــات النيابيــة وفقــا

 أن املقاطعيــن )أهمهــم حــزب جبهــة العمــل 
ً
كبيــر بيــن مــن قاطــع االنتخابــات ومــن شــارك بهــا حــول نزاهتهــا خصوصــا

اإلســامي وحــزب الوحــدة الشــعبية الديمقراطــي( استشــهدوا بانتخابــات 2007 ومــا شــابها مــن تقنيــات تزويــر ونقــل 

لألصــوات، وصــدرت عــدة تقاريــر حــول تلــك االنتخابــات تشــير إلــى حــدوث تجــاوزات كبيــرة وتدخــل مــن عــدة جهــات 

فــي مجرياتهــا، ومــن بيــن تلــك التقاريــر مــا أصــدره راصــد، والــذي أشــار إلــى حــدوث عمليــات نقــل جماعيــة لألصــوات 

إلــى  التــي كانــت الوثيقــة الوحيــدة للتصويــت، ممــا أدى  وعمليــات شــراء أصــوات وتزويــر لبطاقــات األحــوال املدنيــة 

حــدوث تاعــب فــي نتائــج تلــك االنتخابــات، وكان نتــاج كل تلــك التجــاوزات غضــب شــعبي حيــال املجلــس الســادس 

عشــر بالتزامــن مــع أحــداث الربيــع العربــي، وفــي املحصلــة تــم حــل املجلــس فــي 2012/10/04، حيــث لــم يكمــل نصــف 

مدتــه الدســتورية )4 ســنوات( شــأنه فــي ذلــك مــا حــدث ملجلــس النــواب الخامــس عشــر.

تــم إجــراء االنتخابــات البرملانيــة ملجلــس النــواب الســابع عشــر بتاريــخ 2013/01/23، حيــث عقــدت االنتخابــات بشــكل 

مبكــر كاســتحقاق لقــرار جالــة امللــك عبــدهللا الثانــي بحــل مجلــس النــواب الســادس عشــر وإجــراء انتخابــات نيابيــة 

مبكــرة فــي تشــرين األول/أكتوبــر 2012، وقــد قــام علــى إدارة العمليــة االنتخابيــة ســلطة مســتقلة للمــرة األولــى فــي األردن 

النــواب  أقرهــا مجلــس  التــي  الدســتورية  التعديــات  بنــاًء علــى  انشــاؤها  تــم  والتــي  لانتخــاب،  املســتقلة  الهيئــة  وهــي 

الســادس عشــر فــي وقــت متأخــر مــن أيلول/ســبتمبر 2011، حيــث أن كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة كانــت تــدار 

 مــن قبــل وزارة الداخليــة.
ً
ســابقا

 للمــادة )34( مــن الدســتور األردنــي قــرر جالــة امللــك عبــدهللا الثانــي حــّل مجلــس النــواب الســابع عشــر بتاريــخ 
ً
ووفقــا
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2016/05/29، وبناًء عليه وبحسب املادة )73( من الدستور يتوجب أن يتم إجراء انتخابات خال أربعة شهور على 

األكثــر مــن موعــد الحــل، حيــث أعلنــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وهــي الجهــة املســؤولة عــن إدارة العمليــة االنتخابيــة 

 النتخــاب مجلــس النــواب الثامــن عشــر، وتميــزت هــذه االنتخابــات باعتمــاد نظــام 
ً
عــن تاريــخ 2016/09/20 موعــدا

، وجــاء 
ً
انتخابــي جديــد بعــد االنتهــاء مــن قانــون الصــوت الواحــد والــذي الزم العمليــة السياســية فــي األردن ملــدة 20 عامــا

 للضغــوط السياســية التــي تمثلــت بحــركات احتجاجيــة ومطالبــات بإصاحــات 
ً
النظــام االنتخابــي الجديــد اســتجابة

حقيقيــة علــى الصعيــد السيا�ســي واالقتصــادي واالجتماعــي علــى حــٍد ســواء، كمــا طالبــت العديــد مــن الجهــات الحزبيــة 

وغير الحزبية من مكونات املشهد السيا�سي األردني بإطار قانوني جديد لانتخابات النيابية يقدم ضمانات حقيقية 

ألعلــى درجــات النزاهــة والشــفافية والعدالــة والحريــة.

 إذا مــا تمــت مقارنتــه باإلطــار القانونــي الــذي تــم إعتمــاد إبــان انتخابــات مجلــس النــواب 
ً
وشــهد اإلطــار القانونــي تحســينا

الســابع عشــر، حيــث تــم اعتمــاد النظــام النســبي »القوائــم املفتوحــة« كنظــام انتخابــي ألول مــرة منــذ عــودة الحيــاة 

الديمقراطيــة فــي العــام 1989، كمــا أن النظــام االنتخابــي الــذي تــم اعتمــاده أعــاد تقســيم الدوائــر االنتخابيــة ليتــم 

 ممــا ســاهم فــي تخفيــض عددهــا مــن 45 دائــرة انتخابيــة فــي عــام 2013 إلــى 23 دائــرة انتخابيــة فــي 
ً
توســعتها جغرافيــا

فــي تعزيــز العدالــة التمثيليــة الخاصــة بالدوائــر االنتخابيــة، ومــن  عــام 2016 وهــي إحــدى الخطــوات التــي ســاهمت 

مميــزات قانــون االنتخــاب الجديــد أنــه أعطــى الحــق للناخــب بالتصويــت ألكثــر مــن مرشــح داخــل القائمــة االنتخابيــة 

ذات  وفــي  ولكــن  الواحــد،  الصــوت  نظــام  أنتجهــا  التــي  الفرعيــة  الهويــات  تقليــص  علــى  يســاعد  ممــا  يختارهــا  الــذي 

الســياق يؤخــذ علــى قانــون االنتخــاب الجديــد إلغــاء القائمــة الوطنيــة والتــي كانــت فــي العــام 2013 تحــت مســمى الدائــرة 

العامــة، مــع العلــم بــأن الحــوار الوطنــي الــذي أجــراه مجلــس النــواب بالتعــاون مــع راصــد حــول قانــون االنتخــاب وصلــت 

نســبة املطالبيــن بتضميــن الدائــرة العامــة »القامــة الوطنيــة« فــي القانــون إلــى 40% مــن مجمــوع التوصيــات التــي تــم 

اســتخاصها مــن الحــوار الوطنــي)1).

)1) نتائج الحوار الوطني للجنة القانونية خال مؤتمر وطني بتاريخ 2015/11/11.
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مقارنة االجراءات االنتخابية لعام 2016 باملعايير الدولية الخاصة 

باالنتخابات

 للمــادة )34( مــن الدســتور األردنــي، صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية بحــّل مجلــس النــواب الســابع عشــر بتاريــخ 
ً
وفقــا

أربعــة شــهور علــى  انتخابــات خــال  إجــراء  يتــم  أن  توجــب  األردنــي  الدســتور  مــن   )73( املــادة  2016/05/29، وبحســب 

األكثــر مــن موعــد الحــل، حيــث أعلنــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وهــي الجهــة املســؤولة عــن إدارة العمليــة االنتخابيــة عــن 

 النتخاب مجلس النواب الثامن عشر بناًء على اإلرادة امللكية التي صدرت بإجراء االنتخابات.
ً
 تاريخ 2016/09/20 موعدا

تميــزت انتخابــات مجلــس النــواب الثامــن عشــر باعتمــاد قانــون ونظــام انتخابــي وتقســيم دوائــر جديــد بعــد إلغــاء نظــام 

 
ً
، وجــاء النظــام االنتخابــي الجديــد اســتجابة

ً
الصــوت الواحــد والــذي الزم العمليــة السياســية فــي األردن ملــدة 20 عامــا

السيا�ســي  الصعيــد  علــى  حقيقيــة  بإصاحــات  ومطالبــات  احتجاجيــة  بحــركات  تمثلــت  التــي  السياســية  للضغــوط 

مــن مكونــات  الحزبيــة  الحزبيــة وغيــر  الجهــات  مــن  العديــد  واالقتصــادي واالجتماعــي علــى حــٍد ســواء، كمــا طالبــت 

املشــهد السيا�ســي األردنــي بإطــار قانونــي جديــد لانتخابــات النيابيــة، يقــدم ضمانــات حقيقيــة ألعلــى درجــات النزاهــة 

والشــفافية والعدالــة والحريــة.

 بما سبق، حيث شهدت اململكة األردنية الهاشمية 
ً
 مقارنة

ً
 ملحوظا

ً
وشهد قانون االنتخاب آلخر مجلس نواب تطورا

فــي عــام 2013 اعتمــاد النظــام النســبي كنظــام انتخابــي ألول مــرة منــذ عــودة الحيــاة الديمقراطيــة فــي العــام 1989، كمــا 

 ممــا ســاهم فــي تخفيــض عددهــا مــن 45 
ً
أن النظــام االنتخابــي أعــاد تقســيم الدوائــر االنتخابيــة ليتــم توســعتها جغرافيــا

دائــرة انتخابيــة فــي عــام 2013 إلــى 23 دائــرة انتخابيــة فــي عــام 2016 وهــي إحــدى الخطــوات التــي ســاعدت علــى تعزيــز 

 للتفســير 
ً
العدالــة التمثيليــة الخاصــة بالدوائــر االنتخابيــة، كمــا أتــاح قانــون االنتخــاب لــكل مــن بلــغ الثامنــة عشــر وفقــا

الــذي قدمــه الديــوان الخــاص لتفســير القوانيــن بمارســة حــق االقتــراع، وبلــغ عــدد املقترعيــن فــي انتخابــات املجلــس 

انتخابــات  فــي  بلــغ عــدد املقترعيــن  ، حيــث 
ً
بزيــادة مقدارهــا 204,357 ناخبــا  وذلــك 

ً
الثامــن عشــر 1,492,400 ناخبــا

، وتعــزى نســبة الزيــادة لعــدة أســباب منهــا عــدم اشــتراط تســجيل الناخبيــن 
ً
املجلــس الســابع عشــر 1,288,043 ناخبــا

 لنــص املــادة )3( مــن قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 )1)، 
ً
واعتبــار كل مواطــن أردنــي بلــغ الثامنــه عشــر وفقــا

كمــا تعــزى نســبة الزيــادة إلــى مشــاركة جميــع القــوى السياســية والحزبيــة فــي االنتخابــات األخيــرة حيــث تمــت مقاطعــة 

االنتخابــات عــام 2013 مــن معظــم القــوى والتيــارات السياســية، إال أنــه وضمــن جميــع هــذه املعطيــات لــم تتجــاوز 

نســبة االقتــراع 36.1% مــن مجمــوع مــن يحــق لهــم االنتخــاب. 

)1) ملحق رقم )1)
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القائمــة  داخــل  مرشــح  مــن  ألكثــر  بالتصويــت  للناخــب  الحــق  أعطــى  أنــه  الجديــد  االنتخــاب  قانــون  مميــزات  ومــن 

االنتخابيــة التــي يختارهــا، ممــا ســاعد علــى تقليــص الهويــات الفرعيــة التــي أنتجهــا نظــام الصــوت الواحــد، ولكــن وفــي 

ذات الســياق يؤخــذ علــى قانــون االنتخــاب الجديــد إلغــاء القائمــة الوطنيــة والتــي كانــت فــي العــام 2013 تحــت مســمى 

قانــون  راصــد حــول  مــع  بالتعــاون  النــواب  أجــراه مجلــس  الــذي  الوطنــي  الحــوار  بــأن  العلــم  مــع  العامــة«،  »الدائــرة 

االنتخــاب، وصلــت نســبة املطالبيــن بتضميــن الدائــرة العامــة »القائمــة الوطنيــة« فــي القانــون إلــى 40% مــن مجمــوع 

هــا راصــد مــع املرشــحين إبــان  ّ
التوصيــات التــي تــم اســتخاصها مــن الحــوار الوطنــي، كمــا أظهــرت املقابــات التــي نفذ

فتــرة الحمــات االنتخابيــة أن 35% مــن املرشــحين وعــدوا فــي حــال نجاحهــم بتقديــم توصيــة إلعــادة القائمــة الوطنيــة 

االنتخــاب. لقانــون 

وشــهد اإلطــار القانونــي الناظــم للجانــب اإلجرائــي مــن العمليــة االنتخابيــة، بخاصــة مــا يتعلــق باالقتــراع وعــّد األصــوات 

، ويبــرز ذلــك عــدة مؤشــرات أهمهــا التعليمــات التنفيذيــة)1) الصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة 
ً
 طفيفــا

ً
وفرزهــا تحســنا

لانتخــاب، والتــي خلقــت بعــض الضمانــات اإلجرائيــة الجديــدة التــي لــم يتضمنهــا قانــون االنتخــاب، مثــل تحديــد مراكــز 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب إال أن هــذه الجــداول قــد تضمنــت  التــي أصدرتهــا  االقتــراع ضمــن الجــداول االنتخابيــة 

العديد من االختاالت التي أثرت على مشــاركة املواطنين بالعملية االنتخابية، حيث أن توزيع املواطنين على املراكز 

، وتبيــن ذلــك مــن خــال تنفيــذ فريــق راصــد لدراســة مســحية قاســت دقــة املعلومــات التــي 
ً
االنتخابيــة لــم يكــن دقيقــا

وردت فــي الجــداول األوليــة للناخبيــن، والتــي بينــت أن 97% مــن الناخبيــن كانــت دوائرهــم االنتخابيــة الــواردة فــي جــداول 

االنتخــاب األوليــة صحيحــة إال أن 22% مــن املواطنيــن لــم تائمهــم مواقــع املراكــز االنتخابيــة التــي خصصــت لهــم أي 

، كمــا تضمــن الجــداول االنتخابيــة العديــد مــن االختــاالت وخاصــة ضمــن دوائــر البــدو.
ً
مــا يقــارب 900 ألــف ناخبــا

 
ً
وخــال فتــرة االعتراضــات علــى جــداول الناخبيــن األوليــة، أعلنــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب عــن 24,461 اعتراضــا

ــل فــي عمليــة تبليــغ املواطنيــن املعنييــن 
ّ
، إال أن عمليــة االعتــراض شــابها خلــل إجرائــي تمث

ً
رفــض منهــا 4,435 اعتراضــا

 (SMS( بعمليــة االعتــراض، حيــث اكتفــت الهيئــة بنشــر قوائــم االعتراضــات دون إبــاغ املواطنيــن ولــو برســالة قصيــرة

عــن نتيجــة طلباتهــم أو تأثرهــم باعتــراض مــن قبــل أطــراف آخريــن.

كمــا تضمنــت التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بعمليــة االقتــراع والفــرز علــى وضــع صــور املرشــحين ورمــوز القوائــم علــى 

أوراق االقتــراع، األمــر الــذي ســاهم بالحــد مــن ظاهــرة ادعــاء األميــة بهــدف خــرق ســرية التصويــت، إال أن هــذه الظاهــرة 

مــا زالــت موجــودة باإلضافــة إلــى انتشــار ظاهــرة شــراء األصــوات بشــكل واســع، نتيجــة ضعــف أداء الجهــات املعنيــة 

بفــرض وتفعيــل اإلطــار القانونــي بالصــورة املطلوبــة، ممــا عمــل علــى الحــد مــن نزاهــة وحريــة العمليــة االنتخابيــة بشــكل 

)1) ملحق رقم )6(: التعليمات التنفيذية الخاصة باإلقتراع والفرز وجمع األصوات.
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املرشــحين  عــدد  أن  القانــون، ويذكــر  بســيادة  ــت 
ّ
االنتخابــات وخل تشــوهات جوهريــة مســت مخرجــات  وأنتــج  كبيــر 

 
ً
 فــي انتخابــات املجلــس الثامــن عشــر، وذلــك بنقصــان مقــداره 277 مرشــحا

ً
 ومرشــحة

ً
النهائــي وصــل إلــى 1,252 مرشــحا

.
ً
 ومرشــحة

ً
ومترشــحة فــي انتخابــات الســابع عشــر عــام 2013، حيــث بلــغ عــدد املرشــحين 1,529 مرشــحا

كمــا تبيــن فــي الفتــرة الاحقــة ليــوم االنتخــاب وجــود العديــد مــن الــدالالت علــى وقــوع خروقــات أثــرت بشــكل مباشــر 

علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، فنتائــج عمليــة تجميــع األصــوات املــوازي )PVT( التــي قــام بهــا راصــد، باإلضافــة إلــى 

نتائــج  تقاريــر لجــان الخبــرة الصــادرة بأمــر قضائــي، ونتائــج التحليــل اإلحصائــي التــي قــام بهــا فريــق راصــد، بينــت أن 

أغلــب الخروقــات التــي تــم توثيقهــا كانــت ناجمــة عــن أخطــاء فرديــة وضعــف فــي قــدرات الكــوادر املشــرفة علــى العمليــة 

االنتخابيــة مثــل أخطــاء إدخــال البيانــات واحتســاب املجاميــع وضعــف تطبيــق اإلجــراءات الخاصــة بالعــد والفــرز، 

األمــر الــذي أدى لخلــق انطباعــات ســلبية عــن مجريــات العمليــة.

وفــي مجــال املحاســبة وســيادة القانــون، عانــت العمليــة االنتخابيــة مــن قصــوٍر حــاٍد فــي هــذا الجانــب، إذ أن مشــكلة 

ضعــف املحاســبة بــرزت مــن خــال عــدة مؤشــرات مباشــرة، حيــث أعلنــت الهيئــة بتاريــخ 2016/08/31 عــن تحويــل 

لــم يتــم إصــدار أي  راصــد للعمليــة االنتخابيــة،  4 قضايــا شــراء أصــوات للقضــاء إال أن ومــن خــال متابعــة فريــق 

حكــم قضائــي فيهــا، ممــا ســاهم فــي تقليــص ثقــة املواطــن بــإرادة اإلدارة االنتخابيــة فيمــا يخــص مكافحــة ظاهــرة شــراء 

فــي مختلــف دوائــر  يــوم االقتــراع حيــث ورد العديــد مــن الشــكاوى   خــال 
ً
فــي االنتخابــات، وهــذا أثــر ســلبا األصــوات 

 أنهــا تعاملــت مــع مجموعــة مــن القضايــا 
ً
اململكــة عــن ظاهــرة شــراء األصــوات أمــام مراكــز االقتــراع وأعلنــت الهيئــة أيضــا

إال أننــا ولغايــة يــوم إصــدار هــذا التقريــر لــم يتــم اإلعــان عــن مرتكبــي هــذه الجرائــم التــي مّســت نزاهــة وعدالــة العمليــة 

 ممــا ســاهم فــي إثــارة الــرأي 
ً
االنتخابيــة كمــا أنــه لــم يتــم إصــدار أي حكــم قضائــي حــول هــذه القضايــا املعلــن عنهــا مســبقا

العــام حــول مــدى نزاهــة ومصداقيــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فــي مكافحــة ظاهــرة شــراء األصــوات.

وفيما يتعلق بشــفافية ممارســات الســلطة االنتخابية املتمثلة بالهيئة املســتقلة لانتخاب، والخاصة بإدارة مجريات 

العمليــة االنتخابيــة وفــرض اإلطــار التشــريعي املتعلــق بعمــل جهــات الرقابــة املحليــة والدوليــة، فقــد لوحــظ وجــود 

مجموعــة مــن املمارســات التــي حــّدت مــن شــفافية العمليــة االنتخابيــة التــي أدارتهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، حيــث 

تقت�ســي متطلبــات الشــفافية االنتخابيــة توضيــح األســس التــي تــم اعتمادهــا لتخصيــص مراكــز االقتــراع للناخبيــن، 

كمــا أن الهيئــة لــم تقــم بنشــر أي معلومــات بصيــغ يســهل علــى املواطنيــن إجــراء البحــث داخلهــا ممــا أربــك العديــد مــن 

املواطنيــن بســبب عــدم مقدرتهــم علــى التعامــل مــع صيــغ امللفــات املشــفرة )PDF( التــي اعتمدتهــا الهيئــة ومــن ضمنهــا 

جــداول الناخبيــن وجــداول املرشــحين والقوائــم، ورغــم طلــب فريــق راصــد مــن الهيئــة خــال أكثــر مــن مرحلــة نشــر 

العديــد مــن املعلومــات بصيــغ مفتوحــة )CSV( إال أن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب امتنعــت عــن ذلــك.



1717

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  6 1 0 2

 فيما يتعلق بتحديد سقوف األنفاق للحمات االنتخابية)1) 
ً
وشهد اإلطار القانوني الناظم للعملية االنتخابية تحسنا

وآلياتهــا واشــترطت التعليمــات التنفيذيــة أن يكــون لــكل قائمــة مترشــحة حســاب بنكــي خــاص يتــم مــن خالــه اإلنفــاق 

علــى الدعايــة االنتخابيــة الخاصــة بالقائمــة املترشــحة وفــق الســقف املحــدد لإلنفــاق ضمــن التعليمــات وهــو 3 دنانيــر 

لــكل ناخــب فــي جميــع الدوائــر االنتخابيــة مــا عــدا عمــان واربــد والزرقــاء حــدد ســقف اإلنفــاق بمبلــغ 5 دنانيــر للناخــب، 

إال أن هــذا التحديــد مــّس مبــدأ العدالــة االنتخابيــة بيــن املرشــحين والقوائــم ال ســيما وأن الهيئــة لــم تضــع أي معاييــر 

قائمــة  لــكل  قانونــي  تعييــن مدقــق حســابات  اشــتراط  تــم  اإلنفــاق، كمــا  إعــان ســقوف  ارتكــزت عليهــا عنــد  وأســس 

انتخابيــة حتــى يقــوم املدقــق بمتابعــة مصروفــات القائمــة وتســليم تقريــر حســاب ختامــي للهيئــة املســتقلة لانتخــاب، 

ولكــن صرحــت الهيئــة أن 7 قوائــم انتخابيــة فقــط ســلمت تقاريــر مدققــي الحســابات وذلــك مــن أصــل 226 قائمــة 

انتخابيــة حتــى تاريــخ 2016/11/16.

 
ً
أمــا فيمــا يتعلــق  بمجريــات االقتــراع وفــرز وعــد األصــوات وتجميــع النتائــج واإلعــان عنهــا، فقــد شــهدت العمليــة تطــورا

فــي مجــال الضمانــات اإلجرائيــة علــى الصعيــد التقنــي، بيــد أن التطبيــق الدقيــق لإلطــار القانونــي لــم يرقــى إلــى التطلعــات 

ــت جاهزيــة عاليــة للجــان االنتخــاب ممــا 
ّ
 خــال فتــرة فــرز وعــّد األصــوات علــى عكــس فتــرة االقتــراع التــي بين

ً
خصوصــا

 علــى ســير عمليــة االقتــراع.
ً
انعكــس إيجابــا

أما عملية فرز وعّد األصوات، فشهدت العديد من االنتهاكات التي مّست نزاهة وشفافية وعدالة العملية االنتخابية 

ال ســيما وأن عمــل اللجــان خــال فتــرة الفــرز لــم يرتــِق للتطلعــات، حيــث تــم رصــد مجموعــة مــن املخالفــات تمثلــت فــي 

ورود احتجاجــات وشــكاوى مــن قبــل مندوبــي املرشــحين لعــدة أســباب تمثلــت فــي بعــد موقــع الشاشــة الخاصــة بعــرض 

ورقــة االقتــراع عليهــا وعــدم وضــوح الشاشــة، كمــا تــم االعتــراض علــى عــدم دقــة أعضــاء اللجنــة باحتســاب األصــوات، 

كمــا أورد املندوبــون امتعاضهــم مــن تأخــر الوقــت أثنــاء عمليــة الفــرز.

 فــي تطبيــق اإلجــراءات والتــي اعتمــدت فــي أغلبهــا علــى الــرأي الشــخ�سي للجنــة 
ً
كمــا شــهدت عمليــة تجميــع النتائــج تباينــا

دون التطبيــق الحرفــي للتعليمــات واإلجــراءات، حيــث عملــت بعــض اللجــان علــى تجميــع نتائــج الصناديــق علــى مســتوى 

مركــز االقتــراع فيمــا امتنعــت لجــان أخــرى عــن ذلــك، كمــا عملــت لجــان أخــرى علــى تجميــع األصــوات علــى مســتوى 

 بأن هذه املرحلة لم يتم النص عليها ضمن التعليمات 
ً
األلوية مثل محافظة مادبا والدائرة األولى ملحافظة اربد علما

التنفيذيــة ولــم يتــم رصدهــا فــي جميــع الدوائــر االنتخابيــة فــي اململكــة، كمــا أن بعــض لجــان االنتخــاب امتنعــت عــن 

تعليــق املحضــر الخــاص بعمليــة الفــرز ممــا مــّس الشــفافية االنتخابيــة التــي تنــادي بهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب.

 للمادة )14( من التعليمات التنفيذية رقم )7( لسنة 2016.
ً
)1) وفقا
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: فيما يتعلق بنزاهة العملية االنتخابية
ً
أوال

1. الضمانات اإلجرائية

والتــي   2012 لســنة   )25( رقــم  االنتخــاب  قانــون  بخــاف 

أجريــت علــى أساســه انتخابــات املجلــس الســابع عشــر، فقــد 

تضمــن قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 مجموعــة مــن 

االنتخابيــة،  العمليــة  بنزاهــة  الخاصــة  اإلجرائيــة  الضمانــات 

كمــا اشــتمل اإلطــار القانونــي الناظــم ملجريــات ســير العمليــة 

االنتخابيــة واملتمثــل بقانــون االنتخــاب األردنــي وقانــون الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب والتعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عنهــا علــى 

مجموعــة مــن الضمانــات اإلجرائيــة لســامة ســير العمليــة، إال 

أن قانــون االنتخــاب مــا زال يعانــي مــن قصــور فــي وضــع ضمانــات إجرائيــة قــادرة علــى منــع عمليــات التاعــب والتأثيــر 

علــى إرادة الناخبيــن، ورغــم محــاوالت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ســد تلــك الثغــرات عــن طريــق تعليماتهــا التنفيذيــة، 

مثــل تحديــد مركــز االقتــراع للناخبيــن ضمــن التعليمــات التنفيذيــة رغــم قصــور قانــون االنتخــاب عــن ذلــك.

كذلــك لــم يتضمــن قانــون االنتخــاب أن يتــم تجميــع األصــوات علــى مســتوى املراكــز إال أن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

تداركــت ذلــك مــن خــال تضمينهــا للمــادة )24( مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة باالقتــراع وفــرز وعــّد األصــوات إال 

أنهــا لــم تفصــح عــن آليــات املحاســبة والعقــاب، وعلــى الرغــم مــن محاولــة الهيئــة لتقديــم ضمانــات إجرائيــة إضافيــة، 

إال أن تلــك الضمانــات لــم تكــن كافيــة لتحقيــق درجــة النزاهــة االنتخابيــة املنشــودة، ولوحــظ وجــود مؤشــرات معياريــة 

لضعــف املحاســبة فيمــا يتعلــق بخــرق اإلطــار القانونــي الناظــم للعمليــة مــن قبــل األفــراد القائميــن علــى إدارة تفاصيــل 

العمليــة االنتخابيــة.

2. سالمة جداول الناخبين

نّفذ فريق راصد عملية تحقق من املعلومات الواردة في جداول الناخبين األولية التي أصدرتها الهيئة املستقلة لانتخاب 

بتاريــخ 2016/06/24، حيــث نــص قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 فــي الفقــرة )أ( مــن املــادة )3( علــى أن لــكل أردنــي 

 مــن التاريــخ املحــدد إلجــراء االقتــراع الحــق فــي انتخــاب أعضــاء 
ً
بلــغ ثمانــي عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره قبــل تســعين يومــا

مجلــس النــواب، وبنــاًء علــى هــذه املــادة أعــدت دائــرة األحــوال املدنيــة الجــداول االنتخابيــة، حيــث وصــل عــدد مــن يحــق لهــم 

، بينمــا كان عــدد الذيــن يحــق لهــم االقتــراع فــي جــداول الناخبيــن 
ً
االقتــراع فــي جــداول الناخبيــن األوليــة إلــى 4,139,612 ناخبــا

، وباالطاع على نتائج التحقق من دقة قوائم الناخبين الذي أجراه فريق راصد على الجداول 
ً
النهائية 4,130,145 ناخبا

األوليــة للناخبيــن، تبيــن أن 3% مــن الناخبيــن الذيــن وردت أســمائهم فــي الجــداول األوليــة لــم تكــن صحيحــة فيمــا يتعلــق 
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بدقــة الدائــرة االنتخابيــة، ومــن املعــروف أن الجــداول األوليــة احتــوت علــى مركــز االقتــراع الخــاص بــكل شــخص يحــق لــه 

االقتراع إال أن النتائج بينت أن 22% من املستجيبين للعينة )أي ما يقارب 900 ألف ناخب( التي اعتمدها راصد إلجراء 

 فــي هــذه الجــداول.
ً
التدقيــق لــم تكــن مراكــز االقتــراع املخصصــة لهــم مائمــة ملــكان ســكنهم وهــو مــا شــكل تشــوها

ودعــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أبنــاء الباديــة إلــى تصحيــح معلوماتهــم الــواردة فــي الجــداول النهائيــة للناخبيــن وهــو مــا 

 لقانــون االنتخــاب فــي الفقــرة )أ( مــن املــادة )6))1)، وهــو مــا أثــار الشــكوك حــول نزاهــة املخــرج النهائــي 
ً
 واضحــا

ً
ل خرقــا

ّ
شــك

لجــداول الناخبيــن النهائيــة التــي أصدرتهــا الهيئة.

وعمــل فريــق راصــد علــى مقارنــة للبيانــات الــواردة فــي الجــداول النهائيــة املنشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة املســتقلة 

لانتخاب وذلك بعد مرورها بكافة املراحل القانونية باألرقام املنشورة في التقرير الصادر عن الهيئة والذي تم تسليمه 

لجالــة امللــك بتاريــخ 2017/02/12 حــول االنتخابــات النيابيــة العامــة 2016، حيــث بينــت عمليــة التدقيــق مجموعــة مــن 

الفروقات في األرقام التي لم يتمكن فريق راصد من معرفة سببها، وتثير هذه النتائج تساؤالت عديدة لدى فريق راصد 

حول دقة املعلومات التي يتم نشرها من قبل الهيئة املستقلة لانتخاب، ويبين الجدول رقم )1( الفروقات التي ظهرت 

عند تدقيق الجداول النهائية مع ما ورد في التقرير التفصيلي املنشور على املوقع اإللكتروني للهيئة.

الجدول )1(: الفروقات في الجداول النهائية للناخبين

املحافظة

أعداد الناخبين كما 

وردت في الجداول النهائية 

املنشورة على موقع الهيئة 

أعداد الناخبين كما وردت 

في التقرير التفصيلي ملجريات 

االنتخابات النيابية 2016

الفرق

1,557,3851,559,6262,241محافظة العاصمة

748,752750,7161,964محافظة اربد

404,188405,3911,203محافظة البلقاء ومادبا

330,954332,2751,321محافظات الكرك والطفيلة ومعان والعقبة

303,804304,9931,189محافظات عجلون وجرش واملفرق

581,007582,2881,281محافظة الزرقاء

204,055205,036981دوائر البدو

4,130,1454,140,32510,180املجموع الكلي

)1) نصــت الفقــرة )أ( مــن املــادة )6( علــى: عنــد اعتمــاد املجلــس جــداول الناخبيــن املرســلة إليــه مــن الدائــرة وفــق أحــكام املــادة )5( مــن هــذا القانــون، 
تعتبــر هــذه الجــداول جــداول نهائيــة للناخبيــن وال يجــوز إجــراء أي تعديــل عليهــا بــأي حــال مــن األحــوال وتجــرى االنتخابــات النيابيــة بمقتضاهــا.
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3. نزاهة االقتراع وتدفق الناخبين

شــهدت انتخابــات املجلــس النيابــي الثامــن عشــر ضمانــات إجرائيــة لتحقيــق نزاهــة عمليــة االقتــراع وذلــك مــن خــال 

اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــة االقتــراع وتدفــق الناخبيــن، وفــي هــذا الســياق عمــل فريــق راصد باالرتكاز على مجموعة 

مــن املمارســات الدوليــة الفضلــى املتعلقــة لقيــاس نزاهــة عمليــة االقتــراع وتدفــق الناخبيــن علــى بنــاء نمــاذج خاصــة 

هــدف لقيــاس نزاهــة عمليــة االقتــراع وتدفــق الناخبيــن وتــم توزيعهــا علــى املراقبيــن املحلييــن الذيــن وصــل عددهــم 

، وبينــت نتائــج املراقبــة امليدانيــة عــن وجــود بعــض املؤشــرات التــي حــّدت مــن نزاهــة عمليــة االقتــراع 
ً
إلــى 5,000 مراقبــا

وتمثــل ذلــك فــي توقــف عمليــة االقتــراع فــي 341 صنــدوق اقتــراع باإلضافــة لــورود 25 حالــة امتنــع الناخبــون فيهــا مــن 

غمــس إصابعهــم فــي الحبــر االنتخابــي الخــاص، كمــا أن 98 لجنــة انتخابيــة لــم تســمح للمراقبيــن امليدانييــن مــن الدخــول 

لغــرف االقتــراع وذلــك لضعــف معرفتهــم باإلطــار القانونــي الــذي أتــاح للمراقبيــن حريــة الدخــول إلــى غــرف االقتــراع ممــا 

يــدل علــى ضعــف التدريــب الــذي تلقــاه أعضــاء اللجــان االنتخابيــة.

أمــا فيمــا يخــص دائــرة بــدو الوســط، فمــن خــال التحقيقــات واملتابعــات امليدانيــة خــال يــوم االقتــراع وبعــد يــوم 

االقتــراع تبّيــن لفريــق راصــد أن عمليــة االنتخابــات فــي دائــرة بــدو الوســط رافقهــا تقصيــر أمنــي واضــح أدى إلــى عــدم 

املقــدرة علــى حمايــة صناديــق االقتــراع، كمــا أن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لــم تســتفد مــن الخبــرات املتراكمــة لديهــا 

إلدارة املشــهد االنتخابــي فــي الباديــة الوســطى علــى أكمــل وجــه، حيــث أورد الراصديــن امليدانييــن والذيــن تواجــدوا 

فــي 40% مــن غــرف اقتــراع الدائــرة مــا مجموعــة 66 مخالفــة انتخابيــة منهــا إطــاق العيــارات الناريــة وافتعــال أحــداث 

عنــف أمــام مراكــز االقتــراع وتكــرار التصويــت ألكثــر مــن مــرة نفــس الشــخص، كمــا أن الهيئــة لــم تتخــذ اإلجــراءات 

االقتــراع،  يــوم  خــال  ســخونة  األكثــر  املناطــق  مــن  تعتبــر  الوســط  بــدو  دائــرة  أن  العلــم  مــع  الازمــة،  واالحتياطــات 

وفريــق راصــد يحّمــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مســؤولية إربــاك املشــهد االنتخابــي خــال يــوم االقتــراع وذلــك بســبب 

 حــول مــا حــدث فــي دائــرة بــدو الوســط، حيــث 
ً
التســرع فــي إصــدار األحــكام والتصريحــات اإلعاميــة غيــر الدقيقــة بتاتــا

تــم اإلعــان مــن قبــل رئيــس مجلــس املفوضيــن  ظهيــرة يــوم االنتخــاب عــن إعــادة انتخــاب لدائــرة بــدو الوســط بســبب 

 للعمليــة االنتخابيــة فــي دائــرة بــدو الوســط، تــا ذلــك إصــدار بيــان 
ً
اقتحــام 8 صناديــق انتخابيــة، وهــو مــا أحــدث إربــاكا

مــن قبــل فريــق راصــد يو�ســي الهيئــة بضــرورة التأكــد مــن ســامة األوراق داخــل الصناديــق وتوخــي الحــذر فــي إصــدار 

التصريحــات واالنتظــار لحيــن االنتهــاء مــن التحقــق مــن ســامة أوراق االقتــراع فــي الصناديــق املعلــن عنهــا والتأكــد مــن 

عــدد الصناديــق التــي تــم العبــث بهــا، وخــال مســاء يــوم االقتــراع، أعلــن الناطــق الرســمي للهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

عــن تشــكيل لجنــة تحقيــق حــول مــا حــدث فــي صناديــق اقتــراع دائــرة بــدو الوســط وهــو مــا يتنافــى مــع تصريحــات رئيــس 

مجلــس مفو�ســي الهيئــة واملتضمنــة إعــادة االنتخابــات، ثــم عــاد الناطــق الرســمي باســم الهيئــة ليعلــن عــن عــدم إعــان 

نتائــج االنتخابــات فــي دائــرة بــدو الوســط إال بعــد إجــراء االنتخابــات التكميليــة بســبب وجــود تاعــب فــي 10 صناديــق 

قــام   2016/09/22 ثــم بتاريــخ  فــي 8 صناديــق فقــط،  الهيئــة بوجــود تاعــب  مــا يتنافــى مــع تصريحــات الرئيــس  وهــو 
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الناطــق الرســمي بالتصريــح عــن إعــان النتائــج االنتخابيــة يــوم الخميــس املوافــق 2016/09/22، ويبيــن راصــد تضــارب 

التصريحــات الصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فــي الصــور امللتقطــة التاليــة)1): 

)1) مجموعة من الصور لعدد من املواقع اإلخبارية األردنية التي نقلت التصريحات الصادرة عن الهيئة املستقلة لانتخاب.
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وبتفاصيــل مــا تــم رصــده خــال يــوم االقتــراع فــي دائــرة بــدو الوســط، وفــي تمــام الســاعة 10:37 مــن مســاء يــوم االقتــراع، 

رصــد مراقبــوا فريــق راصــد االعتــداء علــى صنــدوق رقــم 107 وصنــدوق رقــم 108 وســرقة أوراق االقتــراع التــي بداخلهــا، 

حيــث تــم التواصــل مــع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب الجــراء مــا يلــزم، ومــن خــال فريــق راصــد امليدانــي، تــم متابعــة 

إجــراءات تجميــع األصــوات علــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة، حيــث تــم فــرز وعــّد األصــوات فــي 135 صنــدوق انتخابــي 

مــن أصــل 139 صنــدوق انتخابــي، وهــذا يتنافــى مــع مــا  صــرح بــه رئيــس الهيئــة باقتحــام 8 صناديــق ومــا صــرح بــه الناطــق 

الرســمي بســرقة 10 صناديــق، وقــام فريــق راصــد بتوثيــق عمليــة تجميــع األصــوات مــن خــال فيديــو خــاص، وبعــد مــا 

تــم إيــراده ضمــن ســياق التقريــر يتبيــن أن االنتخابــات فــي دائــرة بــدو الوســط قــد شــابها العديــد مــن التشــوهات التــي 

مــن شــأنها التأثيــر علــى نتائــج ومخرجــات العمليــة االنتخابيــة فــي ذات الدائــرة، وكان مــن األجــدر علــى الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب إجــراءات تحقيقــات وجمــع أدلــة ومعلومــات حــول مــا حصــل فــي دائــرة بــدو الوســط حتــى يتمكــن القضــاء 

األردنــي مــن أداء دوره بصــورة متكاملــة. 

4. نزاهة عد األصوات وفرزها

العمليــة  نزاهــة  تعزيــز  فــي  تســاهم  التــي  الفضلــى  الدوليــة  املمارســات  أهــم  مــن  وفرزهــا  األصــوات  عــّد  نزاهــة  تعتبــر 

 مــن حيــث 
ً
االنتخابيــة بمجملهــا، وفــي هــذا الســياق شــهد اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــة عــد األصــوات وفرزهــا تحســنا

مواكبتــه للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بنزاهــة وشــفافية وعدالــة العمليــة االنتخابيــة، فباإلضافــة للتحســن الــذي شــهدته 

عمليــة عــّد األصــوات وفرزهــا فــي انتخابــات املجلــس الســابع عشــر تــم إضافــة مجموعــة ضمانــات إجرائيــة جديــدة 

تعــزز مــن مواءمــة املعاييــر الدوليــة، حيــث تــم إلــزام لجــان االقتــراع والفــرز بتعليــق نســخة مــن محضــر فــرز األصــوات 

علــى مدخــل غــرف االقتــراع فــور انتهائهــم مــن الفــرز بحضــور مندوبــي املرشــحين والجهــات الرقابيــة املحليــة والدوليــة 

باإلضافــة إلــى اإلعامييــن، كمــا أتيــح بــاب االعتــراض الفــوري علــى مجريــات العمليــة مــن قبــل املرشــحين ومندوبيهــم، 

والفصــل الســريع فــي تلــك االعتراضــات، كمــا تــم إلــزام اللجــان االنتخابيــة مــن تجميــع األصــوات علــى مســتوى املركــز 

االنتخابــي وتعليــق محضــر التجميــع علــى بــاب مركــز االنتخــاب أمــام املندوبيــن واملراقبيــن واملحلييــن والدولييــن، كمــا 

اعتمــدت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب تقنيــة الفــرز أمــام الكاميــرات وذلــك مــن خــال تثبيــت كاميــرا فــي كل غرفــة اقتــراع 

يتــم فــرز األصــوات مــن خالهــا علــى أن تكــون الشاشــة الناقلــة للصــورة أمــام املندوبيــن واملراقبيــن واإلعامييــن، والــذي 

أســهم فــي زيــادة نزاهــة عمليــة عــّد األصــوات وفرزهــا.

أمــا فــي الجانــب اإلجرائــي فقــد شــهد هــذا الجانــب مجموعــة مــن االختــاالت التــي أثــرت علــى نزاهــة عــّد األصــوات وفرزهــا، 

وتمثلــّت هــذه االختــاالت بأخطــاء فرديــة مــن قبــل أعضــاء لجــان االقتــراع والفــرز، وذلــك يعــود لعــدم كفــاءة التدريــب 

 بمــا يتمحــور حــول آليــة فــرز األصــوات وعّدهــا، ومــن االختــاالت التــي شــابت نزاهــة 
ً
الــذي تلقــاه األعضــاء خصوصــا

عمليــة عــّد األصــوات وفرزهــا عــدم إلتــزام 15% مــن لجــان االقتــراع والفــرز بتعليــق محضــر الفــرز علــى بوابــة غرفــة 
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االقتــراع، كمــا أن بعــض بعــض رؤســاء اللجــان منــع املراقبيــن امليدانييــن مــن التقــاط الصــور ملحاضــر الفــرز وهــذا 

اســتدعى فريــق راصــد للتواصــل مــع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لتقديــم شــكاوى حــول هــذا املوضــوع، كمــا أن بعــض 

 املــادة 
ً
لجــان االقتــراع والفــرز لــم تلتــزم بمــا ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بعمليــة االقتــراع والفــرز وتحديــدا

 علــى أجــراء تجميــع علــى مســتوى املركــز االنتخابــي، ومــن الجديــر ذكــره هنــا أن تغييــب هــذه 
ً
)24))1) التــي نّصــت صراحــة

 لــدى املواطنيــن حــول مصداقيــة الهيئــة فــي إجــراء انتخابــات نزيهــة.
ً
املرحلــة فــي بعــض مراكــز االنتخــاب أحدثــت شــكوكا

ومــن خــال تدقيــق النتائــج الــذي أجــراه فريــق راصــد بيــن مــا ورد علــى محاضــر اللجــان التــي تــم تعليقهــا وبيــن النتائــج 

التي نشــرت على موقع الهيئة املســتقلة لانتخاب على مســتوى الصناديق تبين أن نســبة الخطأ وصلت إلى 1.2% من 

العينــة املمثلــة التــي اعتمدهــا راصــد لتدقيــق النتائــج التــي تــم تعليقهــا وبيــن مــا نشــر علــى موقــع الهيئــة حيــث أن هــذه 

األخطــاء الــواردة لــم تؤثــر علــى النتيجــة النهائيــة للقوائــم الفائــزة، ولكنهــا قــد تكــون أثــرت علــى نتائــج املرشــحين داخــل 

القوائــم، وتبيــن الصــور التاليــة مجموعــة مــن االختافــات بيــن املحاضــر التــي تــم جمعهــا مــن غــرف االقتــراع مــن خــال 

الراصديــن امليدانييــن مــع النتائــج التفصيليــة التــي نشــرتها الهيئــة علــى املوقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا. 

الدائرة الثالثة ملحافظة العاصمة

)1) نصــت املــادة )24( علــى: بعــد أن يقــوم رؤســاء لجــان االقتــراع والفــرز فــي مركــز االقتــراع والفــرز بتســليم النســخة املخصصــة مــن محضــر فــرز 
صنــدوق االقتــراع فــي كل غرفــة اقتــراع ملديــر املركــز يتولــى كّل مــن مديــر املركــز وضابــط االرتبــاط الفنــي تجميــع نتائــج فــرز صناديــق االقتــراع لذلــك 

املركــز علــى الكشــف املعــّد لهــذه الغايــة.
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دائرة بدو الوسط

محافظة الطفيلة

محافظة الكرك

5. سالمة تجميع األصوات واإلعالن عن النتائج األولية والنهائية

 فيمــا يخــص عمليــة تجميــع األصــوات واإلعــان عــن النتائــج األوليــة 
ً
شــهدت انتخابــات املجلــس الثامــن عشــر تطــورا

يكــن  لــم  مــا  وهــو  العمليــة  لهــذه  خاصــة  تنفيذيــة  تعليمــات  لانتخابــات  املســتقلة  الهيئــة  أفــردت  حيــث  والنهائيــة، 

 املمارســات الدوليــة التــي 
ً
 فــي انتخابــات املجلــس الســابع عشــر، حيــث واكبــت التعليمــات التنفيذيــة نظريــا

ً
موجــودا

النتائــج األوليــة والنهائيــة. تختــص بمرحلــة تجميــع األصــوات واإلعــان عــن 
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 ملــا ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة حيــث لوحــظ وجــود العديــد مــن املمارســات التــي أوردهــا 
ً
إال أنــه التطبيــق جــاء مغايــرا

املراقبيــن امليدانييــن والتــي مّســت نزاهــة عمليــة تجميــع األصــوات واإلعــان عــن النتائــج األوليــة والنهائيــة، فعلــى ســبيل 

لــم تلتــزم جميــع اللجــان االنتخابيــة بتجميــع األصــوات علــى مســتوى مراكــز االنتخــاب وهــو مــا خالــف املــادة  املثــال 

)24( مــن التعليمــات التنفيذيــة، كمــا تبيــن وجــود مرحلــة جديــدة فــي تجميــع األصــوات تمثلــت بالتجميــع علــى مســتوى 

لــم تتضمــن هــذه املرحلــة، وهــو مــا أثــار  بــأن التعليمــات التنفيذيــة   
ً
األلويــة داخــل الدائــرة االنتخابيــة نفســها علمــا

 فــي الوقــت املقــدر إلخــراج النتائــج األوليــة علــى مســتوى الدائــرة 
ً
الشــكوك حــول ســامة تجميــع األصــوات وأحــدث تأخيــرا

االنتخابيــة ومثــال ذلــك محافظــة مادبــا والدائــرة األولــى ملحافظــة اربــد.

وفيمــا يخــص الوقــت املســتغرق إلخــراج النتائــج األوليــة والنهائيــة، صرحــت الهيئــة فــي وقــت ســابق ليــوم االقتــراع أن عملية 

اســتخراج النتائــج ستســتغرق 48 ســاعة، إال أن هــذا الوقــت الطويــل أثــار الشــكوك حــول ســامة تجميــع األصــوات قبــل 

يــوم االقتــراع، مــع العلــم أن بعــض الدوائــر االنتخابيــة قــد امتــدت ألكثــر مــن 24 ســاعة الســتخراج النتائــج األوليــة ومنهــا 

محافظــة الكــرك والدائــرة األولــى ملحافظــة اربــد، مــع العلــم بــأن بعــض الدوائــر االنتخابيــة األخــرى مثــل محافظــة عجلــون 

 أقل بكثير الســتخراج النتائج األولية، كما ان الوقت الطويل الســتخراج 
ً
والدائرة الثالثة ملحافظة اربد اســتغرقت وقتا

النتائــج علــى مســتوى الصنــدوق حــّد مــن املقــدرة علــى تقديــم االعتراضــات الخاصــة بعمليــة الفــرز. 

كمــا أن ســامة تجميــع األصــوات تحتــم علــى لجــان االنتخــاب أن يتحققــوا مــن جميــع األشــخاص الذيــن يتواجــدوا 

داخــل غرفــة االقتــراع والفــرز، حيــث كشــف املراقبيــن امليدانييــن لفريــق راصــد أن 3.4% مــن غــرف االقتــراع والفــرز 

شــهدت وجــود أشــخاص بلبــاس مدنــي وبــدون باجــات معتمــدة مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب داخــل الغــرف أثنــاء 

عمليــة الفــرز كمــا يبيــن الشــكل )1(، ولــم يتــم التعامــل معهــم مــن قبــل لجــان االقتــراع والفــرز بالشــكل املطلــوب. 

الشكل )1(: ماحظات الراصدين خال عملية الفرز ، املصدر: راصد
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6. دقة املعلومات املنشورة

إن دقــة املعلومــات الصــادرة عــن الهيئــة املســؤولة عــن إدارة العمليــة االنتخابيــة تشــكل أحــد أســس نزاهــة العمليــة 

االنتخابيــة، فصــدور معلومــات متضاربــة حــول نفــس املوضــوع يعمــل علــى التشــكيك بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة وقــدرة 

هــذه الهيئــة علــى إدارة العمليــة االنتخابيــة.

علــى  النهائيــة  والنتائــج  املرشــحين  وقوائــم  الناخبيــن  جــداول  إلكترونــي  بشــكل  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  أصــدرت 

مســتوى الدوائــر االنتخابيــة والتفصيليــة علــى مســتوى صناديــق االقتــراع النتخابــات مجلــس النــواب الثامــن عشــر، 

ورغــم صعوبــة التعامــل مــع املــواد املنشــورة بســبب الحمايــة والتشــفير املوضــوع مــن قبــل الهيئــة علــى هــذه امللفــات، 

إال أن فريــق راصــد التقنــي اســتطاع التعامــل مــع هــذه امللفــات وتحويلهــا إلــى صيــغ قابلــة للتحليــل واملقارنــة وعمــل مــن 

خــال ذلــك علــى إجــراء العديــد مــن التحليــات واملقارنــات بيــن مختلــف املــواد املنشــورة، والحــظ فريــق راصــد وجــود 

اختافــات وتضــارب فــي املعلومــات دون معرفــة ســبب هــذه االختافــات ومنهــا مجمــوع األصــوات التــي حصلــت عليهــا 

 مــع النتائــج النهائيــة لــكل قائمــة، حيــث وجــد فريــق 
ً
القوائــم املترشــحة علــى مســتوى النتائــج النهائيــة التفصيليــة مقارنــة

راصــد أن هنــاك 23 قائمــة مترشــحة اختلفــت نتائجهــا عنــد مقارنــة البيانــات املنشــورة مــن قبــل الهيئــة.

راصــد بمراجعــة كشــوفات االعتراضــات املقبولــة وغيــر املقبولــة حســب مراكــز  إلــى مــا ســبق، قــام فريــق  باإلضافــة 

االعتــراض، وتتبــع أرقــام القــرارات الخاصــة باالعتراضــات ليتبّيــن أن الجــداول املنشــورة لــم تحتــوي علــى كافــة أرقــام 

القــرارات وهــو مــا يشــكك بدقــة الكشــوفات املعروضــة وفــي ذات الوقــت اختفــاء مثــل هــذه القــرارات يحــّد مــن شــفافية 

ر علــى الفريــق إيجــاد القــرار 
ّ

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ويحــّد مــن العدالــة االنتخابيــة بيــن املواطنيــن، ومثــال ذلــك تعــذ

رقــم 435 ضمــن كشــف االعتراضــات املقبولة/املرفوضــة فــي مكتــب اعتــراض الحســا، كمــا تعــذر علــى فريــق إيجــاد رقــم 

القــرار 930 ضمــن كشــف االعتراضــات املقبولة/املرفوضــة فــي مكتــب اعتــراض عمــان الغربيــة، والجــدول )2( يبيــن 

أمثلــة علــى مكاتــب االعتراضــات وأرقــام القــرارات املفقــودة.

 
الجدول )3(: أمثلة على مكاتب االعتراضات وأرقام القرارات املفقودة

مثال على أرقام القرارات الفرقرقم آخر قراراملجموعاملكتبالرقم

930)1)971972عمان الغربية1.

972، 973، 145، 314، 541)8)14511459األشرفية2.

124، 125)2)898900ماركا3.
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: فيما يتعلق بشفافية العملية االنتخابية
ً
ثانيا

1. إتاحة املعلومات االنتخابية للجمهور

تتبــع فريــق راصــد مجموعــة مــن املؤشــرات التــي تتعلــق بشــفافية العمليــة االنتخابيــة مــن خــال تقييمــات كميــة تــم اعتمادهــا 

حول إتاحة املعلومات االنتخابية للجمهور، وبينت املخرجات أن الهيئة املستقلة لانتخاب استطاعت أن توفر قدر عاٍل 

مــن شــفافية اإلدارة االنتخابيــة إال أنهــا لــم تقــدم كل مــا يلــزم مــن معلومــات حتــى يتمكــن الجمهــور مــن اإلطــاع علــى مجريــات 

العمليــة االنتخابيــة بكافــة تفاصيلهــا، باإلضافــة إلــى حــذف معلومــات مــن املوقــع اإللكترونــي كان يجــب أن تبقــى كمرجــع.

ومــن املمارســات التــي وثّقهــا راصــد خــال فتــرة انتخابــات املجلــس الثامــن عشــر عــدم قيــام الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

بنشــر جــداول الناخبيــن بصيــغ إلكترونيــة مفتوحــة وقابلــة للبحــث والتحليــل )CSV(، واكتفــت بنشــرها بصيــغ محميــة 

ومشــفرة )PDF( كمــا يبيــن الشــكل )2(، ممــا حــّد مــن شــفافية الهيئــة فــي إتاحــة املعلومــات للجمهــور، كمــا أن الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب لــم تجــد آليــات مناســبة إلخطــار املواطنيــن بقراراتهــا وقــرارات دائــرة األحــوال املدنيــة حــول قبــول 

أو رفــض اعتراضاتهــم علــى جــداول الناخبيــن األوليــة، وضمــن إطــار زمنــي معقــول يتيــح للناخــب إعــداد الوثائــق الازمــة 

لتقديــم الطعونــات فــي محاكــم البدايــة.

