




خالصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبـــة االنتخابات البلدية 

ومجالس المحافظات  2017

يصدر عن

مركز الحياة - راصد

المنسق العام لتحالف راصد لمراقبة االنتخابات

كانون األول/ديسمبر 2017

فريق إعداد التقرير

الدكتور عامر بني عامر

مدير عام مركز الحياة - راصد

عمرو النوايسة - مدير برنامج راصد

عباس النوايسةمحمد زومطهشام سوالقة

كمال قاسم - تصميم وإخراج فني

© جميع الحقوق محفوظة لمركز الحياة - راصد 2017

تنويه: جميع الرسومات التوضيحية والصور الواردة في هذا الملخص خاصة بمركز الحياة - راصد





5خالصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات  2017

المحتويات

الصفحة العنوان           

7 توطئة           

8 شكر وتقدير           

9 تحالف راصد لمراقبة االنتخابات 2017       

12 1. مخرجات ونتائج مراقبة االنتخابات البلدّية ومجالس المحافظات 2017   

26 2. التوصيات           

42 3. مالحق            





7خالصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات  2017

توطئة

بادر مركز الحياة لتنمية املجتمع املدني في عام 2007 لتأسيس تحالف راصد ملراقبة االنتخابات وانطلقت أعمال التحالف 

خــال االنتخابــات البرملانيــة فــي نفــس العــام مــن خــال 1200 مراقــب، حيــث تــم توزيعهــم خــارج مراكــز االقتــراع ملراقبــة مســار 

العمليــة االنتخابيــة ألول مــرة فــي تاريــخ االنتخابــات األردنيــة، واســتمر فريــق راصــد بعمليــة كســب التأييــد لتكريــس نهــج مراقبــة 

االنتخابــات وقوننتهــا ضمــن املنظومــة الديمقراطيــة األردنيــة، حيــث تــم الســماح لفريــق راصــد بإدخــال عــدد مــن املراقبيــن إلــى 

 بــأن فريــق راصــد عمــل علــى توســعة التحالــف ليشــمل 25 مؤسســة 
ً
مراكــز االقتــراع ملاحظــة االنتخابــات فــي العــام 2010 علمــا

و1700 مراقــب. 

وعمــل فريــق راصــد علــى توســعة التحالــف فــي العــام 2013 حيــث تــم تشــكيل التحالــف مــن 125 موسســة مجتمــع مدنــي مــن 

جميــع محافظــات اململكــة بهــدف مراقبــة االنتخابــات البرملانيــة للمجلــس الســابع عشــر مــن خــال 3000 مراقــب محلــي، وعمــل 

فريــق راصــد علــى مراقبــة االنتخابــات البلديــة لعــام 2013 وذلــك ألول مــرة علــى مســتوى االنتخابــات البلديــة، حيــث توســعت 

أعمــال التحالــف فــي عــام  2016 لتشــمل 150 مؤسســة مجتمــع مدنــي ليتــم مراقبــة االنتخابــات مــن خــال 5000 مراقــب، وفــي 

عــام 2017 عمــل التحالــف علــى مراقبــة االنتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات مــن خــال 2600 مراقــب. 

واعتمــد راصــد إلنجــاح عمليــة مراقبــة االنتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات 2017 علــى الــدروس املســتفادة والخبــرة 

التراكميــة املميــزة التــي يمتلكهــا فريــق راصــد فــي مراقبــة االنتخابــات علــى املســتوى املحلــي واإلقليمــي، والتــي اســتمدها مــن بنــاء 

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

فــي صياغــة  2010-2012، وشــارك راصــد  الســودان ومصــر وتونــس خــال األعــوام  مــن  لــكل  الدوليــة لانتخابــات  املراقبــة 

إعــان املبــادئ العامليــة للمراقبــة املحايــدة لانتخابــات مــن قبــل املنظمــات املدنيــة والــذي أطلــق فــي مقــر هيئــة األمــم املتحــدة 

 فــي مجلــس إدارة الشــبكة العامليــة ملراقبــة 
ً
فــي نيويــورك خــال نيســان/أبريل 2012، وانتخــب راصــد فــي العــام 2017 عضــوا

االنتخابــات والحكومــة )GNDEM( واملكونــة مــن 245 شــبكة علــى مســتوى العالــم.

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

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

االنتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات 2017.

                                                                                                                             د. عامر بني عامر

                                                                                                                             منسق التحالف املدني ملراقبة االنتخابات النيابية

                                                                                                                             مدير عام مركز الحياة - راصد
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شكر وتقدير

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

ومجالــس املحافظــات 2017 وتســهيل مهمــة املراقبيــن امليدانييــن فــي مختلــف مناطــق اململكــة، كمــا يشــكر التحالــف جميــع 

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

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

ً
ســاهم ماديــا

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

البلديــة ومجالــس املحافظــات 2017.

ويخص راصد بالشكر

• االتحــاد األوروبــي )EU( والوكالــة اإلســبانية للتعــاون اإلنمائــي الدولــي )AECID( اللــذان قدمــا الدعــم املــادي لفريــق تحالــف 

راصــد.

• املعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة )NDI( والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( اللــذان قــدم الدعــم 

املــادي لفريــق تحالــف راصــد.

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

االنتخابيــة.

• وزارة الشؤون السياسية والبرملانية ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية بجميع كوادرها.

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

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

والصحــف اليوميــة ووكاالت األنبــاء الرســمية وجميــع املواقــع اإللكترونيــة وجميــع مــن ســاهم فــي تغطيــة ونقــل التقاريــر علــى 

صفحــات التواصــل االجتماعــي.
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تحالف راصد لمراقبة االنتخابات 2017

تأســس تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات فــي عــام 2007 وانطلقــت أعمــال التحالــف خــال االنتخابــات البرملانيــة فــي نفــس 

العــام مــن خــال 1200 مراقــب، حيــث تــم توزيعهــم خــارج مراكــز االقتــراع ملراقبــة مســار العمليــة االنتخابيــة ألول مــرة فــي تاريــخ 

االنتخابــات األردنيــة، واســتمر فريــق راصــد بعمليــة كســب التأييــد لتكريــس نهــج مراقبــة االنتخابــات وقوننتهــا ضمــن املنظومــة 

الديمقراطيــة األردنيــة، حيــث تــم الســماح لفريــق راصــد بإدخــال عــدد مــن املراقبيــن إلــى مراكــز االقتــراع ملاحظــة االنتخابــات 

 بــأن فريــق راصــد عمــل علــى توســعة التحالــف ليشــمل 25 مؤسســة و1700 مراقــب.  وواصــل التحالــف 
ً
فــي العــام 2010 علمــا

توســعته ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة للمــرة الثالثــة فــي العــام 2013 وبمشــاركة 125 مؤسســة مجتمــع مدنــي محليــة، ومراقبــة 

االنتخابــات البلديــة كمــا عمــل راصــد علــى مراقبــة االنتخابــات النيابيــة لعــام 2016 ضمــن تحالــف ضــّم 150 مؤسســة مجتمــع 

مرنــي موزعــة علــى كافــة محافظــات اململكــة ومــن خــال 5000 مراقــب، وعمــل تحالــف راصــد علــى مراقبــة االنتخابــات البلديــة 

ومجالــس املحافظــات 2017 مــن خــال 2600 مراقــب، 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 

 داخليــة للعمــل علــى 
ً
التــي يعمــل مــن خالهــا أعضــاء التحالــف واملراقبيــن املحلييــن الخاصيــن بــه، كمــا وشــكل التحالــف لجانــا

توثيــق النتائــج وإعــداد التقاريــر الخاصــة باملراقبــة وتقديــم االستشــارات القانونيــة الازمــة بخصــوص القوانيــن والتعليمــات 

التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب والخاصــة بتنظيــم ســير العمليــة االنتخابيــة.

الهدف العام
يهــدف تحالــف راصــد إلــى تطويــر التطبيــق الديمقراطــي فــي األردن مــن خــال الوصــول إلــى درجــة أعلــى مــن التوافــق مــا بيــن 

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

الهادفــة. املدنيــة  السياســية  املشــاركة  ثقافــة 

األهداف الفرعية وأدوات العمل لالنتخابات البلدية ومجالس المحافظات 2017 
1.تقديــم تقييــم شــامل وموضوعــي ومنهــي ملجريــات العمليــة االنتخابيــة الخاصــة بالبلديــات ومجالــس املحافظــات بحياديــة 

التقييــم  إتاحــة معلومــات  بهــدف  املحليــة لانتخابــات،  باملراقبــة  الخاصــة  الدوليــة  املعاييــر  إلــى نصــوص  تامــة، وباالســتناد 

العمليــة االنتخابيــة بمختلــف عناصرهــا. للجمهــور لتشــكيل حلقــات الضغــط لتطويــر 
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2. رفــع قــدرات الســلطة االنتخابيــة األردنيــة املتمثلــة بـ»الهيئــة املســتقلة لانتخــاب« لتمكينهــا مــن مواكبــة التطــور االنتخابــي 

املنشــود، مــن خــال تقديــم مقترحــات وتوصيــات يتــم اعدادهــا بشــكل علمــي وموضوعــي بنــاًء علــى الخبــرات املحليــة الدوليــة 

واملمارســات الفضلــى، باإلضافــة إلــى مخرجــات املراقبــة امليدانيــة وتحليــل األطــر القانونيــة الخاصــة بعملهــا.

بالبلديــات ومجالــس  الخاصــة  العمليــة االنتخابيــة  فــي مجــال مراقبــة مجريــات  أردنــي  3,000 شــابة وشــاب  قــدرات  بنــاء   .3

الديمقراطــي. التطــور  تعزيــز  فــي  العامــة  التطــوع واملشــاركة  ثقافــة  تكريــس  بهــدف  فــي مختلــف مراحلهــا،  املحافظــات 

4. تعزيــز اندمــاج مؤسســات املجتمــع املدنــي املحليــة فــي املكونــات املعنيــة بالتنميــة السياســية كطــرف أسا�ســي لــه القــدرة علــى 

الربــط مــا بيــن مختلــف الفئــات املجتمعيــة مــن جهــة، والنخــب السياســية مــن القيــادات التنظيميــة وصنــاع القــرار مــن جهــة 

أخــرى، مــن خــال رفــع قدراتهــم فــي مجــال الرقابــة االنتخابيــة وكســب التأييــد مــن أجــل اإلصــاح االنتخابــي.

 

منهجية العمل والهيكل التنظيمي لمراقبة انتخابات 2017
عمــل راصــد علــى مراقبــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة املختلفــة والتــي شــملت: إعــداد الجــداول األوليــة والنهائيــة للناخبيــن، 

عمليــة تســجيل املرشــحين، فتــرة الحمــات االنتخابيــة، مجريــات يــوم االقتــراع، تجميــع النتائــج واإلعــان عنهــا، مرحلــة الطعــون 

بصحــة عضويــة البلديــات ومجالــس املحافظــات الفائزيــن، كمــا تضمنــت نشــاطات املراقبــة عمليــة التحقــق مــن الجــداول 

األوليــة للناخبيــن للمــرة الخامســة علــى التوالــي بعــد إنجازهــا فــي إطــار عمــل راصــد خــال االنتخابــات النيابيــة األردنيــة الســابقة 

2010 و 2013 و 2016 واالنتخابــات البلديــة 2013، وعمليــة تجميــع األصــوات املــوازي )PVT( والتــي ينفذهــا راصــد للمــرة 

الثالثــة بعــد تنفيذهــا فــي االنتخابــات البرملانيــة 2013 و2016، ومــن الجديــر بالذكــر أن كا العمليتيــن بالغتــا الدقــة.

امليدانييــن  للمراقبيــن  العمليــة االنتخابيــة تدريــب مكثــف  مــن مراحــل  بــكل مرحلــة  الخاصــة  املراقبــة  أنشــطة  وســبق عقــد 

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 املراحــل االنتخابيــة، 

باإلضافــة إلــى املمارســات الفضلــى إلدارة هــذه املراحــل، كمــا ركــزت التدريبــات علــى أنــواع 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 املراقــب أثنــاء عملــه وآليــة تعاملــه مــع وســائل اإلعــام 

 فــي فريــق املراقبــة، واتبــع تنظيــم املراقبيــن الهيــكل التنظيمــي التالــي:
ً
 فاعــا

ً
ليكــون عضــوا

 تمثلــت مهامهــم بتنظيــم عمــل املراقبيــن امليدانييــن ومتابعــة تقاريرهــم، وجمــع 
ً
• فريــق إدارة املشــروع: تكــون مــن 17 عضــوا

وتحليــل النتائــج وصياغــة التقاريــر والبيانــات الصحفيــة، إضافــة إلــى االتصــال مــع الجهــات اإلعاميــة والرســمية والشــعبية 

املختلفــة، وإعــداد خطــة املراقبــة وتصميــم نمــاذج املراقبــة وتنظيــم وتنفيــذ تدريبــات املراقبيــن.

• فريــق املراقبــة امليدانــي: هــم املراقبــون الذيــن عملــوا علــى مراقبــة جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة الخاصــة بانتخابــات 

 لهــذه الغايــة، والذيــن تكونــوا مــن:
ً
البلديــات ومجالــس املحافظــات، مــن خــال تعبئــة نمــاذج معــدة خصيصــا
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 - املنســقون امليدانيــون: بلــغ عــدد املنســقين امليدانييــن 20 منســق حيــث تــم توزيعهــم علــى املحافظــات بواقــع منســق واحــد 

لــكل محافظــة وذلــك فــي 8 محافظــات حيــث تــم توزيــع 3 منســقين لــكل مــن املحافظــات اآلتيــة عمــان والزرقــاء واربــد واملفــرق 

وذلــك  بســبب االمتــداد الجغرافــي لتلــك املحافظــات وتواجــد بلديــات بعــدد أكبــر مــن باقــي املحافظــات، وزيــادة عــدد  مراكــز 

االقتــراع بشــكل أكبــر مــن باقــي مــن املحافظــات. 

، وهــم املراقبــون الذيــن قامــوا بمراقبــة مختلــف املراحــل 
ً
- املراقبــون طويلــو األمــد: والذيــن بلــغ عددهــم مــا يقــارب 350 مراقبــا

االنتخابية التي تسبق يوم االقتراع، والتي تمثلت بعملية التحقق من قوائم الناخبين، واالعتراضات على جداول الناخبين، 

وعملية تســجيل املرشــحين واالعتراض عليها، ونشــاطات املرشــحين والقوائم خال فترة الحمات االنتخابية.

- املراقبــون قصيــرو األمــد: وهــم املراقبــون الذيــن قامــوا بمراقبــة مجريــات يــوم االقتــراع منــذ افتتــاح صناديــق االقتــراع وحتــى 

، وانقســم املراقبــون قصيــرو األمــد إلــى مراقبيــن ثابتيــن 
ً
انتهــاء عمليــات الفــرز وإعــان النتائــج، وبلــغ عددهــم 2,230 مراقبــا

قامــوا بمراقبــة يــوم االقتــراع مــن داخــل غــرف االقتــراع بنــاًء علــى توزيــع عينــة الصناديــق املســتهدفة فــي عمليــة املراقبــة والــذي 

يــوم االقتــراع مــن خــال مرورهــم علــى  أعــده فريــق إدارة املشــروع، واملراقبــون املتحركــون الذيــن قامــوا بمراقبــة مجريــات 

صناديــق محــددة وتقييــم عمــل املراقبيــن الثابتيــن والتأكــد مــن تواجدهــم داخــل غــرف االقتــراع وحضــور الفــرز والتجميــع 

لصناديــق محــددة حســب العينــة.

 

املنصة اإللكترونية: 

ضمــن إطــار تعزيــز إدمــاج التكنولوجيــا كجــزء أسا�ســي فــي عمليــة املراقبــة عمــل راصــد علــى بنــاء منصــة إلكترونيــة تهــدف إلــى 

تعزيــز ثقافــة املواطــن بالعمليــة االنتخابيــة مــن جهــة وبمراقبــة العمليــة االنتخابيــة مــن جهــة أخــرى، حيــث عمــل راصــد علــى 

إطــاق مجموعــة مــن الفيديوهــات التوعويــة والتثقيفيــة وتــم نشــرها علــى موقــع اليوتيــوب لتكــون متاحــة لكافــة املواطنيــن وفــي 

ذات الســياق تضمنــت الفيديوهــات مجموعــة مــن االختبــارات الخاصــة باملواطنيــن الذيــن أبــدوا رغبتهــم باالنضمــام لفريــق 

راصــد خــال يــوم االقتــراح، حيــث تــم اشــتراط اجتيــاز االختبــار لــكل مــن يرغــب باملشــاركة ضمــن فريــق راصــد، حيــث كان مــن 

املمكــن اإلجابــة علــى االختبــارات املوجــودة مــن خــال محتــوى الفيديوهــات.

