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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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خالصـــــة التقريــــر النهائــــي 

لمراقبـــة انتخابــات مجالـــس 

المحافظـــــات والمجالــــــس 

 2017 البلديــة 
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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
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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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1.1 مقدمة

تعتبــر عمليــة مراقبــة جــداول الناخبيــن مــن أهــم األدوات التــي يمكــن مــن خالهــا قيــاس قــدرة اإلدارة االنتخابيــة علــى إدارة املشــهد 

االنتخابــي ال ســيما وأن عمليــة إعــداد وعــرض جــداول الناخبيــن تعتبــر مــن املراحــل األولــى فــي الــدورة االنتخابيــة، وبنــاًء عليــه عمــل 

فريق راصد على متابعة ومراقبة هذه املرحلة من خال تنفيذ دراسة نوعية تهدف لقياس دقة الجداول األولية التي تم عرضها. 

ــر عمليــة تســجيل 
ّ
تلجــأ بعــض األنظمــة االنتخابيــة إلــى تســجيل الناخبيــن لضمــان حصــر التصويــت فــي األشــخاص املؤهليــن، وتوف

الناخبيــن العدالــة فــي التصويــت بحيــث يمكــن إجــراء اعتراضــات علــى جــداول الناخبيــن، وبالتالــي منــع األشــخاص غيــر املؤهليــن مــن 

التصويت، وتهدف هذه العملية كذلك إلى حصر األشخاص الذين تنطبق عليهم معايير األهلية للمشاركة في االنتخابات قبل يوم 

االقتراع، ووضع الئحة تتضمن أسماء الذين ثبتت أهليتهم للمشاركة في العملية االنتخابية، وتسمى »جداول الناخبين النهائية«.

وبنــاًء علــى ذلــك راقــب فريــق راصــد مــدى تطبيــق اإلجــراءات التــي وردت فــي التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بإعــداد جــداول 

الناخبيــن النتخابــات املجالــس البلديــة ومجالــس املحافظــات فكانــت مرحلــة إعــان الجــداول األوليــة للناخبيــن والتــي بــدأت فــي 

 تقّيــم دقــة جــداول الناخبيــن األوليــة، بهــدف توعيــة 
ً
2017/5/21 واســتمرت حتــى 2017/5/31، حيــث يقــّدم الفريــق دراســة

املواطنيــن بضــرورة التحقــق مــن بياناتهــم الــواردة فــي الجــداول األوليــة لتصويــب األخطــاء »إن وجــدت«.

يســتند اإلطــار القانونــي لعمليــة إعــداد جــداول الناخبيــن بمراحلهــا املختلفــة علــى قانــون الهيئــة املســتقلة وتعديلــه رقــم )11( 

لســنة 2012 وقانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015 فــي مادتــه رقــم )35(، وقانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 فــي 

مادته رقم )15( والتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين النتخابات املجالس البلدية في مادتيه )38( و)39( 

مــن قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015 والتعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بإعــداد جــداول الناخبيــن ملجالــس املحافظــات 

 ألحكام املادة )14( من قانون الامركزية رقم )49( لســنة 2015، وألزمت التعليمات التنفيذية من قانون 
ً
الصادرة اســتنادا

البلديــات رقــم )41( لســنة 2015 فــي املــادة رقــم )5( وقانــون املحافظــات رقــم )5( الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بنشــر الجــداول 

االنتخابيــة ورقيــا وإلكترونيــا وفــي صحيفتيــن يوميتيــن.

وتأتــي أهميــة عمليــة مراقبــة عــرض جــداول الناخبيــن مــن ضــرورة توفيــر املعاييــر املتعلقــة بالحريــة والعدالــة االنتخابيــة حتــى 

يضمــن الناخــب حقــه فــي االقتــراع وضمــان ورود اســمه ضمــن تلــك الجــداول كمــا تعتبــر عمليــة عــرض الجــداول وفتــح بــاب 

االعتراضات األســاس في البناء لعملية انتخابية تتوائم واملمارســات الدولية الفضلى، وعمل راصد خال الســنوات الســابقة 

علــى التأكــد مــن دقــة الجــداول االنتخابيــة حيــث كانــت نســبة الخطــأ الــواردة فــي الجــداول فــي عــام 2010 قــد وصلــت إلــى 17% 

بينمــا كانــت %8 فــي عــام 2013 ووصلــت فــي عــام 2016 إلــى %3 فقــط، ممــا يشــير إلــى أهميــة مراقبــة جــداول الناخبيــن والتأكــد 

مــن املعلومــات الــواردة فيهــا. 
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1.2 جداول الناخبين في انتخابات البلدية ومجالس المحافظات 
لعام 2017

جــداول الناخبيــن هــي عبــارة عــن ســجل يتضّمــن معلومــات عــن كل مواطــن مســّجل ومؤّهــل للتصويــت، وتتضّمــن تلــك القائمــة 

 التفاصيــل ذات الصلــة املســتخدمة لتحديــد أماكــن انتشــار الناخبيــن، وتوزيعهــم علــى دوائــر انتخابيــة محــّددة ومكاتــب 
ً
أيضــا

االقتــراع املخصصــة لهــم، وتتفــّرع مــن القائمــة الرئيســية عــدة قوائــم معــّدة لاســتخدام فــي كل مكتــب اقتــراع، وهــي ال تتضّمــن 

إال أســماء الناخبيــن املعّيــن لهــم التصويــت فــي هــذا املركــز بالــذات.

الكافــي  الوقــت  للناخبيــن  أتيــح  مــا  إذا  العامــة أن يزيدهــا دقــة ويجعلهــا متكاملــة،  أمــام  الناخبيــن  ومــن شــأن وضــع جــداول 

لتصحيــح أي أخطــاء أو تحديــث املعلومــات الــواردة فيهــا، فــا شــّك أّن القــدرة علــى معاينــة وتصحيــح القائمــة بكاملهــا يعــّزز 

اع 
ّ
الثقة العامة بالعملية االنتخابية والهيئة املشــرفة على االنتخابات واإلجراءات االنتخابية على نطاق أوســع، كما أّن االط

علــى تلــك القوائــم يفســح املجــال أمــام كافــة أطــراف العمليــة االنتخابيــة مــن التحقــق مــن دقــة هــذه القوائــم، أمــا منظمــات 

املجتمــع املدنــي فيســُعها التحّقــق مــن جــودة قوائــم الناخبيــن مــن خــال إخضاعهــا لتدقيــق مســتقل ومراجعــة أخــرى حياديــة.

وعملــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى نشــر الجــداول األوليــة بتاريــخ 2017/5/21 وفتحــت بــاب االعتراضــات الشــخصية 

واالعتراضات ضد الغير إبان نشــرها للجداول وتم تقديم 8492 اعتراض شــخ�سي تم قبول ما نســبته %75 من االعتراضت 

املقدمــة فيمــا وصــل عــدد االعتراضــات ضــد الغيــر إلــى 969 اعتــراض لــم يقبــل أٌي منهــا، ونشــرت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

بتاريــخ 2017/7/1 الجــداول النهائيــة للناخبيــن بمجمــوع ناخبيــن وصــل إلــى 4 مليــون و109 ألــف ناخــب شــكلت اإلنــاث مــا 

نســبته %53 مــن مجمــوع الذيــن يحــق لهــم االقتــراع، وعمــل فريــق راصــد علــى جمــع املعلومــات الكميــة الخاصــة بَمــن يحــق 

لهــم االقتــراع، وذلــك مــن خــال جــداول الناخبيــن املنشــورة علــى موقــع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، موزعيــن حســب البلديــات 

باإلضافــة للمناطــق التــي يحــق لهــم فــي االنتخابــات الامركزيــة فقــط والتــي يحــق لهــا االنتخــاب علــى مجالــس املحافظــات فقــط، 

مثــل منطقــة معــان السادســة والســابعة والثامنــة ومنطقــة جــرش الثالثــة، ويبيــن الجــدول رقــم )1( أعــداد الناخبيــن حســب 

البلديــات وحســب الجنــس: 

الجدول )1(: أعداد الناخبين حسب جنسهم على مستوى البلديات - املصدر: راصد 

املجموعاناثذكور املنطقةاملحافظة الرقم

104061215622562بلدية الجيزة العاصمة1

114815162664بلدية العامرية العاصمة2

274333936136بلدية أم البساتينالعاصمة3

250335726075بلدية أم الرصاص الجديدةالعاصمة4
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املجموعاناثذكور املنطقةاملحافظة الرقم

304744047451بلدية حسبانالعاصمة5

192162132540541بلدية سحابالعاصمة6

87261173820464بلدية لواء املوقرالعاصمة7

129641581428778بلدية ناعور الجديدة العاصمة8

105131101921532منطقة أبو نصيرأمانة عمان9

264634066052منطقة أحدأمانة عمان10

300503238362433منطقة صويلحأمانة عمان11

218552371345568منطقة جبيهة أمانة عمان12

6502771374136401منطقة العبدليأمانة عمان13

5716659238116404منطقة القويسمة والجويدةأمانة عمان14

205642158042144منطقة املدينة أمانة عمان15

5327254573107845منطقة النصرأمانة عمان16

6345965026128485منطقة اليرموك أمانة عمان17

134731435027823منطقة ام القصير واملقابلين أمانة عمان18

5319954631107830منطقة بدر أمانة عمان19

278835026290منطقة بدر الجديدةأمانة عمان20

8295686408169364منطقة بسمانأمانة عمان21

325393616868707منطقة التاع وخلدا وأم السماقأمانة عمان22

232022454547747منطقة خربة السوق واليادودةأمانة عمان23

266362710753743منطقة راس العين أمانة عمان24

351933893374126منطقة زهرانأمانة عمان25

6685709413779منطقة شفا بدرانأمانة عمان26

184502008138531منطقة طارقأمانة عمان27

446914746892159منطقة ماركا أمانة عمان28

145451622430769منطقة مرج الحمامأمانة عمان29

4780753534101341منطقة وادي السير أمانة عمان30

169263184686353949بلدية اربد الكبرىاربد31

263672806154428بلدية الرمثا الجديدةاربد32

429852219519بلدية السرو اربد33
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املجموعاناثذكور املنطقةاملحافظة الرقم

350045058005بلدية الشعلة اربد34

102671272522992بلدية الطيبة الجديدةاربد35

87711131520086بلدية الكفارات اربد36

151661904534211بلدية املزار الجديدةاربد37

86061030818914بلدية الوسطيةاربد38

442954689897بلدية اليرموك الجديدةاربد39

105111442424935بلدية برقشاربد40

6520863715157بلدية خالد بن الوليداربد41

130371761130648بلدية دير ابي سعيد الجديدةاربد42

4617559910216بلدية رابية الكورة اربد43

106431283223475بلدية سهل حوران اربد44

94731155721030بلدية شرحبيل اربد45

84931195320446بلدية طبقة فحل اربد46

134981686130359بلدية غرب اربداربد47

128341581128645بلدية معاذ بن جبل اربد48

391974570784904بلدية السلطالبلقاء49

158691835034219بلدية الشونة الوسطىالبلقاء50

313339267059بلدية العارضة الجديدةالبلقاء51

5694611411808بلدية الفحيصالبلقاء52

126601725729917بلدية دير عاالبلقاء53

101713872404بلدية سويمةالبلقاء54

260872761853705بلدية عين الباشا البلقاء55

341141577568بلدية ماحص البلقاء56

4596575910355بلدية معدي البلقاء57

208822177142653البلقاء الثامنة البلقاء58

267330625735بلدية األزرق الجديدةالزرقاء59

142019193339بلدية الحابات الزرقاء60

8584288553174395بلدية الرصيفة الزرقاء61

175286186410361696بلدية الزرقاءالزرقاء62
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املجموعاناثذكور املنطقةاملحافظة الرقم

7381813215513بلدية الضليلالزرقاء63

181612138439545بلدية الهاشمية الجديدةالزرقاء64

422054369656بلدية بيرين الجديدةالزرقاء65

251431415655بلدية الحساالطفيلة 66

153511961534966بلدية الطفيلة الكبرىالطفيلة 67

192730324959بلدية القادسية الطفيلة68

354253388880بلدية بصيرا الطفيلة69

388053099189بلدية القويرة الجديدةالعقبة 70

124715472794بلدية حوض الديسة العقبة 71

175519973752بلدية رحمة وقطر العقبة 72

6999421641بلدية قريقرة وفينانالعقبة 73

83511621997بلدية وادي عربةالعقبة 74

306053191862523العقبة االولى العقبة 75

115951499026585بلدية األغوار الجنوبية الكرك 76

4736411114بلدية السلطاني الكرك 77

191023654275بلدية القطرانة الكرك 78

228532750150354بلدية الكرك الكبرى الكرك 79

6295747813773بلدية شيحانالكرك 80

192026704590بلدية طال الجديدةالكرك 81

389253899281بلدية عبدهللا بن رواحةالكرك 82

424050789318بلدية عي الكرك 83

6298833614634بلدية مؤاب الجديدةالكرك 84

110591463825697بلدية مؤته واملزار الكرك 85

317043527522بلدية االمير حسين بن عبدهللا املفرق86

128819413229بلدية الباسلية املفرق87

6372814014512بلدية الخالدية املفرق88

331336726985بلدية الرويشد الجديدةاملفرق89

214827754923بلدية الزعتري واملنشية املفرق90

4730646811198بلدية السرحان املفرق91
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املجموعاناثذكور املنطقةاملحافظة الرقم

263037166346بلدية الصالحية ونايفة املفرق92

87711932070بلدية الصفاوي املفرق93

212802547346753بلدية املفرق الكبرى املفرق94

4450635410804بلدية ام الجمال الجديدةاملفرق95

286141577018بلدية ام القطين واملكيتفة املفرق96

5912808113993بلدية بلعما الجديدةاملفرق97

112115742695بلدية بني هاشم املفرق98

356752428809بلدية حوشا املفرق99

257938446423بلدية دير الكهف الجديدةاملفرق100

4911681311724 بلدية رحاب الجديدةاملفرق101

251732775794بلدية منشية بني حسناملفرق102

343145137944بلدية صبحا والدفيانة املفرق103

87541159420348بلدية املعراض جرش104

5422764213064بلدية النسيم جرش105

310145297630بلدية باب عمان جرش106

301240157027بلدية برما الجديدةجرش107

216002560447204بلدية جرش الكبرى جرش108

439647059101جرش الثالثة جرش109

6250832914579بلدية الجنيد عجلون110

5500741012910بلدية الشفاعجلون111

4183626310446بلدية العيون عجلون112

148731812432997بلدية عجلون الكبرى عجلون113

88441177220616بلدية كفرنجة الجديدة عجلون114

4859615911018بلدية ذيبان الجديدةمادبا 115

420554389643بلدية لب ومليح مادبا 116

377574352681283بلدية مادبا الكبرى مادبا 117

168824784166بلدية جبل بني حميدة مادبا 118

116119073068منطقة بلدية االشعري معان 119

225328995152منطقة بلدية الجفر معان 120
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املجموعاناثذكور املنطقةاملحافظة الرقم

313341947327منقطة بلدية الحسينية الجديدةمعان 121

309641467242منقطة بلدية الشراة معان 122

391253929304منطقة بلدية الشوبك الجديدةمعان 123

230631525458منطقة بلدية ايل الجديدةمعان 124

116341231123945منطقة بلدية معان الكبرى معان 125

6407765814065معان السادسة معان 126

153319573490معان السابعة معان 127

129161290معان الثامنة معان 128

ويبين الجدول رقم )2( أعداد الناخبين حسب الجنس موزعين على املحافظات: 

 الجدول )2(: أعداد الناخبين حسب جنسهم على مستوى املحافظات - املصدر: راصد 

املجموعإناثذكوراملحافظةالرقم

6075373918134671العاصمة1

7267167723571499073أمانة عمان2

340293396619736912اربد3

132546152046284592البلقاء4

294983314896609879الزرقاء5

233343112654460الطفيلة 6

390214287581896العقبة 7

7053589086159621الكرك 8

77157101585178742املفرق9

4628558089104374جرش10

396505189891548عجلون11

4850957601106110مادبا 12

355644377779341معان 13

193534621858734121219املجموع 14
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»Voters List Audit« 1.3 التحقق من جداول الناخبين

 مــع املعاييــر الدوليــة لانتخابــات الحــرة والنزيهــة والشــفافة والعادلــة، قــام فريــق راصــد بعمليــة التحقــق مــن دقــة 
ً
وتماشــيا

جــداول الناخبيــن األوليــة »Voters List Audit« لعــدة مــرات  والتــي بدأهــا عــام 2010، حيــث يتــم إخضــاع هــذه القوائــم إلــى 

عمليــة تحقــق باالعتمــاد علــى منهجيــة خاصــة تبيــن مــدى دقــة هــذه القوائــم، وال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن فريــق راصــد هــو الجهــة 

ت هــذه املنهجيــة الرقابيــة املتخصصــة. 
ّ

الرقابيــة  الوحيــدة  فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا التــي نفــذ

املباشــرة  األســئلة  توجيــه  علــى  قــام  كمــي،  بحثــي  منهــج  باســتخدام  للناخبيــن  األوليــة  القوائــم  مــن  التحقــق  عمليــة  تمــت 

للمســتجيبين ومقارنتهــا مــع كل ممــا ورد فــي الجــداول األوليــة ومــا أفــاد املســتجيبون بدقتــه، وارتكــزت الدراســة علــى أســلوب 

 Stratified Random« مركبــة  عشــوائية  عينــة  اختيــار  تــم  حيــث   ،»Voter-to-List« القائمــة«  إلــى  الناخــب  »مــن  التدقيــق 

 وناخبــة وردت أســماؤهم علــى جــداول الناخبيــن األوليــة مــن مجمــوع الناخبيــن بدرجــة ثقــة 
ً
Sample« بواقــع 1,900 ناخبــا

95% وهامــش خطــأ قيمتــه 3%، وتــم تصميــم اســتمارة التحقــق باالرتــكاز علــى املعاييــر املرتبطــة بعمليــة التحقــق مــن الجــداول 

 وباحثــة تواصلــوا مــع الناخبيــن مــن خــال الهاتــف.
ً
األوليــة تــم ذلــك مــن خــال 35 باحثــا

تــا ذلــك بــدء التواصــل مــع الناخبيــن، إذ تــم ســؤال الناخبيــن ابتــداًء إذا مــا كان لديهــم علــم بــأن الهيئــة املســتقلة قــد نشــرت 

الجــداول األوليــة للناخبيــن، ثــم االستفســار عــن مــا إذا كانــوا قــد تحققــوا مــن بياناتهــم الــواردة فــي الجــداول األوليــة للناخبيــن، وفــي 

حــال كانــوا غيــر متحققيــن، تــم طلــب الرقــم الوطنــي منهــم وإعــادة االتصــال بهــم بعــد جلــب البيانــات الســتكمال أســئلة االســتمارة.