الشكل )2(: صورة عن املوقع اإللكتروني للهيئة تبين صعوبة التحقق من بيانات الناخبين، املصدر: الهيئة املستقلة لانتخاب
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أمــا فيمــا يتعلــق بشــفافية الهيئــة املســتقلة لانتخــاب واملختــص بنشــر أســماء قوائــم املترشــحين فقــد قامــت الهيئــة 

بنشــر أســماء القوائــم واملرشــحين علــى موقعهــا اإللكترونــي ولكنهــا لــم تنشــر جميــع القوائــم واملترشــحين حيــث اكتفــت 

بنشــر القوائــم واملرشــحين فــي 13 دائــرة انتخابيــة فقــط، كمــا أن الهيئــة لــم تلتــزم بمــا ورد فــي الفقــرة )ب( مــن املــادة )16) 

مــن قانــون االنتخــاب حيــث أن الهيئــة ملزمــة بنشــر جميــع أســماء القوائــم واملرشــحين فــي صحيفتيــن يوميتيــن إال أنهــا 

لــم تنشــرها، كذلــك قامــت الهيئــة بحــذف قوائــم املرشــحين مــن موقعهــا اإللكترونــي واالكتفــاء بنشــر القوائــم النهائيــة 

 كمــا يبيــن الشــكل )3).
ً
 فــي التعامــل مــع هــذه القوائــم إلكترونيــا

ً
بضيغــة صــورة )JPG(، ممــا شــكل عائقــا

النهائيــة  بالنتائــج  لتزويــده   
ً
الهيئــة املســتقلة لانتخــاب رســميا قــام بمراســلة  راصــد  بالذكــر أن فريــق  ومــن الجديــر 

لانتخابــات بصيغــة مفتوحــة لتســهيل مهمــة التدقيــق اإلحصائــي للنتائــج، ورغــم وعــود مجلــس مفو�ســي الهيئــة بذلــك 

إال أنــه وحتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر لــم يتــم تزويــد فريــق راصــد بهــا علــى الرغــم مــن املراجعــات املتكــررة، ممــا يثيــر 

العديــد مــن التســاؤالت حــول ســبب امتنــاع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب عــن إتاحــة تلــك املعلومــات.

الشــفافية واملحاســبة  تتعلــق بضعــف  راصــد وجــود مؤشــرات ذات طبيعــة حرجــة  آخــر، الحــظ فريــق  وفــي ســياق 

لــدى اإلدارة االنتخابيــة، إذ أن الهيئــة أعلنــت عــن اســتبدال 29 عضــو لجنــة فــي مختلــف الدوائــر االنتخابيــة وذلــك 

النحيازهــم ملترشــحين علــى حســاب آخريــن، ولكــن لــم تفصــح الهيئــة املســتقلة لانتخــاب عــن أي إجــراءات تــم اتخاذهــا 

بحــق كل مــن خالــف قانــون االنتخــاب والتعليمــات التنفيذيــة.
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الشكل )3(: صورة عن املوقع اإللكتروني للهيئة خال فترة تقديم طلبات الترشح، املصدر: الهيئة املستقلة لانتخاب

2. الشفافية اإلدارية واملالية للسلطة االنتخابية

 فــي اإلفصــاح عــن مصــادر التمويــل للهيئــة املســتقلة لانتخــاب إلجــراء العمليــة 
ً
 إيجابيــا

ً
شــهدت االنتخابــات األخيــرة تطــورا

االنتخابيــة بكافــة مراحلهــا، إال أنهــا وفــي ذات الوقــت امتنعــت الهيئــة عــن اإلعــان عــن آليــات التعييــن الخاصــة بموظفيهــا 

 املوظفيــن الذيــن اســتقطبتهم الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 
ً
وحيثيــات ضمــان املعاييــر الخاصــة بتكافــؤ الفــرص وخصوصــا

إبــان فتــرة االنتخابــات، ممــا حــد مــن مواكبتهــا للمعاييــر الدوليــة املتعلقــة بشــفافية عمــل الســلطات االنتخابيــة.
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وإذ يشــيد راصــد بنشــر موازنــة االنتخابــات النيابيــة ملجلــس النــواب الثامــن عشــر إال أنــه يســتغرب مــن امتنــاع الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب عــن نشــر ســبل إنفــاق امليزانيــة وآليــات الصــرف التــي تــم اعتمادهــا، وكيفيــة طــرح العطــاءات التــي 

واكبــت العمليــة االنتخابيــة وآليــات اختيــار املنفذيــن لهــذه العطــاءات.

3. اإلفصاح املالي عن مصادر تمويل الحمالت االنتخابية

 باإلفصــاح عــن مــوارد تمويــل الحملــة االنتخابيــة وســبل 
ً
تميــزت انتخابــات املجلــس الثامــن عشــر بإلــزام املرشــحين نظريــا

إنفاقهــا وذلــك مــن خــال الفقــرة )أ( مــن املــادة )14( مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة 

االنتخابيــة)1)، كمــا ألزمــت التعليمــات التنفيــذي فــي املــادة )15( منهــا بضــرورة فتــح حســاب بنكــي لــكل قائمــة انتخابيــة 

تدقيــق  يتولــى  قانونــي  حســابات  مدقــق  تعييــن  اشــتراط  وتــم  االنتخابيــة،  للحملــة  املخصصــة  املبالــغ  رصــد  لغايــات 

حســابات القائمــة.

الشكل )4(: مجموع القوائم التي تقدمت بتقارير مدققي الحسابات، املصدر: راصد

وفي ظل هذه االلتزامات التي عبر عنها قانون االنتخاب والتعليمات التنفيذية إال أنه لم يتم االلتزام بها بالشكل الصحيح 

ســواًء مــن قبــل اإلدارة االنتخابيــة مــن جهــة ومــن قبــل القوائــم واملرشــحين مــن جهــة أخــرى، حيــث خاطــب فريــق راصــد 

 لغايات قياس التزام القوائم االنتخابية واملرشحين بما ورد في اإلطار القانوني والذي 
ً
الهيئة املستقلة لانتخاب رسميا

يخــص اإلفصــاح املالــي، وتبيــن أن جميــع القوائــم التزمــت بفتــح حســاب بنكــي لــدى البنــوك التجاريــة العاملــة فــي اململكــة، 

ولكــن فيمــا يتعلــق بتقاريــر مدققــي الحســابات، ظهــر أن 7 قوائــم انتخابيــة فقــط قدمــت تقريــر مدققــي الحســابات مــن 

أصــل 226 قائمــة انتخابيــة ترشــحت النتخابــات املجلــس الثامــن عشــر وذلــك حتــى تاريــخ 2016/11/16 أي بعــد شــهرين 

من إجراء االنتخابات كما يبين الشكل )4(، ورغم قصور اإلطار القانوني بعدم تحديد فترة زمنية لتقديم تقرير مدقق 

)1) نصــت الفقــرة )أ( مــن املــادة )14( أن علــى مفو�ســي القوائــم وأي مــن املرشــحين فيهــا اإلفصــاح عــن مــوارد تمويــل الحملــة االنتخابيــة لتلــك القائمــة 
أو أي مــن املرشــحين فيهــا وأوجــه إنفــاق تلــك املــوارد بمــا ال يتعــارض مــع القانــون وهــذه التعليمــات.
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الحســابات إال أن الهيئــة لــم تفصــح عــن مخاطبتهــا للقوائــم االنتخابيــة وإلزامهــا بتقديــم تقريــر مدقــق حســابات، كمــا أن 

تأخيــر مثــل هــذه اإلجــراءات يخــّل بشــفافية اإلفصــاح املالــي والــذي مــن املفتــرض أن يتــم كشــفه للجمهــور ممــا أســهم فــي 

الحــد مــن قــدرة الناخبيــن علــى اإلطــاع علــى أحجــام ومصــادر التمويــل الخاصــة بالقوائــم االنتخابيــة.

: فيما يتعلق بعدالة العملية االنتخابية
ً
ثالثا

1. توزيع القوة التمثيلية

عالــج قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 أبــرز املشــكات التــي واجهــت قانــون االنتخــاب الــذي ســبقه واملتعلقــة 

لــت ضعــف عدالــة توزيــع القــوة التمثيليــة ملقاعــد مجلــس 
ّ
بتوزيــع املقاعــد املخصصــة للدوائــر االنتخابيــة والتــي مث

 ولكنه لم يراِع بصورٍة 
ً
 إيجابيا

ً
النواب، حيث أن توزيع املقاعد النيابية في النظام الخاص بهذه الجزئية شــهَد تطورا

 فــي توزيــع القــوى التمثيليــة مثــل البعــد الجغرافــي عن العاصمة والكثافة 
ً
معياريــة كافــة املرجعيــات املتعــارف عليهــا دوليــا

الســكانية ومســتوى الخدمــات واالحتياجــات التنمويــة، وفــي هــذا الســياق عمــل فريــق راصــد علــى تحليــل إحصائــي بنــاًء 

علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة لتبيــان مقارنــات توزيــع مقاعــد مجلــس النــواب مقارنــة بنســبة املؤهليــن لانتخــاب 

ونســبة املقترعيــن كمــا يبيــن الجــدول )4).

الجدول )4(: مقارنة بين نسبة الناخبين واملقترعين ونسبة املقاعد

الدائرة االنتخابيةالرقم
نسبة الناخبين من 

مجموع الناخبين الكلي 
في األردن

نسبة املقاعد من 
مجموع املقاعد

نسبة املقترعين من 
مجموع املقترعين

4.4%4.3%7.0%محافظة العاصمة/الدائرة األولى1.

5.5%5.2%9.6%محافظة العاصمة/الدائرة الثانية2.

3.1%5.2%5.8%محافظة العاصمة/الدائرة الثالثة3.

5.0%3.5%6.0%محافظة العاصمة/الدائرة الرابعة4.

6.2%6.1%9.1%محافظة العاصمة/الدائرة الخامسة5.

7.6%5.2%7.9%محافظة اربد/الدائرة األولى6.

5.0%3.5%3.6%محافظة اربد/الدائرة الثانية7.

3.3%3.5%2.8%محافظة اربد/الدائرة الثالثة8.

5.4%4.3%4.0%محافظة اربد/الدائرة الرابعة9.

8.3%8.7%7.2%محافظة البلقاء10.

6.9%8.7%4.1%محافظة الكرك11.

1.9%3.5%1.3%محافظة معان12.



32

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  6 1 0 2

الدائرة االنتخابيةالرقم
نسبة الناخبين من 

مجموع الناخبين الكلي 
في األردن

نسبة املقاعد من 
مجموع املقاعد

نسبة املقترعين من 
مجموع املقترعين

6.9%7.0%10.9%محافظة الزرقاء/الدائرة األولى13.

2.9%3.5%3.2%محافظة الزرقاء/الدائرة الثانية14.

3.4%3.5%2.3%محافظة املفرق15.

2.2%3.5%1.3%محافظة الطفيلة16.

3.4%3.5%2.6%محافظة مادبا17.

4.2%3.5%2.6%محافظة جرش18.

4.0%3.5%2.4%محافظة عجلون19.

1.6%2.6%1.4%محافظة العقبة20.

3.4%2.6%2.0%دائرة بدو الشمال21.

2.4%2.6%1.4%دائرة بدو الوسط22.

2.9%2.6%1.6%دائرة بدو الجنوب23.

100.0%100.0%100.0%املجموع

وبينــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي مجموعــة مــن االختــاالت، فعلــى ســبيل املثــال بلغــت نســبة التمثيــل النيابــي أقــل 

مــن مجمــوع الذيــن يحــق لهــم االقتــراع فــي الدائــرة الثالثــة ملحافظــة العاصمــة، إال أن نســبة التمثيــل النيابــي زاد عــن 

نســبة املقترعيــن فــي انتخابــات 2016، كمــا أن نســبة التمثيــل النيابــي فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة العاصمــة كان أقــل 

 بنســبة الذيــن يحــق لهــم االقتــراع ونســبة املقترعيــن فــي انتخابــات 2016، أمــا فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة اربــد 
ً
مقارنــة

كانــت نســبة التمثيــل النيابــي مســاوية لنســبة عــدد الذيــن يحــق لهــم االقتــراع إال أنهــا كانــت أقــل مــن نســبة املقترعيــن فــي 

انتخابــات 2016، فيمــا تشــابهت االختــاالت الــواردة فــي دائرتــي بــدو الشــمال وبــدو الوســط حيــث كانــت نســبة التمثيــل 

النيابــي أعلــى مــن نســبة الذيــن يحــق لهــم االقتــراع إال أنهــا وفــي ذات الوقــت زادت نســبة املقترعيــن عــن نســبة التمثيــل 

النيابــي كمــا هــو موضــح بالجــدول )4).

2. اإلنفاق على الحمالت االنتخابية

 وذلــك مــن خــال نصــت الفقــرة 
ً
 نظريــا

ً
شــهد اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــة اإلنفــاق علــى الدعايــة االنتخابيــة تطــورا

)ب( مــن املــادة )20))1) مــن قانــون االنتخــاب، واســتجابت الهيئــة ملــا ورد فــي قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 

)1) نصــت الفقــرة )ب( مــن املــادة )20( علــى: تحــدد األحــكام واألســس والضوابــط املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة بمــا فــي ذلــك ضوابــط اإلنفــاق املالــي 
بموجــب التعليمــات التنفيذيــة.



3333

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  6 1 0 2

 خاصــة 
ً
وأفــردت تعليمــات تنفيذيــة خاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة االنتخابيــة وتضمنــت هــذه التعليمــات مــوادا

بتحديــد الســقف اإلجمالــي لإلنفــاق وذلــك فــي املــواد )14))1) و )15(، كمــا اشــترطت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــن خــال 

املــادة )15( فــي التعليمــات التنفيذيــة فتــح حســاب بنكــي لغايــات مــوارد وأوجــه الصــرف علــى الحملــة االنتخابيــة واشــترطت 

تعييــن مدقــق حســابات قانونــي يتولــى تدقيــق حســابات القائمــة، ومــن خــال اإلجــراءات التــي تبنتهــا الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب يتبيــن أنهــا لــم تــراِع املمارســات الدوليــة الفضلــى املتعلقــة بعدالــة العمليــة االنتخابيــة مــن خــال اإلنفــاق علــى 

الحمــات االنتخابيــة، حيــث أنهــا اعتمــدت علــى نســبة الدخــل للفــرد فــي الدائــرة االنتخابيــة وعــدد الناخبيــن فــي الدائــرة إال 

أنهــا لــم تنتهــج العدالــة فــي تحديــد ســقف اإلنفــاق، حيــث ظهــر تبايــن واضــح فــي بيــن الدوائــر االنتخابيــة، فعلــى ســبيل املثال 

 إال أن أي قائمــة مترشــحة فــي دائــرة بــدو 
ً
تســتطيع القائمــة املترشــحة فــي عمــان الثانيــة مــن صــرف مبلــغ 1,201,356 دينــارا

 
ً
الجنوب واملمتدة جغرافيا من محافظة العقبة وحتى محافظة الكرك ال تستطيع أن تصرف أكثر من 320,159 دينارا

أي أن قائمــة فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة العاصمــة يمكنــا صــرف أربــع أضعــاف قائمــة مترشــحة فــي دائــرة بــدو الجنــوب، 

ويبيــن الشــكل )5( أوجــه الصــرف املختلفــة للقوائــم املترشــحة.

الشكل )5(: أوجه صرف القوائم االنتخابية، املصدر: راصد

ومــن الجديــر ذكــره أن هنــاك مجموعــة مــن املمارســات الدوليــة الفضلــى التــي كان مــن األولــى االســتناد إليهــا فيمــا 

يخــص تحديــد ســقف الحمــات االنتخابيــة واألخــذ بمنظومــة املعاييــر بشــكل كامــل بمــا فــي ذلــك االمتــداد الجغرافــي 

فــي دائرتــه االنتخابيــة،  للفــرد والبعــد عــن املركــز والخدمــات املقدمــة للناخــب  الدائــرة االنتخابيــة وقيمــة الدخــل 

 ملعاييــر خاصــة تتعلــق بحجــم الدائــرة االنتخابيــة 
ً
)1) نصــت فــي املــادة )14 ب( علــى أن: يحــدد الســقف اإلجمالــي لإلنفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة وفقــا

وعــدد الناخبيــن وكلفــة املعيشــة، وبحيــث تلتــزم القوائــم املترشــحة بالســقف املالــي املحــدد علــى النحــو التالــي:
 فــي مجمــوع 

ً
1. فــي الدوائــر االنتخابيــة ملحافظــة العاصمــة واربــد والزرقــاء فيحــدد ســقف اإلنفــاق بمــا ال يتجــاوز 5 دنانيــر للناخــب الواحــد مضروبــا

الناخبيــن فــي تلــك الدائــرة.
 في مجموع الناخبين في تلك الدائرة. 

ً
2. يحدد سقف اإلنفاق لباقي املحافظات بما ال يتجاوز 3 دنانير للناخب الواحد مضروبا
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املثلــى  والتطبيقــات  االنتخابيــة  العدالــة  معاييــر  مــع  أعلــى   
ً
توافقــا تضمــن  لــم  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  أن  كمــا 

التمويــل  فــي  املعياريــة  الفــوارق  االعتبــار  بعيــن  أخذنــا  مــا  إذا  للناخبيــن  املرشــحين  وصــول  بمســاحات  الخاصــة 

للمرشــحين. الشــخصية  والثــروات 

 فــي ضبــط عمليــة اإلنفــاق، إذ لــم يتــم تتبــع إنفــاق 
ً
 حــادا

ً
وفــي هــذا الســياق بينــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ضعفــا

 لقانــون االنتخــاب أن تضبــط 
ً
القوائــم االنتخابيــة ولــم تســتطيع الهيئــة رغــم كامــل الصاحيــات املمنوحــة لهــا وفقــا

نشــاطات  خــال  مــن  االنتخابيــة  القوائــم  بيــن  اإلنفــاق  فــي  الفــرق  مقــدار   
ً
جــدا كان واضــح  اإلنفــاق، حيــث  عمليــة 

القنــوات  علــى  تعــرض  كانــت  التــي  األجــر  مدفوعــة  اإلعانــات  وكميــة  وضعهــا  تــم  التــي  اإلعانــات  وكميــة  القوائــم 

 للعدالــة االنتخابيــة التــي مــن املفتــرض 
ً
الفضائيــة واملواقــع اإللكترونيــة، ويعــّد هــذا الضعــف مــن قبــل الهيئــة خرقــا

يتــم تكريســها. أن 

كمــا تــم اشــتراط تعييــن مدقــق حســابات قانونــي لــكل قائمــة انتخابيــة حتــى يقــوم املدقــق بمتابعــة مصروفــات القائمــة  

وتســليم تقريــر حســاب ختامــي للهيئــة، وهنــا يتســائل راصــد عــن جديــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بتطبيــق التعليمــات 

التي وضعتها بنفسها، حيث أن 7 قوائم انتخابية فقط سلمت تقارير مدققي الحسابات فقط وذلك من أصل 226 

قائمــة انتخابيــة، كمــا أن عــدم امتثــال القوائــم االنتخابيــة لتطبيــق مــواد القانــون يخــّل بعدالــة العمليــة االنتخابيــة 

بمجملهــا.

3. حيادية السلطة االنتخابية

مــع  املعلــن  التعامــل  فــي  الحياديــة  مــن  معقولــة  بدرجــة  الدســتورية  ســلطاتها  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  مارســت 

الناخبيــن واملرشــحين وجهــات الرقابــة املحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء، إال أن الشــكاوى املقدمــة مــن قبــل مرشــحين 

 ولــم تبــدي جديــة فــي التعامــل 
ً
 كبيــرا

ً
حــول ممارســات شــراء أصــوات مــن قبــل مرشــحين آخريــن لــم تعرهــا الهيئــة اهتمامــا

مــع هــذه الظاهــرة، بالرغــم مــن قيــام فريــق راصــد بنشــر دراســة حــول آراء املرشــحين فيمــا يتعلــق بشــراء األصــوات صــرح 

فيهــا 64% مــن املرشــحين بوجــود حــاالت شــراء أصــوات فــي دوائرهــم االنتخابيــة إال أن الهيئــة لــم تكــن حياديــة فــي هــذا 

الســياق، كمــا يوضــح الشــكل )6).
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الشكل )6(: رأي املرشحين في اإلنفاق املالي وعمليات شراء األصوات، املصدر: راصد

4. حق الطعن والتقا�ضي

أتاح اإلطار القانوني الناظم النتخابات املجلس الثامن عشر حق تقديم الطعن واالعتراض خال مراحل العملية االنتخابية 

وأعطى الحق بتقديم الطعن واالعتراض للناخبين واملرشحين على حد سواء مما عِمل على مواكبة املعايير الدولية املتعلقة 

فــي تكريــس العدالــة االنتخابيــة مــن خــال حــق الطعــن والتقا�ســي، كمــا أتــاح اإلطــار القانونــي لــإلدارة االنتخابيــة التحويــل 

للقضــاء كل مــن يســاهم فــي انتهــاك ســير العمليــة االنتخابيــة ســواًء مــن موظفيــن أو ناخبيــن أو مرشــحين تحويلهــم للقضــاء.

وفيما يتعلق باالعتراضات التي قدمها املواطنون إبان عرض الجداول األولية للناخبين، فوصل مجموع االعتراضات 

مجمــوع  شــكلت  حيــث   ،
ً
اعتراضــا  4,435 رفــض  تــم  كمــا  منهــا   

ً
اعتراضــا  20,026 قبــول  تــم   

ً
اعتراضــا  24,461 إلــى 

االعتراضــات التــي تــم تقديمهــا مــا نســبته 0.6% مــن مجمــوع األســماء الــواردة فــي جــداول الناخبيــن األوليــة، وانقســمت 

االعتراضــات املقدمــة إلــى اعتراضــات علــى املعلومــات الــواردة بحــق الشــخص نفســه وذلــك بهــدف تحديثهــا واعتراضــات 

تقــدم بهــا أشــخاص علــى غيرهــم، ومــن الجديــر ذكــره أن مجلــس مفو�ســي الهيئــة املســتقلة لانتخــاب قــام برفــض جميــع 

االعتراضــات التــي تقــدم بهــا أشــخاص علــى غيرهــم بحجــة عــدم وجــود وثائــق وبيانــات كافيــة لقبــول الطلــب.
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وأتاح اإلطار القانوني تقديم الطعون إبان مرحلة الترشح وأعطى لكل من املرشحين والقوائم أنفسهم للطعن بقرار 

الهيئــة كمــا أعطــى الحــق للناخبيــن بالطعــن بقــرارات قبــول ورفــض املرشــحين والقوائــم، ومــن الجديــر ذكــره أن جميــع 

هــذه الطعــون تقــدم أمــام محاكــم االســتئناف للنظــر فيهــا، وبلغــت الطعــون التــي قدمهــا املرشــحين ضــد قــرارات مجلــس 

، أمــا فيمــا يخــص الطعــون املقدمــة مــن 
ً
 تــم قبــول طعنيــن منهــا ورفــض 16 طعنــا

ً
مفو�ســي الهيئــة املســتقلة 18 طعنــا

 آخريــن، وبخصــوص الطعــون 
ً
 تــم قبــول طعنــان منهــا ورفــض 29 طعنــا

ً
قبــل الناخبيــن فقــد وصــل عددهــا إلــى 31 طعنــا

 فــي صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب، تــم 
ً
التــي تــم تقديمهــا بعــد إصــدار نتائــج االنتخابــات، فتــم تقديــم 39 طعنــا

 وتــم اســقاط طعــن واحــد مــن قبــل مقدمــه.
ً
 أو شــكا

ً
 وكانــت ســبب الــرد إمــا موضوعــا

ً
رّدهــا جميعــا

5. املحاسبة وسيادة القانون

نــص قانــون االنتخــاب األردنــي رقــم )6( لســنة 2016 فــي عــدة مواضــع علــى عقوبــات متفاوتــة تقــع علــى مرتكبــي معظــم 

الجرائــم االنتخابيــة، إال أنــه لــم يحــدد بشــكل فعــال الجهــة املســؤولة عــن متابعــة تلــك الجرائــم واالنتهــاكات ومحاســبة 

 بتفعيل مبادئ 
ً
 شــديدا

ً
املســؤولين عن حدوثها، فالســلطة االنتخابية ممثلة بالهيئة املســتقلة لانتخاب أبدت ضعفا

املســاءلة واملحاســبة فــي معظــم االنتهــاكات التــي وقعــت بمختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة، إذ أن الهيئــة ابتــداًء مــن 

مرحلــة إعــداد جــداول الناخبيــن لــم تمــارس ســلطاتها الدســتورية بالصــورة املطلوبــة فــي هــذا املجــال، وعلــى الرغــم 

مــن الوثائــق والحــوادث املثبتــة التــي قدمتهــا عــدة جهــات منهــا فريــق راصــد، امتنعــت الهيئــة عــن مســاءلة األشــخاص 

 للهيئــة وقــت حــدوث االنتهــاكات 
ً
 منهــم كان يتبــع إداريــا

ً
 كبيــرا

ً
 بــأن جــزءا

ً
املســؤولين عــن حــدوث تلــك الخروقــات، علمــا

بمقت�ســى القانــون، كمــا بــرزت ظاهــرة تشــكيل لجــان التحقيــق التــي لــم تخــرج بنتائــج معلنــة أو تحقــق أي تغييــر ملمــوس 

علــى أرض الواقــع، ولــم تــرى نتائجهــا الضــوء حتــى لحظــة كتابــة هــذا التقريــر.

وبــرزت مؤشــرات ضعــف تفعيــل مبــادئ املحاســبة وســيادة القانــون خــال فتــرة الحمــات الدعائيــة، إذ ظهــرت العديــد 

من قضايا شراء األصوات بصورة معلنة دون تدخل من السلطة االنتخابية، باإلضافة إلى امتناع الجهات املختصة 

عــن إزالــة الدعايــات املخالفــة فــي معظــم مناطــق اململكــة، األمــر الــذي بينتــه نتائــج فريــق راصــد املتجــول والــذي أوكلــت 

علــى  االعتــداء  ظاهــرة  بــرزت  كمــا  االنتخابيــة،  الدوائــر  كافــة  فــي  املخالفــة  االنتخابيــة  الدعايــات  توثيــق  مهمــة  إليــه 

الدعايــات االنتخابيــة دون وجــود محاســبة حقيقــة مــن قبــل الهيئــة كمــا يبيــن الشــكل )7).
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الشكل )7(: أمثلة على اإلعتداء على صور ويافطات املرشحين

 ملا أعلنت عنه الهيئة املســتقلة لانتخاب في تقريرها التفصيلي،  تم رصد 4 حاالت شــراء أصوات إال أن التقرير 
ً
ووفقا

لــم يوضــح مــا هــي اإلجــراءات التــي تــم اتباعهــا حيــال ذلــك، كمــا أن التقريــر لــم يحتــوي علــى النتائــج املترتبــة علــى هــذه 

 مقارنــة بمــا كان يتداولــه املواطنيــن إبــان فتــرة 
ً
 جــدا

ً
الحــاالت، ومــن الجديــر بالذكــر أن الرقــم الــذي تــم ذكــره يعــّد متواضعــا

الدعايــة االنتخابيــة ال ســيما وأنــه 72% مــن املرشــحين ، كمــا أن هــذا الرقــم يبيــن قصــور فــي اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل 

الهيئــة، إذ ال بــد بــأن تكــون الهيئــة أكثــر شــفافية بتعاملهــا مــع الجمهــور وأن تكشــف عــن أماكــن هــذه الحــاالت علــى أقــل 

تقديــر، وقــد ورد لفريــق راصــد العديــد مــن الشــكوك والشــكاوى حــول وجــود شــبهات لعمليــات شــراء أصــوات فــي العديــد 

مــن املقــرات االنتخابيــة حســب مــا تــم الحديــث عنــه مــن قبــل مواطنيــن تواجــدوا داخــل املقــرات االنتخابيــة.

وفــي ذات الســياق تــم توجيــه انتقــادات عديــدة مــن قبــل بعــض الجهــات الرقابيــة، كمــا أنهــا ســّجلت تحفظــات عديــدة 

على األداء الرسمي بكافة أجهزته وعلى رأسها الهيئة املستقلة لانتخاب فيما يخص مكافحة ظاهرة شراء األصوات، 

 بــأن املزاعــم التــي تــم تداولهــا مــن قبــل املواطنيــن حــول وجــود شــراء أصــوات فــي الدوائــر االنتخابيــة وذلــك بعلــم 
ً
علمــا

 التخــاذ أي تدابيــر مــن قبــل تلــك الجهــات، ويجــدر 
ً
الجهــات الرســمية املوجــودة فــي الدائــرة، ولكــن ذلــك لــم يكــن كافيــا

علــى الجهــات الرســمية أن تكــون أكثــر فعاليــة مــن خــال متابعــة تلــك الشــكاوى التــي تردهــا وأن تكشــف أي خروقــات 

مــن شــأنها التأثيــر علــى حريــة الناخبيــن.
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أمــا فيمــا يتعلــق بمجريــات يــوم االقتــراع، صرحــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بأنــه تــم تحويــل أشــخاص إلــى املدعــي 

العــام بنــاًء علــى جرائــم انتخابيــة أو مخالفــات وقعــت أثنــاء عمليــة االقتــراع، وهــو مــا يدلــل علــى تطبيــق لإلجــراءات 

القانونيــة، إال أنــه فــي ذات الوقــت ال يعكــس الواقــع االنتخابــي امللمــوس مــن قبــل مراقبــي راصــد املوزعيــن فــي كافــة 

الدوائــر االنتخابيــة، ومــن الحــوادث التــي تبيــن بصــورة ال تقبــل الشــك وجــود تاعــب بالنتائــج وتزويــر إرادة الناخبيــن مــا 

حــدث فــي كل مــن دائــرة بــدو الوســط والدائــرة الخامســة ملحافظــة العاصمــة والدائــرة األولــى ملحافظــة اربــد.

الفــرز  بينــت عمليــة  فــي الدائــرة الخامســة ملحافظــة العاصمــة والدائــرة األولــى ملحافظــة اربــد،  مــا حــدث  وبتفصيــل 

 مــن خــال اختــاف األرقــام التــي كان يتــم قراءتهــا أمــام 
ً
النهائــي وجــود تاعــب فــي بعــض الصناديــق، وبــدا ذلــك واضحــا

املراقبيــن باملقارنــة مــع األرقــام التــي كانــت فــي محاضــر الفــرز علــى مســتوى الصناديــق وهــو مــا يدلــل علــى وجــود خلــل فــي 

عمليــة عــّد وفــرز األصــوات، كمــا ويبيــن الشــكل )8( حــاالت عــدم نشــر محاضــر الفــرز.

الشكل )8(: االمتناع عن نشر محاضر الفرز، املصدر: راصد

وأبلــغ مراقبــو راصــد عــن العديــد مــن حــاالت اســتبدال ألعضــاء لجــان االقتــراع والفــرز فــي مختلــف الدوائــر االنتخابيــة 

بأعضــاء جــدد خــال عمليــة االقتــراع، إال أن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لــم تفصــح عــن أســباب تلــك التبديــات بأيــة 

صــورة، ولــم يتــم التصريــح عــن عقوبــات وقعــت علــى األعضــاء الذيــن تــم اســتبدالهم وهــو مــا يشــكك بجديــة الهيئــة 

بمحاســبة كل مــن تجــاوز القانــون والتعليمــات. 

وفــي املجمــل فــإن انتخابــات مجلــس النــواب الثامــن عشــر فــي األردن قــد عانــت مــن قصــوٍر حــاٍد منعهــا بصــورة معياريــة 

مــن مواكبــة املعاييــر الدوليــة الخاصــة باملحاســبة وســيادة القانــون.

: فيما يتعلق بحرية العملية االنتخابية
ً
رابعا

1. الضمانات اإلجرائية وحرية اإلرادة االنتخابية

جــّرم قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 معظــم األفعــال التــي تــؤدي بشــكل مباشــر علــى التأثيــر بصــورة مخالفــة 

علــى حريــة إرادة الناخــب، حيــث نــص القانــون فــي املــواد مــن )55( وحتــى )58( علــى عقوبــات ملــن لــم يمتثــل لقانــون 

االنتخاب والتعليمات التنفيذية ومن تلك العقوبات الحبس ملدة ال تقل عن شــهر وال تزيد عن 6 أشــهر ألي شــخص 
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ــص علــى العقوبــة بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثاثــة 
ُ
دخــل غرفــة االقتــراع وهــو مــن األشــخاص غيــر املصــرح لهــم، كمــا ن

أشــهر وال تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة ال تقــل عــن مائتــي دينــار وال تزيــد علــى خمســمائة دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن 

 يتعلــق بشــراء األصــوات أو مخالفــة القانــون فيمــا يتعلــق بفتــرة الدعايــة االنتخابيــة، وتضمــن 
ً
كل مــن ارتكــب جرمــا

القانــون باإلضافــة إلــى ذلــك عقوبــات تقــع علــى أعضــاء ورؤســاء لجــان االنتخــاب.

 ال ســيما وأن أغلــب املخالفــات 
ً
ورغــم كل مــا ورد فــي قانــون االنتخــاب مــن عقوبــات إال أن تطبيقهــا لــم يكــن واضحــا

فــي التقريــر  الــواردة  تــم ضبطهــا وذلــك باالســتناد علــى تصريحــات الهيئــة املســتقلة لانتخــاب واملعلومــات  املذكــورة 

التفصيلــي إال أنــه لــم يتــم اإلعــان عــن نتيجــة مختلــف القضايــا، ممــا يؤشــر علــى عــدم وجــود إرادة حقيقيــة لــدى 

 بــأن معظــم املخالفــات مّســت حريــة الناخبيــن مــن خــال 
ً
الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ملجابهــة تلــك املخالفــات، علمــا

التأثيــر عليهــم وممارســة ضغوطــات غيــر شــرعية علــى الناخبيــن بهــدف اســتقطابهم للتصويــت لصالــح قائمة/مرشــح 

 فــي يــوم االقتــراع كمــا هــو الحــال فــي 
ً
معيــن وتــم االعتــداء علــى حريــة الناخبيــن وترهيبهــم والتدخــل بخياراتهــم خصوصــا

الدائــرة الثانيــة ملحافظــة العاصمــة، كمــا ويبيــن الشــكل )9( حــاالت منــع ناخبيــن مــن التصويــت.

الشكل )9(: منع ناخبين من االقتراع، املصدر: راصد

وفيما يتعلق بحرية الترشح لانتخابات النيابية األردنية، فعلى الرغم من أن ما يقارب 70% من سكان األردن هم دون 

 مــن العمــر فــي يــوم االقتــراع 
ً
ســن 30 ســنة، إال أن الدســتور حصــر حــق الترشــح لانتخابــات النيابيــة بمــن أتمــوا 30 عامــا

علــى الرغــم مــن العديــد مــن التوصيــات التــي وجهــت لخفــض الحــد األدنــى لعمــر أعضــاء مجلــس النــواب، وعمــل ذلــك 

 باملعاييــر الدوليــة، حيــث أنــه ال بــد مــن إعطــاء الحــق لــكل مــن يحــق لــه االنتخــاب 
ً
علــى الحــد مــن الحريــة االنتخابيــة قياســا

بالترشــح لعضويــة املجلــس مــن أجــل تكريــس املبــادئ املتعلقــة بحريــة وعدالــة العمليــة االنتخابيــة.

وفــي ســياق آخــر، فقــد حــّدت إجــراءات الهيئــة املســتقلة لانتخــاب املتبعــة بتســجيل املرشــحين مــن حريــة الراغبيــن 

بالترشــح مــن األشــخاص املنتميــن ألقليــات عرقيــة أو دينيــة أو فئــات معينــة مــن مكونــات املجتمــع األردنــي مثــل أبنــاء 

الباديــة واملســيحيين والشــركس والشيشــان، إذ أن الجــدول املرفــق بقانــون االنتخــاب والــذي يوضــح تقســيم الدوائــر 
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ً
االنتخابيــة قــد حــدد الديــن واألصــل العرقــي لــكل مقعــد نيابــي، ممــا يعنــي أنــه فــي ذات الوقــت الــذي وضــع فيــه حــدا

 علــى مســتوى الدوائــر املحليــة، قــد جعــل ذلــك الحــد األدنــى هــو ذاتــه الحــد األعلــى 
ً
أدنــى لتمثيــل تلــك الفئــات نيابيــا

لتمثيــل تلــك الفئــات، ممــا يشــكل مخالفــة واضحــة ملعاييــر الحريــة والعدالــة االنتخابيــة، وعلــى الرغــم مــن أن الجــدول 

املرفــق بقانــون االنتخــاب عنــد تحديــد عــرق وديــن الفائــز باملقعــد، نــص علــى كلمــة »نائــب مســلم« ممــا يتيــح الفرصــة 

أمــام الراغبيــن بالترشــح مــن أبنــاء الشــركس والشيشــان وأبنــاء الباديــة املســلمين باملنافســة علــى تلــك املقاعــد، إال أن 

إجــراءات الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أثنــاء تســجيل املرشــحين منعــت أبنــاء تلــك الفئــات مــن الترشــح علــى الدوائــر 

االنتخابيــة املحليــة التــي ال تحتــوي علــى مقعــد مخصــص للشــركس أو الشيشــان أو مــن غيــر دوائــر الباديــة فــي حــال 

أبنــاء عشــائر الباديــة الشــمالية أو الوســطى أو الجنوبيــة.

2. سرية االقتراع

عمــل قانــون االنتخــاب علــى تجريــم األعمــال التــي تــؤدي إلــى اختــراق ســرية االقتــراع، كمــا عملــت التعليمــات التنفيذيــة 

تتبــع األصــوات وكشــف الســلوك التصويتــي  مــن  الحــد بشــكل كبيــر  الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى  التــي أصدرتهــا 

 فــي الضمانــات اإلجرائيــة لاقتــراع مــن خــال وضــع صــور 
ً
 نوعيــا

ً
قبــل عمليــة عــد األصــوات وفرزهــا، وأحدثــت تطــورا

املرشــحين ورمــوز القوائــم علــى أوراق االقتــراع ملنــع خــرق ســرية االقتــراع مــن قبــل األشــخاص الذيــن يدعــون األميــة، 

إال أن تلــك التعليمــات لــم تضــع آليــة واضحــة للتعامــل مــع حــاالت إشــهار أوراق االقتــراع بعــد تعبئتهــا ولــم تنــص علــى 

إبطــال األصــوات املعلنــة، حيــث أشــار الكثيــر مــن مراقبــي فريــق راصــد املوزعيــن فــي املراكــز االنتخابيــة إلــى أنهــم شــهدوا 

حــاالت إلشــهار أوراق االقتــراع بعــد تعبئتهــا مــن قبــل الناخبيــن، ولــم يتــم منعهــم مــن وضــع تلــك األوراق فــي الصناديــق، 

وتــم تســجيل العديــد مــن حــاالت التصويــت الجماعــي املخالــف فــي بعــض مراكــز االقتــراع، ممــا عمــل علــى الحــد مــن 

 علــى مــدى توافــق العمليــة االنتخابيــة واملعاييــر الدوليــة للحريــة االنتخابيــة.
ً
ســرية االقتــراع وذلــك بــدوره أثــر ســلبا

الشكل )44(: خرق سرية التصويت، املصدر: راصد

إن هــذا التحليــل قــد اعتمــد علــى مجموعــة مــن املعاييــر العامليــة الخاصــة بنزاهــة وشــفافية وعدالــة وحريــة العمليــة 

االنتخابيــة كمرجعيــة أساســية إلطــار العمــل الرقابــي، حيــث يحــوي امللحــق )8( أبــرز هــذه املــواد والنصــوص.
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التوصيات

مقدمة

تأتــي التوصيــات التاليــة كجــزء مــن الجهــد املبــذول مــن قبــل فريــق راصد في تطوير املنظومة االنتخابية الخاصة بمجلس 

النــواب األردنــي، حيــث تمثــل هــذه التوصيــات مرجعيــة عمــل واضحــة املعالــم مــن شــأنها توفيــر قاعــدة معلومــات أساســية 

لصنــاع القــرار مــن أجــل تيســير التحــول الديمقراطــي فــي األردن، والعمــل علــى رفــع درجــة مواكبــة االنتخابــات األردنيــة 

للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتطبيــق الديمقراطــي القائــم علــى عمليــة انتخابيــة نزيهــة وشــفافة وحــرة وعادلــة.

العمليــة  لتطويــر  األساســية  املرجعيــة  العناصــر  تمثــل  مرتكــزات  عــدة  علــى  بنــاًء  التوصيــات  هــذه  اســتخاص  تــم 

االنتخابيــة والحيــاة الديمقراطيــة فــي األردن، أهمهــا املخرجــات الناتجــة عــن مراقبــة كافــة املراحــل االنتخابيــة الخاصــة 

اإلعــداد  مــن  ســنوات  جهــود  ثمــرة  تشــكل  والتــي  راصــد،  فريــق  قبــل  مــن  عشــر  الثامــن  النــواب  مجلــس  بانتخابــات 

والتخطيــط والتنفيــذ بهــدف تطويــر عمــل املنظومــة االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى املعاييــر الدوليــة واملمارســات الفضلــى 

فــي مجــال التمكيــن الديمقراطــي واإلصــاح اإلنتخابــي. حــول العالــم 

ويؤمــن راصــد أن عمليــة التطــور الديمقراطــي الســلمي تســتمد قوتهــا مــن عناصــر بنــاء أساســية ال بــد مــن توافرهــا 

مجتمعــة مــن أجــل ضمــان اســتدامة التنميــة السياســية، ومــن أهــم تلــك العناصــر توفــر اإلرادة الحقيقيــة لــدى صنــاع 

القــرار مــن أصحــاب الســلطة علــى مختلــف املســتويات إلحــداث التغييــر املنشــود، وتوفــر الوعــي املجتمعــي بأهميــة 

التطــور الديمقراطــي وانعكاســاته علــى الحيــاة اليوميــة لألفــراد، باإلضافــة إلــى التشــاركية فــي بنــاء خطــط تطويــر الحيــاة 

السياســية بجميــع مكونــات املشــهد السيا�ســي املحلــي، والعمــل علــى تمكيــن هــذه املكونــات وإعطائهــا حقهــا املشــروع 

 مــن بنــاء تلــك الخطــط دون مفاضلــة، وعلــى ذلــك فــإن التوصيــات املقدمــة مــن شــأنها أن تضمــن 
ً
بــأن تكــون جــزءا

توفــر عناصــر البنــاء ســالفة الذكــر، وبالتالــي الوصــول إلــى الحيــاة الديمقراطيــة بكافــة مكوناتهــا األساســية واســتدامة 

التنميــة السياســية بصــورة صحيــة وقابلــة للتطبيــق.

وقبــل اســتعراض التوصيــات ال بــّد مــن قــراءة الســلوك التصويتــي للناخبيــن خــال انتخابــات مجلــس النــواب الثامــن 

عشــر والــذي عمــل راصــد علــى تتبعــه كمــا عمــد راصــد علــى تنفيــذ مجموعــة مــن التحليــات والدراســات بنــاًء علــى 

الســيدات  التــي حصلــت عليهــا  للمواطنيــن وأهــم األرقــام  التصويتــي  الســلوك  العمليــة االنتخابيــة ملعرفــة  مخرجــات 

والقوائــم علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة.، يذكــر أن هــذه التحليــات)1) بنيــت علــى أســاس األرقــام النهائيــة التــي نشــرتها 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى موقعهــا اإللكترونــي.

)1) الباب الثامن: تحليات رقمية من نتائج انتخابات 2016.
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تطوير النظام االنتخابي هو الخطوة األهم في التطور الديمقراطي واإلصالح االنتخابي

حســب املعاييــر الدوليــة للتطبيــق الديمقراطــي، فإنــه ال يوجــد أي إلــزام للــدول بتحديــد نظــام انتخابــي معيــن، إذ أن 

األنظمــة االنتخابيــة حــول العالــم يتــم اختيارهــا بمــا يتناســب مــع العوامــل املحليــة للدولــة، مثــل البيئــة السياســية املحليــة 

والثقافــة االنتخابيــة وتجانــس املكونــات املجتمعيــة وقــدرة األحــزاب والتنظيمــات السياســية علــى اســتقطاب الناخبيــن، 

إال أن املمارســات الفضلــى فــي العديــد مــن الــدول قــد بينــت أن الوصــول إلــى اإلصــاح االنتخابــي املنشــود، يتطلــب تطويــر 

النظــام االنتخابــي بمــا يتناغــم واحتياجــات التنميــة السياســية املرتكــزة علــى العوامــل املحليــة ســالفة الذكــر.

وال يمكــن النظــر إلــى النظــام االنتخابــي كركيــزة آلليــة توزيــع القــوى السياســية فحســب، إذ أن العديــد مــن األبحــاث 

 بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة ومعــدالت تطــور 
ً
 وثيقــا

ً
والدراســات املختصــة بينــت أن األنظمــة االنتخابيــة مرتبطــة ارتباطــا

الســلوك التصويتــي، وعلــى ذلــك، فعنــد العمــل علــى إيجــاد نظــام انتخابــي بديــل، فإنــه ال بــد مــن مراعــاة االحتياجــات 

التنمويــة املتعلقــة بالضمانــات اإلجرائيــة التــي يخلقهــا النظــام االنتخابــي وقدرتــه علــى رفــع وعــي الناخبيــن بالتــوازي مــع 

مراعــاة االحتياجــات املتعلقــة بتمكيــن التنظيمــات واألحــزاب السياســية.

 
ً
 نســبيا

ً
 لقانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 وتعديلــه، نظامــا

ً
 فــي األردن وفقــا

ً
ويعتبــر النظــام االنتخابــي املتبــع حاليــا

يســتخدم ألول مــرة فــي األردن، واملتمثــل فــي نظــام القائمــة النســبية املفتوحــة علــى مســتوى الدوائــر املحليــة، فنظــام 

دائــرة  عــن كل  املرشــحين  مــن  قائمــة  األفــراد  مــن  أو مجموعــة  يقــدم كل حــزب سيا�ســي  أن  يعنــي  النســبية  القائمــة 

مــن الدوائــر االنتخابيــة متعــددة التمثيــل، ويقــوم الناخبــون باالقتــراع لصالــح قائمــة معينــة، حيــث تفــوز كل قائمــة 

بحصــة مــن مقاعــد الدائــرة االنتخابيــة تتناســب مــع حصتهــا مــن أصــوات الناخبيــن، أمــا فيمــا يتعلــق بالقوائــم النســبية 

املفتوحــة فتعنــي أن الناخبيــن يســتطيعون تحديــد مرشــحيهم املفضليــن ضمــن القائمــة املختــارة.

واســتحدث األردن نظــام التمثيــل النســبي املتمثــل بالقائمــة املغلقــة علــى مســتوى الدائــرة العامــة أي علــى املســتوى الوطنــي 

 أي ما نســبته 
ً
 نيابيا

ً
 فقط من أصل 150 مقعدا

ً
في انتخابات مجلس النواب الســابع عشــر، والتي خصص لها 27 مقعدا

 فــي العمليــة االنتخابيــة بمــا يتعلــق 
ً
 ملحوظــا

ً
18% مــن مجمــوع مقاعــد مجلــس النــواب، وبينــت نتائــج هــذه املمارســة تطــورا

باملخــرج االنتخابــي ال ســيما وأن معظــم النــواب الذيــن وصلــوا املجلــس الســابع عشــر مــن خــال القوائــم الوطنيــة كان لهــم 

أثــر سيا�ســي ورقابــي وتشــريعي يمكــن البنــاء عليــه وهــو مــا يمكــن اختزالــه مــن التقاريــر الرقابيــة الــذي أصدرهــا راصد ملراقبة 

 ال يلبي 
ً
البرملان)1)، وفي ذات السياق ال بد من التأكيد على أن عدد املقاعد املخصصة للدائرة العامة هو عدد قليل جدا

 
ً
 فاعــا

ً
طمــوح الكثيــر مــن العناصــر الفاعلــة فــي تســيير التطــور الديمقراطــي واإلصــاح االنتخابــي فــي األردن وال يعطــي دورا

لألحــزاب السياســية لاندمــاج ضمــن العمليــة السياســية املتمثلــة فــي االنتخابــات البرملانيــة، وال بــد مــن إعــادة العمــل بــه. 

http://www.hayatcenter.org/uploads/201620160905153903/09/ar.pdf)1) التقرير متوفر على الرابط: 
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سالمة العملية االنتخابية بكافة مراحلها تنبع من قوة الضمانات اإلجرائية

وشــفافية  نزاهــة  ضمــان  فــي   
ً
أساســيا  

ً
عنصــرا تشــكل  والتقنــي  التشــريعي  الصعيديــن  علــى  اإلجرائيــة  الضمانــات  إن 

وحريــة وعدالــة العمليــة االنتخابيــة بمختلــف مراحلهــا، إذ أن اإلطــار القانونــي الناظــم لانتخابــات النيابيــة، واملتمثــل 

بالدســتور وقانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب وقانــون الهيئــة املســتقلة لانتخــاب باإلضافــة إلــى التعليمــات التنفيذيــة 

الصــادرة عنهــا تشــكل بمجموعهــا مرتكــزات ســير العمليــة االنتخابيــة، وقــد بينــت مخرجــات مراقبــة حيثيــات املراحــل 

االنتخابيــة منــذ بدايتهــا وجــود قصــور فــي هــذه املرتكــزات أدى فــي بعــض األحيــان إلــى وقــوع انتهــاكات انتخابيــة حرجــة دون 

 التوصيــات التــي يقدمهــا فريــق راصــد بيــن يــدي مختلــف الجهــات 
ً
محاســبية للمســؤولين عنهــا أو تصحيــح ألثرهــا، وتاليــا

املعنيــة فــي تطويــر العمليــة االنتخابيــة:

1. النظام االنتخابي)1(

التطــور  تعزيــز  أجــل  مــن  فــي األردن  النظــام االنتخابــي  يتبيــن وجــود ضــرورة ملحــة لتطويــر   ،
ً
آنفــا مــا ذكــر  بنــاًء علــى 

الديمقراطــي واإلصــاح االنتخابــي، عــن طريــق وضــع نظــام انتخابــي بديــل يلبــي احتياجــات التنميــة السياســية ملختلــف 

مكونــات املشــهد السيا�ســي املحلــي، ويحــد مــن املخالفــات والجرائــم االنتخابيــة مــن خــال تطويــر املفهــوم املجتمعــي 

لــم تلــزم  لــدور مجلــس النــواب وتطويــر الســلوك التصويتــي للناخــب األردنــي، وعلــى الرغــم مــن أن املعاييــر الدوليــة 

الــدول باختيــار نظــام انتخابــي معيــن، إال أن تلــك املعاييــر قــد بينــت أنــه ال بــد مــن توفــر عناصــر وضمانــات أساســية 

مــن شــأنها تحقيــق املســاواة فــي حــق االنتخــاب وتعزيــز التطبيــق الديمقراطــي، وبعــد دراســة األنظمــة االنتخابيــة املتبعــة 

حــول العالــم، وتقييــم انعكاســاتها علــى الجانبيــن السيا�ســي والحقوقــي ومراعــاة املصلــة الوطنيــة وموائمــة املقترحــات مــع 

الســياق الوطنــي األردنــي، تــم اقتــراح هــذه التوصيــات:

النظــام االنتخابــي املقتــرح هــو نظــام خليــط يجمــع بيــن شــقين أساســيين يتمثــل كل منهمــا نظــام انتخابــي لــه القــدرة   •

علــى تعزيــز املنظومــة االنتخابيــة والعدالــة التمثيليــة مــن خــال تطويــر الســلوك التصويتــي للناخــب ومنــح األحــزاب 

والتنظيمــات السياســية قــدرة أعلــى فــي املنافســة علــى الصعيديــن املحلــي والوطنــي:

 Proportional Representation-Party« املحليــة  الدوائــر  مســتوى  علــى  املغلقــة  النســبية  القائمــة  نظــام   .1

List System«، عــن طريــق القوائــم املغلقــة »Closed List System« ولكــن علــى املســتوى الدوائــر االنتخابيــة 

، وعليــه يجــب أن يتــم زيــادة عــدد 
ً
املحليــة، وال بــد مــن توســيع جغرافيــة الدوائــر االنتخابيــة لتكــون أكبــر مســاحة

املقاعــد املمنوحــة للدوائــر االنتخابيــة بمــا يتوافــق مــع تكريــس العدالــة االنتخابيــة الخاصــة باملقاعــد املمنوحــة 

لــكل دائــرة انتخابيــة باالرتــكاز علــى مجموعــة مــن املعاييــر الدوليــة املرتبطــة بهــذه الجزئيــة، وذلــك لضمــان أثــر 

هــذا النظــام اإلصاحــي علــى كل مــن البيئــة السياســية والثقافــة االنتخابيــة، إذ أن هــذا النظــام قــادر علــى إتاحــة 

فرصــة أوســع لتمكيــن التنظيمــات السياســية ذات البرامــج التنمويــة مــن الوصــول إلــى الناخبيــن حــول اململكــة، 

)1) هذا املقترح يتطلب تعديل املادة )9( من قانون االنتخاب رقم )6( لسنة 2016.
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وبالتالــي تكريــس االنتخــاب علــى أســس برامجيــة وتطويــر الســلوك التصويتــي للناخــب األردنــي مــع تكــرار التجربــة 

، ممــا يعمــل علــى تكريــس التطبيــق الديمقراطــي بصــورة أكثــر فاعليــة.
ً
مســتقبا

وتــم اختيــار هــذا النظــام للدوائــر االنتخابيــة املحليــة بعــد التمعــن بكافــة األنظمــة االنتخابيــة حــول العالــم   

وأثرهــا علــى ســير التطــور الديمقراطــي واإلصــاح االنتخابــي، إذ أن هــذا النظــام يبطــل أثــر التصويــت للمرشــحين 

بشــكل فــردي )حســب نظــام القوائــم املفتوحــة( ويعــزز مــن بنــاء التحالفــات السياســية ومــن قــدرة التنظيمــات 

واألحــزاب علــى املنافســة بصــورة أكثــر فاعليــة، كمــا وأنــه يرفــع مــن العدالــة التمثيليــة، باإلضافــة إلــى أنــه نظــام 

فــي دوائرهــم  بالترشــح  املســتقلين  املرشــحين  حــق  علــى  ويبقــي  املحليــة  السياســية واالجتماعيــة  البيئــة  يراعــي 

 فــي األردن.
ً
االنتخابيــة، ويحــد مــن ظاهــرة شــراء األصــوات املنتشــرة حاليــا

 Proportional« الوطنيــة  القوائــم  خــال  مــن  العامــة  االنتخابيــة  للدائــرة  النســبي  التمثيــل  نظــام   .2

Representation-Party List System«، عــن طريــق القوائــم املغلقــة »Closed List System«، بحيــث تشــكل 

النــواب. ملجلــس  املخصصــة  املقاعــد  ثلــث  عــن  يقــل  ال  مــا  القائمــة  هــذه 

، إذ أن 
ً
الدوائــر االنتخابيــة: يجــب أن يتــم تقســيم اململكــة إلــى دوائــر انتخابيــة محليــة أوســع ممــا هــي عليــه حاليــا  .3

ضيــق الدائــرة االنتخابيــة يــؤدي إلــى إتاحــة مســاحة أكبــر أمــام التفاعــل الشــخ�سي مــا بيــن الناخــب واملرشــح، 

وبالتالــي خلــق فرصــة أكبــر لظاهــرة شــراء األصــوات وإعاقــة تطــور الســلوك التصويتــي، لــذا فــا بــد مــن أن تمثــل 

الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة مــا ال يقــل عــن 6 مقاعــد نيابيــة، وإلعــادة رســم حــدود الدوائــر االنتخابيــة، ال بــد 

مــن وضــع معادلــة واضحــة تراعــي الكثافــة الســكانية واالنتخابيــة، باإلضافــة إلــى املســاحة والبعــد الجغرافــي عــن 

العاصمــة ودرجــة االحتياجــات التنمويــة، بحيــث تضمــن درجــة أعلــى مــن العدالــة التمثيليــة.