وعمــل فريــق راصــد علــى بنــاء موقــع الكترونــي خــاص بتســجيل الراغبيــن باالنضمــام لفريــق راصــد خــال يــوم االقتــراع، ووصــل 

، ووصــل عــدد الذيــن اجتــازوا االختبــارات إلــى 3508 أشــخاص، 
ً
عــدد الراغبيــن باالنضمــام لفريــق راصــد إلــى 6.232 شــخصا

45000 مشــاهدة، وتعــّد هــذه املنصــة  إلــى  تــم رفعهــا علــى موقــع يوتيــوب  ووصــل عــدد املشــاهدات علــى الفيديوهــات التــي 

اإللكترونيــة األولــى مــن نوعهــا علــى مســتوى الشــرق األوســط والوطــن العربــي. 
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1. مخرجات ونتائج مراقبة االنتخابات البلدّية ومجالس 
المحافظات 2017 

صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية باملصادقــة علــى قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015 وتــم نشــره بعــدد الجريــدة الرســمية 

رقــم )5363( الصــادر بتاريــخ 2015/10/18، فيمــا صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية باملصادقــة علــى قانــون الامركزيــة رقــم 

)49( لســنة 2015، وتــم نشــره فــي عــدد الجريــدة الرســمية رقــم )5375( الصــادر بتاريــخ 2017/12/31، وعلــى اثــر ذلــك تــم 

 لانتخابــات علــى كّلٍ مــن املجالــس البلدّيــة واملجالــس املحلّيــة ورؤســاء 
ً
تحديــد الخامــس عشــر مــن آب مــن عــام 2017 موعــدا

البلدّيــة بحيــث تشــرف وتديــر الهيئــة املســتقلة لانتخــاب هــذه االنتخابــات، وتميــزت انتخابــات 2017 علــى اجرائهــا للمــرة األولــى 

فــي تاريــخ الحيــاة  علــى نوعيــن مــن املجالــس املنتخبــة، كمــا تميــزت بإنشــاء مجالــس للمحافظــات يتــم انتخابهــا للمــرة األولــى 

 تعييــن املجالــس املعنيــة بــإدارة املحافظــات مــن قبــل وزارة الداخليــة والوزارات املختصة 
ً
السياســية األردنيــة حيــث جــرى عــادة

بذلــك.

التــي تضمنتهــا العمليــة االنتخابّيــة مــع املعاييــر الدوليــة  بيــن اإلجــراءات   مــن املقارنــات 
ً
ويبيــن امللخــص التنفيــذي مجموعــة

الناظمــة للعمليــة االنتخابّيــة حيــث بينــت املقارنــات فيمــا يخــص معيــار النزاهــة أن العمليــة االنتخابّيــة قــد شــابها مخالفــات 

ذات أثــر ســلبي حــاد علــى النزاهــة االنتخابّيــة مــن أهمهــا االختــال التنظيمــي الــذي احتوتــه جــداول الناخبيــن فيمــا يتعلــق بســوء 

توزيــع الناخبيــن علــى املراكــز االنتخابّيــة، والحــد مــن قــدرة بعــض اللجــان االنتخابّيــة مــن فــرض اإلطــار القانونــي الخــاص 

بإجــراءات االقتــراع والعــّد والفــرز.

 فــي الحــد مــن عدالــة العمليــة 
ً
أمــا فيمــا يتعلــق بمعيــار العدالــة االنتخابّيــة فقــد ظهــرت بعــض االختــاالت التــي كان لهــا أثــرا

 
ً
االنتخابّيــة ومــن أهــم االختــاالت اعتمــاد الصــاالت الرياضيــة كمراكــز لاقتــراع وألول مــرة فــي األردن األمــر الــذي كان مرتبطــا

 باملجهــود 
ً
بشــكل وثيــق بضعــف القــدرات التنظيميــة وســوء البنيــة التحتيــة الخاصــة بالصــاالت الرياضيــة والــذي أنتــج تفاوتــا

والزمــن الــازم إلتمــام عمليــة االقتــراع مــا بيــن مراكــز االقتــراع فــي الدائــرة االنتخابّيــة ذاتهــا وعمــل علــى تخفيض نســب التصويت 

فــي العديــد مــن املناطــق ذات الكثافــة االنتخابّيــة العاليــة، كمــا شــهد معيــار العدالــة تشــوهات تتعلــق بوجــود اختــاالت بأســماء 

الفائزيــن وعــدد املقاعــد الواجــب ملؤهــا ومجمــوع األصــوات التــي حصــل عليهــا الفائــزون واختــاالت تتعلــق بوجــود فروقــات 

بيــن مــا تــم نشــره علــى املوقــع االلكترونــي للهيئــة املســتقلة ومــا تــم نشــره علــى الجريــدة الرســمية وخلقــت هــذه االختــاالت 

انطباعــات ســلبية لــدى املواطنيــن حــول قــدرة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى جمــع النتائــج واإلعــان عنهــا. 

وتضمنــت النتائــج فيمــا يخــص معيــار حريــة اإلرادة االنتخابّيــة، أن معظــم الخروقــات التــي تــم توثيقهــا تمحــورت حــول خــرق 

الســرية االنتخابّيــة، حيــث تــم توثيــق عــدد كبيــر مــن حــاالت التصويــت املعلــن وادعــاء األميــة واالقتــراع الجماعــي فــي الكثيــر مــن 
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الدوائــر االنتخابّيــة وخاصــة فــي الصــاالت الرياضيــة، والتــي شــهدت الكــم األكبــر مــن نســب خــرق ســرية االقتــراع. وخلــص فريــق 

 مــع عــدد الناخبيــن املســجلين فــي مركــز االقتــراع الواحــد 
ً
التحليــل اإلحصائــي إلــى أن نســب تلــك املخالفــات قــد تناســبت طــردا

وتدفقهــم خــال فتــرة االقتــراع.

 مــن قبــل اإلدارة االنتخابّيــة فيمــا يتعلــق بترســيخ الشــفافية االنتخابّيــة إذ لــم 
ً
 ملحوظــا

ً
وشــهدت االنتخابــات األخيــرة تراجعــا

تقــم الهيئــة املســتقلة لغايــة تاريــخ كتابــة التقريــر بنشــر نتائــج االقتــراع علــى مســتوى الصناديــق رغــم املخاطبــات الرســمية 

لنشــر تلــك النتائــج والتــي تتيــح للمواطنيــن التأكــد مــن النتائــج التــي تــم إعانهــا، ال ســيما وأن ضعــف قــدرة الهيئــة املســتقلة 

التــي ظهــرت إبــان اإلعــان عــن النتائــج واملتمثلــة بأخطــاء فــي أعــداد الفائزيــن واملفارقــات بيــن مــا تــم اإلعــان عنــه علــى الجريــدة 

الرســمية وموقــع الهيئــة االلكترونــي، هــذه املمارســات جميعهــا أدت إلــى خلــق انطباعــات ســلبية مــن شــأنها أن تضعــف ثقــة 

املواطــن بقــدرة الهيئــة علــى إدارة العمليــة االنتخابّيــة. 

ومــن النتائــج التــي التــي يمكــن اســتخاصها أن اإلدارة االنتخابّيــة املركزيــة )الهيئــة املســتقلة لانتخــاب( مارســت معظــم مهامهــا 

بدرجــة معقولــة مــن الحيــاد، وأن معظــم االختــاالت التــي تــم تســجيلها قامــت عليهــا بعــض كوادرهــا املحلّيــة مــن لجــان اقتــراع 

وفــرز وغيرهــا ولــم تكــن هــذه االختــاالت منتظمــة.

 
ً
وشــهد اإلطــار القانونــي الناظــم للجانــب اإلجرائــي مــن العمليــة االنتخابّيــة الخاصــة بالبلديــات ومجالــس املحافظــات تحســنا

فيمــا يتعلــق بإناطــة مهمــة إدارة االنتخابــات البلديــة للهيئــة املســتقلة لانتخابــات وذلــك باالســتناد علــى التعديــات الدســتورية 

 فيمــا يخــص باعتمــاد األوراق املطبوعــة 
ً
لعــام 2015، وشــهدت الضمانــات اإلجرائيــة الخاصــة باالنتخابــات البلديــة تطــورا

 فــي االنتخابــات البلديــة الســابقة، وامتــازت االنتخابــات البلديــة 
ً
 الخاصــة بعمليــة االقتــراع وهــو مــا لــم يكــن موجــودا

ً
مســبقا

ومجالس املحافظات بعدم انتشــار لظاهرة شــراء األصوات بشــكل ملحوظ رغم وجود بعض الشــكاوى إال أن تلك الشــكاوى 

لــم يتــم اثباتهــا بصــورة قطعيــة وهــو مــا يســجل للهيئــة املســتقلة قدرتهــا علــى الحــد مــن هــذه الظاهــرة. 

فــي العاصمــة عمــان ، فــإن قــرار الهيئــة  فــي بلديــة املوقــر  أمــا فيمــا يتعلــق بقضيــة االعتــداء علــى غــرف وصناديــق االقتــراع 

للعمليــة  الناظــم  القانونــي  مــع اإلطــار   
ً
املوقــر جــاء متوائمــا فــي منطقــة  نتائــج االنتخــاب وإعــادة االنتخــاب  بإلغــاء  املســتقلة 

االنتخابّيــة، وذلــك بعــد توثيــق وقــوع انتهــاكات ذات أثــر حــاد. إال وأنــه فــي الســياق ذاتــه، يــرى فريــق راصــد بــأن املخالفــات التــي 

وقعــت قــد نتجــت عــن ضعــف فــي التخطيــط الجيــد واملســبق مــن قبــل الهيئــة والجهــات ذات العاقــة، ال ســيما وأن الهيئــة لــم 

 
ً
 ســلبيا

ً
تفعــل مبــدأ املحاســبية علــى مــن قــام باالعتــداء علــى الصناديــق إبــان االنتخابــات البرملانيــة 2016 وهــذا يعطــي انطباعــا

علــى قــدرة الهيئــة املســتقلة فــي تفعيــل املحاســبية.
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أواًل: فيما يتعلق بنزاهة العملّية االنتخابية
1. الضمانات اإلجرائية

فــي إطــار مراقبــة الضمانــات اإلجرائيــة لعملّيــة مراقبــة 

االنتخابات، فقد بينت نتائج الرصد ظهور العديد من 

الخروقــات التــي مســت بنزاهــة العملّيــة االنتخابيــة، مــن 

بينهــا أن %2.1 مــن اللجــان االنتخابيــة لــم تلتــزم باعتمــاد 

ومثــال  الناخــب  مــن  للتأكــد  املدنيــة  األحــوال  بطاقــة 

التابعــة  للبنيــن  األساســية  األوزاعــي  مدرســة  فــي  ذلــك 

لبلدّيــة الرصيفــة فــي محافظــة الزرقــاء، ومدرســة عبــد 

هللا بــن الزبيــر األساســية للبنيــن التابعــة لبلدّيــة رحــاب 

فــي محافظــة املفــرق، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )1(.

%2 مــن الناخبيــن لــم يلتزمــوا  كمــا بينــت النتائــج أن 

ملــا   
ً
وفقــا االنتخابــي  الحبــر  داخــل  اصبعهــم  بغمــس 

نصــت عليــه التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بعملّيــة 

الثانويــة  أدر  مدرســة  فــي  ذلــك  ومثــال  االقتــراع 

الكبــرى،  الكــرك  لبلدّيــة  التابعــة  للبنــات  الشــاملة 

لبلدّيــة  التابعــة  لانــاث  الثانويــة  الطالبيــة  ومدرســة 

الشــكل  يبيــن  كمــا  العاصمــة،  محافظــة  فــي  الجيــزة 

.)2( رقــم 

 
ً
ويأتــي ذلــك رغــم  أن قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015 وقانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 تضمّنــا مجموعــة

مــن الضمانــات اإلجرائيــة الخاصــة بنزاهــة العملّيــة االنتخابيــة، كمــا اشــتمل اإلطــار القانونــي الناظــم ملجريــات ســير العملّيــة 

االنتخابيــة واملتمثــل بقانــون الامركزيــة والبلديــات وقانــون الهيئــة املســتقلة لانتخــاب والتعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عنهــا 

علــى مجموعــة مــن الضمانــات اإلجرائيــة لســامة ســير العملّيــة، ورغــم محــاوالت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ســد تلــك الثغــرات 

عــن طريــق تعليماتهــا التنفيذيــة، مثــل تحديــد مركــز االقتــراع للناخبيــن ضمــن التعليمــات التنفيذيــة  وتغليــظ العقوبــات علــى 

املخالفيــن، إال أن حــاالت عديــدة واجهتهــا االنتخابــات األخيــرة لــم تســتطع الهيئــة مــن خــال قانونهــا مواجهــة تلــك الثغــرات، ولــم 

تلتــزم فيهــا الكــوادر العاملــة لاشــراف علــى العملّيــة االنتخابيــة.
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2. سالمة جداول الناخبين

أظهــرت مراقبــة ســامة جــداول الناخبيــن وجــود عــدد مــن الخروقــات التــي تؤثــر علــى نزاهــة العملّيــة االنتخابيــة فمثــا بينــت 

نتائــج املراقبــة أن %3 مــن الناخبيــن لــم تــدرج أســماؤهم علــى الجــداول األوليــة، كذلــك جــرت تغييــرات وتعديــات  بعــد نشــر 

الجــداول النهائيــة يــوم 2017/7/1، و احتــوت علــى العديــد مــن األخطــاء التــي ال تتوائــم مــع التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة 

بإعــداد الجــداول ومنهــا وجــود اســم ناخــب بمقطــع واحــد فقــط، ووجــود اســم ناخــب بمقطعيــن، وهــذا يؤشــر علــى ضعــف فــي 

عملّيــة إعــداد الجــداول ومراجعتهــا وتدقيقهــا، وتبيــن الصــورة رقــم )1( أمثلــة علــى بعــض األخطــاء الــواردة فــي الجــداول.

3. نزاهة االقتراع وتدفق الناخبين

بينــت نتائــج الرصــد لنزاهــة عملّيــة االقتــراع وتدفــق الناخبيــن عــن وجــود العديــد مــن الخروقــات التــي أثــرت فــي نزاهــة العملّيــة 

االنتخابيــة كان أهمهــا اعتمــاد الصــاالت الرياضيــة كقاعــات ملراكــز االقتــراع مــا حــد مــن تدفــق الناخبيــن وحرمهــم مــن االقتــراع 

فــي  بســبب الفو�ســى التــي حدثــت نتيجــة تراكــم الناخبيــن وعــدم اســتيعاب البنــى التحتيــة لعــدد الناخبيــن الهائــل املســجل 

بيــن الصــورة رقــم )2(.
ُ
جــداول الناخبيــن واملعتمــد فــي تلــك الصــاالت، كمــا ت

ورغــم النــداءات العديــدة التــي أطلقهــا راصــد قبــل االنتخابــات بوجــود مشــكلة فــي اعتمــاد الصــاالت الرياضيــة كمراكــز اقتــراع، 

 لقلــة البوابــات وصناديــق االقتــراع مــع وجــود عــدد ناخبيــن هائــل مســجل 
ً
وأنهــا ســتحدث فو�ســى عارمــة حيــن اســتخدامها نظــرا
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  فــي صالــة األميــر 
ً
فــي الجــداول املعتمــدة لتلــك الصــاالت، حيــث حــدث ذلــك فعــا

حمــزة وصالــة امللكــة زيــن الشــرف فــي محافظــة العاصمــة حيــث أدى اعتمادهمــا 

إلى مخالفات جسيمة ارتكبتها كل من لجان االقتراع والفرز والناخبين ومندوبي 

مــن الســجات  املرشــحين واملرشــحين أنفســهم، مثــل شــطب أســماء املقترعيــن 

الورقيــة واإللكترونيــة وممارســة الناخبيــن للتصويــت أكثــر مــن مــرة، باإلضافــة 

إلــى خروقــات الســرية االنتخابيــة والتصويــت الجماعــي، كمــا تــم توثيــق اختــاالت 

تتعلــق بنزاهــة عمليــات عــد األصــوات وفرزهــا فــي تلــك املراكــز، وهــي املرحلــة التــي 

بدقــة  تتبعهــا  علــى  املرشــحين  مندوبــي  قــدرة  مــن  حــدت  التــي  بالفو�ســى  تميــزت 

وتقديــم االعتراضــات علــى مــا يشــوبها مــن مخالفــات بصــورة لحظيــة.

وكانــت نســبة غــرف االقتــراع التــي شــهدت حــاالت اقتــراع جماعــي %5 مــن مجمــوع 

غــرف االقتــراع وحصــل ذلــك فــي مختلــف مناطــق اململكــة مثــل مدرســة أبــو عليــا 

الثانويــة فــي العاصمــة عّمــان ومدرســة بــدر الكبــرى الثانويــة فــي الزرقــاء ومدرســة 

أم حمــاط األساســية فــي الكــرك ومدرســة النعيمــه الثانويــه للبنــات فــي اربــد. وكانــت 

النســبة الكبيــرة ملظاهــر خــرق ســرية االقتــراع هــي التصويــت األمــي بشــكل واضــح 

ومرتفــع كمــا تبيــن الصــورة رقــم )4(.