كمــا عمــل راصــد مــن خــال الدراســة التــي تــم تنفيذهــا علــى قيــاس توجهــات املواطنيــن األردنييــن لانتخابــات املقبلــة حيــث 

بّينــت النتائــج أن نســبة الذيــن يعلمــون بنشــر الجــداول األوليــة للناخبيــن إلــى %41 مــن مجمــوع املســتجيبين فيمــا وصلــت 

نســبة الذيــن تحققــوا مــن بياناتهــم الــواردة فــي الجــداول األوليــة إلــى %29 مــن نســبة الذيــن يعلمــون عــن نشــر الجــداول األوليــة، 

ووصلــت نســبة الذيــن لــم تــدرج أســماؤهم علــى الجــداول األوليــة للناخبيــن إلــى %3 مــن مجمــوع املســتجيبين.

وأشــار التقريــر إلــى أن %92 مــن املواطنيــن قــد تأكــدوا مــن مطابقــة املجلــس البلــدي الــوارد فــي الجــداول األوليــة مــع مــكان 

ســكنهم، فيمــا وصلــت نســبة دقــة الدوائــر الخاصــة بمجالــس املحافظــات بالنســبة للمواطنيــن إلــى %91، وبينــت الدراســة أن 

 مــع املجلــس البلــدي الــذي يتبــع لــه 
ً
%7 مــن املســتجيبين قالــوا بــأن الدائــرة الخاصــة بمجالــس املحافظــات ال تتوائــم جغرافيــا

املواطــن، فيمــا قــال %4 مــن املســتجيبين بأنهــم ال يعلمــون فيمــا إذا كانــت الدائــرة االنتخابيــة الخاصــة بمجالــس املحافظــات 

تتوائــم مــع املجلــس البلــدي.
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وعلــى صعيــد متصــل تــم االستفســار عــن تقييــم املوظفيــن العامليــن فــي االنتخابــات بشــكل عــام ســواًء فــي االنتخابــات الســابقة 

أو خــال مرحلــة عــرض الجــداول األوليــة للناخبيــن حيــث وصــف %28 مــن املســتجيبين أداء املوظفيــن باملمتــاز، فيمــا قــال 

، فيمــا وصلــت نســبة املســتجيبين الذيــن يــرون بــأن أداء املوظفيــن كان 
ً
%38 مــن املســتجيبين إن أداء املوظفيــن كان جيــد جــدا

 إلــى حــٍد مــا.
ً
 إلــى %22، بينمــا قــال مــا نســبته %12 مــن املســتجيبين أن أداء املوظفيــن كان مقبــوال

ً
جيــدا
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1.4 االعتراضات على جداول الناخبين األولية

كذلــك تــم فتــح بــاب االعتــراض علــى الجــداول األوليــة للناخبيــن فــي اليــوم التالــي لعــرض تلــك الجــداول، حيــث خصصــت دوائــر 

األحــوال املدنيــة والجــوازات مكاتبهــا لتقديــم االعتراضــات علــى البيانــات االنتخابيــة الذاتيــة، بينمــا تــم فتــح بــاب االعتــراض علــى 

الغيــر فــي الجــداول ذاتهــا ضمــن الدائــرة االنتخابيــة فــي مراكــز لجــان االنتخــاب. وأعلنــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى موقعهــا 

اإللكترونــي نتائــج عمليــة االعتــراض مــن خــال نشــر القوائــم الخاصــة بجميــع أنــواع االعتراضــات.

وبحســب التحليــات الكميــة التــي عمــل عليهــا فريــق راصــد فقــد بلــغ مجمــوع االعتراضــات الشــخصية 8492 منهــا 6367 تــم 

قبولهــا وبنســبة %75 مــن مجمــوع االعتراضــات،  فيمــا رفــض 2125 اعتــراض وبنســبة %25 مــن مجمــوع االعتراضــات. 

 تلتهــا محافظــة املفــرق 
ً
 بعــدد اعتراضــات بلــغ 2036 اعتراضــا

ً
 شــخصيا

ً
وتصــدرت محافظــة العاصمــة  أكثــر املحافظــات اعتراضــا

 بعــدد بلــغ 35، 106 علــى التوالــي. 
ً
، فيمــا كانــت محافظتــا العقبــة ومعــان األقــل اعتراضــا

ً
بعــدد اعتراضــات بلــغ 1375 اعتراضــا
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أمــا علــى صعيــد االعتراضــات علــى مســتوى املحافظــات فيمــا يخــص االعتراضــات ضــد الغيــر، فقــد بينــت التحليــات الكميــة 

 علــى 
ً
، جميعهــا رفضــت ولــم يقبــل أي اعتــراض، وكانــت محافظــة البلقــاء األكثــر اعتراضــا

ً
أن مجموعهــا وصــل إلــى 969 اعتراضــا

 تلتهــا محافظــة الزرقــاء بعــدد اعتراضــات بلــغ 201 اعتــراض. 
ً
مســتوى محافظــات اململكــة  بعــدد بلــغ 623 اعتراضــا

ولم يتقدم أي اعتراض في محافظات املفرق، جرش، عجلون، الطفيلة، العقبة.
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البـــاب الثانــي: مراقبــة مرحلــة 

ــحين ــجيل المترش تس
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2.1 مقدمة
تعــدُّ مراقبــة مرحلــة تســجيل املترشــحين مــن املراحــل املهمــة فــي العمليــة االنتخابيــة، فهــي املرحلــة التــي يقــوم فيهــا مــن يرغبــون 

بالترشــح لانتخابــات بالقــدوم إلــى مراكــز التســجيل وتعبئــة بياناتهــم الشــخصية وفــي حــال تــم قبــول طلبهــم باملوافقــة فإنــه يحــق 

لهم خوض املنافســة على املقعد الذي ترشــح عليه، واســتمرت عملية تســجيل املرشــحين خال  الفترة الواقعة ما بين 3 - 5 

/ 7 / 2017  فــي مراكــز تســجيل املترشــحين والتــي وصــل عددهــا إلــى 115 مركــز موزعــة فــي جميــع مناطــق اململكــة و عملــت بهــا  

كــوادر الهيئــة املســتقلة لانتخــاب املختصــة بالنظــر فــي عمليــة تســجيل املرشــحين والتأكــد مــن اســتكمال األوراق الثبوتيــة 

 
ً
التــي أوردهــا قانــون البلديــات رقــم )41(  لســنة 2015  ضمــن املــادة )40(، والتــي أوجبــت علــى املترشــح أن يكــون قــد أتــم خمســا

وعشــرين ســنة شمســية، والقانــون الخــاص بالامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 ضمــن املــادة  )19( والتــي أوجــب أن يكــون 

 وعشــرين ســنة شمســية مــن عمــره.
ً
 منــذ عشــرة ســنوات وأكمــل خمســا

ً
املترشــح أردنيــا

وألول مــرة تجــرى االنتخابــات علــى مجلســين بــآٍن واحــد، وهــي مجالــس املحافظــات واملجالــس البلديــة حيــث يتقــدم املترشــح 

بطلب التســجيل للترشــح إما على مقاعد الامركزية لخوض انتخابات مجالس املحافظات، أو على مقاعد رؤســاء البلديات 

الترشــح  لعمليــة  القانونــي  اإلطــار  ويســتند  البلديــة،  املجالــس  انتخابــات  لخــوض  البلديــة  أو  املحليــة  املجالــس  أعضــاء  أو 

بمراحلهــا املختلفــة علــى قانونــي  البلديــات رقــم )41( لســنة 2015، وقانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 باإلضافــة إلــى 

التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بالترشــح والصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب.

وتأتــي أهميــة عمليــة مراقبــة تســجيل املترشــحين مــن ضــرورة توفيــر املعاييــر املتعلقــة بالحريــة والعدالــة االنتخابيــة حتــى تكــون 

الفــرص متســاوية فهــي األســاس فــي ايجــاد عمليــة انتخابيــة تتوائــم واملمارســات الدوليــة الفضلــى، كذلــك يحــرص فريــق راصــد 

علــى توفيــر املعلومــات الكميــة والكيفيــة الخاصــة باملترشــحين لعرضهــا للجمهــور ملــا فيهــا مــن تكريــس ملعيــار الشــفافية الخــاص 

 
ً
6622 مترشــحا 2017 إلــى  بهــذه املرحلــة، ووصــل عــدد املترشــحين النهائــي لانتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات لعــام 

 تختلــف مواقعهــا بيــن رئيــس بلديــة وعضــو محلــي أو بلــدي وعضــو مجلــس محافظــة. 
ً
تنافســوا علــى 2444 مقعــدا
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2.2 اإلطار المنهجي

وســامة  عدالــة  قيــاس  إلــى  العمليــة  هــذه  وتهــدف  الترشــح،  عمليــة  لرصــد  امليدانــي  التتبــع  منهجيــة  راصــد  فريــق  اعتمــد 

اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل لجــان الهيئــة املســتقلة لانتخابــات، كمــا تــم قيــاس مــدى كفــاءة الكــوادر العاملــة مــع 

 لهــذا الهــدف، كمــا هدفــت العمليــة بمجملهــا إلــى قيــاس مقارنــة 
ً
الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــن خــال نمــاذج أعــدت خصيصــا

اإلجــراءات التنفيذيــة مــع عدالــة وحريــة ونزاهــة وشــفافية العمليــة االنتخابيــة.

 فــي مواقــع ومراكــز تســجيل 
ً
 ميدانيــا

ً
عمــل فريــق راصــد ومــن خــال منســقيه وكــوادره الذيــن وصــل عددهــم إلــى 350 راصــدا

املترشــحين على مراقبة العملية وتســجيل الحوادث التي واجهتها على مســتوى اململكة وعلى مدار 3 أيام وهي 3 - 5 / 7 /2017، 

 ملنهجيــة أعــدت خصيصــا لعمليــة املراقبــة، وتــم توزيعهــم كراصديــن ثابتيــن علــى مراكــز تســجيل 
ً
حيــث تــم تدريبيهــم وفقــا

املترشــحين، وتــم إعــداد نمــاذج يتــم تعبئتهــا مــن قبــل الراصديــن ومــن ثــم إرســالها عبــر التطبيــق اإللكترونــي الــذي أعــده راصــد 

لجمــع بيانــات املراقبيــن.

 

2.3 نماذج المراقبة

وفيما يخص النماذج التي تم توزيعها على املراقبين خال مرحلة تسجيل املرشحين، فوزعت على ستة نماذج، وهي:

2.3.1 النموذج األول: نموذج مشاهدات المراقبين خالل عملية تسجيل المرشحين
تضمن النموذج األول مجموعة من األسئلة يتم اإلجابة عليها من قبل املراقب أثناء تواجده داخل مركز تسجيل املرشحين 

حســب التدريــب الــذي تلقــاه، حيــث تضمــن النمــوذج مجموعــة مــن األســئلة تختــص بجاهزيــة مراكــز التســجيل وتوافــر جميــع 

األوراق الازمة للتســجيل، كما تضمن النموذج أســئلة خاصة بمائمة مراكز التســجيل الســتقبال األشــخاص ذوي اإلعاقة 

وأهــم اإلجــراءات التــي يتــم تنفيذهــا مــن قبــل كــوادر الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ومــدى جاهزيتهــم وكفاءتهــم إلتمــام عمليــات 

التســجيل، كمــا تــم التركيــز علــى رصــد أي حــاالت منــع للمواطنيــن مــن الترشــح والتحقــق مــن األســباب الكامنــة وراء عمليــة 

املنــع، ورصــد أي مشــاجرات أو حــوادث قــد تحصــل أثنــاء عمليــة التســجيل.

 

2.3.2 النموذج الثاني: نموذج مقابالت طالبي الترشح لمجالس المحافظات
تــم تعبئــة النمــوذج مــن قبــل املراقبيــن عنــد مقابلتهــم لطالبــي الترشــح ملجالــس املحافظــات بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التســجيل، 

حيــث تضمــن النمــوذج مجموعــة مــن األســئلة التــي تتمحــور حــول ســهولة الوصــول إلــى مراكــز التســجيل وكيفيــة املعرفــة 

عــن إجــراءات التســجيل، كمــا تــم االستفســار عــن إجــراءات الحصــول علــى األوراق املطلوبــة للتســجيل وهــل كان هنــاك أي 

صعوبــات فــي اســتخراجها.
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ــة  ــة وعضوي ــة البلدي ــح لرئاس ــي الترش ــالت طالب ــوذج مقاب ــث: نم ــوذج الثال 2.3.3 النم

ــة ــس البلدي المجال
تــم تعبئــة النمــوذج مــن قبــل املراقبيــن عنــد مقابلتهــم لطالبــي الترشــح ملجالــس البلديــات بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التســجيل، 

حيــث تضمــن النمــوذج مجموعــة مــن األســئلة التــي تتمحــور حــول ســهولة الوصــول إلــى مراكــز التســجيل وكيفيــة املعرفــة 

عــن إجــراءات التســجيل، كمــا تــم االستفســار عــن إجــراءات الحصــول علــى األوراق املطلوبــة للتســجيل وهــل كان هنــاك أي 

صعوبــات فــي اســتخراجها.

2.3.4 النمــوذج الرابــع: نمــوذج مقابــالت الموظفيــن المســؤولين عــن عمليــة تســجيل 

المرشــحين
تــم تعبئــة النمــوذج مــن قبــل املراقبيــن عنــد مقابلتهــم للموظفيــن املســؤولين عــن عمليــة تســجيل املرشــحين، وتضمــن النمــوذج 

 علــى إجــراءات التســجيل، ومــا إذا تلقــى املوظــف ضغوطــات إلتمــام عمليــة 
ً
 متخصصــا

ً
االستفســار عــن تلقــي املوظفيــن تدريبــا

 عــن آليــة تســليم الطلبــات املقدمــة للهيئــة، وعــن مــدى درايــة املتقدميــن بطلبــات 
ً
التســجيل، كمــا تضمــن النمــوذج استفســارا

الترشــح بإجــراءات الترشــح واألوراق املطلوبــة، وقيــاس مــدى رضــا املوظــف عــن تعامــل الهيئــة معــه.

2.3.5 النمــوذج الخامــس: نمــوذج الملخــص اليومــي الخــاص بالمترشــحين لمجالــس 

المحافظــات 
تتــم تعبئــة هــذا النمــوذج بنــاًء علــى املعلومــات التــي جمعهــا الراصــد أثنــاء تواجــده فــي مركــز التســجيل حيــث يتضمــن النمــوذج 

مجموعــة مــن األســئلة التــي تعنــى بجمــع املعلومــات حــول أعــداد املترشــحين لعضويــة مجلــس املحافظــة خــال اليــوم الواحــد 

للتســجيل ويتــم إرســال النمــوذج عبــر التطبيــق اإللكترونــي ممــا يســهل عمليــة إحصــاء أعــداد املترشــحين وإمكانيــة توفيــر هــذه 

املعلومــات للقواعــد االنتخابيــة.  

2.3.6 النمــوذج الســادس: نمــوذج الملخــص اليومــي الخــاص بالمترشــحين للمجالــس 

ية لبلد ا
تتــم تعبئــة هــذا النمــوذج بنــاًء علــى املعلومــات التــي جمعهــا  الراصــد أثنــاء تواجــده فــي مركــز التســجيل حيــث يتضمــن النمــوذج 

مجموعــة مــن األســئلة التــي تعنــى بجمــع املعلومــات حــول أعــداد املترشــحين لرئاســة املجالــس البلديــة وعضويــة املجالــس 

البلديــة واملحليــة  خــال اليــوم الواحــد للتســجيل ويتــم إرســال النمــوذج عبــر التطبيــق اإللكترونــي ممــا يســهل عمليــة إحصــاء 

أعــداد املترشــحين وإمكانيــة توفيــر هــذه املعلومــات للقواعــد االنتخابيــة. 
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2.4 نتائج مراقبة تسجيل المترشحين      

التــي  والتقاريــر  البيانــات  مــن  مجموعــة   2017 لعــام  والامركزيــة  البلديــة  لانتخابــات  املترشــحين  تســجيل  فتــرة  تضمنــت   

أصدرهــا فريــق راصــد، حيــث عمــل الفريــق علــى مراقبــة مرحلــة تســجيل املترشــحين منــذ صبــاح اليــوم األول لعمليــة تســجيل 

 توزعــوا بيــن 300 مراقــٍب ثابــٍت فــي مراكــز التســجيل الخاصــة للمرشــحين، 
ً
 ميدانيــا

ً
املرشــحين مــن خــال نشــر 350 مراقبــا

 مهمتهــم مراقبــة األجــواء التــي ترافــق عمليــة التســجيل مــن خــارج املراكــز، وعمــل راصــد علــى إنشــاء غرفــة 
ً
 متحــركا

ً
و50 مراقبــا

 ملتابعــة الراصديــن الثابتيــن واملتحركيــن وتلقــي الشــكاوى مــن املرشــحين واملواطنييــن 
ً
 متخصصــا

ً
عمليــات مكونــة مــن 15 باحثــا

حــول عمليــة تســجيل املرشــحين.