تمثيــل املــرأة: لضمــان تمثيــل املــرأة فــي مجلــس النــواب األردنــي بمــا يتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة واملمارســات الفضلــى،   •

يتمثــل اإلجــراء األنســب فــي الحالــة األردنيــة إللغــاء مقاعــد الحــد األدنــى لتمثيــل املــرأة »الكوتــا النســائية« علــى مســتوى 

الدوائــر املحليــة واالســتعاضة عــن ذلــك باســتخدام نظــام التوالــي الجنــدري علــى مســتوى القوائــم املحليــة والوطنيــة 

أو مــا يتعــارف عليــه بـــ»Zipper List Method«، وهــي آليــة تشــترط أن تتضمــن القوائــم املحليــة والوطنيــة املترشــحة 

فــي ترتيــب القائمــة مــن  لانتخــاب مرشــحات ســيدات، بحيــث ال يكــون هنــاك أي سلســلة مــن عضويــن متتالييــن 

 فــإن املرشــح رقــم )2( تكــون أنثــى، واملرشــح رقــم )3) 
ً
نفــس الجنــس، أي أنــه إذا كان املرشــح رقــم )1( فــي القائمــة ذكــرا

يكــون ذكــر، واملرشــح رقــم )4( تكــون أنثــى ... وهكــذا، وباتبــاع هــذا النظــام بعــد زيــادة عــدد املقاعــد املخصصــة للدائــرة 

االنتخابيــة العامــة، يتــم ضمــان حــد أدنــى مناســب للتمثيــل النســوي فــي مجلــس النــواب األردنــي.

والشيشــان  الشــركس  مثــل  والدينيــة،  العرقيــة  األقليــات  بخصــوص  أمــا  والدينيــة:  العرقيــة  األقليــات  تمثيــل   •

واملســيحيين، اإلبقــاء علــى النظــام علــى النظــام املتبــع وفــق قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016، لكــن دون وضــع 

حــد أعلــى لتمثيلهــم، أي أن املقاعــد النيابيــة باســتثناء املقاعــد املخصصــة لهــذه األقليــات ال يتــم تحديــد الديــن أو 

األصــل العرقــي للنــواب الذيــن يمثلونهــا.
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2. سالمة العملية االنتخابية بكافة مراحلها تنبع من قوة الضمانات اإلجرائية

: عملية إعداد جداول الناخبين:
ً
أوال

 لقــدرة املواطنيــن واملراقبيــن علــى إجــراء عمليــات التدقيــق اإلحصائــي املقــارن ملحتــوى جــداول الناخبيــن، 
ً
ضمانــا  •

بصيــغ  النهائيــة(  أو  األوليــة  )ســواًء  الناخبيــن  جــداول  تنشــر  أن  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  علــى  يتوجــب  فإنــه 

 للصيغــة اإللكترونيــة املغلقــة )Secure PDF( التــي 
ً
إلكترونيــة مفتوحــة )CSV( وقابلــة للبحــث والتحليــل، خافــا

تــم نشــر جــداول الناخبيــن مــن خالهــا، فمــن املهــم لتحقيــق الشــفافية االنتخابيــة أن يتمكــن العامــة مــن القيــام 

بتحليــل مســتقل للبيانــات األوليــة والتحقــق علــى أساســه مــن املعطيــات الــواردة مــن أي هيئــة إدارة االنتخابــات.

األحــوال  دائــرة  وقــرارات  بقراراتهــا  املواطنيــن  إلخطــار  مناســبة  آليــة)1)  تجــد  أن  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  علــى   •

املدنيــة حــول قبــول أو رفــض اعتراضاتهــم علــى جــداول الناخبيــن األوليــة، وضمــن إطــار زمنــي معقــول يتيــح للناخــب 

إعــداد الوثائــق الازمــة لتقديــم الطعــن فــي محاكــم البدايــة، حيــث يمكــن للهيئــة اســتخدام نظــام الرســائل القصيــرة 

)SMS( كونهــا تتطلــب بشــكل أسا�ســي مــن املعترضيــن تزويدهــا برقــم الهاتــف مــن خــال طلــب االعتــراض.

تقت�سي متطلبات الشــفافية االنتخابية توضيح األســس التي تم بناًء عليها تخصيص مراكز االقتراع للناخبين)2)،   •

إذ أن هنــاك درجــة عاليــة مــن التشــوهات تفيــد بــأن مــكان اإلقامــة املســجل لــدى دائــرة األحــوال املدنيــة لــم يكــن 

األســاس الوحيــد لتخصيــص تلــك املقاعــد، ويمكــن ماحظــة ذلــك ضمــن الجــداول التــي تــم عرضهــا بمقارنــة أماكــن 

اإلقامــة بمراكــز االقتــراع املخصصــة داخــل الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة.

للناخبيــن  االقتــراع  مراكــز  تخصيــص  علــى  الواقعــة  التشــوهات  لتصحيــح  أوســع  مســاحة  تتيــح  أن  الهيئــة  علــى   •

داخــل الدوائــر االنتخابيــة، حيــث أنــه ال بــد مــن تمديــد الفتــرة الخاصــة بتعديــل مراكــز االقتــراع ضمــن الدائــرة 

 لفتــرة تمتــد حتــى موعــد يســبق بدايــة عمليــة الترشــح، وهــذه ممارســة مطبقــة فــي عــدد مــن 
ً
االنتخابيــة املثبتــة حصــرا

الديمقراطيــات الحديثــة، إذ يحــق للناخــب تعديــل مركــز االقتــراع الخــاص بــه بنــاًء علــى مــكان إقامتــه داخــل الدائــرة 

االنتخابيــة ذاتهــا بدرجــة أعلــى مــن املرونــة.

يقتــرح فريــق راصــد علــى الهيئــة فتــح بــاب االعتــراض اإللكترونــي علــى مراكــز االقتــراع املخصصــة داخــل الدائــرة   •

االنتخابيــة املثبتــة حتــى اليــوم الســابق لعــرض الجــداول النهائيــة للناخبيــن)3)، ويتــم هــذا مــن خــال إدخــال الناخــب 

لرقمــه الوطنــي وتاريــخ ميــاده ورقــم هاتفــه ورقــم بطاقــة األحــوال املدنيــة، ليتــم بعــد ذلــك إرســال رقــم التحقــق مــن 

 
ً
الشــخصية برســالة نصيــة للناخــب، وعنــد إدخــال هــذا الرقــم إلــى منصــة التعديــل اإللكترونــي، يختــار الناخــب أيــا

مــن املــدارس الواقعــة ضمــن مــكان إقامتــه املثبــت فــي دائــرة األحــوال املدنيــة، لتكــون هــذه البيانــات ورقــم التحقــق 

معاييــر لضمــان تفــادي النقــل الكيــدي للغيــر والنقــل الجماعــي للناخبيــن مــن قبــل مرشــحيهم أو القائميــن علــى 

 لعــدد الناخبيــن فــي كل مركــز اقتــراع.
ً
حماتهــم االنتخابيــة، مــع تحديــد ســقف أعلــى إلكترونيــا

)1) تعديل املادة )16( من التعليمات التنفيذية رقم )1( لسنة 2016 الخاصة بإعداد جداول الناخبين.
)2) تعديــل الفقــرة )ه( مــن املــادة )3( مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم )1( لســنة 2016 املتعلقــة بمــا يتضمنــه جــدول الناخبيــن فــي متنــه بحيــث 

يتضمــن مركــز االقتــراع وآليــة اختيــار مركــز االقتــراع.
 يتيــح للمواطنيــن تقديــم االعتراضــات علــى املراكــز 

ً
)3) تعديــل املــادة )5( مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم )1( لســنة 2016 بحيــث يتــم تضمينهــا نصــا

االنتخابيــة املخصصــة لهــم ضمــن مــدة زمنيــة أطــول.
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علــى الهيئــة أن تنشــر قائمــة مفصلــة بمراكــز االقتــراع املؤهلــة الســتقبال الناخبيــن مــن ذوي اإلعاقــة ومحــدودي   •

الحركــة، وإتاحــة درجــة عاليــة مــن املرونــة لنقــل الناخبيــن مــن ذوي اإلعاقــة ومحــدودي الحركــة إلــى مراكــز مؤهلــة 

الســتقبالهم يــوم االقتــراع.

يتوجــب علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب تعديــل وتحديــث الجــداول االنتخابيــة ضمــن املــدد الزمنيــة املحــدد فــي   •

 لتكــرار حادثــة وجــود أشــخاص مســجلين فــي دوائــر غيــر دوائرهــم االنتخابيــة، كمــا هــو حــال 
ً
القانــون)1)، وذلــك تافيــا

الناخبيــن فــي دوائــر البــدو الذيــن تواجــدت أســمائهم داخــل الجــداول االنتخابيــة الخاصــة بدوائــر أخــرى.

: عملية تسجيل املرشحين والحمالت االنتخابية
ً
ثانيا

على الهيئة املســتقلة لانتخاب أن تلتزم باألطر القانونية املتعلقة بنشــر القوائم النهائية للمرشــحين على موقعها   •

 للتعليمــات 
ً
اإللكترونــي أو فــي أي مــن الصحــف املحليــة اليوميــة، حيــث يعتبــر عــدم االلتــزام بهــذا اإلجــراء مخالفــة

 
ً
القانونيــة واألطــر املنصــوص عليهــا قانونيــا النشــر  بأماكــن  الهيئــة االلتــزام  بالترشــح، وعلــى  التنفيذيــة الخاصــة 

وااللتــزام بمعاييــر الشــفافية االنتخابيــة فــي نشــر املعلومــات، لتتمكــن القواعــد االنتخابيــة مــن االطــاع علــى كافــة 

املعلومــات االنتخابيــة والخاصــة بأعــداد وأســماء املرشــحين.

 لوقائــع وحقائــق، حيــث 
ً
يجــب أن تكــون التصريحــات الصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب منســجمة وفقــا  •

تعتبــر املعلومــات التــي تنشــرها اإلدارة االنتخابيــة مــن أهــم متطلبــات الشــفافية االنتخابيــة ال ســيما وأنهــا تتيــح 

للمواطنيــن كافــة املعلومــات املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة ومــن شــأنها أن تخلــق انطباعــات معياريــة لــدى املواطنيــن 

حــول مجريــات العمليــة االنتخابيــة.

يجــب تفعيــل املــواد القانونيــة املتعلقــة بإزالــة املــواد الدعائيــة للمرشــحين)2)، وعلــى الهيئــة املســتقلة ممارســة الــدور   •

املنــاط بهــا باتخــاذ التدابيــر الازمــة بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة إلزالــة تلــك املــواد الدعائيــة. 

يجــب تفعيــل النصــوص القانونيــة الخاصــة بحياديــة أدوات اإلعــام الرســمي، وذلــك لضمــان عــدم االنحيــاز فــي   •

توزيــع املســاحات الترويجيــة للمرشــحين والقوائــم الوطنيــة، ســواًء عــن طريــق الدعايــة املباشــرة أو مــن خــال 

البرامــج الحواريــة املتلفــزة وغيرهــا، حيــث يمكــن مــن خــال ذلــك الوصــول إلــى درجــة أعلــى مــن العدالــة االنتخابيــة.

ال بــد مــن تفعيــل املــواد القانونيــة الخاصــة بمظاهــر وفعاليــات الحمــات الدعائيــة، وخاصــة بمــا يتعلــق بالدعايــة   •

املعلقــة فــي األماكــن العامــة مثــل اليافطــات وامللصقــات وغيرهــا، وذلــك لضمــان عــدم اإلضــرار باملمتلــكات العامــة 

واســتغال املصــادر الرســمية للترويــج االنتخابــي، إذ أن ظاهــرة االنتهــاكات الدعائيــة وانتشــار اليافطــات املخالفــة 

 علــى الصالــح العــام، 
ً
لنصــوص قانــون االنتخــاب أثنــاء انتخابــات املجلــس النيابــي الثامــن عشــر، قــد شــكلت ضــررا

كمــا أضعفــت مــن مواكبــة العمليــة االنتخابيــة ملبــادئ املحاســبة.

)1) يجب أن يتم اإللتزام بما ورد في نص املادة )20( من التعليمات التنفيذية  رقم )1( لسنة 2016 الخاصة بإعداد جداول الناخبين.
)2) علــى الهيئــة اإللتــزام بمــا ورد فــي نــص املــادة )10( مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم )7( لســنة 2016 الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة االنتخابيــة 

وممارســة الصاحيــات املمنوحــة للهيئــة بالتنســيق مــع الجهــات املختصــة إلزالــة الدعايــة االنتخابيــة بعــد االنتهــاء مــن يــوم االقتــراع.
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بدايــة  مــع  يتزامــن  والــذي  االنتخابيــة،  للدعايــة  الناظــم  الزمنــي  باإلطــار  الخاصــة  القانونيــة  املــواد  تفعيــل  يجــب   •

الترشــح، وتتبــع وســائل اإلعــام الرســمية والخاصــة، باإلضافــة إلــى األنشــطة االنتخابيــة املحليــة، لتقييــم مــدى 

أن  الزمنــي، حيــث  اإلطــار  ذلــك  عــن مخالفــة  املســؤولين  االنتخابيــة ومحاســبة  الدعايــة  بفتــرة  املرشــحين  التــزام 

توافــق  إلــى إضعــاف  أدى  ممــا  القانونيــة،  الفتــرة  ابتــداء  قبــل  الدعائيــة  أنشــطتهم  بــدأوا  املترشــحين  مــن  العديــد 

االنتخابيــة. العدالــة  بمعاييــر  واإلخــال  القانــون  ســيادة  مبــادئ  مــع  االنتخابيــة  العمليــة 

 
ً
على الهيئة املستقلة لانتخاب أن تعيد صياغة التعليمات التنفيذية الخاصة بالحمات االنتخابية)1) وخصوصا  •

التعليمــات ضامــن حقيقــي  تكــون  بحيــث  االنتخابيــة  الحمــات  اإلنفــاق وســقف  بتحديــد ضوابــط  يتعلــق  فيمــا 

لتكريــس عدالــة وحريــة العمليــة االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى تبنــي نهــج التشــاركية فــي إعــداد التعليمــات التنفيذيــة 

الخاصــة بالحمــات االنتخابيــة مــع الخبــراء وذوي االختصــاص واملؤسســات الرقابيــة ملــا سيســاهم فــي تعزيــز وتطويــر 

التعليمــات، مــن خــال فتــح حــوار معمــق حــول املعاييــر الخاصــة بضبــط اإلنفــاق وتحديــد ســقف الحمــات وآليــات 

التمويــل ومراجعــة املمارســات الدوليــة الفضلــى املتعلقــة بهــذا الجانــب واالســتفادة منهــا بمــا يتوائــم مــع متطلبــات 

تعزيــز عمليــة اإلصــاح االنتخابــي فــي األردن.

علــى الهيئــة اتخــاذ التدابيــر الازمــة لضمــان تطبيــق فتــرة الصمــت االنتخابــي وأن تتضمــن نصــوص قانونيــة رادعــة   •

تشــمل عقوبــات لــكل مــن يقــوم بنشــر الدعايــة االنتخابيــة خــال فتــرة الصمــت االنتخابــي ال ســيما وأن الصمــت 

االنتخابــي أحــد أهــم مؤشــرات عدالــة الحمــات االنتخابيــة.

تعديــل الفقــرة )س( مــن املــادة )7( فــي التعليمــات التنفيذيــة املتعلقــة بتشــغيل األطفــال، حيــث أن املــادة تنــص علــى   •

 علــى ســامتهم«، وحيــث 
ً
»االمتنــاع عــن اســتغال األطفــال أو تشــغيلهم فــي األعمــال التــي مــن شــأنها أن تشــكل خطــرا

 علــى ســامتهم وهــو مــا يتنافــى 
ً
أن هــذه املــادة أجــازت للمرشــحين تشــغيل األطفــال فــي األعمــال التــي ال تشــكل خطــرا

مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل والتــي صــادق عليهــا األردن فــي عــام 1991، كمــا أن اتفاقيــة العمــل الدوليــة والتــي صــادق 

عليهــا األردن عــام 1997 تنــص علــى عــدم تشــغيل األطفــال مــا دون الخامســة عشــرة وهــو مــا لــم تبينــه الهيئــة ضمــن 

التعليمــات التنفيذيــة.

على الهيئة أن تربط تسليم تقرير املدقق املالي لكل قائمة مترشحة بفترة زمنية ال تمتد ألكثر من شهر.  •

علــى الهيئــة املســتقلة أن تتخــذ إجــراءات تســاهم فــي تعزيــز ســرعة الحكــم علــى القضايــا املتعلقــة)2)، وذلــك مــن   •

القضــاء. اســتقالية  ضــرورة  مــع  القضائيــة  الســلطة  مــع  تفاهمــات  خــال 

يجــب علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب اإلطــاع علــى التجــارب التــي تمــت حــول الحمــات االنتخابيــة وكيفيــة معالجــة   •

التشــوهات ضمــن تلــك الفتــرة واالســتفادة مــن تلــك التجــاري بمــا يتوافــق مــع الســياق األردنــي، إذ أن تونــس عملــت 

 املــواد )14 - 15( مــن التعليمــات 
ً
ــف وعميــق حــول ضوابــط اإلنفــاق وســقف الحمــات االنتخابيــة وخصوصــا

ّ
)1) يجــب أن يتــم فتــح حــوار مكث

التنفيذيــة رقــم )7( لســنة 2016 الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة االنتخابيــة.
)2) علــى الهيئــة أن تمــارس بصــورة حقيقيــة الضابطــة العدليــة املمنوحــة لهــا وفــق أحــكام الفقــرة )ب( مــن املــادة )17( مــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم 

)7( لسنة 2016 الخاصة بقواعد حمات الدعاية االنتخابية.
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 ملعاييــر وضوابــط ســاهمت فــي الحــد مــن ظاهــرة 
ً
علــى تشــريع إطــار قانونــي ينظــم فتــرة الحمــات االنتخابيــة وفقــا

شــراء األصــوات كمــا كرّســت العدالــة بيــن املرشــحين، حيــث تــم اعتمــاد الحــد األدنــى للرواتــب وتعييــن مجموعــة 

مــن املراقبيــن امليدانييــن ملتاعبــة نشــاطات املرشــحين خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة واشــترطت وجــود مدققــي  

حســابات وألزمتهــم بتســليم تقاريرهــم بعــد االنتخابــات، ونحــن فــي راصــد علــى اســتعداد تــام باملســاهمة فــي وضــع 

تشــريع متطــور يضمــن الحــد مــن التجــاوزات خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة.

: مجريات عملية االقتراع
ً
ثالثا

ال بــد مــن تطويــر املنظومــة التدريبيــة الخاصــة بتأهيــل لجــان االقتــراع والفــرز، وتعزيــز آليــات ضبــط الجــودة فيمــا   •

يتعلــق بإكســاب تلــك اللجــان املهــارات الازمــة إلتمــام عمليــة االقتــراع وعــد وفــرز األصــوات ضمــن اإلطــار القانونــي 

وبصــورة موحــدة فــي كافــة مراكــز االقتــراع، إذ أن العديــد مــن املؤشــرات بينــت ضعــف تدريــب الكــوادر االنتخابيــة 

الخاصــة بانتخــاب مجلــس النــواب األردنــي الثامــن عشــر، مثــل التبايــن فــي تطبيــق التعليمــات التنفيذيــة، وتجهيــز 

محاضــر انتهــاء الفــرز بصــورة مخالفــة، لــذا فعلــى الســلطة االنتخابيــة أن تعمــل علــى بلــورة منظومــة تدريبيــة أكثــر 

مبــادئ  وتكريــس  املخالفــات  وقــوع  لتافــي  فعاليــة،  أكثــر  بصــورة  االنتخابيــة  الكــوادر  تأهيــل  علــى  تعمــل  جــودة، 

النزاهــة والشــفافية االنتخابيــة.

 
ً
تطويــر نظــام الربــط اإللكترونــي الخــاص بيــوم االقتــراع، بحيــث يتــم تجهيــزه وفحصــه بشــكل مســبق، وذلــك تجنبــا  •

لتكــرار حــاالت اإلربــاك الــذي ســببها ضعــف هــذا النظــام خــال عمليــة االقتــراع والفــرز الخاصــة بانتخابــات مجلــس 

النــواب الثامــن عشــر.

تطويــر ضمانــات ســرية االقتــراع، مــن خــال ضــرورة منــع االنتخــاب الجماعــي بشــكل حاســم دون أي اســتثناءات،   •

وتطويــر آليــة قانونيــة ملنــع مــن يشــهر مضمــون ورقــة االقتــراع الخاصــة بــه مــن وضعهــا فــي صنــدوق االقتــراع، وذلــك 

لتعزيــز توافــق العمليــة االنتخابيــة مــع معاييــر الحريــة االنتخابيــة.

تفعيــل املــواد القانونيــة الخاصــة بمنــع أشــكال الدعايــة االنتخابيــة داخــل وحــول مراكــز االقتــراع والفــرز، إذ أن   •

الحريــة  إضعــاف  علــى  عملــت  قــد  االقتــراع  مراكــز  وحــول  داخــل  املخالفــة  االنتخابيــة  الدعايــة  محاربــة  ضعــف 

األصــوات. لشــراء  أوســع  مســاحة  وإتاحــة  االنتخابيــة 

االنتخابيــة،  واملخالفــات  االنتهــاكات  وقــوع  عــن  املســؤولين  اللجــان  بأعضــاء  الخاصــة  املحاســبة  ســبل  تطويــر   •

أعمالهــم. اســتكمال  مــن  بإعفائهــم  اإلكتفــاء  وعــدم  الشــفافية،  مــن  أعلــى  بدرجــة  قضاياهــم  مــع  والتعامــل 

تحقيــق اإللزاميــة فيمــا يتعلــق بوضــع أصبــع الســبابة األيســر للناخبيــن فــي الحبــر االنتخابــي، وتطويــر التعليمــات   •

التنفيذيــة الخاصــة بمجريــات االقتــراع بحيــث تلــزم الناخــب بوضــع إصبعــه فــي الحبــر قبــل وضــع ورقــة االقتــراع فــي 

الصنــدوق الخــاص بهــا، كمــا يجــب أن يتــم رفــع جــودة مــادة الحبــر االنتخابــي بمــا يضمــن عــدم القــدرة علــى إزالتهــا 

قبــل مــرور 24 ســاعة علــى األقــل مــن االقتــراع، ممــا ســيعمل علــى تعزيــز النزاهــة االنتخابيــة فــي يــوم االقتــراع والفــرز.
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: عملية العد والفرز وتجميع األصوات واإلعالن عن النتائج
ً
رابعا

تحديــد إطــار زمنــي واضــح إلعــان النتائــج األوليــة بشــكل موحــد بعــد العمــل علــى تطويــر آليــة لضمــان ســرعة أكبــر   •

فــي تجميــع النتائــج واســتخراجها، كمــا يجــب وضــع آليــة واضحــة لتقديــم االعتراضــات بشــكل مباشــر علــى مجريــات 

ســير عمليــة تجميــع األصــوات، ممــا يعمــل علــى تعزيــز العدالــة االنتخابيــة.

يجــب علــى الهيئــة أن تضمــن درجــة أعلــى مــن الشــفافية فــي إعــان إجــراءات تجميــع األصــوات واإلعــان عنهــا بصــورة   •

واضحــة بحيــث يتــم إلــزام أعضــاء اللجــان بتعليــق محاضــر الفــرز علــى بــاب غرفــة االقتــراع وذلــك ليتمكــن املواطنين 

مــن اإلطــاع علــى النتائــج التفصيليــة علــى مســتوى الصناديــق. 

بــد مــن تطويــر املنظومــة التدريبيــة املتعلقــة بإجــراءات عــّد األصــوات وفرزهــا إذ أظهــرت ممارســات أعضــاء  ال   •

والفــرز. العــّد  بإجــراءات  يتعلــق  فيمــا  كاٍف  وعــي  عــدم  عشــر  الثامــن  املجلــس  انتخابــات  فــي  اللجــان 

ال بــد مــن إعــان أعــداد األصــوات الباطلــة وأوراق االقتــراع الفارغــة بالتفصيــل عــن كل صنــدوق اقتــراع وفــرز ونشــر   •

صــور واضحــة عــن جميــع محاضــر انتهــاء الفــرز علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة ضمــن إطــار زمنــي معقــول، بشــكل 

يتيــح إجــراء عمليــات التدقيــق االحصائــي ومقارنــات الدقــة فــي مطابقــة النتائــج املعلنــة.

التنفيذيــة علــى  التعليمــات  القانونيــة املتعلقــة بمراحــل تجميــع األصــوات حيــث نصــت  ضــرورة االلتــزام باألطــر   •

إجــراء فــرز علــى مســتوى الصنــدوق ومــن ثــم املركــز ومــن ثــم مركــز التجميــع النهائــي إال أنــه تــم إجــراء قــرز علــى 

بنفســها.  املســتقلة  الهيئــة  وضعتــه  الــذي  القانونــي  لإلطــار   
ً
خرقــا يعــّد  وهــذا  األوليــة  مســتوى 

: حق الطعن والتقا�ضي في العملية االنتخابية
ً
خامسا

 لحــق 
ً
علــى الهيئــة إيجــاد آليــة واضحــة ونظــام متكامــل لتلقــي الشــكاوى ومتابعتهــا وإصــدار القــرارات فيهــا، ضمانــا  •

املواطنيــن وجميــع أطــراف العمليــة االنتخابيــة فــي الطعــن بمختلــف مراحــل العمليــة االنتخابيــة، علــى أن يكــون هــذا 

النظــام محوســب وتنشــر جميــع بياناتــه لتعزيــز مبــدأ الشــفافية فــي العمليــة االنتخابيــة، وأن يمكــن هــذا النظــام 

املواطنيــن مــن التفاعــل مــع هــذه الشــكاوى وتقديــم املقترحــات واآلراء.

3. الثقة الشعبية بأداء السلطة االنتخابية ركيزة مهمة لتطوير الثقافة االنتخابية

إن أداء الســلطة االنتخابيــة األردنيــة، املتمثلــة بالهيئــة املســتقلة لانتخــاب هــو عنصــر أسا�ســي فــي تكويــن االنطباعــات 

الشــعبية والــرأي العــام حــول املنظومــة االنتخابيــة وشــرعية مخرجاتهــا، وتتبلــور تلــك االنطباعــات مــن خــال مؤشــرات 

النزاهــة والشــفافية والعدالــة والحريــة ســواًء علــى صعيــد مخرجــات العمــل الخــاص بهــا، أو علــى صعيــد إدارة العمــل 

والهيــكل الداخلــي، ولتعزيــز التطــور الديمقراطــي ودفــع عجلــة اإلصــاح االنتخابــي، فــا بــد مــن العمــل علــى تطويــر 

أداء الهيئــة بمــا يضمــن اســتقاليتها وقدرتهــا علــى فــرض ســلطاتها الدســتورية، باإلضافــة إلــى تعزيــز شــفافيتها اإلداريــة 

وســيادة  املحاســبة  تكريــس  إلــى  الهادفــة  املمارســات  ومأسســة  القانونــي،  اإلطــار  بفــرض  صاحياتهــا  ورفــع  واملاليــة، 

املســتقلة  للهيئــة  واملاليــة  اإلداريــة  الشــفافية  مــن  تعــزز  التــي  اإلجــراءات  مــن  بمجموعــة  راصــد  ويو�ســي  القانــون، 

لانتخــاب كمــا يلــي:
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: الشفافية املالية واإلدارية للهيئة املستقلة لالنتخاب
ً
أوال

علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أن تعلــن عــن آليــات التعييــن الخاصــة بموظفيهــا والحيثيــات التــي اتبعتهــا لضمــان   •

تكافــؤ الفــرص، ممــا يعمــل علــى رفــع مــدى توافــق املنظومــة االنتخابيــة مــع معاييــر الشــفافية اإلداريــة.

علــى الهيئــة أن تعلــن عــن تفاصيــل موازنتهــا وســبل إنفاقهــا ومصــادر التمويــل الخاصــة بأنشــطتها بشــكل واضــح   •

االنتخابيــة. الســلطة  عــن  العامــة  االنطباعــات  وتطويــر  املاليــة،  الشــفافية  مبــادئ  مــع   
ً
تماشــيا وذلــك  للجمهــور، 

: الشفافية في إتاحة املعلومات االنتخابية
ً
ثانيا

علــى الهيئــة املســتقلة أن تعمــل علــى نشــر كافــة املعلومــات االنتخابيــة، مثــل جــداول الناخبيــن والنتائــج األوليــة   •

والنهائيــة لانتخابــات، ضمــن إطــار زمنــي معقــول وبصيــغ إلكترونيــة تتيــح درجــة أعلــى مــن املرونــة في نســخ النصوص 

وتحليــل البيانــات، إذ أن الهيئــة املســتقلة خــال العمليــة االنتخابيــة 2016 و 2013 نشــرت املعلومــات االنتخابيــة 

بصيغ إلكترونية تتيح حد متدني من القدرة التحليلية للجمهور باإلضافة إلى أنها كانت محمية بكلمات سر، مما 

أدى إلــى خلــق العديــد مــن التســاؤالت والحــد مــن توافــق أداء الســلطة االنتخابيــة مــع املعاييــر الخاصــة بالشــفافية.

علــى الهيئــة أن تعمــل علــى نشــر صــور إلكترونيــة عــن جميــع املحاضــر االنتخابيــة الرســمية، باإلضافــة إلــى نشــر   •

التقاريــر الختاميــة الخاصــة بالقوائــم االنتخابيــة بشــفافية تمنــح جمهــور الناخبيــن القــدرة علــى بنــاء انطباعــات 

االنتخابيــة.  الســلطة  حــول حياديــة 

يجــب أن تقــوم الهيئــة بإصــدار تقاريــر دوريــة حــول الشــكاوى التــي تردهــا علــى الخطــوط الســاخنة وغيرهــا مــن ســبل   •

التواصــل، وآليــة التعامــل مــع هــذه الشــكاوى وتتبــع مجرياتهــا والبــت بهــا بشــفافية، وذلــك ال يتــم إال مــن خــال بنــاء 

وحــدة مختصــة بتلــك الشــكاوى وعــرض تفاصيلهــا وتضميــن إطــار زمنــي واضــح املعالــم ملجريــات النظــر فــي الشــكاوى 

املقدمــة والــردود املتاحــة ملقدميهــا.

: استقاللية السلطة االنتخابية وقدرتها على ممارسة سلطاتها الدستورية
ً
ثالثا

يو�ســي راصــد بتعديــل قانــون الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بمــا يضمــن اســتقالها املالــي، حيــث أنــه علــى الرغــم مــن أن   •

 للمــادة )21( مــن قانــون الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 
ً
القانــون قــد منــح الهيئــة موازنتهــا الخاصــة، إال أنــه اشــترط وفقــا

أن يتــم إدراج تلــك املوازنــة مــن قبــل رئيــس الــوزراء فــي مشــروع قانــون موازنــات الوحــدات الحكوميــة.

وال بــد مــن تعديــل قانــون الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بمــا يضمــن اســتقالها اإلداري، حيــث أن القانــون وبحســب   •

املــادة )26( قــد جعــل مجلــس الــوزراء هــو املســؤول عــن إصــدار أنظمــة شــؤون املوظفيــن واملســتخدمين وشــؤون 

اللــوازم واألشــغال واألمــور املاليــة واإلداريــة فــي الهيئــة، ممــا يحــد بصــورة كبيــرة مــن اســتقالية الســلطة االنتخابيــة.

فــي دعــم الحيــاة الديمقراطيــة  راصــد مــن صنــاع القــرار االســتجابة لهــذه التوصيــات ملــا لهــا مــن أهميــة  ويأمــل 

األردن. فــي  االنتخابــي  واإلصــالح 
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توطئة

بــادر مركــز الحيــاة - راصــد فــي نيســان 2010م بتشــكيل التحالــف املدنــي ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة »راصــد« والــذي 

 من مركز الحياة 
ً
 نحو تعزيز العمل الديمقراطي في األردن، وإيمانا

ً
تكون من 25 مؤسســة مجتمع مدني محلية ســعيا

بأهميــة هــذه الخطــوة فــي تعزيــز شــفافية ونزاهــة وحريــة وعدالــة االنتخابــات النيابيــة األردنيــة، حيــث تعتبــر عمليــة 

مراقبــة االنتخابــات مــن املمارســات الديمقراطيــة الهامــة التــي تعــزز مــن دور مؤسســات املجتمــع املدنــي فــي دفــع املســار 

الديمقراطــي، وتعزيــز التعــاون بيــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة ومؤسســات املجتمــع املدنــي لبنــاء املؤسســة 

التشــريعية بمشــاركة شــعبية، وقــام راصــد آنــذاك بمراقبــة العمليــة االنتخابيــة للعــام 2010 بمشــاركة مــا يقــارب علــى 

، وفــي العــام 2013 قــام مركــز الحيــاة بتوســيع نطــاق مؤسســات املجتمــع املدنــي تحــت مظلــة التحالــف 
ً
1,700 مراقبــا

املدنــي لتصــل إلــى 125 مؤسســة مجتمــع مدنــي محليــة، ليقــوم التحالــف بمراقبــة العمليــة االنتخابيــة للعــام 2013.

وتميــزت االنتخابــات النيابيــة 2013 بتزامنهــا مــع ثــورات الربيــع العربــي وجهــود األردن نحــو اإلصــاح السيا�ســي، كمــا 

األردن،  فــي  األولــى  وللمــرة  االنتخابيــة  العمليــة  تديــر  لانتخــاب  مســتقلة  هيئــة  بتأســيس  االنتخابــات  هــذه  تميــزت 

.2012 العــام  فــي  تشــريعه  تــم  جديــد  انتخابــات  لقانــون  وخضوعهــا 

وحظيــت عمليــة مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2013 بموافقــة رســمية علــى مشــاركة مؤسســات املجتمــع املدنــي املحليــة 

واملؤسســات الدوليــة فــي مراقبــة االنتخابــات النيابيــة مــن داخــل مراكــز االقتــراع، ممــا منــح مؤسســات املجتمــع املدنــي 

األردنيــة موقــع الصــدارة للتصــدي ألي ممارســات تمــس العمليــة االنتخابيــة، حيــث احتــوى قانــون الهيئــة املســتقلة 

فــي عمليــة مراقبــة االنتخابــات  مــادة صريحــة تنظــم دور املنظمــات املحليــة  2012 علــى  )11( لســنة  لانتخــاب رقــم 

املحليــة.

وفــي عــام 2016 عمــل تحالــف راصــد علــى اســتمرارية عمليــة املراقبــة علــى االنتخابــات البرملانيــة للمجلــس الثامــن عشــر 

وذلــك بعــد صــدور قانــون انتخــاب يطبــق ألول مــرة فــي األردن والــذي يتمثــل فــي اعتمــاد نظــام القائمــة النســبية املفتوحــة 

كأســاس للنظــام االنتخابــي، وعمــل تحالــف راصــد بجهــد جماعــي مميــز إلنجــاح عمليــة مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 

لانتخابــات  الدوليــة  املعاييــر  وعلــى  األردنــي  والقانــون  الدســتور  علــى  اعتمــدت  ملعاييــر ومدونــة ســلوك   
ً
وفقــا  2016

 فــي جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة، حيــث 
ً
الحــرة والنزيهــة والشــفافة والعادلــة مــن خــال مــا يقــارب 5,000 مراقبــا

تــم تدريبهــم وإعدادهــم ملراقبــة مراحــل عمليــة االنتخــاب املختلفــة لتقديــم تقييــم شــامل لهــذه العلميــة وفــق مناهــج 

وأســس علميــة بعيــدة عــن إطــاق األحــكام العامــة ومبنيــة علــى نتائــج مراقبتهــم لألحــداث مــن أرض الواقــع.
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واعتمــد نجــاح عمليــة مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2016 علــى الكثيــر مــن الخبــرات واملؤهــات التــي امتلكهــا أعضــاء 

وفريــق راصــد علــى مســتوى األفــراد واملؤسســات، وعلــى التوزيــع الفاعــل للمهــام بينهــم، والعمــل بــروح الفريــق الواحــد، 

كمــا اعتمــد نجــاح العمليــة علــى الــدروس املســتفادة والخبــرة التراكميــة املميــزة التــي امتلكهــا مركــز الحيــاة فــي مراقبــة 

االنتخابــات علــى املســتوى املحلــي واإلقليمــي، والتــي اســتمدها مــن تنفيــذه لعمليــة مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2007 

قــدرات  وبنــاء   ،2013 لعــام  البلديــات  وانتخابــات   2013 لعــام  النيابيــة  واالنتخابــات   2010 النيابيــة  واالنتخابــات 

املراقبيــن املحلييــن ملراقبــة االنتخابــات املحليــة فــي املغــرب والعــراق وتونــس وليبيــا والجزائــر واملشــاركة فــي بعثــة املراقبــة 

الدوليــة لانتخابــات لــكل مــن الســودان ومصــر وتونــس خــال األعــوام 2010-2012، كمــا يفخــر مركــز الحيــاة بأنــه قــد 

شــارك فــي صياغــة إعــان املبــادئ العامليــة للمراقبــة املحايــدة لانتخابــات مــن قبــل املنظمــات املدنيــة)1) والــذي أطلــق فــي 

مقــر هيئــة األمــم املتحــدة فــي نيويــورك خــال نيســان/أبريل 2012.

 فــي نقــل التقاريــر التــي تصــدر عــن فريــق راصــد للمجتمــع املحلــي واملجتمــع الدولــي فــي مختلــف 
ً
 مميــزا

ً
ولعــب اإلعــام دورا

مراحــل مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2016، كمــا ســاعد اإلعــام علــى اختــاف مســتوياته فــي كســب التأييــد لصالــح 

هــذه التقاريــر والتوصيــات املتضمنــة بهــا، وبالتالــي عــزز مــن اســتجابة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب للكثيــر مــن هــذه 

 بــأن عمليــة مراقبــة االنتخابــات اشــتملت علــى مراقبــة 
ً
التوصيــات ممــا ســاهم فــي تجويــد العمليــة االنتخابيــة، علمــا

إعــداد جــداول الناخبيــن ومراقبــة عــرض قوائــم الناخبيــن والتحقــق منهــا واالعتراضــات عليهــا ومراقبــة عمليــة تســجيل 

وحمــات املرشــحين ومراقبــة فعاليــات االقتــراع وفــرز النتائــج وإعانهــا، كمــا تــم تنفيــذ ونشــر نتائــج عمليــة تجميــع 

أصــوات مــوازي »Parallel Vote Tabulation« والتــي أجريــت علــى مســتوى الدوائــر كافــة مــا عــدا دوائــر البــدو الثــاث.

بــد مــن اإلشــادة بجهــود فــرق العمــل واملتطوعيــن الذيــن كانــوا أســاس نجــاح أعمــال جميــع مراحــل  وفــي الختــام، ال 

مراقبــة االنتخابــات، كمــا ال بــد مــن شــكر جميــع الجهــات التــي قدمــت الدعــم املــادي والخبــرات التــي ســاهمت فــي إنجــاح 

عمليــة مراقبــة االنتخابــات النيابيــة األردنيــة 2016.

                                                                                                                د. عامر بني عامر

                                                                                                                منسق التحالف املدني ملراقبة االنتخابات النيابية

                                                                                                                مدير عام مركز الحياة - راصد

http://www.gndem.org (1(
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شكر وتقدير

يســعدنا فــي فريــق راصــد أن نتوجــه بالشــكر الجزيــل لجميــع الذيــن ســاهموا فــي إنجــاح فعاليــات مراقبــة االنتخابــات 

النيابية 2016 وتســهيل مهمة املراقبين امليدانيين في مختلف مناطق اململكة، كما يشــكر التحالف جميع من ســاهم 

 يشــكر راصــد كل مــن ســاهم 
ً
فــي نقــل التقاريــر الصــادرة عنــه وإيصالهــا للمواطنيــن وكســب التأييــد لصالحهــا، وأخيــرا

 فــي تدريــب كــوادره وإمدادهــم بالخبــرات الازمــة، ونخــص بالشــكر جميــع منســقي الدوائــر االنتخابيــة 
ً
 ومعنويــا

ً
ماديــا

فــي جميــع محافظــات اململكــة، وكادر فريــق عمــل مشــروع مراقبــة  واملتطوعيــن الذيــن شــاركوا ضمــن فــرق املراقبــة 

االنتخابــات النيابيــة 2016.

ويخص راصد بالشكر:

املعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية )NDI( الذي قدم الدعم املادي والخبرات لفريق تحالف راصد.  •

السفارة الكندية في عمان والتي ساهمت في تقديم الدعم املادي لفعاليات مراقبة االنتخابات.  •

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بجميــع كوادرهــا علــى حســن تعاملهــم وتعاونهــم مــع فريــق املراقبيــن فــي جميــع مراحــل   •

االنتخابيــة. العمليــة 

وزارة التنمية السياسية بجميع كوادرها.  •

دائرة األحوال املدنية والجوازات بجميع كوادرهم العاملة في جميع محافظات اململكة.  •

املؤسســات اإلعاميــة التــي ســاهمت بتغطيــة تقاريــر وفعاليــات راصــد واملتمثلــة باملحطــات الفضائيــة واالذاعــات   •

املحليــة والصحــف اليوميــة ووكاالت األنبــاء الرســمية وجميــع املواقــع اإللكترونيــة وجميــع مــن ســاهم فــي تغطيــة 

ونقــل التقاريــر علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي. 
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مركز الحياة - راصد

مركــز الحيــاة - راصــد هــو مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة ومســتقلة وغيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، أنشــأت فــي عــام 2006 

بجهــود مجموعــة مــن الشــباب النشــطاء املدنييــن األردنييــن، يهــدف مركــز الحيــاة إلــى تعزيــز الديمقراطيــة واملشــاركة 

العامــة فــي األردن فــي إطــار مبــادئ الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان وســيادة القانــون، ويقــوم املركــز بذلــك مــن خــال 

رفــع مســتوى الوعــي العــام حــول القيــم املدنيــة؛ كالعدالــة واملســاواة والحريــة واملشــاركة، ويعتقــد املركــز أنــه مــن أجــل 

الوصــول إلــى مجتمــع ديمقراطــي ينبغــي لجميــع الجهــات الفاعلــة، االجتماعيــة والسياســية، االنخــراط بشــكل تعاونــي فــي 

مجموعــة بنــاءة مــن املشــاريع ملعالجــة، إلــى حــد مــا، مختلــف االحتياجــات التنمويــة املختلفــة فــي األردن. ولــدى تأســيس 

املركــز مــن قبــل مجموعــة مــن الشــباب الناشــطين األردنييــن الحظــوا، ومــن خــال خبرتهــم فــي املنظمــات غيــر الحكوميــة، 

والجمعيــات الطابيــة واتحــادات الطلبــة، وجــود فجــوة فــي دور الشــباب فــي عمــل املنظمــات غيــر الحكوميــة والحيــاة 

السياســية. وبينمــا كان الشــباب، فــي معظــم األحيــان، مجموعــة مســتهدفة للبرامــج، إال أن ديموغرافيــة الشــباب لــم 

تشــارك فــي تخطيــط وتنفيــذ مشــاريع خــارج العاصمــة عمــان، وهكــذا، تــم افتتــاح أول مكتــب ملركــز الحيــاة فــي إربــد فــي 

عــام 2006، ليشــمل الــدور التشــاركي للشــباب فــي العمــل التنمــوي فــي األردن وزيــادة التفكيــر النقــدي واتخــاذ القــرارات 

فــي أوســاط الشــباب ورفــع وعيهــم بحقوقهــم فــي املشــاركة.

 مثــل مراقبــة االنتخابــات 
ً
منــذ البدايــة، بــدأ مركــز الحيــاة فــي العمــل علــى املوضوعــات الصعبــة واملثيــرة للجــدل أحيانــا

البرملانيــة، مــع الحفــاظ علــى تركيــزه علــى املناطــق الريفيــة، لــذا افتتــح مركــز الحيــاة مكتــب ثــان لــه فــي عــام 2008 فــي 

الكــرك، وفــي عــام 2009، مكتــب العاصمــة عمــان، الــذي أصبــح، فــي وقــت الحــق، املكتــب الرئي�ســي ملركــز الحيــاة.

إن ابتعــاد موقــع مركــز الحيــاة الجغرافــي عــن املناطــق الريفيــة لــم يغيــر فــي هدفــه األسا�ســي وال فــي مناطــق تركيــزه، نمــت 

 علــى حــد ســواء، وهــي ال تــزال مؤسســة تنعكــس فــي 
ً
 ودوليــا

ً
 لتصبــح مؤسســة مؤثــرة مــع اســم راســخ، محليــا

ً
تدريجيــا

تركيزهــا، وموظفيهــا، وشــبكة املتطوعيــن فيهــا فــي تســهيل عملهــا علــى تطويــر القاعــدة الشــعبية، علــى أســاس االســتفادة 

مــن خبــرات الشــباب الذيــن شــارك 4,000 منهــم  كمراقــب تطــوع فــي عمليــة الرصــد فــي االنتخابــات األردنيــة البرملانيــة 

األخيــرة فــي عــام 2013  وبنــى مركــز الحيــاة شــبكة واســعة مكونــة مــن أكثــر مــن 10,000 متطــوع وناشــط شــاب، ممــا 

 يغطــي جميــع محافظــات األردن، بمــا فــي ذلــك املناطــق الريفيــة والنائيــة والباديــة 
ً
 واســعا

ً
 وطنيــا

ً
أعطــى املركــز تواصــا

مختلــف  فــي  املحليــة  للمجتمعــات  الشــاملة  واملشــاركة  الفعــال  التنفيــذ  لضمــان  الاجئيــن،  ومخيمــات  )الصحــراء( 

التوزيعــات الجغرافيــة والطبقــات االقتصاديــة.
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موظفــي املركــز، كمــا املتطوعيــن واملتدربيــن فيــه يأتــون مــن خلفيــات وأديــان وقوميــات ومعتقــدات متنوعــة، ويجعــل 

 لاهتمــام، وبيئــة رائعــة لتعلــم قيــم القبــول والتســامح، وبيئــة منتجــة لتدريــب 
ً
 مثيــرا

ً
هــذا املزيــج مركــز الحيــاة مكانــا

نشــطاء مدنييــن معتدليــن جــدد فــي املجتمعــات املختلفــة، كمــا أن مركــز الحيــاة فخــور بقــوة شــبكته مــن جهــات مانحــة 

وشــركاء وزمــاء فــي الشــبكات املحليــة والدوليــة. 

ال يركــز عمــل مركــز الحيــاة علــى األردن فحســب، فلــدى املؤسســة التــزام عميــق نحــو التنميــة وقيــم املواطنــة العامليــة 

اإلقليميــة، حيــث ســاهم مركــز الحيــاة بشــكل هــام فــي بنــاء القــدرات فــي البلــدان العربيــة كتونــس واملغــرب والســودان 

البرملــان والحكــم املحلــي وتعزيــز  فــي مجــال مراقبــة االنتخابــات ومراقبــة  ومصــر والجزائــر وليبيــا واليمــن وفلســطين 

التنميــة الديمقراطيــة وكســب التأييــد لحقــوق االنســان ودعــم التحــول الديمقراطــي مــن خــال خدمــات التدريــب 

والبحــوث التــي تقدمهــا وحــدة األبحــاث والتدريــب لديهــا.

يعمل مركز الحياة في  برنامجين رئيسين هما: 

املسائلة واملشاركة والحكم املحلي - راصد  •

مكافحة التطرف ونشر ثقافة الحوار  •
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تحالف راصد ملراقبة االنتخابات 2016

مراقبــة  بهــدف  الحيــاة  مركــز  مــن  بمبــادرة   2010 عــام  فــي  النيابيــة  االنتخابــات  ملراقبــة  املدنــي  التحالــف  تأســس 

االنتخابــات النيابيــة األردنيــة 2010 وبمشــاركة 25 مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة، حيــث واصــل التحالــف توســعه 

ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة للمــرة الثانيــة فــي العــام 2013 وبمشــاركة 125 مؤسســة مجتمــع مدنــي محليــة، وعمــل 

تحالــف راصــد علــى مراقبــة االنتخابــات النيابيــة لعــام 2016، وال يمثــل التحالــف أي جهــة حكوميــة أو حزبيــة إذ أنــه 

يعمــل بصــورة مســتقلة ومحايــدة.

وقــد عمــل أعضــاء التحالــف كفريــق فاعــل للمســاهمة فــي تطويــر آليــات وإجــراءات عمليــة االنتخــاب بشــكل خــاص 

والتطبيــق الديمقراطــي بشــكل عــام، حيــث عكــف التحالــف منــذ تأسيســه علــى إعــداد مجموعــة مــن الوثائــق أبرزهــا 

مدونــة الســلوك التــي يعمــل مــن خالهــا أعضــاء التحالــف واملراقبيــن املحلييــن الخاصيــن بــه، كمــا وشــكل التحالــف 

 داخليــة للعمــل علــى توثيــق النتائــج وإعــداد التقاريــر الخاصــة باملراقبــة وتقديــم االستشــارات القانونيــة الازمــة 
ً
لجانــا

بخصــوص القوانيــن والتعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب والخاصــة بتنظيــم ســير العمليــة 

االنتخابيــة.
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الهدف العام

يهــدف راصــد التحالــف املدنــي إلــى تطويــر التطبيــق الديمقراطــي فــي األردن مــن خــال الوصــول إلــى درجــة أعلــى مــن 

التوافــق مــا بيــن العمليــة االنتخابيــة الخاصــة بمجلــس النــواب األردنــي واملعاييــر الدوليــة املتعلقــة بالنزاهــة والشــفافية 

والحريــة والعدالــة االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى ترســيخ ثقافــة املشــاركة السياســية املدنيــة الهادفــة.

األهداف الفرعية وأدوات العمل

تقديــم تقييــم شــامل وموضوعــي ومنهــي ملجريــات العمليــة االنتخابيــة الخاصــة بمجلــس النــواب األردنــي الثامــن عشــر   .1

إلــى نصــوص املعاييــر الدوليــة الخاصــة باملراقبــة املحليــة لانتخابــات، بهــدف إتاحــة  بحياديــة تامــة، وباالســتناد 

معلومــات التقييــم للجمهــور لتشــكيل حلقــات الضغــط لتطويــر العمليــة االنتخابيــة بمختلــف عناصرهــا.

رفــع قــدرات الســلطة االنتخابيــة األردنيــة املتمثلــة بـ»الهيئــة املســتقلة لانتخــاب« لتمكينهــا مــن مواكبــة التطــور   .2

علــى  بنــاًء  وموضوعــي  علمــي  بشــكل  اعدادهــا  يتــم  وتوصيــات  مقترحــات  تقديــم  خــال  مــن  املنشــود،  االنتخابــي 

الخبــرات املحليــة الدوليــة واملمارســات الفضلــى، باإلضافــة إلــى مخرجــات املراقبــة امليدانيــة وتحليــل األطــر القانونية 

بعملهــا. الخاصــة 

بنــاء قــدرات 5,000 شــابة وشــاب أردنــي فــي مجــال مراقبــة مجريــات العمليــة االنتخابيــة الخاصــة بمجلــس النــواب فــي   .3

مختلــف مراحلهــا، بهــدف تكريــس ثقافــة التطــوع واملشــاركة العامــة فــي تعزيــز التطــور الديمقراطــي.

تعزيــز اندمــاج مؤسســات املجتمــع املدنــي املحليــة فــي املكونــات املعنيــة بالتنميــة السياســية كطــرف أسا�ســي لــه القــدرة   .4

على الربط ما بين مختلف الفئات املجتمعية من جهة، والنخب السياسية من القيادات التنظيمية وصناع القرار 

مــن جهــة أخــرى، مــن خــال رفــع قدراتهــم فــي مجــال الرقابــة االنتخابيــة وكســب التأييــد مــن أجــل اإلصــاح االنتخابــي. 

منهجية العمل والهيكل التنظيمي

والنهائيــة  األوليــة  الجــداول  إعــداد  شــملت:  والتــي  املختلفــة  االنتخابيــة  العمليــة  مراحــل  مراقبــة  علــى  راصــد  عمــل 

للناخبيــن، عمليــة تســجيل املرشــحين، فتــرة الحمــات االنتخابيــة، مجريــات يــوم االقتــراع، تجميــع النتائــج واإلعــان 

عنهــا، مرحلــة الطعــون بصحــة نيابــة األعضــاء الفائزيــن، كمــا تضمنــت نشــاطات املراقبــة عمليــة التحقــق مــن الجــداول 

األوليــة للناخبيــن للمــرة الرابعــة علــى التوالــي بعــد إنجازهــا فــي إطــار عمــل راصــد خــال االنتخابــات النيابيــة األردنيــة 

الســابقة 2010 و 2013 واالنتخابــات البلديــة 2013، وعمليــة تجميــع األصــوات املــوازي )PVT( والتــي ينفذهــا راصــد 

للمــرة الثانيــة بعــد تنفيذهــا فــي انتخابــات 2013، ومــن الجديــر بالذكــر أن كا العمليتيــن بالغتــي الدقــة.
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وســبق عقــد أنشــطة املراقبــة الخاصــة بــكل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة تدريــب مكثــف للمراقبيــن امليدانيين 

ليكونــوا قادريــن علــى إتمــام العمليــة بدقــة وحياديــة، وقــد ركــز راصــد فــي تدريباتــه علــى املعاييــر الدوليــة لانتخابــات 

الشــفافة والعادلــة والنزيهــة والحــرة، وربــط هــذه املعاييــر مــع اإلطــار القانونــي األردنــي الــذي يحكــم كل مرحلــة مــن 

أنــواع  علــى  التدريبــات  ركــزت  كمــا  املراحــل،  هــذه  إلدارة  الفضلــى  املمارســات  إلــى  باإلضافــة  االنتخابيــة،  املراحــل 

الخروقــات واملخالفــات التــي يجــب مراقبتهــا فــي كل مرحلــة، ودور املراقــب فــي توثيــق هــذه املخالفــات، وآليــة التوثيــق، 

وخطــة االتصــال وإيصــال التقاريــر لفريــق إدارة راصــد، إضافــة إلــى ذلــك، فقــد شــددت التدريبــات علــى حياديــة املراقب 

 فــي فريــق املراقبــة، واتبــع تنظيــم املراقبيــن الهيــكل 
ً
 فاعــا

ً
أثنــاء عملــه وآليــة تعاملــه مــع وســائل اإلعــام ليكــون عضــوا

التنظيمــي التالــي:

 تمثلــت مهامهــم بتنظيــم عمــل املراقبيــن امليدانييــن ومتابعــة تقاريرهــم، 
ً
فريــق إدارة املشــروع: تكــون مــن 17 عضــوا  •

اإلعاميــة  الجهــات  مــع  االتصــال  إلــى  إضافــة  الصحفيــة،  والبيانــات  التقاريــر  وصياغــة  النتائــج  وتحليــل  وجمــع 

تدريبــات  وتنفيــذ  وتنظيــم  املراقبــة  نمــاذج  وتصميــم  املراقبــة  خطــة  وإعــداد  املختلفــة،  والشــعبية  والرســمية 

املراقبيــن.