 %26 مــن مجمــوع غــرف 
ً
 علنيــا

ً
وبلغــت نســبة غــرف االقتــراع التــي شــهدت تصويتــا

 أثــرت علــى حريــة الناخــب فــي االقتــراع بســرية 
ً
 عاليــة

ً
االقتــراع والتــي تعــد نســبة

تامــة، ومــن األمثلــة علــى مراكــز شــهدت اقتــراع علنــي مدرســة خديجــة بنــت خويلــد 

عّمــان،  فــي  للبنيــن  األساســية  االميــن  ومدرســة  مادبــا،   فــي  املختلطــة  األساســية 

مدرســة الثــورة العربيــة الكبــرى فــي معــان، مدرســة كتــم الثانويــة الشــاملة للبنــات 

فــي اربــد ومدرســة فقــوع الثانويــة الشــاملة للبنــات، كمــا يبيــن الشــكل )2(.
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4. نزاهة عّد األصوات وفرزها

بينــت نتائــج مراقبــة عملّيــة عــّد األصــوات وفرزهــا أن الجانــب اإلجرائــي شــهد العديــد مــن االختــاالت التــي أثــرت علــى نزاهــة 

عــّد األصــوات وفرزهــا، وتمثلــّت هــذه االختــاالت بأخطــاء فرديــة مــن قبــل أعضــاء لجــان االقتــراع والفــرز، وذلــك يعــود لعــدم 

 بمــا يتعلــق حــول آليــة فــرز األصــوات وعّدهــا، ومــن االختــاالت التــي شــابت 
ً
كفــاءة التدريــب الــذي تلقــاه األعضــاء خصوصــا

نزاهــة عملّيــة عــّد األصــوات وفرزهــا عــدم التــزام العديــد مــن لجــان االقتــراع والفــرز بتعليــق محضــر الفــرز علــى بوابــة غرفــة 

االقتراع، كما أن بعض بعض رؤساء اللجان منع املراقبين امليدانيين من التقاط الصور ملحاضر الفرز، والتوقف املستمر 

ولفتــرات طويلــة أثنــاء عملّيــة فــرز أوراق االقتــراع، ومثــال ذلــك فــي مدرســة الصبيحــي الثانويــة للبنــات التابعــة لبلدّيــة العارضــة 

فــي محافظــة البلقــاء ومدرســة حنينــا االساســية املختلطــة التابعــة لبلدّيــة مادبــا الكبــرى، واســتدعت تلــك الحــاالت مــن فريــق 

راصــد التواصــل مــع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لتقديــم شــكاوى حــول هــذه املواضيــع. 

وأظهــرت النتائــج امتنــاع بعــض اللجــان االنتخابيــة عــن إجــراء تجميــع لنتائــج فــرز صناديــق االقتــراع لذلــك املركــز، وذلــك خافــا 

للمــادة 22 مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة باالقتــراع والفــرز، ممــا أدى إلــى خلــق انطباعــات ســلبية تجــاه اإلجــراءات التــي 

يقــوم بهــا أعضــاء اللجــان. 

مــع العلــم بأنــه تــم إلــزام لجــان االقتــراع والفــرز بتعليــق نســخة مــن محضــر فــرز األصــوات علــى مدخــل غــرف االقتــراع فــور 

انتهائهــم مــن الفــرز بحضــور مندوبــي املرشــحين والجهــات الرقابيــة املحلّيــة والدوليــة باإلضافــة إلــى اإلعامييــن، كمــا أتيــح بــاب 

االعتــراض الفــوري علــى مجريــات العملّيــة مــن قبــل املرشــحين ومندوبيهــم، والفصــل الســريع فــي تلــك االعتراضــات مــن خــال 

رئيــس اللجنــة، كمــا تــم إلــزام اللجــان االنتخابيــة بتجميــع األصــوات علــى مســتوى املركــز االنتخابــي وتعليــق محضــر التجميــع 

علــى بــاب مركــز االنتخــاب أمــام املندوبيــن واملراقبيــن املحلييــن 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، حيــث أســهم ذلــك فــي زيــادة نزاهــة عملّيــة عــّد األصــوات وفرزها وزيادة 

الثقــة بنتائــج العملّيــة برمتهــا.

5. سالمة تجميع األصوات واإلعالن عن النتائج األولية والنهائية

أظهــر تتبــع النتائــج التــي أصدرتهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بتاريــخ 17\8\2017 اختــاف فــي النتائــج األوليــة والنهائيــة وفــوز 

مرشــحين بعضويــة مجالــس رغــم حصولهــم علــى أصــوات أقــل مــن مرشــحين خاســرين، كمــا تــم رصــد أخطــاء فــي اعــان النتائــج 

فــي بعــض  لــم تتوافــق مــع القانــون، حيــث فــاز  فــي الجــداول الرســمية، حيــث تتبــع فريــق راصــد مجموعــة مــن النتائــج التــي 

البلديــات عــدد مــن املترشــحين يتجــاوز العــدد الــذي حــدده القانــون لتلــك البلدّيــة، كذلــك فــاز فــي بعــض البلديــات عــدد مــن 

 فــي إعــان النتائــج الخاصــة بكوتا الســيدات 
ً
 خلــا

ً
املترشــحين أقــل مــن العــدد الــذي حــدده القانــون لتلــك البلدّيــة، وياحــظ جليــا



خالصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات  2017 18

وخاصــة باملترشــحات الفائــزات لعضويــة املجالــس البلدّيــة، وفــي املجالــس املحلّيــة واملجالــس البلدّيــة التــي فــاز فيهــا املترشــحون 

بيــن الصــورة رقــم )5(.
ُ
بالتزكيــة، كمــا ت

العملّيــة  نزاهــة  أســس  إحــدى  تشــكل  االنتخابيــة  العملّيــة  إدارة  عــن  املســؤولة  الهيئــة  عــن  الصــادرة  املعلومــات  دقــة  إن 

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

الهيئــة علــى إدارة العملّيــة االنتخابيــة.

ثانيًا: فيما يتعلق بشفافية العملّية االنتخابية
1. اتاحة املعلومات االنتخابية للجمهور

ــق راصــد خــال فتــرة انتخابــات  املجالــس البلدّيــة ومجالــس املحافظــات عــدم قيــام الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بنشــر جداول 
ّ
وث

الناخبيــن بصيــغ الكترونيــة مفتوحــة وقابلــة للبحــث والتحليــل )CSV(، واكتفــت بنشــرها بصيــغ محميــة ومشــفرة )PDF( ، 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 

بيــن الصــورة رقــم )6(.
ُ
الطعونــات فــي محاكــم البدايــة، كمــا ت
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كمــا لــم تعلــن الهيئــة نتائــج الفــرز حســب الصناديــق واكتفــت بنشــرها حســب البلديــات واملناطــق االنتخابيــة ونــوع االنتخــاب، 

ممــا حــّد مــن شــفافية الهيئــة فــي إتاحــة املعلومــات للجمهــور، وعملــت الهيئــة علــى حــذف معلومــات مــن املوقــع اإللكترونــي 

تتعلــق بالنتائــج التــي تــم إصدارهــا  كان يجــب أن تبقــى كمرجــع. 

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

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.

2. الشفافية اإلدارية واملالية للسلطة االنتخابية

 املوظفيــن 
ً
لــم تنشــر الهيئــة آليــات التعييــن الخاصــة بموظفيهــا وحيثيــات ضمــان املعاييــر الخاصــة بتكافــؤ الفــرص وخصوصــا

املتعلقــة  الدوليــة  للمعاييــر  مــن مواكبتهــا  حــد  ممــا  االنتخابــات،  فتــرة  إبــان  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  اســتقطبتهم  الذيــن 

بشــفافية عمــل الســلطات االنتخابيــة.

وإذ يشــيد راصــد بنشــر االفصــاح املالــي مليزانيتهــا إال أنــه يســتغرب  فــي ذات الوقــت مــن امتنــاع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب عــن 

نشــر ســبل إنفــاق امليزانيــة وآليــات الصــرف التــي تــم اعتمادهــا بشــكل تفصيلــي، كمــا لــم يتــم نشــر قيمــة الدعــم التــي تلقتــه 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــن خــارج امليزانيــة التــي تــم رصدهــا ومثــال ذلــك الدعــم الــذي تلقتــه مــن منظمــات دوليــة، ولم تنشــر 

الهيئــة كيفيــة طــرح العطــاءات واالهتمامــات التــي واكبــت العملّيــة االنتخابيــة وآليــات اختيــار املنفذيــن لهــذه العطــاءات، حيــث 

لــم يتــم نشــر ذلــك. 

3. السقف املالي لتمويل الحمالت االنتخابية

لــم يلحــظ راصــد آي تتبــع مــن قبــل الهيئــة املســتقلة ألوجــه الصــرف للمترشــحين ولــم يتــم اإلفصــاح عــن أي مترشــح تجــاوز 

الســقف املالــي، كمــا أن الهيئــة لــم تقتــرح أي آليــات تتبــع لإلنفــاق املالــي ممــا أثــر علــى قدرتهــا فــي تتبــع إنفــاق املترشــحين وعلــى 

معيــار العدالــة االنتخابيــة حيــث أتيــح املجــال أمــام املترشــحين أصحــاب األمــوال أن يقومــوا بإنفــاق أمــوال لحملتهــم االنتخابيــة 

 املترشــحين ملنصــب رئاســة البلدّيــة. 
ً
بطريقــة كبيــرة وخصوصــا

وال بــد علــى الهيئــة املســتقلة أن تتطلــع علــى تجــارب الــدول فيمــا يتعلــق بتتبــع االنفــاق املالــي وكيفيــة وضــع إطــار قانونــي لضبــط 

 
ً
عملّيــة اإلنفــاق املالــي وعلــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أن توفــر مســاحة كافيــة مــن التشــاركية مــع الجهــات املعنيــة وخصوصــا

الرقابيــة لبنــاء اإلطــار القانونــي. 
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ثالثًا: فيما يتعلق بعدالة العملّية االنتخابية
1. توزيع القوة التمثيلية

عملّيــة  أي  عليهــا  تســتند  التــي  القانونيــة  األطــر  داخــل  تضمينهــا  يتــم  أن  يجــب  معاييــر  علــى  التمثيليــة  القــوة  توزيــع  يعتمــد 

انتخابيــة، وعلــى عكــس ذلــك لــم يتــم تضميــن اإلطــار القانونــي لانتخابــات البلدّيــة والامركزيــة أيــة معاييــر يمكــن مــن خالهــا 

آليــة توزيــع املقاعــد علــى الدوائــر االنتخابيــة، وهنــا يؤكــد راصــد علــى تعديــل اإلطــار القانونــي بحيــث يعطــي مســاحة كافيــة 

لتكريــس العدالــة االنتخبيــة ووضــع املعاييــر ضمــن مــواد القانــون علــى أن يتــم اعتمــاد املعاييــر باالســتناد للممارســات الدوليــة 

الفضلــى وبالتشــاور مــع الجهــات الرقابيــة والجهــات ذات العاقــة. 

2. اإلنفاق على الحمالت االنتخابية

 فــي ضبــط عملّيــة اإلنفــاق، إذ لــم يتــم تتبــع إنفــاق املترشــحين ولــم تســتطع 
ً
 حــادا

ً
أظهــرت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ضعفــا

 
ً
 لقانــون االنتخــاب أن تضبــط عملّيــة اإلنفــاق، حيــث كان واضــح جــدا

ً
لهــا وفقــا الهيئــة رغــم كامــل الصاحيــات املمنوحــة 

مقــدار الفــرق فــي اإلنفــاق بيــن املترشــحين مــن خــال نشــاطاتهم وكميــة اإلعانــات التــي تــم وضعهــا وكميــة اإلعانــات مدفوعــة 

 للعدالــة 
ً
األجــر التــي كانــت تعــرض علــى القنــوات الفضائيــة واملواقــع اإللكترونيــة، ويعــّد هــذا الضعــف مــن قبــل الهيئــة خرقــا

االنتخابيــة التــي مــن املفتــرض أن يتــم تكريســها.

 مــن خــال مــا 
ً
 نظريــا

ً
يأتــي ذلــك رغــم أن اإلطــار القانونــي الناظــم لعملّيــة اإلنفــاق علــى الدعايــة االنتخابيــة قــد شــهد تطــورا

نصــت عليهــا التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة االنتخابيــة لانتخابــات البلدّيــة والامركزيــة صــادرة 

 ألحكام الفقرة )و( من املادة )12( من قانون الهيئة املســتقلة لانتخاب رقم )11( لســنة 2012 وتعدياته، والفقرة 
ً
اســتنادا

)ب( مــن املــادة )44( مــن قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015، واملــادة )27( مــن قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015. 

واســتجابت الهيئــة للمــواد فــي قانونــي االنتخــاب ســواء لانتخابــات البلدّيــة أو الامركزيــة حيــث أفــردت تعليمــات تنفيذيــة 

 خاصــة بتحديــد الســقف اإلجمالــي لإلنفــاق 
ً
خاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة االنتخابيــة وتضمنــت هــذه التعليمــات مــوادا

وذلــك فــي املــواد )12( ببندهــا )ج( فــي التعليمــات الخاصــة بانتخابــات الامركزيــة والتعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بانتخابــات 

املجالــس البلدّيــة. 

العينيــة  أو  املاديــة  املســاهمات  أو  التبرعــات  والامركزيــة  البلديــات  قانونــي  علــى  بنــاًء  التنفيذيــة  التعليمــات  رفضــت  كمــا 

املقدمــة مــن الــدول والحكومــات األجنبيــة واملنظمــات الدوليــة الرســمية واألهليــة والشــركات األجنبيــة أو الرعايــا األجانــب، 

كذلــك حرصــت الهيئــة علــى ضــرورة أن يقــوم املترشــح بافصــاح مالــي عنــد تقديمــه طلــب الترشــح وأي مــن أوجــه إنفــاق املــوارد 

علــى حملتــه االنتخابيــة. 
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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 الدائــرة االنتخابيــة وقيمــة 

الدخــل للفــرد والبعــد عــن املركــز والخدمــات املقدمــة للناخــب فــي دائرتــه االنتخابيــة، كمــا أن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لــم 

 أعلــى مــع معاييــر العدالــة االنتخابيــة والتطبيقــات املثلــى الخاصــة بمســاحات وصــول املرشــحين للناخبيــن إذا 
ً
تضمــن توافقــا

مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار الفــوارق املعياريــة فــي التمويــل والثــروات الشــخصية للمرشــحين.

3. حيادية السلطة االنتخابية

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

واملرشــحين وجهــات الرقابــة املحلّيــة والدوليــة علــى حــد ســواء، إال أن الشــكاوى املقدمــة مــن قبــل مرشــحين حــول ممارســات 

 ولــم تبــد جديــة فــي التعامــل مــع هــذه الظاهــرة.
ً
 كبيــرا

ً
شــراء أصــوات مــن قبــل مرشــحين آخريــن لــم تعرهــا الهيئــة اهتمامــا

4. حق الطعن والتقا�ضي

أتــاح اإلطــار القانونــي الناظــم النتخابــات البلدّيــة ومجالــس املحافظــات حــق تقديــم الطعــن واالعتــراض خــال مراحــل العملّيــة 

االنتخابيــة وأعطــى الحــق بتقديــم الطعــن واالعتــراض للناخبيــن واملرشــحين علــى حــد ســواء ممــا عِمــل علــى مواكبــة املعاييــر 

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

االنتخابيــة التحويــل للقضــاء كل مــن يســاهم فــي انتهــاك ســير العملّيــة االنتخابيــة ســواًء مــن موظفيــن أو ناخبيــن أو مرشــحين 

تحويلهــم للقضــاء.

وفيمــا يتعلــق باالعتراضــات التــي قدمهــا املواطنــون إبــان عــرض الجــداول األوليــة للناخبيــن، فوصــل مجمــوع االعتراضــات إلــى 

، وانقســمت االعتراضــات املقدمــة إلــى اعتراضــات 
ً
 منهــا كمــا تــم رفــض 3094 اعتراضــا

ً
 تــم قبــول 6367 اعتراضــا

ً
9461 اعتراضــا

بهــا أشــخاص علــى غيرهــم، ومــن  تقــدم  بهــدف تحديثهــا واعتراضــات  الــواردة بحــق الشــخص نفســه وذلــك  علــى املعلومــات 

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.

كما راقب راصد عملية الطعون على صحة نتائج الفائزين برئاسة وعضوية البلديات واملجالس املحلية:

 مــن 
ً
 خــال املــدة القانونيــة بنتائــج االنتخابــات البلديــة، وتــم رد 37 طعنــا

ً
اســتقبلت محاكــم البدايــة فــي اململكــة )42( طعنــا

مجمــوع الطعــون املقدمــة علــى نتائــج انتخابــات رؤســاء البلديــات واملجالــس البلديــة واملجالــس املحليــة، فيمــا تــم قبــول 5 

طعــون، منهــا  3 طعــون مقدمــة علــى نتائــج انتخابــات املجالــس املحليــة، ترتــب عليهــا اعــان فــوز 3 مترشــحين بعضويــة املجالــس 

دمــا ضــد نتائــج انتخابــات املجالــس البلديــة، كمــا ُيبيــن الشــكل رقــم )3(. حيــث ترتــب عليهــا 
ُ
املحليــة، و قبــول طعنيــن اثنيــن ق

فقــدان مرشــحين ملقاعدهــم فــي املجالــس البلديــة وفــوز املترشــحيِن الطاعنيــن.
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 تــم رّدهــا جميعهــا، كمــا يبيــن 
ً
وفيمــا يتعلــق بالطعــون املســجلة علــى نتائــج االنتخابــات الامركزيــة، فقــد بلغــت )16(  طعنــا

الشــكل رقــم )4(.