2.4.1 بيان اليوم األول: مراقبة مجريات اليوم األول لعملية تسجيل المترشحين
تمحــور تقريــر اليــوم األول حــول أعــداد املترشــحين لانتخابــات البلديــة والامركزيــة فــي جميــع محافظــات اململكــة حيــث تبيــن 

 لانتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات لغايــة الســاعة 10:00 لليــوم الثانــي للترشــح، 
ً
تقــدم مــا مجموعــه )4426( مترشــحا

حيــث تقــدم بطلــب ترشــح ملقاعــد أعضــاء مجالــس املحافظــات مــا مجموعــه )870( فــي جميــع محافظــات اململكــة  منهــم 801 

ذكــر و 69 ســيدة، فيمــا تقــدم بطلــب ترشــح ملــلء منصــب رئيــس البلديــة مــا مجموعــه )464( فــي جميــع بلديــات اململكــة مــن 

ضمنهــم ســيدة واحــدة فقــط وترشــح مــا مجموعــه )3092( لعضويــة املجالــس املحليــة والبلديــة منهــم 566 ســيدة، كمــا يبيــن 

الشــكل رقــم )1(.

 تحليــات حــول 
ً
 وتضمــن التقريــر الــذي يغطــي مجريــات اليــوم األول ومجريــات اليــوم الثانــي لغايــة الســاعة 10:00 صباحــا

أعــداد الســيدات ونســب الترشــح فــي مختلــف املحافظــات وجــاء التقريــر بنــاًء علــى معلومــات فريــق الرصــد امليدانــي املنتشــرين 

فــي جميــع مراكــز تســجيل املترشــحين. 
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2.4.2 بيان اليوم الثاني: مراقبة مجريات اليوم الثاني لعملية تسجيل المترشحين
أصــدر راصــد إبــان مرحلــة تســجيل املترشــحين مجموعــة مــن التقاريــر الدوريــة بهــدف توفيــر املعلومــات للقواعــد االنتخابيــة  

 يبيــن أعــداد املترشــحين لانتخابــات البلديــة والامركزيــة لعــام 2017 حيــث ترشــح 
ً
حيــث أصــدر بعــد انتهــاء اليــوم الثانــي تقريــرا

 ومترشــحة لإلنتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات فــي جميــع مناطــق اململكــة، 
ً
فــي اليــوم الثانــي مــا مجموعــه 1565 مترشــحا

 منهــم 3 ســيدات، فيمــا ترشــح علــى املقاعــد املخصصــة ملجالــس 
ً
حيــث ترشــح ملنصــب رئيــس البلديــة مــا مجموعــه 94 مرشــحا

املحافظــات مــا مجموعــه 242 منهــم 30 ســيدة، أمــا املقاعــد املخصصــة لعضويــة املجالــس البلديــة واملجالــس املحليــة فترشــح 

مــا مجموعــه 1229 منهــم 291 ســيدة خــال اليــوم الثانــي لعمليــة تســجيل املرشــحين.

 باملترشــحين 
ً
كمــا تضمــن التقريــر آنــذاك تحليــات خاصــة بأعــداد املترشــحين تبيــن فيهــا أن محافظــة اربــد كانــت األعلــى عــددا

خــال أول يوميــن لعمليــة الترشــح حيــث تقــدم بطلبــات ترشــح مــا مجموعــه 1279 لإلنتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات، 

 خــال اليوميــن.
ً
 باملترشــحين حيــث وصــل عــدد املترشــحين بهــا 129 مترشــحا

ً
فيمــا كانــت محافظــة العقبــة األقــل عــددا

واحتــوى التقريــر علــى  توزيــع نســب مترشــحي املحافظــات علــى املجمــوع العــام للمترشــحين حيــث تبيــن أن محافظتــي اربــد 

واملفــرق قــد ترشــح بهمــا مــا نســبته %37.9 مــن مجمــوع املترشــحين فــي اململكــة خــال اليوميــن، أمــا محافظــة العاصمــة فقــد 

حصلــت علــى مــا نســبته %11.3 مــن مجمــوع املترشــحين خــال اليوميــن، وكانــت محافظــة العقبــة األقــل نســبة باملترشــحين 

حيــث كانــت نســبتها %2.3 مــن مجمــوع املترشــحين علــى مســتوى اململكــة، كمــا تبيــن األشــكال رقــم )2، 3، 4(.
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2.4.3 تقرير راصد حول مراقبة مجريات مرحلة تسجيل المترشحين
وأظهــرت نتائــج املراقبــة امليدانيــة مجموعــة مــن التجــاوزات غيــر املمنهجــة والناتجــة عــن ضعــف فــي قــدرات بعــض أعضــاء 

اللجــان املســؤولة عــن عمليــة التســجيل وضعــف فــي القــدرات التقنيــة لفريــق الهيئــة املســتقلة لانتخــاب خاصــة املســؤولة 

عــن عمليــة الربــط اإللكترونــي واملرتبطــة باألنظمــة املحوســبة التــي تســتخدمها الهيئــة املســتقلة وفيمــا يلــي أهــم نتائــج املراقبــة 

امليدانيــة:

1. رصــد فريــق راصــد 3 حــاالت تســجيل مرشــحين خــارج وقــت الــدوام الرســمي وهــو مــا يتنافــى مــع املــادة )4 –ب( مــن التعليمــات 

التنفيذيــة الخاصــة بالترشــح لعضويــة مجلــس املحافظــة والتعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بالترشــح لرئاســة املجلــس البلــدي 

أو عضويــة املجلــس البلــدي أو املحلــي، وتــم رصــد هــذه الحــاالت فــي محافظــة اربــد بعــد وصــول أحــد املواطنيــن الذيــن ينــوون 

الترشــح إلــى مركــز مدينــة الحســن للشــباب وأعلمــه رئيــس اللجنــة بضــرورة التســجيل فــي املركــز املخصــص فــي منطقــة الحصــن 

حيــث وصــل املواطــن إلــى مركــز الحصــن فــي تمــام الســاعة 3:38 ممــا يعنــي أنــه قــد تجــاوز الوقــت الرســمي بـــ 17 دقيقــة وتــم 

 فــي مركــز التســجيل الخــاص بمنطقــة 
ً
اســتكمال طلبــه، أمــا الحالتيــن اآلخرتيــن، فتــم رصدهمــا فــي محافظــة البلقــاء وتحديــدا

الســلط الكبــرى حيــث تــم فتــح لجنــة التســجيل بعــد الســاعة الخامســة مســاًء وتــم تســجيل طلبــي ترشــح لعضويــة املجالــس 

 مــع فريــق راصــد للتفاعــل مــع هــذه 
ً
 وتنســيقا

ً
املحليــة وتــم إبــاغ الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بهــذه الحادثــة والتــي أبــدت تعاونــا

الحــاالت وهــو مــا يســجل للهيئــة املســتقلة انفتاحهــا للتشــاركية مــع راصــد.

 فــي اليــوم األول ممــا منــع إصــدار 
ً
2. شــهدت مراكــز التســجيل فــي عــدة محافظــات انقطــاع الكهربــاء ملــدد متفاوتــة خصوصــا

إشــعارات بتســجيل املرشــحين واســتبدالها بإشــعارات خطيــة فــي مراكــز ودون إشــعارات فــي مراكــز أخــرى حيــث تــم إباغهــم 

بإصــدار اإلشــعارات فــي اليــوم التالــي لعمليــة التســجيل، ومثــال ذلــك فــي محافظــة املفــرق فــي مركــز شــباب املفــرق قصبــة املفــرق 

، حيــث تــم تســجيل املرشــحين دون تســليمهم إشــعارات خطيــة، وأبلغــوا املرشــحين بالعــودة فــي 
ً
عنــد الســاعة 10:45 صباحــا

اليــوم التالــي الســتام اإلشــعار الخــاص بتســجيلهم.

  فــي عمليــة التســجيل ومثــال ذلــك فــي مكتــب 
ً
  فــي نظــام الربــط اإللكترونــي أنتــج بطئــا

ً
3. شــهدت بعــض مراكــز التســجيل تعطــا

أشــغال الســلطاني ملــدة طويلــة فــي مدينــة الكــرك حيــث تــم تســليم املترشــحين إشــعارات خطيــة تؤكــد تســجيلهم، فيمــا تعطلــت 

.
ً
 ولغايــة الســاعة الثانيــة عشــرة ظهــرا

ً
نظــام الربــط اإللكترونــي فــي مركــز شــباب القطرانــة منــذ الســاعة التاســعة صباحــا

4. أورد الراصــدون بعــض املاحظــات التــي تتعلــق باألخطــاء الفرديــة مــن قبــل أعضــاء اللجنــة فعلــى ســبيل املثــال تقدمــت 

إحــدى الســيدات للترشــح لعضويــة املجلــس املحلــي وســلمتها اللجنــة املســؤولة عــن التســجيل ورقــة التســجيل الخاصــة برئيــس 

البلديــة وقامــت بتعبئتهــا وغــادرت املركــز ومــن ثــم تــم االتصــال بهــا لتقــوم بالتســجيل مــرة أخــرى بعــد اكتشــاف اللجنــة الخطــأ 

الــوارد وقــد حــدث ذلــك فــي محافظــة الكــرك ممــا يــدل علــى ضعــف التدريــب الــذي تلقتــه لجــان التســجيل.
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5. أورد الراصــدون املســؤولون عــن عمليــة مراقبــة التســجيل حادثــة تتعلــق بقبــول طلــب أحــد املترشــحين دون التأكــد مــن 

اســمه علــى الجــداول االنتخابيــة الخاصــة بمنطقتــه االنتخابيــة بســبب انقطــاع الكهربــاء وهــو مــا ال يتفــق مــع نــص القانــون، 

وبعــد عــودة الكهربــاء تــم التأكــد مــن اســمه ولــم يكــن لــه الحــق فــي الترشــح بتلــك املنطقــة فقامــت اللجنــة املســؤولة باالتصــال 

باملرشــح إلباغــه بعــدم قبــول طلبــه بســبب عــدم وجــود اســمه ضمــن الجــداول االنتخابيــة الخاصــة بالدائــرة االنتخابيــة التــي 

ينــوي الترشــح بهــا، وهنــا مــن األجــدر علــى الهيئــة اعتمــاد مجموعــة مــن الخطــط البديلــة فــي كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة 

لتافــي املشــاكل التــي يمكــن أن تواجــه كوادرهــا.

6. الحــظ فريــق راصــد ضعــف بعــض الكفــاءات الخاصــة بأعضــاء اللجــان املســؤولة عــن عمليــة التســجيل، كمــا تــم ماحظــة 

اختــاف اإلجــراءات املتبعــة بيــن بعــض اللجــان حيــث كانــت معظــم اللجــان تتأكــد مــن الهويــة الشــخصية الخاصــة باملرشــح 

فيمــا اكتفــت بعــض اللجــان باملعرفــة الشــخصية للمرشــح بحكــم صلــة القرابــة أو املعرفــة الشــخصية وهــو مــا لــم يــرد ذكــره فــي 

التعليمــات الخاصــة بعمليــة تســجيل املرشــحين.

أثنــاء املراقبــة امليدانيــة اســتبدال بعــض أعضــاء اللجــان املســؤولة عــن عمليــة تســجيل املرشــحين  7. الحــظ فريــق راصــد 

 للتدريب.     
ً
بأعضاء كوادر لم تخضع مسبقا
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2.4.4 تقرير راصد حول أعداد المترشحين لمنصب رئيس البلدية
وقبــل البــدء ببيــان التفاصيــل الرقميــة والنســبية للمترشــحين للمقاعــد االنتخابيــة املختلفــة يجــب التنبيــه أن هــذه األرقــام هــي 

مــا ورد فــي بيانــات فريــق راصــد أثنــاء الترشــح وقبــل إصــدار القائمــة النهائيــة للمترشــحين علــى مســتوى جميــع املجالــس مــن قبــل 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ومــا احتــوت مــن رفوضــات لترشــح عــدد مــن املترشــحين.

 حــول أعــداد املترشــحين ملنصــب رئيــس البلديــة حيــث بينــت املعلومــات التــي جمعهــا فريــق 
ً
 تفصيليــا

ً
أصــدر فريــق راصــد تقريــرا

 616 إلــى  راصــد خــال عمليــة تســجيل املترشــحين أن عــدد مــن تقدمــوا بطلبــات للترشــح علــى موقــع رئيــس البلديــة وصــل 

مترشــحا ومترشــحة فــي جميــع بلديــات اململكــة منهــم 6 ســيدات وبنســبة وصلــت إلــى %1 مــن مجمــوع املترشــحين.

 

 للمترشــحين ملوقــع رئيــس البلديــة علــى مســتوى اململكــة كان فــي محافظــة اربــد 
ً
وأشــار التقريــر أن أعلــى املحافظــات تســجيا

 ومترشــحة بنســبة %21.9 مــن مجمــوع مترشــحي اململكــة منهــم ســيدتان، فيمــا 
ً
حيــث بلــغ عــدد املرشــحين فيهــا 135 مترشــحا

 ومترشــحة وبنســبة %20 مــن مجمــوع 
ً
وصــل عــدد املترشــحين ملنصــب رئيــس البلديــة فــي محافظــة املفــرق إلــى 123 مترشــحا

 للمترشــحين فيهــا ملوقــع رئيــس البلديــة 
ً
مترشــحي اململكــة منهــم ســيدة واحــدة، بينمــا ســجلت محافظــة العقبــة أقــل تســجيا

حيــث وصــل مجمــوع املترشــحين إلــى 14 مترشــحا وبنســبة %2.3 مــن مجمــوع مترشــحي اململكــة، وبينــت املقارنــات أن %42 مــن 

مجمــوع املترشــحين ملوقــع رئيــس البلديــة ترشــحوا فــي محافظتــي اربــد واملفــرق.

 

وعلــى صعيــد ترشــح الســيدات فبينــت النتائــج ترشــح 6 ســيدات ملوقــع رئيــس البلديــة علــى مســتوى اململكــة بنســبة %1 مــن 

مجمــوع املترشــحين علــى مســتوى اململكــة، وتوزعــت الســيدات املترشــحات فــي محافظــات إربــد : ســيدتان )بلديــة طبقــة فحــل، 

وبلديــة اليرمــوك(، واملفــرق ســيدة واحــدة )بلديــة صبحــا والدفيانــة(، والكــرك ســيدة واحــدة )بلديــة عــي(، والطفيلــة ســيدة 

واحــدة ) بلديــة الحســا(، والزرقــاء ســيدة واحــدة )بلديــة الزرقــاء الكبــرى(.

 

وبّيــن التقريــر أن مؤشــر التنافســية علــى املقعــد املخصــص لرئاســة البلديــة بالنســبة لجميــع البلديــات فــي اململكــة بلــغ 6.2 

 بالتنافســية هــي محافظــة مادبــا والتــي ترشــح 
ً
 لــكل مقعــد خــاص برئاســة البلديــة، وكانــت أعلــى املحافظــات معــدال

ً
مترشــحا

 ومترشــحة للتنافــس علــى رئاســة البلديــة الواحــدة، تلتهــا محافظتــا إربــد والطفيلــة والتــي بلــغ فيهــا معــدل 
ً
فيهــا 8.5 مترشــحا

 
ً
تنافســا املحافظــات  أقــل  كانــت  فيمــا  املحافظــة،  تلــك  فــي  الواحــدة  البلديــة  لرئاســة  ومترشــحة   

ً
مترشــحا  7.5 التنافســية 

 ومترشــحة علــى رئاســة البلديــة الواحــدة فــي تلــك 
ً
علــى رئاســة البلديــة هــي محافظــة العقبــة، حيــث ســيتنافس 2.8 مترشــحا

املحافظــة.
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وعلــى صعيــد التحليــات الخاصــة باملســجلين للترشــح علــى مقاعــد رؤســاء البلديــات علــى مســتوى كل بلديــة فــي اململكــة، بلــغ 

 جميعهــم 
ً
عــدد املترشــحين فــي بلديــة أم القطيــن واملكيفتــة فــي محافظــة املفــرق األعلــى علــى مســتوى اململكــة وهــو  18 مترشــحا

ذكــور  وبنســبة  %14.6 مــن مترشــحي املحافظــة، تلتهــا بلديــات العيــون فــي محافظــة عجلــون، وبلديــة النســيم فــي جــرش، وبلديــة 

 لــكل منهــم، فيمــا كانــت بلديــة القطرانــة فــي محافظــة الكــرك، وبلديــة القريقــرة وفينــان فــي 
ً
ذيبــان فــي مادبــا بواقــع 14 مترشــحا

 لرئاســة البلدية على مســتوى اململكة، فلم يســجل ســوى مرشــح واحد في تلك البلديات، 
ً
محافظة العقبة هما األقل ترشــحا

مــا يعنــي فوزهمــا فــي حــال موافقــة مجلــس مفو�ســي الهيئــة علــى طلــب ترشــحه وعــدم وجــود أيــة طعونــات بحقــه، كمــا تبيــن 

األشــكال رقــم )5، 6، 7(.
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2.4.5 تقرير راصد حول أعمار المترشحين لمنصب رئيس البلدية
عمــل راصــد علــى تحليــل البيانــات املتعلقــة بأعمــار املترشــحين علــى مقاعــد رؤســاء البلديــات علــى مســتوى اململكــة، حيــث 

أظهــرت املعلومــات التــي عمــل فريــق راصــد علــى جمعهــا أن معــدل أعمــار املترشــحين علــى مســتوى اململكــة بلــغ 51.7 ســنة، 

بــاب عّمــان التابعــة  78 ســنة، وهــو املترشــح علــى املقعــد الخــاص برئاســة بلديــة   
ً
فيمــا وصــل ســن أكبــر املترشــحين عمــرا

 3 77 ســنة، فيمــا تبيــن أن   مترشــح لرئاســة بلديــة بيريــن التابعــة ملحافظــة الزرقــاء بعمــر بلــغ 
ً
ملحافظــة جــرش، تــاه عمــرا

 مــن بيــن املترشــحين علــى مســتوى 
ً
مترشــحين ملوقــع رئيــس البلديــة تســاوت أعمارهــم بـــ 26 ســنة لــكل منهــم كانــوا األصغــر ســنا

اململكــة، متوزعيــن علــى بلديــات، الزرقــاء الكبــرى التابعــة ملحافظــة الزرقــاء، وبلديتــي النســيم وبرمــا الجديــدة التابعتيــن 

ملحافظــة جــرش.