فريــق املراقبــة امليدانــي: هــم املراقبــون الذيــن عملــوا علــى مراقبــة جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة الخاصــة   •

 لهــذه الغايــة، والذيــن 
ً
بانتخابــات مجلــس النــواب األردنــي الثامــن عشــر، مــن خــال تعبئــة نمــاذج معــدة خصيصــا

تكونــوا مــن:

، وهــم املراقبــون الذيــن قامــوا بمراقبــة 
ً
املراقبيــن طويلــي األمــد: والذيــن بلــغ عددهــم مــا يقــارب 250 مراقبــا  -

مختلــف املراحــل االنتخابيــة التــي تســبق يــوم االقتــراع، والتــي تمثلــت بعمليــة التحقــق مــن قوائــم الناخبيــن، 

املرشــحين  املرشــحين واالعتــراض عليهــا، ونشــاطات  الناخبيــن، وعمليــة تســجيل  واالعتراضــات علــى جــداول 

االنتخابيــة. الحمــات  فتــرة  خــال  والقوائــم 

املراقبيــن قصيــري األمــد: وهــم املراقبــون الذيــن قامــوا بمراقبــة مجريــات يــوم االقتــراع منــذ افتتــاح صناديــق   -

، وانقســم املراقبيــن قصيــري 
ً
االقتــراع وحتــى انتهــاء عمليــات الفــرز وإعــان النتائــج، وبلــغ عددهــم 5,000 مراقبــا

األمد إلى مراقبين ثابتين قاموا بمراقبة يوم االقتراع من داخل غرف االقتراع بناًء على توزيع عينة الصناديق 

املســتهدفة فــي عمليــة املراقبــة والــذي أعــده فريــق إدارة املشــروع، واملراقبيــن املتحركيــن الذيــن قامــوا بمراقبــة 

مجريــات يــوم االقتــراع مــن خــال مرورهــم علــى صناديــق محــددة وتقييــم عمــل املراقبيــن الثابتيــن والتأكــد مــن 

تواجدهــم داخــل غــرف االقتــراع وحضــور الفــرز والتجميــع لصناديــق محــددة حســب العينــة.
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اإلدارة املالية واالنفاق

 توزعــت علــى بنــود مختلفــة كمــا هــو مبيــن فــي الشــكل 
ً
 أردنيــا

ً
عمــل فريــق راصــد بميزانيــة كليــة تقــارب 346,156 دينــارا

)1(، انقســمت إلــى جزئيــن: األول فيمــا يخــص حملــة التشــجيع علــى املشــاركة فــي االنتخابــات، والثانــي ملراقبــة جميــع 

مراحــل العمليــة االنتخابيــة، وســاهم فــي توفيــر هــذه امليزانيــة كل مــن املعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة 

.
ً
 أردنيــا

ً
، وســاهمت الســفارة الكنديــة فــي عمــان بمبلــغ 13,118 دينــارا

ً
 أردنيــا

ً
)NDI( بمبلــغ 333,038 دينــارا

الشكل )1(: توزيع اإلنفاق على بنود ميزانية راصد 2016
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الباب األول

مراقبة مرحلة إعداد جداول الناخبين
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1.1. مقدمة

ــر 
ّ
فــي األشــخاص املؤهليــن، وتوف الناخبيــن لضمــان حصــر التصويــت  إلــى تســجيل  تلجــأ بعــض األنظمــة االنتخابيــة 

عمليــة تســجيل الناخبيــن العدالــة فــي التصويــت بحيــث يمكــن إجــراء اعتراضــات علــى جــداول الناخبيــن، وبالتالــي منــع 

األشــخاص غيــر املؤهليــن مــن التصويــت، وتهــدف هــذه العمليــة كذلــك إلــى حصــر األشــخاص الذيــن تنطبــق عليهــم 

أهليتهــم  ثبتــت  الذيــن  يــوم االقتــراع، ووضــع الئحــة تتضمــن أســماء  قبــل  فــي االنتخابــات  للمشــاركة  معاييــر األهليــة 

فــي العمليــة االنتخابيــة، وتســمى »جــداول الناخبيــن النهائيــة«. للمشــاركة 

 بحسب السياق املحلي، فالطريقة األولى 
ً
وتتم عملية تسجيل الناخبين املؤهلين بطريقتين مختلفتين حول العالم، كا

هــي »التســجيل الذاتــي« والتــي تعتمــد علــى قيــام الشــخص الحامــل لصفــات األهليــة االنتخابيــة بتقديــم طلــب )ورقــي أو 

إلكترونــي( إلدراج اســمه ضمــن جــداول الناخبيــن، وهــي الطريقــة التــي تــم اتباعهــا فــي االنتخابــات النيابيــة األردنيــة 2013 

)1)، والطريقــة الثانيــة لتســجيل الناخبيــن هــي »التســجيل التلقائــي« والتــي تعتمــد علــى قيــام الجهــة املختصــة بتســجيل كل 

مــن يحمــل صفــات األهليــة االنتخابيــة بشــكل تلقائــي دون الحاجــة ألي طلــب مقــدم مــن قبــل الناخبيــن أو ممثليهــم، وهــي 

الطريقــة التــي تــم اتباعهــا فــي االنتخابــات النيابيــة 2016، إذ بــدأت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بعــرض الجــداول األوليــة 

للناخبيــن بتاريــخ 2016/06/24، بمقت�ســى أحــكام املــادة )4( مــن قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب لســنة 2016، والتــي تــم 

 و 2,186,901 أنثــى.
ً
 وناخبــة ضمــن الجــداول األوليــة، منهــم 1,952,711 ذكــرا

ً
فيهــا إدراج مــا مجموعــه 4,139,612 ناخبــا

املســتقلة  الهيئــة  طلبــت  بمقتضــاه،  الصــادرة  التنفيذيــة  والتعليمــات  النــواب  ملجلــس  االنتخــاب  قانــون  علــى  وبنــاًء 

الجــداول  إعــداد  مــن دائــرة األحــوال املدنيــة والجــوازات بصفتهــا الجهــة املســؤولة   2016/06/17 بتاريــخ  لانتخــاب 

األوليــة للناخبيــن بنــاًء علــى مــكان إقامــة الناخبيــن فــي قيــود الدائــرة، واســتلمت الهيئــة هــذه الجــداول األوليــة بتاريــخ 

.2016/06/24 بتاريــخ  بعرضهــا  الهيئــة  قامــت  ذلــك  وبعــد   ،2016/06/23

يستند اإلطار القانوني لعملية إعداد جداول الناخبين بمراحلها املختلفة على قانون االنتخاب ملجلس النواب رقم )6) 

لســنة 2016 وتعديلــه)2) وقانــون الهيئــة املســتقلة لانتخــاب رقــم )11( لســنة 2012 وتعديلــه)3). باإلضافــة إلــى التعليمــات 

التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين رقم )1( لسنة 2016 والصادرة عن الهيئة املستقلة لانتخاب)4).

)1) أصــدرت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بتاريــخ 2012/12/22 الجــداول النهائيــة للناخبيــن فــي االنتخابــات النيابيــة 2013، وبلــغ عــدد الناخبيــن 
 بعــد التنقيــح والبــت فــي االعتراضــات التــي تــم تقديمهــا، وذلــك مــن أصــل مــا يزيــد عــن ثــاث ماييــن 

ً
 وناخبــة

ً
املدرجيــن مــا مجموعــه 2,272,182 ناخبــا

 مؤهليــن لانتخــاب حســب مــا أوردتــه دائــرة األحــوال املدنيــة والجــوازات فــي تلــك الفتــرة.
ً
 ومواطنــة

ً
مواطنــا

)2) امللحق رقم )1).

)3) امللحق رقم )2).

)4) امللحق رقم )3).
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وبتاريــخ 2016/06/20 أفتــى ديــوان تفســير القوانيــن ضمــن قــراره رقــم )6( بحــق مــن أتــم الســنة الســابعة عشــر مــن 

عمــره وبــدأ عامــه الثامــن عشــر فــي االنتخــاب، أي كل أردنــي ولــد بتاريــخ 1999/06/22 أو قبــل ذلــك، إذ نصــت الفقــرة 

 
ً
)أ( مــن املــادة )3( فــي قانــون االنتخــاب علــى أنــه »لــكل أردنــي بلــغ ثمانــي عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره قبــل تســعين يومــا

مــن التاريــخ املحــدد إلجــراء االقتــراع الحــق فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب وفــق أحــكام هــذا القانــون«.

كما وسمح القانون في الفقرة )ب()1) من نفس املادة للمستخدم املدني في القوات املسلحة بممارسة حق االنتخاب، 

علــى الرغــم مــن وقــف هــذا الحــق لباقــي منتســبي القــوات املســلحة، واســتثنت الفقــرة )ج( املحكــوم عليــه باإلفــاس مــن 

 باإلضافــة إلــى املجنــون واملعتــوه واملحجــور عليــه.
ً
ممارســة حــق االنتخــاب مــا لــم يســتعد اعتبــاره قانونيــا

وألــزم قانــون االنتخــاب الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ضمــن الفقــرة )و( مــن املــادة )4( بنشــر الجــداول االنتخابيــة علــى 

املوقــع اإللكترونــي الخــاص بهــا وبــأي وســيلة أخــرى تراهــا مناســبة، كمــا أتــاح القانــون ألي مــن أبنــاء الدائــرة االنتخابيــة  

أو  ناخــب شرك�ســي  القانــون ألي  الجــدول، وســمح  فــي  اســمه  الدائــرة تســجيل  مــن   
ً
الطلــب خطيــا املقيميــن خارجهــا 

 مــن الدائــرة تســجيل 
ً
 فــي دائــرة انتخابيــة ال يوجــد فيهــا ذلــك املقعــد، الطلــب خطيــا

ً
شيشــاني أو مســيحي إذا كان مقيمــا

اســمه فــي الجــدول األولــي الخــاص بــأي دائــرة انتخابيــة مخصــص لهــا ذلــك املقعــد ضمــن املحافظــة نفســها.

)1) نصــت الفقــرة )ب( مــن املــادة )3( علــى: يوقــف اســتعمال حــق االنتخــاب ملنتســبي القــوات املســلحة/الجيش العربــي واملخابــرات العامــة واألمــن 
العــام وقــوات الــدرك والدفــاع املدنــي فــي أثنــاء وجودهــم فــي الخدمــة الفعليــة باســتثناء املســتخدم املدنــي.
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2.1. مراقبة مجريات عرض الجداول األولية للناخبين واالعتراض 

عليها

1.2.1. اإلطار املنهجي

اعتمــد فريــق راصــد منهجيــة التتبــع امليدانــي للتحقــق مــن ســامة مجريــات عمليــة عــرض جــداول الناخبيــن األوليــة 

واالعتــراض عليهــا، حيــث عمــل ضمــن املنهجيــة التــي يبينهــا الشــكل )1).

الشكل )1(: منهجية فريق راصد في مراقبة مجريات عرض الجداول األولية للناخبين واالعتراض عليها، املصدر: راصد
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2.2.1. مخرجات عملية املراقبة عرض جداول الناخبين

بنــاًء علــى قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب والتعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بإعــداد جــداول الناخبيــن، طلبــت الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب مــن دائــرة األحــوال املدنيــة والجــوازات إعــداد الجــداول األوليــة للناخبيــن بتاريــخ 2016/06/17، 

واســتلمتها بتاريــخ 2016/06/23، حيــث تــم عرضهــا بتاريــخ 2016/06/24.

: املستخدمين املدنيين لصالح القوات املسلحة
ً
أوال

بعــد ســماح قانــون االنتخــاب للمســتخدمين املدنييــن فــي القــوات املســلحة للتصويــت فــي االنتخابــات النيابيــة)1)، توجــب 

علــى دائــرة األحــوال املدنيــة والجــوازات إضافــة أســمائهم بعــد ورودهــا مــن األجهــزة املختصــة، إال أن نتائــج املراقبــة 

امليدانيــة بّينــت غيــاب أســماء العديــد مــن األفــراد املنتميــن لهــذه الفئــة عــن الجــداول األوليــة، حســبما أفــاد مجموعــة 

مــن مقدمــي االعتراضــات فــي املراكــز املوزعــة حــول اململكــة، أمــا فيمــا يخــص املســتخدمين الــواردة أســماؤهم بالفعــل 

فــي الجــداول األوليــة، فقــد تبيــن أنهــم ال يمتلكــون بطاقــة أحــوال شــخصية، والتــي يتــم ســحبها منهــم عنــد التســجيل لــدى 

القــوات املســلحة.

: إخطار الناخبين بقبول أو رفض اعتراضاتهم
ً
ثانيا

 ،(2( ً
أتــاح اإلطــار القانونــي للهيئــة املســتقلة لانتخــاب قبــول أو رفــض االعتراضــات التــي تــم التقــدم بهــا خــال 14 يومــا

وبعــد االطــاع علــى اإلجــراءات املتبعــة فــي مراكــز االعتــراض، تبيــن أن معظــم املواطنيــن غيــر مدركيــن آلليــة قبــول أو 

رفــض االعتــراض بعــد تقديمــه.

وتبيــن أن مواطنيــن تقدمــوا بطلبــات اعتــراض واســتلموا إشــعارات مــن املوظفيــن ولكــن دون العلــم أو التوعيــة مــن قبــل 

هــؤالء املوظفيــن بأنــه مــن املمكــن أن يتــم رفــض الطلــب، ممــا يتســبب بحرمــان الناخبيــن مــن حــق تقديــم الطعــن أمــام 

محاكــم البدايــة بتلــك القــرارات لعــدم علمهــم بهــذه اآلليــة.

: كفاءة املوارد البشرية القائمة على تيسير  عملية االعتراضات
ً
ثالثا

أظهــرت بيانــات املراقبيــن امليدانييــن بــأن موظفــي مكاتــب األحــوال املدنيــة والجــوازات يمتلكــون كفــاءة عاليــة فــي التعامــل 

مــع املواطنيــن املراجعيــن لتقديــم االعتراضــات علــى جــداول الناخبيــن، وتبيــن ذلــك مــن خــال إجابــات الناخبيــن الذيــن 

تمــت مقابلتهــم فــي مراكــز عــرض الجــداول حــول درجــة رضاهــم عــن كفــاءة املوظفيــن املســؤولين عــن تيســير العمليــة. 

ــد املوظفيــن بفتــرات عملهــم خــال عطلــة عيــد الفطــر. ويثنــي راصــد فــي هــذا الســياق، علــى تقيُّ

)1) حسب الفقرة )ب( من املادة )3( من قانون االنتخاب ملجلس النواب رقم )6( لسنة 2016.
 للمــادة )10( مــن التعليمــات التنفيذيــة 

ً
)2) حســب الفقــرة )ح( مــن املــادة )4( مــن قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب رقــم )6( لســنة 2016 واســتنادا

الخاصــة بإعــداد جــداول الناخبيــن.
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املراقبيــن  فريــق  أن  إال  الفتــرة،  هــذه  أثنــاء  االعتــراض  مراكــز  فــي  الســابقين  النــواب  بعــض  تواجــد  مــن  الرغــم  وعلــى 

منهــم. أي  مــن  بضغــط  قانونيــة  غيــر  معامــات  لتســهيل  حالــة  أي  يــورد  لــم  امليدانييــن 

: جداول ناخبي دوائر البادية
ً
رابعا

ــق املراقبيــن امليدانييــن مجموعــة مــن االعتراضــات تشــير إلــى ورود أســماء مجموعــات مــن أبنــاء دوائــر الباديــة الثــاث 
ّ
وث

فــي غيــر مكانهــا أو فــي دوائــر مخالفــة ألماكــن إقامتهــم مــن خــارج دوائــر الباديــة ضمــن الجــداول األوليــة للناخبيــن، وتبيــن 

أن كل مــن محافظــات العقبــة ومعــان والكــرك والطفيلــة واملفــرق واربــد تضمنــت جداولهــا أســماء أشــخاص ال يحــق 

لهــم اإلدالء بأصواتهــم فيهــا النتمائهــم إلــى دوائــر الباديــة، وعمــل راصــد خــال هــذه الفتــرة علــى التواصــل مــع الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب بهــذا الصــدد ووعــدت بتعديــل تلــك التشــوهات.

3.2.1. التحقق من دقة جداول الناخبين األولية

: مفهوم عملية التحقق من دقة جداول الناخبين األولية
ً
أوال

قائمــة الناخبيــن هــي عبــارة عــن ســجل يتضّمــن تفاصيــل عــن كل مواطــن مســّجل ومؤّهــل للتصويــت، وتتضّمــن تلــك 

 املعلومــات ذات الصلــة املســتخدمة لتحديــد أماكــن انتشــار الناخبيــن، وتوزيعهــم علــى دوائــر انتخابيــة 
ً
القائمــة أيضــا

محــّددة ومكاتــب االقتــراع املخصصــة لهــم، وتتفــّرع مــن القائمــة الرئيســية عــدة قوائــم معــّدة لاســتخدام فــي كل مكتــب 

 أســماء الناخبيــن املعّيــن لهــم التصويــت فــي هــذا املكتــب بالــذات.
ّ
اقتــراع، وهــي ال تتضّمــن إال

ومــن شــأن وضــع قوائــم الناخبيــن فــي التــداول أن يزيدهــا دقــة ويجعلهــا متكاملــة، إذا مــا أتيــح للناخبيــن الوقــت الكافــي 

لتصحيــح أي أخطــاء أو تحديــث املعلومــات الــواردة فيهــا، فــا شــّك أّن القــدرة علــى معاينــة وتصحيــح القائمــة بكاملهــا 

يعــّزز الثقــة العامــة بالعمليــة االنتخابيــة والهيئــة املشــرفة علــى االنتخابــات واإلجــراءات االنتخابيــة علــى نطــاق أوســع، 

ــاع علــى تلــك القوائــم يفســح املجــال أمــام كافــة أطــراف العمليــة االنتخابيــة مــن التحقــق مــن دقــة هــذه 
ّ
كمــا أّن االط

القوائــم، أمــا منظمــات املجتمــع املدنــي فيســُعها التحّقــق مــن جــودة قوائــم الناخبيــن مــن خــال إخضاعهــا لتدقيــق 

مســتقل ومراجعــة أخــرى حياديــة.

 مــع املعاييــر الدوليــة لانتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة والعادلــة، قــام فريــق راصــد بعمليــة التحقــق مــن 
ً
وتماشــيا

دقــة جــداول الناخبيــن األوليــة »Voters List Audit« لعــدة مــرات منــذ عــام 2010، حيــث يتــم إخضــاع هــذه القوائــم 

إلــى عمليــة تحقــق باالعتمــاد علــى منهجيــة خاصــة تبيــن مــدى دقــة هــذه القوائــم، وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن فريــق راصــد 

هــو الوحيــد فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا الــذي يقــوم بهــذه العمليــة.
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: منهجية التحقق من دقة جداول الناخبين األولية
ً
ثانيا

تمــت عمليــة التحقــق مــن القوائــم األوليــة للناخبيــن باســتخدام منهــج بحثــي كمــي، قــام علــى توجيــه األســئلة املباشــرة 

للمســتجيبين ومقارنتهــا بأســلوب التقاطــع الثاثــي »Triangulation« مــع كل ممــا ورد فــي الجــداول األوليــة ومــا أفــاد 

املســتجيبون بدقتــه، وارتكــزت الدراســة علــى أســلوب التدقيــق »مــن الناخــب إلــى القائمــة« »Voter-to-List«، حيــث تــم 

اختيــار عينــة عشــوائية مركبــة »Stratified Random Sample« بواقــع 1,800 شــخص مــن مجمــوع الناخبيــن بدرجــة 

 للتواصــل مــع الناخبيــن 
ً
 وباحثــة

ً
ثقــة 95% وهامــش خطــأ قيمتــه 3%، وتــم تصميــم اســتمارة التحقــق وتدريــب 75 باحثــا

مــن خــال الهاتــف.

 علــى بياناتهــم االنتخابيــة 
ً
تــا ذلــك بــدء التواصــل مــع الناخبيــن، إذ تــم ســؤالهم ابتــداًء إذا مــا كانــوا قــد اطلعــوا مســبقا

الــواردة فــي الجــداول األوليــة، وفــي حــال كانــوا غيــر مطلعيــن، تــم طلــب التحقــق منهــم وإعــادة االتصــال بهــم بعــد االطــاع 

الســتكمال أســئلة االســتمارة.

: نتائج عملية التحقق من دقة جداول الناخبين األولية
ً
ثالثا

1. االطالع على البيانات االنتخابية

 علــى بياناتهــم االنتخابيــة، معظمهــم مــن خــال 
ً
أشــارت نتائــج الدراســة إلــى أن 15% مــن املســتجيبين اطلعــوا مســبقا

الرســائل النصيــة املجانيــة التــي أتاحتهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، تاهــا املوقــع اإللكترونــي)1) كمــا يبيــن الشــكل )2).

الشكل )2(: نسبة املستجيبين الذين لم يتحققوا من بيانتهم االنتخابية، املصدر: راصد

)1) خصصــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ثــاث طــرق للتحقــق مــن التســجيل فــي قوائــم الناخبيــن وهــي: إرســال رســالة قصيــرة إلــى الرقــم )94444( أو 
.(http://iec.jo/ar/electoral-register( أو مــن خــال زيــارة املوقــع اإللكترونــي للهيئــة )اإلتصــال علــى الرقــم )117100
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ومــن الجديــر بالذكــر هنــا أن العديــد ممــن اطلعــوا علــى بياناتهــم مــن خــال املوقــع اإللكترونــي أشــاروا إلــى صعوبــة 

التحقــق مــن بياناتهــم بســبب اســتلزام اســتخدام الشــيفرة املرئيــة مصحوبــة بالرقــم الوطنــي، وعــدم االكتفــاء باألخيــر 

لوحــده كمــا يبيــن الشــكل )3).

الشكل )3(: صورة عن املوقع اإللكتروني للهيئة تبين صعوبة التحقق من بيانات الناخبين، املصدر: الهيئة املستقلة لانتخاب

2. إدراج الناخبين ودقة الدوائر االنتخابية

الجــداول  أســماءهم غيــر مدرجــة علــى  أن  إلــى  أشــاروا  االنتخــاب  لهــم  يحــق  الذيــن  املســتجيبين  مــن  تبيــن أن %4.5 

األوليــة، إال أنــه ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن عــدد مــن هــؤالء املســتجيبين أشــاروا إلــى حملهــم صفــة املغتربيــن ولــم يقومــوا 

أوضاعهــم. بتصحيــح 

أمــا بالنســبة للدائــرة االنتخابيــة، فوصلــت نســبة الدقــة فيهــا إلــى 97% مــن املســتجيبين، حيــث أشــاروا إلــى أن الدائــرة 

املشــار إليهــا هــي دائرتهــم الصحيحــة، ســواًء مــن خــال مــكان اإلقامــة أو الدائــرة األصليــة، كمــا يبيــن الشــكل )4).
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الشكل )4(: نسبة دقة الدوائر االنتخابية للناخبين، املصدر: راصد

3. تخصيص مراكز االقتراع

مــن خــال الدراســة التــي نفذهــا راصــد، بــرزت مجموعــة مــن التشــوهات فــي توزيــع الناخبيــن علــى مراكــز االقتــراع، 

حيــث بيــن مــا نســبته 22% مــن املســتجيبين »أي مــا يقــارب 900 ألــف ناخــب« إلــى أن مراكــز االقتــراع الخاصــة بهــم غيــر 

مناســبة ملــكان إقامتهــم، علــى الرغــم مــن صحــة دوائرهــم االنتخابيــة.

وبلغــت نســبة مــن أفــادوا بأنهــم لــن يشــاركوا فــي االنتخابــات القادمــة بســبب هــذا التشــوه 83.5% مــن مجمــوع الناخبيــن 

الذيــن أفــادوا بــأن مركــز االقتــراع غيــر مناســب »أي مــا يقــارب 750 ألــف ناخــب مــن مجمــوع الناخبيــن الكلــي«، كمــا 

يبيــن الشــكل )5).

الشكل )5(: نسبة مراكز االقتراع املائمة لسكن الناخبين، املصدر: راصد
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4. توجهات الناخبين حول املشاركة في االنتخابات

عنــد ســؤال املســتجيبين عــن نيتهــم للمشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة 2016، بلغــت نســبة الذيــن ينــوون املشــاركة 

31.5% فقــط مــن مجمــوع املســتجيبين كمــا يبيــن الشــكل )6(، بينمــا بلغــت نســبة مــن ال يعلــم إذا مــا سيشــارك فــي 

.
ً
االنتخابــات 29.0%، وأشــار مــا نســبته 39.5% إلــى أنهــم ال ينــوون املشــاركة فــي االنتخابــات القادمــة قطعــا

الشكل )6(: نسبة من ينوون املشاركة في االنتخابات النيابية 2016، املصدر: راصد

4.2.1. مراقبة االعتراضات على الجداول األولية للناخبين

الجــداول، حيــث خصصــت  تلــك  لعــرض  التالــي  اليــوم  فــي  للناخبيــن  األوليــة  الجــداول  االعتــراض علــى  بــاب  فتــح  تــم 

فتــح  تــم  بينمــا  الذاتيــة،  االنتخابيــة  البيانــات  علــى  االعتراضــات  لتقديــم  مكاتبهــا  والجــوازات  املدنيــة  األحــوال  دوائــر 

بــاب االعتــراض علــى الغيــر فــي الجــداول ذاتهــا ضمــن الدائــرة االنتخابيــة فــي مراكــز لجــان االنتخــاب. وأعلنــت الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب علــى موقعهــا اإللكترونــي نتائــج عمليــة االعتــراض مــن خــال نشــر القوائــم الخاصــة بجميــع أنــواع 

االعتراضــات كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول )1( حســب مــا نشــرت الهيئــة علــى موقعهــا اإللكترونــي.

جدول رقم )1(: أنواع وأعداد االعتراضات املقدمة على جداول األولية للناخبين

العدد الكلينوع االعتراضالرقم

0االعتراضات املقدمة على الغير )املقبولة(1.

133االعتراضات املقدمة على الغير )املرفوضة(2.

20,026االعتراضات الشخصية املقدمة )املقبولة(3.

4,435االعتراضات الشخصية املقدمة )املرفوضة(4.
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، تــم قبــول مــا نســبته 81.9% منهــا كمــا هــو 
ً
 ذاتيــا

ً
وتلقــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــا مجموعــه 24,361 اعتراضــا

مفصــل فــي الشــكل )7(، فيمــا تــم رفــض الباقــي لعــدد مــن األســباب التــي أوردتهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ومنهــا: ليــس 

ابــن الدائــرة، عــدم االختصــاص، عــدم إرفــاق اإلثباتــات وغيرهــا، وقامــت الهيئــة بعــد إتمــام عمليــة االعتــراض علــى 

جــداول الناخبيــن ومرورهــا بجميــع املراحــل القانونيــة بعرضهــا بالصيغــة النهائيــة بتاريــخ 2016/09/17.

الشكل )7(: توزيع االعتراضات الشخصية املقدمة حسب املحافظات، املصدر: راصد

وفــي ســياق تدقيــق جــداول االعتراضــات علــى الجــداول األوليــة التــي تقــدم بهــا املواطنيــن والتــي نشــرتها الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب علــى موقعهــا اإللكترونــي، يتبيــن أن عــدد املتقدميــن بطلبــات اعتــراض علــى موقــع مركــز االقتــراع الخــاص 

 مــع عــدد املواطنيــن 
ً
 مقارنــة

ً
 كمــا يبيــن الشــكل )8(، إال أن هــذا الرقــم يعتبــر قليــا

ً
إلــى 1,850 اعتراضــا فيهــم وصــل 

الذيــن عبــروا عــن عــدم مائمــة مراكــز االقتــراع التــي تضمنتهــا الجــداول االنتخابيــة األوليــة، وفــي ذات الســياق تشــير 

األرقــام املســتخرجة أن عــدد االعتراضــات التــي تــم رفضهــا بخصــوص نفــس الدائــرة االنتخابيــة قــد وصــل إلــى 681 كمــا 

يبيــن الشــكل )9( وهــو مــا يدلــل علــى عــدم اإلملــام الــكاِف بآليــات واجــراءات االعتراضــات، كمــا تبيــن أنــه تــم رفــض 16 

اعتــراض بحجــة عــدم االختصــاص وهــو مــا لــم يتــم توضيحــه مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، والجــدول )2( توزيــع 

االعتراضــات علــى مختلــف املكاتــب فــي اململكــة. 
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الشكل )8(: سبب قبول االعتراضات الشخصية املقدمة على الجداول األولية للناخبين، املصدر: راصد

الشكل )9(: سبب رفض االعتراضات الشخصية املقدمة على الجداول األولية للناخبين، املصدر: راصد
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جدول رقم )2(: توزيع االعتراضات على مختلف املكاتب في اململكة

املجموعمرفوضمقبولاملكتبالرقم

92447971عمان الغربية1.

1,1453061,451األشرفية2.

87325898ماركا3.

2993302وادي السير4.

61831649صويلح5.

1160116جبل الحسين6.

22435259ناعور7.

1928200الجيزة8.

22123سحاب9.

1582160املوقر10.

1,6421,2222,864عمان املركز11.

221381602جنوب عمان12.

67269أم الرصاص13.

78718805الزرقاء14.

973100الرصيفة15.

73014744الهاشمية16.

10010األزرق17.

53528563السخنة18.

3051306الضليل19.

78289871الزرقاء الغربية20.

31917336السلط21.

20020الشونة جنوبية22.

79180دير عا23.

810158968الفحيص24.

1783181عين الباشا25.

11314الصبيحي26.

املجموعمرفوضمقبولاملكتبالرقم

19325218مادبا27.

101ذيبان28.

31233لب29.

6855041,189اربد30.

18242224بني عبيد31.

345690الطيبة32.

9511106بني كنانة33.

61061الوسطية34.

9648144الكورة35.

101جديتا36.

1265131املزار شمالي37.

5369122الشونة الشمالية38.

10010املشارع39.

2412243الكريمة40.

1221123الرمثا41.

27027الشجرة42.

1467153اربد الغربية43.

12012الطرة44.

1,4171041,521املفرق45.

21021سما السرحان46.

26026صبحا وصبحية47.

1100110بلعما48.

35237الخالدية49.

72476الصالحية50.

22022دير الكهف51.

24727274جرش52.
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املجموعمرفوضمقبولاملكتبالرقم

34034سوف53.

2880288برما54.

243177420عجلون55.

3273105كفرنجة56.

7152991,014الكرك57.

1970197القصر58.

1240124املزار جنوبي59.

35136غور الصافي60.

22022عي61.

35035فقوع62.

1578165القطرانة63.

62482706العقبة64.

1491150القويرة65.

املجموعمرفوضمقبولاملكتبالرقم

1224126معان66.

59059الشوبك67.

2236229البتراء68.

377390767الجفر69.

53154أيل70.

34619365الحسينية71.

26224286املريغة72.

91192أذرح73.

1855190الطفيلة74.

41237449الحسا75.

707بصيرا76.

404عين البيضاء77.

20,0264,43524,461املجموع

راصــد بمراجعــة كشــوفات االعتراضــات املقبولــة وغيــر املقبولــة حســب مراكــز  إلــى مــا ســبق، قــام فريــق  باإلضافــة 

االعتــراض، وتتبــع أرقــام القــرارات الخاصــة باالعتراضــات ليتبّيــن أن الجــداول املنشــورة لــم تحتــوي علــى كافــة أرقــام 

القــرارات وهــو مــا يشــكك بدقــة الكشــوفات املعروضــة، وفــي ذات الوقــت اختفــاء مثــل هــذه القــرارات يحــّد مــن شــفافية 

ر علــى الفريــق إيجــاد القــرار 
ّ

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ويحــّد مــن العدالــة االنتخابيــة بيــن املواطنيــن، ومثــال ذلــك تعــذ

رقــم 435 ضمــن كشــف االعتراضــات املقبولة/املرفوضــة فــي مكتــب اعتــراض الحســا، كمــا تعــذر علــى فريــق إيجــاد رقــم 

القــرار 930 ضمــن كشــف االعتراضــات املقبولة/املرفوضــة فــي مكتــب اعتــراض عمــان الغربيــة، والجــدول )3( يبيــن 

مكاتــب االعتراضــات وأمثلــة علــى أرقــام القــرارات املفقــودة.

جدول رقم )3(: مكاتب االعتراضات وأرقام القرارات املفقودة

مثال على أرقام القرارات الفرقرقم آخر قراراملجموعاملكتبالرقم

930)1)971972عمان الغربية1.

972، 973، 145، 314، 541)8)14511459األشرفية2.

124، 125)2)898900ماركا3.
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مثال على أرقام القرارات الفرقرقم آخر قراراملجموعاملكتبالرقم

172)1)649650صويلح4.

160)1)259260ناعور5.

101,185,186)3)200203الجيزة6.

)138)2,8643002عمان املركز7.

)1)602601جنوب عمان8.

369)1)805806الزرقاء9.

171,179,467)3)744747الهاشمية10.

427)1)563564السخنة11.

68,69,70,71,72)5)336341السلط12.

)1)968969الفحيص13.

20,30)2)218220مادبا14.

7)1)3334لب15.

)2)1,1891191اربد16.

106)1)153154اربد الغربية17.

)3)1,5211524املفرق18.

1,01410131الكرك19.

24)1)3637غور الصافي20.

215)1)706707العقبة21.

642)1)767768الجفر22.

88)1)190191الطفيلة23.

435)1)449450الحسا24.

177املجموع
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5.2.1. تدقيق أعداد الناخبين املنشورة من قبل الهيئة املستقلة لالنتخاب

عمــل فريــق راصــد علــى مقارنــة للبيانــات الــواردة فــي الجــداول النهائيــة املنشــورة علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئة املســتقلة 

والــذي  الهيئــة  عــن  الصــادر  التقريــر  فــي  املنشــورة  باألرقــام  القانونيــة  املراحــل  بكافــة  بعــد مرورهــا  لانتخــاب وذلــك 

تــم تســليمه لجالــة امللــك بتاريــخ 2017/02/12 حــول االنتخابــات النيابيــة العامــة 2016، وبينــت عمليــة التدقيــق 

مجموعــة مــن الفروقــات فــي األرقــام التــي لــم يتمكــن فريــق راصــد مــن معرفــة ســببها، وتثيــر هــذه النتائــج تســاؤالت عديــدة 

لــدى فريــق راصــد حــول دقــة املعلومــات التــي ينشــرها مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، ويبيــن الجــدول )4( أعــداد 

الناخبيــن النهائــي املســجلين فــي كل مــن الدوائــر االنتخابيــة وتوزيعهــم الجنــدري كمــا صــدر عــن دائــرة األحــوال املدنيــة 

والجــوازات، كذلــك يبيــن الجــدول )5( الفروقــات فــي أعــداد الناخبيــن التــي ظهــرت عنــد تدقيــق الجــداول النهائيــة مــع مــا 

ورد فــي التقريــر التفصيلــي املنشــور علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة املســتقلة لانتخــاب.

الجدول )4(: أعداد الناخبين النهائي املسجلين في كل من الدوائر االنتخابية وتوزيعهم الجندري

الدائرة االنتخابيةالرقم
عدد 

الصناديق

عدد 

املسجلين

عدد 

الذكور
عدد اإلناث

نسبة 

الذكور

نسبة 

اإلناث

50.94%49.06%218290,530142,521148,009محافظة العاصمة/الدائرة األولى1.

50.26%49.74%313400,822199,363201,459محافظة العاصمة/الدائرة الثانية2.

52.28%47.72%193242,832115,877126,955محافظة العاصمة/الدائرة الثالثة3.

51.50%48.50%263249,555121,044128,511محافظة العاصمة/الدائرة الرابعة4.

52.72%47.28%380375,887177,730198,157محافظة العاصمة/الدائرة الخامسة5.

52.20%47.80%358326,615156,117170,498محافظة اربد/الدائرة األولى6.

53.33%46.67%179145,21767,77777,440محافظة اربد/الدائرة الثانية7.

53.88%46.12%148114,32552,72661,599محافظة اربد/الدائرة الثالثة8.

56.44%43.56%224164,55971,67892,881محافظة اربد/الدائرة الرابعة9.

53.27%46.73%428298,658139,576159,082محافظة البلقاء10.

55.28%44.72%295168,16575,19592,970محافظة الكرك11.

53.50%46.50%9653,34824,80528,543محافظة معان12.

50.93%49.07%385450,629221,143229,486محافظة الزرقاء/الدائرة األولى13.

52.38%47.62%141131,65962,69868,961محافظة الزرقاء/الدائرة الثانية14.

56.80%43.20%15995,47041,24254,228محافظة املفرق15.

55.79%44.21%9154,88524,26230,623محافظة الطفيلة16.
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الدائرة االنتخابيةالرقم
عدد 

الصناديق

عدد 

املسجلين

عدد 

الذكور
عدد اإلناث

نسبة 

الذكور

نسبة 

اإلناث

54.11%45.89%167106,73348,98057,753محافظة مادبا17.

55.51%44.49%177108,04048,06559,975محافظة جرش18.

56.39%43.61%146101,48344,25957,224محافظة عجلون19.

51.47%48.53%8055,87727,11728,760محافظة العقبة20.

56.64%43.36%16984,37636,58347,793دائرة بدو الشمال21.

56.77%43.23%13956,35024,35831,992دائرة بدو الوسط22.

56.34%43.66%13564,31028,07736,233دائرة بدو الجنوب23.

52.9%47.1%4,8844,140,3251,951,1932,189,132املجموع الكلي

الجدول )5(: مقارنة بين أعداد الناخبين املنشورة في الجداول النهائية والتقرير التفصيلي ملجريات االنتخابات النيابية 2016

الدائرة االنتخابيةالرقم

أعداد الناخبين كما 

وردت في الجداول 

النهائية املنشورة على 

موقع الهيئة 

أعداد الناخبين كما 

وردت في التقرير 

التفصيلي ملجريات 

االنتخابات النيابية 2016

الفرق

290,177290,530353محافظة العاصمة/الدائرة األولى1.

400,452400,822370محافظة العاصمة/الدائرة الثانية2.

242,198242,832634محافظة العاصمة/الدائرة الثالثة3.

249,125249,555430محافظة العاصمة/الدائرة الرابعة4.

375,433375,887454محافظة العاصمة/الدائرة الخامسة5.

325,918326,615697محافظة اربد/الدائرة األولى6.

144,883145,217334محافظة اربد/الدائرة الثانية7.

114,052114,325273محافظة اربد/الدائرة الثالثة8.

163,899164,559660محافظة اربد/الدائرة الرابعة9.

297,818298,658840محافظة البلقاء10.

167,280168,165885محافظة الكرك11.
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الدائرة االنتخابيةالرقم

أعداد الناخبين كما 

وردت في الجداول 

النهائية املنشورة على 

موقع الهيئة 

أعداد الناخبين كما 

وردت في التقرير 

التفصيلي ملجريات 

االنتخابات النيابية 2016

الفرق

53,21753,348131محافظة معان12.

449,753450,629876محافظة الزرقاء/الدائرة األولى13.

131,254131,659405محافظة الزرقاء/الدائرة الثانية14.

95,05595,470415محافظة املفرق15.

54,63854,885247محافظة الطفيلة16.

106,370106,733363محافظة مادبا17.

107,637108,040403محافظة جرش18.

101,112101,483371محافظة عجلون19.

55,81955,87758محافظة العقبة20.

83,91484,376462دائرة بدو الشمال21.

56,10256,350248دائرة بدو الوسط22.

64,03964,310271دائرة بدو الجنوب23.

4,130,1454,140,32510,180املجموع الكلي
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3.1. التوصيات

1.3.1. الشفافية االنتخابية

 لقــدرة املواطنيــن واملراقبيــن علــى إجــراء عمليــات التدقيــق اإلحصائــي املقــارن ملحتــوى جــداول الناخبيــن، 
ً
ضمانــا  •

بصيــغ  النهائيــة(  أو  األوليــة  )ســواًء  الناخبيــن  جــداول  تنشــر  أن  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  علــى  يتوجــب  فإنــه 

 للصيغــة اإللكترونيــة املغلقــة )Secure PDF( التــي 
ً
إلكترونيــة مفتوحــة )CSV( وقابلــة للبحــث والتحليــل، خافــا

تــم نشــر جــداول الناخبيــن مــن خالهــا، فمــن املهــم لتحقيــق الشــفافية االنتخابيــة أن يتمكــن العامــة مــن القيــام 

بتحليــل مســتقل للبيانــات األوليــة والتحقــق علــى أساســه مــن املعطيــات الــواردة مــن أي هيئــة إدارة االنتخابــات.

علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أن تجــد آليــة مناســبة إلخطــار املواطنيــن بقراراتهــا وقــرارات دائــرة األحــوال املدنيــة   •

حــول قبــول أو رفــض اعتراضاتهــم علــى جــداول الناخبيــن األوليــة، وضمــن إطــار زمنــي معقــول يتيــح للناخــب إعــداد 

القصيــرة  الرســائل  نظــام  اســتخدام  للهيئــة  يمكــن  البدايــة، حيــث  فــي محاكــم  الطعــن  لتقديــم  الازمــة  الوثائــق 

)SMS( كونهــا تتطلــب بشــكل أسا�ســي مــن املعترضيــن تزويدهــا برقــم الهاتــف مــن خــال طلــب االعتــراض. 

تقت�ســي متطلبــات الشــفافية االنتخابيــة توضيــح األســس التــي تــم بنــاًء عليهــا تخصيــص مراكــز االقتــراع للناخبيــن،   •

إذ أن هنــاك درجــة عاليــة مــن التشــوهات تفيــد بــأن مــكان اإلقامــة املســجل لــدى دائــرة األحــوال املدنيــة لــم يكــن 

األســاس الوحيــد لتخصيــص تلــك املقاعــد، ويمكــن ماحظــة ذلــك ضمــن الجــداول التــي تــم عرضهــا بمقارنــة أماكــن 

اإلقامــة بمراكــز االقتــراع املخصصــة داخــل الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة.

2.3.1. العدالة االنتخابية

علــى الهيئــة أن تتيــح مــدة زمنيــة أطــول لتصحيــح التشــوهات الواقعــة علــى تخصيــص مراكــز االقتــراع للناخبيــن   •

داخــل الدوائــر االنتخابيــة، حيــث أنــه ال بــد مــن تمديــد الفتــرة الخاصــة بتعديــل مراكــز االقتــراع ضمــن الدائــرة 

 لفتــرة تمتــد حتــى موعــد يســبق بدايــة عمليــة الترشــح، وهــذه ممارســة مطبقــة فــي عــدد مــن 
ً
االنتخابيــة املثبتــة حصــرا

الديمقراطيــات الحديثــة، إذ يحــق للناخــب تعديــل مركــز االقتــراع الخــاص بــه بنــاًء علــى مــكان إقامتــه داخــل الدائــرة 

االنتخابيــة ذاتهــا بدرجــة أعلــى مــن املرونــة.

يقتــرح فريــق راصــد علــى الهيئــة فتــح بــاب االعتــراض اإللكترونــي علــى مراكــز االقتــراع املخصصــة داخــل الدائــرة   •

االنتخابيــة املثبتــة حتــى اليــوم الســابق لعــرض الجــداول النهائيــة للناخبيــن، ويتــم هــذا مــن خــال إدخــال الناخــب 
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لرقمــه الوطنــي وتاريــخ ميــاده ورقــم هاتفــه ورقــم بطاقــة األحــوال املدنيــة، ليتــم بعــد ذلــك إرســال رقــم التحقــق مــن 

 
ً
الشــخصية برســالة نصيــة للناخــب، وعنــد إدخــال هــذا الرقــم إلــى منصــة التعديــل اإللكترونــي، يختــار الناخــب أيــا

مــن املــدارس الواقعــة ضمــن مــكان إقامتــه املثبــت فــي دائــرة األحــوال املدنيــة، لتكــون هــذه البيانــات ورقــم التحقــق 

معاييــر لضمــان تفــادي النقــل الكيــدي للغيــر والنقــل الجماعــي للناخبيــن مــن قبــل مرشــحيهم أو القائميــن علــى 

 لعــدد الناخبيــن فــي كل مركــز اقتــراع.
ً
حماتهــم االنتخابيــة، مــع تحديــد ســقف أعلــى إلكترونيــا

علــى الهيئــة أن تنشــر قائمــة مفصلــة بمراكــز االقتــراع املؤهلــة الســتقبال الناخبيــن مــن ذوي اإلعاقــة ومحــدودي   •

الحركــة، وإتاحــة درجــة عاليــة مــن املرونــة لنقــل الناخبيــن مــن ذوي اإلعاقــة ومحــدودي الحركــة إلــى مراكــز مؤهلــة 

الســتقبالهم يــوم االقتــراع.
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الباب الثاني

مراقبة مرحلة الترشح
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1.2. املقدمة

بــدأت عمليــة تســجيل املرشــحين فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 16-2016/08/18 فــي 23 مقــر لجنــة انتخــاب فــي مختلــف 

الدوائر االنتخابية، حيث شكلت لجنة انتخاب في كل دائرة انتخابية من قبل الهيئة املستقلة لانتخاب متخصصة 

للنظــر فــي عمليــة تســجيل املرشــحين والتأكــد مــن اســتكمال األوراق الثبوتيــة التــي أوردهــا قانــون االنتخــاب رقــم )6) 

 منــذ عشــر ســنوات علــى األقــل وأن يكــون قــد 
ً
لســنة 2016 )1) ضمــن املــادة )10(، والتــي أوجبــت أن يكــون املترشــح أردنيــا

أتــم ثاثيــن ســنة شمســية مــن عمــره فــي يــوم االقتــراع.

 فــي آليــة الترشــح، حيــث كانــت آليــة الترشــح فــي انتخابــات 2013 علــى طريقتيــن: 
ً
وشــهد قانــون االنتخــاب الحالــي تغيــرا

األولــى عــن طريــق الترشــح للمقاعــد الفرديــة وبشــكل فــردي علــى مســتوى الدوائــر املحليــة واألخــرى عــن طريــق الترشــح 

ضمــن الدائــرة العامــة مــن خــال قوائــم وطنيــة مغلقــة إال أن قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016، اشــترط أن يكــون 

 وهــو مــا أضافــه القانــون الجديــد عــن ســابقه)2)، كمــا اشــترط 
ً
الترشــح ضمــن قوائــم علــى مســتوى الدائــرة وليــس فرديــا

القانــون فــي الفقــرة )ب( مــن املــادة )9( أن يكــون الحــد األدنــى لتشــكيل القائمــة ثاثــة مرشــحين وأن يكــون الحــد األعلــى 

للقائمــة ال يتجــاوز عــدد املقاعــد املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة باإلضافــة ملقعــد كوتــا الســيدات.

 

ويســتند اإلطــار القانونــي لعمليــة الترشــح بمراحلهــا املختلفــة علــى قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب رقــم )6( لســنة 

التعليمــات  إلــى  باإلضافــة  وتعديلــه)3)،   2012 لســنة   )11( رقــم  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  وقانــون  وتعديلــه   2016

التنفيذيــة الخاصــة بالترشــح للدائــرة االنتخابيــة رقــم )6( لســنة 2016 والصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب)4).

اعتمد قانون االنتخاب ملجلس النواب رقم )6( لسنة 2016 نظام القوائم النسبية املفتوحة، فنظام القائمة النسبية 

يعنــي أن يقــدم كل حــزب سيا�ســي أو مجموعــة مــن األفــراد قائمــة مــن املرشــحين عــن كل دائــرة مــن الدوائــر االنتخابيــة 

متعــددة التمثيــل، ويقــوم الناخبــون باالقتــراع لصالــح قائمــة معينــة، حيــث تفــوز كل قائمــة بحصــة مــن مقاعــد الدائــرة 

االنتخابيــة تتناســب مــع حصتهــا مــن أصــوات الناخبيــن. أمــا فيمــا يتعلــق بالقوائــم النســبية املفتوحــة فتعنــي أن الناخبيــن 

يستطيعون تحديد مرشحيهم املفضلين ضمن القائمة املختارة، والنظام االنتخابي املعتمد النتخابات مجلس النواب 

2016 حــدد أن تظــم القائمــة عــدد مــن املرشــحين ال يقــل عــن ثــاث وبحــد أعلــى عــدد مقاعــد الدائــرة املترشــح ضمنهــا 

باســتثناء املرشــحة عــن الكوتــا النســائية، بحيــث ال تعتبــر مــن ضمــن الحــد األعلــى للقائمــة، كذلــك فإنــه يحــق لــكل ناخــب 

التصويــت لقائمــة واحــدة ثــم لديــه الحــق باختيــار جميــع املرشــحين مــن تلــك القائمــة أو عــدد منهــم.

)1) ملحق رقم )1).
)2) النظــام االنتخابــي فــي القانــون الســابق هــو نظــام مختلــط بيــن نظــام الصــوت الواحــد غيــر املتحــول للمقاعــد علــى مســتوى الدائــرة االنتخابيــة 

املحليــة، ونظــام التمثيــل النســبي للقوائــم علــى مســتوى الدائــرة الوطنيــة.
)3) ملحق رقم )2).
)4) ملحق رقم )4).
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2.2. اإلطار املنهجي

اعتمد فريق راصد منهجية التتبع امليداني لرصد عملية الترشح، حيث عمل ضمن آلية موضحة في الشكل )10).

الشكل )10(: منهجية مراقبة مرحلة الترشح، املصدر: راصد

وهدفــت عمليــة مراقبــة مرحلــة الترشــح إلــى قيــاس عدالــة وســامة اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا، كمــا تــم قيــاس مــدى 

 لهــذا الهــدف، كمــا هدفــت 
ً
كفــاءة الكــوادر العاملــة مــع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــن خــال نمــاذج أعــدت خصيصــا

العمليــة بمجملهــا إلــى قيــاس مقارنــة اإلجــراءات التنفيذيــة مــع عدالــة وحريــة ونزاهــة وشــفافية العمليــة االنتخابيــة.

وفيمــا يخــص النمــاذج التــي تــم توزيعهــا علــى املراقبيــن خــال مرحلــة تســجيل املرشــحين، فوزعــت علــى أربعــة نمــاذج، 

وهــي:
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1.2.2. النموذج األول: نموذج مشاهدات املراقببين خالل عملية تسجيل املرشحين

تضمــن النمــوذج األول مجموعــة مــن األســئلة يتــم اإلجابــة عليهــا مــن قبــل املراقــب أثنــاء تواجــده داخــل مركــز تســجيل 

املرشحين حسب التدريب الذي تلقاه، حيث تضمن النموذج مجموعة من األسئلة تختص بجاهزية مراكز التسجيل 

وتوافــر جميــع األوراق الازمــة للتســجيل، كمــا تضمــن النمــوذج أســئلة خاصــة بمائمــة مراكــز التســجيل الســتقبال 

األشخاص في ذوي اإلعاقة وأهم اإلجراءات التي يتم تنفيذها من قبل كوادر الهيئة املستقلة لانتخاب ومدى جاهزيتهم 

وكفاءتهــم إلتمــام عمليــات التســجيل، كمــا تــم التركيــز علــى رصــد أي حــاالت منــع للمواطنيــن مــن الترشــح والتحقــق مــن 

األســباب الكامنــة وراء عمليــة املنــع، ورصــد أي مشــاجرات أو حــوادث قــد تحصــل أثنــاء عمليــة التســجيل.

2.2.2. النموذج الثاني: نموذج مقابالت طالبي الترشح قبل البدء بعملية التسجيل

تــم تعبئــة النمــوذج مــن قبــل املراقبيــن عنــد مقابلتهــم لطالبــي الترشــح قبــل البــدء بعمليــة التســجيل، حيــث تضمــن 

عــن  املعرفــة  وكيفيــة  التســجيل  مراكــز  إلــى  الوصــول  ســهولة  حــول  تتمحــور  التــي  األســئلة  مــن  مجموعــة  النمــوذج 

إجــراءات التســجيل، كمــا تــم االستفســار عــن إجــراءات الحصــول علــى األوراق املطلوبــة للتســجيل وهــل كان هنــاك أي 

فــي اســتخراجها. صعوبــات 

3.2.2. النموذج الثالث: نموذج طالبي الترشح بعد االنتهاء من عملية التسجيل

تــم تعبئــة النمــوذج مــن قبــل املراقبيــن عنــد مقابلتهــم لطالبــي الترشــح بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التســجيل، حيــث تضمــن 

النمــوذج االستفســار عــن قبــول طلبــات الترشــح واملــدة التــي اســتغرقتها التســجيل ومــدى الرضــا عــن اإلجــراءات خــال 

هــذه العمليــة، وفيمــا إذا كانــت األوراق التــي أحضرهــا طالبــي الترشــح مطابقــة لــألوراق املطلوبــة لعمليــة التســجيل.

4.2.2. النموذج الرابع: نموذج مقابالت املوظفين املسؤولين عن عملية تسجيل املرشحين 

تــم تعبئــة النمــوذج مــن قبــل املراقبيــن عنــد مقابلتهــم للموظفيــن املســؤولين عــن عمليــة تســجيل املرشــحين، وتضمــن 

 على إجراءات التسجيل، وما إذا تلقى املوظف ضغوطات 
ً
 متخصصا

ً
النموذج االستفسار عن تلقي املوظفين تدريبا

إلتمــام عمليــة التســجيل، كمــا تضمــن النمــوذج استفســار عــن آليــة تســليم الطلبــات املقدمــة للهيئــة، وعــن مــدى درايــة 

املتقدميــن بطلبــات الترشــح بإجــراءات الترشــح واألوراق املطلوبــة، وقيــاس مــدى رضــا املوظــف عــن تعامــل الهيئــة معــه.
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3.2. نتائج مراقبة عملية الترشح

قام فريق املراقبين امليدانيين على رصد مرحلة الترشح من خال مراقبة مجريات العملية في جميع مراكز التسجيل 

طــوال ســاعات العمــل خــال أيــام التســجيل الثاثــة، وتــم جمــع معلومــات املراقبــة مــن خــال أربعــة نمــاذج صممــت 

لجمــع املعلومــات عــن طريــق املشــاهدات املباشــرة للمراقبيــن أو املقابــات مــع املعنييــن.

أدارت الهيئــة املســتقلة لإلنتخابــات مجريــات عمليــة تســجيل املرشــحين مــن خــال 23 مركــز تســجيل حــول اململكــة 

 ،2016/08/18 يــوم  نهايــة  وحتــى   2016/08/16 يــوم  صبــاح  مــن  املمتــدة  الفتــرة  خــال  وتمــت  بالترشــح،  للراغبيــن 

لإلنتخابــات  ترشــح  بطلبــات  تقدمــوا   
ً
ومرشــحة  

ً
مرشــحا  1,293 تضمنــت  قائمــة   230 األوليــة  القوائــم  عــدد  وبلغــت 

 للمقاعد املخصصة للشيشــان والشــركس، 
ً
 للمقاعد املخصصة للمســيحيين و 24 مرشــحا

ً
النيابية منهم 64 مرشــحا

فــي حيــن تقدمــت 255 ســيدة بطلبــات ترشــح منهــن 4 ســيدات مســيحيات وســيدتين شيشانية/شركســية، وكذلــك 

تقــدم قائمتيــن نســائيتين للترشــح فــي الدائــرة األولــى فــي محافظــة الزرقــاء حملــت اإلســم »قائمــة النشــميات« وفــي الدائــرة 

الخامســة ملحافظــة العاصمــة حملــت اإلســم »قائمــة ســيدات األردن«، فيمــا تبيــن أن 7 قوائــم لــم تضــم أي ســيدة 

ضمــن مرشــحيها.