وتنوعــت أســباب رد الطعــون مــن قبــل محكمتــي البدايــة واالســتناف املعنيــة بالفصــل بالقضايــا املتعلقــة بانتخابــات مجالــس 

انــه« شــكل لعــدم الخصومــة«، واآلخــر »اســقاط الطعــن  املحافظــات واملجالــس البلديــة، فــكان أحــد أســباب رد الطعــون 

 لعــدم قــدرة الطاعــن علــى جلــب البيانــات الثبــات الطعــن«.
ً
بســبب غيــاب الطاعــن« والســبب األخيــر »رد الطعــن موضوعــا
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5. املحاسبة وسيادة القانون

أظهــرت عملّيــة تتبــع أداء الهيئــة املســتقلة لانتخــاب الحاجــة إلــى إعــادة ترتيــب البيــت الداخلــي فــي الهيئــة املســتقلة، والعمــل 

بــروح الفريــق الواحــد وعــدم التفــرد بالقــرارات، حيــث تــم رصــد العديــد مــن املشــاكل واالختــاالت اإلداريــة التــي حدثــت فــي فتــرة 

إدارة مراحــل العملّيــة االنتخابيــة، ومــا تخللهــا بعــد ذلــك مــن توجــه موظفيــن للقضــاء للبــت فــي مشــاكلهم، واســتقاالت مباشــرة 

تقــدم بهــا مفوضــون فــي مجلــس مفو�ســي الهيئــة املســتقلة، دون معرفــة مــا هــي اآلثــار املترتبــة علــى تلــك االســتقاالت حيــث تعطــي 

تلــك االشــارات انطباعــات ســلبية عــن أداء الهيئــة خــال تلــك املرحلــة وعــن عملهــا بــروح الفريــق الواحــد.

والحــظ الفريــق املراقــب ضعــف فــي أداء املوظفيــن خاصــة علــى الصعيــد التقنــي وااللكترونــي، وبــطء فــي انجــاز املهــام املوكلــة 

 علــى موقــع الهيئــة خــال املراحــل االنتخابيــة كان باإلمــكان 
ً
 للخبــراء التقنييــن الذيــن يــرون بــأن مــا تــم انجــازه تقنيــا

ً
إليهــم اســتنادا

أن ينجــز بطريقــة أســهل وبوقــت أقصــر وبدقــة عاليــة.

 

 الجهــات املعنيــة بتفســير 
ً
كمــا ظهــر ضعــف التنســيق مــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــع الجهــات ذات االختصــاص خصوصــا

القوانيــن وأهمهــا الديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن، حيــث تبيــن أن القــرارات أحاديــة الجانــب مــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

التــي ظهــرت فــي جدليــة التصويــت للمــرأة ضمــن املجالــس املحلّيــة وإال تعتبــر ورقــة االقتــراع باطلــة، كمــا رافــق ذلــك جدليــة 

فــوز الســيدات بالتزكيــة فــي حــال ترشــحت ســيدة واحــدة فقــط، وجميــع هــذه القــرارات وغيرهــا كانــت قــد اتخــذت مــن قبــل 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لوحدهــا، وجــاء تفســير الديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن بعكــس مــا أوردتــه الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب حيــث قــال الديــوان إن الناخــب غيــر ملــزم بانتخــاب ســيدة واحــدة علــى األقــل وهــذا عكــس مــا كانــت تتحــدث بــه 

الهيئــة املســتقلة بوجــوب التصويــت لســيدة واحــدة علــى األقــل، ممــا أربــك املشــهد االنتخابــي الخــاص بالســيدات املترشــحات 

للمجالــس املحلّيــة، وكان مــن األجــدر علــى الهيئــة املســتقلة أن تقــوم بالتنســيق مــع الديــوان الخــاص بتفســير القوانيــن قبيــل 

إصــدار أي قــرار يمكــن أن يؤثــر فــي ســير العملّيــة االنتخابّيــة. 

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

قضايــا شــراء األصــوات بصــورة معلنــة دون تدخــل مــن الســلطة االنتخابيــة، باإلضافــة إلــى امتنــاع الجهــات املختصــة عــن إزالــة 

الدعايــات املخالفــة فــي معظــم مناطــق اململكــة، األمــر الــذي بينتــه نتائــج فريــق راصــد املتجــول والــذي أوكلــت إليــه مهمــة توثيــق 

الدعايــات االنتخابيــة املخالفــة فــي كافــة الدوائــر االنتخابيــة، كمــا بــرزت ظاهــرة االعتــداء علــى الدعايــات االنتخابيــة دون وجــود 

محاســبة حقيقــة مــن قبــل الهيئــة.
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رابعًا: فيما يتعلق بحرية العملّية االنتخابية
1. الضمانات اإلجرائية وحرية اإلرادة االنتخابية

 لبعــض اللجــان االنتخابيــة فــي تطبيــق اإلجــراءات االنتخابيــة الــواردة فــي التعليمــات 
ً
 حــادا

ً
أظهــرت االنتخابــات األخيــرة ضعفــا

التنفيذيــة الخاصــة بعملّيــة االقتــراع والفــرز، حيــث بينــت نتائــج الرصــد تجــاوزات عديــدة تتعلــق بخــرق حريــة التصويــت مــن 

خــال تجمهــر أعــداد مــن الناخبيــن عنــد املعــزل املخصــص للتصويــت، وعــدم تطبيــق مراحــل عملّيــة االقتــراع بكافــة حيثياتهــا 

حيــث كانــت بعــض اللجــان تســقط مرحلــة التدقيــق فــي الجــداول االلكترونيــة، ويعــزى هــذا الضعــف إلــى نوعيــة التدريــب الــذي 

تلقتــه اللجــان االنتخابيــة والــذي لــم يكــن باملســتوى املأمــول، وهنــا علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب تقييــم املدربيــن الذيــن يتــم 

اختيارهــم والتأكــد مــن توحيــد الرســالة التــي يتــم توجيههــا للجــان االنتخابيــة بمــا يتوافــق مــع مــا ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة 

الخاصــة باالقتــراع والفــرز. 

رغــم كل مــا ورد فــي قانــون االنتخــاب مــن تغليــظ للعقوبــات حــول أي خروقــات قــد تمــس العملّيــة االنتخابيــة إال أن تطبيقهــا 

 ال ســيما وأن أغلــب املخالفــات املذكــورة تــم ضبطهــا باالســتناد علــى تصريحــات الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 
ً
لــم يكــن واضحــا

واملعلومــات الــواردة فــي التقريــر التفصيلــي إال أنــه لــم يتــم اإلعــان عــن نتيجــة مختلــف القضايــا، ممــا يؤشــر علــى عــدم وجــود 

 بــأن معظــم املخالفــات مّســت حريــة الناخبيــن 
ً
إرادة حقيقيــة لــدى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ملجابهــة تلــك املخالفــات، علمــا

مــن خــال التأثيــر عليهــم وممارســة ضغوطــات غيــر شــرعية علــى الناخبيــن بهــدف اســتقطابهم للتصويــت لصالــح مرشــح معيــن 

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

فــي العاصمــة، ومراكــز اقتــراع عديــدة وثــق فيهــا حــاالت اعتــداء علــى حريــة الناخــب وســرية االقتــراع ولــم يتــم االســتجابة أليــة 

شــكاوى بخصــوص ذلــك.

يأتــي ذلــك رغــم أن قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 وقانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015، جــّرم معظــم األفعــال 

التــي تــؤدي بشــكل مباشــر علــى التأثيــر بصــورة مخالفــة علــى حريــة إرادة الناخــب، حيــث نــص القانــون فــي املــواد مــن )37( وحتــى 

)39( علــى عقوبــات ملــن لــم يمتثــل لقانــون االنتخــاب والتعليمــات التنفيذيــة ومــن تلــك العقوبــات الحبــس ملــدة ال تقــل ســتة 

أشــهر وال تزيــد عــن ســنتين أو بغرامــة ال تقــل عــن ألــف دينــار وال تزيــد عــن خمســة آالف دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن  ألي 

شــخص أثــر فــي حريــة االنتخابــات أو أعــاق العملّيــة االنتخابيــة بــأي صــورة مــن الصــور، كذلــك علــى كل مــن عبــث بــأي صنــدوق 

مــن صناديــق االقتــراع أو الجــداول االنتخابيــة أو األوراق أو أتلفهــا أو ســرق أيــا مــن هــذه الجــداول أو األوراق أو لــم يضعهــا فــي 

الصنــدوق أو قــام بــأي عمــل بقصــد املــس بســامة االنتخــاب أو إجراءاتــه أو ســريته، كذلــك علــى كل مــن اســتعمل القــوة أو 

الشــدة أو التهديــد بضــرر مــادي أو معنــوي أو الخطــف أو الحجــز أو االحتيــال ســواء أكان ذلــك مباشــرة أم بالوســاطة إلكــراه 

ناخــب علــى االشــتراك فــي االقتــراع أو االمتنــاع عــن االشــتراك فيــه. 
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 بعــد أن ســمح ملــن 
ً
وفيمــا يتعلــق بحريــة الترشــح النتخابــات املجالــس البلدّيــة ومجالــس املحافظــات، فقــد أظهــر القانــون تطــورا

 مــن العمــر، وذلــك اســتجابة للعديــد مــن مطالــب مؤسســات املجتمــع املدنــي التــي تقدمــت للهيئــة ومنهــا راصــد.
ً
أتمــوا 25 عامــا

2. سرية االقتراع

عانــت العملّيــة االنتخابيــة مــن العديــد الحــوادث التــي رصدهــا فريــق راصــد لحــاالت اقتــراع خــارج املعــزل املخصــص للتصويــت 

 للتعليمــات التنفيذيــة، وهــذا مــا لــم تســتطع الهيئــة ضبطــه أو إنفــاذ التعليمــات كمــا هــي منصوصــة، حيــث أشــار مراقبــو 
ً
خافــا

فريــق راصــد املوزعــون 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 

 علــى مــدى توافــق العملّيــة االنتخابيــة واملعاييــر 
ً
مراكــز االقتــراع، ممــا عمــل علــى الحــد مــن ســرية االقتــراع وذلــك بــدوره أثــر ســلبا

الدوليــة للحريــة االنتخابيــة.

وقــد الحــظ مراقبــو راصــد وجــود مثــل تلــك الحــاالت فــي مركــز االقتــراع فــي مدرســة عمــرو بــن العــاص األساســية للبنيــن التابعــة 

لبلدّيــة ذيبــان فــي محافظــة مادبــا حيــث انعــدم الهــدوء لفتــرات مســتمرة ســادت فيهــا الفو�ســى والضوضــاء باإلضافــة لحــاالت 

تصويــت خــارج املعــزل دون أي تحــرك لضبــط وإنفــاذ التعليمــات مــن قبــل كــوادر الهيئــة واللجنــة املشــرفة علــى االنتخابــات.

كذلــك رصــد املراقبــون عمليــات تأثيــر علــى الناخبيــن مــن قبــل مندوبــي مترشــحين فــي مدرســة أســماء بنــت أبــي بكــر األساســية 

فــي مدرســة كفــر يوبــا الثانويــة للبنــات  البلقــاء، وذات الحالــة  فــي بلدّيــة عيــن الباشــا الجديــدة التابعــة ملحافظــة  املختلطــة 

التابعــة لبلدّيــة غــرب اربــد. 

ويدلــل ذلــك علــى عــدم التــزام كــوادر الهيئــة املســتقلة بتطبيــق قانــون االنتخــاب الــذي جــّرم األعمــال التــي تــؤدي إلــى خــرق ســرية 

االقتــراع، كمــا عملــت التعليمــات التنفيذيــة التــي أصدرتهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى الحــد بشــكل كبيــر مــن عمليــات 

التصويــت العلنــي مــن خــال وضــع صــور املرشــحين 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.
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2. التوصيات

مقدمة
تأتــي التوصيــات التاليــة كجــزء مــن الجهــد املبــذول مــن قبــل فريــق راصــد فــي تطويــر املنظومــة االنتخابيــة الخاصــة باملجالــس 

البلديــة ومجالــس املحافظــات 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 البلديــة 

ومجالــس املحافظــات للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتطبيــق الديمقراطــي القائــم علــى عمليــة انتخابيــة نزيهــة وشــفافة وحــرة 

وعادلــة.

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

الخاصــة بالبلديــة ومجالــس املحافظــات والحيــاة الديمقراطيــة فــي األردن، أهمهــا املخرجــات الناتجــة عــن مراقبــة كافــة املراحــل 

االنتخابيــة الخاصــة بانتخابــات البلديــات ومجالــس املحافظــات مــن قبــل فريــق راصــد، والتــي تشــكل ثمــرة جهــود ســنوات مــن 

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

حــول العالــم فــي مجــال التمكيــن الديمقراطــي واإلصــاح اإلنتخابــي.

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 على مختلف املســتويات إلحداث التغيير املنشــود، وتوفر الوعي املجتمعي بأهمية التطور الديمقراطي وانعكاســاته 

علــى الحيــاة اليوميــة لألفــراد، باإلضافــة إلــى التشــاركية فــي بنــاء خطــط تطويــر الحيــاة السياســية بجميــع مكونــات املشــهد 

 مــن بنــاء تلــك الخطــط دون 
ً
السيا�ســي املحلــي، والعمــل علــى تمكيــن هــذه املكونــات وإعطائهــا حقهــا املشــروع بــأن تكــون جــزءا

مفاضلــة، وعلــى ذلــك فــإن التوصيــات املقدمــة مــن شــأنها أن تضمــن توفــر عناصــر البنــاء ســالفة الذكــر، وبالتالــي الوصــول إلــى 

الحيــاة الديمقراطيــة بكافــة مكوناتهــا األساســية واســتدامة التنميــة السياســية بصــورة صحيحــة وقابلــة للتطبيــق.
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أواًل: فيما يتعلق بالتوصيات المرتبطة بتعزيز نزاهة العملية االنتخابية 

الجدول رقم )1(: يبين التوصيات املرتبطة بتعزيز نزاهة العملية االنتخابية - املصدر: راصد

موقع التعديل املقترح سبب التوصية التوصية الرقم

1

يجب أن يتضمن اإلطار القانوني 

للبلديات ومجالس املحافظات 

 للهيئة املستقلة باستعمال 
ً
إلزاما

الحبر االنتخابي والربط االلكتروني.

إن النص الوارد في املادة 49 من قانون 

البلديات ال يلزم الهيئة املستقلة استخدام 

الحبر االنتخابي والربط االلكتروني حيث نصت 

املادة" ملجلس املفوضين أن يقرر استخدام 

الربط االلكتروني واستخدام الحبر االنتخابي في 

االنتخابات البلدية".

تعديل املادة 49 من 

قانون البلديات، واملادة  

28 - ج من قانون 

الامركزية 

2

إلزام الهيئة املستقلة لانتخاب 

باستخدام ورقة االقتراع املطبوعة 

 وذلك لزيادة الضمانات 
ً
مسبقا

اإلجرائية للعملية االنتخابية 

وتكريس العدالة والنزاهة 

االنتخابية.

حيث تم استخدام ورقة االقتراع املطبوعة 

في انتخابات البلدية لعام 2017 ملوقع رئيس 

البلدية ومجالس املحافظات، وقررت الهيئة 

املستقلة أن تكون أوراق االقتراع الخاصة 

بعضوية املجالس املحلية غير مطبوعة بحيث 

يقوم الناخب بكتابة اسم املرشح الذي ينوي 

التصويت له، وشكل هذا القرار عودة للمربع 

األول الخاص بالتصويت األمي والعبث بإرادة 

الناخبين، كما تم اتاف عدد كبير من األوراق 

الخاصة بعضوية املجالس املحلية بسبب عدم 

وضوح الخط الذي كتب فيه على الورقة مما 

حّد من العدالة بين املترشحين.

يجب أن يتضمن 

قانون البلديات 

 
ً
وقانون الامركزية نصا

يلزم الهيئة املستقلة 

لانتخاب استخدام 

األوراق املطبوعة 

.
ً
مسبقا

3

يجب على الهيئة أن تتيح مساحة 

زمنية أوسع لتصحيح التشوهات 

الواقعة على تخصيص مراكز 

االقتراع للناخبين داخل جداول 

الناخبين األولية.

من أكثر األخطاء التي نشهدها في جداول 

الناخبين هو موقع مركز االقتراع الخاص 

بالناخب، حيث إن بعد مسافة مركز االقتراع 

عن مكان إقامة الناخب يحّد من املشاركة في 

االنتخابات، ولضمان النزاهة في إعداد جداول 

الناخبين يجب أن يتم إتاحة وقت زمني أطول 

خاص بتعديل مراكز االقتراع لفترة زمنية أطول. 