 

أمــا علــى مســتوى املحافظــات، فــكان متوســط األعمــار ملترشــحي رئاســة البلديــات فــي محافظــة البلقــاء األعلــى علــى مســتوى 

محافظــات اململكــة، بمتوســط بلــغ 54.7 ســنة، تلتهــا محافظــة إربــد والتــي بلــغ متوســط األعمــار ملرشــحي رئاســة بلدياتهــا 53.6 

ســنة، بينما كان متوســط األعمار ملرشــحي رئاســة البلديات في محافظة العقبة األقل على  مســتوى محافظات اململكة بعمر 

بلــغ 46.9 ســنة، تلتهــا محافظــة معــان والتــي بلــغ متوســط أعمــار مرشــحي رئاســة البلديــات فيهــا 47.7 ســنة.

 

وفيمــا يتعلــق باملعلومــات التــي جمعهــا فريــق راصــد واملتعلقــة بأعمــار املترشــحين لرئاســة البلديــات علــى مســتوى البلديــات، 

 ألعمــار املترشــحين لرئاســة البلديــة بمتوســط بلــغ 63 ســنة، تلتهــا 
ً
فقــد كانــت بلديــة ســويمة فــي محافظــة البلقــاء أعلــى متوســطا

 
ً
بلديــة بــاب عمــان فــي محافظــة جــرش حيــث بلــغ متوســط األعمــار فيهــا 61.4 ســنة، بينمــا كانــت قريقــرة وفينــان األقــل متوســطا

فــي محافظــة املفــرق  36 ســنة، تلتهــا بلديــة الرويشــد  بلــغ  ألعمــار مترشــحي رئاســة البلديــات علــى مســتوى بمتوســط أعمــار 

بمتوســط أعمــار بلــغ 36.3 ســنة، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )8(.

 

بلــغ  قــد  ســنة   29  –  25 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  والتــي  البلديــة  رئيــس  ملوقــع  املترشــحين  أعــداد  أن  املعلومــات  بينــت  كمــا 

وبينــت  142 مترشــح،  54 ســنة   – 50 بيــن  تراوحــت أعمارهــم  الذيــن  املترشــحين  وبلــغ مجمــوع  10 مرشــحين،  مجموعهــم 

تراوحــت  قــد  البلديــة  رئيــس  ملوقــع  املترشــحين  مــن   41.3% أن  وتحليلهــا  جمعهــا  علــى  راصــد  فريــق  عمــل  التــي  املعلومــات 

 يختــص بالفئــات العمريــة ملرشــحي االنتخابــات 
ً
59 ســنة، وقــد ســبق لفريــق راصــد أن أجــرى تحليــا  – 50 أعمارهــم بيــن 

50 59- وبنســبة  2016 وأظهــرت النتائــج آنــذاك أن أكبــر فئــة عمريــة مترشــحة كانــت أعمارهــم تتــراوح بيــن  النيابيــة لعــام 

.41% إلــى  وصلــت 
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وفيمــا يتعلــق باملعلومــات التــي جمعهــا فريــق راصــد واملتعلقــة بأعمــار املترشــحات لرئاســة البلديــات علــى مســتوى اململكــة، 

 هــي املترشــحة لرئاســة بلديــة عــي فــي محافظــة 
ً
فــكان متوســط األعمــار للســيدات املترشــحات 44 ســنة، أكبــر املترشــحات عمــرا

 املترشــحة لرئاســة بلديــة اليرمــوك الجديــدة فــي محافظــة إربــد حيــث بلــغ 
ً
، وأصغرهــن عمــرا

ً
الكــرك حيــث بلــغ ســنها 57 عامــا

.
ً
ســنها 30 عامــا
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2.4.6 تقرير راصد حول المترشحين لمجالس المحافظات )الالمركزية(
 حــول أعــداد املترشــحين لعضويــة مجالــس املحافظــات حيــث 

ً
 تفصيليــا

ً
فــي إطــار ضــرورة توفيــر املعلومــات أصــدر راصــد تقريــرا

أظهــرت مخرجــات تحليــل املعلومــات الــواردة مــن البيانــات التــي جمعهــا فريــق راصــد بعــد انتهــاء عمليــة تســجيل املترشــحين 

2017/7/5 أن عــدد املســجلين النتخابــات مجالــس الامركزيــة  النتخابــات املجالــس البلديــة ومجالــس املحافظــات بتاريــخ 

 ومترشــحة منهم )120( ســيدة وموزعين على 158 دائرة انتخابية على مســتوى اململكة.
ً
)املحافظات( بلغ )1315( )1( مترشــحا

 

 ملجالــس املحافظــات كانــت محافظــة العاصمــة والتــي بلــغ عــدد املترشــحين 
ً
وتبيــن األرقــام النهائيــة أن أكثــر املحافظــات ترشــيحا

 وبنسبة %17.5 من مجموع املترشحين على مستوى اململكة، تلتها محافظة إربد والتي بلغ عدد املترشحين 
ً
فيها 230 مترشحا

 للمترشحين إلنتخابات 
ً
 وبنسبة %14.2 من مجموع مترشحي اململكة، فيما كانت أقل املحافظات تسجيا

ً
فيها 187 مترشحا

 ومترشــحة وبنســبة %4.2 مــن مجمــوع 
ً
مجالــس املحافظــات هــي محافظــة العقبــة والتــي بلــغ عــدد املترشــحين فيهــا 55 مترشــحا

مترشــحي اململكــة، وتشــير نتائــج املقارنــات أن 4 محافظــات وهــي العاصمــة وإربــد واملفــرق والزرقــاء كانــت نســبة املترشــحين فيهــا 

 ومترشــحة.
ً
تعــادل %52.5 مــن مجمــوع املترشــحين وبعــدد إجمالــي بلــغ 690 مترشــحا

 

 ومترشــحة 
ً
وأظهــر تقريــر راصــد أن مؤشــر التنافســية علــى املقعــد الواحــد لجميــع املترشــحين فــي املمملكــة بلــغ  4.3 مترشــحا

يتنافســون علــى املقعــد الواحــد علــى مســتوى اململكــة أمــا علــى صعيــد تنافســية املقعــد فــي كل محافظــة، أي بمــا معنــاه عــدد 

املترشــحين الذيــن يتنافســون علــى كل مقعــد فــي مجلــس املحافظــة فيتبيــن أن أعلــى محافظــة ســّجلت أكبــر تنافســية علــى 

املقعــد الواحــد هــي محافظــة عجلــون حيــث وصــل عــدد الذيــن يتنافســون علــى املقعــد الواحــد الخــاص بمجلــس املحافظــة 

 ومترشــحة يتنافســون علــى املقعــد 
ً
 ومترشــحة لــكل مقعــد، تلتهــا محافظــة البلقــاء بعــدد وصــل إلــى 4.6 مترشــحا

ً
إلــى 5.2 مترشــحا

 ومترشــحة لــكل مقعــد.
ً
الواحــد، فيمــا كانــت محافظــة جــرش والعقبــة األقــل تنافســية، بعــدد وصــل إلــى 3.7 مترشــحا

وفيمــا يتعلــق بالســيدات املترشــحات ملجالــس املحافظــات وصــل العــدد اإلجمالــي للســيدات املترشــحات النتخابــات مجالــس 

املحافظــات )120( ســيدة وبنســبة %9.1 مــن مجمــوع املترشــحين علــى مســتوى اململكــة، وبينــت النتائــج أن محافظــة الكــرك 

 للمرشــحات على مجالس املحافظة بعدد وصل إلى 21 ســيدة بنســبة %17.5 من عدد الســيدات املترشــحات 
ً
األعلى تســجيا

(، تلتهــا محافظــة العاصمــة 
ً
علــى مســتوى اململكــة، وبنســبة %19.8 مــن عــدد املترشــحين علــى مســتوى املحافظــة )ذكــورا وإناثــا

والتــي بلــغ عــدد الســيدات املســجات فيهــا النتخابــات مجالــس املحافظــات 16 ســيدة، وبنســبة %13.3 مــن عــدد الســيدات 

(، بينما كانت أقل 
ً
 وإناثا

ً
املترشــحات على مســتوى اململكة، وبنســبة %7.0من عدد املترشــحين على مســتوى املحافظة )ذكورا

 للســيدات هــي محافظتــي معــان ومادبــا والتــي ترشــحت بهــا 3 ســيدات بنســبة %2.5 مــن عــدد الســيدات 
ً
املحافظــات ترشــيحا

املترشــحات علــى مســتوى اململكــة. 

)1( األرقام الواردة هي أرقام أولية أي قبل إنقضاء فترة الطعون واالنتخابات والرفض.
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أمــا فيمــا يخــص التحليــات الخاصــة بالســيدات علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة فكانــت الدائــرة الســابعة فــي محافظــة الكرك 

 للســيدات بعــدد بلــغ 8 مترشــحات، تلتهــا الدائــرة الثانيــة فــي محافظــة الكــرك )غــور الصافــي( 
ً
)الكــرك الكبــرى( األعلــى ترشــحيا

بعــدد ســيدات وصــل إلــى 6 مترشــحات ملجالــس املحافظــة، وبلــغ عــدد الدوائــر الخاصــة بمجالــس املحافظــات التــي لــم تترشــح 

بهــا ســيدات 95 دائــرة انتخابيــة علــى مســتوى اململكــة منهــا 48 دائــرة فــي محافظــات العاصمــة والزرقــاء وإربــد، حيــث بلغــت 

نســبة الدوائــر التــي لــم تترشــح عليهــا ســيدات %60 مــن الدوائــر االنتخابيــة فــي اململكــة واكتفــّن بالترشــح فــي 63 دائــرة انتخابيــة.

 

وأشــارت النتائــج الخاصــة باملترشــحين علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة أن الدائــرة األولــى فــي محافظــة العقبــة حظيــت بأعلــى 

 ومترشــحة، تلتهــا الدائــرة الســابعة 
ً
عــدد مــن املترشــحين علــى مســتوى دوائــر الامركزيــة فــي اململكــة بعــدد وصــل إلــى 37 مترشــحا

 ومترشــحة، تلتهــا الدائــرة االولــى فــي محافظــة البلقــاء  والدائــرة األولــى 
ً
فــي محافظــة الكــرك بعــدد مســجلين وصــل إلــى 30 مترشــحا

 للمترشــحين هــي 
ً
 ومترشــحة،  فيمــا كانــت أقــل الدوائــر تســجيا

ً
23 مترشــحا إلــى  فــي محافظــة مادبــا بعــدد مترشــحين وصــل 

الدائــرة الثالثــة فــي محافظــة الكــرك ) بلديــة القطرانــة( والتــي ترشــح بــه مترشــٌح واحــد، كذلــك فــي الدائــرة الثالثــة فــي محافظــة 

الطفيلــة )عيمــة( والتــي ترشــح بهــا مترشــٌح واحــد مــا يعنــي فوزهمــا فــي املقاعــد املخصصــة ملجالــس املحافظــات علــى مســتوى تلــك 

الدوائــر فــي حــال قبــول مجلــس مفو�ســي الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بطلــب ترشــحهم وعــدم وجــود أي طعــون بحقهــم.

 

وفيمــا يتعلــق بتنافســية املقعــد الواحــد علــى مســتوى املقاعــد املخصصــة للدوائــر االنتخابيــة، أي نســبة عــدد املترشــحين فــي 

الدائــرة االنتخابيــة الواحــدة إلــى عــدد املقاعــد املخصــص للدائــرة االنتخابيــة، نجــد بــأن تنافســية الدائــرة االنتخابية السادســة 

 ومترشــحة علــى املقعــد 
ً
عشــر فــي محافظــة العاصمــة )صويلــح( هــو األعلــى علــى مســتوى اململكــة حيــث يتنافــس 11 مترشــحا

املخصــص للدائــرة، تلتهــا دائرتــا السادســة فــي محافظــة الزرقــاء والثالثــة فــي محافظــة البلقــاء  حيــث ســيتنافس 9 مترشــحين 

علــى املقعــد الواحــد فــي كل دائــرة منهمــا، وكانــت أقــل الدوائــر االنتخابيــة تنافســية هــي الدائــرة الثالثــة فــي كل مــن الطفيلــة 

والكــرك حيــث يتنافــس علــى املقعــد الواحــد مترشــٌح واحــد فــي تلــك الدوائــر، تبعتهــا الدائــرة الثامنــة )منشــية بنــي حســن( فــي 

 لــكل مقعــد 
ً
محافظــة املفــرق والدائــرة السادســة )منطقــة الديســه( فــي العقبــة حيــث وصلــت التنافســية فيهمــا إلــى 1.5 مترشــحا

مخصــص ملجالــس املحافظــات فــي تلــك الدوائــر، كمــا تبيــن األشــكال رقــم )9، 10، 11(.
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2.4.7 تقريــر راصــد حــول أعــداد المترشــحين لعضويــة المجالــس المحليــة والبلديــة 

والمترشــحين لعضويــة مجلــس أمانــة عّمــان
أظهــرت النتائــج بــأن عــدد املتقدميــن بطلــب ترشــح أولــي لعضويــة املجالــس البلديــة واملحليــة بمــا فيهــا أمانــة عمــان الكبــرى وصــل 

إلــى 5023 مترشــح ومترشــحة منــه 1109 ســيدة وبنســبة وصلــت إلــى %22.1 مــن مجمــوع املترشــحين املوزعيــن علــى 100 بلديــة 

 و 22 منطقــة تابعــة ألمانــة عمــان، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )12(.
ً
 محليــا

ً
و355 مجلســا

 للنظــام الخــاص بتشــكيل املجالــس البلديــة 
ً
وأظهــرت النتائــج أن 18 بلديــة لــم تحتــِو فــي هيكليتهــا علــى مجالــس محليــة وفقــا

واملحليــة، ممــا يعنــي أن االنتخابــات ســتكون مباشــرة علــى أعضــاء املجلــس البلــدي، فيمــا وصــل عــدد البلديــات التــي ضمــت 

فــي تكوينهــا مجالســا محليــة 82 بلديــة، وقــد بلــغ معــدل التنافســية للمقعــد الواحــد املخصــص لعضويــة املجالــس البلديــة 

 يتنافســون علــى املقعــد الواحــد.
ً
واملحليــة 2.7 مترشــحا

 لعضويــة مجالســها املحليــة والبلديــة 
ً
ظهــر معلومــات التحليــل التــي عمــل فريــق راصــد عليهــا أن أعلــى املحافظــات ترشــيحا

ُ
وت

 ومترشــحة بنســبة %25.5 مــن إجمالــي املترشــحين علــى 
ً
كانــت محافظــة إربــد، حيــث بلــغ عــدد املترشــحين فيهــا 1,283 مترشــحا

 ملجالســها املحليــة والبلديــة هــي محافظــة العقبــة، 
ً
مســتوى اململكــة منهــم 267 ســيدة، فيمــا كانــت أقــل املحافظــات ترشــيحا

 ومترشــحة وبنســبة %1.9 مــن مجمــوع املترشــحين علــى مســتوى اململكــة منهــم 28 ســيدة، 
ً
بعــدد إجمالــي بلــغ فيهــا 94 مترشــحا

 للســيدات حيــث وصــل عــدد الســيدات املترشــحات فيهــا علــى عضويــة 
ً
وبّيــن التقريــر أن محافظــة اربــد هــي األعلــى ترشــحا

املجالــس البلديــة واملحليــة 267 ســيدة أي مــا نســبته %24.1 مــن مجمــوع الســيدات املترشــحات علــى مســتوى اململكــة،  كمــا 

يبيــن الشــكل رقــم )13(.