 للترشــح 
ً
أمــا فيمــا يخــص تــوزع املرشــحين علــى دوائــر اململكــة، شــهدت البلقــاء الزخــم األعلــى مــن خــال 113 طالبــا

 للترشــح توزعــوا علــى 6 
ً
توزعــوا علــى 13 قائمــة، بينمــا شــهدت محافظــة عجلــون الزخــم األقــل مــن خــال 29 طالبــا

 أورد الراصديــن معلومــات تفيــد تزاحــم الراغبيــن بالترشــح 
ً
قوائــم، وخــال اليــوم األخيــر والســاعات األخيــرة تحديــدا

علــى املرتبــة األخيــرة فــي التســجيل وذلــك بهــدف  حصــول القائمــة علــى الصفحــة األخيــرة مــن كتيــب االقتــراع.

 
ً
وحســب بيانات راصد فقد وصل عدد املرشــحين النهائي بعد انقضاء فترة الطعن واالنســحابات)1) إلى 1,252 مرشــحا

 بينمــا توفيــت مرشــحة فــي محافظــة معــان، ورفضــت محكمــة 
ً
ضمــن 226 قائمــة، وانســحب مــا مجموعــه 18 مترشــحا

 رفضهــم مجلــس مفو�ســي 
ً
20 طلبــا االســتئناف ترشــحان كانــت قــد قبلتهــم الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، إضافــة إلــى 

، ووصــل العــدد 
ً
الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ليصبــح مجمــوع مــن أســقطت أســماؤهم مــن جــداول الترشــح إلــى 41 طلبــا

النهائــي للســيدات املرشــحات إلــى 252 مترشــحة. 

مــن خــال  الراصديــن  أورده  ملــا   
ً
النيابيــة 2016 وفقــا لانتخابــات  املرشــحين  تســجيل  نتائــج عمليــة مراقبــة  جــاءت 

التالــي: النحــو  علــى  لذلــك  املخصصــة  االســتبيانات 

)1) امتدت فترة الطعون من 24-2016/08/29، فيما انتهت فترة االنسحابات بتاريخ 2016/09/10.
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1.3.2. نتائج مقابالت طالبي الترشح قبل بدء عملية التسجيل

تــم تعبئــة مــا مجموعــه 1,195 اســتمارة مــن قبــل فريــق راصــد، تــم اســتامها وتحليلهــا مــن قبــل غرفــة العمليــات 

املخصصــة ملراقبــة عمليــة الترشــح، وكانــت النتائــج التــي أفــاد بهــا املواطنيــن الراغبيــن بالترشــح موضحــة فــي الشــكل 

.(11(

الشكل )11(: نتائج مقابات طالبي الترشح قبل بدء عملية التسجيل، املصدر: راصد



92

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  6 1 0 2

2.3.2. نتائج مقابالت طالبي الترشح بعد االنتهاء من عملية التسجيل

العمليــات  قبــل غرفــة  مــن  تــم اســتامها وتحليلهــا  راصــد،  قبــل فريــق  مــن  مــا مجموعــه 1,121 اســتمارة  تعبئــة  تــم 

.(12( الشــكل  فــي  موضحــة  الترشــح  طالبــي  بهــا  أفــاد  التــي  النتائــج  وكانــت  الترشــح،  عمليــة  ملراقبــة  املخصصــة 

الشكل )12(: نتائج مقابات طالبي الترشح بعد االنتهاء من عملية التسجيل، املصدر: راصد

3.3.2. نتائج مقابالت املوظفين املسؤولين عن عملية تسجيل املرشحين

تــم تعبئــة مــا مجموعــه 96 اســتمارة مــن قبــل فريــق راصــد، تــم اســتامها وتحليلهــا مــن قبــل غرفــة العمليــات املخصصــة 

ملراقبــة عمليــة الترشــح، وكانــت النتائــج كمــا يبيــن الشــكل )13).
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الشكل )13(: نتائج مقابات املوظفين املسؤولين عن عملية تسجيل املرشحين، املصدر: راصد
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4.3.2. نتائج املالحظات املباشرة للمراقبين حول عملية تسجيل املرشحين لالنتخابات النيابية

تــم تعبئــة مــا مجموعــه 120 اســتمارة مــن قبــل فريــق راصــد امليدانــي، تــم اســتامها وتحليلهــا مــن قبــل غرفــة العمليــات 

املخصصــة ملراقبــة عمليــة الترشــح، وكانــت النتائــج موضحــة فــي الشــكل )14).

الشكل )14(: نتائج املاحظات املباشرة للمراقبين حول عملية تسجيل املرشحين لانتخابات النيابية، املصدر: راصد
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4.2. دراسة وتحليل للقوائم املترشحة لالنتخابات النيابية

نفــذ فريــق راصــد مجموعــة مــن الدراســات والتحليــات التــي اســتهدفت القوائــم املترشــحة لانتخابــات النيابيــة، بنــاًء 

علــى املعطيــات املتوفــرة حــول هــذه القوائــم ومرشــحيها ومشــاركة األحــزاب السياســية فــي االنتخابــات، وذلــك بهــدف 

زيــادة وعــي املواطــن األردنــي بالعمليــة االنتخابيــة.

1.4.2. تحليل الخلفيات العلمية والعملية للمرشحين وأسس ترشحهم ونفوذهم

 ملرشــحي االنتخابــات النيابيــة 2016 بعــد انتهــاء فتــرة الترشــح، مــن حيــث األســس التــي 
ً
 تفصيليــا

ً
نّفــذ فريــق راصــد تحليــا

اســتندوا عليهــا لتكويــن قوائمهــم وخلفياتهــم العلميــة والعمليــة وطبيعــة النفــوذ الــذي يســتندون عليــه خــال حماتهــم 

، حيــث تــم الوصــول إلــى هــذه 
ً
 ومرشــحة

ً
االنتخابيــة، وذلــك وفــق منهجيــة البحــث الكمــي والتــي اســتهدفت 1,100 مرشــحا

الفئــة مــن خــال االتصــال املباشــر معهــم واملعلومــات الخاصــة التــي جمعهــا الراصديــن امليدانييــن عــن كل مرشــح أو 

التــي نشــرت علــى وســائل التواصــل االجتماعــي وخاصــة املرشــحين الذيــن قامــوا بنشــر ســيرهم الذاتيــة، ويوضــح الشــكل 

)15( و )16( نتائــج التحليــل.

الشكل )15(: تحليل الخلفيات العلمية والعملية للمرشحين وأسس ترشحهم ونفوذهم، املصدر: راصد
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الشكل )16(: تحليل الخلفيات العلمية والعملية للمرشحين وأسس ترشحهم ونفوذهم، املصدر: راصد

2.4.2. تحليل للقوائم املترشحة

عمــل فريــق راصــد علــى بنــاء الخارطــة االنتخابيــة الوطنيــة، وهــي خارطــة شــاملة تحتــوي كافــة املعلومــات اإلحصائيــة 

لألوزان التمثيلية والتنافسية في كل دائرة انتخابية، باإلضافة إلى توزيع التحالفات املناطقية والسياسية املتنافسة 

علــى مقاعــد مجلــس النــواب الثامــن عشــر علــى الصعيــد الوطنــي باالعتمــاد علــى قوائــم املرشــحين األوليــة.

، إلــى 
ً
 ومرشــحة

ً
وتشــير نتائــج التحليــل الــذي تــم إجــراؤه علــى 230 قائمــة التــي طلبــت الترشــح، والتــي ضمــت 1,293 مرشــحا

أن نســب التنافســية علــى املقاعــد النيابيــة متفاوتــة بشــكل كبيــر مــا بيــن الدوائــر االنتخابيــة، ففــي الوقــت الــذي يتنافــس 
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 على املقعد الواحد في الدائرة األولى ملحافظة العاصمة، يتنافس 7 مرشحين فقط على املقعد الواحد 
ً
فيه 16 مرشحا

فــي محافطــة عجلــون، أي بتنافســية تفــوق الضعــف، بينمــا تبّيــن أن املقعــد الواحــد فــي محافظــة الكــرك يتنافــس عليــه 

 علــى املقعــد الواحــد فــي الدائــرة األولــى ملحافظــة إربــد، كمــا يوضــح الشــكل )17).
ً
10 مرشــحين، فيمــا يتنافــس 14 مرشــحا

 

أمــا فــي فيمــا يخــص تنافســية القوائــم املترشــحة علــى املقعــد الواحــد فقــد تبيــن أن أعاهــا كانــت فــي دائــرة بــدو الوســط 

حيــث أن كل 4 قوائــم تتنافــس علــى مقعــد واحــد، أمــا أدناهــا كانــت فــي محافظــة الكــرك حيــث تبيــن أن كل 1.1 مــن 

القوائــم املترشــحة تتنافــس علــى مقعــد واحــد، أمــا الدائــرة الثانيــة ملحافظــة الزرقــاء فيتنافــس فيهــا 2.3 مــن القوائــم 

على كل مقعد مخصص لها، كما تبين أن 7 قوائم لم تضم أي سيدات ضمن مرشحيها وهي كل من قائمة »التعاون« 

فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة العاصمــة وقائمــة »األرض« فــي محافظــة جــرش وقائمــة »مبــادرة« فــي محافظــة الطفيلــة 

وقوائــم »الحــق يعلــو« و »التعــاون« و »رعــد الجنــوب« فــي محافظــة معــان وقائمــة »الفجــر« فــي محافظــة العقبــة.

 

أمــا بالنســبة لعــدد املرشــحين فــي كل قائمــة مترشــحة، تبيــن أن مــا نســبته 66% مــن القوائــم قــد تقدمــت بعــدد مرشــحين 

مســاو لعــدد املقاعــد املخصصــة للدائــرة االنتخابيــة، بينمــا 34% مــن القوائــم قــد تقدمــت بعــدد مرشــحين أقــل مــن 

عــدد املقاعــد املخصصــة لدوائرهــم.

وفيمــا يخــص تحليــل قوائــم االئتافــات التــي ترشــحت عــن أكثــر مــن دائــرة انتخابيــة فــي اململكــة، بينــت النتائــج أن مــا 

نســبته 55% مــن القوائــم االنتخابيــة ُســجلت بأســماء مشــابهة ألســماء قوائــم فــي دوائــر انتخابيــة أخــرى، األمــر الــذي 

11 قائمــة،  مــن خــال  العــدد األعلــى  القوائــم، وســجلت قائمــة »اإلصــاح«  تلــك  برامجــي ملرشــحي  إئتــاف  إلــى  يشــير 

وســجلت قائمــة »الكرامــة« 9 قوائــم، وتكــررت كل مــن قائمــة »املســتقبل« و »العدالــة« فــي 7 دوائــر انتخابيــة مختلفــة 

علــى التوالــي، وتكــررت قائمــة »البركــة« فــي 6 دوائــر انتخابيــة مختلفــة.

 

 علــى متابعــة فريــق راصــد لعمليــة الترشــح، تبيــن وجــود خلــل فــي تعليمــات الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، والــذي 
ً
واعتمــادا

يمنــع تشــابه أســماء القوائــم حتــى وإن اختلفــت دوائــر ترشــحها، األمــر الــذي أدى إلــى إربــاك القوائــم عنــد اســتدعاء 

الهيئــة لهــم، وهــذا األمــر يحــد مــن العدالــة االنتخابيــة بيــن القوائــم املترشــحة ممــا يــؤدي إلــى عرقلــة تشــكيل وترويــج 

اإلئتافــات البرامجيــة الوطنيــة الــذي يشــكل الركيــزة األساســية للنظــام النســبي كنظــام انتخابــي يخــدم مســيرة اإلصــاح 

السيا�ســي فــي األردن.

شير إلى أن تضارب التسميات 
ُ
ويشكل استدعاء القوائم ملنع وجود أي تشابه يخالف املمارسات الدولية املقارنة، والتي ت

 إلرباك الناخب ولجنة الفرز.
ً
يتم منعه فقط في حال انطبق شرط التنافس داخل نفس الدائرة االنتخابية تفاديا
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إال أنــه فــي حــال غــاب شــرط التنافــس، تركــت حريــة التســميات، وهــذا هــو الحــال فــي األردن، إذ أنــه ال يوجــد تنافــس علــى 

األصــوات للقائمــة الواحــدة خــارج حــدود دائرتهــا االنتخابيــة، وتشــابه أســماء القوائــم االنتخابيــة فــي دوائــر مختلفــة أمــر 

متعــارف عليــه عنــد اإلئتافــات البرامجيــة والحزبيــة حــول العالــم ويعامــل كحــق ترويجي للمرشــحين.

الشكل )17(: تنافسية املرشحين على املقعد الواحد ضمن الدوائر االنتخابية، املصدر: راصد
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3.4.2. خارطة املشهد الحزبي لالنتخابات النيابية األردنية 2016

 حــول الخارطــة الحزبيــة فــي املشــهد االنتخابــي لعــام 2016 وتــم تدقيقهــا بعــد إعــان 
ً
أجــرى فريــق راصــد اســتطاعا

أســماء القوائــم النهائيــة مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، وتــم تنفيــذ االســتطاع مــن خــال اعتمــاد منهجيــة البحــث 

الكمــي وفــق أســلوبين مختلفيــن، حيــث تــم إجــراء اتصــال مباشــر مــع األمنــاء العاميــن لألحــزاب السياســية والناطقيــن 

اإلعامييــن الرســميين لألحــزاب، كمــا تــم جمــع املعلومــات الــواردة مــن املراقبيــن امليدانييــن لفريــق راصــد.

أظهــرت النتائــج الكميــة لاســتطاع أن جميــع األحــزاب قــد صرحــت بنيتهــا املشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة، حيــث 

 بالتصريــح 
ً
 بنســبة 78% مــن إجمالــي األحــزاب، بينمــا اكتفــى 11 حزبــا

ً
 إلــى 39 حزبــا

ً
وصــل عــدد األحــزاب املشــاركة ترشــحا

برغبتهــم باملشــاركة مــن خــال االنتخــاب فقــط، وتفــاوت زخــم التنافــس الحزبــي مــا بيــن الدوائــر االنتخابيــة بصــورة 

 مــن املرشــحين بنســبة 41% مــن مجمــوع 
ً
 حزبيــا

ً
كبيــرة، حيــث ســجلت الدائــرة الثالثــة فــي محافظــة اربــد أعلــى حضــورا

املرشــحين لتلــك الدائــرة، كمــا ســجلت الدائــرة الخامســة فــي محافظــة العاصمــة األعلــى فــي عــدد املترشــحين الحزبييــن 

 توزعــوا علــى 8 قوائــم انتخابيــة،  بينمــا ال يوجــد 
ً
 حزبيــا

ً
علــى مســتوى اململكــة، حيــث وصــل العــدد فيهــا إلــى 27 مترشــحا

أي مرشــح حزبــي فــي دائــرة بــدو الوســط وذلــك حســبما أورد األمنــاء العامــون لألحــزاب، كمــا يوضــح الشــكل )18).

وبينــت نتائــج اســتطاع الخارطــة الحزبيــة فــي املشــهد االنتخابــي أن املرشــحين مــن ذوي االنتمــاءات الحزبيــة شــكلوا مــا 

 ومرشــحة، حيــث كانــت نســبة الذكــور منهــم 
ً
نســبته 18% مــن إجمالــي عــدد املترشــحين، بمــا مجموعــه 234 مرشــحا

 بنســبة اإلناث 18.3%، وقد توزع املرشــحون من ذوي االنتماءات الحزبية على 99 قائمة انتخابية في 
ً
81.7% مقارنة

مختلــف الدوائــر االنتخابيــة، وبدراســة القوائــم املترشــحة مــن ذوي االنتمــاءات الحزبيــة تبيــن أن 73 قائمــة منهــا شــارك 

فــي بنائهــا حــزب واحــد، بينمــا وصــل عــدد القوائــم التــي اشــترك فــي بنائهــا أكثــر مــن حــزب إلــى 26 قائمــة.

 في االنتخابات النيابية للعام 
ً
كما بينت النتائج حسب تصريحات األحزاب)1) التي تم االتصال بها، أن أكثر األحزاب ترشحا

 أي مــا يعــادل 5.6% مــن إجمالــي املرشــحين 
ً
2016 هــو حــزب جبهــة العمــل اإلســامي حيــث ترشــح مــا مجموعــه 72 مرشــحا

 أي مــا يعــادل 1.8% مــن 
ً
علــى مســتوى اململكــة شــكلت نســبة الســيدات 19%، تــاه حــزب التيــار الوطنــي بترشــيح 23 مرشــحا

 أي 
ً
إجمالــي املرشــحين فــي اململكــة شــكلت منهــم نســبة الســيدات 17%، ثــم حــزب املؤتمــر الوطنــي )زمــزم( بترشــيح 20 مرشــحا

مــا يعــادل 1.6% مثلــت منهــم نســبة الســيدات 10%، وأظهــرت النتائــج أن القوائــم املترشــح بهــا مرشــحين يســاريين لــم تبنــى 

مــن قبــل مرشــحين يســاريين فقــط بــل كانــت عبــارة عــن قوائــم مختلطــة بيــن اليســار والوســط والتحالفــات العشــائرية، كمــا 

أظهــرت النتائــج ميــل أحــزاب اليميــن والوســط إلــى بنــاء تحالفاتهــا بصــورة متباينــة فــي مختلــف الدوائــر التــي ترشــحت فيهــا، أي 

أنــه لــم يتــم ماحظــة أي ســلوك معيــاري لتحالــف األحــزاب اليمينيــة والوســطية ذاتهــا فــي مختلــف الدوائــر التــي تترشــح فيهــا.

)1) بلــغ عــدد األحــزاب السياســية لغايــة فتــرة الترشــح لانتخابــات النيابيــة 2016 واملرخصــة مــن قبــل وزارة الشــؤون السياســية والبرملانيــة إلــى 50 
.
ً
 سياســيا

ً
حزبــا
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الشكل )18(: خارطة املشهد الحزبي لانتخابات النيابية األردنية 2016
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5.2. التوصيات

فــي توفيــر املعلومــات االنتخابيــة ضمــن األطــر  رصــد فريــق التحالــف مجموعــة مــن املؤشــرات التــي تشــير إلــى تراجــع 

 إلــى تضــارب التصريحــات الصــادرة عــن الهيئــة 
ً
الزمنيــة القانونيــة وضعــف دقــة املعلومــات املقدمــة للناخبيــن، إضافــة

 مجموعــة املاحظــات والتوصيــات املرتبطــة بــكل منهــا:
ً
املســتقلة لانتخــاب حــول عمليــة الترشــح، وتاليــا

1.5.2. اإللتزام باألطر الزمنية

علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أن تلتــزم باألطــر القانونيــة املتعلقــة بنشــر القوائــم النهائيــة للمرشــحين علــى موقعهــا 

 لبنــود املــادة )14) 
ً
اإللكترونــي أو فــي أي مــن الصحــف املحليــة اليوميــة، حيــث يعتبــر عــدم اإللتــزام بهــذا اإلجــراء مخالفــة

 بــأن الفتــرة القانونيــة للفصــل فــي طلبــات الترشــح انقضــت بتاريــخ 
ً
مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بالترشــح)1)، علمــا

 وااللتــزام بمعاييــر 
ً
2016/08/25، وعلــى الهيئــة االلتــزام بأماكــن النشــر القانونيــة واألطــر املنصــوص عليهــا قانونيــا

الشــفافية االنتخابيــة فــي نشــر املعلومــات، لتتمكــن القواعــد االنتخابيــة مــن االطــاع علــى كافــة املعلومــات االنتخابيــة 

والخاصــة بأعــداد وأســماء املرشــحين.

2.5.2. ضعف دقة املعلومات املقدمة للناخبين

يتوجــب علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب تعديــل وتحديــث الجــداول االنتخابيــة ضمــن املــدد الزمنيــة املحــدد فــي القانــون 

 لتكــرار حادثــة وجــود أشــخاص مســجلين فــي دوائــر غيــر دوائرهــم االنتخابيــة، كمــا هــو حــال الناخبيــن فــي 
ً
وذلــك تافيــا

دوائــر البــدو الذيــن تواجــدت أســمائهم داخــل الجــداول االنتخابيــة الخاصــة بدوائــر أخــرى. 

3.5.2. تضارب التصريحات الصادرة بخصوص الترشح

 للوقائــع والحقائــق، حيــث تعتبــر املعلومــات التــي 
ً
يجــب أن تكــون التصريحــات الصــادرة عــن الهيئــة منســجمة وفقــا

تنشــرها اإلدارة االنتخابيــة مــن أهــم متطلبــات الشــفافية االنتخابيــة ال ســيما وأنهــا تتيــح للمواطنيــن كافــة املعلومــات 

العمليــة  مجريــات  حــول  املواطنيــن  لــدى  معياريــة  انطباعــات  تخلــق  أن  شــأنها  ومــن  االنتخابيــة  بالعمليــة  املتعلقــة 

االنتخابيــة.

)1) نصــت املــادة علــى: »تقــوم الهيئــة بعــرض القوائــم للدائــرة االنتخابيــة التــي تــم قبــول طلباتهــا علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة وفــي مركــز املحافظــة 
ومقــر لجنــة انتخــاب الدائــرة االنتخابيــة«، كمــا ونصــت علــى: »تقــوم الهيئــة بنشــر تلــك القوائــم فــي صحيفتيــن محليتيــن يوميتيــن«.
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فخال مرحلة الترشح أصدرت الهيئة مجموعة من التصريحات لم تتسم باالنسجام، حيث صّرح املتحدث الرسمي 

 ،2016/08/23 فــي جلســته املنعقــدة بتاريــخ  بأنــه »قــرر مجلــس مفو�ســي الهيئــة املســتقلة لانتخــاب  باســم الهيئــة 

 ألحــكام البنــد )ه( مــن الفقــرة )1( مــن املــادة )15( مــن قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب رقــم )6( لســنة  2016 
ً
اســتنادا

وتعديلــه، املوافقــة علــى 228 طلــب ترشــح مــن أصــل 230 قائمــة طلبــت الترشــح علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة«. 

 
ً
مســبقا صــّرح  التــي  والقوائــم  املرشــحين  مــن  عــدد  برفــض  وتصــرح   2016/08/25 بتاريــخ  ذلــك  بعــد  الهيئــة  لتعــود 

باملوافقــة عليهــا، ممــا أدى إلــى إربــاك املرشــحين وقواعدهــم االنتخابيــة.

كمــا وتضاربــت تصريحــات الهيئــة بخصــوص أعــداد طالبــي الترشــح، حيــث صرحــت بنهايــة فتــرة تقديــم الطلبــات بتلقيهــا 

 للترشــح، ونشــرت قائمــة منقوصــة تحتــوي معلومــات 12 دائــرة انتخابيــة فقــط مــن أصــل 23 دائــرة، لتعــود 
ً
1,293 طلبــا

 فقــط، وهنــا علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب توخــي الدقــة والشــفافية، وذلــك مــن 
ً
 بتلقيهــا 1,292 طلبــا

ً
وتنشــر رســميا

 بتعليماتهــا التنفيذيــة 
ً
خــال نشــر القوائــم األوليــة والنهائيــة لطالبــي الترشــح وقــرار الهيئــة الصــادر بحــق كل منهــم التزامــا

 لإلربــاكات التــي ســببها ضعــف الشــفافية، باإلضافــة إلــى عــدم حــذف هــذه املعلومــات مــن املوقــع اإللكترونــي 
ً
وتصحيحــا

للهيئة.
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الباب الثالث

مراقبة حمالت الدعاية االنتخابية
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3.1. مقدمة

يمنــح النظــام االنتخابــي واإلطــار القانونــي لانتخــاب فــي جميــع املمارســات الديمقراطيــة فتــرة زمنيــة تختلــف مــن دولــة 

ألخــرى يســتطيع فيهــا املرشــح أو القائمــة أو الحــزب ممارســة نشــاطهم االنتخابــي الســتقطاب الجماهيــر، وتعــّد هــذه 

الفتــرة مــن الفتــرات التــي تشــهد تجــاوزات كثيــرة، ويمكــن مــن خــال اإلطــار القانونــي الناظــم لفتــرة الحمــات االنتخابيــة 

احتــواء أي مخالفــات وتجــاوزات يمكــن أن تحــدث أثنــاء الفتــرة.

 

وســمحت املــادة )20( مــن قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 )1) للمترشــح بالبــدء بالدعايــة االنتخابيــة بمجــرد تقديــم 

طلب الترشح للجنة االنتخاب على أن تنتهي فترة الحمات االنتخابية قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم املحدد لاقتراع 

وهو ما يســمى بفترة الصمت االنتخابي)2)، ونظمت عدد من مواد قانون االنتخاب ماهّية املســار القانوني التي ســتخضع 

له مرحلة الدعاية االنتخابية، بالتوازي مع التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حمات الدعاية االنتخابية)3).

 

ويســتند اإلطــار القانونــي الحمــات الدعايــة االنتخابيــة علــى قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب وقانــون الهيئــة املســتقلة 

لانتخاب رقم )11( لسنة 2012 وتعديله)4) والتعليمات التنفيذية الخاصة لحمات الدعاية االنتخابية رقم )7( لسنة 

2016، إال أن اإلطار القانوني لم يردع العديد من املرشــحين الذين بدأوا الحمات االنتخابية قبل مرحلة الترشــح على 

بعض القنوات الفضائية األردنية ومن خال طرود تحتوي على مواد تموينية خال شهر رمضان الذي سبق العملية 

االنتخابية، واللقاء بأفراد املجتمع في املناسبات االجتماعية، باإلضافة إلى إرسال رسائل الدعم واملؤازرة عبر شاشات 

الفضائيــات األردنيــة الخاصــة وعبــر شــركات االتصــال، ونشــر الدعايــة فــي املواقــع اإللكترونيــة األردنيــة.

 

وتميــز اإلطــار القانونــي للحمــات االنتخابيــة فــي انتخابــات 2016 بتحديــد ســقف الحمــات االنتخابيــة مــن خــال ضبــط 

اإلنفــاق ضمــن أســس واضحــة ومحــددة، ولكنهــا لــم ترقــى ملســتوى الطمــوح ولــم تتوائــم واملمارســات الدوليــة الفضلــى 

 
ً
الخاصــة بضوابــط اإلنفــاق للحمــات االنتخابيــة، حيــث كان مــن األجــدر علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أن تفتــح حــوارا

 حــول آليــات ضبــط اإلنفــاق مــن خــال عقــد لقــاءات مــع املؤسســات الرقابيــة واملختصيــن فــي الشــأن االنتخابــي، 
ً
معمقــا

كمــا أن التعليمــات التنفيذيــة نصــت علــى ضــرورة اإلفصــاح عــن مــوارد تمويــل الحمــات الدعائيــة للقائمــة، ويعتبــر عــدد 

الناخبين وكلفة املعيشة في كل دائرة هو املعيار األسا�سي في تحديد سقف اإلنفاق على حمات القوائم في تلك الدائرة.

)1) ملحق رقم )1).
 بعــد نهايــة الحملــة االنتخابيــة وتســتمر علــى امتــداد نهــار يــوم االقتــراع، حيــث يمنــع 

ً
)2) فتــرة الصمــت االنتخابــي: الفتــرة الزمنيــة التــي تأتــي مباشــرة

 علــى املترشــحين القيــام بــأي عمليــة تنــدرج 
ً
 باتــا

ً
خالهــا علــى كافــة القوائــم واالئتافــات مــن ممارســة أي نشــاط فــي إطــار حملتهــا االنتخابيــة، ويمنــع منعــا

ضمــن الترويــج والدعايــة وكســب وّد الناخبيــن.
)3) ملحق رقم )5).
)4) ملحق رقم )2).
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2.3. اإلطار املنهجي

تهــدف عمليــة مراقبــة الحمــات االنتخابيــة للقوائــم االنتخابيــة إلــى تقييــم مــدى توافــر فــرص متســاوية للمرشــحين ضمــن 

القوائــم االنتخابيــة للتعبيــر عــن دعاياتهــم االنتخابيــة مــن خــال مجموعــة مــن املؤشــرات التــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل 

تحالف راصد ملراقبة االنتخابات مثل قياس الوصول اإلعامي للقوائم االنتخابية بدرجة متساوية وتتبع املوارد املالية 

للقوائــم االنتخابيــة وآليــة اســتعمالها خــال فتــرة الدعايــة االنتخابيــة وتتبــع أســلوب اإلنفــاق املالــي للقوائــم االنتخابيــة 

وكيفية متابعة الهيئة املستقلة لانتخاب ألسس اإلنفاق التي تم اعتمادها في التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية 

االنتخابيــة، ومــدى مطابقــة هــذه الحمــات ألحــكام القانــون والتعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة.

اعتمــد فريــق راصــد منهجيــة التتبــع امليدانــي لرصــد فتــرة الحمــات االنتخابيــة، حيــث عمــل ضمــن املنهجيــة املوضحــة 

فــي الشــكل )19).

الشكل )19(: منهجية مراقبة حمات الدعاية االنتخابية، املصدر: راصد

وفيمــا يخــص النمــاذج التــي تــم توزيعهــا علــى املراقبيــن خــال مرحلــة الحمــات االنتخابيــة فوزعــت علــى ثــاث نمــاذج 

 ملعلومــات املراقبــة خــال هــذه الفتــرة وقيــاس مــدى تطبيــق املــواد القانونيــة التــي تنظمهــا، وهــي:
ً
لتكــون مصــادرا
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1.2.3. النموذج األول: نموذج مشاهدات الراصد خالل فعالية حملة انتخابية

تــم تخصيــص هــذا النمــوذج لجمــع املعلومــات حــول املشــاهدات املباشــرة للمراقــب امليدانــي مــن خــال زيــارة الفعاليــات 

االنتخابيــة ملرشــحي القوائــم علــى اختــاف أنواعهــا، وذلــك لقيــاس مــدى توافــق تلــك الفعاليــات والظــروف املحيطــة بهــا 

مــع كل مــن اإلطــار القانونــي الناظــم للحمــات االنتخابيــة واملعاييــر الدوليــة الخاصــة بعدالــة وحريــة العمليــة االنتخابية في 

مرحلة اســتقطاب جمهور الناخبين، ويمكن من خال هذا النموذج تحديد مدى اإلقبال النســائي والشــبابي للفعالية 

التــي تــم رصدهــا، ويمكــن معرفــة مــا إذا تــم توزيــع البيــان االنتخابــي الخــاص باملرشــح، وإذا كانــت هنــاك أي إســاءة ملرشــح 

آخــر أو حــزب آخــر، وإذا كان هنــاك أي شــعارات عنصريــة أو إقليميــة خــال خطــاب املرشــح أو القائمــة، ويمكــن رصــد 

الحضــور مــن الجهــات الرســمية الحكوميــة أو اإلعاميــة خــال الفعاليــة، ويمكــن مــن خــال هــذا النمــوذج توثيــق أي 

مشــادات كاميــة أو مشــاجرات، وقيــاس مــدى تواجــد األجهــزة األمنيــة أو الشــخصيات ذات التأثيــر والنفــوذ مقارنــة بباقــي 

الفعاليــات لباقــي القوائــم، ومــن خــال هــذه النمــاذج يمكــن رصــد أي اســتخدام ألي مــن املــوارد الحكوميــة أثنــاء أي مــن 

 ملراقبــة الفعاليــات االنتخابيــة فــي جميــع الدوائــر االنتخابيــة.
ً
فعاليــات املرشــحين، حيــث تــم جمــع 732 نموذجــا

2.2.3. النموذج الثاني: نموذج تقرير حادثة انتخابية خالل فترة حمالت الترشح

أبــرز االنتهــاكات والحــوادث التــي وقعــت خــال فتــرة الحمــات  تــم تخصيــص هــذا النمــوذج لجمــع املعلومــات حــول 

تــم جمــع 114  القوائــم، حيــث  بيــن جمهــور  العنــف االنتخابــي  االنتخابيــة، مثــل حــوادث شــراء األصــوات وأحــداث 

الدوائــر االنتخابيــة. فــي مختلــف  انتخابيــة  تبليــغ عــن حــوادث   
ً
نموذجــا

3.2.3. النموذج الثالث: نموذج مقابلة مفوض القائمة أو من ينوب عنه

تــم تخصيــص هــذا النمــوذج لجمــع املعلومــات ملعرفــة كــم القوائــم التــي تعمــل علــى برنامــج انتخابــي موحــد ولتحديــد 

أولويــات البرامــج االنتخابيــة ومــا إذا قامــت القوائــم بإنشــاء حســاب بنكــي خــاص بهــا ملرحلــة الحمــات االنتخابيــة، ومــا 

إذا كانــت القائمــة تشــترك مــع قوائــم أخــرى فــي دوائــر أخــرى، إضافــة إلــى قيــاس مــدى رضاهــم عــن أداء الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب، ومــدى ثقتهــم بنزاهــة الســلطة االنتخابيــة، وإذا كانــوا يتعرضــون ألي نــوع مــن الضغــوط االنتخابيــة ومــا هــي 

طبيعــة هــذه الضغــوط، وإن كان تحديــد ســقف للحملــة ســاهم فــي الحــد مــن ظاهــرة شــراء األصــوات، وهــل يعتقــد 

املرشــحين بوجــود عمليــة شــراء أصــوات فــي منطقتهــم، ومــا هــي نوعيــة القواعــد الشــعبية التــي يعتمــد عليهــا املرشــح، 

وفــي حــال حصلــت القائمــة علــى مقعــد فــي البرملــان هــل ســتقوم بتقديــم مقتــرح بتعديــل علــى قانــون االنتخابــات ومــا هــي 

أبــرز هــذه التعديــات، ومــا إذا كان يوجــد تنافــس ســلبي مــا بيــن املرشــحين، ومــا إذا يشــعر املرشــح بتكافــؤ فــي الفــرص 

بيــن أعضــاء قائمتــه والقوائــم األخــرى، وتــم تعبئــة هــذا النمــوذج مــن خــال املقابــات الشــخصية املباشــرة أو مــن خــال 

املكاملــات الهاتفيــة، حيــث تــم جمــع 160 نمــوذج للمقابــات.
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3.3. نتائج مراقبة نشاطات املرشحين والقوائم أثناء فترة الحمالت االنتخابية

ومــن خــال مراقبــة راصــد لهــذه املرحلــة تــم رصــد الكثيــر مــن األحــداث والتجــاوزات، وأظهــرت هــذه املرحلــة قصــور 

ملكافحــة  الحقيقيــة  اإلرادة  غيــاب  والقوائــم، وكمــا ظهــر  املرشــحين  بتنظيــم حمــات  يتعلــق  فيمــا  االنتخــاب  قانــون 

 ظاهــرة شــراء األصــوات، كمــا تبيــن عــدم وجــود أدوات 
ً
التجــاوزات مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وخصوصــا

الناظــم لعمليــة مراقبــة الدعايــة االنتخابيــة.  كافيــة تمتلكهــا الســلطة االنتخابيــة لتفعيــل اإلطــار القانونــي 

1.3.3. نتائج مشاهدات الراصدين خالل فعاليات الحمالت االنتخابية املختلفة

مــن خــال تحليــل اســتمارات املراقبــة التــي جمعهــا مراقبــي راصــد، يبيــن الشــكل )20( نتائــج مشــاهدات الراصديــن 

املختلفــة. االنتخابيــة  الحمــات  فعاليــات  خــال 

الشكل )20(: نتائج مشاهدات الراصدين خال فعاليات الحمات االنتخابية املختلفة، املصدر: راصد
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2.3.3. نتائج مراقبة الحوادث واالنتهاكات خالل الحمالت االنتخابية

1. ظاهرة شراء األصوات:

 للمــادة )57( مــن قانــون االنتخابــات رقــم )6( لســنة 2016، إال أن بعــض املرشــحين 
ً
يعتبــر شــراء األصــوات مخالفــا

فــي محاولــة للفــوز باالنتخابــات النيابيــة، وتنوعــت  لــم يقيــده هــذا النــص ومــارس عمليــة شــراء األصــوات  والقوائــم 

 لخطــورة التوثيــق 
ً
أســاليب شــراء األصــوات كمــا وردنــا فــي العديــد مــن الشــكاوى والتــي كان مــن الصعــب توثيقهــا نظــرا

 بــان أغلــب السماســرة مــن أصحــاب الســوابق، حيــث اتخــذت فــي بعــض األحيــان صيغــة 
ً
علــى الراصديــن امليدانييــن علمــا

أو أقســاط جامعيــة أو عمليــات شــراء مباشــرة، وفــي  تبرعــات عينيــة  أو تقديــم  مــع املرشــحين  للعمــل  توقيــع عقــود 

بعــض األحيــان أخــذت شــكل دفــع الرســوم القانونيــة عــن املرشــحين فــي القوائــم والتكّفــل بمصاريــف حملتهــم مقابــل 

انضمامهــم للقائمــة، ويجــدر اإلشــارة إلــى أن إجــراءات املحاكمــة تتطلــب مــدة زمنيــة تتجــاوز مــدة الدعايــة االنتخابيــة 

وإجــراء االنتخابــات، وأن مجــرد اإلحالــة للمدعــي العــام أو القضــاء ال تبطــل ترشــح مــن اتهــم بشــراء األصــوات، فذلــك 

يتطلــب االنتظــار حتــى صــدور حكــم قضائــي قطعــي بالجــرم املنســوب إليــه، والــذي لــن يصــدر بــكل الحــاالت قبــل إجــراء 

 
ً
االنتخابــات وإعــان النتائــج ممــا يعنــي أن فــوز أحــد املتهميــن بشــراء األصــوات بعضويــة مجلــس النــواب يبقــى صحيحــا

حتــى يصــدر حكــم قضائــي قطعــي بإدانتــه فــي حــال صــدر وهــو مــا لــم يحــدث فــي انتخابــات املجلــس الثامــن عشــر.

 ملــا أعلنــت عنــه الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فــي تقريرهــا التفصيلــي الخــاص باالنتخابــات البرملانيــة لعــام 2016، 
ً
ووفقــا

رصــدت الهيئــة حســب التقريــر 4 حــاالت شــراء أصــوات إال أن التقريــر لــم يوضــح مــا هــي اإلجــراءات التــي تــم اتباعهــا 

حيــال ذلــك، كمــا أن التقريــر لــم يحتــوي علــى النتائــج املترتبــة علــى هــذه الحــاالت، ومــن الجديــر بالذكــر أن الرقــم الــذي 

 مقارنــة بمــا كان يتداولــه املواطنيــن إبــان فتــرة الدعايــة االنتخابيــة، كمــا أن هــذا الرقــم يبيــن 
ً
 جــدا

ً
تــم ذكــره يعــّد قليــا

قصــور فــي اإلجــراءات املتخــذة مــن قبــل الهيئــة، إذ ال بــد بــأن تكــون الهيئــة أكثــر شــفافية بتعاملهــا مــع الجمهــور وأن 

تكشــف عــن أماكــن هــذه الحــاالت علــى أقــل تقديــر، كمــا أن الهيئــة مطالبــة باتخــاذ كافــة التدابيــر التــي مــن املمكــن أن 

تســرع عمليــة الفصــل فــي مثــل هــذه القضايــا، وورد لفريــق راصــد العديــد مــن الشــكوك والشــكاوى حــول وجــود شــبهات 

لشــراء أصــوات فــي العديــد مــن املقــرات االنتخابيــة حســب مــا تــم الحديــث عنــه مــن قبــل مواطنيــن تواجــدوا داخــل 

املقــرات االنتخابيــة. 

وفي ذات السياق تم توجيه انتقادات عديدة من قبل بعض الجهات الرقابية، كما أنها سّجلت تحفظات عديدة على األداء 

 بأن املزاعم 
ً
الرسمي بكافة أجهزته وعلى رأسها الهيئة املستقلة لانتخاب فيما يخص مكافحة ظاهرة شراء األصوات، علما

التــي تــم تداولهــا مــن قبــل املواطنيــن حــول وجــود شــراء أصــوات فــي الدوائــر االنتخابيــة وذلــك بعلــم الجهــات الرســمية املوجــودة 

 التخــاذ أي تدابيــر مــن قبــل تلــك الجهــات، ويجــدر علــى الجهــات الرســمية أن تكــون أكثــر 
ً
فــي الدائــرة، ولكــن ذلــك لــم يكــن كافيــا

فعاليــة مــن خــال متابعــة تلــك الشــكاوى التــي تردهــا وأن تكشــف أي خروقــات مــن شــأنها التأثيــر علــى حريــة الناخبيــن.
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وأورد الراصديــن مــن خــال النمــاذج املعــدة لجمــع املعلومــات حــول االنتهــاكات التــي تقــع بحــق املرشــحين النتائــج املبينــة 

فــي الشــكل )21(، كذلــك تبيــن خــال مرحلــة مراقبــة الحمــات االنتخابيــة أن عمليــة شــراء األصــوات كانــت تتــم بشــكل 

 فــي هــذه الفتــرة مــن كل انتخابــات.
ً
ســري وعلــى نطــاق واســع، حيــث أن ظاهــرة املــال السيا�ســي )األســود( تظهــر جليــا

الشكل )21(: مجموع حاالت شراء األصوات الي أعلنت عنها الهيئة وشكوك املرشحين حول هذه الظاهر، املصدر: راصد

2. ســقف الحمــالت االنتخابيــة للمرشــحين واإلفصــاح املالــي حــول مــوارد تمويــل الحملــة االنتخابيــة وأوجــه 

إنفــاق هــذه املــوارد

يتوجــب علــى املرشــحين لانتخابــات النيابيــة 2016 أن يقومــوا باإلفصــاح عــن مــوارد تمويــل الحملــة االنتخابيــة وأوجــه 

إنفــاق هــذه املــوارد بنــاًء علــى طلــب مــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، وذلــك بموجــب املــادة )14( مــن التعليمــات التنفيذيــة 

رقــم )7( الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة االنتخابيــة، ومــن الجديــر بالذكــر أن الهيئــة حــددت فــي هــذه املــادة الســقف 

اإلجمالــي لإلنفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة وفــق معياريــن أساســايين همــا عــدد الناخبيــن ومســتوى املعيشــة وبهــذه اإلجــراء 

الجديــد حــددت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ســقف اإلنفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة الخاصــة باملرشــحين والقوائــم.

 بفتــح حســاب بنكــي ملراقبــة أوجــه اإلنفــاق حســب نمــوذج اإلفصــاح 
ً
وقــد ألزمــت التعليمــات التنفيذيــة املرشــحين أيضــا

املعتمــد واملخصــص لهــذه الغايــة، وهنــا يجــدر الذكــر أن جميــع القوائــم النهائيــة املترشــحة والبالــغ عددهــا 226 قامــت 

بفتــح حســاب بنكــي لــدى البنــوك التجاريــة العاملــة فــي اململكــة، كمــا وألزمــت التعليمــات التنفيذيــة أن تقــدم القوائــم 

تقريــر مدقــق حســابات قانونــي يتولــى تدقيــق هــذه الحســابات لــكل املرشــحين والقوائــم، وأعلنــت الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب أن 7 قوائــم تقدمــت بتقاريــر مدققــي الحســابات القانونــي حتــى تاريــخ 2016/11/16 وتــم إغــاق حســاباتهم 

لــدى البنــوك، كمــا قامــت الهيئــة بالتعميــم علــى البنــوك التجاريــة مــن خــال البنــك املركــزي بعــدم إغــاق الحســابات 

للقوائــم إال بموجــب كتــاب موجــه مــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب كمــا يبيــن الشــكل )22).
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الشكل )22(: مجموع القوائم التي تقدمت بتقارير مدققي الحسابات، املصدر: راصد

الدوائــر  بباقــي  مقارنــة  الزرقــاء(  إربــد،  )عمــان،  الدوائــر  فــي  املرشــحين  إنفــاق  فــي  الكبيــر  التفــاوت  مــن  الرغــم  وعلــى 

، وذلــك يعــود 
ً
 ومنهــم مــن كان حجــم إنفاقــه بســيطا

ً
االنتخابيــة فــي اململكــة، فمــن املرشــحين مــن كان حجــم إنفاقــه كبيــرا

إلــى القــدرة املاليــة للمرشــح أو القائمــة ممــا أثــر علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن املرشــحين، وهــذا مــا نــوه لــه راصــد فــي 

جميــع توصياتــه املتعلقــة بهــذا املجــال، حيــث طالــب راصــد بالعدالــة فــي توزيــع ســقف اإلنفــاق املالــي لتحقيــق العدالــة 

 للتقاريــر 
ً
بيــن املترشــحين ومحاربــة ظاهــرة شــراء األصــوات، والشــكل )23( يبيــن أوجــه صــرف القوائــم اإلنتخابيــة وفقــا

املقدمــة مــن مدققــي الحســابات القانونــي.

الشكل )23(: أوجه صرف القوائم االنتخابية، املصدر: راصد
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3. التقيد بالفترة القانونية للحمالت االنتخابية من قبل مرشحي االنتخابات النيابية 2016

املواقــع  مــن  الخاصــة وعــدد كبيــر  الفضائيــة  بعــض املحطــات  ببــث دعايتهــم االنتخابيــة علــى  املرشــحين  بعــض  بــدأ 

مــن قانــون االنتخــاب رقــم   )20( للمــادة  للحملــة االنتخابيــة ممــا شــكل مخالفــة  القانونــي  املوعــد  اإللكترونيــة قبــل 

 بعــدم اإلفصــاح وتحديــد ســقف نفقــات الحملــة االنتخابيــة األمــر الــذي جعــل 
ً
)6( لســنة 2016، وهــذا مرتبــط أيضــا

 يبــدأون حماتهــم عبــر هــذه القنــوات قبــل املوعــد القانونــي، إال أن األجهــزة املعنيــة وعلــى 
ً
املرشــحين املقتدريــن ماديــا

رأســها الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لــم تقــم باتخــاذ أي تدابيــر وإجــراءات عقابيــة تذكــر بحــق املخالفيــن بمــا يتعلــق فــي 

اســتباق موعــد الترشــح عبــر بــث الدعايــات فــي وســائل اإلعــام مختلفــة، ومــع أن الهيئــة ذكــرت أنهــا قامــت بمخاطبــة 

 ويجــب أن يكــون هنــاك تدابيــر أكثــر صرامــة 
ً
الجهــات الرســمية بهــدف وقــف بــث هــذه الدعايــات، إال أن ذلــك ليــس كافيــا

بحــق مــن خالــف التعليمــات التنفيذيــة واملوعــد املتلعــق ببــدء الدعايــة االنتخابيــة. 

4. تعليق الفتات وصور ودعايات املرشحين بشكل مخالف للقانون

مــع إعــان بدايــة فتــرة الترشــح لانتخابــات بتاريــخ 2016/08/16، انتشــرت اليافطــات والدعايــات وصــور املرشــحين 

 ملــا 
ً
أرجــاء وشــوارع مختلــف الدوائــر االنتخابيــة، حيــث كان بعــض مــن هــذه الدعايــات والصــور والافتــات مخالفــا

نــص عليــه قانــون االنتخــاب فــي مــواده )20 - 24( واملتعلقــة بإجــراءات الدعايــة االنتخابيــة، وقــد أعــاق عــدد منهــا 

 علــى أســاك الكهربــاء أو اإلشــارات الضوئيــة أو علــى أســوار املــدارس الحكوميــة 
ً
حركــة املــرور، وكان بعضهــا معلقــا

أو املستشــفيات أو مؤسســات الدولــة املختلفــة، وعلــى الرغــم مــن كــم املخالفــات التــي رصــدت لعــدد مــن املرشــحين، 

إال أن األجهــزة املعنيــة وعلــى رأســها الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لــم تقــم باتخــاذ أي تدابيــر وإجــراءات بحقهــم.

5. اإلعتداء على صور ويافطات املرشحين

تعــرض عــدد كبيــر مــن يافطــات املرشــحين إلــى اإلعتــداءات والتمزيــق، ولــم يتــم اتخــاذ أي إجــراءات تذكــر بحــق املعتدين 

علــى هــذه اليافطــات، حيــث تــم رصــد حــاالت اعتــداء متكــررة بالتخريــب وتمزيــق يافطــات عــدد مــن املرشــحين فــي أغلــب 

دوائــر اململكــة، حيــث تكــررت الشــكاوى حــول تكســير وتحطيــم يافطــات انتخابيــة مختلفــة، وأورد الراصديــن مــن 

خــال النمــاذج املعــدة لرصــد الحــوادث االنتخابيــة خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة أن 26% مــن الحــوادث كانــت 

ســرقة وتخريــب ملــواد الحمــات االنتخابيــة كمــا يبيــن الشــكل )24).
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الشكل )24(: أمثلة على اإلعتداء على صور ويافطات املرشحين

6. تواصل املرشحين مع الناخبين واتباع طرق جديدة الستمالة الناخبين

اعتمــد معظــم املرشــحين علــى املهرجانــات الخطابيــة كوســيلة دعائيــة لحملتــه االنتخابيــة والتواصــل مــع جمهــوره، كمــا 

اعتمــد بعــض املرشــحين وســائل أخــرى بنســب متفاوتــة مثــل اللقــاءات مــع مجموعــات شــبابية ونســوية، ولوحــظ أن 

مــا يقــارب 66% مــن الحضــور هــم مــن الرجــال فيمــا كانــت املشــاركة النســائية تقــارب 34% مــن الحضــور، وتبايــن عــدد 

، بينمــا اختــار أغلــب 
ً
 حتــى وصــل فــي بعــض األحيــان إلــى 10,000 مشــاركا

ً
الحضــور فــي هــذه املهرجانــات بيــن 35 مشــاركا

املرشــحين عمــل مقــر انتخابــي مســتقل فــي مــكان قريــب لجميــع أبنــاء دائرتــه االنتخابيــة علــى شــكل خيمــة، وتنــاول بعــض 

املرشــحين أثنــاء خطاباتهــم شــعارات انتخابيــة تطــرح قضايــا الديمغرافيــا والجغرافيــا وذلــك بحســب مناطــق املرشــحين 

وأولويــات القضايــا فــي تلــك املنطقــة.

 لوحــظ ضعــف فــي حــراك القوائــم 
ً
وبشــكل عــام تأخــر العديــد مــن املرشــحين فــي افتتــاح مقراتهــم االنتخابيــة، فمثــا

االنتخابيــة علــى مســتوى اململكــة، حيــث أنــه لوحــظ أن الخطــاب الفــردي قــد طغــى علــى لغــة الخطــاب فــي اللقــاءات التــي 

نظمهــا بعــض مرشــحي القوائــم، حيــث قــام املرشــح بطــرح أفــكاره وتوجهاتــه الشــخصية وليــس أفــكار القائمــة.
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3.3.3. نتائج مقابالت املرشحين

أظهــر تحليــل املقابــات الشــخصية التــي أجراهــا فريــق راصــد مــع املرشــحين والقوائــم مجموعــة مــن النتائــج موزعــة على 

ســتة محاور في األشــكال من )25( إلى )30).

الشكل )25( البرامج االنتخابية وأولويات القوائم ضمن برامجهم االنتخابية، املصدر: راصد
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الشكل )26(: اإلنفاق املالي وعمليات شراء األصوات، املصدر: راصد

الشكل )27(: ثقة املرشحين بالهيئة املستقلة لانتخاب ، املصدر: راصد



116

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  6 1 0 2

الشكل )28(: القواعد التي يعتمد عليها املرشحين لجمع األصوات ، املصدر: راصد

الشكل )29(: الضفوطات التي تمارس على املرشحين خال فترة الحمات االنتخابية ، املصدر: راصد
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الشكل )30(: اقتراحات املرشحين لتعديل قانون االنتخاب خال فترة الحمات االنتخابية في حال وصلوا إلى قبة البرملان ، املصدر: راصد
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4.3. دراسات مسحية أثناء فترة الحمالت االنتخابية

1.4.3. دراسة مسحية حول استخدام »فيسبوك« في الترويج االنتخابي

فــي إطــار متابعــة وتقييــم مجريــات العمليــة االنتخابيــة، عمــل فريــق راصــد علــى إجــراء مســح تقييمــي لنشــاط القوائــم 

االنتخابيــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي »فيســبوك« شــائع االســتخدام فــي األردن، لغايــات الترويــج االنتخابــي، حيــث 

، وذلــك مــن خــال تتبــع 
ً
 ونوعــا

ً
هدفــت هــذه الدراســة املســحية إلــى قيــاس مؤشــرات النشــاط االفترا�ســي لتلــك القوائــم كّمــا

مستوى تواجد القوائم االنتخابية على مواقع التواصل االجتماعي ودرجة تفاعلها مع الجمهور ونوعية املنشورات التي 

يتــم نشــرها وآليــات النشــر والترويــج التــي تعتمدهــا القوائــم فــي حماتهــم علــى الشــبكة العنكبوتيــة.

تــم تبنــي منهجيــة بحثيــة خليطــة لقيــاس املؤشــرات الكميــة والنوعيــة، لتشــمل الدراســة كافــة القوائــم التــي تــم العثــور 

علــى صفحاتهــا مــن خــال البحــث بإحــدى اللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة. كمــا وقــد تــم التواصــل املباشــر مــع عينــة مــن 

القوائــم التــي لــم يتــم العثــور علــى صفحاتهــا لغايــات التحقــق مــن دقــة البحــث، حيــث أشــارت مخرجــات تقييــم املنهجيــة 

البحثيــة إلــى نســبة خطــأ أقــل مــن 3%، ويذكــر أن األرقــام الــواردة فــي الدراســة املســحية لغايــة تاريــخ 2016/09/05، 

وحســابات  صفحــات  تتبــع  وثانيهمــا  املترشــحة،  القوائــم  صفحــات  تتبــع  أولهمــا  شــقين،  إلــى  املســح  آليــة  وانقســمت 

املترشــحين ضمــن تلــك القوائــم، ويبيــن الشــكل )31( و )32( نتائــج الدارســة املســحية.

الشكل )31(: نتائج الدراسة املسحية حول استخدام »فيسبوك« في الترويج االنتخابي ، املصدر: راصد
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الشكل )32(: نتائج الدراسة املسحية حول استخدام »فيسبوك« في الترويج االنتخابي ، املصدر: راصد

2.4.3. توجهات املرأة األردنية خالل االنتخابات البرملانية 2016 

عقــد مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املدنــي راصــد 109 جلســات توعويــة فــي جميــع محافظــات اململكــة وبحضــور 3,980 

مشــاركة خــال الفتــرة 16 آب وحتــى 8 أيلــول 2016، وذلــك بالتعــاون مــع أعضــاء شــبكة النســاء األردنيــات للدفــاع عــن 

حقــوق ومشــاركة املــرأة فــي األردن املنبثقــة عــن مركــز الحيــاة - راصــد.