تعديل التعليمات 

التنفيذية الخاصة 

بعملية إعداد جداول 

الناخبين، لضمان 

زيادة اإلطار الزمني 

الخاص بتعديل مراكز 

االقتراع. 
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موقع التعديل املقترح سبب التوصية التوصية الرقم

4

يجب على الهيئة فتح باب 

االعتراض اإللكتروني على مراكز 

االقتراع املخصصة داخل املنطقة 

االنتخابية املثبتة حتى   لعرض 

الجداول النهائية للناخبين.

على الهيئة املستقلة أن تضمن للناخبين 

تحديد مراكز االقتراع األنسب لهم وذلك من 

خال إتاحة أدوات ووسائل تمكنهم من تعديل 

املراكز، ويتم هذا من خال إدخال الناخب 

لرقمه الوطني وتاريخ مياده ورقم هاتفه ورقم 

، ليتم بعد 
ً
بطاقة األحوال املدنية إلكترونيا

ذلك إرسال رقم التحقق من الشخصية برسالة 

نصية للناخب، وعند إدخال هذا الرقم إلى 

 
ً
منصة التعديل اإللكتروني، يختار الناخب أيا

من املدارس الواقعة ضمن مكان إقامته املثبت 

في دائرة األحوال املدنية، لتكون هذه البيانات 

ورقم التحقق معايير لضمان تفادي النقل 

الكيدي للغير والنقل الجماعي للناخبين من قبل 

مرشحيهم أو القائمين على حماتهم االنتخابية، 

 لعدد الناخبين 
ً
مع تحديد سقف أعلى إلكترونيا

في كل مركز اقتراع.

تضمين مادة في 

التعليمات التنفيذية 

الخاصة بإعداد جداول 

الناخبين لفتح باب 

.
ً
االعتراض الكترونيا

5

يجب على الهيئة املستقلة لانتخاب 

تعديل وتحديث الجداول االنتخابية 

ضمن املدد الزمنية املحدد في 

القانون دون إجراء أي تعديات 

على الجداول االنتخابية خارج 

 ضمن 
ً
املدة الزمنية املحددة مسبقا

 لحدوث 
ً
نص القانون، وذلك تافيا

أي تغييرات من شأنها أن تحد من 

العدالة االنتخابية وتربك الناخبين 

بسبب عدم معرفتهم بالتغييرات 

التي تطرأ على مواقع االقتراع 

الخاصة بهم.  

شهدت االنتخابات البلدية ومجالس املحافظات 

لعام 2017 مجموعة من التعديات التي طرأت 

على جداول الناخبين بعد نشرها بصورتها 

النهائية، حيث أعلنت الهيئة املستقلة لانتخاب 

نشر الجداول االنتخابية النهائية بتاريخ 

1\7\2017 إال أن الهيئة أجريت بعد ذلك 

تعديات عديدة منها نقل ناخبين من دائرة 

انتخابية خاصة لامركزية إلى أخرى وتعديل 

على مراكز االقتراع. 

تكريس سيادة القانون 

من قبل الهيئة 

املستقلة لانتخاب.
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موقع التعديل املقترح سبب التوصية التوصية الرقم

6

تطوير املنظومة التدريبية الخاصة 

بتأهيل لجان االقتراع والفرز، 

وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما 

يتعلق بإكساب تلك اللجان املهارات 

الازمة إلتمام عملية االقتراع 

وعد وفرز األصوات ضمن اإلطار 

القانوني وبصورة موحدة في كافة 

مراكز االقتراع.

العديد من املؤشرات بينت ضعف تدريب 

الكوادر االنتخابية الخاصة بانتخاب املجالس 

البلدية ومجالس املحافظات، مثل التباين في 

تطبيق التعليمات التنفيذية، وتجهيز محاضر 

انتهاء الفرز بصورة مخالفة، لذا فعلى السلطة 

االنتخابية أن تعمل على بلورة منظومة تدريبية 

أكثر جودة، تعمل على تأهيل الكوادر االنتخابية 

بصورة أكثر فعالية، لتافي وقوع املخالفات 

وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية االنتخابية.

زيادة كفاءة تدريب 

أعضاء اللجان 

االنتخابية، ووضع آلية 

خاصة باختيار املدربين 

والعمل على تقييم 

املتدربين واختيار 

األكفأ منهم ليكونوا 

ضمن لجان االقتراع 

والفرز. 

7

تطوير نظام الربط اإللكتروني 

الخاص بيوم االقتراع، بحيث يتم 

تجهيزه وفحصه بشكل مسبق.

تعددت عملية فصل الربط االلكتروني مما 

شكل أرباك خال عملية االقتراع والفرز ومّس 

من نزاهة العملية االنتخابية من خال تجاوز 

بعض اللجان عن التأكد من وجود اسم الناخب 

في السجل االلكتروني.

فحص نظام الربط 

االلكتروني قبل 7 أيام 

من يوم االقتراع على 

األقل. 

8

تحقيق اإللزامية فيما يتعلق بوضع 

أصبع السبابة األيسر للناخبين في 

الحبر االنتخابي، وتطوير التعليمات 

التنفيذية الخاصة بمجريات 

االقتراع بحيث تلزم الناخب بوضع 

إصبعه في الحبر قبل وضع ورقة 

االقتراع في الصندوق الخاص بها.

أظهرت االنتخابات األخيرة تجاوزات متعددة من 

قبل الناخبين تتعلق بعدم موافقة الناخب على 

وضع سبابته اليسرى في الحبر االنتخابي. 

تعديل املادة ٨ من 

التعليمات التنفيذية 

بحيث يكون وضع 

إصبع السبابة اليسرى 

قبل استام ورقة 

االقتراع وبعد االنتهاء 

من التأكد بوجود اسم 

الناخب في الجداول 

االنتخابية. 
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9

ضرورة االلتزام باألطر القانونية 

املتعلقة بمراحل تجميع األصوات 

حيث نصت التعليمات التنفيذية 

على إجراء فرز على مستوى 

الصندوق ومن ثم التجميع على 

مستوى املركز ومن ثم مركز 

التجميع النهائي.

لم تقم بعض لجان االنتخاب بعملية التجميع 

على مستوى مركز االقتراع واكتفوا بالفرز على 

مستوى غرف االقتراع مما مّس بنزاهة العملية 

االنتخابية.

تفعيل اإلطار القانوني 

الخاص بمراحل 

الفرز وإيجاد عقوبات 

واضحة ملن ال يقوم 

بتطبيقها.

10

يجب أن تقوم الهيئة بإصدار تقارير 

دورية حول الشكاوى التي تردها 

على الخطوط الساخنة وغيرها من 

سبل التواصل، وآلية التعامل مع 

هذه الشكاوى وتتبع مجرياتها والبت 

بها. 

ورد للهيئة املستقلة العديد من الشكاوى عن 

طريق املواطنين، ولتكريس نزاهة العملية 

االنتخابية كان على األجدر من الهيئة أن تقوم 

بنشر الشكاوى وكيفية التعامل معها وما هي 

اإلجراءات التي ترتبت عليها. 

وضع مادة في قانون 

البلديات والامركزية 

واالنتخاب يلزم الهيئة 

املستقلة باإلعان عن 

الشكاوى واإلجراءات.، 

ضمن مدة زمنية 

تضمن تكرس العدالة 

االنتخابية. 
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11

يجب أن يتضمن قانون البلديات 

 يلزم الهيئة 
ً
والامركزية نصا

املستقلة لانتخاب بالتنسيق مع 

الديوان الخاص بتفسير القوانين 

عند إعدادها للتعليمات التنفيذية 

الخاصة باالنتخابات.

 حول 
ً
 كبيرا

ً
شهدت االنتخابات األخيرة جدال

فوز السيدات بالتزكية في ترشحت سيدة 

 حول 
ً
واحدة لعضوية املجالس املحلية، وجدال

اشتراط التصويت لسيدة واحدة على األقل 

في ورقة االقتراع الخاصة بعضوية املجالس 

املحلية، حيث كان قرار الهيئة املستقلة 

بوجوب التصويت لسيدة واحدة على األقل 

 لذلك تعتبر ورقة االقتراع باطلة، إال 
ً
وخافا

إن قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين جاء 

 لذلك حيث أقر الديوان أن املقعد 
ً
مخالفا

املخصص للنساء هو من ضمن املقاعد 

الخمسة املخصصة للمجلس املحلي، وأن عبارة 

)عدد األعضاء الذين ينتخبون فيه( يقصد بها 

األعضاء الذين يتم انتخابهم وهي مرحلة سابقة 

لاقتراع، وال عاقة لها بالنتيجة من حيث الفوز 

أو الخسارة، وأن الناخب غير ملزم بالتصويت 

في انتخابات املجلس املحلي للمرأة ملقعد واحد 

كحد أدنى.

تضمين اإلطار القانوني 

الناظم الي انتخابات 

 يلزم الهيئة 
ً
نصا

املستقلة التنسيق مع 

الدوان الخاص بتفسير 

القوانين وعدم االجتهاد 

عند تفسير البنود 

القانونية.

12

يتوجب على الهيئة املستقلة 

لانتخاب أن تنشر جداول الناخبين 

)سواًء األولية أو النهائية( بصيغ 

إلكترونية مفتوحة )CSV( وقابلة 

للبحث والتحليل.

لم يتم نشر الجداول االنتخابية بصيغ قابلة 

 بأنه من 
ً
للتحليل في االنتخابات األخيرة علما

املهم لتحقيق الشفافية االنتخابية أن يتمكن 

العامة من القيام بتحليل مستقل للبيانات 

األولية والتحقق على أساسه من املعطيات 

الواردة من أي هيئة إدارة االنتخابات.

تضمين اإلطار القانوني 

الناظم الي انتخابات 

 يلزم الهيئة بنشر 
ً
نصا

الجداول االنتخابية 

بصيغ قابلة للتحليل.
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13

إيجاد آلية مناسبة  للهيئة املستقلة 

إلخطار املواطنين بقراراتها وقرارات 

دائرة األحوال املدنية حول قبول 

أو رفض اعتراضاتهم على جداول 

الناخبين األولية.

أورد مجموعة من املواطنين شكاوى تتعلق 

بعدم علمهم بقبول االعتراضات أو رفضها 

وذلك لعدم وصولهم أي اشعارات تدلل على 

ذلك، ومن هنا ومن باب تحقيق الشفافية كان 

من األجدر على الهيئة املستقلة أن تقدم وسائل 

يمكن من خالها اخطار املواطنين بنتيجة 

االعتراضات التي تم تقديمها وعلى سبيل املثال 

.)SMS( يمكن استخدام الرسائل النصية

تضمين التعليمات 

التنفيذية أداة الخطار 

املواطنين بنتيجة 

االعتراضات التي تم 

تقديمها. 

14
على الهيئة أن تقترح آليات حقيقية 

لتتبع اإلنفاق املالي للمترشحين.

 في 
ً
 واضحا

ً
أظهرت االنتخابات األخيرة تفاوتا

عملية االنفاق على الحمات االنتخابية ولم 

يتسَن للمواطن معرفة مجموع النفقات التي 

قدمها كل مرشح وذلك من شأنه أن يبني 

 عند القواعد االنتخابية حول 
ً
 معياريا

ً
انطباعا

القدرة املالية للمترشحين. 

تضمين اإلطار القانوني 

الناظم ألي انتخابات 

آليات يمكن من خالها 

تتبع االنفاق ووجوب 

نشره بشكل واضح على 

املوقع االلكتروني للهيئة 

املستقلة لانتخاب. 

15

يجب على الهيئة أن تضمن درجة 

أعلى من الشفافية في إعان 

إجراءات تجميع األصوات بصورة 

واضحة.

أورد الراصدون امليدانيون نتائج تتعلق بامتناع 

أعضاء لجان االنتخاب من تعليق محضر الفرز 

على غرفة االقتراع. 

تعزيز املحاسبية لكل 

عضو يمتنع من تنفيذ 

ما ورد في التعليمات 

التنفيذية، ونشر 

نتائج االجراءات بشكل 

شفاف.

16

يجب إعان أعداد األصوات 

الباطلة وأوراق االقتراع الفارغة 

بالتفصيل عن كل صندوق اقتراع 

وفرز ونشرها على املوقع اإللكتروني 

للهيئة ضمن إطار زمني معقول.

لم تفصح الهيئة املستقلة لانتخاب عن عدد 

األوراق الباطلة والفارغة بشكل تفصيلي على 

موقعها االلكتروني.

إلزام الهيئة املستقلة 

لانتخاب بنشر أعداد 

األوراق الباطلة 

والفارغة بشكل 

تفصيلي، وذلك ضمن 

اإلطار القانوني الناظم 

للعملية االنتخابية. 
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17

يجب على الهيئة نشر نتائج االقتراع 

حسب الصناديق وبصيغ قابلة 

للتحليل حتى يتسنى للمواطنين 

االطاع نتائج الفرز ومقارنتها مع ما 

تم اإلعان عنه.

امتنعت الهيئة املستقلة لانتخاب لغاية كتابة 

هذا التقرير عن نشر املحاضر التفصيلية 

لصناديق االقتراع على موقعها االلكتروني مما 

ساهم في الحّد من شفافية الهيئة املستقلة 

 بأننا في راصد قمنا بطلب تلك 
ً
لانتخاب، علما

املحاضر بشكل رسمي، ولم نبلغ بأي رد رسمي. 

إلزام الهيئة من خال 

اإلطار القانوني بنشر 

املحاضر التفصيلية 

لغرف االقتراع في مدة 

زمنية ال تتجاوز 21 يوم 

بعد يوم االقتراع

18

على الهيئة املستقلة لانتخاب أن 

تعلن عن آليات التعيين الخاصة 

بموظفيها والحيثيات التي اتبعتها 

لضمان تكافؤ الفرص.

يجب أن يتم نشر نتائج املقابات التي تجريها 

الهيئة املستقلة لانتخاب للموظفين الذين يتم 

تعيينهم خارج إطار ديوان الخدمة املدنية وما 

هي اإلجراءات التي اتبعت معهم. 

تضمين قانون الهيئة 

 
ً
املستقلة لانتخاب نصا

يلزم الهيئة ياإلفصاح عن 

جميع املعلومات التي تتعلق 

بتعيين موظفين خارج إطار 

ديوان الخدمة املدنية.

19

على الهيئة أن تعلن عن تفاصيل 

موازنتها وسبل إنفاقها ومصادر 

التمويل الخاصة بأنشطتها بشكل 

واضح للجمهور.

رغم أن الهيئة نشرت تكلفة االنتخابات التقديرية 

حيث بلغت 18مليون و650 ألف دينار على 

موقعها على شبكة االنترنت، إال أن رئيس مجلس 

مفو�سي الهيئة أعلن في وقت الحق بأن ادارته 

 وصل إلى 7 مليون و171 ألف دينار 
ً
حققت وفرا

من أصل 21 مليون و600 ألف دينار، ويجب 

التأكد بأن الوفر لم يكن على  حساب جودة أداء 

املوظفين خال العملية االنتخابية.

تضمين قانون الهيئة 

املستقلة لانتخاب 

 يلزم الهيئة بنشر 
ً
نصا

االنفاق املالي الخاص 

فيها بشكل تفصيلي. 

20

على الهيئة آن تفصح عن إجراءات 

إحالة العطاءات الخاصة بالعملية 

االنتخابية بشكل تفصيلي.

أعلنت الهيئة عن طرح العطاءات من خال 

موقعها االلكتروني وصفحتها على الفيس 

بوك إال أنها لم تعلن عن اآللية التي اتبعتها 

في اختيار من يقع عليهم العطاءات وال عن 

قيمة العطاءات ولم تفصح عن جودة الخدمة 

املقدمة من تلك العطاءات.

تضمين قانون الهيئة 

 
ً
املستقلة لانتخاب نصا

يلزم الهيئة املستقلة 

باإلفصاح عن جميع 

مراحل عملية طرح 

العطاءات وآلية االختيار 

وتقييم الجودة املقدمة 

من مزود الخدمة. 



خالصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات  2017 34

ثالثًا: فيما يتعلق بتكريس العدالة االنتخابية

الجدول رقم )3(: يبين التوصيات املتعلقة بتكريس العدالة االنتخابية - املصدر: راصد

موقع التعديل املقترح سبب توصية التوصية الرقم

21

يجب توحيد السن القانون لاقتراع 

في االنتخابات البرملانية والبلدية 

ومجالس املحافظات، ليكون من 

 قبل 90  يوم من موعد 
ً
أتم 18 عاما

االقتراع.

هناك اختاف في النصوص القانونية في قوانين 

االنتخاب والامركزية والبلديات فيما يتعلق 

بالسن القانوني لاقتراع وهنا يجب أن يكون 

تناسق بين جميع األطر القانونية الناظمة ألي 

عملية انتخابية.

تعديل قانون البلديات 

والامركزية واالنتخاب 

22

يجب أن يتم توحيد السن القانوني 

للترشح لانتخابات البلدية 

ومجالس املحافظات. 