وضمــن املعلومــات التــي جمعهــا فريــق راصــد وعمــل علــى تحليلهــا، فــإن أقــل املترشــحين علــى مســتوى املجالــس املحليــة كان فــي 

مجلــس محلــي  الكفريــن التابــع لبلديــة الشــونة الوســطى فــي محافظــة البلقــاء حيــن ترشــح 4 مترشــحين للتنافــس علــى املقاعــد 

إذا وافــق مجلــس  املترشــحين ســيفوزون بمقاعــد املجلــس املحلــي  )5 مقاعــد(، اي أن جميــع  للمجلــس املحلــي  املخصصــة 

مفو�ســي الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ولــم يتقــدم بحقهــم طعونــات، فيمــا كان أعلــى املجالــس املحليــة ترشــيحا هــو مجلــس 

 يليــه مجلــس محلــي القادســية 
ً
مشــارع املحلــي التابــع لبلديــة طبقــة فحــل فــي محافظــة إربــد، حيــن وصــل عددهــم إلــى 39 مترشــحا

بعــدد مترشــحين 36 مترشــح.
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 بالتزكيــة، بعــد ترشــح أعــداد متســاوية أو أقــل مــن املقاعــد الخاصــة بتلــك املجالــس، 
ً
بيــن املعلومــات فــوز 15 مجلســا محليــا

ُ
وت

وذلــك بموافقــة موافقــة مجلــس مفو�ســي الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى ترشــحهم وعــدم تقديــم طعونــات بحقهــم، وتوزعــت 

املجالــس الفائــزة علــى محافظــة العاصمــة )5 مجالــس محليــة وهــم مجلــس الفيصليــة ومجلــس محلــي الحاتميــة ومجلــس 

محلــي الكتيفــة والهاشــمية واللســين ومجلــس محلــي أم العمــد والخضــراء  ومجلــس محلــي نتــل وزعفــران(، البلقــاء )4 مجالــس 

الكفريــن(،  النهضــة ومجلــس محلــي  الرامــه ومجلــس محلــي  الجنوبيــة ومجلــس محلــي  الشــونة  وهــم مجلــس محلــي  محليــة 

الزرقــاء )مجلــس واحــد وهــو مجلــس محلــي قــرى بنــي هاشــم(،  املفــرق )مجلــس محلــي واحــد وهــو منشــية الغيــاث(، جــرش ) 

مجلــس واحــد وهــو املنصــورة(، والكــرك ) 3مجالــس محليــة وهــم مجلــس محلــي الثنيــة ومجلــس محلــي زيــد بــن حارثــة ومجلــس 

محلــي تجمــع ســكاني الزهــراء(، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )14(.

علــى  للتنافــس  أخــرى  أي ســيدة  ترشــح  لعــدم  املحلــي،  املجلــس  لعضويــة  مترشــحة  62 ســيدة  فــوز  إلــى  التقريــر  أشــار  كمــا 

مقاعــد الكوتــا فــي تلــك املجالس،وتوزعــت الســيدات املتوقــع فوزهــّن علــى محافظــات؛ إربــد )10 مترشــحات(،  البلقــاء )12 

مترشــحة(، الزرقــاء ) 3 مترشــحات(، الطفيلــة ) مترشــحة واحــدة(، العاصمــة )15 مترشــحة(، العقبــة )3 مترشــحات(، الكــرك 

)6 مترشــحات(، املفــرق )3 مترشــحات(، جــرش )3 مترشــحات(، عجلــون )مترشــحة واحــدة(، مادبــا ) مترشــحتان(، معــان ) 3 

مترشــحات(، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )15(.
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كمــا أظهــر التقريــر أن مجلســين محلييــن لــم تترشــح بهمــا أيــة ســيدة، وهمــا مجلــس املغيــر التابــع لبلديــة اربــد الكبــرى، ومجلــس 

الكفريــن التابــع لبلديــة الشــونة الوســطى فــي محافظــة البلقــاء.

الكبــرى  إربــد  بلديــة  كانــت  البلديــات،  مســتوى  علــى  املحليــة  املجالــس  بمرشــحي  يتعلــق  بمــا  املعلومــات  يخــص  فيمــا  أمــا 

 ومترشــحة بينهــم 
ً
265 مترشــحا التابعــة ملحافظــة إربــد األعلــى ترشــيحا للمجالــس املحليــة علــى مســتوى اململكــة بعــدٍد بلــغ 

149 مترشــحا ومترشــحة   54 ســيدة، تلتهــا بلديــة الكــرك الكبــرى التابعــة ملحافظــة الكــرك والتــي بلــغ عــدد املترشــحين فيهــا 

منهــم 33 ســيدة، أمــا أقــل البلديــات ترشــيحا فكانــت بلديــة الشــراه التابعــة ملحافظــة معــان والتــي بلــغ عــدد املترشــحين فيهــا 

13 منهــم ســيدتان.

كمــا أظهــرت املعلومــات أن بلديتيــن فــازت مرشــحات مجالســها املحليــة بعضويــة املجلــس البلــدي بالتزكيــة، لعــدم تجــاوز 

التابعتــان  والشــراه  الجفــر  بلديتــا  وهــي  الســيدات  لكوتــا  املخصصــة  املقاعــد  لعــدد  املجالــس  تلــك  فــي  املترشــحات  عــدد 

معــان. ملحافظــة 
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ــس  ــة ومجال ــات البلدي ــحين لالنتخاب ــار المترش ــدل أعم ــول مع ــد ح ــر راص 2.4.8 تقري

المحافظــات )الالمركزيــة(
عمــل فريــق راصــد  علــى تحليــل املعلومــات املتوافــرة الخاصــة بأعمــار املترشــحين ليتبيــن أن معــدل أعمــار جميــع املترشــحين 

علــى مســتوى اململكــة بلــغ 49.2 ســنة، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )16(.

وبّيــن التقريــر الــذي أصــدر بتاريــخ 2017/7/17  أن معــدل األعمــار الخــاص باملترشــحين الذكــور قــد وصــل إلــى 50.1 ســنة، 

فيمــا كان معــدل أعمــار املترشــحات اإلنــاث  43.9 ســنة، وشــمَل التقريــر تحليــات علــى مســتوى نــوع الترشــح حيــث تبيــن أن 

معــدل أعمــار املترشــحين ملجالــس املحافظــات بلــغ 50.1 ســنة، فيمــا بلــغ معــدل املترشــحين للمجالــس املحليــة 48.7 ســنة، 

بينمــا وصــل معــدل أعمــار املترشــحين ملوقــع رئاســة البلديــة 52.1 ســنة، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )17(.

وأظهــر التقريــر أن معــدل أعمــار الســيدات املترشــحات ملجالــس املحافظــات )الامركزيــة( بلــغ  46.1 ســنة، و معــدل األعمــار 

للســيدات املترشــحات للمجالــس املحليــة بلــغ  43.7 ســنة، وأن معــدل األعمــار للســيدات املترشــحات ملوقــع رئاســة البلديــة بلــغ  

 مــن مجمــل املترشــحين لانتخابــات البلديــة ومجلــس املحافظــات بلــغ 
ً
43.7 ســنة، وأظهــر التقريــر أن أكبــر املترشــحين عمــرا

 منهــم 12 أنثــى.
ً
، ووصــل عــدد الذيــن ترشــحوا لانتخابــات بعمــر 25 ســنة 32 مترشــحا

ً
عمــره 79 ســنة
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 لجميــع املجالــس هــي الفئــة العمريــة املمتــدة مــن 
ً
 وفيمــا يخــص الفئــات العمريــة، أظهــر التقريــر  أن أكثــر الفئــات ترشــحا

50-54 بنســبة %20.4 مــن مجمــوع املترشــحين علــى مســتوى اململكــة، تلتهــا الفئــة العمريــة 45-49 ســنة بنســبة %19.0 مــن 

 فهــي الفئــة العمريــة 25-29 ســنة بنســبة بلغــت %4.0 مــن مجمــوع املترشــحين علــى 
ً
مجمــوع املترشــحين، أمــا أقلهــا تواجــدا

مســتوى اململكــة، وبّيــن التقريــر أن %33.1 مــن مجمــل املترشــحين تراوحــت أعمارهــم مــا بيــن 40 – 49 ســنة،

 

لعضويــة  مترشــحة  عمريــة  فئــة  أكبــر  هــم  ســنة   49  –  45 بيــن  أعمارهــم  تراوحــت  الذيــن  املترشــحين  أن  التقريــر  ويظهــر 

املجالــس البلديــة واملحليــة وبنســبة وصلــت إلــى %19.9 مــن إجمالــي املترشــحين لعضويــة املجالــس البلديــة واملحليــة ، أمــا 

فيمــا يخــص املترشــحين ملجالــس املحافظــات فيتبيــن أن الذيــن تراوحــت أعمارهــم بيــن 50 54- ســنة هــم أكثــر فئــة عمريــة 

مترشــحة لعضويــة تلــك املجالــس وبنســبة وصلــت إلــى %23.3 مــن إجمالــي املترشــحين،  وبالنســبة للمترشــحين ملوقــع رئاســة 

البلديــة فيتبيــن أن الذيــن تراوحــت أعمارهــم 50 – 54 ســنة هــم أكثــر فئــة مترشــحة وبنســبة وصلــت %22.4 مــن إجمالــي 

املترشــحين.

وفيمــا يتعلــق بترشــح الشــباب لعضويــة املجالــس املحليــة ومجالــس املحافظــات، فيظهــر التقريــر أن نســبة املترشــحين الذيــن 

تراوحــت أعمارهــم مــن 25 – 34 ســنة قاربــت %9 مــن إجمالــي املترشــحين لتلــك املجالــس، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن ترشــحوا 

ملوقــع رئيــس البلديــة ضمــن نفــس الفئــة العمريــة فيتبيــن أن %3 فقــط مــن إجمالــي املترشــحين أعمارهــم تراوحــت بيــن 25 – 

34ســنة.

 

، فأظهــرت النتائــج أن نســبة املترشــحين لعضويــة املجالــس 
ً
65 ســنة وبالحديــث عــن املترشــحين الذيــن تجــاوزت أعمارهــم 

املحليــة ضمــن هــذه الفئــة وصلــت إلــى %5.2 مــن إجمالــي املترشــحين، فيمــا ارتفعــت النســبة للمترشــحين لعضويــة مجالــس 

املحافظــات إلــى %6.5 مــن إجمالــي املترشــحين، فيمــا لوحــظ ارتفاعهــا أكثــر فــي املقاعــد املخصصــة لرئاســة البلديــات بحيــث 

وصلــت نســبتها إلــى %7.2 مــن إجمالــي املترشــحين.

 

بــأن معــدل  عنــد االنتقــال للبيانــات الخاصــة بأعمــار الســيدات املترشــحات للمجالــس املحليــة ومجالــس املحافظــة، نجــد 

 عــن معــدل أعمــار الســيدات املترشــحات ملجالــس 
ً
أعمــار الســيدات املترشــحات للمجالــس املحليــة بلــغ 43.7 ســنة، منخفضــا

املحافظــات والــذي بلــغ 46.1 ســنة، ومعــدل أعمــار الســيدات املترشــحات ملوقــع رئاســة البلديــة علــى مســتوى اململكــة حيــث 

بلــغ  44 ســنة.
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وعنــد تحليــل املعلومــات املتعلقــة بالفئــات العمريــة للمترشــحين ومقارنتهــا واالختــاف علــى مســتوى املحافظــات، نجــد بــأن 

 فــي جميــع املحافظــات بنســب متفاوتــة، فــي حيــن أن محافظــة العقبــة هــي 
ً
الفئــة العمريــة مــن 50-54 هــي الفئــة األكثــر ترشــحا

املحافظــة التــي كان عــدد املترشــحين فيهــا مــن الفئــة العمريــة 25-29 األعلــى علــى مســتوى املحافظــات بنســبة مترشــحين بلغــت 

%8.2 مــن إجمالــي املترشــحين علــى مجالــس محافظــة العقبــة ســواًء املحليــة أو البلديــة أو املحافظــات أو حتــى رئاســة البلديــة، 

 لفئــة األعمــار التــي تجــاوزت 65 ســنة، بنســبة بلغــت %8.2 مــن مجمــوع مترشــحي 
ً
و كانــت محافظــة الكــرك األعلــى ترشــيحا

املحافظــة علــى مجالســها املحليــة واملحافظــة ومقاعــد رؤســاء البلديــات، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )18(.
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البـــاب الثالــث: مراقبـــــــــــــــــة 

االنتخابيــة  الحمــالت  مرحلــة 

شــحين للمتر
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3.1 مقدمة

تعتبــر عمليــة مراقبــة الحمــات االنتخابيــة مــن الــدالالت التــي يمكــن االرتــكاز عليهــا ملعرفــة مــدى دقــة تطبيــق اإلدارة االنتخابيــة 

وأعمالهــا ملــا ورد فــي القوانيــن الناظمــة للعمليــة االنتخابيــة والتعليمــات االنتخابيــة التــي أصدرتهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

كمــا  االنتخابيــة،  بالدعايــة  الخاصــة  التعليمــات  حددتــه  الــذي  املالــي  واإلنفــاق  املاليــة  بالســقوف  يتعلــق  فيمــا   
ً
وخصوصــا

إبــان  املترشــحون  يســتخدمها  التــي  األدوات  وتتبــع  االنتخابــي  املشــهد  تقييــم  االنتخابيــة  الحمــات  مرحلــة  مراقبــة  تتضمــن 

بــأن الحــوادث  بالذكــر  تلــك املرحلــة، ومــن الجديــر  أثنــاء  حملتهــم االنتخابيــة وتتبــع الحــوداث واالنتهــاكات املمكــن حدوثهــا 

واالنتهــاكات يمكــن أن تكــون مــن قبــل املترشــحين مــن جهــة أو الناخبيــن مــن جهــة أخــرى، كمــا تتضمــن هــذه املرحلــة مراقبــة أداء 

اإلدارة االنتخابيــة ومســتوى عاقاتهــم مــع املترشــحين  ومــدى التزامهــا بتطبيــق املعاييــر الدوليــة ضمــن هــذه العاقــة كالعدالــة 

االنتخابية والشفافية االنتخابية.      

يمنــح النظــام االنتخابــي واإلطــار القانونــي لانتخــاب فــي جميــع املمارســات الديمقراطيــة فتــرة زمنيــة تختلــف مــن دولــة ألخــرى 

يســتطيع فيها املرشــح أو الحزب ممارســة نشــاطهم االنتخابي الســتقطاب الجماهير، وتعّد هذه الفترة من الفترات التي تشــهد 

تجــاوزات كثيــرة، ويمكــن مــن خــال اإلطــار القانونــي الناظــم لفتــرة الحمــات االنتخابيــة احتــواء أي مخالفــات وتجــاوزات 

يمكــن أن تحــدث أثنــاء الفتــرة. وعمــل فريــق راصــد فــي هــذه املرحلــة علــى متابعــة ورصــد فتــرة الحمــات االنتخابيــة، ومــدى 

 ألحــكام الفقــرة )و( 
ً
تطبيــق التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بقواعــد حمــات الدعايــة االنتخابيــة لانتخابــات البلديــة اســتنادا

مــن املــادة )12( مــن قانــون الهيئــة املســتقلة لانتخــاب رقــم )11( لســنة 2012 وتعدياتــه،  والفقــرة )ب( مــن املــادة )44( مــن 

قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015، والفقــرة )ب( مــن املــادة 27 مــن قانــون الامركزيــة رقــم 49 لســنة 2015،  وبحســب 

التعليمــات املذكــورة فقــد ُحــددت الفتــرة الزمنيــة الخاصــة بالدعايــة االنتخابيــة للمترشــحين مــن تاريــخ بــدء الترشــيح وتنتهــي 

قبــل أربــع وعشــرين ســاعة مــن يــوم االقتــراع .

عــن  للتعبيــر  للمرشــحين  متســاوية  فــرص  توافــر  مــدى  تقييــم  إلــى  للمترشــحين  االنتخابيــة  الحمــات  مراقبــة  تهــدف عمليــة 

االنتخابــات  ملراقبــة  راصــد  تحالــف  قبــل  مــن  اعتمادهــا  تــم  التــي  املؤشــرات  مــن  خــال مجموعــة  مــن  االنتخابيــة  دعاياتهــم 

مثــل قيــاس الوصــول اإلعامــي للمرشــحين بدرجــة متســاوية وتتبــع املــوارد املاليــة للمرشــحين وآليــة اســتعمالها خــال فتــرة 

اإلنفــاق  املســتقلة لانتخــاب ألســس  الهيئــة  للمرشــحين وكيفيــة متابعــة  املالــي  اإلنفــاق  أســلوب  وتتبــع  الدعايــة االنتخابيــة 

التــي تــم اعتمادهــا فــي التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بالدعايــة االنتخابيــة، ومــدى مطابقــة هــذه الحمــات ألحــكام القانــون 

الهيئــة. عــن  الصــادرة  التنفيذيــة  والتعليمــات 

مــن خــال وســائل اإلعــام  الناخبيــن،  تأثيــر علــى  مــن  املرحلــة  تلــك  فــي جوهــر  ملــا  الحمــات االنتخابيــة  تأتــي أهميــة مراقبــة 

بمخالفتهــا.   تجاوزهــا  وعــدم  املســتخدمة  الفضلــى  املعاييــر  وضمــن  للقانــون،   
ً
وفقــا التأثيــر  ذلــك  يكــون  أن  علــى  املختلفــة، 
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3.2 اإلطار المنهجي  

 تم توزيعهم على املناطق االنتخابية 
ً
 ميدانيا

ً
عمل فريق راصد على مراقبة مرحلة الحمات االنتخابية من خال 115 راصدا

 ملراقبــة هــذه املرحلــة، كمــا تــم اســتخدام التطبيــق اإللكترونــي الــذي يســتطيع مــن خالــه الراصــد 
ً
وتــم إعــداد نمــاذج خصيصــا

أن يرســل املعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال مراقبتــه امليدانيــة بشــكل مباشــر، وفيمــا يخــص النمــاذج التــي تــم توزيعهــا علــى 

املراقبيــن خــال مرحلــة الحمــات االنتخابيــة فوزعــت علــى ثاثــة نمــاذج لتكــون مصــادر ملعلومــات املراقبــة خــال هــذه الفتــرة 

وقيــاس مــدى تطبيــق املــواد القانونيــة التــي تنظمهــا، وهــي:

3.2.1 النموذج األول: نموذج مشاهدات الراصد خالل الحمالت االنتخابية
الفعاليــات  زيــارة  مــن خــال  امليدانــي  للمراقــب  املباشــرة  املشــاهدات  املعلومــات حــول  النمــوذج لجمــع  هــذا  تــم تخصيــص 

االنتخابيــة للمترشــحين علــى اختــاف أنواعهــا، وذلــك لقيــاس مــدى توافــق تلــك الفعاليــات والظــروف املحيطــة بهــا مــع كل 

مــن اإلطــار القانونــي الناظــم للحمــات االنتخابيــة واملعاييــر الدوليــة الخاصــة بعدالــة وحريــة العمليــة االنتخابيــة فــي مرحلــة 

اســتقطاب جمهــور الناخبيــن، ويمكــن مــن خــال هــذا النمــوذج تحديــد مــدى اإلقبــال النســائي والشــبابي للفعاليــة التــي تــم 

رصدهــا، ويمكــن معرفــة مــا إذا تــم توزيــع البيــان االنتخابــي الخــاص باملرشــح، وإذا كانــت هنــاك أي إســاءة ملرشــح آخــر أو 

حــزب آخــر، وإذا كان هنــاك أي شــعارات عنصريــة أو إقليميــة خــال خطــاب املرشــح، ويمكــن رصــد الحضــور مــن الجهــات 

الرســمية الحكومية أو اإلعامية خال الفعالية، ويمكن من خال هذا النموذج توثيق أي مشــادات كامية أو مشــاجرات، 

وقيــاس مــدى تواجــد األجهــزة األمنيــة أو الشــخصيات ذات التأثيــر والنفــوذ مقارنــة بباقــي فعاليــات املرشــحين، ومــن خــال هــذه 

 
ً
النمــاذج يمكــن رصــد أي اســتخدام ألي مــن املــوارد الحكوميــة أثنــاء أي مــن فعاليــات املرشــحين، حيــث تــم جمــع 732 نموذجــا

ملراقبــة الفعاليــات االنتخابيــة فــي جميــع الدوائــر االنتخابيــة.