ّ راصــد دراســة توجهــات 
وضمــن إطــار عمــل راصــد فــي التشــجيع علــى املشــاركة الصحيحــة الفّعالــة فــي االنتخابــات، نفــذ

املــرأة األردنيــة نحــو االنتخابــات النيابيــة لعــام 2016، واســتند راصــد علــى منهجيــة البحــث الكمــي ومقابلــة الســيدات 

بصــورة مباشــرة مــن خــال عقــد موائــد مســتديرة فــي جميــع الدوائــر االنتخابيــة فــي األردن، وتــم توجيــه أســئلة مباشــرة 

للســيدات حــول نيتهــم املشــاركة فــي االنتخابــات املقبلــة وأســس التصويــت التــي يعتمدنهــا، وتبيــن األشــكال )33( و )34) 

و )35(نتائــج الدراســة.
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الشكل )33(: مشاركة السيدات في االنتخابات البرملانية 2016

الشكل )34(: األسس التي ستعتمد عليها السيدات في اختيار املرشحين ، املصدر: راصد

الشكل )35(: تواجد السيدات داخل القوائم االنتخابية بعد انتهاء فترة الطعون واالنسحابات ، املصدر: راصد
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5.3. التوصيات

 
ً
علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أن تعيــد صياغــة التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بالحمــات االنتخابيــة وخصوصــا  •

التعليمــات ضامــن حقيقــي  تكــون  بحيــث  االنتخابيــة  الحمــات  اإلنفــاق وســقف  بتحديــد ضوابــط  يتعلــق  فيمــا 

لتكريــس عدالــة وحريــة العمليــة االنتخابيــة.

علــى الهيئــة تبنــي نهــج التشــاركية فــي إعــداد التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بالحمــات االنتخابيــة مــع الخبــراء وذوي   •

االختصــاص واملؤسســات الرقابيــة ملــا سيســاهم فــي تعزيــز وتطويــر التعليمــات.

علــى الهيئــة فتــح حــوار معمــق حــول املعاييــر الخاصــة بضبــط اإلنفــاق وتحديــد ســقف الحمــات وآليــات التمويــل   •

ومراجعــة املمارســات الدوليــة الفضلــى املتعلقــة بهــذا الجانــب واالســتفادة منهــا بمــا يتوائــم مــع متطلبــات تعزيــز 

فــي األردن. عمليــة اإلصــاح االنتخابــي 

علــى الهيئــة اتخــذ التدابيــر الازمــة لضمــان تطبيــق فتــرة الصمــت االنتخابــي وأن تتضمــن نصــوص قانونيــة رادعــة   •

تشــمل عقوبــات لــكل مــن يقــوم بنشــر الدعايــة االنتخابيــة خــال فتــرة الصمــت االنتخابــي ال ســيما وأن الصمــت 

االنتخابــي أحــد أهــم مؤشــرات عدالــة الحمــات االنتخابيــة.

تعديــل الفقــرة )س( مــن املــادة )7( فــي التعليمــات التنفيذيــة املتعلقــة بتشــغيل األطفــال، حيــث أن املــادة تنــص علــى   •

 علــى ســامتهم«، وحيــث أن 
ً
»االمتنــاع عــن اســتغال األطفــال أو تشــغيلهم فــي األعمــال التــي مــن شــأنها أن تشــكل خطــرا

 على سامتهم وهو ما يتنافى مع اتفاقية 
ً
هذه املادة أجازت للمرشحين تشغيل األطفال في األعمال التي ال تشكل خطرا

حقــوق الطفــل والتــي صــادق عليهــا األردن فــي عــام 1991، كمــا أن اتفاقيــة العمــل الدوليــة والتــي صــادق عليهــا األردن عــام 

1997 تنــص علــى عــدم تشــغيل األطفــال مــا دون الخامســة عشــرة وهــو مــا لــم تبينــه الهيئــة ضمــن التعليمــات التنفيذيــة.

أعلنــت الهيئــة أن 7 قوائــم انتخابيــة فقــط قــد قدمــت تقاريــر مدققــي حســاباتها القانونييــن وذلــك لغايــة تاريــخ   •

2016/11/16 ممــا يعنــي أنــه لغايــة شــهرين لــم يتــم جمــع جميــع التقريــر، وهنــا يتوجــب علــى الهيئــة أن تربــط تســليم 

تقريــر املدقــق بفتــرة زمنيــة ال تمتــد ألكثــر مــن شــهر.

علــى الهيئــة املســتقلة أن تتخــذ إجــراءات تســاهم فــي تعزيــز ســرعة الحكــم علــى القضايــا املتعلقــة، وذلــك مــن خــال   •

تفاهمــات مــع الســلطة القضائيــة مــع ضــرورة اســتقالية القضــاء.
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1.4. مقدمة

 النتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن 
ً
حــددت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب يــوم األربعــاء املوافــق 2016/09/20 موعــدا

 ألحــكام قانــون الهيئــة املســتقلة لانتخــاب رقــم )11( لســنة 2012 وقانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016، 
ً
عشــر ســندا

وبنــاًء علــى اإلرادة امللكيــة الســامية إلجــراء االنتخابــات التــي صــدرت بتاريــخ 2016/06/08، وقامــت الهيئــة بعــرض جــداول 

 موزعــة 
ً
الناخبيــن وتحديــد مراكــز االقتــراع، وإدراج أســماء وعناويــن مراكــز االقتــراع والفــرز والبالــغ عددهــا 1,483 مركــزا

 للذكــور، فيمــا 
ً
فــي جميــع الدوائــر االنتخابيــة حــول اململكــة والبالغــة 23 دائــرة انتخابيــة، وقــد تــم تخصيــص 638 مركــزا

، حيــث تضمنــت مراكــز 
ً
 لإلنــاث، بينمــا وصــل عــدد املراكــز املختلطــة فــي اململكــة إلــى 198 مركــزا

ً
تــم تخصيــص 647 مركــزا

االقتــراع والفــرز علــى 4,884 غرفــة اقتــراع وفــرز، تــم تخصيــص 2,549 غرفــة اقتــراع وفــرز لإلنــاث مقابــل 2,335 للذكــور. 

 وهــو مــا تضمنــه قانــون 
ً
 ومباشــرا

ً
 وســريا

ً
ومــن املعلــوم أن املــادة )67( مــن الدســتور نصــت علــى أن يكــون االنتخــاب عامــا

املترشــحة واملرشــحين  القوائــم  يحتــوي علــى جميــع  الهيئــة علــى إصــدار كتيــب لاقتــراع  االنتخــاب كذلــك، وعملــت 

بداخلهــا فــي كل دائــرة انتخابيــة كمــا تضمــن كتيــب االقتــراع اســم املرشــح باإلضافــة إلــى صــورة شــخصية لــه وذلــك 

كضمانــات إجرائيــة اتخذتهــا الهيئــة للحــد مــن عمليــات التصويــت األمــي، كمــا حــددت التعليمــات التنفيذيــة الطــرق 

الصحيحــة التــي يجــب إتباعهــا عنــد ممارســة حــق االنتخــاب مــن خــال التأشــير علــى القائمــة فقــط أو التأشــير علــى أي 

مرشــح داخــل القائمــة أو التأشــير علــى القائمــة واملرشــح فــي آٍن واحــد، وفيمــا يتعلــق بمجريــات يــوم االقتــراع، بــدأت 

 للمــادة )30( مــن قانــون 
ً
 وحتــى الســاعة الســابعة مســاًء وذلــك ســندا

ً
عمليــة االقتــراع منــذ الســاعة الســابعة صباحــا

 للصاحيــات القانونيــة وبمــا تنــص عليــه نفــس املــادة فلمجلــس مفو�ســي الهيئــة تمديــد مــدة 
ً
االنتخــاب، إال أنــه ووفقــا

االقتــراع فــي أي دائــرة انتخابيــة ملــدة ال تزيــد علــى ســاعتين إذا تبيــن وجــود ضــرورة لذلــك، وبنــاًء عليــه تــم تمديــد االقتــراع 

لســاعة واحــدة فــي كل مــن دوائــر محافظــة العاصمــة الخمــس ودوائــر محافظــة إربــد األربــع ودائرتــي محافظــة الزرقــاء 

ومحافظــة البلقــاء ومحافظــة عجلــون ومحافظــة مادبــا ومحافظــة جــرش.

 
ً
 شــكلوا الفريــق املركــزي و 250 مراقبــا

ً
وعمــل راصــد ملراقبــة االنتخابــات علــى توزيــع 5,000 مراقــب منهــم 150 مراقبــا

 لهــذه الغايــة، فيمــا عمــل باقــي 
ً
 علــى مختلــف صناديــق االقتــراع فــي اململكــة بنــاًء علــى عينــة مصممــة مســبقا

ً
متحــركا

املراقبيــن علــى رصــد مجريــات يــوم االقتــراع بشــكل ثابــت بنســبة تغطيــة بلغــت 81% أي مــا يعــادل 3,956 مكتــب اقتــراع، 

وأعلــن راصــد النتائــج األوليــة لعمليــة مراقبــة يــوم االقتــراع وإجــراءات العــد والفــرز مــن خــال ثــاث مؤتمــرات صحفيــة 

تــم عقدهــا خــال يــوم االقتــراع، فيمــا أعلــن راصــد عــن النتائــج األوليــة للقوائــم الحاصلــة علــى مقاعــد ضمــن مؤتمــر 

عقــد فــي اليــوم الاحــق ليــوم االقتــراع الســاعة 6:45 مســاًء وتــم اســتخاص تلــك النتائــج مــن خــال تنفيــذ عمليــة تجميــع 

.(Parallel Vote Tabulation - PVT( األصــوات املــوازي
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2.4. منهجية تحالف راصد في مراقبة عملية اقتراع الناخبين وفرز 

األصوات وتجميع النتائج النهائية للمرشحين 

هدفــت عمليــة مراقبــة اقتــراع الناخبيــن وفــرز األصــوات وتجميــع النتائــج النهائيــة للمرشــحين إلــى التأكــد مــن عدالــة والتزام 

املســؤولين عــن العمليــة االنتخابيــة بالقانــون والتعليمــات التنفيذيــة مــن حيــث إدارة عمليــة االقتــراع وفــرز األصــوات 

وتجميــع النتائــج النهائيــة للمرشــحين وقيــاس مــدى جاهزيــة الكــوادر الفنيــة املعنيــة بإتمــام عمليــة االقتــراع وفــرز وتجميــع 

النتائــج، وقيــاس مــدى جاهزيــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب إلجــراء انتخابــات نيابيــة حــرة وعادلــة، ونزيهــة وشــفافة.

 لهــذه الغايــة بنــاًء علــى املعاييــر العامليــة لنزاهــة وشــفافية وحريــة 
ً
واعتمــدت آليــة املراقبــة علــى 6 نمــاذج أعــدت خصيصــا

وعدالــة االنتخابــات واإلطــار القانونــي الــوارد فــي قانــون االنتخــاب األردنــي رقــم )6( لعــام 2016 وقانــون الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب 2012 والقوانيــن الســارية واملعمــول بهــا فــي األردن، حيــث تــم جمــع نتائــج املراقبــة مــن خــال تطبيــق إلكترونــي 

النتائــج  مــن  بمجموعــة  والخــروج  تحليــات  إلــى  للوصــول  النمــاذج  تحليــل  وتــم  الغايــة،  لهــذه   
ً
إعــداده خصيصــا تــم 

والتوصيــات بنــاًء علــى مخرجــات تلــك التحليــات. 

1.2.4. النموذج األول: نموذج مشاهدات املراقب الفتتاح مراكز االقتراع

اعتمــد النمــوذج علــى مجموعــة مــن األســئلة التــي يجيــب عليهــا املراقــب مــن خــال ماحظاتــه الشــخصية أثنــاء تواجــده 

 علــى تعبئــة هــذا 
ً
فــي مركــز وغرفــة االقتــراع ومراقبتــه لعمليــة اقتــراع الناخبيــن بنــاًء علــى التدريــب الــذي تلقــاه مســبقا

 ،
ً
 ولغايــة 07:15 صباحــا

ً
 بــأن الوقــت الــذي يتــم تعبئــة النمــوذج فيــه هــو الفتــرة مــا بيــن 06:30 صباحــا

ً
النمــوذج، علمــا

 بإرســال النمــوذج اإللكترونــي إلــى غرفــة 
ً
يقــوم الراصــد بعدهــا وخــال الفتــرة مــا بيــن 07:15 ولغايــة 07:30 صباحــا

، ويتضمــن النمــوذج: اســم املراقــب، وقــت الوصــول إلــى املركــز، الدائــرة االنتخابيــة 
ً
العمليــات بإجابــات النمــوذج كامــا

التــي يرصــد بهــا، واســم مركــز االقتــراع، ومجموعــة مــن األســئلة تتعلــق بمــدى تحديــد مراكــز االقتــراع بشــكل واضــح 

للناخبيــن، ومــدى التواجــد والحضــور غيــر الطبيعــي لقــوات األمــن علــى مدخــل مركــز االقتــراع، ووجــود طوابيــر مــن 

الناخبيــن بانتظــار افتتــاح مركــز االقتــراع، ووجــود الدعايــة االنتخابيــة علــى مدخــل مركــز االقتــراع أو ســورها الخارجــي 

أو وجــود دعايــة انتخابيــة داخــل مركــز االقتــراع، وفيمــا إذا كان جميــع أعضــاء لجنــة االقتــراع والفــرز متواجديــن قبــل 

بــدء عمليــة االقتــراع وبحوزتهــم املــواد املتعلقــة بإتمــام إجــراءات االقتــراع كالحبــر االنتخابــي وتســجيل أســماء الناخبيــن 

ومعــزل مخصــص تتوافــر فيــه الســرية إلجــراء التصويــت وجاهزيتــه الســتقبال ذوي اإلعاقــة وأوراق االقتــراع وختــم 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وصندوقيــن شــفافين ومرقميــن وموضوعيــن فــي مــكان واضــح وســجل بأســماء الناخبيــن.

كمــا يتطــرق االســتبيان إلــى تواجــد رجــال أمــن )أمــن وقائــي، بحــث جنائــي، ...إلــخ( بلبــاس مدنــي داخــل غرفــة االقتــراع، 
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وتواجــد مندوبــي املرشــحين مــع وقــت فتــح الصناديــق، وفيمــا إذا تقــدم أي مــن مندوبــي املرشــحين بــأي شــكوى خطيــة 

 .
ً
 و 07:05 صباحــا

ً
أو شــفوية خــال عمليــة فتــح الصناديــق، وفيمــا إذا تــم افتتــاح غرفــة االقتــراع مــا بيــن 06:55 صباحــا

2.2.4. النموذج الثاني: نموذج مشاهدات املراقب إلجراءات العملية االنتخابية ما قبل الظهيرة

فــي  يتكــون النمــوذج مــن مجموعــة مــن األســئلة التــي يقــوم املراقــب مــن خــال ماحظاتــه الشــخصية أثنــاء تواجــده 

 علــى تعبئــة هــذا النمــوذج، 
ً
مركــز االقتــراع ومراقبتــه لعمليــة اقتــراع الناخبيــن بنــاًء علــى التدريــب الــذي تلقــاه مســبقا

 ولغايــة 
ً
 و 10:45 صباحــا

ً
 ورقيــا

ً
 ولغايــة 10:45 صباحــا

ً
بيــن 07:30 صباحــا مــا  فــي الفتــرة  حيــث يعبــأ هــذا النمــوذج 

 ويتــم إرســاله لغرفــة العمليــات، ويتضمــن الجــزء األول فــي النمــوذج: اســم 
ً
 يعبــأ النمــوذج الكترونيــا

ً
11:00 صباحــا

املراقــب، الدائــرة االنتخابيــة التــي يرصــد بهــا واســم مركــز االقتــراع ووقــت املراقبــة، كمــا تضمــن مجموعــة مــن األســئلة 

تتعلــق بمــدى تحقــق لجنــة االقتــراع مــن تطابــق هويــة أحــوال الناخــب مــع ســجل الناخبيــن، وفيمــا إذا تــم اســتخدام 

وثيقــة إثبــات شــخصية باســتثناء هويــة األحــوال املدنيــة، وإذا مــا تواجــد أشــخاص غيــر مصــرح لهــم فــي غرفــة االقتــراع 

وصفتهــم وأســباب وجودهــم، وعــدد حــاالت توقــف نظــام الربــط اإللكترونــي أثنــاء عمليــة االقتــراع ومــدة التوقــف، وإذا 

تــم منــع أي شــخص مــن االقتــراع وأســباب املنــع، ودخــول أي شــخص إلــى مركــز االقتــراع دون موافقــة لجنــة االقتــراع، 

ومــدى تمكــن الناخبيــن مــن االقتــراع بســرية فــي املــكان املخصــص »املعــزل«، وتواجــد أكثــر مــن ناخــب فــي نفــس الوقــت 

عنــد املعــزل »االقتــراع الجماعــي«، وإشــهار أي مــن الناخبيــن ألوراق اقتراعهــم أمــام الحضــور، إبطــال أي مــن أصــوات 

الناخبيــن، والتأكــد مــن غمــس إصبــع الســبابة اليســرى للناخــب فــي الحبــر االنتخابــي بعــد وضــع ورقــة التصويــت فــي 

الصنــدوق، ووجــود حــاالت نقــل جماعــي، وإذ تــم تغيــر أحــد أعضــاء لجنــة االقتــراع والفــرز، وتوقــف عمليــة االقتــراع 

ألي ســبب كان، وفيمــا إذا كان هنالــك مرافــق مــع ذوي اإلعاقــة، وإذ غمــص إصبعــه الســبابة األيمــن بالحبــر االنتخابــي، 

وفيمــا قــام رئيــس لجنــة االقتــراع بختــم وتوقيــع أوراق اقتــراع قبــل وصــول الناخــب، فيمــا إذا تقــوم اللجنــة بتأثيــر علــى 

رأي الناخبيــن، ولجنــة االقتــراع تديــر املــكان بطريقــة فعالــة. 

3.2.4. النموذج الثالث: نموذج مشاهدات املراقب إلجراءات العملية االنتخابية ما بعد الظهيرة

تكــون النمــوذج مــن مجموعــة مــن األســئلة التــي يجيــب عليهــا املراقــب مــن خــال ماحظاتــه الشــخصية أثنــاء تواجــده 

 علــى تعبئــة هــذا 
ً
فــي غرفــة ومركــز االقتــراع ومراقبتــه لعمليــة اقتــراع الناخبيــن بنــاًء علــى التدريــب الــذي تلقــاه مســبقا

 و 06:30 مســاًء 
ً
 ولغايــة 06:30 مســاًء ورقيــا

ً
بيــن 11:30 صباحــا فــي الفتــرة مــا  النمــوذج، حيــث يعبــأ هــذا النمــوذج 

 ويتــم إرســاله، وتضمــن النمــوذج اســم املراقــب، الدائــرة االنتخابيــة 
ً
ولغايــة 06:45 مســاًء يعبــئ النمــوذج اإللكترونيــا

التــي يرصــد بهــا، واســم مركــز االقتــراع، رقــم غرفــة االقتــراع، ووقــت املراقبــة، ومجموعــة مــن األســئلة تبحــث فيمــا إذا 

كان رئيــس اللجنــة يقــوم بختــم ورقتــي االقتــراع ويوقعهمــا قبــل وصــول الناخــب، ورصــد تصويــت األشــخاص املعوقيــن 
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ومــن يرافقهــم، وفيمــا إذا كان أي مــن الناخبيــن قــد قــام بإشــهار ورقــة االقتــراع أمــام الحضــور ورصــد تكــرار هــذه 

الحادثــة ومــا هــو رد فعــل اللجنــة، ورصــد حــاالت توقــف نظــام الربــط اإللكترونــي أثنــاء عمليــة االقتــراع، إضافــة إلــى 

أســئلة مكــررة مــن االســتبيان الثانــي.

4.2.4. النموذج الرابع: نموذج مشاهدات املراقب وقت إغالق الصناديق وانتهاء العد والفرز

 ويتكــون النمــوذج مــن مجموعــة مــن األســئلة حــول إجــراءات عمليــة إغــاق الصناديــق وعــّد أوراق االقتــراع، حيــث 

يعبــأ فــي الفتــرة مــا بيــن 06:45 مســاًء ولغايــة انتهــاء االقتــراع فــي غرفــة االقتــراع، وتضمــن النمــوذج اســم املراقــب، الدائــرة 

االنتخابيــة التــي يرصــد بهــا، واســم مركــز االقتــراع، ورقــم غرفــة االقتــراع، ووقــت املراقبــة، كمــا تضمــن أســئلة تتعلــق فيمــا 

إذا تــم إغــاق صناديــق االقتــراع فــي تمــام الســاعة الســابعة مســاًء )أو أصبحــت الثامنــة مســاًء بعــد قــرار الهيئــة املســتقلة 

فــي الســاعة األخيــرة مــن يــوم االقتــراع التمديــد مــدة ســاعة كاملــة فــي بعــض الدوائــر االنتخابيــة(، وفيمــا إذا تــم اســتبدال 

أو تغييــر لجنــة االقتــراع أو أحــد أعضائهــا، وإذا تقــدم أي مــن مندوبــي املرشــحين أو القوائــم بــأي شــكوى خــال عمليــة 

إغــاق الصناديــق، وفيمــا إذا ُســمح للناخبيــن املصطفيــن أمــام غرفــة االقتــراع بالتصويــت، وإذا تــم طــرد أي مــن املندوبيــن 

أو املراقبيــن أو اإلعامييــن، كمــا يضــم أســئلة تتعلــق بعــدد أوراق واالقتــراع التــي تســلمتها اللجنــة وعــدد املقترعيــن وعــدد 

األوراق التــي اســتعملت فــي االقتــراع وعــدد األوراق التــي لــم تســتعمل فــي عمليــة االقتــراع وعــدد أوراق االقتــراع التــي ألغيــت 

أو أتلفــت وعــدد أوراق االقتــراع املوجــودة فــي الصنــدوق وعــدد أوراق االقتــراع الباطلــة وامللغــاة.

5.2.4. النموذج الخامس: نموذج وقت انتهاء الفرز

 تضمــن النمــوذج مجموعــة مــن األســئلة التــي يجيــب عليهــا املراقــب مــن خــال ماحظاتــه الشــخصية أثنــاء تواجــده فــي 

 علــى تعبئــة هــذا النمــوذج، 
ً
غرفــة االقتــراع ومراقبتــه لعمليــة اقتــراع الناخبيــن بنــاًء علــى التدريــب الــذي تلقــاه مســبقا

حيــث يعبــأ هــذا النمــوذج بعــد انتهــاء عمليــة الفــرز مباشــرة ويتضمــن النمــوذج: اســم املراقــب، الدائــرة االنتخابيــة التــي 

يرصــد بهــا، واســم مركــز االقتــراع، ووقــت املراقبــة، كمــا تضمــن أســئلة تتعلــق بمطابقــة عــدد األوراق فــي الصنــدوق 

مــع األوراق املســتخدمة فــي االقتــراع، وإذا تقــدم أي مــن مندوبــي املرشــحين أو القوائــم بــأي شــكوى خــال عمليــة فتــح 

الصناديــق، وفيمــا إذا تواجــد أشــخاص غيــر مصــرح لهــم داخــل غرفــة االقتــراع أثنــاء الفــرز، وإذا قــام رئيــس لجنــة 

االقتــراع والفــرز بقــراءة ورقــة االقتــراع بصــوت عالــي أمــام الجميــع، كمــا إذا قــام مدخــل البيانــات بإدخــال محضــر الفــرز 

علــى نظــام املعلومــات االنتخابــي اإللكترونــي، وفيمــا إذا كانــت إقفــال الصنــدوق ســليمة كمــا فــي الصبــاح. 

6.2.4. النموذج السادس: نموذج االنتهاكات الخطيرة وجرائم االنتخاب

يعبــأ هــذا النمــوذج طــوال فتــرة يــوم االقتــراع يقــوم املراقــب فــي حــال حــدوث أي مــن االنتهــاكات املقترحــة فــي النمــوذج 
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أو غيرهــا بنســختين ورقيــة وإلكترونيــة يتــم إرســالها لغرفــة العمليــات فــور حدوثهــا، وتضمــن النمــوذج: اســم املراقــب، 

 
ً
جريمــة  )14(  

ً
تصنيفــا تضمــن  كمــا  املراقبــة،  ووقــت  االقتــراع،  مركــز  واســم  بهــا،  يرصــد  التــي  االنتخابيــة  الدائــرة 

بشــكل  االنتهــاك  ويــورد  قــد حدثــت  الجرائــم  هــذه  مــن  نــوع  أي  للحادثــة  تقريــره  فــي  املراقــب  يحــدد  ، حيــث 
ً
انتخابيــة

متسلســل ودقيــق، وتمثلــت جرائــم االنتخــاب التــي تــم تصنيفهــا: بحالــة عــدم فتــح مركــز االقتــراع علــى اإلطــاق، ورصــد 

حــاالت شــراء األصــوات، وفيمــا إذا لــم تقــم لجنــة االقتــراع بالتأكــد مــن أن ســبابة يــد الناخــب ال تحتــوي علــى أي مــادة 

قبــل وضــع الحبــر عليهــا، ورصــد حــاالت ملنــع ناخبيــن مســجلين ويحملــون هويــة األحــوال املدنيــة مــن االقتــراع، وطــرد 

أحــد املراقبيــن / مندوبــي املرشــحين أو القوائــم االنتخابيــة، ورصــد حــاالت اقتــراع العســكريين أو أفــراد مــن األجهــزة 

االمنيــة، ورفــض أحــد املواطنيــن مــن غمــر الســبابة فــي الحبــر االنتخابــي، ومصــادرة هويــة أحــوال مدنيــة مــن قبــل لجنــة 

االنتخــاب، واســتبدال أو تغييــر اللجنــة املشــرفة / أو جــزء منهــا، ورصــد حــاالت التصويــت ألكثــر مــن مــرة مــن نفــس 

إلــى قائمــة الناخبيــن  الناخــب، ورصــد انحيــاز لجنــة االقتــراع لصالــح أحــد املرشــحين أو القوائــم أو إضافــة أســماء 

أوعــدم اســتخدام الحبــر االنتخابــي، ورصــد أعمــال العنــف والشــغب، ورصــد حــاالت التصويــت بصــوت مرتفــع، وعــدم 

وضــع مرافــق الشــخص ذو اإلعاقــة خنصــر يــده اليســرى فــي الحبــر االنتخابــي، ورصــد توقــف عمليــة االقتــراع، ورصــد 

التاعــب أثنــاء فــرز األصــوات، ورصــد التأثيــر علــى الناخبيــن خــارج أو داخــل مركــز االقتــراع مــن قبــل بعــض مندوبــي 

املرشــحين علــى الدوائــر املحليــة أو مــن قبــل مندوبــي القوائــم.

، تــم تحديــد مواعيــد خاصــة لتعبئــة كل نمــوذج وتســليم نتائــج هــذه النمــاذج مــن خــال تطبيق إلكتروني 
ً
وكمــا ذكــر آنفــا

 لجمــع البيانــات ليصــار بعدهــا إلــى إصــدار التقاريــر اإلعاميــة للنتائــج األوليــة خــال يــوم االقتــراع مــن 
ً
صّمــم خصيصــا

خــال ثاثــة مؤتمــرات صحفيــة، مــع اإلشــارة إلــى أن النتائــج النهائيــة الــواردة فــي هــذا التقريــر تعتمــد علــى تجميــع النتائــج 

مــن النمــاذج الورقيــة التــي تــم جمعهــا مــن املراقبيــن فــي امليــدان لــذا فهــي أكثــر شــمولية مــن النتائــج التــي أعلنــت يــوم 

، مــع العلــم أنــه تــم اعتمــاد 
ً
 محليــا

ً
االقتــراع، وعمــل راصــد ملراقبــة االنتخابــات علــى تدريــب مــا يزيــد علــى 5,000 مراقبــا

 لــدى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــن قبــل تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات.
ً
 محليــا

ً
7,500 مراقبــا

 
ً
 شــكلوا الفريــق املركــزي و 250 مراقبــا

ً
 منهــم 150 مراقبــا

ً
وعمــل راصــد ملراقبــة االنتخابــات علــى توزيــع 5,000 مراقبــا

 لهــذه الغايــة، فيمــا عمــل باقــي املراقبيــن علــى 
ً
 علــى مختلــف صناديــق اململكــة بنــاًء علــى عينــة مصممــة مســبقا

ً
متحــركا

رصــد مجريــات يــوم االقتــراع بشــكل ثابــت بنســبة تغطيــة بلغــت 81% أي مــا يعــادل 3,956 مكتــب اقتــراع، واعتمــد 

72% مــن الصناديــق وذلــك ألســباب عديــدة تتعلــق بالتــزام املراقبيــن فــي  راصــد نتائــج 3,516 مراقــب أي مــا يعــادل 
العمــل طيلــة فتــرة االقتــراع ومــدى دقــة نتائــج عمــل بعــض املراقبيــن، إضافــة إلــى أســباب تتعلــق بمنــع بعــض املراقبيــن 

مــن دخــول بعــض مراكــز االقتــراع أو منعهــم مــن العــودة لاســتمرار فــي عملهــم كمراقبيــن عندمــا غــادروا قاعــة االقتــراع 

لغايــات التواصــل مــع غرفــة عمليــات راصــد.
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3.4. غرفة العمليات راصد وخطة االتصال في يوم االقتراع

ولغايــة   2016/09/19 بيــن  مــا  الواقعــة  الفتــرة  فــي  ريجن�ســي«  »فنــدق  فــي  متخصصــة  عمليــات  غرفــة  راصــد  أنشــأ 

 لتنظيــم عمليــة االتصــال بيــن املراقبيــن امليدانييــن ليــوم 
ً
2016/09/21 بمشــاركة فريــق عمــل يتكــون مــن 90 باحثــا

 
ً
أوال رصدهــم  بنتائــج  العمليــات  غرفــة  تزويــد  علــى  املراقبيــن  هــؤالء  عمــل  حيــث  العمليــات،  غرفــة  وفريــق  االقتــراع 

بــأول مــن خــال تعبئــة االســتبيانات »النمــاذج« اإللكترونيــة عبــر تطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة الخاصــة باملراقبيــن 

 لهــذه الغايــة 
ً
امليدانييــن ليتــم بعــد ذلــك تحليــل إجابــات املراقبيــن امليدانييــن مــن خــال برنامــج إلكترونــي أعــّد خصيصــا

مــن قبــل فريــق التحالــف التقنــي، حيــث يعمــل البرنامــج علــى تحويــل إجابــات األســئلة إلــى نتائــج إحصائيــة يســتند عليهــا 

فريــق غرفــة العمليــات فــي إعــداد تقاريــره التــي أصدرهــا راصــد فــي مؤتمراتــه الصحفيــة خــال يــوم االقتــراع وفــي إعــداد 

.
ً
هــذا التقريــر أيضــا

وإضافــة إلــى اســتقبال إجابــات نمــاذج املراقبــة، اتبعــت غرفــة عمليــات تحالــف راصــد وســائل عــدة ملراقبــة املخالفــات 

واالختراقــات القانونيــة للعمليــة االنتخابيــة، تمثلــت باســتقبال غرفــة العمليــات ملكاملــات املراقبيــن املحلييــن للتبليــغ 

عــن هــذه املخالفــات مــن خــال خــط ســاخن مجانــي مكــون مــن 50 خــط قفــز آلــي، كمــا خصــص تحالــف راصــد الخــط 

الســاخن املجانــي الســتقبال شــكاوى وباغــات مــن قبــل املواطنيــن ليكونــوا شــركاء فــي عمليــة املراقبــة علــى االنتخابــات 

مــن  تــرد  التــي كانــت  الشــكاوى  مــن  التحقــق  تــم  مــن مواطنيــن  اتصــال هاتفــي  مــن 500  أكثــر  راصــد  حيــث اســتقبل 

املواطنيــن عــن طريــق الفــرق امليدانيــة التابعــة لتحالــف راصــد وتــم تضمينهــا وفــق نتائــج التقريــر ومنهــا مــا تــم تبليــغ 

الهيئــة مباشــرة بهــا وذلــك إلجــراء مــا يلــزم مــن قبــل اإلدارة االنتخابيــة، وتكــون فريــق غرفــة عمليــات يــوم االقتــراع مــن 90 

شــخص موزعيــن علــى الفــرق التاليــة:

1. فريق االتصال مع املراقبين الثابتين:

عمــل هــذا الفريــق علــى دعــم املراقبيــن الثابتيــن فــي امليــدان مــن خــال االتصــال بهــم والتأكــد مــن تواجدهــم فــي مراكــز 

االقتــراع املحــددة لهــم، باإلضافــة ملســاعدتهم فــي تعبئــة النمــاذج اإللكترونيــة فــي حــال احتاجــوا مســاعدة، كمــا يقــوم 

هــذا الفريــق باســتقبال شــكاوى املواطنيــن، حيــث قــام راصــد بنشــر أرقــام الخــط الســاخن الخاصــة بغرفــة العمليــات 

عبــر وســائل اإلعــام وهــذه األرقــام متاحــة لكافــة املواطنيــن لتقديــم أي شــكوى حــول إجــراءات العمليــة االنتخابيــة.

2. فريق االتصال مع الفرق املتحركة:

مســؤولية هــذا الفريــق دعــم املراقبيــن املتحركيــن فــي امليــدان مــن خــال االتصــال بهــم والتأكــد مــن تواجدهــم فــي مراكــز 

االقتــراع املحــددة لهــم، باإلضافــة ملســاعدتهم فــي تعبئــة النمــاذج اإللكترونيــة فــي حــال احتاجــوا مســاعدة.
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3. فريق تدقيق الحوادث:

هــذا الفريــق مكــون مــن خبــراء فــي مجــال االنتخابــات واملعاييــر الدوليــة الخاصــة بهــا، ويعمــل هــذا الفريــق علــى اســتقبال 

إعــادة  مــن خــال  مــن صحتهــا  التطبيــق اإللكترونــي وفــرق االتصــال ويعمــل علــى تدقيقهــا والتحقــق  مــن  الحــوادث 

االتصــال مــع املبلــغ عــن الحادثــة وأخــذ املعلومــات الازمــة وإرســال فريــق متحــرك لعيــن املــكان إذا لــزم األمــر.

4. الفريق اإلعالمي:

يضــم هــذا الفريــق مجموعــة مــن اإلعامييــن يعملــون علــى صياغــة البيانــات الصحفيــة والتواصــل مــع وســائل اإلعــام 

املحليــة والدوليــة وتزويدهــم ببيانــات وتقاريــر راصــد، وتنظيــم املؤتمــرات الصحفيــة.

:)Social Media( 5. فريق اإلعالم املجتمعي

يقــوم هــذا الفريــق بالتواصــل مــع مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي وإعــداد ملخصــات وفيديوهــات حــول عمليــة 

الرقابــة ونشــر التقاريــر والبيانــات الخاصــة بالتحالــف علــى صفحــات الرســمية املعتمــدة لتحالــف راصــد.

6. فريق التصميم الجرافيكي:

فريــق مــن املصمميــن الجرافيكييــن يعملــون فــي غرفــة عمليــات يــوم االقتــراع لتصميــم الرســومات التوضيحيــة لنتائــج 

عمليــة املراقبــة وذلــك بهــدف إيصــال النتائــج بطريقــة سلســة للمواطــن.

7. فريق إعداد التقارير:

يعمــل هــذا الفريــق علــى تحويــل الصيــغ الرقميــة املســتوحاة مــن التطبيــق اإللكترونــي إلــى تقاريــر علميــة يتــم نشــرها 

خــال املؤتمــرات الصحفيــة عبــر وســائل اإلعــام.

 مــن جميــع وســائل اإلعــام املحليــة والعربيــة والدوليــة، 
ً
 مميــزا

ً
 إعاميــا

ً
هــذا وقــد شــهدت غرفــة عمليــات راصــد حضــورا

وتــم تنظيــم أربعــة مؤتمــرات صحفيــة فــي غرفــة عمليــات راصــد إلعــان عــن نتائــج عمــل املراقبيــن املحلييــن األوليــة فــي 

 و 09:45 مســاًء واملؤتمــر الرابــع أقيــم فــي اليــوم التالــي ليــوم االقتــراع فــي 
ً
 و 03:30 ظهــرا

ً
كل مــن الســاعة 10:30 صباحــا

الســاعة 06:45 مســاًء.
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4.4. نتائج مراقبة مجريات االقتراع والفرز

1.4.4. مجريات االقتراع 

مــن خــال مشــاهدات الراصديــن امليدانييــن، تــم التوصــل إلــى مجموعــة مــن املخرجــات حــول مجريــات عمليــة 

االقتــراع مقســمة علــى عــدة محــاور تبينهــا األشــكال مــن )36( إلــى )42).

الشكل )36(: جاهزية غرف االقتراع الستقبال الناخبين، املصدر: راصد

الشكل )37(: تواجد الناخبين أمام غرف االقتراع عند االفتتاح ، املصدر: راصد
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الشكل )38(: تواجد أعضاء اللجان االنتخابية عند بدء عملية االقتراع ، املصدر: راصد

الشكل )39(: تأكد لجان االنتخاب من هوية الناخبين ، املصدر: راصد
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الشكل )40(: املواد االنتخابية املتوفرة في غرف االقتراع، املصدر: راصد

أفــاد مــا نســبته 4.6% مــن املراقبيــن امليدانييــن بأنــه تــم تقديــم شــكاوى/اعتراضات رســمية مــن قبــل مندوبــي املرشــحين، 

وتمحــورت هــذه الشــكاوى حــول االعتــراض علــى تصويــت أشــخاص بأنهــم غيــر مصــرح لهــم بالتصويــت مــن وجهــة نظــر 

املندوبيــن وقــد تعاملــت اللجــان االنتخابيــة مــع أكثــر مــن حالــة وتــم التأكــد مــن وجــود أســماء األشــخاص فــي الجــداول 

النهائيــة، كمــا تــم تقديــم بعــض الشــكاوى حــول عــدم تأكــد اللجنــة مــن الهويــة الشــخصية واعتمــاد بطاقــة شــخصية 

أخــرى للناخــب.



136

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  6 1 0 2

الشكل )41(: جاهزية مراكز االقتراع الستقبل األشخاص في وضعية إعاقة ، املصدر: راصد

الشكل )42(: التزام الناخبين بوضع الحبر االنتخابي ، املصدر: راصد
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2.4.4. خرق حرية الناخبين

أورد فريق املراقبين امليدانيين مجموعة من الحوادث واالنتهاكات التي تمس حرية الناخبين أثناء اإلدالء بأصواتهم، 

حيــث وصلــت نســبة هــذه الحــوادث إلــى 12% مــن مجمــوع الحــوادث واالنتهــاكات التــي أوردهــا الفريــق امليدانــي كمــا يبيــن 

الشــكل )43(، ومــورس خــال هــذه الحــوداث ضغوطــات علــى الناخبيــن وتوجيههــم للتصويــت لقائمــة معينــة أو ملرشــح 

معيــن ومــن األمثلــة علــى هــذه الحــوادث قيــام منــدوب مرشــح بالتأثيــر علــى ناخــب ال يجيــد القــراءة والكتابــة وذلــك فــي 

صنــدوق رقــم 37 فــي مدرســة القادســية الثانويــة الشــاملة للبنيــن، كمــا تــم رصــد توزيــع لدعايــات انتخابيــة داخــل غرفــة 

االقتــراع فــي صنــدوق رقــم 25 فــي مدرســة امللــك عبــدهللا الثانــي فــي دائــرة اربــد الثالثــة، وكمــا لوحــظ بــأن أحــد أعضــاء 

اللجــان فــي مدرســة الرمثــا الثانويــة للبنــات كان يوجــه الناخبيــن للتصويــت لصالــح أحــد املرشــحين ممــا يحــد مــن حريــة 

الناخــب فــي اختيــار ممثليــه، وتــم رصــد العديــد مــن املمارســات التــي كانــت تحــّد مــن حريــة الناخبيــن.

الشكل )43(: نسبة حوادث الضغوطات على الناخبين من مجل الحوادث التي تم رصدها، املصدر: راصد

3.4.4. االقتراع الجماعي وخرق سرية التصويت

أفــاد مــا نســبته 2% مــن املراقبيــن امليدانييــن بأنــه لــم يتمكــن الناخبــون مــن االقتــراع بســرية فــي املــكان املخصــص )املعــزل( 

كمــا يبيــن الشــكل )44(، كمــا أورد 3.7% املراقبيــن انتهــاكات لســرية التصويــت مــن خــال تواجــد أكثــر مــن ناخــب عنــد 

املعــزل االنتخابــي فــي نفــس الوقــت، ومثــال ذلــك صنــدوق رقــم 125 فــي مدرســة األميــرة رايــة بنــت الحســين فــي محافظــة 

مادبــا، كمــا تــم رصــد مجموعــة مــن حــاالت التصويــت بصــوت مرتفــع ووصلــت مجمــوع تكــرار هــذه الحادثــة إلــى 161 حالــة 

منهــا مــا تــم التعامــل مــن قبــل لجنــة االقتــراع حيــث رفضــت اللجنــة احتســاب الصــوت وأصــرت أن يقــوم الناخــب باالقتــراع 

فــي املــكان املخصــص لذلــك، ومنهــا مــا تــم احتســابه دون أن تقــوم اللجنــة بالطلــب مــن الناخــب إعــادة التصويــت، ويشــكل 

 ملبــدأ ســرية التصويــت، وســجلت محافظــة معــان أعلــى تكــرار لهــذا الســلوك حيــث وصــل 
ًَ
 صريحــا

ً
هــذا الســلوك انتهــاكا

مجمــوع تكــرار هــذه الحادثــة إلــى 39 مــرة، تلتهــا الدائــرة الخامســة ملحافظــة العاصمــة بتكــرار 17 مــرة. 
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الشكل )44(: خرق سرية التصويت، املصدر: راصد

4.4.4. خلل في عملية الربط اإللكتروني

تنوعــت أســباب توقــف عمليــة االقتــراع فــي مراكــز وغــرف االقتــراع حيــث أفــاد املراقبيــن امليدانييــن بــأن توقــف االقتــراع 

بســبب النظــام اإللكترونــي التــي اســتعملته الهيئــة املســتقلة لانتخــاب داخــل غــرف االقتــراع قــد وصــل نســبته إلــى 

7.3% مــن مجمــوع غــرف االقتــراع فــي اململكــة كمــا يبيــن الشــكل )45(، ووصــل مجمــوع تكــرار التوقــف إلــى 362 حالــة 

، ووصلــت حــاالت االنقطــاع خــال 
ً
ضمــن فتــرات متقطعــة حيــث وردت 198 حالــة انقطــاع للربــط اإللكترونــي صباحــا

فتــرة املســاء إلــى 164 حالــة وقــد تراوحــت مــدة توقــف عمليــة االقتــراع مــن 5 دقيقــة وحتــى 60 دقيقــة فــي بعــض غــرف 

 فــي حالــة توقــف االقتــراع، وانقســمت أســباب توقــف 
ً
االقتــراع وكانــت محافظتــي البلقــاء وجــرش همــا األكثــر تكــرارا

النظــام اإللكترونــي إمــا بســبب انقطــاع التيــار الكهربائــي أو خلــل فــي شــبكة اإلنترنــت. 

الشكل )45(: حاالت توقف عملية االقتراع بسبب الربط اإللكتروني
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بعــض  حرمــان  فــي  تســبب  قــد  اإللكترونــي  الربــط  بســبب  االقتــراع  عمليــة  توقــف  حــوادث  بــأن  ذكــره  الجديــر  ومــن 

املواطنيــن مــن اإلدالء بأصواتهــم ال ســيما وأن بعــض حــاالت التوقــف قــد وصلــت إلــى أكثــر مــن 60 دقيقــة حيــث غــادر 

املواطنيــن مراكــز االقتــراع بعــد امتعاضهــم مــن عمليــة توقــف االقتــراع. 

5.4.4. حاالت أخرى لتوقف عملية التصويت

 لحــاالت االنقطــاع بســبب الربــط اإللكترونــي أورد املراقبيــن امليدانييــن حــاالت توقــف لعمليــة االقتــراع لعــدة 
ً
خافــا

أســباب كمــا يبيــن الشــكل )46).

الشكل )46(: مجموع حاالت توقف عملية االقتراع، املصدر: راصد

6.4.4. شراء األصوات واستخدام املال السيا�ضي )األسود(

تــم رصــد 66 محاولــة شــراء أصــوات ظاهــرة للعيــان علــى مــرأى مــن الجهــات املعنيــة، حيــث أنهــا تمــت فــي بعــض الدوائــر 

االنتخابيــة بالقــرب مــن مراكــز االقتــراع أمــام الناخبيــن واملراقبيــن وهــو دليــل علــى عجــز األجهــزة الرقابيــة فــي إيقــاف 

هــذه التجــاوزات أو اتخــاذ أي مــن تدابيــر الواجبــة فــي تلــك الحــاالت:

بالتصويــت  قــام  أنــه  املقتــرع  أمــر شــائع إلثبــات  لدفاتــر االقتــراع وهــو  إربــد: رصــدت حــاالت تصويــت  محافظــة   •

تــم اكتشــافها داخــل املعــزل وقــام رئيــس اللجنــة باإلشــراف علــى حــذف  فــي حالــة  لــه املــال،  الــذي دفــع  للمرشــح 

بنفســه. الصــورة 

محافظــة الزرقــاء: قــام أحــد املندوبيــن بمرافقــة ناخــب حتــى بــاب غرفــة االقتــراع، وعندمــا وصــل املقتــرع للحظــة   •

وضــع دفتــر االقتــراع فــي الصنــدوق قــام بفتحــه وتوجيــه ملنــدوب ليتأكــد أنــه قــام بالتصويــت للمرشــح املطلــوب، 
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وحــدث ذلــك فــي الدائــرة األولــى وتكــررت هــذه الحادثــة أكثــر مــن مــرة مــع نفــس املرشــح، كمــا شــوهد أحــد مرشــحين 

الدائــرة الثانيــة يقــوم بإعطــاء أحــد املقترعيــن مبلــغ مالــي علــى بــاب مركــز االقتــراع.

محافظــة الكــرك: كان هنالــك مجموعــة مــن املندوبيــن تابعيــن ألحــد املرشــحين متواجديــن أمــام مركــز االقتــراع   •

»مدرســة محــي الثانويــة للذكــور« يقومــون بشــراء أصــوات علــى الرغــم مــن أنــه ال يحــق لهــم االقتــراع فــي هــذا املركــز 

النهــم مســجلين فــي دائــرة بــدو الجنــوب.

محافظــة جــرش: قــام أحــد األشــخاص بالتفــاوض مــع عــدد مــن الناخبيــن للتصويــت لصالــح مرشــح واالتفــاق علــى   •

بيــع الصــوت خــارج أســوار مركــز االقتــراع »مدرســة مقبلــة األساســية للبنيــن«.

محافظــة العاصمــة: شــهد محــاوالت لشــراء أصــوات خــارج أســوار مركــز اقتــراع مدرســة معــاذ بــن جبــل األساســية   •

فــي شــارع عبدالرحمــن  فــي الدائــرة الثانيــة، كمــا قــام أحــد املواطنيــن باإلبــاغ عــن محاولــة شــراء أصــوات  للبنيــن 

الكواكبــي فــي جبــل التــاج التابــع للدائــرة الثانيــة، قــام مؤازريــن ألحــد املرشــحين فــي الدائــرة الثالثــة فــي مركــز اقتــراع 

مدرســة عبدالحميــد شــرف بجعــل الناخبيــن يحلفــون علــى القــرآن وإعطائهــم 10 دنانيــر وتحميلهــم فــي حافــات 

النتخــاب املرشــح، وتواجــدت ســيارة بالقــرب مــن مركــز اقتــراع مدرســة أجناديــن الثانويــة للبنــات تدفــع مقابــل 

التصويــت ألحــد املرشــحين فــي الدائــرة الرابعــة، وأورد املراقبيــن أن هنالــك شــبهة شــراء أصــوات مــن خــال حديــث 

بيــن املندوبيــن واملرشــحين علــى بــاب مركــز اقتــراع مدرســة خولــة بنــت األزور فــي الدائــرة الرابعــة، وفــي مركــز اقتــراع 

مدرســة القويســمة األساســية الشــاملة للبنيــن فــي الدائــرة الرابعــة تــم اكتشــاف أحــد الناخبيــن يقــوم ببيــع صوتــه 

ألحــد السماســرة املوجوديــن أمــام املدرســة فــي الدائــرة الخامســة وتــم القبــض علــى منــدوب لنفــس املرشــح يحــاول 

شــراء أصــوات بالقــرب مــن مركــز اقتــراع مدرســة عائشــة بنــت أبــي بكــر للبنــات، وفــي صنــدوق 254 مركــز اقتــراع 

مدرســة قيســاريا األساســية املختلطة تقدمت ســيدة ملرافقة إحدى الناخبات ولكنها ال تحمل هوية ومنعها رئيس 

 عنهــا وبعــد خــروج الناخبــة تبيــن أنهــا كانــت متفقــة 
ً
لجنــة االقتــراع مــن مرافقتهــا وقــام هــو بمرافقــة الناخبــة بــدال

فــي الدائــرة الخامســة، كمــا شــوهدت عمليــة شــراء  معهــا علــى أخــذ املــال مقابــل إعطــاء صوتهــا ألحــد املرشــحين 

أصــوات خــارج أســوار مركــز اقتــراع مدرســة الكماليــة األساســية بمبالــغ متفاوتــة فــي الدائــرة الخامســة.

7.4.4. انتهاكات وجرائم انتخاب رافقت عملية االقتراع والفرز

بنــاًء علــى تقاريــر املراقبيــن يمكــن القــول بــأن يــوم االقتــراع قــد شــهد الكثيــر مــن التجــاوزات فــي معظــم مناطــق اململكــة 

حيــث دّون املراقبيــن 1,465 حالــة خــرق للعمليــة االنتخابيــة فــي املراكــز التــي تواجــدوا فيهــا، ويبــرز راصــد أمثلــة تغطــي 

130 حالة من هذه الخروقات، والتي تندرج تحت حاالت توقف عملية االقتراع بسبب مشاكل في الربط اإللكتروني 

أو أســباب أخــرى، والتصويــت بشــكل مرتفــع، والتأثيــر علــى إرادة الناخبيــن مــن قبــل املرشــحين أو مندوبيهــم أو موظفــي 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، وأعمــال عنــف وشــغب، وحــاالت لشــراء األصــوات، والتصويــت ألكثــر مــن مــرة مــن نفــس 

الناخــب، واســتبدال اللجنــة أو جــزء منهــا، وطــرد أحــد املراقبيــن أو مندوبــي املرشــحين، وعــدم تحقــق لجنــة االقتــراع 
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والفــرز مــن شــخصية الناخــب واالســتعاضة عــن البطاقــة الشــخصية باثبــات آخــر، وخــرق ســرية التصويــت كوجــود 

أكثــر مــن ناخــب داخــل املعــزل، وانحيــاز اللجنــة ألحــد املرشــحين، وعــدم اإللتــزام بالحبــر االنتخابــي ســواًء وضــع الناخــب 

إلصبــع ســبابته أو وضــع مرافــق املعــوق لخنصــر يــده فــي الحبــر االنتخابــي.

ومــن األمثلــة علــى بعــض االنتهــاكات: تفاجــأت املؤسســات املراقبــة فــي يــوم االقتــراع مــن طــرد مراقبينهــا مــن غــرف 

أصــدرت  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  أن  مــن  الرغــم  علــى  االقتــراع  يــوم  لبــدء  األولــى  اللحظــات  فــي  والفــرز  االقتــراع 

التعليمــات التنفيذيــة خاصــة باملراقبيــن املحلييــن تمنحهــم حــق مراقبــة إجــراءات العمليــة االنتخابيــة، مــع إصــدار 

بطاقــة اعتمــاد مــن قبلهــا وهــو تصريــح رســمي صــادر عــن الهيئــة إال أن بعــض رؤســاء لجــان منعــوا املراقبيــن مــن دخــول 

إلــى غــرف االقتــراع أو قامــوا بطردهــم بعــد دخولهــم إليهــا، باإلضافــة إلــى حــاالت منــع تصويــر محاضــر االفتتــاح واإلقفــال 

وامتناع رؤســاء اللجان عن إعطاء أي معلومة حول نســبة التصويت في مراكزهم كما يبين الشــكل )46(، على الرغم 

مــن أن الهيئــة يجــب أن تقــوم بواجبهــا تجــاه املراقبيــن مــن خــال توعيــة رؤســاء االنتخــاب بآليــة التعامــل مــع املراقبيــن.

الشكل )46(: حاالت إعاقة عمل املراقبين، املصدر: راصد

كان رئيــس لجنــة االقتــراع أو أحــد األعضــاء يأخــذ الحبــر االنتخابــي ودفتــر االقتــراع والخــروج مــن غرفــة االقتــراع للطابــق 

األر�ســي مــن مركــز االقتــراع حتــى يقــوم الناخــب ذوي اإلعاقــة بالتصويــت كمــا يبيــن الشــكل )47(، علــى الرغــم مــن 

الوعــود التــي قدمتهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بــأن مراكــز االقتــراع التــي ســيقترع بهــا ذوي اإلعاقــة جاهــزة الســتقبالهم 

مــن جميــع النواحــي اللوجســتية واملكانيــة. 

الشكل )47(: حاالت تصويت ذوي اإلعاقة خارج غرفة االقتراع ، املصدر: راصد
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كذلــك، تنــص املــادة 13 الفقــرة )ج( مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة باالقتــراع والفــرز فــي حــال كان هنــاك تزامــن 

بيــن انتهــاء مــدة االقتــراع ووجــود ناخبيــن داخــل حــرم مركــز االقتــراع والفــرز فيتــم اســتكمال إجــراءات اقتراعهــم، ولكــن 

مــا حصــل عكــس مــا جــاء فــي التعليمــات التنفيذيــة فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة إربــد فــي مركــز اقتــراع مدرســة ســحم 

الثانويــة للبنــات صنــدوق 158 و 159 و 160، حيــث قامــت اللجنــة بتأخيــر الناخبيــن وعنــد انتهــاء موعــد االقتــراع تــم 

منعهــم مــن التصويــت مــع العلــم انهــم تواجــدوا داخــل أســوار مركــز االقتــراع لحظــة انتهــاء التصويــت كمــا يبيــن الشــكل 

)48(، ورافــق عمليــة االقتــراع ظهــور أســماء ناخبيــن فــي جــداول الناخبيــن متوفيــن كمــا حــدث فــي دائــرة بــدو الوســط 

فــي مركــز اقتــراع مدرســة الخناصــري األساســية للبنيــن صنــدوق 17، كمــا أورد الراصديــن فــي مركــز االقتــراع والفــرز فــي 

مدرســة البقعــان األساســية املختلطــة عــن وجــود اســم ناخبــة فــي مركــز اقتــراع خــاص بالذكــور.