يق�سي قانون الامركزية بأن يكون املرشح 25 

عاما في يوم االقتراع. ويق�سي قانون البلديات 

بأن يكون املرشح 25 عاما في اليوم األول من 

فترة الترشيح. وينبغي أن يكون هناك اتساق في 

هذه التواريخ. ويفضل أن يتم استخدام التاريخ 

األصغر )25 سنة في يوم االقتراع(.

تعديل قانون 

الامركزية وقانون 

البلديات.

23

يجب أن تمنح صاحية تأجيل 

االنتخابات ألي مجلس بلدي أو 

محلي للهيئة املستقلة لانتخابات 

بناًء على من مجلس الوزراء.

تنص املادة )32 - ب - 2( من قانون البلديات 

"للوزير أن يؤجل االنتخاب في أي مجلس بلدي 

أو محلي أو أكثر أو لجميع املجالس واملجالس 

املحلية ملدة ال تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت 

الحاجة" وهنا ال بد أن ُيناط ذلك بالهيئة 

املستقلة لانتخاب بصفتها هي صاحبة اإلدارة 

في االنتخابات على أن يتم التنسيق مع الجهات 

املعنية في ذلك. 

تعديل املادة )32 - ب - 

2( من قانون البلديات. 

24

إلغاء حل املجالس البلدية واملحلية 

بتنسيب من الوزير حسب املادة 

)32 - أ( وإناطة هذه الصاحية 

بالسلطة القضائية.

إن املمارسة الديمقراطية تقت�سي بأن يتم 

حل أي مجلس على مستوى اإلدارة املحلية 

من خال السلطة القضائية دون تنسيب من 

الوزير املعني. 

تعديل املادة )32 – أ( 

من قانون البلديات.
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25

يجب أن يتضمن اإلطار القانوني 

املعايير الخاصة باألعضاء املعينين 

في املجالس البلدية أو املجالس 

املحلية و أن ال تكون الصاحية 

فقط لوزير البلديات وذلك في 

الحاالت التي ال يتم فيها ملء 

املقاعد املخصصة من خال 

االنتخاب سواًء للمجلس البلدي أو 

املجلس املحلي.

أن التعيينات التي أجريت في املجالس البلدية 

واملحلية بعد االنتخابات األخيرة لم يتم 

اإلفصاح عن املعايير التي تم االعتماد عليها، مما 

أدى إلى عدم ثقة املواطن بالقرارات الحكومية، 

وهنا ال بد من التأكيد على أن تعيين أشخاص 

بعد تعبئة املقاعد املخصصة غير مقبول في أي 

ممارسة ديمقراطية في العالم. 

توضيح املعايير 

الخاصة بعملية 

التعيين بغرض تعبئة 

املقاعد الشاغرة.

26

اعتماد القرعة كأساس لترتيب 

املترشحين في أوراق االقتراع 

.
ً
املطبوعة مسبقا

 عند 
ً
شهدت مراكز تسجيل املترشحين ازدحاما

بدء عملية التسجيل خصوصا للمترشحين 

عن منصب رئيس البلدية وعضوية مجالس 

املحافظات مما أدى إلى نشوب مجموعة من 

الخافات التي أربكت عملية التسجيل. 

تعديل املواد في 

التعليمات التنفيذية 

الخاصة بتسجيل 

املرشحين لانتخابات 

البلدية ومجالس 

املحافظات.

27

زيادة تمثيل السيدات في املجالس 

املحلية بحيث تصل نسبة تمثيل 

 
ً
السيدات بحد أدنى إلى %25 أسوة

بنسبة الحد األدنى للسيدات في 

املجالس البلدية.

ال بد من تناسق الحد األدنى لتمثيل السيدات 

على مستوى اإلدارة املحلية ال سيما بين 

املجالس البلدية واملجالس املحلية. 

تعديل املادة )33 - أ( 

من قانون البلديات. 

28

يجب أن يتضمن اإلطار القانوني 

الناظم لعملية االنتخابات البلدية 

أسس اإلنفاق والصرف على 

الحمات االنتخابية ضمن معايير 

واضحة.

إن أهم تطور في العملية االنتخابية ينبغي أن 

يرتبط بتحقيق العدالة االنتخابية املرتبطة 

بتتبع اإلنفاق املالي للمترشحين، إال أنه في 

االنتخابات التي جرت لم يتم اإلعان عن أي 

تتبع إلنفاق املترشحين. 

تضمين اإلطار القانوني 

 لانفاق على 
ً
أسسا

الحمات االنتخابية 

للمترشحين. 
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إلغاء املادة 69 من قانون البلديات.29

شطب املادة 69 من قانون البلديات والتي تنص 

على أن "للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يعين 

عضوين إضافيين في كل مجلس بلدية ويكون 

لهذين العضوين حقوق األعضاء املنتخبين 

نفسها"، حيث ال يمكن ألي ممارسة ديمقراطية 

أن تتيح صاحية التعيين في املجالس املنتخبة 

لشخص معين وهذا يحّد بجوهر العملية 

الديمقراطي.

إلغاء املادة 69 من 

قانون البلديات.

30

إعطاء الهيئة املستقلة صاحية في 

التحكم في األطر الزمنية القانونية 

ضمن ضوابط محددة. 

من املمكن تزامن األطر الزمنية مع عطل رسمية 

 على املوظفين املسؤولين عن 
ً
وهذا يشكل عبئا

اإلجراءات االنتخابية، كما يجب التأكيد على أن 

هذه املساحة املمنوحة لإلدارة االنتخابية يجب 

أن يكون لها محددات تستخدم ألجلها ال أن يتم 

استعمالها بسبب ضعف في األداء أو أي أسباب 

من شأنها أن تزيل أية مخالفات وتجاوزات 

تمارس من قبل اإلدارة االنتخابية، لذا فمن 

املهم أن تعطى مساحة كافية للهيئة املستقلة 

لانتخاب لتأجيلها أو تمديدها حسب الحاجة 

بما في ذلك األطر الزمنية الخاصة بإعداد 

الجداول االنتخابية واالعتراض عليها ومدة 

تسجيل املترشحين واالعتراض عليها.

تعديل قانون البلديات 

والامركزية ليتيح 

للهيئة املستقلة 

لانتخاب تمديد األطر 

الزمنية. 

31

إلغاء التعيين في مجالس 

املحافظات وانتخاب جميع األعضاء 

.
ً
 مباشرا

ً
انتخابا

 في ذلك من موائمة مع املمارسات الدولية الفضلى 

املتعلقة بتعزيز نهج اإلدارة املحلية، كما أن إشراك 

املواطن في عملية صنع القرار على املستوى املحلي 

واختيار ممثليهم في املجالس املنتخبة على املستوى 

املحلي يجب أن يكون من صاحيات املواطن نفسه 

دون أن يكون هناك أي تغول من شأنه أن يحد من 

املمارسة الديمقراطية. 

شطب املادة )6 - د( من 

قانون الامركزية. 
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32

ضرورة وجود معايير لتقسيم 

الدوائر االنتخابية الخاصة 

بمجالس املحافظات في قانون 

الامركزية. 

يجب أن يتضمن اإلطار القانوني معايير واضحة 

يتم من خالها تقسيم الدوائر االنتخابية 

الخاصة بمجالس املحافظات، على أن يتم 

إشراك املؤسسات الرقابية والجهات املعنية 

باختيار هذه املعايير.

إضافة املعايير الخاصة 

بتقسيم الدوائر 

لقانون الامركزية.

33

ضرورة وجود معايير واضحة 

العتماد عدد املقاعد املخصصة 

لكل دائرة انتخابية في الامركزية.

يجب تراعي هذه املعايير مؤشر التنمية في 

الدائرة واملوارد الطبيعية وعدد السكان 

واملساحة الجغرافية ومستوى دخل املواطن في 

هذه املوارد.

إضافة املعايير لقانون 

الامركزية.

34

زيادة الحد األدنى لتمثيل السيدات  

في مجالس املحافظات ملا نسبته 

%25 من مجموع األعضاء.

أسوة باملجالس البلدية يجب أن تكون نسبة 

الحد األدنى لتمثيل السيدات %25 من مجموع 

أعضاء املجلس املنتخب. 

تعديل املادة )6 - 

ج - 1( من قانون 

الامركزية.

35

وجود معايير واضحة لألعضاء 

املعينين في مجالس املحافظات إذا 

لم يتم ملء املقاعد باالنتخاب.

وذلك في الحاالت التي ال يتم فيها ملء املقاعد 

املخصصة لعضوية مجالس املحافظات بسبب 

عدم ترشح عدد مساٍو ألعضاء املجلس الواحد، 

حيث أن توضيح املعايير من شأنه أن يعزز من 

العدالة والشفافية املرتبطة بعملية التعيين، 

كما أن التعيينات التي جرت على مجالس 

املحافظات لم يتم تكريس الشفافية خالها 

وذلك لعدم نشر أي معيار ترتكز عليه عملية 

التعيين.

إضافة مادة في قانون 

الامركزية توضح 

املعايير الواجب اتباعها 

عند التعيين.

36

تعديل النظام االنتخابي الخاص 

بمجالس املحافظات بحيث يعطى 

كل ناخب عدد أصوات مساٍو لعدد 

املقاعد في دائرته. 

إن منح صوتين كحد أعلى للناخب الذي لديه 

6 مقاعد في دائرته االنتخابية على سبيل املثال 

يحّد من تكريس العدالة االنتخابية ومساواته 

 
ً
 واحدا

ً
مع الناخبين الذين يمتلكون صوتا

.
ً
 واحدا

ً
ومقعدا

تعديل املادة )17 - ب( 

من قانون الامركزية.
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37
تحديد حد أعلى لعدد الناخبين في 

مركز االقتراع الواحد.

لم يكن هناك معايير مستخدمة في توزيع 

الناخبين في االنتخابات األخيرة مما أحدث 

 في املشهد االنتخابي خال عملية االقتراع 
ً
ارباكا

 بسبب 
ً
وشهدت العديد من املراكز ازدحاما

أعداد الناس الكبيرة في املركز الواحد وهذا 

.
ً
انسحب على غرف االقتراع أيضا

وضع معايير خاصة 

باختيار مراكز االقتراع 

في التعليمات التنفيذية 

الخاصة بعملية 

االقتراع والفرز.

38
إلغاء تجربة الصاالت الرياضية 

كمراكز لاقتراع.

 في عدد الناخبين مما أدى 
ً
 كبيرا

ً
شهدت ازدحاما

إلى فقدان بعض املواطنين لحقهم في االقتراع 

ومّس معيار العدالة االنتخابية والذي يؤكد 

على ضرورة توفير أجواء وظروف ترافق العملية 

االنتخابية بقدر كاٍف من املساواة.

عدم استعمال 

الصاالت الرياضية 

كمراكز لاقتراع أو أي 

مكان مشابه لها. 

39

على الهيئة أن تفعل املواد القانونية 

الخاصة بمظاهر وفعاليات 

الحمات الدعائية.

      لضمان عدم اإلضرار باملمتلكات العامة 

واستغال املصادر الرسمية للترويج االنتخابي، 

إذ أن ظاهرة االنتهاكات الدعائية وانتشار 

اليافطات املخالفة لنصوص قانون البلديات 

والامركزية أثناء انتخابات املجالس البلدية 

 على 
ً
ومجالس املحافظات، قد شكلت ضررا

الصالح العام، كما أضعفت من مواكبة العملية 

االنتخابية ملبادئ املحاسبة.

إيجاد آليات يمكن 

ذكرها داخل التعليمات 

التنفيذية الخاصة 

بالحمات االنتخابية. 

40

على الهيئة أن تفعل املواد القانونية 

الخاصة باإلطار الزمني الناظم 

للدعاية االنتخابية.

     مارس العديد من املترشحين خال 

االنتخابات البلدية ومجالس املحافظات أنشطة 

لحماتهم االنتخابية قبل بدء فترة الحمات 

االنتخابية مما أدى إلى إضعاف توافق العملية 

االنتخابية مع مبادئ سيادة القانون واإلخال 

بمعايير العدالة االنتخابية.

تضمين التعليمات 

التنفيذية مواد تساهم 

في زيادة التنسيق 

واقتراح أدوات تساعد 

الهيئة املستقلة.
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41

على الهيئة أن تحدد ضوابط 

اإلنفاق وسقف الحمات االنتخابي 

وطرق تتبعها.

لم يلحظ راصد أي تتبع من قبل الهيئة 

املستقلة ألوجه الصرف للمترشحين ولم 

يتم االفصاح عن أي مترشح تجاوز السقف 

املالي، كما أن الهيئة لم تقترح أي آليات تتبع 

لإلنفاق املالي مما أثر على قدرتها في تتبع إنفاق 

املترشحين وأثر على معيار العدالة االنتخابية 

حيث أتيح املجال أمام املترشحين أصحاب 

األموال أن يقوموا بإنفاق أموال لحملتهم 

 املترشحين 
ً
االنتخابية بطريقة كبيرة وخصوصا

ملنصب رئاسة البلدية.

تضمين التعليمات 

التنفيذية الخاصة 

بالحمات االنتخابية 

طرق تتبع اإلنفاق 

املالي وتطبيقه بصورة 

حقيقية.

42

على الهيئة اتخاذ التدابير الازمة 

لضمان تطبيق فترة الصمت 

االنتخابي.

لم يلحظ راصد التزام املترشحين لجميع 

املجالس بتطبيق فترة الصمت االنتخابي، 

ولم تبدي الهيئة أي إجراء تجاه هذا التجاوز 

القانوني.

تطبيق سيادة القانون 

على جميع املترشحين.

43

على الهيئة املستقلة أن تتخذ 

إجراءات تساهم في تعزيز سرعة 

الحكم على القضايا املعلقة لديها.

يجب أن يتم البت بالقضايا املتعلقة بالجرائم 

االنتخابية بسرعة أكبر مما هي عليه اآلن حتى 

 لكل من ينوي أن يقوم 
ً
تكون هذه األحكام رادعا

بجرم انتخابي.

التنسيق مع الجهات 

املعنية في السلطة 

القضائية.

44

على الهيئة أن تطور من سبل 

املحاسبة الخاصة بأعضاء اللجان 

املسؤولين عن وقوع االنتهاكات 

واملخالفات االنتخابية.

لم تعلن الهيئة املستقلة عن أي إجراءات تم 

اتخاذها تجاه أي عضو من األعضاء املسؤولة 

عن االنتهاكات التي رافقت العملية االنتخابية 

مع العلم بأنه تم استبدال بعض أعضاء 

اللجان االنتخابية لورود شكاوى تفيد بتحيزهم 

ملترشحين على حساب آخرين. 

تعزيز سيادة القانون 

في التعليمات التنفيذية 

وتطبيقها بشكل 

مباشر.
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45

على الهيئة إيجاد آلية واضحة 

ونظام متكامل لتلقي الشكاوى 

ومتابعتها وإصدار القرارات فيه.

 لحق املواطنين وجميع أطراف العملية 
ً
ضمانا

االنتخابية في الطعن بمختلف مراحل العملية 

االنتخابية، على أن يكون هذا النظام محوسب 

وتنشر جميع بياناته لتعزيز مبدأ الشفافية 

في العملية االنتخابية، وأن يمكن هذا النظام 

املواطنين من التفاعل مع هذه الشكاوى وتقديم 

املقترحات واآلراء.

تضمين التعليمات 

 
ً
التنفيذية نصوصا

تفيد بإنشاء وحدة 

خاصة ملتابعة الشكاوى 

ونظام خاص لها. 

46
على الهيئة أن تحدد إطار زمني 

واضح لعملية االقتراع والفرز.

حيث شهدت %55 من تلك الغرف مدة زمنية 

زادت عن 3ساعات، و%32 تراوحت مدة العد 

والفرز ما بين ساعتين إلى 3 ساعات، فيما 

كانت املدة في %13 من غرف الفرز أقل من 

ساعتين استغرقتها عملية العد والفرز لنتائج 

االنتخابات. 

تضمين التعليمات 

 
ً
 زمنيا

ً
التنفيذية إطارا

 لتكريس العدالة 
ً
واحدا

في إصدار النتائج.
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47
على الهيئة أن تضمن سرية 

االقتراع.

لوحظ خال االنتخابات البلدية ومجالس 

 وصريحا يتعلق 
ً
 واضحا

ً
املحافظات انتهاكا

بتواجد مجموعة من الناخبين في آٍن واحد عند 

املعزل االنتخابي مما مّس معيار حرية االنتخاب 

ال سيمه وأن مثل هذه الحوادث تؤثر على إرادة 

الناخب.

تطبيق اإلطار القانوني 

الوارد في التعليمات 

التنفيذية الخاصة 

بعملية االقتراع والفرز.

48

على الهيئة املستقلة أن تمنع 

مظاهر الدعاية االنتخابية داخل 

مراكز االقتراع.

ضعف محاربة الدعاية االنتخابية املخالفة 

داخل وحول مراكز االقتراع قد عملت على 

إضعاف الحرية االنتخابية وإتاحة مساحة 

أوسع للتأثير على إرادة الناخب، حيث شهدت 

أكثر من %40 من مراكز االقتراع تواجد 

للدعاية االنتخابية داخل أسوارها.