 

3.2.2 النموذج الثاني: نموذج تقرير حادثة انتخابية خالل فترة حمالت الترشح
تــم تخصيــص هــذا النمــوذج لجمــع املعلومــات حــول أبــرز االنتهــاكات والحــوادث التــي وقعــت خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة، 

 تبليــغ عــن 
ً
مثــل حــوادث شــراء األصــوات وأحــداث العنــف االنتخابــي بيــن جمهــور املرشــحين، حيــث تــم جمــع 114 نموذجــا

حــوادث انتخابيــة فــي مختلــف الدوائــر االنتخابيــة.
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3.3 نتائج مراقبة  فترة الحمالت االنتخابية
ومــن خــال مراقبــة راصــد لهــذه املرحلــة تــم رصــد الكثيــر مــن األحــداث والتجــاوزات، وأظهــرت هــذه املرحلــة قصــور قانــون 

االنتخــاب فيمــا يتعلــق بتنظيــم حمــات املرشــحين والقوائــم، وكمــا ظهــر غيــاب اإلرادة الحقيقيــة ملكافحــة التجــاوزات مــن 

 ظاهــرة شــراء األصــوات، كمــا تبيــن عــدم وجــود أدوات كافيــة تمتلكهــا الســلطة 
ً
قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وخصوصــا

االنتخابيــة لتفعيــل اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــة مراقبــة الدعايــة االنتخابيــة، وســجل فريــق راصــد مجموعــة مــن الحــوادث 

 فــي مجمــل العمليــة االنتخابيــة كمــا 
ً
 جوهريــا

ً
التــي رافقــت مرحلــة الحمــات االنتخابيــة إال أن هــذه الحــوادث لــم يكــن لهــا تأثيــرا

أنهــا لــم تكــن ممنهجــة. 

3.3.1 ظاهرة شراء األصوات
 
ً
 ملــا ورد فــي قانــون البلديــات وقانــون الامركزيــة لعــام 2015، وشــهدت هــذه االنتخابــات تراجعــا

ً
يعتبــر شــراء األصــوات مخالفــا

 لعمليــة شــراء األصــوات )املــال األســود( باملقارنــة مــع االنتخابــات الســابقة، كمــا ان الهيئــة املســتقلة لــم تعلــن عــن 
ً
ملحوظــا

أي قضايــا تــم تحويلهــا للنائــب العــام علــى خــاف االنتخابــات النيابيــة لعــام 2016 والتــي أعلنــت الهيئــة فيهــا عــن تحويــل 4 

أشــخاص للقضــاء علــى أثــر شــكاوى متعلقــة باســتعمال املــال األســود، ومــن الجديــر ذكــره أن بعــض املواطنيــن تحدثــوا عــن 

وجــود لشــراء أصــوات إبــان فتــرة الدعايــة االنتخابيــة إال أن ذلــك لــم يتــم إثباتــه بدليــل ملمــوس. 

3.3.2 ســقف الحمــالت االنتخابيــة للمرشــحين واإلفصــاح المالــي حــول مــوارد تمويــل 

الحملــة االنتخابيــة وأوجــه إنفــاق هــذه المــوارد
أوردت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فــي التعليمــات التنفيذيــة رقــم 7  الخاصــة بقواعــد الحمــات االنتخابيــة الخــاص بالبلديــة 

 يتوجــب علــى املترشــحين لانتخابــات البلديــة التقيــد بــه وقــد تضمــن النــص يحــق 
ً
 ماليــا

ً
ضمــن املــادة رقــم )12 - ج( ســقفا

للمترشــح ملنصــب رئيــس البلديــة للفئــة األولــى أن ينفــق مــا مقــداره 20 الــف دينــار أردنــي فقــط واملترشــح لعضويــة املجالــس 

 للمترشحين 
ً
 ماليا

ً
املحلية والبلدية ضمن هذه الفئة أن ينفق 10 آالف دينار أردني فقط، كما تضمنت املادة )12 - ج( سقفا

لبلديــات الفئــة الثانيــة بمــا مقــداره 15 ألــف دينــار للمترشــح ملنصــب رئيــس البلديــة و8 آالف للمترشــح لعضويــة البلديــة أو 

املجالــس املحليــة ضمــن الفئــة الثانيــة، ووصــل الســقف املالــي للمترشــحين لبلديــات الفئــة الثالثــة علــى منصــب رئيــس البلديــة 

أنــه ورغــم وجــود نصــوص قانونيــة ألزمــت الهيئــة املترشــحين أن  5 آالف دينــار، إال  8 آالف دينــار واملترشــح للعضويــة  إلــى 

يتقيــدوا بهــا إال أننــا وفــي ذات الوقــت لــم نجــد أي آليــة تــم نشــرها مــن قبــل الهيئــة املســتقلة تســتطيع مــن خالهــا تتبــع اإلنفــاق 

املالــي للمترشــحين ممــا يعنــي أن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لــم تطبــق النــص القانونــي التــي وضعتــه والحــظ فريــق راصــد أن فتــرة 

 مــن حجــم الدعايــة 
ً
الحمــات االنتخابيــة شــهدت تجــاوزات عديــدة مــن قبــل املترشــحين للســقوف املاليــة ويظهــر ذلــك جليــا

 املترشــحين ملنصــب رئيــس البلديــة. 
ً
االنتخابيــة واملقــرات االنتخابيــة خصوصــا
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وفــي ذات الســياق أوردت الهيئــة ضمــن التعليمــات التنفيذيــة رقــم واملتعلقــة بقواعــد حمــات الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات 

مجالــس املحافظــات فــي املــادة رقــم )12 - ج( يحــدد الســقف اإلجمالــي لإلنفــاق علــى الحملــة االنتخابيــة للمترشــحين لعضويــة 

20 ألــف دينــار  تــم تحديــد مبلــغ  30 ألــف دينــار كمــا  فــي محافظــات العاصمــة والزرقــاء واربــد بمبلــغ  مجالــس املحافظــات 

 لــم يتــم وضــع أي أدوات وآليــات يمكــن أن 
ً
للمترشــحين لعضويــة مجالــس املحافظــات لباقــي املحافظــات، وكمــا تــم ذكــره آنفــا

تتيــح للهيئــة تتبــع اإلنفــاق املالــي ملترشــحي مجالــس املحافظــات. 

وعلــى الرغــم مــن التفــاوت الكبيــر فــي إنفــاق املرشــحين فــي الدوائــر )عمــان، إربــد، الزرقــاء( مقارنــة بباقــي الدوائــر االنتخابيــة فــي 

، وذلــك يعــود إلــى القــدرة املاليــة 
ً
 ومنهــم مــن كان حجــم إنفاقــه بســيطا

ً
اململكــة، فمــن املرشــحين مــن كان حجــم إنفاقــه كبيــرا

للمرشــح ممــا أثــر علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن املرشــحين، وهــذا مــا نــوه لــه راصــد فــي جميــع توصياتــه املتعلقــة بهــذا املجــال، 

حيث طالب راصد بالعدالة في توزيع ســقف اإلنفاق املالي لتحقيق العدالة بين املترشــحين ومحاربة ظاهرة شــراء األصوات، 

ــات  ــرة القانونيــة للحمــالت االنتخابيــة مــن قبــل مرشــحي االنتخاب 3.3.3 التقيــد بالفت

ــة 2016 النيابي
بــدأ بعــض املرشــحين لانتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات لعــام 2017 ببــث دعايتهــم االنتخابيــة علــى بعــض املحطــات 

 بعــدم 
ً
الفضائيــة الخاصــة وعــدد كبيــر مــن املواقــع اإللكترونيــة قبــل املوعــد القانونــي للحملــة االنتخابيــة، وهــذا مرتبــط أيضــا

 يبــدأون حماتهــم عبــر هــذه 
ً
اإلفصــاح وتحديــد ســقف نفقــات الحملــة االنتخابيــة األمــر الــذي جعــل املرشــحين املقتدريــن ماديــا

القنــوات قبــل املوعــد القانونــي، كمــا أن معظــم املترشــحين لــم يلتزمــوا بالصمــت االنتخابــي والــذي يســبق يــوم االقتــراع ب24 

ســاعة واســتمروا بنشــر دعايتهــم االنتخابيــة. 

3.3.4 تعليق الفتات وصور ودعايات المرشحين بشكل مخالف للقانون
بــدأت فتــرة الدعايــة االنتخابيــة بـــتاريخ 2017/7/3 مــع بــدء تســجيل املرشــحين كمــا أجــازت التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة 

بالحمــات االنتخابيــة ومنــذ بــدء فتــرة الحمــات، انتشــرت اليافطــات والدعايــات وصــور املرشــحين بأرجــاء وشــوارع مختلــف 

 ملــا نصــت عليهــا التعليمــات التنفيذذيــة 
ً
الدوائــر االنتخابيــة، حيــث كان بعــض مــن هــذه الدعايــات والصــور والافتــات مخالفــا

الخاصة بحمات الدعاية االنتخابية للبلدات ومجالس املحافظات  والتي نصت على عدم وضع أي يافطة أو صورة بشكل 

يــؤدي إلــى حجــب الرؤيــة عــن أي الفتــه ألي مرشــح آخــر، وكانــت الدعايــات االنتخابيــة تنتشــر علــى العواكــس والشــواخص 

املروريــة بشــكل ملفــت للنظــر وأعلنــت الهيئــة عــن إزالتهــا للعديــد مــن الدعايــات املخالفــة إال أنهــا وفــي ذات الوقــت لــم تتخــذ أي 

اجــراءات قانونيــة مــن شــأنها مــن أن تحــّد مــن تكــرار مثــل هــذه املخالفــات. 
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3.3.5 اإلعتداء على صور ويافطات المرشحين
تعــرض عــدد كبيــر مــن يافطــات املرشــحين إلــى اإلعتــداءات والتمزيــق، ولــم يتــم اتخــاذ أي إجــراءات تذكــر بحــق املعتديــن علــى 

هــذه اليافطــات، حيــث تــم رصــد حــاالت اعتــداء متكــررة بالتخريــب وتمزيــق يافطــات عــدد مــن املرشــحين فــي بعــض مناطــق 

اململكــة، وتكــررت الشــكاوى حــول تكســير وتحطيــم يافطــات انتخابيــة مختلفــة، وأورد الراصــدون مــن خــال النمــاذج املعــدة 

لرصــد الحــوادث االنتخابيــة خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة أن 16% مــن الحــوادث كانــت ســرقة وتخريــب ملــواد الحمــات 

االنتخابيــة.

3.3.6 آليات التواصل مع المترشحين 
اتخــذ معظــم املترشــحين مــن املقــرات االنتخابيــة وســائل يتــم مــن خالهــا اســتقطاب الناخبيــن، إال أنــه ومــن خــال املعلومــات 

التــي أوردهــا فريــق راصــد امليدانــي وصلــت نســبة املترشــحين الذيــن يســتعملون الفيســبوك كأداة الســتقطاب الناخبيــن إلــى 

%53 ولوحظ أن معظم املترشــحين ملنصب رئيس البلدية صمموا حمات كبيرة على الفيســبوك تبعهم املترشــحين لعضوية 

 لوحــظ ضعــف فــي 
ً
مجالــس املحافظــات، وبشــكل عــام تأخــر العديــد مــن املرشــحين فــي افتتــاح مقراتهــم االنتخابيــة، فمثــا

حــراك املترشــحين علــى مســتوى اململكــة.

3.3.7 بيان راصد حول مراقبة الحمالت االنتخابية
بعــد انقضــاء مــا يقــارب األســبوعين علــى بــدء فتــرة الحملــة االنتخابيــة، تــم رصــد مجموعــة مــن التجــاوزات التــي قــام بهــا بعــض 

أنصار املترشحين لانتخابات البلدية ومجالس املحافظات كما تم تسجيل مجموعة من املاحظات منذ بدء فترة الحمات 

االنتخابيــة وهي:

 في الوتيرة بشكل تصاعدي خال أول أسبوعين بعد تسجيل املترشحين.
ً
1. شهد النشاط االنتخابي ارتفاعا

2. تــم رصــد افتتــاح مجموعــة مــن املقــرات االنتخابيــة للمترشــحين حيــث وصلــت نســبة املترشــحين الذيــن افتتحــوا مقارهــم 

االنتخابيــة إلــى %9 مــن إجمالــي املترشــحين، كمــا لوحــظ أن أغلــب املقــرات التــي تــم افتتاحهــا هــي مقــرات خاصــة ملترشــحي رئاســة 

البلديــة.

 فــي عمــان واربــد والزرقــاء، وضعــت فــي أماكــن أثــارت شــكوى املواطنيــن 
ً
3. لوحــظ أن بعــض الدعايــات االنتخابيــة خصوصــا

 تلــك التــي تــم تعليقهــا علــى اإلشــارات الضوئيــة أو تــم تعليقهــا علــى أعمــدة الكهربــاء علــى ارتفــاع 
ً
وســائقي الســيارات خصوصــا

منخفــض أو تــم تعليقهــا علــى التقاطعــات والــدوارات املروريــة، مــع العلــم أن الهيئــة أزالــت مجموعــة مــن اللوحــات املخالفــة، 

ولتكريــس العدالــة يجــب أن يتــم التعامــل مــع جميــع املخالفــات الخاصــة بأماكــن تواجــد الدعايــة االنتخابيــة.

4. تــم ماحظــة تنفيــذ العديــد مــن االجتماعــات العشــائرية واملناطقيــة بهــدف انســحاب بعــض املرشــحين لغايــات فــرز مرشــح 

واحــد لتمثيــل التجمــع العشــائري أو املنطقــة، كمــا شــهدت بعــض املناطــق انســحابات غيــر رســمية أي بمعنــى تــم االتفــاق علــى 

االنســحاب بيــن املترشــحين دون تقديــم طلبــات انســحاب رســمية للهيئــة املســتقلة لانتخــاب.
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عضويــة  تشــهدها  التــي  التنافســية  مــن  أكبــر  عاليــة  تنافســية  البلديــة  رئاســة  بموقــع  الخــاص  االنتخابــي  الحــراك  شــهد   .5

املحافظــات. مجالــس  وعضويــة  املحليــة  املجالــس 

 بعــد يــوم، حيــث أن معظــم املترشــحين 
ً
 يومــا

ً
 ملحوظــا

ً
6. شــهد الحــراك االنتخابــي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي ارتفاعــا

يســتخدمون وســائل التواصــل االجتماعــي للترويــج عــن أنفســهم وعــن برامجهــم فــي حــال وجودهــا.

 )SMS( 7. تــم توثيــق مجموعــة مــن الدعابــات االنتخابيــة التــي يســتخدمها املترشــحون مــن خــال إرســال رســائل نصيــة قصيــرة

عبــر شــركات الهواتــف النقالــة الخاصــة.

 مقارنــة باالنتخابــات النيابيــة لعــام 2016 إذ لــم يعمــل معظــم املترشــحين علــى توزيــع 
ً
8. البرامــج االنتخابيــة بــدت ضئيلــة جــدا

برامجهــم علــى القواعــد االنتخابيــة بمــا فيهــم املترشــحين الذيــن افتتحــوا مقارهــم االنتخابيــة.

9. معظــم املترشــحين كانــوا يقومــون بنشــر حملتهــم االنتخابيــة عبــر اإلعــام وذلــك مــن خــال املواقــع اإلخباريــة اإللكترونيــة 

 للمترشــحين فــي محافظــة العاصمــة واربــد.
ً
واملحطــات الفضائيــة الخاصــة والجرائــد الدعائيــة، وظهــر ذلــك جليــا

10. تــم رصــد أكثــر مــن 190 حالــة اعتــداء علــى يافطــات ومنشــورات مترشــحين مــن قبــل أنصــار مترشــحين آخريــن، واســتقبل 

راصــد مجموعــة مــن الشــكاوى مــن قبــل املترشــحين حــول الحــوادث التــي تؤثــر علــى دعايتهــم االنتخابيــة.