الشكل )48(: منع ناخبين من االقتراع، املصدر: راصد

وتنــص التعليمــات التنفيذيــة بضــرورة االلتــزام باإلجــراءات عنــد دخــول الناخــب إلــى غرفــة االقتــراع والفــرز حيــث أن 

أول خطــوة التحقــق مــن شــخصية الناخــب مــن خــال البطاقــة الشــخصية وتأكــد مــن أن اســمه مــدرج علــى جــداول 

الناخبيــن الورقيــة واإللكترونيــة ثــم التحقــق مــن وجــود أي أثــر للحبــر االنتخابــي علــى إصبــع الســبابة اليســرى ووجــود 

مــادة عازلــة ومــن ثــم يقــوم رئيــس اللجنــة بتســليم الناخــب دفتــر االقتــراع بعــد ختمــه وتوقيعــه، فــي حــاالت متكــررة لــم 

تكــون اللجنــة تلتــزم بترتيــب خطــوات اإلجــراءات ممــا تســبب بالوقــوع فــي خطــأ، حيــث أن بعــض اللجــان كانــت تقــوم 

بإعــادة ترتيــب للخطــوات املفتــرض اتباعهــا، ومثــال ذلــك أن إحــدى الناخبــات غمســت إصبعهــا بالحبــر االنتخابــي قبــل 

التأكــد مــن بطاقتهــا الشــخصية وحــدث ذلــك فــي الدائــرة الرابعــة ملحافظــة العاصمــة.

وفــي حــال قــدوم ناخبــة منقبــة يتــم التحقــق مــن شــخصيتها عــن طريــق أنثــى فــي اللجنــة أو مــن خــال الشــرطة النســائية، 

وهــذا مــا ألزمــت بــه التعليمــات التنفيذيــة مــن إجــراءات خــال عمليــة االقتــراع، ولكــن بعــض اللجــان لــم تلتــزم بهــذه 

اإلجــراءات فقــد قامــت أكثــر مــن ســيدة منقبــة باالقتــراع دون التحقــق مــن شــخصيتها. 
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عنــد امتــاء أحــد صناديــق فــي غرفــة االقتــراع يجــب علــى رئيــس اللجنــة طلــب تزويــده بصنــدوق اقتــراع فــارغ إضافــي 

وإعــام املتواجديــن فــي غرفــة االقتــراع بــأن الصنــدوق قــد امتــأل ويتــم إثبــات ذلــك فــي املحضــر الخــاص، كمــا أنــه يحتفــظ 

بالصنــدوق فــي نفــس غرفــة االقتــراع والفــرز فــي مــكان مرئــي للجميــع، وعنــد الفــرز يعامــل الصنــدوق املمتلــئ والصنــدوق 

الجديــد معاملــة الصنــدوق الواحــد فــي محضــر اإلقفــال، وهــذا مــا يجــب القيــام بــه حســب التعليمــات التنفيذيــة ولكــن 

فــي صنــدوق رقــم 55 مركــز االقتــراع والفــرز مدرســة شــكري شعشــاعة الثانويــة لــم يحــدث ذلــك حســب اإلجــراءات، 

فقــد قــام رئيــس اللجنــة بإعــداد محضــر أقفــال لذلــك الصنــدوق قبــل االنتهــاء االقتــراع.

وفي املجمل، وصل لغرفة عمليات راصد 1,465 حادثة موزعة حسب الشكل )49).

الشكل )49(: توزيع الحوادث التي وردت لغرفة عمليات راصد، املصدر: راصد

الجدول )6(: أمثلة على أبرز االنتهاكات واملخالفات التي أوردها فريق الراصدين امليدانيين في يوم االقتراع

الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

الخامسة 
محافظة 
العاصمة

مدرسة أم 
السماق 

األساسية للبنين
194

عدم فتح مركز االقتراع على 
اإلطاق / التأخر في فتح 
املركز أكثر من 10 دقائق

 
ً
لم يتم افتتاح صندوق االقتراع عند الساعة السابعة تماما

وتأخره 15 دقيقة

الثانية 
محافظة اربد

مدرسة الطرة 
الثانوية للبنات

116
عدم فتح مركز االقتراع على 

اإلطاق / التأخر في فتح 
املركز أكثر من 10 دقائق

جاءت إحدى الناخبات في تمام الساعة 07:13 وتم إخراجها من 
قاعه لكون غرفة االقتراع لم تفتح بعد
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الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

محافظة 
البلقاء

مدرسة عيرا 
الثانوية الشاملة 

للبنات
282

عدم فتح مركز االقتراع على 
اإلطاق / التأخر في فتح 
املركز أكثر من 10 دقائق

التأخر عن وقت االفتتاح ملدة 17 دقيقة

الثالثة 
محافظة 
العاصمة

مدرسة شكري 
شعشاعة 

الثانوية
128

عدم فتح مركز االقتراع 
على اإلطاق/التأخر في فتح 

املركز أكثر من 10 دقائق

تأخرت العضو الثاني من اللجنة عن حضور محضر االفتتاح 
ولغاية الساعة 07:22 لم تحضر ولم يتم تصوير املحضر لعدم 

اكتمال توقيع جميع األعضاء، وتم البدء باالنتخاب.

الثالثة 
محافظة 
العاصمة

مدرسة عكا 
األساسية

بسبب خروج رئيس لجنة االقتراع ملدة 10 دقائقتوقف عملية االقتراع144

الثالثة 
محافظة 
العاصمة

مدرسة االمير 
حسن الثانوية 

للبنين
161

طرد مراقبي االنتخابات / 
مندوبي املرشحين

تم منع املراقب من أخذ صورة لنموذج افتتاح الصندوق

الخامسة 
محافظة 
العاصمة

مدرسة ابن 
العميد األساسية 

للبنين
47

طرد مراقبي االنتخابات / 
مندوبي املرشحين

عدم السماح بإدخال الهواتف وصعوبة تصوير غرفة االقتراع 
دون املساس بسرية االقتراع، ولكن سمح بدخول بعض 

األشخاص يحملون الهواتف

األولى
محافظة اربد

مدرسة فاطمة 
الزهراء

التصويت بصوت مرتفع52
قام ناخب في تمام الساعة 11.10 بالتصويت بصوت مرتفع لعدم 

ً
معرفته بالقوانين واألنظمة ويبلغ من العمر 18 عاما

األولى
محافظة 
العاصمة

مدرسة قتيبة بن 
مسلم للبنين

15
عدم فتح مركز االقتراع على 

اإلطاق / التأخر في فتح 
املركز أكثر من 10 دقائق

 لم يسمح 
ً
في تمام الساعة 07:15 كان هناك ما يقارب 30 مقترعا

لهم األمن بالدخول، وبدأ االقتراع في تمام الساعة 07:25

الثالثة 
محافظة اربد

مدرسة الخنساء 
األساسية للبنات

التصويت بصوت مرتفع36
قام املساعد بشرح كيفية االنتخاب للمقترع، فقام الناخب برفع 

صوته وقال اسم قائمة ومرشح

الثالثة 
محافظة اربد

مدرسة الخنساء 
األساسية للبنات

التصويت بصوت مرتفع31
عند ذهاب أحد املقترعين إلى املعزل قال بصوت مرتفع اسم أحد 

املرشحين االذي سينتخبه

الثانية 
محافظة اربد

مدرسة الرمثا 
الثانوية الشاملة 

للبنين
التصويت بصوت مرتفع95

تصويت أميه بصوت عالي وتمت عملية التصويت بدون اعتراض 
أو تنبيه من قبل رئيس اللجنة

الخامسة
محافظة 
العاصمة

مدرسة قيساريا 
األساسية 
املختلطة

254

اختاف بين الجداول 
اإللكترونية والجداول 

الورقية

تم التصويت من قبل ناخبة مسجلة في الجداول اإللكترونية 
وغير موجود في الجداول الورقية )نقص أسماء في السجات 

الورقية(

محافظة 
عجلون

مدرسة عنجرة 
األساسية للبنين

9
التأثير على الناخبين أو 

منعهم من االقتراع
تم توزيع صور ألحد القوائم داخل أسوار املدرسة )داخل مركز 

االقتراع(

األولى
محافظة اربد

مدرسة القادسية 
للبنات

60
ً
ختم دفاتر االقتراع مسبقا

تم ختم دفاتر الناخبين وتوقيعها قبل حضور الناخب إلى مركز 
اإلقتراع

األولى
محافظة اربد

مدرسة حوفا 
الثانوية املختلطة

349
عدم فتح مركز االقتراع على 

اإلطاق / التأخر في فتح 
املركز أكثر من 10 دقائق

تأخير نصف ساعة لفتح الصندوق
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الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

الثانية
محافظة اربد

مدرسة حاتم 
الثانوية للبنات

التصويت بصوت مرتفع171
قيام رئيس اللجنة بمساعدة شخص أمي في عملية االقتراع ولكن 

بطريقه علنية حيث تمكن جميع املوجودين من معرفة هوية 
الشخص الذي تم انتخابه من قبل هذا املقترع

محافظة 
عجلون

مدرسة حاوة 
الثانوية الشاملة 

للبنات
3

عدم فتح مركز االقتراع على 
اإلطاق / التأخر في فتح 
املركز أكثر من 10 دقائق

تأخر فتح الصندوق بسبب اإلجراءات ملدة أكثر من 15 دقيقة

الثانية
محافظة اربد

مدرسة ملكا 
الثانوية للبنات

التصويت بصوت مرتفع132
سيدة تتحدث بصوت مرتفع حول املرشح الذي ستنتخبه مع 

رئيس لجنة الصندوق

الثانية
محافظة اربد

مدرسة ملكا 
الثانوية الشاملة 

للبنات
التصويت بصوت مرتفع133

دخل أحد املرشحين ومعه إحدى الناخبات ووقفت على باب 
غرفة االقتراع وصوتت بصوت مرتفع لصالح هذا املرشح، 

وتكررت هذه الحالة دون تنبيه من قبل رئيس اللجنة

بدو الشمال
مدرسة جابر 

السرحان 
الثانوية للبنين

التصويت بصوت مرتفع60
ثاث من املقترعين تحدثوا أمام اللجنة وأمام منادوبي املرشحين 

عن اسم الكتلة التي تم اختيارها بصوت مرتفع

الرابعة
محافظة اربد

مدرسة سموع 
األساسية للبنات

26
طرد مراقبي االنتخابات / 

مندوبي املرشحين
تم منع دخول املراقب لغرفة االقتراع بالرغم من ارتادئه الباجة 

مع االستهزاء

الخامسة
محافظة 
العاصمة

306مدرسة أم األسود 
طرد مراقبي االنتخابات / 

مندوبي املرشحين
تم إخراج املراقب من غرفة االقتراع الساعه 8 مساًء

بدو الوسط
مدرسة سالم 

األساسية للبنين
أخطاء في جدول الناخبين36

وجود أسماء مكررة في كشف األسماء بأختاف األرقام الوطنية 
وبنفس األشخاص

الثانية
محافظة 
العاصمة

مدرسة الحسن 
البصري الثانوية 

للبنين
نقل جماعي للمقترعين ملختلف القوائمنقل جماعي للناخبين142

محافظة 
الكرك

مدرسة موميا 
األساسية 
املختلطة

11
عدم مائمة املركز لذوي 

االحتياجات الخاصة
عدم ماىمة املركز لذوي االحتياجات الخاصة

محافظة 
البلقاء

مدرسة زي 
األساسية للبنات

276
تعطل أجهزة الحاسوب أو 

النظام اإللكتروني أو شبكة 
الربط اإللكتروني

انقطاع التيار الكهربائي ألكثر من 5 مرات وتعطل اإلنترنت

محافظة مادبا

مدرسة 
السواعدة 
األساسية 
املختلطة

عدم تطابق بين عدد الناخبين على النظام اآلليغير ذلك167

محافظة 
جرش

مدرسة مرصع 
الثانوية للبنين

مشادة كامية بين املواطنين ورجال األمنأعمال عنف وشغب78
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الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

بدو الوسط
مدرسة الباعج 
األساسية للبنين

أعمال عنف وشغب13
حدث نقاش بين مرشيحن بسبب التصويت العلني، مما أدى إلى 

تجمهر مؤيدييهم داخل املدرسة وتعالي أصواتهم وحضر األمن 
ومنع أي شخص من الدخول إلى املدرسة ملدة 10 دقائق

الخامسة
محافظة 
العاصمة

مدرسة زيد 
بن الخطاب 

األساسية للبنين
منع تصوير املحضر66

كان هناك نقص 3 ورقات وتم تبليغ الهيئة بذلك، وُمنع تصوير 
املحضر

الثانية
محافظة اربد

مدرسة الطرة 
الثانوية للبنات

111546
ً
تم ختم أكثر من 100 دفتر في نفس الوقتختم دفاتر االقتراع مسبقا

الخامسة
محافظة 
العاصمة

مدرسة صويلح 
الثانوية للبنات

249
طرد مراقبي االنتخابات / 

مندوبي املرشحين

قام رجل األمن بالدخول إلى غرفة االقتراع وسحب ومصادرة 
أجهزة الهواتف النقالة من جميع املندوبين واملراقبين بالقوة 
بموافقة رئيس مركز االقتراع، باإلضافة إلى دخول ضابطة 

االرتباط وطرد مراقبة من املركز الوطني لحقوق اإلنسان بسبب 
استخدامها الجهاز الخلوي في تعبئة نموذج املراقبة، هذا وقامت 

إحدى املواطنات بعد انتهائها من عملية التصويت بعدم وضع 
إصبعها في الحبر السري بل قامت بوضع نقطة صغيرة على باطن 
إصبعها باستخدام املحارم الورقية وذلك بموافقة رئيس اللجنة

الثالثة
محافظة اربد

مدرسة امللك 
عبدهللا الثاني 

للتميز
25

التأثير على الناخبين أو 
منعهم من االقتراع

أشخاص يلبسون طواقي عليها أسماء املرشحين وأشخاص يرتدون 
مابس عليها صور املرشحين داخل غرفة االقتراع

محافظة 
جرش

مدرسة ساكب 
الثانوية للبنات

129
تعطل أجهزة الحاسوب أو 

النظام اإللكتروني أو شبكة 
الربط اإللكتروني

تعطل أجهزة شبكة اإلنترنت ملدة نصف ساعة  حيث تم استثناء 
عملية اإلدخال اإللكتروني ألسماء الناخبين من قبل مدخلة 

البيانات ومحاوالت إلصاحها من قبل املختصين 

محافظة 
الطفيلة

مدرسة غرندل 
الشاملة للبنات

89
التصويت ببطاقات أخرى 

غير الهوية
 من الهوية الشخصية 

ً
تم استخدام البطاقة الصحية بدال

محافظة 
جرش

مدرسة سوف 
الثانوية الشاملة 

للبنات
108

عدم استخدام الحبر 
االنتخابي

قامت سيدة بإدالء صوتها ووضعت إصبعها في علبة الحبر ولكن 
لم يمسه الحبر وخرجت بحجة أنها لن تصوت مرة أخرى

محافظة 
الكرك

مدرسة جوزا 
الثانوية للبنات

283
طرد مراقبي االنتخابات / 

مندوبي املرشحين
رفض دخول املراقب  إلى غرفة االقتراع بسبب عدم وجود مراقب 

من الهيئة املستقلة لانتخاب

الثالثة
محافظة 
العاصمة

مدرسة عائشة 
أم املؤمنين 

األساسية للبنات
48

تصوير ورقة اقتراع داخل 
املعزل

قام الناخب بتصوير دفتر اقتراعه في املعزل قبل وضع الدفتر 
بالصندوق

الثانية
محافظة اربد

مدرسة الطرة 
الثانوية للبنات

118
عدم التعاون مع املراقبين أو 

املندوبين
إجبار الراصدين على شطب الصور التي التقطوهاحول مخالفات 

األجهزة االمنية

الرابعة
محافظة 
العاصمة

مدرسة الطالبية 
الثانوية للبنات

230
التأثير على الناخبين أو 

منعهم من االقتراع

قيام آذنة املدرسة التي تحمل باجة الهيئة املستقلة بعمل دعاية 
ملرشح معين بين الناخبات، قام أعضاء من لجان االنتخابات بمنع 

املراقب من مغادرة غرفة االقتراع وعدم السماح بزيارة مكاتب 
أخرى
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الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

محافظة 
البلقاء

مدرسة البقعان 
األساسية 
املختلطة

1
تواجد أسماء اناث في 

صناديق مخصصة للذكور
 أن الصندوق مخصص 

ً
احتوى كشب الناخبين على أنثى علما

للذكور وتم السماح للسيدة املذكورة باالقتراع

بدو الوسط
مدرسة الجيزة 
الثانوية للذكور

52
التأثير على الناخبين أو 

منعهم من االقتراع

التأثير من قبل املندوبيين على الناخبين باختيار أشخاص 
محددين والتصويت بصوت علني ووجود أكثر من شخص خلف 

املعزل

محافظة 
الكرك

مدرسة راكين 
الثانوية للبنات

عدم التاكد من هويه النساء ذوات الخمارتهاون في التعامل مع املنقبات189

الثانية
محافظة 
العاصمة

مدرسة الراشدية 
الثانوية الشاملة

226
عدم التعاون مع املراقبين أو 

املندوبين
اعتراض املرشح على عدم السماح للمندوبين بالخروج من قاعة 

االقتراع استراحة قصيرة

الثانية
محافظة 

الزرقاء

مدرسة أم شريك 
األنصارية

أعمال عنف وشغب136
حدثت أعمال شغب ومحاولة الهجوم على املدرسة ورجال األمن 

أمام املركز في تمام الساعة 7:35 مساًء

محافظة 
الكرك

مدرسة الطيبة 
األساسيه

توقف عملية االقتراع240
تم إيقاف عملية االنتخاب في املدرسة ملدة 20 دقيقة لغاية تناول 

وجبة اإلفطار

الثالثة
محافظة 
العاصمة

مدرسة عبد 
الحميد شرف

35
التأثير على الناخبين أو 

منعهم من االقتراع
قيام اثنين من أعضاء لجنة االقتراع والفرز بالتدخل بعملية 

انتخاب املواطنين

الرابعة
محافظة 
العاصمة

مدرسة أجنادين 
الثانوية للبنات

شراء األصوات
 للناس مقابل التصويت ملرشح 

ً
سيارة جيب ذهبية تدفع أمواال

معين

الثانية
محافظة اربد

مدرسة سما 
الروسان الثانوية 

للبنات
تباين في أوراق االقتراع163

نقص في عدد الدفاتر غير املستعملة يجب أن تكون 645 ولكن 
تم إحصاء 620 فقط، كما أن عدد أصوات املقترعين هو 353 

وعدد أوراق االقتراع في الصندوق هو 352

محافظة 
جرش

مدرسة املعراض 
األساسية للبنين

التصويت بصوت مرتفع53
قام أحد الناخبين بالتصويت بصوت مرتفع كونه أمي حسب 

ادعائه

محافظة 
البلقاء

مدرسة البقعان 
األساسية 
املختلطة

1
التصويت ببطاقات اخرى 

غير الهوية
تم السماح للمواطن عبداللطيف بالتصويت من خال دفتر 

عائلة وليس هوية األحوال املدنية

محافظة معان
مدرسة بنات 
معان الثانوية

توقف عملية االقتراع65
تم توقيف عملية االقتراع ملدة عشر دقائق بعد أن قام أحد 

املرشحين بإعادة طلب اقتراع مواطن أتلفت ورقة اقتراعه مما 
أدى إلى مشادة كامية بين مواطنين والتهديد بأعمال شغب

األولى
محافظة 
العاصمة

مدرسة أنيسة 
بنت كعب

180
التصويت ببطاقات أخرى 

غير الهوية
أحد املواطنين اقتراع بواسطة جواز سفره
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الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

محافظة 
جرش

مدرسة سوف 
األساسية للبنين

عدد من حاالت التصويت بصوت مرتفع مع إدعاء األميةالتصويت بصوت مرتفع47

األولى
محافظة اربد

مدرسة فاطمة 
الزهراء الثانوية

50
عدم استخدام الحبر 

االنتخابي
سيدة لم تستخدم الحبر االنتخابي

الثانية
محافظة اربد

مدرسة حاتم 
الثانويه للبنات

171
عدم فتح مركز االقتراع على 

اإلطاق / التأخر في فتح 
املركز أكثر من 10 دقائق

التأخر في فتح صندوق االنتخاب ملدة 16 دقيقة وذلك لتأخر 
أعضاء اللجنة في تجهيز مستلزمات العملية االنتخابية

محافظة 
جرش

مقبلة األساسية 
للبنين

التصويت ألكثر من مرة6

حاول شخصان التصويت ألكثر من مرة حيث حاوال الدخول 
إلى غرفة االقتراع بمابس مختلفة في كل مرة ولكن تم ضبطهما 

وعدم السماح لهم بالتصويت وإخراجهم خارج مركز االقتراع

األولى
محافظة 
العاصمة

مدرسة أبو عليا 
األساسية

17
عدم استخدام الحبر 

االنتخابي
أحد الناخبين لم يضع اصبعه بالحبر واللجنة لم تتبع اإلجراءات

محافظة 
الكرك

مدرسة الثاجة 
األساسية 
املختلطة

أعمال عنف وشغب44
مشاجرة وحالة دهس عند مدخل مركز االقتراع وترهيب 

للمقترعين

الثانية
محافظة اربد

مدرسة يبا 
الثانوية للبنات

توقف عملية االقتراع139
دخل أحد املرشحين واعترض على عملية انتخاب لناخبة أمّية 

 رئيس لجنة االقتراع بالتحييز ومحاولة التأثير على الناخبة 
ً
متهما

مما أحدث الفو�سى في مركز االقتراع

محافظة معان
مدرسة خديجة 

بنت خويلد
التصويت بصوت مرتفع4

يوجد عمليات تصويت تتم خارج منطقة املعزل )تتم عند رئيس 
اللجنة( وبصوت مرتفع حيث تم تسجيل 11 حالة

األولى
محافظة 

الزرقاء

مدرسة امللك 
عبدهللا الثاني 

للتميز
53

التأثير على الناخبين أو 
منعهم من االقتراع

قيام أحد املواطنين بعرض ورقة االقتراع على مندوب أحد 
القوائم املترشحة املتواجد على مدخل غرفة االقتراع رغم 

استهجان أعضاء اللجنة، ولم يتخذ أي إجراء بذلك

محافظة معان
مدرسة بنات 

الزبيرية االساسية 
املختلطة

أعمال عنف وشغب26
أنصار أحد املرشحين تهجموا على لجنة مكتب االقتراع واتهام 

اللجنة بالتحيز لقائمة أخرى

الثالثة
محافظة اربد

مدرسة عنبة 
األساسية

67

السماح لشخص باالنتخاب 
رغم تواجد اسمه على 
السجات اإللكترونية 

ً
منتخبا

واجه أحد الناخبين املسجلين في الكشوفات مشكلة أنه 
»منتخب« على الكشوفات اإللكتروية بينما على الكشوفات 

الورقة »غير منتخب« واليوجد حبر على اصبعه قام رئيس اللجنة 
باالتصال باللجنة املستقلة لانتخابات وشرح لهم املشكلة وقال 
لهم انه لم ينتخب وسيتيح له االنتخاب على ضمانته الشخصية

األولى
محافظة 
العاصمة

مدرسة قتيبة بن 
مسلم للبنين

التصويت بصوت مرتفع15

تواجد املعزل بشكل قريب بحيث من كان ينتظر على البوابة 
يستطيع  مشاهدة املمرات بين الغرف الخاصة للتصويت وقد 
تواجد فيها طوابير، كما تواجدت جماعات ارتفعت أصواتها  

باسماء مرشحين ومنهم من كان يتدخل عند وضع الحبر االنتخابي 
خارج بوابة االقتراع.
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الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

محافظة 
العقبة

مدرسة أبو أيوب 
األنصاري

37
التأثير على الناخبين أو 

منعهم من االقتراع
التأثير على الناخبين األميين من قبل بعض املرافقين خارج القاعة 

بالصوت املرتفع بالتزامن مع رفض رئيس اللجنة ذلك.

الثالثة
محافظة 
العاصمة

مدرسة يعقوب 
هاشم األساسية 

للبنين
توقف عملية االقتراع30

تم توقيف عملية االقتراع بسبب ذهاب رئيس الصندوق ألداء 
الصاة وقد تغيب ملدة لم تتجاوز  15 دقيقة.

محافظة 
الكرك

مدرسة عي 
الثانوية للبنات

أعمال عنف وشغب275
دخلت مجموعة من السيارات إلى داخل حدود مركز االقتراع رغم 
تواجد عناصر األمن وتم إطاق النار في الهواء وذلك بهدف إخافة 

مناصريه مرشح معين ولم يستطع األمن التدخل .

محافظة 
البلقاء

مدرسة زي 
األساسية للبنات

التصويت ألكثر من مرة276
لوحظ تصويت أشخاص بهوياتهم أكثر من مرة فيما تم تحويلهم 

شخص تم ضبطه إلى املدعي العام

محافظة 
الكرك

مدرسة الطيبة 
األساسية

التصويت ألكثر من مرة240

قام مندوبو إحدى املرشحين بالتصريح انه يمكن للشخص قبل 
عمليه االنتخاب وضع فازلين على إصبعه أو مسح الحبر بالكلور 
حتى يتمكن من التصويت مره أخرى على هويات أخرى ليتمكن 

من التصويت ملرشحه مره اخرى واكدوا ايضا أن هذه املواد 
موجوده معهم مع العلم أنهم ال يعلمون أننا من فريق راصد حيث 

قمنا انا وزميلتي بتسجيل مقطع صوت ألحد املندوبين وإرساله 
لضابط االرتباط في منطقتي.

الثالثة
محافظة 
العاصمة

مدرسة جبل 
عمان األساسية 

للبنات
غير ذلك15

السماح الحد الناخبين باالدالء بصوته رغم انتهاء صاحية هويته 
الشخصية ... اسم الشخص ابراهيم ورقمه في القوائم الورقية 

19

الخامسة
محافظة 
العاصمة

مدرسة عائشة 
بنت أبي بكر 

للبنات
شراء األصوات295

تم مشاهدة شخص يحاول شراء أصوات ألخد املرحشين وتم 
إباغ ظابط االرتباط في مركز االقتراع التخاذ االجراءات الازمة 

وتم ارسال شكوى لغرفة عمليات راصد حول ذلك. 

بدو الوسط
مدرسة الفيصلية 

الثانويه للبنين
التصويت ألكثر من مرة24

قام أحد الناخبين في االنتخاب مرتين وقامت اللجنه بانكار ذلك 
فيما قام مندوب راصد بالتحقق من هوية الشخص والتعرف 

عليه بوجود شهود عيان.

الثانية
محافظة 
العاصمة

مدرسة خالد بن 
الوليد

اشهار دفتر االقتراع  للمندوبين بشكل ملحوظ للجميع التصويت بصوت مرتفع67

الثانية
محافظة 
العاصمة

مدرسة فاطمة 
الزهراء الثانوية 

الشاملة
208

التأثير على الناخبين أو 
منعهم من االقتراع

يوجد مساعد ثاني ال يعطي الفرصة للمنتخب بأن يدلي بصوته  
بكل حرية إذ يقوم املساعد الثاني باالقتراب ممن يقوم باالقتراع 

عند املعزل.

الثالثة
محافظة اربد

مدرسة دير 
يوسف األساسية 

للبنات
توقف عملية االقتراع140

غياب رئيس لجنة االقتراع وعضو اخر ملدة تزيد عن ال 35 
دقيقة  بحجة الصاة..و تجمهر املقترعين داخل وخارج غرفة 

االقتراع.
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الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

األولى
محافظة 
العاصمة

مدرسة الشريف 
حسين بن 

الناصر
90

طرد مراقبي االنتخابات / 
مندوبي املرشحين

عند الساعة 3:32 دقيقة طلبوا من جميع الراصدين الخروج 
الى ساحه املدر سة وعدم الدخول إلى قاعات االنتخاب وقمنا 

باالتصال بضابط ارتباط راصد في الدائرة وقام بالحضور 
للمدرسة واجتمع بنا مع رئيس اللجان وحل املشكلة.

محافظة 
البلقاء

مدرسة الرامة 
الثانوية الشاملة 

للبنين
111

التأثير على الناخبين أو 
منعهم من االقتراع

يقوم مندوب أحد املرشحين بالتأثير على الناخبين ومساعدتهم 
والوقوف معهم خلف املعزل االنتخابي وبعد تنبيه رئيس اللجنة 

له ولعدة مرات رفض االمتثال ألوامر اللجنة.

الثانية
محافظة اربد

مدرسة البويضة 
الثانوية الشاملة 

للبنات
التصويت ألكثر من مرة113

قامت احدى الناخابات بانتحال شخصية شقيقتها وصوتت 
حيث تم كشف املوضوع وتحويلها الى االدعاء العام.

الثالثة
محافظة 
العاصمة

مدرسة عبد 
الحميد شرف

شراء األصوات35
قام مجموعة من املؤازرين إلحدى القوائم  باجبار الناخبين على 
القسم واعطائهم  10 دنانير ونقلهم بحافات لانتخاب حيث تم 

ارفاق الفيديو لصفحة راصد الرسمية.

الثالثة
محافظة اربد

مدرسة النعيمة 
الثانوية الشاملة 

للبنات

106
102

التأثير على الناخبين
عند مساعدة شخص أّمي من قبل شخص من اللجنة يقوم 

باختيار شخص غير املطلوب التصويت له 

محافظة 
الكرك

مدرسة عمر بن 
الخطاب

أعمال عنف وشغب128

دخل مواطن لكي ينتخب بهوية غير هويته وتم اكتشافه من قبل 
رئيس اللجنه واحدث الشاب فو�سى كبيرة جدا داخل غرفة 

االقتراع وتم القبض عليه من قبل عدد كبير من رجال األمن تبعها 
دخول اشخاص غير مخولين بالدخول إلى غرفة االقتراع وتم 

تهديد رئيس اللجنه من قبل الشاب

األولى
محافظة اربد

مدرسة عمار بن 
ياسر

ضبط حالة تزوير هوية وقد تم كشفها.حالة تزوير للهوية229

محافظة 
الكرك

مدرسة العمرية 
األساسية 
املختلطة

انتحال شخصية247
قيام ناخبة باالقتراع عن شخص آخر ولم يتم كشف االنتحال 
من قبل اللجنة وأنا أعرف الناخبة بشكل شخ�سي إال أنها لم 

تصوت حسب اسمها األصلي.

األولى
محافظة 
العاصمة

مدرسة الشريف 
حسين بن 

الناصر
90

اعتماد الرخصة كبطاقة 
شخصية

 من الهوية الشخصية.
ً
تم اعتماد رخصة السواقة بدال

الخامسة
محافظة 
العاصمة

مدرسة قيساريا 
األساسية 
املختلطة

التصويت بصوت مرتفع255
م دخلت مع ابنتها غرفة االقتراع وهي ليست غرفتها لاقتراع 

ُ
أ

وقالت اسم املرشح بصوت عالي للمصوتة للتصويت له.

األولى
محافظة اربد

مدرسة وليد بن 
عبد امللك

256
السماح لشخص ذو إعاقة 

بالتصويت خارج غرفة 
االقتراع

تم انزال الختم ودفتر االقتراع لذوي االعاقة مرتين وذلك ألن 
مركز االقتراع غير مائمة لذوي االعاقة.

محافظة 
الكرك

مدرسة الفيصلية 
األساسية 
املختلطة

79
عدم السماح للراصدين 

بحضور عملية الفرز
تم إخراجنا من غرف االقتراع أثناء عملية الفرز.
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الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

الخامسة
محافظة 
العاصمة

مدرسة جويرية 
أم املومنين 

األساسية
توقف عملية االقتراع211

تم إغاق غرفة االقتراع بحيث غادر افراد اللجنة الستراحة غداء 
وأخرجوا املراقبين واملندوبين وأغلقوا الغرفة باملفتاح ملا يقارب 

العشر دقائق.

الثانية
محافظة اربد

مدرسة أسماء 
بنت عميس 

األساسية
توقف عملية االقتراع27

توقف عملية التصويت بصندوق رقم 27 في مركز اقتراع مدرسة 
اسماء بنت عميس االساسية في الدائرة الثانية بمحافظة اربد 

بحجة تناول الطعام وتوقف الناخبين على باب املركز وتجمعهم 
وإصدار الضجيج

محافظة 
الكرك

مدرسة الجوزة 
الثانوية للبنات

283
طرد مراقبي االنتخابات / 

مندوبي املرشحين
قام رئيس لجنة االقتراع بالصندوق بطرد مراقبين االنتخابات 

ملرتين من دون أي أسباب تذكر.

الخامسة
محافظة 
العاصمة

مدرسة الزهراء 
الثانوية الشاملة 

للبنات
309

عدم استخدام الحبر 
االنتخابي

رفض مرافق لشخص ذوي إعاقة من وضع اصبعه في الحبر 
االنتخابي وخرج دون يغمس اصبعه في الحبر. 

محافظة 
املفرق

88مدرسة املفرق
طرد مراقبي االنتخابات / 

مندوبي املرشحين
تم طرد الراصد بحجة أن الغرفة مخصصة لإلناث فقط.

بدو الوسط
مدرسة الذهيبة 
الغربية الثانوية 

للبنين
عنف وأعمال شغب34

شهد مركز االقتراع أعمال عنف وإطاق أعيرة نارية من قبل 
مقترعين ومحاوالت القتحام مركز االقتراع.

الثانية
محافظة اربد

مدرسة خرجا 
األساسية للبنين

عنف وأعمال شغب61
حدوث فو�سى داخل مراكز االقتراع بسبب تقديم أشخاص على 

أشخاص كانوا ينتظروا بالطابور وتدخل رجال الشرطة.

البادية 
الوسطى

مدرسة الفيصلية 
الثانوية للبنين

التصويت ألكثر من مرة24
قام احد املصوتين باالنتخاب ثاث مرات ويوجد شهود من 

اللجنة.

الرابعة
محافظة 
العاصمة

مدرسة خريبة 
السوق الثانوية 

الشاملة 
املختلطة

عنف وأعمال شغب0
تواجد أمني كثيف وتطويق للمركز بسبب مشاكل بين مندوبي 

املرشحين

الثانية
محافظة 

الزرقاء

مدرسة إسكان 
الهاشمية 

األساسية املختلطة
60

التأثير على الناخبين أو 
منعهم من االقتراع

قيام أحد املرشحين بإدخال أشخاص غير مصرح لهم بدخول 
مركز االقتراع ومنع الناخبين من الدخول

بدو الوسط
مدرسة أم الوليد 

الثانوية للبنات
111

طرد مراقبي االنتخابات / 
مندوبي املرشحين

تم طرد مراقب راصد وعدم السماح له بحضور إغاق الصناديق 
والفرز وبعد اغاق الباب الرئي�سي تم السماح ملندوب مرشح كان 

خارج املبنى  بالدخول من قبل ضابط االرتباط.

الثانية
محافظة 
العاصمة

مدرسة معاذ بن 
جبل األساسية 

للبنين
عنف وأعمال شغب51

قيام مجموعة من الشباب تقدر بخمسة عشر شخص بالدخول 
والتهجم على املركز االنتخابي  وتم على الفور استدعاء رجال 
األمن حيث حضر أكثر من اثني عشر فردا منهم ضابطين وتم 

توقيف االقتراع لفتره بسيط لحين إخراج املجموعة تبعها ضبط 
األمن وإعادة األمور السى مجراها الطبيعي.
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الدائرة 
االنتخابية

اسم مركز 
االقتراع 

رقم 
الصندوق

نوع الحادث/ االنتهاك 
االنتخابي

شرح عن الحادث/االنتهاك االنتخابي

الثالثة
محافظة اربد

مدرسة حبكة 
الثانوية املختلطة

65
رئيس اللجنة يصوت عن 

الناخبين

قيام رئيس اللجنة باالقتراع نيابة عن بعض األشخاص بناء 
على رغبتهم، وذلك بسبب ضعف نظرهم وعدم معرفتهم بآلية 

االنتخاب.

الخامسة
محافظة 
العاصمة

مدرسة قيساريا 
األساسية 
املختلطة

254
عدم استخدام الحبر 

االنتخابي

قام أحد املرافقين بمرافقة 3 ناخبين على التوالي خال اخر 
ساعة ولم يقم بوضع اصبع اليد اليمنى داخل الحبر السري ولم 

يقم بتسجيل اسمه وكان معروفا  لدى اللجنة واألعضاء

الثالثة
محافظة اربد

مدرسة حبكة 
الثانوية املختلطة

تصوير دفاتر االقتراع65
قيام مجموعة من املقترعين بتصوير دفتر اإلنتخاب أثناء عملية 
االقتراع وعدم اتخاذ اإلجراءات الازمة ملعاقبة هذه التصرفات 

بناء على القانون.

الرابعة
محافظة 
العاصمة

مدرسة املستندة 
الثانوية للبنات

تصويت بصوت مرتفع8
تم مشاهدة تصويت جماعي بصوت مرتفع لصالح أحد املرشحين 

وشوهد وجود دعاية انتخابية داخل املعزل االنتخابي.

محافظة 
البلقاء

مدرسة ميمونة 
بنت الحارث

212
عدم فتح مركز االقتراع على 

اإلطاق / التأخر في فتح 
املركز أكثر من 10 دقائق

تم االفتتاح على الساعة 07:17

الثانية
محافظة اربد

مدرسة سحم 
الثانوية للبنات

159
عدم استخدام الحبر 

االنتخابي

تواجدت داخل املركز أحد الناخبات وكانت سبابتها اليسرى 
مجروحه ولم تضع سبابتها في الحبر االنتخابي.

محافظة 
الكرك

مدرسة محي 
الثانوية للذكور

شراء األصوات85

تواجدت مجموعة من األشخاص خارج أسوار مركز االقتراع 
تقوم بشراء أصوات لصالح احد املرشحين مع العلم انه ال يسمح 
لهم بالتصويت داخل مركز االقتراع وذلك ألنهم من بدو الجنوب 

ولم يتم اتخاذ أي اجراءات تمنع تواجدهم رغم أنهم كانوا أمام 
أعين رجال األمن العام وضابط ارتباط الهيئة.

محافظة 
جرش

مدرسة دير  
الثانوية للبنات

96
طرد مراقبي االنتخابات / 

مندوبي املرشحين
قام اللجنة بطرد املراقبين بحجة إعاقتهم للعملية االنتخابية 

وتعرض املراقبين لسوء التعامل من قبل اللجنة

الثانية
محافظة 

الزرقاء

مدرسة إسكان 
الهاشمية 
األساسية 
املختلطة

شراء األصوات138
قام احد املرشحين بعمليات شراء لألصوات عند باب املركز من 

خال عرض مبلغ مالي على الناخبين. 
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2.4.4. مجريات الفرز

 بمراقبــة مجريــات الفــرز وعــّد األصــوات وتضمن النموذج 
ً
 خاصــا

ً
أعــّد فريــق تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات نموذجــا

مجموعــة مــن األســئلة املســتوحاة مــن أفضــل املمارســات الدوليــة التــي تعنــى بمراقبــة مجريــات الفــرز وعــّد األصــوات 

وتواجــد الراصديــن امليدانييــن فــي مــا يقــارب 70% مــن مجمــوع غــرف االقتــراع التــي تــم إجــراء الفــرز فيهــا فيمــا تواجــد 

الراصديــن امليدانييــن فــي 80% مــن مراكــز االقتــراع التــي أجــري فيهــا فــرز علــى مســتوى املركــز.

وبنــاًء علــى التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة باجــراءات االقتــراع والفــرز وجمــع األصــوات فــي كل مــن املــادة )18( واملــادة 

 ومــن ثــم إجــراء فــرز علــى مســتوى 
ً
)24( فقــد بينــت املــواد املذكــورة أن خطــوات الفــرز ســتكون فــي غرفــة االقتــراع أوال

مركــز االقتــراع ومــن ثــم الفــرز النهائــي الــذي يجــرى فــي لجنــة االنتخــاب الخاصــة بالدائــرة االنتخابيــة إال أن املراقبيــن 

امليدانييــن أوردوا مجموعــة مــن املاحظــات التــي رافقــت عمليــة الفــرز يمكــن تلخيصهــا كمــا يلــي:

: أورد الراصديــن امليدانييــن أن 2.4% مــن غــرف االقتــراع والفــرز شــهدت احتجاجــات وشــكاوى مــن قبــل مندوبــي 
ً
أوال

املرشــحين كمــا يبيــن الشــكل )50(، وتعــددت أســباب االحتجاجــات فقــد احتــج املندوبيــن علــى بعــد موقــع الشاشــة 

اللجنــة  عــدم دقــة أعضــاء  تــم االعتــراض علــى  الشاشــة، كمــا  بعــرض ورقــة االقتــراع عليهــا وعــدم وضــوح  الخاصــة 

باحتســاب األصــوات، كمــا أورد املندوبــون امتعاضهــم مــن تأخــر الوقــت أثنــاء عمليــة الفــرز. 

: بينــت نتائــج الرصــد امليدانــي تواجــد أشــخاص بلبــاس مدنــي وبــدون باجــات معتمــدة مــن قبــل الهيئــة داخــل غــرف 
ً
ثانيــا

االقتــراع والفــرز أثنــاء عمليــة الفــرز، حيــث وصلــت نســبة غــرف االقتــراع التــي تواجــد فيهــا أشــخاص غيــر معروفيــن إلــى 

3.4% مــن مجمــوع غــرف االقتــراع والفــرز فــي جميــع أنحــاء اململكــة.

الشكل )50(: ماحظات الراصدين خال عملية الفرز ، املصدر: راصد
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: أفــاد الراصديــن امليدانييــن عــن تواجــد رجــال أمــن باللبــاس العســكري داخــل غرفــة االقتــراع والفــرز كمــا يبيــن 
ً
ثالثــا

الشــكل )51(، حيــث بينــت النتائــج أن 5% مــن غــرف االقتــراع والفــرز قــد نواجــد فيهــا رجــال أمــن بلبــاس عســكري.

الشكل )51(: تواجد رجال أمن بلباس عسكري، املصدر: راصد

: اعتمــدت الهيئــة املســتقلة خــال االنتخابــات األخيــرة شاشــة يتــم عــرض أوراق االقتــراع عليهــا أثنــاء عمليــة 
ً
رابعــا

2% مــن غــرف االقتــراع والفــرز شــابها مجموعــة مــن املشــاكل فــي عمليــة عــرض أوراق االقتــراع علــى  الفــرز إال أن 

الشاشــة كمــا يبيــن الشــكل )52(، ممــا اســتدعى تأخــر إعــان نتائــج الفــرز، ومثــال ذلــك صنــدوق رقــم 166 فــي مدرســة 

املشــيرفة فــي محافظــة الكــرك.

الشــكل )52(: تعطــل الشاشــات الخاصــة بالفــرز، املصــدر: راصــد

: أظهــرت النتائــج أن 15% مــن اللجــان االنتخابيــة تمتنــع عــن نشــر محاضــر الفــرز علــى بــاب غرفــة االقتــراع 
ً
خامســا

والفــرز كمــا يبيــن الشــكل )53(، حيــث نصــت علــى التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بمجريــات االقتــراع والفــرز علــى 

 وجــوب تعليــق محضــر 
ً
وجــوب تعليــق محضــر الفــرز علــى بــاب غرفــة االقتــراع بعــد االنتهــاء منــه كمــا تضمنــت أيضــا

الفــرز والتجميــع للمركــز االنتخابــي.

الشكل )53(: االمتناع عن نشر محاضر الفرز، املصدر: راصد
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: أظهــرت نتائــج املراقبــة الخاصــة بعمليــة الفــرز وجمــع 
ً
سادســا

 لنتائــج الصناديــق 
ً
األصــوات أن بعــض املراكــز شــهدت تجميعــا

على مستواها قبل نقلها ملراكز تجميع الدوائر، بينما امتنعت 

بعــض لجــان االنتخــاب مــن إجــراء تجميــع علــى مســتوى املركــز، 

إال أن بعــض الدوائــر االنتخابيــة شــهدت مرحلــة جديــدة مــن 

مســتوى  علــى  األصــوات  بتجميــع  تمثلــت  التجميــع  عمليــة 

األلويــة ومثــال ذلــك محافظــة مأدبــا ودائــرة اربــد األولــى، ويعــّد 

 ملــا ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة.
ً
هــذا الفعــل منافيــا

: شهدت الفترة الخاصة بالفرز وتجميع األصوات العديد من حاالت العنف والشغب في معظم دوائر اململكة 
ً
سابعا

كما يبين الشكل )54(، حيث أورد الراصدين عن مشاهدتهم ألكثر من 62 حالة عنف بين أنصار املرشحين.

الشكل )54(: حاالت عنف بين أنصار املرشحين، املصدر: راصد

فــي   
ّ

ضعــف األصــوات  وعــّد  فــرز  عمليــة  أظهــرت   :
ً
ثامنــا

كفــاءة التدريبــات التــي تلقتهــا اللجــان االنتخابيــة وتبيــن 

ذلــك مــن خــال تفــاوت اإلجــراءات املتخــذة بيــن اللجــان 

طالــب  قــد  راصــد  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن  االنتخابيــة، 

الهيئــة املســتقلة فــي وقــت ســابق أن تكــون التدريبــات ذو 

التدريبيــة وإجــراء  املــواد  يتــم توحيــد  كفــاءة عاليــة وأن 

التدريبــات مــن قبــل مختصيــن لضمــان وصــول املعلومــة 

وكامــل. بشــكل واضــح 
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5.4. التوصيات

ال بــد مــن تطويــر املنظومــة التدريبيــة الخاصــة بتأهيــل لجــان االقتــراع والفــرز، وتعزيــز آليــات ضبــط الجــودة فيمــا   •

يتعلــق بإكســاب تلــك اللجــان املهــارات الازمــة إلتمــام عمليــة االقتــراع وعــد وفــرز األصــوات ضمــن اإلطــار القانونــي 

وبصــورة موحــدة فــي كافــة مراكــز االقتــراع، إذ أن العديــد مــن املؤشــرات بينــت ضعــف تدريــب الكــوادر االنتخابيــة 

الخاصــة بانتخــاب مجلــس النــواب األردنــي الثامــن عشــر، مثــل التبايــن فــي تطبيــق التعليمــات التنفيذيــة، وتجهيــز 

محاضــر انتهــاء الفــرز بصــورة مخالفــة، لــذا فعلــى الســلطة االنتخابيــة أن تعمــل علــى بلــورة منظومــة تدريبيــة أكثــر 

مبــادئ  وتكريــس  املخالفــات  وقــوع  لتافــي  فعاليــة،  أكثــر  بصــورة  االنتخابيــة  الكــوادر  تأهيــل  علــى  تعمــل  جــودة، 

النزاهــة والشــفافية االنتخابيــة.

 
ً
تطويــر نظــام الربــط اإللكترونــي الخــاص بيــوم االقتــراع، بحيــث يتــم تجهيــزه وفحصــه بشــكل مســبق، وذلــك تجنبــا  •

لتكــرار حــاالت اإلربــاك الــذي ســببها ضعــف هــذا النظــام خــال عمليــة االقتــراع والفــرز الخاصــة بانتخابــات مجلــس 

النــواب الثامــن عشــر.

تطويــر ضمانــات ســرية االقتــراع، مــن خــال ضــرورة منــع االنتخــاب الجماعــي بشــكل حاســم دون أي اســتثناءات،   •

وتطويــر آليــة قانونيــة ملنــع مــن يشــهر مضمــون ورقــة االقتــراع الخاصــة بــه مــن وضعهــا فــي صنــدوق االقتــراع، وذلــك 

لتعزيــز توافــق العمليــة االنتخابيــة مــع معاييــر الحريــة االنتخابيــة.

تفعيــل املــواد القانونيــة الخاصــة بمنــع أشــكال الدعايــة االنتخابيــة داخــل وحــول مراكــز االقتــراع والفــرز، إذ أن   •

الحريــة  إضعــاف  علــى  عملــت  قــد  االقتــراع  مراكــز  وحــول  داخــل  املخالفــة  االنتخابيــة  الدعايــة  محاربــة  ضعــف 

السيا�ســي. املــال  وتــداول  األصــوات  لشــراء  أوســع  مســاحة  وإتاحــة  االنتخابيــة 

االنتخابيــة،  واملخالفــات  االنتهــاكات  وقــوع  عــن  املســؤولين  اللجــان  بأعضــاء  الخاصــة  املحاســبة  ســبل  تطويــر   •

أعمالهــم. اســتكمال  مــن  بإعفائهــم  اإلكتفــاء  وعــدم  الشــفافية،  مــن  أعلــى  بدرجــة  قضاياهــم  مــع  والتعامــل 

تحقيــق اإللزاميــة فيمــا يتعلــق بوضــع أصبــع الســبابة األيســر للناخبيــن فــي الحبــر االنتخابــي، وتطويــر التعليمــات   •

التنفيذيــة الخاصــة بمجريــات االقتــراع بحيــث تلــزم الناخــب بوضــع اصبعــه فــي الحبــر قبــل وضــع ورقــة االقتــراع فــي 

الصنــدوق الخــاص بهــا، كمــا يجــب أن يتــم رفــع جــودة مــادة الحبــر االنتخابــي بمــا يضمــن عــدم القــدرة علــى إزالتهــا قبــل 

مــرور )24( ســاعة علــى األقــل مــن االقتــراع، ممــا ســيعمل علــى تعزيــز النزاهــة االنتخابيــة فــي يــوم االقتــراع والفــرز.
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الباب الخامس

تجميع األصوات الموازي

Parallel Vote Tabulation (PVT)
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1.5. مقدمة

النيابيــة 2016 والتــي  املــوازي لألصــوات لانتخابــات  العــد  راصــد  ملراقبــة   االنتخابــات   النيابيــة  عمليــة  أجــرى فريــق 

2016/09/20، حيــث بــدأت هــذه العمليــة منــذ انتهــاء عمليــة االقتــراع ولغايــة صبــاح اليــوم التالــي،  أجريــت بتاريــخ 

 وهــي   عمليــة   تتمثــل   بإجــراء   تجميــع   لنتائــج   فــرز   األصــوات   فــي   الصناديــق   بعــد   انتهــاء   االقتــراع   مــن   قبــل   املراقبيــن   املحلييــن  

 بشــكل   مــواز   لعمليــة   التجميــع   الرســمية   التــي   تقــوم   بهــا   الســلطة   االنتخابيــة،   وقــام فريــق راصــد  بتنفيــذ   هــذه   العمليــة 

علــى 20 دائــرة انتخابيــة مــن أصــل 23 دائــرة انتخابيــة فــي اململكــة، حيــث لــم يتــم تنفيذهــا فــي دوائــر البــدو.

وتهــدف   عمليــة   تجميــع   األصــوات   املــوازي     إلــى التأكــد مــن   النتائــج   الرســمية   لانتخابــات   النيابيــة   وفحــص   دقــة   نقــل   نتائــج  

 الفــرز   وتجميعهــا   واإلعــان   عنهــا   بشــكلها   النهائــي،   حيــث   أن   هــذه   العمليــة   قــد   أخضعــت   نتائــج   االنتخابــات   الرســمية  

 للمســاءلة   املباشــرة   بعــد   مقارنتهــا   بمــا   ورد   مــن   نتائــج   عــن   طريــق   مراقبيــن   محايديــن   ال   يمتلكــون   أي   صفــة   حزبيــة   أو  

 حكوميــة،   كمــا   و   قــد   ســاهمت   هــذه   العمليــة   بتعزيــز   الــدور   الرقابــي   ملؤسســات   املجتمــع   املدنــي   املحليــة   علــى   مجريــات  

 العمليــة   االنتخابيــة،   إذ   أن   املراقبــة   التقليديــة   لانتخابــات   غيــر   قــادرة   علــى   تغطيــة   مرحلــة   نقــل   النتائــج   وتجميعهــا  

 وإجــراء   مقارنــات   مباشــرة   إال   مــن   خــال   عمليــة   تجميــع   مــواز   لنتائــج   الفــرز   علــى   مســتوى   الصناديــق   مــن   خــال   عينــة  

 . 
ً
 ممثلــة   إحصائيــا



162

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  6 1 0 2

منهجية   تجميع   األصوات   املوازي   للقوائم املترشحة

ارتكزت   عملية   تجميع   األصوات   املوازي PVT  على   عينة   عشوائية   منتظمة تم احتساب نسبتها بناًء على عدد الناخبين 

فــي كل دائــرة انتخابيــة وبلغــت نســبة العينــة 40% فــي كل دائــرة انتخابيــة فيمــا بلغــت نســبة تغطيــة صناديــق االقتــراع فــي 

اململكــة 41% مــن مجمــل الصناديــق، وبلغــت نســبة الخطــأ فــي هــذه العمليــة 1.35% باالعتمــاد علــى املمارســات الدوليــة 

الســابقة واملعنيــة بإخــراج النتائــج الخاصــة بعمليــة االقتراع،فيمــا لــم يتــم تطبيــق عمليــة تجميــع األصــوات املــوازي علــى 

دوائــر البــدو الثــاث، و   تــم   توزيــع   املراقبيــن   املحلييــن   علــى   الصناديــق   املدرجــة   ضمــن   العينــة   املمثلــة   بعــد   تلقيهــم   تدريــب  

 مختــص   حــول   مراقبــة   عمليــة   عــد   وفــرز   األصــوات   ضمــن   اإلطــار   القانونــي   للعمليــة   االنتخابيــة،   وآليــة   اإلبــاغ   عــن   النتائــج  

   لهــذه   الغايــة ويتــم إرســاله عبــر التطبيــق اإللكترونــي الــذي أعــّده 
ً
 فــور   صدورهــا   عــن   طريــق   نمــوذج   تــم   إعــداده   خصيصــا

راصــد،    وقــد   تــم   تتبــع نتائــج جميــع القوائــم، كذلــك تــم دمــج نتائــج مجموعــة مــن القوائــم كونهــا لــم تحصــل علــى نتائــج 
تتجــاوز نســبة الخطــأ.

 تــم   تخصيــص   فريــق   عمــل   فــي   غرفــة   العمليــات   الرئيســية   الخاصــة بتحالــف راصــد   لتفريــغ   املعلومــات   التــي   تــم   جمعهــا  

 مــن   املراقبيــن   فــي   برنامــج   حاســوبي   مختــص   ليصــار   إلــى   تحليلهــا   واحتســاب   املعــدل   التراكمــي   ملتوســط   نســب   األصــوات  

 التــي   حصلــت   عليهــا   كل   مــن   القوائــم   املترشــحة   التــي   تــم   تتبعهــا علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة العشــرين،   حيــث   انتهــت  

 مــن صبــاح يــوم 2016/09/21، وتــم اإلعــان عــن 
ً
 عمليــة   إدخــال   املعلومــات   وتحليلهــا   فــي   تمــام   الســاعة 04:00 فجــرا

تــم  فــي تمــام الســاعة الخامســة مــن مســاء نفــس اليــوم ممــا يعنــي أنــه  تــم عقــده  النتائــج مــن خــال مؤتمــر صحفــي 

اســتخراج النتائــج األوليــة قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بمــدة زمنيــة طويلــة.
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نتائج   تجميع   األصوات   املوازي   للقوائم 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ونتائــج عمليــة جمــع  مــن قبــل  تــم إعانهــا  التــي  النتائــج الرســمية  يوضــح الرســم املرفــق 

األصــوات املــوازي )PVT( والتــي نفذهــا تحالــف راصد،وبمقارنــة النتائــج يتبيــن أن النســب التــي تــم اســتخراجها مــن قبــل 

تحالــف راصــد متقاربــة مــن النســب التــي تــم إعانهــا مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الرســم املرفــق يحتــوي علــى ثاثــة معلومــات رئيســية تتمثــل فــي نســبة األصــوات التــي حصلــت 

 لنتائــج الهيئــة املســتقلة لانتخــاب كمــا يوضــح الرســم الحــد األدنــى واألعلــى لنســبة 
ً
عليهــا كل قائمــة انتخابيــة وفقــا

 لنتائــج تجميــع األصــوات املــوازي، ومــن املعلــوم أنــه فــي حــال كانــت نســبة 
ً
األصــوات التــي حصلــت عليهــا القائمــة وفقــا

األصــوات التــي أعلنــت عنهــا الهيئــة مــا بيــن الحــد األدنــى واألعلــى لنســبة األصــوات املســتخرجة مــن تجميــع األصــوات 

املــوازي تكــون النتيجــة حقيقيــة.