تطبيق اإلطار القانوني 

الوارد في التعليمات 

التنفيذية الخاصة 

بعملية االقتراع والفرز.

49

على الهيئة املستقلة ممارسة الدور 

املناط بها إلزالة املواد الدعائية 

املخالفة وذلك باتخاذ التدابير 

الازمة بالتنسيق مع الجهات 

املعنية إلزالة املواد الدعائية. 

تم رصد أكثر من 300 مخالفة تتعلق بتعليق 

الدعايات االنتخابية في أماكن ال يسمح 

استخدامها لتعليق الدعايات االنتخابية.

تعزيز التنسيق مع 

الجهات املختصة 

وتفعيل املواد القانونية 

لذلك. 

50
اعتماد أوراق االقتراع املطبوعة 

.
ً
مسبقا

 يمكن أن 
ً
أن عدم وجود أوراق اقتراع مسبقا

يؤثر ذلك على حرية الناخب من خال التأثير 

عليه بالتصويت لشخص معين من خال 

الدعايات االنتخابية التي يتم نشرها داخل 

مراكز االقتراع.

إلزام الهيئة ضمن 

اإلطار القانوني 

باعتماد أوراق االقتراع 

.
ً
املطبوعة مسبقا
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3. مالحق 

1. توطئة حول البلديات في األردن
 بلــغ عــدد املجالــس البلدّيــة فــي األرّدن 

ْ
تعــود نشــأة البلديــات فــي األرّدن إلــى مــا قبــل تأســيس إمــارة شــرق األرّدن عــام 1921، إذ

عــام 1920 عشــرة مجالــس بلدّيــة، وكان مجلــس بلدّيــة اربــد مــن أقــدم هــذه املجالــس فــي األرّدن وقــد تأّســس عــام 1880، 

تــاه تأســيس بلدّيــة الكــرك عــام 1884 ثــم بلدّيــة الّســلط عــام 1893 وبلدّيــة معــان عــام 1905، ثــم بلدّيــة عّمــان عــام 1909، 

فيلــة 1914 وبلدّيــة عجلــون عــام 1920، وفــي 
ّ
وبلدّيــة جــرش عــام 1910 وبلدّيــة مأدبــا 1912 وبلدّيــة ســحاب 1912 وبلدّيــة الط

عهــد إمــارة شــرق األرّدن تــم تأســيس خمــس بلدّيــات هــي: بلدّيــة الرمثــا عــام 1943 وبلدّيــة الحصــن 1943 وبلدّيــة املفــرق 1944 

وبلدّيــة عنجــرة 1945 وبلدّيــة كفرنجــة 1945، وفــي عهــد اململكــة، ازداد عــدد البلديــات االردنيــة اكثــر مــن عشــرين ضعفــا فــي 

فتــرة ال تتجــاوز خمســة عقــود.

وفــي العــام 2003 تــم تعديــل قانــون البلديــات رقــم )29( لعــام 1955، وقــد تضمــن القانــون الجديــد تعديــات جوهريــة أهمهــا 

 يق�ســي بدمــج البلديــات وتخفيضهــا من 
ً
تصنيــف البلديــات فــي أربــع فئــات مــن األولــى إلــى الرابعــة، كمــا تضمنــت التعديــات قــرارا

)338( بلدّيــة إلــى )99( بلدّيــة كبــرى وغيــر كبــرى، باإلضافــة ألمانــة عّمــان الكبــرى، وفــي العــام 2015 تــم تعديــل القانــون الضابــط 

لعمــل البلديــات وتوزيعهــن حيــث صــدر قانــون للبلديــات رقــم )41( لســنة 2015 حيــث تــم تقســيم البلديــات إلــى 3 فئــات، وتــم 

اســتبدال املجالــس القروّيــة بمجالــس محلّيــة يتــم مــن خالهــا تشــكيل املجالــس البلدّيــة، وفــي العــام 2017 تــم إصــدار النظــام 

 موزعيــن 
ً
 محليــا

ً
الخــاص بالتقســيم النهائــي للبلديــات واملجالــس املحلّيــة، حيــث وصــل عــدد املجالــس املحلّيــة إلــى 355 مجلســا

علــى كافــة بلديــات اململكــة، فيمــا قســمت البلديــات إلــى نوعيــن مــن حيــث احتوائهــا علــى مجالــس محلّيــة، البلديــات التــي تضــم 

مجالــس محلّيــة ووصــل عددهــا إلــى  82 بلدّيــة رئيســية، و 18 بلدّيــة بــدون مجالــس محلّيــة، ليصــل عــدد البلديــات بذلــك الــى 

100 بلدّيــة، باإلضافــة إلــى أمانــة عّمــان الكبــرى. 
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2. وظائف ومهام البلديات والمجالس البلدّية 
أخــذ االردن بنظــام اإلدارة املحلّيــة منــذ االعــوام االولــى لتأســيس امــارة شــرق االردن بهــدف توفيــر الخدمــات واملرافــق املختلفــة 

وتنميــة وتطويــر املجتمعــات املحلّيــة، ودليــل ذلــك، صــدور أول قانــون للبلديــات عــام 1925 ثــم قانــون رقــم 9 لســنة 1938 

بــه مــع تعدياتــه  يــزال معمــوال  الــذي ال   1955 29 لســنة  تــاه قانــون رقــم  ثــم   ،1954 بــه لغايــة عــام  حيــث اســتمر العمــل 

واالنظمــة الصــادرة بموجبــه حتــى اآلن.

وفــي عــام 1965 تأسســت وزارة الشــؤون البلدّيــة تحــت مســمى وزارة الداخليــة للشــؤون البلدّيــة والقرويــة والبيئــة، وفــي عــام 

1976 أصبحــت وزارة الشــؤون البلدّيــة والقرويــة، وتغيــرت التســمية عــام 1980 تحــت اســم وزارة الشــؤون البلدّيــة والقرويــة 

 إلنشــاء دائــرة البيئــة ضمــن جهازهــا، وفــي عــام 2002 بعــد اســتحداث وزارة البيئــة أصبــح اســمها وزارة 
ً
والبيئــة وذلــك نظــرا

الشــؤون البلدّيــة.

وتتولــى الــوزارة اإلشــراف علــى كل مــا يتصــل بشــؤون اإلدارة املحلّيــة الخاصــة باملجالــس البلدّيــة فــي مجــال تقديــم الخدمــات 

وكافة األمور التنظيمية وتنفيذ مشــاريع التنمية املحلّية وتنســيق نشــاطات وخطط هذه املجالس لتكون منســجمة ومواكبة 

الحــداث التنميــة فــي كافــة أنحــاء اململكــة.

وفــي قانــون البلديــات لعــام 2015 فقــد أقــرت املهــام والوظائــف املنوطــة بعمــل البلديــات واملجالــس املحلّيــة بحســب املــادة 5 

منــه، وهــي:

أ- مــع مراعــاة أحــكام التشــريعات النافــذة، تنــاط باملجلــس ضمــن حــدود منطقــة البلدّيــة الوظائــف والســلطات والصاحيــات 

التاليــة:

1. إقرار امليزانية العمومية واملوازنة السنوية للبلدّية وتصديقها من الوزير.

للمجلــس  ورفعهــا  منهــا  وأولوياتــه  البلدّيــة  منطقــة  احتياجــات  دليــل  واعــداد  والتنمويــة  اإلســتراتيجية  الخطــط  إعــداد   .2

التنفيــذي.

الخدمــات  جميــع  وادارة  املحلّيــة  املجتمعــات  بمشــاركة  املســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  تنفيذهــا  ومتابعــة  البرامــج  إعــداد   .3

واملرافــق واملشــاريع املحلّيــة املناطــة بهــا مــن خــال موظفيــه ومســتخدميه أو بالتشــارك مــع بلديــات أخــرى أو أي جهــة أخــرى 

ذات اختصــاص او مــن خــال تأســيس شــركات تملكهــا البلديــات ســواء لوحدهــا أو بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص ومؤسســات 

املجتمــع املحلــي شــريطة موافقــة الوزيــر املســبقة علــى ذلــك.

4. إقرار مشاريع تنموية وانشاؤها تعود بالنفع على سكان منطقة البلدّية، ورفعها للمجلس التنفيذي.

ارصفتهــا وصيانتهــا  وإنشــاء  وتعبيدهــا  واســتقامتها  وتعييــن عرضهــا  وتعديلهــا  وإلغاؤهــا  الشــوارع  وفتــح  البلدّيــة  تخطيــط   .5

التجــاوز عليهــا. ومنــع  بناياتهــا وتجميلهــا وتشــجيرها  ترقيمهــا وترقيــم  أو  وإنارتهــا وتســميتها  وتنظيفهــا 
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6. مراقبة األرا�سي املكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة األسوار حولها واتخاذ كافة اإلجراءات لحماية الشوارع والطرق.

7. التنسيق مع الجهات املعنية فيما يتعلق بتحديد مواقع املدارس ودور العبادة وصيانتها.

8. التنســيق مــع الجهــات املعنيــة فــي إدارة توزيــع امليــاه بيــن الســكان وتنظيــم توزيعهــا والعمــل علــى منــع تلــوث الينابيــع واألقنيــة 

واألحــواض واآلبــار.

9. التنسيق مع الجهات املعنية في إدارة تزويد السكان بالكهرباء والغاز واملشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل.

10. التنسيق مع الجهات املعنية إلنشاء شبكات الصرف الصحي وإنشاء دورات املياه وإدارتها ومراقبتها.

11. إنشاء األسواق العامة وتنظيمها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها أو حظر بيعها خارجها.

12. تنظيــم الحــرف والصناعــات وتعييــن أماكــن خاصــة لــكل صنــف منهــا ومراقبــة املحــات واألعمــال املقلقــة للراحــة أو املضــرة 

بالصحة بالتنســيق مع الحاكم اإلداري.

13. املســاهمة فــي تطويــر شــبكات النقــل العــام ضمــن حــدود البلدّيــة وفــي إنشــاء مواقــف مركبــات النقــل وتعيينهــا وتنظيمهــا 

فــي تحديــد مقــدار تعرفتهــا عنــد االقتضــاء ضمــن حــدود البلدّيــة مــع مراعــاة أحــكام القوانيــن  وتعييــن مســاراتها واملشــاركة 

األخــرى.

14. مخاطبة املجلس التنفيذي بالتقارير التي ترد اليه من املجالس املحلّية حول أداء املرافق العامة ضمن حدود منطقته.

15. إنشاء الساحات والحدائق واملتنزهات والحمامات واالماكن املخصصة للسباحة.

16. اتخاذ االحتياطات ملنع الحرائق، بالتنسيق مع الحاكم االداري.

والفيضانــات  الحرائــق  منكوبــي  إغاثــة  فــي  واملســاهمة  والثلــوج  والســيول  الفيضانــات  أضــرار  ملنــع  االحتياطــات  اتخــاذ   .17

والــزالزل والكــوارث األخــرى وجمــع التبرعــات لهــم وتوزيعهــا عليهــم، واملســاهمة فــي إنشــاء املاجــئ العامــة وتحديــد أماكنهــا واتخــاذ 

االجــراءات الازمــة للمحافظــة علــى أرواح املواطنيــن بالتنســيق مــع الجهــات املختصــة.

18. اتخــاذ جميــع االحتياطــات واإلجــراءات الازمــة للمحافظــة علــى الصحــة العامــة ومنــع تف�ســي األوبئــة بيــن النــاس بالتنســيق 

مــع الجهــات املختصــة ولهــا الحــق فــي املســاهمة فــي تنفيــذ أعمــال ومشــاريع املستشــفيات العامــة واملراكــز الصحيــة وغيــر ذلــك 

مــن املنشــآت الصحيــة.

19. إنشاء املتاحف واملكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية واالجتماعية والفنية.

20. إنشــاء املســالخ وأســواق بيــع الحيوانــات واملوا�ســي والطيــور وفحــص املعــد للذبــح منهــا واتخــاذ االحتياطــات ملنــع إصابتهــا 

باألمــراض.

21. تدوير النفايات ومعالجتها واتافها وتحديد بدالتها.

22. تعييــن مواقــع املقابــر ومواصفاتهــا وإنشــاؤها واملحافظــة علــى حرمتهــا ونقــل املوتــى ودفنهــم ووقــف الدفــن فيهــا بالتنســيق 

مــع الجهــات املختصــة.

23. ترخيص اللوحات واالعانات وتحديد بدالتها.



45خالصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات  2017

24. اتخــاذ القــرارات الازمــة لهــدم األبنيــة املتداعيــة التــي يخ�ســى ســقوطها واتخــاذ القــرارات الازمــة بخصــوص األبنيــة املضــرة 

بالصحــة العامــة أو التــي تنبعــث منهــا روائــح كريهــة ومؤذيــة وذلــك بعــد إنــذار أصحابهــا أو شــاغليها أو املســؤول عنهــا.

25. مراقبة األوزان واملكاييل في األسواق العامة خارج الدكاكين واملستودعات.

26. إدارة أمــاك البلدّيــة وأموالهــا واإلنفــاق منهــا لتأديــة املهــام واملســؤوليات امللقــاة علــى عاتقــه وإقامــة األبنيــة الازمــة فيهــا 

وتأجيرهــا ورهنهــا وبيعهــا والتبــرع بهــا وشــراء غيرهــا وفقــا ألحــكام هــذا القانــون وقبــول الهبــات والوصايــا والتبرعــات شــريطة 

موافقــة مجلــس الــوزراء عليهــا اذا كانــت مــن مصــدر غيــر أردنــي.

بيئــة اســتثمارية مــن خــال إزالــة  بــدالت اســتثمارها وتوفيــر  البلدّيــة املنقولــة وغيــر املنقولــة وتحديــد  أمــوال  27. اســتثمار 

أي عوائــق أمــام االســتثمار وتشــجيع املنافســة فــي ممارســة األنشــطة االقتصاديــة عــن طريــق تبســيط االجــراءات لتحقيــق 

للمــوارد. األمثــل  االســتغال 

28. املساهمة في رعاية املرافق السياحية والتراثية الواقعة ضمن منطقة البلدّية وكيفية إدارتها واستغالها واستثمارها.

29. تنظيم املطاعم واملقاهي والنوادي واملاعب واملسارح ودور السينما واملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها واغاقها.

30. التعاقــد مــع البلديــات والجهــات األخــرى والقيــام بــأي عمــل آخــر يتوجــب عليــه القيــام بــه بمقت�ســى هــذا القانــون او أي 

تشــريع آخــر.
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3. تقسيمات المجالس البلدية
أقــرت وزارة الشــؤون البلدّيــة تقســيمات املجالــس البلدّيــة تنفيــذا لنصــوص قانــون البلديــات النافــذ واعتمــدت العــدد النهائــي 

للمجالــس البلدّيــة كمــا هــي بـــ 100 مجلــس بلــدي علــى مســتوى اململكــة.

 كوحــدة واحــدة دون تقســيم ليتــم 
ً
18 مجلســا بلديــا 355 مجلســا محليــا، وتــم االبقــاء علــى   

ً
82 مجلســا بلديــا كمــا تضمــن 

بهيكليــة املجالــس املحلّيــة. املــرور  فيهــا مباشــرة دون  الرئيــس واألعضــاء  انتخــاب 

وقســم القانــون املجالــس البلدّيــة إلــى مجالــس محلّيــة وفــق اعتبــارات عــدة، وتقســم كل بلدّيــة مــن بلديــات اململكــة إلــى مجلــس 

محلــي أو أكثــر بحيــث يكــون للمجلــس أو املجالــس املحلّيــة ممثلــون فــي املجلــس البلــدي يشــكلون املجلــس البلــدي الــى جانــب 

الرئيــس الــذي يتــم انتخابــه مباشــرة مــن املواطنيــن.

 للجدول التالي:
ً
وبحسب نظام تقسيم البلديات واملجالس املحلية فقد توزعت املجالس املحلية على البلديات وفقا

الجدول رقم )5(: يبين توزيع البلديات واملجالس املحلية على املحافظات - املصدر: راصد

عدد املجالس  املحليةالبلديةاملحافظةالرقم

1893اربد1

637البلقاء2

522الزرقاء3

39الطفيلة4

424العاصمة5

49العقبة6

840الكرك 7

1547املفرق8

518جرش9

518عجلون10

311مادبا11

514معان12
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كما أبقى القرار 18 مجلسا بلديا كما هي دون تقسيم »أي ال تضم مجالس محلّية« وهي:

الجدول رقم )6(: يبين البلديات التي ال تحتوي على مجالس محلية - املصدر: راصد

البلديةاملحافظةالرقم

أم البساتين العاصمة1

سحاب العاصمة2

العامرية العاصمة3

سويمةالبلقاء4

الفحيصالبلقاء5

ماحص البلقاء6

الحاباتالزرقاء7

الضليلالزرقاء8

منشية بني حسناملفرق9

الصفاوياملفرق10

الخالدية املفرق11

جبل بني حميدةمادبا12

القطرانةالكرك13

السلطانيالكرك14

معان الكبرىمعان15

الجفرمعان16

القادسيةالطفيلة17

قطر ورحمةالعقبة18

 علــى منصــب رئيــس املجلــس املحلــي 
ً
ويتــم انتخــاب املجالــس املحلّيــة مباشــرة مــن قبــل الناخبيــن، حيــث يحصــل األعلــى أصواتــا

 فــي املجلــس البلــدي، ويشــترط فــي املجلــس املحلــي أن يحتــوي كحــد أدنــى علــى ســيدة واحــدة، أمــا فيمــا يتعلــق 
ً
ويصبــح ممثــا

باملجلــس البلــدي فيتــم انتخــاب الرئيــس ببطاقــة اقتــراع وخاصــة بــه، وتصــل نســبة الســيدات إلــى %25 كحــٍد أدنــى مــن مجمــوع 

فــي حيــن أن هنــاك آليــة إلكمــال تشــكيلة املجالــس البلدّيــة مــن ممثــات الكوتــا وممثليــن آخريــن  أعضــاء املجلــس البلــدي، 

للمناطــق )املجالــس املحلّيــة( لغايــات اســتكمال الحــد األدنــى مــن تشــكيلة املجلــس البلــدي.