 

3.3.8 تقريــر راصــد حــول الخلفيــات العلميــة والمهنيــة والقواعــد التــي يرتكــز عليهــا 

مترشــحو رئاســة البلديــات
نّفــذ فريــق راصــد ملراقبــة االنتخابــات دراســة خاصــة باملترشــحين واملترشــحات ملوقــع رئاســة البلديــة حيــث تــم مقابلــة جميــع 

املترشحين من خال منهجية كمية ارتكزت على توجيه أسئلة إلى املترشحين ملوقع رئاسة البلدية سواًء باملقابلة الشخصية 

مــن خــال مراقبــي راصــد امليدانييــن أو مــن خــال االتصــال الهاتفــي املباشــر مــع املترشــح أو املترشــحة.

وبينت نتائج املقابات فيما يخص الخلفية الوظيفية )املهنة( التي يمارســها املترشــح ســواًء أثناء الترشــح أو قبل ذلك،فشــكل 

املترشــحين موظفييــن حكومييــن  مــن   23% نســبته  مــا  ــل 
ّ
مث بينمــا  املترشــحين،  إجمالــي  مــن   37% العســكريون  املتقاعــدون 

ســابقين، فيمــا وصلــت نســبة رجــال األعمــال املترشــحين إلــى %13 مــن إجمالــي املترشــحين.

وأشــارت نتائــج املقابــات أن نســبة املترشــحين لرئاســة البلديــة والذيــن حصلــوا علــى درجــة تعليميــة أقــل مــن الثانويــة وصلــت 

إلــى %11 مــن مجمــوع املترشــحين، فيمــا بلغــت نســبة الذيــن حصلــوا علــى البكالوريــوس %31 مــن إجمالــي املترشــحين، وكانــت 

نســبة املترشــحين الذيــن حصلــوا علــى شــهادة دراســات عليــا )ماجســتير ودكتــوراه( %11 مــن إجمالــي املترشــحين.
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وفيمــا يخــص االنتمــاء الحزبــي فقــد تبيــّن أن نســبة املترشــحين ملوقــع رئاســة البلديــة مــن أعضــاء األحــزاب األردنيــة شــكلوا 1% 

 للمترشــحين الذيــن كانــوا أعضــاًء فــي أحــزاب فــي وقــت ســابق، بينمــا وصلــت نســبة 
ً
فقــط مــن إجمالــي املترشــحين، و %1 أيضــا

املســتقلين حســب مــا أورد املترشــحين إلــى %98 مــن إجمالــي املترشــحين.

كمــا أشــارت املعلومــات التــي تــم اســتخراجها مــن املقابــات إلــى أن 3 نــواب ســابقين ترشــحوا ملوقــع رئيــس البلديــة، فيمــا وصــل 

عــدد رؤســاء البلديــات الســابقين الذيــن ترشــحوا خــال هــذه االنتخابــات إلــى 100 رئيــس بلديــة ســابق، بينمــا ترشــح 50 عضــو 

مجلــس بلــدي ســابق لرئاســة البلديــة، فيمــا بينــت النتائــج أن 385 مترشــحا يخوضــون تجربــة االنتخابــات للمــرة األولــى.

وارتكز %62 من املترشحين على إجماعاتهم العشائرية عند ترشحهم ملوقع رئاسة البلدية، فيما ارتكز %30 من املترشحين 

علــى إجماعاتهــم املناطقيــة، ولــم يجــب مــا نســبته %7 مــن إجمالــي املترشــحين علــى الســؤال املتعلــق بالقاعــدة التــي يرتكــز عليهــا 

املترشــح، فيمــا وصلــت نســبة الذيــن يرتكــزون علــى قاعدتهــم الحزبيــة إلــى %1 فقــط مــن إجمالــي املترشــحين.

وفيمــا يتعلــق بالحملــة االنتخابيــة، فقــد أشــارت النتائــج إلــى أن %57 مــن املترشــحين بــدأوا بنشــر حملتهــم االنتخابيــة، حيــث 

كانــت نســبة الذيــن نشــروا حملتهــم علــى املواقــع اإللكترونيــة %54 مــن مجمــوع الذيــن بــدأوا بنشــر حملتهــم االنتخابيــة، بينمــا 

وصلــت نســبة الذيــن يروجــون ألنفســهم مــن خــال بروشــورات يتــم توزيعهــا علــى القواعــد االنتخابيــة إلــى %25، ونشــر مــا 

نســبته %74 مــن املترشــحين ملوقــع رئاســة البلديــة حملتهــم االنتخابيــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي فيســبوك، فيمــا قــال مــا 

نســبته %71 أنهــم نشــروا يافطــات خــال حملتهــم االنتخابيــة.

لحملتهــم  التقديريــة  موزانتهــم  بــأن  قالــوا  البلديــة  رئاســة  ملوقــع  املترشــحين  إجمالــي  مــن   15% أن  املقابــات  نتائــج  وأفــادت 

االنتخابيــة لــن تتجــاوز 1000 دينــار، فيمــا قــال %42 منهــم أن موازنتهــم التقديريــة لحملتهــم االنتخابيــة ســتكون بيــن 1001  

دينــار إلــى 5000 دينــار، بينمــا وصلــت نســبة املترشــحين الذيــن ينــوون إنفــاق 5001 – 10000 دينــار إلــى %20، وكانــت نســبة 

الذيــن ينــوون إنفــاق 10001 دينــار ولغايــة 20000 دينــار %14 مــن إجمالــي املترشــحين، وقــال مــا نســبته %2 أنهــم ســينفقون 

مــن 20001 دينــار ولغايــة 50000 دينــار خــال حملتهــم االنتخابيــة.

 ،
ً
وعــن مصــادر تمويــل الحمــات االنتخابيــة فقــد بينــت الدراســة أن %95 مــن املترشــحين ســيمولون حملتهــم االنتخابيــة ذاتيــا

فيمــا قــال %3 مــن إجمالــي املترشــحين أن عشــائرهم ســتمول حملتهــم االنتخابيــة، بينمــا أورد مــا نســبته %1 مــن املترشــحين أن 

حملتهــم االنتخابيــة ســتكون بتمويــل اإلجماعــات املناطقيــة التــي  يرتكــزون عليهــا، و %1 مــن املترشــحين قالــوا بــأن رجــال أعمــال 

ســتمول حملتهــم االنتخابيــة.
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اإلنفــاق  ســقف  يخــص  بمــا  البلديــة  رئاســة  ملوقــع  املترشــحين  معرفــة  مــدى  وقيــاس  االنتخابيــة  الحمــات  ســياق  وضمــن 

املخصــص لــه حســب البلديــة املترشــح لهــا والتــي تضمنتهــا التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بالحمــات االنتخابيــة وتــم نشــرها 

علــى املوقــع اإللكترونــي للهيئــة املســتقلة لانتخــاب، فبينــت نتائــج املقابــات أن %79 مــن املترشــحين ال يمتلكــون املعرفــة حــول 

ســقف اإلنفــاق املخصــص لبلديتــه.

 وقامــوا 
ً
 انتخابيــا

ً
وأفــادت نتائــج املقابــات فيمــا يتعلــق بوجــود برنامــج انتخابــي، أن %35 مــن املترشــحين يمتلكــون برنامجــا

بنشــره للقواعــد االنتخابيــة، فيمــا قــال %48 مــن املترشــحين أنهــم ســيقومون ببنــاء برنامــج انتخابــي خــاص بهــم وسينشــرونه 

 لحملتهــم 
ً
 انتخابيــا

ً
لقواعدهــم االنتخابيــة فــي وقــت الحــق، بينمــا قــال %17 مــن إجمالــي املترشــحين أنهــم ال يملكــون برنامجــا

االنتخابيــة.

رئاســة  انتخابــات  غمــار  خــوض  مــن  انســحب  فقــد  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  موقــع  علــى  املنشــورة  املعلومــات  وبحســب 

 منهم ســيدة واحدة، توزعوا كاآلتي )الكرك: مترشــحان(، )املفرق: 3 مترشــحين(، ) إربد: 4 مترشــحين(، 
ً
البلديات، 18 مترشــحا

)مادبــا: مترشــح واحــد(، )العاصمــة: مترشــحان(، )عجلــون: 4 مترشــحين(، )جــرش: مترشــح واحــد(، )معــان: مترشــح واحــد(، 

وُرفــض ترشــيح 5 ملنصــب رئيــس البلديــة توزعــوا علــى محافظــات )الزرقــاء: مترشــحان(، )املفــرق: مترشــح واحــد(، )الكــرك: 

مترشــح واحــد(، )جــرش: مترشــح واحــد( .
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3.3.9 تقريــر راصــد حــول الخلفيــات العلميــة والمهنيــة والقواعــد التــي يرتكــز عليهــا 

مترشــحو مجالــس المحافظــات

الازمــة  املعلومــات  جميــع  وتوفيــر  الشــفافية  تكريــس  بضــرورة  راصــد  مــن   
ً
وإيمانــا االنتخابــات  مراقبــة  لعمليــة   

ً
اســتكماال

للمواطنيــن الخاصــة باملترشــحين بشــكل خــاص والعمليــة االنتخابيــة بشــكل عــام، عمــل فريــق راصــد علــى مقابلــة مــا نســبته 

%96 مــن مجمــوع املترشــحين واملترشــحات لعضويــة مجالــس املحافظــات، وتــم اعتمــاد منهجيــة كميــة ارتكــزت علــى توجيــه 

أســئلة مــن خــال مراقبــي راصــد امليدانييــن أو مــن خــال اإلتصــال الهاتفــي املباشــر مــع املترشــح أو املترشــحة.

وبحســب نتائــج املقابــات تبيــن أن %35.9 مــن املترشــحين يحملــون شــهادات بكالوريــوس، فيمــا بلغــت نســبة  املتحصليــن علــى 

الشــهادة الثانويــة إلــى %25.9 مــن إجمالــي املترشــحين، و%15.9 نســبة املترشــحين الذيــن حــازوا علــى شــهادات عليــا )ماجســتير 

ودكتــوراه(، فيمــا كانــت نســبة الذيــن لــم يجتــازوا الثانويــة العامــة %7.2 مــن إجمالــي املترشــحين، ووصلــت نســبة املترشــحين 

الذيــن حصلــوا علــى شــهادة الدبلــوم إلــى 15.1%.

وبينــت نتائــج املقابــات فيمــا يخــص الخلفيــة الوظيفيــة )املهنــة( التــي يمارســها املترشــح ســواًء أثنــاء الترشــح أو قبــل ذلــك،أن 

مــا  الســابقون  الحكومــة  ل موظفــو 
ّ
شــك بينمــا  املترشــحين،  إجمالــي  مــن   23.7% نســبته  مــا  شــكلوا  العســكريين  املتقاعديــن 

نســبته %17.1 مــن املترشــحين، فيمــا وصلــت نســبة رجــال األعمــال املترشــحين إلــى %14 مــن إجمالــي املترشــحين، وبلغــت نســبة 

األكاديمييــن %7.2 مــن إجمالــي املترشــحين.

فــي  %4 مــن املترشــحين ملوقــع عضــو مجلــس املحافظــة أنهــم أعضــاء  وفيمــا يخــص االنتمــاء الحزبــي فقــد صــرح مــا نســبته 

األحــزاب األردنيــة، بينمــا صــرح %93 مــن إجمالــي املترشــحين أنهــم مســتقلون وال ينتمــون ألي حــزب، وأورد مــا نســبته %3 مــن 

املترشــحين أنهــم كانــوا منظميــن ألحــزاب وقدمــوا اســتقاالتهم أو علقــوا عضويتهــم.

 وأشارت املعلومات التي تم استخاصها من املقابات، أن نائبين سابقين ترشحا  لعضوية مجالس املحافظات، فيما بلغت 

نســبة مــن ترشــحوا لعضويــة مجالــس املحافظــات ألول مــرة %67.9 مــن إجمالــي املترشــحين، كذلــك كان مــن بيــن املترشــحين 

لتلــك املجالــس %2.1  رؤســاء بلديــات ســابقين، و%14.3 كانــوا قــد ترشــحوا للبرملــان أو لرئاســة البلديــة أو لعضويــة املجالــس 

 كأعضــاء فــي املجالــس البلديــة وترشــحوا ملجالــس املحافظــة فبلغــت نســبتهم 8.2%.
ً
البلديــة فيمــا ســبق، أمــا مــن عملــوا ســابقا

وفيمــا يتعلــق بالقواعــد التــي تركــز عليهــا مترشــحو عضويــة مجالــس املحافظــات، يتبيــن أن  %47.3 مــن املترشــحين ملجالــس 

املحافظــات يرتكــزون علــى إجماعاتهــم العشــائرية، فيمــا يرتكــز %41 مــن املترشــحين علــى إجماعاتهــم املناطقيــة، و%2.8 علــى 
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قواعدهــم الحزبيــة، فيمــا لــم يجــب مــا نســبته %9 مــن إجمالــي املترشــحين علــى الســؤال املتعلــق بالقاعــدة التــي يرتكــز عليهــا 

املترشــح.

 وقامــوا بنشــره للقواعــد االنتخابيــة، فيمــا قــال 
ً
 انتخابيــا

ً
وأفــادت نتائــج املقابــات أن %34 مــن املترشــحين يمتلكــون برنامجــا

%8 مــن املترشــحين أنهــم ســيقومون ببنــاء برنامــج انتخابــي خــاص بهــم وسينشــرونه لقواعدهــم االنتخابيــة فــي وقــت الحــق، 

 لحملتهــم االنتخابيــة.
ً
 انتخابيــا

ً
بينمــا قــال %18 مــن إجمالــي املترشــحين أنهــم ال يملكــون برنامجــا

وفيمــا يتعلــق بالحملــة االنتخابيــة واألدوات والوســائل التــي يســتخدمها املترشــح للوصــول إلــى الناخــب، فقــد أجــاب %36.4 مــن 

املترشــحين أنهــم بــدأوا نشــر حملتهــم االنتخابيــة، وتنوعــت األدوات التــي تــم اســتخدامها لنشــر الدعايــة االنتخابيــة حيــث قــال 

مــا نســبته %35.1 مــن مجمــوع الذيــن بــدأوا بنشــر حماتهــم االنتخابيــة أنهــم اســتخدموا املواقــع اإللكترونيــة لنشــر دعايتهــم 

االنتخابيــة، فيمــا أشــار %33.1  مــن املترشــحين أنهــم بــدأوا بتوزيــع املنشــورات للقواعــد االنتخابيــة، واســتخدم %39.1 مــن 

املترشــحين اليافطــات لنشــر دعايتهــم االنتخابيــة، فيمــا نشــر %63.7 مــن املترشــحين دعايتهــم االنتخابيــة عبــر الفيســبوك.

وأفــادت نتائــج املقابــات أن %17.9 مــن إجمالــي املترشــحين ملوقــع عضــو مجلــس املحافظــة رصــد كموازنــة لحملتــه اإلنتخابيــة 

مبلــغ يقــل عــن 1000 دينــار، فيمــا قــال %52.8 منهــم أن موازنتهــم التقديريــة لحملتهــم االنتخابيــة ســتكون بيــن 1001  دينــار إلــى 

5000 دينــار، بينمــا وصلــت نســبة املترشــحين الذيــن ينــوون إنفــاق 5001 – 10000 دينــار إلــى %18.7، وكانــت نســبة الذيــن 

ينــوون إنفــاق 10001 دينــار ولغايــة 20000 دينــار %6.3 مــن إجمالــي املترشــحين، وقــال مــا نســبته %3.9 أنهــم ســينفقون مــن 

20001 دينــار ولغايــة 50000 دينــار خــال حملتهــم االنتخابيــة، ووصلــت نســبة مــن ينــوون دفــع مبلــغ يفــوق 50 ألــف دينــار 

كحمــات انتخابيــة %0.4 مــن إجمالــي املترشــحين.

وعــن مصــادر تمويــل الحمــات االنتخابيــة فقــد بينــت نتائــج املقابــات أن %88.9 مــن املترشــحين أنهــم ســيمولون حملتهــم 

، فيمــا قــال %1.4 مــن إجمالــي املترشــحين أن عشــائرهم ســتمول حملتهــم االنتخابيــة، بينمــا أورد مــا نســبته 
ً
االنتخابيــة ذاتيــا

%1.1 من املترشــحين أن حملتهم االنتخابية ســتكون بتمويل من أحزابهم، فيما لم يجب %6.3 من املترشــحين على الســؤال.



التقرير النهائي لمراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات 802017



81 التقرير النهائي لمراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات 2017





83

البـــاب الرابــع: مراقبــة مجريات 

يــوم االقتــراع والفــرز
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4.1 مقدمة

 النتخــاب رؤســاء املجالــس البلديــة وأعضــاء 
ً
حــددت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب يــوم الثاثــاء املوافــق 2017/8/15 موعــدا

املجالــس البلديــة واملحليــة وأعضــاء مجالــس املحافظــات، وتحــدد الهيئــة املســتقلة لانتخابــات موعــد إجــراء االنتخابــات 

البلديــة وانتخابــات املجالــس املحليــة ســندا الحــكام املادتيــن )34( مــن قانــون البلديــات و)12(مــن قانــون الامركزيــة اللتيــن 

 بإجــراء انتخابــات رؤســاء وأعضــاء املجالــس البلديــة وأعضــاء املجالــس املحليــة 
ً
تنصــان علــى أن مجلــس الــوزراء يصــدر قــرارا

وانتخابــات مجالــس املحافظــات، وكان مجلــس الــوزراء قــرر باالســتناد الحــكام املادتيــن )34( و)74( مــن قانــون البلديــات رقــم 

41 لســنة 2015 إجــراء انتخابــات رؤســاء وأعضــاء املجالــس البلديــة  وأعضــاء املجالــس املحليــة، وقــرر املجلــس باالســتناد 

الحــكام املــادة )12/ أ / 1( مــن قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 إجــراء انتخابــات مجالــس املحافظــات .