 نتائج تجميع األصوات املوازي للقوائم حسب النموذج التالي:
ً
وتاليا
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%3.15

%1.56%4.26

محافظة العاصمة - الدائرة األولى

12

الحد األعلىالحد األعلى  الحد األدنىالحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %17.26%13.69

%16.22%18.92%12.59%15.29

56 %10.03%9.54

%8.89%11.59%8.35%11.05

34 %10.99%10.59

%9.85%12.55%9.46%12.16

78 %8.66%6.84

%7.00%9.70%5.23%7.93

910 %3.71%3.58

%2.25%4.95%1.95%4.65

%1.93

%0.45%3.15 األصوات غير املحتسبة
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1

5

3

7

2

6

4

8

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة

محافظة العاصمة - الدائرة الثانية

%15.12

%8.21

%12.18

%7.31

%12.21

%7.95

%10.29

%6.86

%13.70%16.40

%7.01%9.71

%10.85%13.55

9%6.34

%5.21%7.91

10 %5.93

%4.84%7.54

%5.67%8.37

%10.61%13.31

%6.17%8.87

%9.04%11.74

%5.99%8.69

%5.44

%4.04%6.74

%2.15

%0.67%3.37 األصوات غير املحتسبة
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1

5

3

7

2

6

4

8

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة

محافظة العاصمة - الدائرة الثالثة

%23.59

%9.03

%12.17

%4.99

%19.72

%8.98

%11.88

%4.26

%23.45%26.15

%7.14%9.84

%11.65%14.35

%2.79%5.49

%19.65%22.35

%6.86%9.56

%10.65%13.35

%2.49%5.19

%3.08

%0.92%3.62

%2.30

%0.90%3.60 األصوات غير املحتسبة
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11

محافظة العاصمة - الدائرة الرابعة

1

5

3

7

2

6

4

8

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %27.13

%7.41

%12.33

%4.75

%16.61

%5.64

%9.38

%4.65

%25.75%28.45

%6.25%8.95

%11.54%14.24

9%4.53

%2.80%5.50

10%3.90

%2.64%5.34

%3.37%6.07

%15.68%18.38

%3.86%6.56

%8.12%10.82

%2.91%5.61

%1.98

%1.70

%0.34%3.04 األصوات غير املحتسبة

%0.54%3.24
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محافظة العاصمة - الدائرة الخامسة

910 %5.22%3.72

%4.19%2.47 %6.89%5.17

56 %11.38%10.94

%10.21%12.91%9.20%11.90

34 %12.81%12.32

%10.91%13.61%10.63%13.33

78 %6.78%5.89

%5.77%8.47%4.88%7.58

12

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %13.37%13.19

%11.77%14.47%11.62%14.32

%1.63

%1.43%4.13

%2.75

%0.72%3.42 األصوات غير املحتسبة
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محافظة اربد - الدائرة األولى

1

5

3

7

2

6

4

8

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %14.95

%8.44

%10.95

%7.23

%11.72

%7.33

%10.85

%6.72

%13.76%16.46

%7.13%9.83

%9.77%12.47

9

11

%5.88

%4.28

%4.80

%2.69

%7.50

%5.39

10

12

%5.75

%3.00

%4.52

%1.60

%7.22

%4.30

%5.61%8.31

%10.47%13.17

%5.77%8.47

%9.63%12.33

%5.21%7.91

%2.90

%1.49%4.19 األصوات غير املحتسبة
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1

5

3

2

6

4

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %19.66

%9.85

%12.72

%16.77

%9.13

%10.11

%18.97%21.67

%8.83%11.53

%11.80%14.50

7%7.96

%5.90%8.60

8%5.49

%3.54%6.24

%16.01%18.71

%7.37%10.07

%9.02%11.72

9%5.11

%3.35%6.05

%3.22

%1.71%4.41 األصوات غير املحتسبة

محافظة اربد - الدائرة الثانية
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1

5

3

2

6

4

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %24.65

%8.91

%14.64

%20.17

%8.02

%11.84

%24.56%27.26

%7.94%10.64

%13.90%16.60

%19.67%22.37

%5.54%8.24

%10.81%13.51

%7.68

%5.04%7.74

%4.08

%1.74%4.44 األصوات غير املحتسبة

محافظة اربد - الدائرة الثالثة
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1

5

7

3

2

6

8

4

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %18.88

%11.13

%8.40

%13.41

%17.92

%9.58

%4.01

%13.39

%17.21%19.91

%10.14

%6.68

%12.84

%9.38

%12.49%15.19

%17.16%19.86

%7.59

%2.55

%10.29

%5.25

%12.47%15.17

%3.29

%1.56%4.26 األصوات غير املحتسبة

محافظة اربد - الدائرة الرابعة
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محافظة البلقاء

11%5.30

%3.75%6.45

9%6.82

%5.37%8.07

10%5.57

%4.66%7.36

56 %9.03%7.87

%7.79%10.49%6.66%9.36

34 %10.83%10.82

%9.56%12.26%9.38%12.08

78 %7.33%6.94

%5.88%8.58%5.46%8.16

12

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %13.71%11.68

%12.27%14.97%10.51%13.21

%1.60

%0.34%3.04

%2.50

%0.82%3.52 األصوات غير املحتسبة
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محافظة الكرك

1

5

3

7

2

6

4

8

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %19.06

%8.41

%14.71

%6.84

%18.37

%8.25

%9.96

%5.62

%17.90%20.60

%6.96%9.66

%13.49%16.19

9%4.39

%2.77%5.47

10%2.00

%0.58%3.28

%5.56%8.26

%17.12%19.82

%6.56%9.26

%7.94%10.64

%5.17%7.87

%2.39

%1.10%3.80 األصوات غير املحتسبة
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محافظة معان

1

5

3

7

2

6

4

8

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %24.62

%9.63

%20.75

%5.58

%13.27

%5.82

%13.25

%4.09

%23.27%25.97

%8.28%10.98

%19.40%22.10

%3.86%6.56

%11.92%14.62

%5.60%8.30

%11.90%14.60

%2.75%5.45

%2.98

%0.87%3.57 األصوات غير املحتسبة
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محافظة الزرقاء - الدائرة األولى 

1

5

3

7

2

6

4

8

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %17.32

%12.68

%14.10

%6.60

%14.54

%7.41

%13.78

%3.83

%16.01%18.71

%11.47%14.17

%13.41%16.11

9%3.09

%1.56%4.26

10%2.74

%0.96%3.66

%4.63%7.33

%13.17%15.87

%6.13%8.83

%12.70%15.40

%2.88%5.58

%1.75

%0.51%3.21

%2.16

%0.37%3.07 األصوات غير املحتسبة
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محافظة الزرقاء - الدائرة الثانية

9%3.29

%1.00%3.70

56 %11.48%10.88

%10.50%13.20%9.50%12.20

34 %12.99%11.52

%12.22%14.92%10.54%13.24

78 %7.59%4.80

%5.66%8.36%2.89%5.59

12

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %20.94%13.30

%20.24%22.94%12.36%15.06

%3.22

%1.59%4.29 األصوات غير املحتسبة
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1

5

3

2

6

4

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %19.56

%13.13

%15.00

%17.68

%9.40

%14.81

%18.21%20.91

%11.78%14.48

%13.65%16.35

%16.33%19.03

%8.03%10.73

%13.46%16.16

%2.99

%1.84%4.54 األصوات غير املحتسبة

محافظة املفرق 

7%7.42

%5.90%8.60
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1

5

3

2

6

4

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %20.71

%11.98

%15.80

%18.16

%7.29

%12.56

%19.36%22.06

%10.64%13.34

%14.45%17.15

7%6.71

%4.77%7.47

%16.81%19.51

%6.17%8.87

%11.21%13.91

%2.99

%1.60%4.30

%3.81

%2.84%5.54 األصوات غير املحتسبة

محافظة الطفيلة
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1

5

3

2

6

4

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %16.57

%10.44

%11.64

%16.08

%10.39

%10.94

%15.22%17.92

%9.09%11.79

%10.29%12.99

7%8.25

%7.34%10.04

8%5.72

%4.61%7.31

9%3.94

%2.35%5.05

10%2.83

%1.35%4.05

%14.74%17.44

%8.90%11.60

%9.59%12.29

%3.20

%1.67%4.37 األصوات غير املحتسبة

محافظة مادبا
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محافظة جرش

9%1.58

%0.51%3.21

56 %9.89%9.57

%8.57%11.27%8.11%10.81

34 %14.38%12.23

%13.02%15.72%10.89%13.59

78 %9.36%8.30

%7.86%10.56%6.66%9.36

12

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %17.82%14.39

%16.47%19.17%13.03%15.73

%2.47

%1.38%4.08 األصوات غير املحتسبة
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1

5

3

2

6

4

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %23.95

%12.54

%16.75

%19.55

%7.83

%15.49

%22.65%25.35

%10.50%13.20

%15.65%18.35

%18.65%21.35

%6.18%8.88

%13.86%16.56

%3.88

%3.06%5.76 األصوات غير املحتسبة

محافظة عجلون 
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محافظة العقبة

56 %8.63%8.06

%7.28%9.98%6.49%9.19

34 %14.36%11.13

%13.01%15.71%9.78%12.48

78 %7.20%6.38

%6.21%8.91%5.24%7.94

12

الحد األعلى الحد األدنى الحد األعلى الحد األدنى

نسبة القائمةنسبة القائمة حسب الهيئةحسب الهيئة %26.52%15.94

%25.09%27.79%14.59%17.29

%1.78

%0.16%2.86 األصوات غير املحتسبة
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الباب السادس

مراقبة الطعون االنتخابية
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1.6. مقدمة

 الفائزيــن بعضويــة املجلــس الثامــن عشــر بالجريــدة الرســمية عــدد )5425( للعــام 2016، 
ً
شــرت أســماء 130 مرشــحا

ُ
ن

 بأحــكام املــادة )51( مــن قانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب النافــذ والتــي تنــص 
ً
ليكتســب الفائــز صفــة النيابــة إلتزامــا

علــى أنــه »يعلــن مجلــس مفو�ســي الهيئــة املســتقلة لانتخــاب النتائــج النهائيــة لانتخابــات ويتــم نشــرها فــي الجريــدة 

الرســمية«، وأتاحــت املــادة )53( مــن قانــون االنتخــاب الفرصــة للمقترعيــن فــي االنتخابــات النيابيــة 2016 الفرصــة 

 مــن نشــر النتائــج وفــق أحــكام 
ً
لتقديــم الطعــون االنتخابيــة أمــام القضــاء بصحــة نتائــج االنتخابــات خــال 15 يومــا

املــادة )71( مــن الدســتور، والتــي كانــت خــال الفتــرة 2016/09/28م وحتــى 2016/10/12م، وتكــون قراراتهــا نهائيــة 

 مـــن تاريـــخ تســـجيل الطعـــن لديهــا.
ً
ــا وغيــر قابلــة للطعــن مــرة أخــرى، وتصــدر أحكامهــا خـــال ثاثيــن يومـ

 للمــادة 
ً
ويســتند اإلطــار القانونــي النظــام لعمليــة تقديــم الطعــون علــى قانــون االنتخــارب رقــم )6( لعــام 2016 وفقــا

)53( منــه، كمــا يســتند الطعــن فــي صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب إلــى التعليمــات التنفيذيــة رقــم )10( لســنة 

النتائــج وتنظيــم االعتراضــات بشــأنها. 2016 والخاصــة بإعــان 

كمــا حــددت الفقــرة )1( مــن الدســتور األردنــي االجــراءات املتعلقــة بالطعــون بصحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب، 

حيــث نصــت علــى: يختــــص القضــــاء فــــي صحــــة نيابـــة اعضـــاء مجلـــس النـــواب، ولـــكل ناخـــب مـــن الدائـــرة االنتخابيـــة 

ــا الدائـــرة االنتخابيـــة للنائـــب املطعــون بصحـــة نيابتـــه مـــن دائرتـــه   الـــى محكمـــة االســتئناف التابعـــة لهـ
ً
ــا أن يقـــدم طعنـ

 مــــن تاريــــخ نشــــر نتائــــج االنتخابــات فــــي الجريــدة الرســــمية يبــــن فيــــه أســـباب 
ً
االنتخابيــة خــال خمســــة عشــــر يومــــا

 مـن تاريـخ 
ً
طعنـه، وتكـون قراراتهـا نهائيـة وغيـر قابلـة ألي طريـق مـن طـرق الطعـن، وتصـدر أحكامهـا خال ثاثين يومـا

تســـجيل الطعـــن لديهـــا.
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2.6. اإلطار املنهجي للمراقبة

 مرشــحين لــم 
ً
تابــع مجموعــة مــن املراقبيــن القانونييــن مــن تحالــف راصــد عمليــة تقديــم الطعــون والتــي قــام بهــا غالبــا

يحالفهــم الحــظ فــي االنتخابــات النيابيــة 2016، وقــد بلــغ مجمــوع طلبــات الطعــون التــي تــم اســتقبالها فــي املحاكــم 39 

 توزعــت علــى 15 دائــرة انتخابيــة علــى مســتوى اململكــة، وزعــت علــى ثاثــة محاكــم اســتئناف، ســجل منهــا 30 
ً
طعنــا

طعــن انتخابــي بصحــة نيابــة أعضــاء فــي املجلــس النيابــي لــدى محكمــة اســتئناف عمــان التــي تختــص بالنظــر فــي طلبــات 

الطعــون املتعلقــة فــي كل مــن محافظــة العاصمــة والبلقــاء والزرقــاء ومادبــا والكــرك، فــي حيــن تــم تســجيل 7 طعــون لــدى 

محكمــة اســتئناف اربــد والتــي تقــع ضمــن اختصاصهــا محافظــة اربــد وجــرش وعجلــون واملفــرق، فــي حيــن ســجل لــدى 

محكمــة اســتئناف معــان طعنــان انتخابيــان والتــي تقــع كل مــن محافظــة الطفيلــة ومعــان والعقبــة ضمــن اختصاصهــا.

3.6. املخرجات والخالصات

 بصحــة عضويــة املجلــس النيابــي الثامــن عشــر، فيمــا يخــص الطعــون 
ً
اســتقبلت محكمــة اســتئناف عمــان 30 طعنــا

ــدم 5 طعــون عــن الدائــرة الرابعــة، وتــم 
ُ
ــدم 4 طعــون فــي الدائــرة األولــى، فــي حيــن ق

ُ
املقدمــة عــن محافظــة العاصمــة، ق

فــي كل مــن الدائــرة  3 طعــون   عــن كل مــن الدائــرة الثالثــة والخامســة، واســتقبلت املحكمــة 
ً
 واحــدا

ً
اســتقبال طعنــا

االنتخابيــة ملحافظــة الكــرك والدائــرة االنتخابيــة ملحافظــة البلقــاء، واســُتقبل طعنــان عــن الدائــرة االنتخابيــة ملحافظــة 

 فــي الدائــرة األولــى وطعنيــن فــي 
ً
 واحــدا

ً
مادبــا، واســتقبلت املحكمــة 3 طعــون عــن محافظــة الزرقــاء تقســمت الــى طعنــا

 فــي الطعــون املقدمــة لتصــل إلــى 8 طعــون.
ً
الدائــرة الثانيــة، فيمــا كانــت الباديــة الوســطى األكثــر عــددا

ــدم طعنيــن 
ُ
فيمــا اســتقبلت محكمــة اســتئناف اربــد 7 طعــون فــي صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر، ق

 عــن كل مــن الدائــرة األولــى والدائــرة الرابعــة، فــي حيــن اســتقبلت املحكمــة طعنيــن 
ً
 واحــدا

ً
عــن محافظــة اربــد بواقــع طعنــا

ــدم 3 طعــون عــن الدائــرة االنتخابيــة ملحافظــة جرش واســتقبلت محكمة 
ُ
عــن الدائــرة االنتخابيــة ملحافظــة عجلــون، وق

اســتئناف معــان طعنيــن عــن صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر عــن الدائــرة االنتخابيــة ملحافظة معان.

وقــام الفريــق القانونــي لتحالــف راصــد بمتابعــة الطعــون املقدمــة لــدى محاكــم اإلســتئناف فــي صحــة نيابــة أعضــاء 

مجلــس النــواب الثامــن عشــر، حيــث أورد الفريــق القانونــي أن جميــع الطعــون املقدمــة لــدى محاكــم االســتئناف ذات 

االختصــاص فــي اململكــة خــال الفتــرة القانونيــة والبالــغ عددهــا 39 تــم النظــر فيهــا مــن قبــل محاكــم االســتئناف وتــم رد 

 كمــا يبيــن الشــكل )55( والجــدول )7).
ً
 وشــكليا

ً
جميــع الطعــون املقدمــة موضوعيــا
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الشكل )55(: توزيع الطعون على محاكم االستئناف، املصدر: راصد

الجدول )7(: تقسيم الطعون املقدمة عن الدوائر االنتخابية لدى محاكم اإلستئناف ذات االختصاص

عدد الطعونالدائرة االنتخابيةاسم املحكمة

محكمة استئناف عمان

4 طعونالدائرة األولى / محافظة العاصمة

طعن واحدالدائرة الثالثة / محافظة العاصمة

5 طعونالدائرة الرابعة / محافظة العاصمة

طعن واحدالدائرة الخامسة / محافظة العاصمة

3 طعونالدائرة االنتخابية ملحافظة الكرك

3 طعونالدائرة االنتخابية ملحافظة البلقاء

طعنينالدائرة االنتخابية ملحافظة مادبا

طعن واحدالدائرة األولى / محافظة الزرقاء

طعنينالدائرة الثانية / محافظة الزرقاء

8 طعوندائرة بدو الوسط
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عدد الطعونالدائرة االنتخابيةاسم املحكمة

محكمة استئناف اربد

طعن واحدالدائرة األولى / محافظة اربد

طعن واحدالدائرة الثانية / محافظة اربد

طعنينمحافظة عجلون

3 طعونمحافظة جرش

طعنينمحافظة معانمحكمة استئناف معان
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الباب السابع

تدقيق النتائج النهائية

المعلنة من قبل الهيئة المستقلة لالنتخاب
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1.7. مقدمة

عمــل تحالــف راصــد علــى تدقيــق نتائــج االنتخابــات النيابيــة لعــام 2016 والتحقــق مــن دقتهــا ومطابقتهــا بشــكل صحيح، 

وفــي هــذا الســياق عمــل راصــد علــى اســتخراج عــدد األصــوات التــي لــم تحتســب والــذي تحفظــت الهيئــة عــن ذكرهــم علــى 

مســتوى الدوائــر االنتخابيــة وحتــى فــي التقريــر التفصيلــي ملجريــات العمليــة االنتخابيــة الــذي أصدرتــه الهيئــة املســتقلة 

لانتخاب.

وعمــل راصــد علــى مقارنــة النتائــج التفصيليــة علــى مســتوى الصناديــق والتــي عرضتهــا الهيئــة املســتقلة علــى املوقــع 

اإللكترونــي بعــد أكثــر مــن شــهر علــى يــوم االقتــراع مــع النتائــج النهائيــة علــى مســتوى الدوائــر والتــي تــم عرضهــا علــى 

موقــع الهيئــة اإللكترونــي، إال أنهــا عرضــت هــذه النتائــج مــن خــال ملفــات بصيغــة مشــفرة )PDF( ولــم تقــم بعرضهــا 

مــن خــال صيــغ مفتوحــة )CSV(، ممــا صّعــب عمليــة االســتفادة مــن هــذه امللفــات لغايــات التدقيــق والتحليــل، وعمــل 

فريــق تقنــي مختــص مــن قبــل التحالــف علــى تحويــل هــذه امللفــات لغايــات تدقيقهــا األمــر الــذي اســتغرق الكثيــر مــن 

الوقــت والجهــد.

 ملبدأ الشــفافية 
ً
 مــن فريــق راصــد بإطــاع الجمهــور علــى كافــة املعلومــات املتعلقــة بالعملية االنتخابية، وتكريســا

ً
وإيمانــا

فــي العمليــة االنتخابيــة، عمــل راصــد علــى اســتخراج نســبة األصــوات التــي لــم يتــم احتســابها علــى مســتوى الدوائــر 

االنتخابيــة ويذكــر أن هــذه األصــوات تنوعــت مــا بيــن أصــوات باطلــة أو أوراق بيضــاء أو ملغــاة. 

وبعــد اإلعــان عــن النتائــج النهائيــة لانتخابــات البرملانيــة 2016، نشــرت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب النتائــج التفصيليــة 

التــي حصلــت عليهــا القوائــم علــى مســتوى الصناديــق باإلضافــة إلــى مجمــوع النتائــج النهائيــة التــي حصلــت عليهــا القوائــم 

علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة. 

ورغــم نشــر لهــذه النتائــج بصيــغ غيــر قابلــة للتحليــل واإلحصــاء، عمــل فريــق راصــد التقنــي علــى تحويــل تلــك النتائــج 

إلــى صيــغ قابلــة للتحليــل ومــن خــال ذلــك تــم العمــل علــى مقارنــة النتائــج التفصيليــة التــي حصلــت عليهــا القوائــم علــى 

مســتوى الصناديــق التــي نشــرتها الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــع مجمــوع النتائــج النهائيــة التــي حصلــت عليهــا القوائــم 

علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة والتــي نشــرتها الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وذلــك بهــدف تفحــص دقــة النتائــج التــي تــم 

نشــرها ومــدى موائمــة املعلومــات التــي تنشــرها الهيئــة املســتقلة لانتخــاب. 
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2.7. األصوات التي لم يتم احتسابها

الشكل )56(: نتائج عملية احتساب نسبة األصوات غير املحتسبة، املصدر: راصد
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3.7. مقارنة النتائج التي نشرتها الهيئة املستقلة لالنتخاب

عمــل راصــد علــى تجميــع األصــوات التــي حصلــت عليهــا كل قائمــة انتخابيــة فــي كل صنــدوق وتــم تجميعهــا بشــكل كامــل 

ومقارنــة املجمــوع الناتــج مــع النتيجــة النهائيــة التــي عرضهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، وأظهــرت عمليــة تدقيــق النتائــج 

ومقارنتهــا عــن وجــود اختــاف فــي مجمــوع 23 قائمــة انتخابيــة فــي جميــع الدوائــر االنتخابيــة تثيــر هــذه املقارنــة قلــق فريــق 

راصــد حــول مــدى مصداقيــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فــي نشــر النتائــج النهائيــة والتــي تــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس 
مفو�ســي الهيئــة وتــم االعتمــاد عليهــا إلعــان النتائــج النهائيــة فــي الجريــدة الرســمية، كمــا أن االختــاف فــي النتائــج يشــكك 

 للعمليــة االنتخابيــة بمجملهــا، ويبيــن الشــكل 
ً
بمعيــار نزاهــة العمليــة االنتخابيــة وهــذا مــن شــأنه أن يشــكل تشــوها

التالــي الفروقــات فــي نتائــج القوائــم االنتخابيــة. 

محافظة العاصمة / الدائرة الثالثة1

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

10,96310,973

محافظة العاصمة / الدائرة الخامسة3

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

11,84311,850

محافظة العاصمة / الدائرة الخامسة2

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

5,4495,451

محافظة اربد / الدائرة األولى4

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

8,2128,216
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محافظة اربد / الدائرة األولى5

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

9,8569,583

محافظة اربد / الدائرة األولى6

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

13,30713,309

محافظة اربد / الدائرة األولى8

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

16,93216,985

محافظة العقبة10

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

6,2246,316

محافظة اربد / الدائرة األولى7

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

4,9084,865

محافظة املفرق9

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

9,8089,858
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دائرة بدو الوسط12

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

3,8013,798

محافظة العقبة11

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

1,5021,519

دائرة بدو الوسط15

دائرة بدو الوسط

دائرة بدو الوسط

النتيجة النهائية للقائمة

النتيجة النهائية للقائمة

النتيجة النهائية للقائمة

مجموع أصوات القائمة على مستوى 
صناديق االقتراع

مجموع أصوات القائمة على مستوى 
صناديق االقتراع

مجموع أصوات القائمة على مستوى 
صناديق االقتراع

5,060

4,893

5,575

5,044

4,880

5,566

دائرة بدو الوسط16

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

798797

14

13
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دائرة بدو الوسط17

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

3,9283,694

دائرة بدو الوسط18

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

1,8391,830

دائرة بدو الوسط19

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

1,4781,470

دائرة بدو الوسط21

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

505464

دائرة بدو الوسط20

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

4,2174,204
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دائرة بدو الوسط22

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

1,1091,107

دائرة بدو الجنوب23

مجموع أصوات القائمة على مستوى النتيجة النهائية للقائمة
صناديق االقتراع

4,1664,175
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الباب الثامن

تحليالت رقمية من نتائج انتخابات 2016
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1.8. مقدمة

تهــدف التحليــات التــي تنفذهــا املؤسســات الرقابيــة إلــى إطــاع املواطنيــن علــى أهــم مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، 

وذلــك لقيــاس توجهــات املواطنيــن باالســتناد علــى مجموعــة مــن املؤشــرات العلميــة واملوضوعيــة.

وفــي هــذا الســياق عمــل راصــد علــى تجميــع النتائــج وتحويلهــا إلــى صيــغ رقميــة قابلــة للتحليــل، وذلــك بهــدف قيــاس 

توجهــات الــرأي العــام حســب الفئــات العمريــة والجنــس وغيرهــا مــن املؤشــرات، وارتكــزت منهجيــة تحليــل املخرجــات 

 ملؤشــرات علميــة وموضوعيــة ترتكــز علــى نتائــج العمليــة االنتخابيــة علــى مســتوى 
ً
علــى جمــع النتائــج وتحليلهــا وفقــا

الدوائــر االنتخابيــة والقوائــم واملرشــحين. 

وعمــد راصــد علــى تنفيــذ مجموعــة مــن التحليــات والدراســات بنــاًء علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة ملعرفــة الســلوك 

التصويتــي للمواطنيــن وأهــم األرقــام التــي حصلــت عليهــا الســيدات والقوائــم علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة.، يذكــر 

أن هــذه التحليــات بنيــت علــى أســاس األرقــام النهائيــة التــي نشــرتها الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى موقعهــا اإللكترونــي.
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2.8. نتائج التحليل

1.2.8. املرشحات

بلــغ عــدد املترشــحات علــى مســتوى اململكــة 253 مترشــحة توزعــن علــى 218 قائمــة فــي 23 دائــرة انتخابيــة، حصلــن علــى  

 مــن مجمــوع األصــوات التــي حصــل عليهــا املرشــحون كأفــراد بنســبة وصلــت إلــى %29.36. 
ً
935,684 صوتــا

وحصلت املرشحات في محافظة البلقاء على أعلى عدد أصوات على مستوى اململكة مقارنة بباقي الدوائر االنتخابية 

كمــا يوضــح الجــدول )8( عــدد األصــوات والنســبة التــي حصلــت عليهــا املرشــحات فــي جميــع الدوائــر اإلنتخابيــة، حيــث 

 بنســبة 19.6% مــن إجمالــي أصــوات الدائــرة تلتهــا الدائــرة الثانيــة ملحافظــة اربــد بعــدد 
ً
حصلــن علــى 59,652 صوتــا

أصــوات وصــل إلــى 58,425 أي بنســبة 38.0%، فيمــا حصلــت املرشــحات فــي محافظــة معــان علــى أعلــى نســبة مــن 

أصــوات الدائــرة علــى مســتوى اململكــة حيــث بلغــت  46% مــن إجمالــي مصوتــي الدائــرة، تلتهــن املرشــحات فــي محافظــة 

جــرش بنســبة وصلــت إلــى 43.86% مــن إجمالــي مصوتــي الدائــرة.

الجدول )8(: عدد األصوات والنسبة التي حصلت عليها املرشحات في جميع الدوائر اإلنتخابية

أصوات الدائرةنسبتهن في الدائرةعدد أصوات السيدات  الدائرة االنتخابية

 121,184 41.88% 50,749 محافظة العاصمة/الدائرة األولى

 148,746 34.12% 50,752 محافظة العاصمة/الدائرة الثانية

 144,611 22.38% 32,360 محافظة العاصمة/الدائرة الثالثة

 116,776 38.81% 45,315 محافظة العاصمة/الدائرة الرابعة

 236,177 20.91% 49,384 محافظة العاصمة/الدائرة الخامسة

 189,691 30.04% 56,975 محافظة اربد/الدائرة األولى

 153,823 37.98% 58,425 محافظة اربد/الدائرة الثانية

 103,549 30.73% 31,816 محافظة اربد/الدائرة الثالثة

 165,979 32.82% 54,480 محافظة اربد/الدائرة الرابعة

 304,395 19.60% 59,652 محافظة البلقاء

 309,751 18.58% 57,540 محافظة الكرك

 39,362 46.09% 18,140 محافظة معان

 270,659 20.89% 56,549 محافظة الزرقاء/الدائرة األولى
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أصوات الدائرةنسبتهن في الدائرةعدد أصوات السيدات  الدائرة االنتخابية

 69,775 39.33% 27,440 محافظة الزرقاء/الدائرة الثانية

 101,340 37.36% 37,857 محافظة املفرق

 58,672 31.99% 18,771 محافظة الطفيلة

 121,434 28.13% 34,165 محافظة مادبا

 95,000 43.86% 41,666 محافظة جرش

 144,289 28.09% 40,525 محافظة عجلون

 47,232 36.44% 17,209 محافظة العقبة

 97,247 41.55% 40,409 دائرة بدو الشمال

 64,690 36.31% 23,490 دائرة بدو الوسط

 82,264 38.92% 32,015 دائرة بدو الجنوب

 3,186,646 29.36% 935,684 املجموع الكلي

وفيمــا يخــص نســب األصــوات التــي حصلــت عليهــا املرشــحات مــن إجمالــي أصــوات القائمــة، فيتبيــن أن أعلــى نســبة 

أصــوات حلصــت عليهــا مرشــحة مــن إجمالــي أصــوات القائمــة كانــت فــي قائمــة أهــل الحــزم فــي دائــرة بــدو الشــمال وبنســبة 

بــدو الوســط  فــي دائــرة  بيرقنــا  تلتهــا مرشــحة قائمــة  يبيــن الجــدول )9(،  القائمــة كمــا  مــن إجمالــي أصــوات   %95.17

بنســبة 90.3%، فيمــا حصلــت املرشــحة مــن قائمــة الشــعب فــي الدائــرة األولــى ملحافظــة العاصمــة علــى أدنــى نســبة مــن 

أصــوات القائمــة علــى مســتوى اململكــة بنســبة 5.49% تلتهــا مرشــحة قائمــة األردن يجمعنــا فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة 

العاصمــة بنســبة %6.28.

الجدول )9(: أسماء القوائم التي حصلت فيها املرشحات على أعلى عدد أصوات وأدناه في جميع الدوائر انتخابية

الدائرة االنتخابية
أدنى نسبة على مستوى القائمةأعلى نسبة على مستوى القائمة

النسبةاسم القائمةالنسبةاسم القائمة

%5.49  الشعب%69.8اإلصاحمحافظة العاصمة/الدائرة األولى

%6.28األردن يجمعنا%53.2اإلصاحمحافظة العاصمة/الدائرة الثانية

%28 املستقبل عمان%76.92اإلصاح محافظة العاصمة/الدائرة الثالثة

%6.61الضفتين%47.8العدالةمحافظة العاصمة/الدائرة الرابعة

%12.11الحزم%76.87التحالف الوطنيمحافظة العاصمة/الدائرة الخامسة

%9.52اربد%63.44البناءمحافظة اربد/الدائرة األولى
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الدائرة االنتخابية
أدنى نسبة على مستوى القائمةأعلى نسبة على مستوى القائمة

النسبةاسم القائمةالنسبةاسم القائمة

21.32البركة%69.7 حوران الخير محافظة اربد/الدائرة الثانية

%12.65السام%64.7أهل الهمة محافظة اربد/الدائرة الثالثة

%19.8النشامى%58.9األسدمحافظة اربد/الدائرة الرابعة

%14.4العدالة%59شباب األردن محافظة البلقاء

%14.4الكرك%78.23الشمس محافظة الكرك

%37.7العدالة%83.47التوكل على هللا محافظة معان

%10.77الخير%76.48اإلصاح محافظة الزرقاء/الدائرة األولى

%14.32البناء%74.16اإلصاح محافظة الزرقاء/الدائرة الثانية

%38.8  األسود%74.51الصقورمحافظة املفرق

%22.2جبال الطفيلة%74.41العطاءمحافظة الطفيلة

%31.3 املستقبل مادبا%77.78العهدمحافظة مادبا

%12.03 جرش%65.8االصاحمحافظة جرش

%33.9الفجر%67.2خيط الذهب محافظة عجلون

%50الوحدة الوطنية%75.15اإلصاح محافظة العقبة

%20.6  األسد املتأهب%95.17أهل الحزم دائرة بدو الشمال

%24.1املستقبل%90.33بيرقنا دائرة بدو الوسط

%33.9األصالة%66.5العدالة دائرة بدو الجنوب

أما على صعيد أصوات املرشحات، فقد حّصلت املرشحة عن قائمة اإلصاح في الدائرة األولى من محافظة الزرقاء 

 بنســبة 76.48% مــن أصــوات القائمةكمــا يبيــن 
ً
أعلــى عــدد أصــوات علــى مســتوى املمكلــة والــذي بلــغ 11,104 صوتــا

الجــدول )10(، تلتهــا مرشــحة قائمــة حــوران الخيــر فــي الدائــرة الثانيــة مــن محافظــة اربــد بعــدد أصــوات بلــغ 10,290 

 علــى 
ً
وبنســبة 69.70% مــن إجمالــي أصــوات القائمــة، ويوضــح الجــدول التالــي أســماء املرشــحات العشــر األعلــى حصــوال

أعلــى األصــوات علــى مســتوى اململكــة.
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جدول )10(: أعلى عدد من أصوات التي حصلت عليها املرشحات

عدد االصوات االسم القائمة الدائرة االنتخابيةالرقم 

11,104حياه حسين علي مسيمي اإلصاحمحافظة الزرقاء/الدائرة األولى1.

10,290انتصار بادي مصطفى الحجازيحوران الخيرمحافظة اربد/الدائرة الثانية2.

7,503سناء محمد عبد القادر ابو فارساإلصاحمحافظة العاصمة/الدائرة  الخامسة3.

7,345ريم عقله نواش ابو دلبوحالصقورمحافظة املفرق4.

7,055ديمه محمد طارق عبد الرحيم طهبوباإلصاحمحافظة العاصمة/الدائرة  الثالثة5.

7,011انصاف محمد اسعد ابو سراياالوفاءمحافظة اربد/الدائرة الرابعة6.

6,680صباح سهو فريج الشعار الشمسمحافظة الكرك7.

6,616صفاء عبدهللا محمد املومنيالوفاقمحافظة عجلون8.

6,528فاطمه يوسف عوض النجاريقينمحافظة الزرقاء/الدائرة األولى9.

6,374فاطمة علي ضيف هللا أبو عبطةاأسدمحافظة اربد/الدائرة الرابعة10.

وفي ذات السياق، حصلت 87 مترشحة على أصوات قلت عن 1,000 صوت بمجموع 39,675 كما يبين الشكل )57).

الشكل )57(: أعداد املرشحات وفئات مجموع األصوات التي حصلن عليها، املصدر: راصد
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أمــا علــى صعيــد الفروقــات بيــن الحائــز علــى أعلــى أصــوات فــي القائمــة الواحــدة والســيدة املترشــحة فــي تلــك القائمــة، 

فقــد أظهــرت البيانــات فــي الجــدول )11( أن قائمــة يقيــن فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة الزرقــاء حــازت علــى أعلــى فــارق 

، فيمــا تلتهــا قائمــة القــدس الشــريف فــي الدائــرة الرابعــة ملحافظــة العاصمــة 
ً
علــى مســتوى اململكــة بلــغ 8,034 صوتــا

 .
ً
والــذي بلــغ 7,311 صوتــا

فيمــا أظهــرت قائمــة العطــاء فــي دائــرة الطفيلــة علــى أدنــى فــارق بيــن الحائــز علــى أعلــى عــدد أصــوات والســيدة املترشــحة 

 تلتهــا قائمــة األســطورة فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة العاصمــة والــذي بلــغ 24 صــوت.
ً
بعــدد أصــوات بلــغ 23 صوتــا

الجدول )11(: الفروقات ألعلى عشر قوائم بين الحائز على أعلى أصوات في القائمة الواحدة والسيدة املترشحة في تلك القائمة

االسم القائمة الدائرة االنتخابيةالرقم 

8,034يقين محافظة الزرقاء/الدائرة األولى1.

7,311القدس الشريف محافظة العاصمة/الدائرة  الرابعة2.

6,776رعد الشمالدائرة بدو الشمال3.

6,440وطن محافظة الكرك4.

6,426فرسان القدس محافظة العاصمة/الدائرة  الثانية5.

6,156األق�سى محافظة الزرقاء/الدائرة األولى6.

5,995التعاون محافظة اربد/الدائرة الرابعة7.

5,773اربد محافظة اربد/الدائرة األولى8.

5,750العدالة محافظة اربد/الدائرة الثانية9.

5,467أبناء الكركمحافظة الكرك10.

كمــا أظهــرت الدراســة عــن عــدم ترشــح أي ســيدة فــي 8 قوائــم علــى مســتوى اململكــة وهــي قائمــة )مبــادرة( فــي محافظــة  

الثانيــة ملحافظــة  الدائــرة  فــي  )التعــاون(  العاصمــة وقائمــة  الدائــرة األولــى ملحافظــة  فــي  )العدالــة(  الطفيلــة و قائمــة 

العاصمــة وقائمــة )الفجــر( فــي محافظــة العقبــة وقائمــة )األرض( فــي محافظــة جــرش وقوائــم )الحــق يعلــو( و )العمــل( 

و )التعــاون( فــي محافظــة معــان.

 كمــا يبيــن 
ً
فيمــا حصلــت 17 ســيدة علــى أعلــى عــدد أصــوات فــي قوائمهــن فــي دوائــر اململكــة بمجمــوع 44,221 صوتــا

الجــدول )12(، تصــدرت هــذه الفئــة، املرشــحة عــن قائمــة الشــمس  فــي محافظــة الكــرك بعــدد أصــوات بلــغ 6,680 

.
ً
،ـ تلتهــا املرشــحة عــن قائمــة الوفــاء لألغــوار فــي محافظــة الكــرك بعــدد أصــوات بلــغ 5,992 صوتــا

ً
صوتــا
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الجدول )12(: القوائم التي حصلت فيها املرشحات على أعلى عدد من األصوات

القائمةالدائرة االنتخابيةالرقم 

عّمانمحافظة العاصمة/الدائرة  الثالثة1.

صوت الحقمحافظة العاصمة/الدائرة  الثالثة2.

التحالف الوطنيمحافظة العاصمة/الدائرة  الخامسة3.

سيدات األردنمحافظة العاصمة/الدائرة  الخامسة4.

شباب الوطنمحافظة اربد/الدائرة األولى5.

الفجرمحافظة البلقاء6.

االتحادمحافظة البلقاء7.

شباب األردنمحافظة البلقاء8.

الوفاء لألغوارمحافظة الكرك9.

الشمسمحافظة الكرك10.

النشمياتمحافظة الزرقاء/الدائرة األولى11.

الشعبمحافظة مادبا12.

اإلصاحمحافظة جرش13.

اإلجماعمحافظة العقبة14.

أهل الحزمدائرة بدو الشمال15.

بيرقنادائرة بدو الوسط16.

أبناء الجنوبدائرة بدو الجنوب 17.

2.2.8. تحليالت عامة حول املرشحين والقوائم

أمــا فــي ســياق تحليــل العاقــة بيــن املرشــحين والقوائــم فيبيــن الجــدول )13( والشــكل )58( أن املرشــح األول فــي قائمــة 

)يقيــن( فــي الدائــرة األولــى ملحافظــة الزرقــاء حصــل علــى العــدد األعلــى مــن األصــوات علــى مســتوى اململكــة والــذي بلــغ 

، فيمــا حصــل األول فــي قائمــة حــوران الخيــر فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة اربــد علــى ثانــي أعلــى عــدد 
ً
14,562 صوتــا

، فــي املقابــل حصــل مرشــح قائمــة )شــباب األردن( فــي 
ً
أصــوات علــى مســتوى اململكــة بعــدد أصــوات بلــغ 14,192صوتــا

محافظــة البلقــاء علــى أقــل عــدد أصــوات علــى مســتوى اململكــة بلــغ  5 أصــوات، فيمــا حصــل مرشــح قائمــة )األســطورة( 

فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة العاصمــة علــى ثانــي أقــل عــدد أصــوات بلــغ 10 أصــوات.
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الجدول )13(: عشر مرشحين حصلوا على أعلى األصوات على مستوى اململكة

عدد االصوات االسم القائمة الدائرة االنتخابيةالرقم 

14,562محمد نوح القضاةيقينمحافظة الزرقاء/الدائرة األولى1.

14,192جودت ابراهيم ناصر الدرابسةحوران الخيرمحافظة اربد/الدائرة الثانية2.

12,054عاطف يوسف صالح الطراونهوطنمحافظة الكرك3.

11,805مجحم حمد حسين أبو مديرس الصقورالوفاءمحافظة اربد/الدائرة الرابعة4.

11,512سعود سالم علي ابو محفوظاإلصاحمحافظة الزرقاء/الدائرة األولى5.

11,403حابس ركاد خليف الشبيبرعد الشمالدائرة بدو الشمال6.

11,327خير عبد هللا عياد ابوصعيليكالقدس الشريفمحافظة العاصمة/الدائرة  الرابعة7.

11,104حياه حسين علي مسيمياإلصاحمحافظة الزرقاء/الدائرة األولى8.

10,994احمد جمعه فهيد الخواطرهاإلصاحمحافظة الزرقاء/الدائرة األولى9.

10,582اندريه مراد محمود عبد الجليل حواريالمشاركة والتغييرمحافظة العاصمة/الدائرة األولى10.

الشكل )58(: توزيع املرشحين على فئات عدد األصوات التي حصلوا عليها، املصدر: راصد
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وبينــت نتائــج التحليــل كمــا يبيــن الشــكل )59(، أن قائمــة )املشــاركة والتغييــر( فــي الدائــرة األولــى ملحافظــة العاصمــة كان 

فيهــا الفــرق بيــن املرشــح الحاصــل علــى أعلــى عــدد أصــوات والثانــي فــي نفــس القائمــة هــو األعلــى علــى مســتوى اململكــة 

، أمــا قائمــة الزيتونــة فــي محافظــة الطفيلــة، فــكان الفــرق بيــن املرشــح الحاصــل علــى أعلــى عــدد 
ً
والــذي بلــغ 9,040 صوتــا

مــن األصــوات والثانــي فيهــا هــو األقــل علــى مســتوى اململكــة حيــث بلــغ 3 أصــوات فقــط.

الشكل )59(: أعداد القوائم وفئات الفروقات بين املرشحين األول والثاني ، املصدر: راصد

 فــي قائمــة )الحــزم( فــي محافظــة املفــرق علــى أعلــى نســبة أصــوات مــن أصــوات قائمتــه 
ً
وحصــل املرشــح األعلــى ترتيبــا

 حصلــت عليهــا القائمــة وبنســبة 98.5% كمــا يبيــن 
ً
علــى مســتوى اململكــة بحيــث جمــع 7,354 مــن أصــل 7,463 صوتــا

 فــي قائمــة )امليــزان( فــي الدائــرة األولــى ملحافظــة اربــد علــى أدنــى نســبة مــن 
ً
الجــدول )14(، وحصــل املرشــح األعلــى ترتيبــا

أصوات قائمته على مستوى اململكة والتي بلغت  %28.6.      

الجدول )14(: أعلى عشرة نسب أصوات حصل عليها مرشحين

عدد األصوات االسم القائمة الدائرة االنتخابيةالرقم 

98.54%شعيب خلف المحمد الشديفاتحزم محافظة املفرق 1.

98.08%عاطف عوده غيث بن هدايه الحجايااالصالة دائرة بدو الجنوب 2.

97.49%حابس ركاد خليف الشبيبرعد الشمالدائرة بدو الشمال3.

97.27%محمد نوح علي معابدهيقينمحافظة الزرقاء/الدائرة األولى4.

96.31%سعد هايل السرور الكرامةدائرة بدو الشمال5.
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عدد األصوات االسم القائمة الدائرة االنتخابيةالرقم 

96.14%جودت ابراهيم ناصر الدرابسةحوران الخيرمحافظة اربد/الدائرة الثانية6.

95.62%ابراهيم صبحي امحمد الشحاحدة الوفاء بالعهدمحافظة الطفيلة7.

95.30%عبدهللا قاسم عبيدات الكنانة محافظة اربد/الدائرة الثانية8.

95.22%أحمد سالم سليمان السعيداتالتوكل على هللامحافظة معان9.

95.17%خالد صبيح محمد الشرفاتأهل الحزم دائرة بدو الشمال10.

 بمقاعــد 
ً
أمــا علــى صعيــد وزن املقعــد، فحــازت 129 قائمــة علــى عــدد وزن مقعــد أقــل مــن النصــف فــاز منهــا 19 مرشــحا

النصــف واملقعــد  بيــن  تــراوح  الشــكل )60(، فيمــا حــازت 82 قائمــة علــى وزن مقاعــد  يبيــن  النــواب كمــا  فــي مجلــس 

 بمقعد في مجلس النواب و 15 قائمة حصلت على وزن مقعد تجاوز 1 فازت بمجموع 
ً
الصحيح فاز منها 82  مرشحا

 فــي مجلــس النــواب، ويبيــن الشــكل التالــي أعــداد القوائــم بالنســبة لــوزن املقعــد)1).
ً
29 مقعــدا

)1) عدد املرشحين الفائزين بدون كوتا )املسيحيين والشركس والشيشان والسيدات( لعدم ارتباط وزن املقعد ببفوزهم.
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الشكل )60(: وزن املقاعد، املصدر: راصد

وحصلــت قائمــة وطــن فــي الكــرك علــى أعلــى عــدد مــن وزن املقعــد علــى مســتوى اململكــة حيــث وصــل 1.9 مقعــد، كمــا 

حصلــت قائمــة أبنــاء الكــرك علــى ثانــي أعلــى عــدد مــن وزن املقعــد علــى مســتوى اململكــة حيــث وصــل 1.8 مقعــد، وحصلــت 

قائمــة شــباب األردن مــن البلقــاء علــى أدنــى عــدد مــن وزن املقعــد علــى مســتوى اململكــة حيــث وصــل 0.003 مقعــد.

ويبيــن التحليــل الــوارد فــي الجــدول )15( أن قائمــة )القــدس الشــريف( فــي الدائــرة الرابعــة ملحافظــة العاصمــة حصلــت 

علــى أعلــى عــدد أصــوات علــى مســتوى اململكــة بلــغ  20,148 وبنســبة 27.13% مــن أصــوات الدائــرة، تلتهــا قائمــة )وطــن( 

فــي محافظــة الكــرك بعــدد أصــوات بلــغ 19,722 وبنســبة 19% مــن مجمــوع أصــوات الدائــرة. 

الجدول )15(: أعلى القوائم في كل دائرة انتخابية

اسم القائمةالدائرة االنتخابيةالرقم
عدد أصوات 

الفائمة

عدد أصوات 

الدائرة
نسبة القائمة

17.26%11,43766,249املشاركة والتغيير محافظة العاصمة/الدائرة األولى1.

15.12%12,53582,886التعاون محافظة العاصمة/الدائرة الثانية2.

23.59%10,97346,507معا محافظة العاصمة/الدائرة الثالثة3.

27.13%20,14874,262القدس الشريف محافظة العاصمة/الدائرة الرابعة4.

13.37%12,36692,512الحزم محافظة العاصمة/الدائرة الخامسة5.

14.95%16,985113,596اربد محافظة اربد/الدائرة األولى6.

19.66%14,76275,087حوران الخير محافظة اربد/الدائرة الثانية7.

24.65%12,27649,798االتحاد محافظة اربد/الدائرة الثالثة8.

18.88%15,25380,797النشامى محافظة اربد/الدائرة الرابعة9.

13.71%17,084124,614عدالة محافظة البلقاء10.

19.06%19,722103,451وطن محافظة الكرك11.

24.62%683727,768الحق يعلو محافظة معان12.

17.32%17,830102,944األق�سى محافظة الزرقاء/الدائرة األولى13.

20.94%8,95442,758الوفاء للوطن محافظة الزرقاء/الدائرة الثانية14.

17.68%8,90750,391املفرق للجميع محافظة املفرق15.

20.71%6,74532,574الزيتونة محافظة الطفيلة16.

16.57%8,32750,255الوطنمحافظة مادبا17.
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اسم القائمةالدائرة االنتخابيةالرقم
عدد أصوات 

الفائمة

عدد أصوات 

الدائرة
نسبة القائمة

17.82%11,12262,403األرض محافظة جرش18.

23.95%14,21359,333العمل محافظة عجلون19.

26.52%6,31623,817العقبة محافظة العقبة20.

22.92%11,69751,023رعد الشمال دائرة بدو الشمال21.

15.64%5,56635,587البدر دائرة بدو الوسط22.

18.67%8,17643,788البيرقدائرة بدو الجنوب23.

املرشــحين  أن  البيانــات  تظهــر  االنتخابيــة،  الدوائــر  مــن مجمــوع مصوتــي  القوائــم  أوائــل  عــدد أصــوات  وباحتســاب 

 
ً
 لألصــوات كمــا يبيــن الجــدول )16(، بعــدد بلــغ 59,652 صوتــا

ً
األوائــل فــي قوائــم محافظــة البلقــاء كانــوا األكثــر جمعــا

وبنســبة 19.60% مــن مجمــوع مصوتــي الدائــرة، فيمــا كان املرشــحون أوائــل القوائــم فــي محافظــة معــان األعلــى نســبة 

.
ً
مــن مصوتــي الدائــرة ككل بنســبة 46.09% مــن إجمالــي أصــوات الدائــرة وبعــدد بلــغ 18,140 صوتــا

الجدول )16(: مجموع أصوات أوائل القوائم في كل دائرة انتخابية

الدائرة االنتخابيةالرقم
اصوات االوائل في 

الدائرة
عدد االوائل

مجموع اصوات 

الدائرة
نسبتهم

41.88% 121,184  14  50,749 محافظة العاصمة/الدائرة األولى1

34.12% 148,746  12  50,752 محافظة العاصمة/الدائرة الثانية2

22.38% 144,611  9  32,360 محافظة العاصمة/الدائرة الثالثة3

38.81% 116,776  11  45,315 محافظة العاصمة/الدائرة الرابعة4

20.91% 236,177  13  49,384 محافظة العاصمة/الدائرة الخامسة5

30.04% 189,691  12  56,975 محافظة اربد/الدائرة األولى6

37.98% 153,823  9  58,425 محافظة اربد/الدائرة الثانية7

30.73% 103,549  8  31,816 محافظة اربد/الدائرة الثالثة8

32.82% 165,979  8  54,480 محافظة اربد/الدائرة الرابعة9

19.60% 304,395  13  59,652 محافظة البلقاء10

18.58% 309,751  10  57,540 محافظة الكرك11
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الدائرة االنتخابيةالرقم
اصوات االوائل في 

الدائرة
عدد االوائل

مجموع اصوات 

الدائرة
نسبتهم

46.09% 39,362  8  18,140 محافظة معان12

20.89% 270,659  12  56,549 محافظة الزرقاء/الدائرة األولى13

39.33% 69,775  9  27,440 محافظة الزرقاء/الدائرة الثانية14

37.36% 101,340  7  37,857 محافظة املفرق15

31.99% 58,672  9  18,771 محافظة الطفيلة16

28.13% 121,434  10  34,165 محافظة مادبا17

43.86% 95,000  9  41,666 محافظة جرش18

28.09% 144,289  6  40,525 محافظة عجلون19

36.44% 47,232  8  17,209 محافظة العقبة20

41.55% 97,247  8  40,409 دائرة بدو الشمال21

36.31% 64,690  12  23,490 دائرة بدو الوسط22

38.92% 82,264  8  32,015 دائرة بدو الجنوب23

3.2.8. تحيليالت باالعتماد على الفئة العمرية

بحســب البيانــات الــواردة فــي الجــدول )17( التــي تــم رصدهــا فقــد أظهــرت أن 136 ممــن ترشــحوا كانــوا ضمــن الفئــة 

 بنســبة 10.86% مــن مجمــوع األصــوات علــى مســتوى اململكــة وأن 
ً
العمريــة مــن 31 - 40 ســنة وجمعــوا 269,367 صوتــا

12 منهــم فقــط تمكنــوا مــن الفــوز بمقعــد نيابــي. 

كمــا أظهــرت البيانــات أن أعلــى عــدد مــن املرشــحين كانــوا ضمــن الفئــة العمريــة مــن 51 - 60 ســنة بعــدد بلــغ 505 

 بنســبة 41.54% مــن املقاعــد النيابيــة وهــي ذات الفئــة التــي جمعــت أعلــى عــدد أصــوات مــن 
ً
 فــاز منهــم 54 نائبــا

ً
مرشــحا

 بنســبة %40.8.
ً
جميــع الفئــات العمريــة بعــدد بلــغ 1,300,951 صوتــا

 ترشــحوا لانتخابــات، كانــت أكثــر املترشــحين مــن النــواب 
ً
 ســابقا

ً
ويظهــر فــي بيانــات الفئــات العمريــة كذلــك أن 164 نائبــا

 فقــط، فيمــا ترشــحت 252 
ً
 حيــث نجــح منهــم 20 نائبــا

ً
 ســابقا

ً
الســابقين مــن الفئــة العمريــة 51 - 60 بعــدد 58 نائبــا

ســيدة لانتخابــات، كانــت أكبــر نســبة مــن الفئــة العمريــة 41 - 50 ســنة، بعــدد 98 ســيدة، فــاز منهــن 8 مرشــحين. 
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جدول )17(: توزيع الفئات العمرية للمرشحين

71 - 6180 - 5170 - 4160 - 3150 - 40الفئة العمرية

13637450520433عدد املرشحين

2.64%16.29%40.34%29.87%10.86%نسبتهم

269,367957,8311,300,951529,733101,764عدد األصوات

3.19%16.62%40.83%30.06%8.45%نسبتهم

124654144أصبح نائب

3.08%10.77%41.54%35.38%9.23%نسبتهم

519889122سيدة

0.79%4.74%35.18%39.13%20.16%نسبتهم

68600أصبحت نائب

0.00%0.00%30.00%40.00%30.00%نسبتهم

742584611نائب سابق

6.71%28.05%35.37%25.61%4.27%نسبتهم

3232082نائب سابق فائز