خالصة التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات  2017 48

4. وظائف ومهام مجالس المحافظات 
أقــر مجلــس النــواب فــي العــام 2015 قانــون الامركزيــة رقــم 49 لســنة 2015 لينظــم عمــل مجالــس املحافظــات وليكــون أول 

تشــريع فــي األردن يتمحــور حــول نقــل صاحيــات مــن املركــز إلــى املحافظــات، وتضمــن القانــون حســب املــادة 8 مــن قانــون 

الامركزيــة رقــم 49 لســنة 2015 املهــام والصاحيــات ملجالــس املحافظــات وكانــت علــى النحــو التالــي: 

1. إقــرار مشــروعات الخطــط االســتراتيجية والتنفيذيــة املتعلقــة  باملحافظــة واملحالــة إليــه مــن املجلــس التنفيــذي والتأكــد 

مــن تنفيذهــا.

مــن املجلــس  اليــه  العامــة املحــال  املالية/املوازنــة  مــن وزارة  إقــرار مشــروع موازنــة املحافظــة ضمــن الســقوف املحــددة   .2

فــي املوازنــة العامــة وفــق إجــراءات إعــداد املوازنــة العامــة للدولــة. التنفيــذي  إلدراجهــا 

3. االطاع على كيفية تنفيذ املوازنات السنوية لجميع بلديات  املحافظة.

4. إقرار  دليل احتياجات املحافظة  من املشاريع التنموية والخدمية.

5. إقرار املشاريع الخدمية  و االستثمارية املحالة اليه من املجلس التنفيذي.

6. إقرار املشاريع التنموية التي تعود بالنفع العام على املحافظة .

7. مناقشة  تقارير عمليات تنفيذ املشاريع و الخطط والبرامج التي تتولى الدوائر الحكومية في املحافظة تنفيذها .

8. اقتراح انشاء مشاريع استثمارية والقيام بمشاريع مشتركة مع املحافظات األخرى.

9. تحديد املناطق الواقعة ضمن حدود املحافظة  التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية.

10. مناقشة اي من اعضاء املجلس التنفيذي في املوضوعات الداخلة ضمن اختصاصه .
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5. تقسيم مجالس المحافظات
بحســب النظــام املعــدل للدوائــر االنتخابيــة رقــم 12 لعــام 2017 فقــد قســم الدوائــر االنتخابيــة إلــى 158 منطقــة توزعــت علــى 

محافظــات اململكــة كاآلتــي:

الجدول رقم )7(: يبين تقسيم دوائر الامركزية وعدد املقاعد لكل دائرة ومقاعد السيدات في كل محافظة - املصدر: راصد

مقاعد السيداتعدد املقاعدعدد الدوائراملحافظةالرقم

31405العاصمة1

22394اربد2

12212البلقاء3

10212الكرك4

8162معان5

13303الزرقاء6

18254املفرق7

6142الطفيلة8

6152مادبا9

7192عجلون10

6152جرش11

6141العقبة12
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6. توزيع المقترعين على المحافظات حسب الفئات العمرية

الجدول رقم )8(: يبين توزيع املقترعين على املحافظات حسب الفئات العمرية - املصدر: راصد

الفئة 

العمرية

التوزيع 

الجندري

محافظة 

إربد

محافظة 

البلقاء

محافظة 

الزرقاء

محافظة 

الطفيلة 

محافظة 

العاصمة 

محافظة 

العقبة 

محافظة 

الكرك

محافظة 

املفرق

محافظة 

جرش

محافظة 

عجلون

محافظة 

مادبا 

محافظة 

معان 
املجموع 

30-18

498591792624369441656495595312907155158476777383007448219437ذكور 

54731171641538155903731349691588021763117881128776558120211641اناث 

1045903509039750100069380810922287873727820264190601595515568431078املجموع

35-31

1323452816567128316284180535734074233418022433216260832ذكور 

1777556544828188011957159451146951391936802495272668573اناث 

31009109351139531632824133998687110256253548249284888129405املجموع

40-36

1403654106915141215961164941314341275921512414205563234ذكور 

1721956035473172312470144552266416371235172603237367780اناث 

31255110131238831352843130949357107576471566850174428131014املجموع

50-41

359471271215513333032990308210163111046538636557074219147670ذكور 

33089110961175229652569827269753113356075620350044135129831اناث 

690362380827265629558688580819916224391261312568107118354277501املجموع

60-51

24552869610339194523299218464726586388940023844257598383ذكور 

2197977987753181718515173964676433367238573295248385808اناث 

465311649418092376241814392312939130197561785971395058184191املجموع

اكبر من 60

2106173438108176522221153858286431328234843382262387066ذكور 

1551756295040136813093104952635469273930712509194762694اناث 

365781297213148313335314258711091119006021655558914570149760املجموع

318999110312122038294942862962933390777106418591835719249641428661302949املجموع الكلي
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6. توزيع المقترعين على المحافظات حسب الفئات العمرية

الجدول رقم )8(: يبين توزيع املقترعين على املحافظات حسب الفئات العمرية - املصدر: راصد

الفئة 

العمرية

التوزيع 

الجندري

محافظة 

إربد

محافظة 

البلقاء

محافظة 

الزرقاء

محافظة 

الطفيلة 

محافظة 

العاصمة 

محافظة 

العقبة 

محافظة 

الكرك

محافظة 

املفرق

محافظة 

جرش

محافظة 

عجلون

محافظة 

مادبا 

محافظة 

معان 
املجموع 

30-18

498591792624369441656495595312907155158476777383007448219437ذكور 

54731171641538155903731349691588021763117881128776558120211641اناث 

1045903509039750100069380810922287873727820264190601595515568431078املجموع

35-31

1323452816567128316284180535734074233418022433216260832ذكور 

1777556544828188011957159451146951391936802495272668573اناث 

31009109351139531632824133998687110256253548249284888129405املجموع

40-36

1403654106915141215961164941314341275921512414205563234ذكور 

1721956035473172312470144552266416371235172603237367780اناث 

31255110131238831352843130949357107576471566850174428131014املجموع

50-41

359471271215513333032990308210163111046538636557074219147670ذكور 

33089110961175229652569827269753113356075620350044135129831اناث 

690362380827265629558688580819916224391261312568107118354277501املجموع

60-51

24552869610339194523299218464726586388940023844257598383ذكور 

2197977987753181718515173964676433367238573295248385808اناث 

465311649418092376241814392312939130197561785971395058184191املجموع

اكبر من 60

2106173438108176522221153858286431328234843382262387066ذكور 

1551756295040136813093104952635469273930712509194762694اناث 

365781297213148313335314258711091119006021655558914570149760املجموع

318999110312122038294942862962933390777106418591835719249641428661302949املجموع الكلي
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7. نسب المقترعين الذكور واألناث على مستوى المحافظات

الجدول رقم )9(: يبين نسب املقترعين الذكور واألناث على مستوى املحافظات - املصدر: راصد

نسبة اقتراع االناث مقترعين اناث نسبة اقتراع الذكور مقترعين ذكور املحافظة

%11904614.0%16725021.3محافظة العاصمة 

%5294434.9%5736843.5محافظة البلقاء

%5022716.0%7181124.4محافظة الزرقاء

%2356141.0%2608054.1محافظة مادبا

%16031040.5%15868946.9محافظة اربد 

%5836757.6%4805162.8محافظة املفرق

%3190555.0%2727859.3محافظة جرش

%3161561.0%2557765.2محافظة عجلون

%4770353.7%4307461.6محافظة الكرك

%1534349.5%1415161.2محافظة الطفيلة 

%2178449.9%2108259.6محافظة معان 

%1352231.6%1621141.7محافظة العقبة 

%62632728.7%67662235.1املجموع
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8. توزيع المقترعين جندريًا على مستوى البلديات

الجدول رقم )10(: يبين نسب املقترعين حسب الجنس ونسب اقتراعهم ممن يحق لهم االنتخاب على مستوى البلدية - املصدر: راصد

البلديةاملحافظة 
نسبة 

املقترعين

نسبة 

املقترعات

مجموع 

املقترعين

من يحق لهم 

االنتخاب 

نسبة 

االقتراع

%218790149907314.6%11.1%18.3أمانة عمان الكبرىمحافظة العاصمة

%118522877841.2%35.3%48.0ناعور الجديدةمحافظة العاصمة

%4135613667.4%59.8%69.8أم البساتين محافظة العاصمة

%4953745166.5%64.5%71.4حسبان الجديدةمحافظة العاصمة

%153514054137.9%35.9%46.1سحاب محافظة العاصمة

%4091607567.3%63.1%73.8أم الرصاص محافظة العاصمة

%130432046463.7%57.2%71.2لواء املوقرمحافظة العاصمة

%119052256252.8%45.8%61.9الجيزة الجديدةمحافظة العاصمة

%2176266481.7%70.8%83.8العامريةمحافظة العاصمة

%350198490441.2%36.7%47.0السلط الكبرىمحافظة البلقاء

%243795370545.4%20.5%30.4عين الباشا الجديدةمحافظة البلقاء

%131353421938.4%32.4%45.8الشونى الوسطىمحافظة البلقاء

%59881035557.8%54.0%63.3معدي الجديدةمحافظة البلقاء

%52001180844.0%40.7%47.6الفحيصمحافظة البلقاء

%4107756854.3%49.3%60.3ماحص محافظة البلقاء

%111011401479.2%67.3%73.6العارضة الجديدةمحافظة البلقاء

%155842991752.1%51.1%54.4دير عا الجديدةمحافظة البلقاء

%1799240474.8%74.4%76.8سويمة محافظة البلقاء

%5251036169614.5%11.4%19.1الزرقاء محافظة الزرقاء

%3657517439521.0%14.3%24.9الرصيفة محافظة الزرقاء

%134573954534.0%29.9%38.9الهاشمية الجديدةمحافظة الزرقاء

%72761551346.9%39.7%55.0الظليلمحافظة الزرقاء

%2153333964.5%60.0%70.1الحاباتمحافظة الزرقاء

%6616965668.5%66.1%73.2بيرين الجديدةمحافظة الزرقاء

%3451573560.2%57.1%64.2األزرق محافظة الزرقاء
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االنتخاب 

نسبة 

االقتراع

%340688128341.9%35.4%49.8مادبا الكبرى محافظة مادبا

%65001101859.0%54.9%65.6ذيبان الجديدةمحافظة مادبا

%6213964364.4%57.4%70.9لب ومليح محافظة مادبا

%2860416668.7%68.4%77.4جبل بني حميدةمحافظة مادبا

%10196835394928.8%25.1%33.0اربد الكبرىمحافظة اربد 

%276445442850.8%43.9%58.4الرمثا الجديدةمحافظة اربد 

%189043035962.3%59.3%66.3غرب اربدمحافظة اربد 

%151982347564.7%62.9%67.6سهل حوران محافظة اربد 

%4597800557.4%56.0%59.6الشعلة محافظة اربد 

%77811515751.3%48.1%56.3خالد بن الوليدمحافظة اربد 

%6459989765.3%6962.1 .%14اليرموك الجديدةمحافظة اربد 

%119592008659.5%56.8%63.5الكفارات محافظة اربد 

%134382864546.9%43.9%51.1معاذ بن جبل محافظة اربد 

%5582951958.6%56.8%61.7السرومحافظة اربد 

%109432044653.5%52.6%55.6طبقة فحل محافظة اربد 

%89602103042.6%39.2%47.4شرحبيل بن حسنةمحافظة اربد 

%191363421155.9%52.1%61.4املزار الجديدةمحافظة اربد 

%144542299262.9%60.8%66.1الطيبة الجديدةمحافظة اربد 

%70761021669.3%69.9%69.0رابية الكورة محافظة اربد 

%187653064861.2%59.7%64.0دير ابي سعيدمحافظة اربد 

%146162493558.6%57.2%61.5برقشمحافظة اربد 

%115161891460.9%60.4%62.2الوسطية محافظة اربد 

%204404675343.7%39.0%50.0املفرق الكبرىمحافظة املفرق

%78821172467.2%66.4%69.8رحاب الجديدةمحافظة املفرق

%95721399368.4%66.7%71.2بلعما الجديدةمحافظة املفرق

%3522492371.5%68.0%71.4الزعتري واملنشيةمحافظة املفرق

%6133880969.6%64.7%70.6حوشا الجديدةمحافظة املفرق

%67971451246.8%42.6%52.9الخالدية محافظة املفرق
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%2398322974.3%74.0%74.9الباسلية محافظة املفرق

%73441119865.6%65.4%66.6السرحان محافظة املفرق

%5421752272.1%73.6%71.8االمير الحسين بن عبدهللا محافظة املفرق

%4257579473.5%72.2%75.8منشية بني حسنمحافظة املفرق

%2373269588.1%83.2%80.0بني هاشممحافظة املفرق

%1393207067.3%69.8%72.6الصفاوي محافظة املفرق

%73981080468.5%68.2%70.4ام الجمالمحافظة املفرق

%4464794456.2%54.1%60.2صبحا والدفيانة محافظة املفرق

%4845701869.0%68.5%73.7ام القطين واملكيفتة محافظة املفرق

%4455642369.4%73.7%73.5دير الكهف محافظة املفرق

%4790634675.5%72.1%74.9الصالحية ونايفة محافظة املفرق

%2934698542.0%35.5%51.8الرويشد الجديدةمحافظة املفرق

%241254720451.1%38.4%48.4جرش الكبرىمحافظة جرش

%143602034870.6%70.0%72.2املعراضمحافظة جرش

%4949702770.4%69.7%72.4برما محافظة جرش

%5972763078.3%79.3%77.7باب عمان محافظة جرش

%97741306474.8%75.7%73.5النسيم محافظة جرش

%194533299759.0%57.5%61.6عجلون الكبرى محافظة عجلون

%140222061668.0%67.5%69.1كفرنجة الجديدة محافظة عجلون

%81081457955.6%50.4%63.5الجنيد محافظة عجلون

%87391291067.7%67.8%68.3الشفا محافظة عجلون

%68701044665.8%65.2%68.1العيونمحافظة عجلون

%261185035451.9%46.9%58.4الكرك الكبرىمحافظة الكرك

%2940459064.1%62.1%67.3طال الجديدةمحافظة الكرك

%5028931854.0%49.6%59.5عي محافظة الكرك

%75791377355.0%50.1%61.3شيحانمحافظة الكرك

%5841928162.9%61.1%66.7عبدهللا بن رواحةمحافظة الكرك

%148592569757.8%54.8%62.6مؤته واملزار محافظة الكرك
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%98821463467.5%63.9%73.5مؤاب الجديدةمحافظة الكرك

%157632658559.3%60.2%59.1غور الصافي واملزرعة محافظة الكرك

%1220427528.5%24.4%44.3القطرانة محافظة الكرك

%1547210073.7%85.6%89.5السلطاني محافظة الكرك

%172613496649.4%43.3%57.8الطفيلة الكبرى محافظة الطفيلة 

%5832888065.7%64.0%69.1بصيرا محافظة الطفيلة 

%3407495968.7%67.7%71.1القادسية محافظة الطفيلة 

%2994565552.9%45.2%63.2الحسامحافظة الطفيلة 

%122972394551.4%46.5%56.9معان محافظة معان 

%4591732762.7%58.2%69.4الحسينية الجديدةمحافظة معان 

%3575545865.5%64.1%67.9ايل الجديدة محافظة معان 

%4056724256.0%48.9%66.4الشراهمحافظة معان 

%2233306872.8%70.5%77.2االشعريمحافظة معان 

%5223930456.1%51.0%63.7الشوبك الجديدةمحافظة معان 

%3364515265.3%57.9%67.6الجفر محافظة معان 

%5768918962.8%56.1%71.9القويرة الجديدة محافظة العقبة 

%2168279477.6%82.5%72.4حوض الديسهمحافظة العقبة 

%902164155.0%48.1%64.5قريقرة وفينانمحافظة العقبة 

%1488199774.5%71.5%79.9وادي عربة محافظة العقبة 

%1950375252.0%44.6%60.7رحمة وقطر محافظة العقبة 

%174546252327.9%22.3%34.0العقبة محافظة العقبة 