مراكــز  وعناويــن  أســماء  وإدراج   ،2017/5/21 بتاريــخ  االقتــراع  مراكــز  وتحديــد  الناخبيــن  جــداول  بعــرض  الهيئــة  وقامــت 

 لاقتــراع و18 صالــة رياضيــة موزعــة فــي جميــع املناطــق االنتخابيــة حــول اململكــة، 
ً
االقتــراع والفــرز والبالــغ عددهــا 1422مركــزا

حيــث تضمنــت مراكــز االقتــراع والفــرز علــى 4062 غرفــة اقتــراع وفــرز.   

وعمــَل فريــق راصــد املــوزع علــى مراكــز االقتــراع علــى مراقبــة يــوم االقتــراع والفــرز، مــن خــال نمــوذج مكــون مــن عــدة أجــزاء  

أعــدت مــن قبــل فريــق مختــص حيــث يرســل النمــوذج لغرفــة العمليــات بشــكل دوري للبقــاء علــى إطــاع بأيــة مخالفــات قــد 

تحــدث أو تجــاوز للتعليمــات التنفيذيــة الخاصــة خــال عمليــة االقتــراع، كمــا عمــل فريــق الرصــد امليدانــي علــى تتبــع عمليــة 

 
ً
الفــرز األوليــة والتــي تتــم بعــد إغــاق الصناديــق، بحيــث يســجل مندوبــو راصــد كافــة النتائــج بشــكل ورقــي وإرســالها الكترونيــا

عبــر التطبيــق اإللكترونــي إلــى غرفــة العمليــات  وبحســب الصنــدوق لتدقيقهــا مــع النتائــج الصــادرة عــن الهيئــة.   

وأصــدر راصــد مــن خــال املعلومــات الــواردة مــن راصديــه تقريريــن توزعــا علــى الفتــرات الزمنيــة، األول فــي الفتــرة الصباحيــة 

فــي فتــرة الظهيــرة، باإلضافــة ملؤتمريــن صحفييــن، حــول مجريــات األحــداث املرافقــة للعمليــة االنتخابيــة منــذ بــدء  والثانيــة 

 
ً
 ثالثــا

ً
االقتــراع حتــى إغــاق الصناديــق وبــدء عمليــة الفــرز األولــي، وكان مــن املفتــرض أن يقــدم راصــد خــال يــوم االقتــراع تقريــرا

يختــص بعمليــة الفــرز إال أنــه تــم تأجيــل املؤتمــر بســبب تمديــد فتــرة االقتــراع لبعــض البلديــات دون غيرهــا وتــم تقديــم التقريــر 

األولــي الشــامل لعمليــة مراقبــة يــوم االقتــراع والفــرز فــي اليــوم الــذي يلــي يــوم االقتــراع وذلــك مــن خــال مؤتمــر صحفــي  تــم 

عقــده فــي غرفــة عمليــات راصــد. 

ويصــل مؤشــر أهميــة مراقبــة املراحــل االنتخابيــة إلــى أوجــه يــوم االقتــراع، ويحــرص راصــد علــى تطبيــق معاييــر الحريــة والعدالــة 

والشــفافية والنزاهــة مــن خــال الكــوادر املدربــة واملجهــزة لإلبــاغ عــن أيــة حادثــة قــد تؤثــر علــى العمليــة االنتخابيــة بشــكل 

ســلبي، ممــا يؤثــر علــى النتائــج بســبب عــدم تطبيــق التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بيــوم االقتــراع والفــرز كمــا هــو منصــوص 
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عليــه، وتبــرز أهميــة مراقبــة يــوم االقتــراع بمــدى تعــاون الهيئــات الرقابيــة مــع اإلدارة االنتخابيــة ملحاولــة تجنــب الحــوداث 

التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى جوهــر العمليــة االنتخابيــة ومــن الجديــر ذكــره أنــه كان هنــاك عاقــة تعاونيــة مــع الهيئــة اإلداريــة 

االنتخابيــة ممثلــة برئيــس مجلــس مفو�ســي الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ومديــر مديريــة اإلعــام وضابــط االرتبــاط مع مؤسســات 

 باملقارنــة مــع بعــض اللجــان االنتخابيــة فــي املحافظــات حيــث أبــدت 
ً
املجتمــع املدنــي فــي الهيئــة إال أن هــذا التعــاون كان متباينــا

بعــض اللجــان عــدم تعــاوٍن مــع الراصديــن امليدانييــن وتبيــن ذلــك مــن خــال منــع الراصديــن مــن الدخــول إلــى غــرف االقتــراع 

وعــدم الســماح لهــم بتصويــر محاضــر االفتتــاح. 

4.2 غرفة عمليات راصد وخطة االتصال في يوم االقتراع

أنشــأ راصــد غرفــة عمليــات متخصصــة فــي »فنــدق ريجن�ســي« فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 2017/08/14 ولغايــة 2017/08/16 

 لتنظيــم عمليــة اإلتصــال بيــن املراقبيــن امليدانييــن ليــوم االقتــراع وفريــق غرفــة 
ً
بمشــاركة فريــق عمــل يتكــون مــن 75 باحثــا

أجــزاء  تعبئــة  خــال  مــن  بــأول   
ً
أوال رصدهــم  بنتائــج  العمليــات  غرفــة  تزويــد  علــى  املراقبيــن  هــؤالء  عمــل  حيــث  العمليــات، 

  عبــر تطبيــق علــى الهواتــف الذكيــة الخاصــة باملراقبيــن امليدانييــن ليتــم بعــد ذلــك تحليــل إجابــات املراقبيــن 
ً
النمــوذج إلكترونيــا

 لهــذه الغايــة مــن قبــل فريــق التحالــف التقنــي، حيــث يعمــل البرنامــج علــى 
ً
امليدانييــن مــن خــال برنامــج إلكترونــي أعــّد خصيصــا

تحويــل إجابــات األســئلة إلــى نتائــج إحصائيــة يســتند عليهــا فريــق غرفــة العمليــات فــي إعــداد تقاريــره التــي أصدرهــا راصــد فــي 

 .
ً
مؤتمراتــه الصحفيــة خــال يــوم االقتــراع وفــي إعــداد هــذا التقريــر أيضــا
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 إلى استقبال إجابات نماذج املراقبة، اتبعت غرفة عمليات تحالف راصد وسائل عدة ملراقبة املخالفات واالختراقات 
ً
وإضافة

القانونيــة للعمليــة االنتخابيــة، تمثلــت باســتقبال غرفــة العمليــات ملكاملــات املراقبيــن املحلييــن للتبليــغ عــن هــذه املخالفــات مــن 

50 خــط قفــز آلــي، كمــا خصــص تحالــف راصــد الخــط الســاخن الســتقبال شــكاوى  خــال خــط ســاخن مجانــي مكــون مــن 

 
ً
وباغــات مــن قبــل املواطنيــن ليكونــوا شــركاء فــي عمليــة املراقبــة علــى االنتخابــات حيــث اســتقبل راصــد أكثــر مــن 250 اتصــاال

 مــن مواطنيــن، وتــم التحقــق مــن الشــكاوى التــي كانــت تــرد مــن املواطنيــن عــن طريــق الفــرق امليدانيــة التابعــة لتحالــف 
ً
هاتفيــا

راصــد وتــم تضمينهــا وفــق نتائــج التقريــر ومنهــا مــا تــم تبليــغ الهيئــة مباشــرة بهــا وذلــك إلجــراء مــا يلــزم مــن قبــل اإلدارة االنتخابيــة، 

وتكــون فريــق غرفــة عمليــات يــوم االقتــراع مــن 75  شــخصا موزعيــن علــى الفــرق التاليــة، وكمــا يبيــن الشــكل رقــم )1(.

1. فريق االتصال مع املراقبين الثابتين:

عمــل هــذا الفريــق علــى دعــم املراقبيــن الثابتيــن فــي امليــدان مــن خــال اإلتصــال بهــم والتأكــد مــن تواجدهــم فــي مراكــز االقتــراع 

فــي حــال احتاجــوا مســاعدة، كمــا يقــوم هــذا الفريــق  فــي تعبئــة النمــاذج اإللكترونيــة  لهــم، باإلضافــة ملســاعدتهم  املحــددة 

باســتقبال شــكاوى املواطنيــن، حيــث قــام راصــد بنشــر أرقــام الخــط الســاخن الخاصــة بغرفــة العمليــات عبــر وســائل اإلعــام 

وهــذه األرقــام متاحــة لكافــة املواطنيــن لتقديــم أي شــكوى حــول إجــراءات العمليــة االنتخابيــة.

2. فريق االتصال مع الفرق املتحركة:

مســؤولية هــذا الفريــق دعــم املراقبيــن املتحركيــن فــي امليــدان مــن خــال االتصــال بهــم والتأكــد مــن تواجدهــم فــي مراكــز االقتــراع 

املحــددة لهــم، باإلضافــة ملســاعدتهم فــي تعبئــة النمــاذج اإللكترونيــة فــي حــال احتاجــوا مســاعدة.

3. فريق تدقيق الحوادث:

هذا الفريق مكون من خبراء في مجال االنتخابات واملعايير الدولية الخاصة بها، ويعمل هذا الفريق على استقبال الحوادث 

مــن التطبيــق اإللكترونــي وفــرق اإلتصــال ويعمــل علــى تدقيقهــا والتحقــق مــن صحتهــا مــن خــال إعــادة االتصــال مــع املبلــغ عــن 

الحادثــة وأخــذ املعلومــات الازمــة وإرســال فريــق متحــرك لعيــن املــكان إذا لــزم األمــر.

4. الفريق اإلعالمي:

يضــم هــذا الفريــق مجموعــة مــن اإلعامييــن يعملــون علــى صياغــة البيانــات الصحفيــة والتواصــل مــع وســائل اإلعــام املحليــة 

والدوليــة وتزويدهــم ببيانــات وتقاريــر راصــد، وتنظيــم املؤتمــرات الصحفيــة.

:)Social Media( 5. فريق اإلعالم املجتمعي

يقــوم هــذا الفريــق بالتواصــل مــع مســتخدمي مواقــع التواصــل االجتماعــي وإعــداد ملخصــات وفيديوهــات حــول عمليــة الرقابــة 

ونشــر التقاريــر والبيانــات الخاصــة بالتحالــف علــى صفحــات الرســمية املعتمــدة لتحالــف راصــد.
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6. فريق التصميم الجرافيكي:

فريــق مــن املصمميــن الجرافيكييــن يعملــون فــي غرفــة عمليــات يــوم االقتــراع لتصميــم الرســومات التوضيحيــة لنتائــج عمليــة 

املراقبــة وذلــك بهــدف إيصــال النتائــج بطريقــة سلســة للمواطــن.
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7. فريق إعداد التقارير:

يعمــل هــذا الفريــق علــى تحويــل الصيــغ الرقميــة املأخــوذة مــن التطبيــق اإللكترونــي إلــى تقاريــر مبنيــة علــى األســس املهنيــة و يتــم 

نشــرها خال املؤتمرات الصحفية عبر وســائل اإلعام.

 مــن جميــع وســائل اإلعــام املحليــة والعربيــة والدوليــة، وتــم 
ً
 مميــزا

ً
 إعاميــا

ً
هــذا وقــد شــهدت غرفــة عمليــات راصــد حضــورا

تنظيــم ثاثــة مؤتمــرات صحفيــة فــي غرفــة عمليــات راصــد إلعــان  نتائــج عمــل املراقبيــن املحلييــن األوليــة فــي كل مــن الســاعة 

..
ً
 واملؤتمــر الثالــث أقيــم فــي اليــوم التالــي ليــوم االقتــراع فــي الســاعة 12:30 ظهــرا

ً
 و 03:30 ظهــرا

ً
10:30 صباحــا

4.3 الفريق الميداني
تتبــع  مجريــات ومراقبــة مــدى تطبيــق التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة باالقتــراع والفــرز وجمــع  بــدأ فريــق الرصــد امليدانــي 

قانــون  مــن   )51( و  و)39(   )48 و)   )47( املــواد  ألحــكام   
ً
اســتنادا صــدرت  والتــي  والامركزيــة  البلديــة  لانتخابــات  األصــوات 

قانــون  مــن  و)30(  و)29(   )28( املــواد   ألحــكام 
ً
اســتنادا الصــادرة  والتعليمــات  وتعديلــه،   2015 لســنة   )41( رقــم  البلديــات 

.2015 لســنة  رقــم)49(  الامركزيــة 

، باإلضافــة 
ً
 متحــركا

ً
حيــث عمــل فريــق راصــد مــن خــال )2000( مراقــب ثابــت فــي مراكــز وغــرف االقتــراع، و )230( مراقبــا

 وباحثــة مدربيــن علــى جمــع املعلومــات والبيانــات مــن املراقبيــن فــي 
ً
لفريــق غرفــة العمليــات املركزيــة، واملكــون مــن )75( باحثــا

.
ً
 ملنهجيــة ونمــاذج معــدة مســبقا

ً
امليــدان وتحليلهــا وتصنيفهــا وفقــا

4.4 المنصة 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 6232 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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4.5 نموذج المراقبة

 تتمحــور حــول مراقبــة إجــراءات يــوم االقتــراع والفــرز منــذ بــدء عملية االقتراع 
ً
 يحتــوي علــى 12 جــزءا

ً
أعــّد فريــق راصــد نموذجــا

وانتهاًء بفرز وعّد األوراق. 

4.5.1 الجزء األول
تمحــور الجــزء األول حــول موعــد الوصــول إلــى مركــز االقتــراع بالنســبة للراصديــن  ووضــوح مــكان مركــز االقتــراع واالستفســار 

عــن تواجــد دعايــة انتخابيــة قريبــة مــن مركــز االقتــراع وحــول نشــر الجــداول االنتخابيــة علــى بــاب مركــز االقتــراع وتواجــد رجــال 

 .
ً
األمــن والناخبيــن أمــام مراكــز االقتــراع قبــل افتتــاح غرفــة االقتــراع، ويتــم تعبئــة هــذا الجــزء قبــل الســاعة 6:45 صباحــا
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4.5.2 الجزء الثاني
تبــدأ تعبئــة هــذا الجــزء عنــد دخــول املراقــب إلــى غرفــة االقتــراع وقيــام اللجنــة بإجــراءات افتتــاح غرفــة االقتــراع ويتضمــن هــذا 

الجــزء أســئلة حــول إجــراءات االفتتــاح وقيــام رئيــس لجنــة االقتــراع بإظهــار الصنــدوق أمــام الحاضريــن وضمــان وجــود معــزل 

انتخابــي يضمــن ســرية االقتــراع، كمــا تضمــن الجــزء أســئلة حــول تواجــد جميــع األدوات الازمــة لبــدء االقتــراع مــع اللجنــة، 

وهــل تــم الســماح ألي شــخص ال يرتــدي باجــه بالدخــول إلــى غرفــة االقتــراع وعــدد أوراق االقتــراع، ويتــم تعبئــة هــذه الجــزء فــي 

.
ً
تمــام الســاعة 7:00 صباحــا
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4.5.3 الجزء الثالث
يتمحــور هــذا الجــزء حــول تركيبــة لجنــة االقتــراع وهــل يتواجــد فــي عضويــة اللجنــة أي ســيدات وهــل يتواجــد فــي غرفــة االقتــراع 

أي مراقبيــن مــن غيــر مراقبــي راصــد، كمــا يتضمــن تســاؤالت عــن تواجــد ملندوبــي املرشــحين، ويعبــأ ويرســل هــذا الجــزء قبــل 

 .
ً
الســاعة 8:30 صباحــا
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4.5.4 الجزء الرابع
 .

ً
 ويعبأ ويرسل قبل الساعة 10:15 صباحا

ً
يتمحور هذا الجزء حول أعداد املقترعين لغاية الساعة 10:00 صباحا

4.5.5 الجزء الخامس
، حيــث يتضمــن النمــوذج 

ً
يتمحــور هــذا الجــزء حــول مراقبــة مجريــات عمليــة التصويــت الصباحيــة ولغايــة الســاعة 1:00 ظهــرا

أســئلة حــول اإلجــراءات التــي تقــوم بهــا لجنــة االقتــراع والفــرز لضمــان مواءمــة اإلجــراءات للمعاييــر الدوليــة الناظمــة للعمليــة 

االنتخابيــة، ومــن األســئلة التــي يتضمنهــا النمــوذج إن كانــت اللجنــة  تعتمــد  بطاقــة األحــوال املدنيــة للتأكــد مــن هويــة الناخــب، 

كمــا يتضمــن الجــزء تأكــد اللجنــة مــن وجــود اســم الناخــب ضمــن الجــداول االنتخابيــة الورقيــة واإللكترونيــة وهــل يتواجــد أي 

أشــخاص داخــل غرفــة االقتــراع غيــر معروفيــن أو ليــس لديهــم صفــة رســمية، كمــا يتضمــن الجــزء التأكــد مــن التصويــت داخــل 

املعــزل االنتخابــي وهــل يتــم وضــع الحبــر االنتخابــي علــى اصبــع الناخــب، ويتــم االستفســار عــن نظــام الربــط االلكترونــي وهــل 

هنــاك أي حــاالت اقتــراع جماعــي وهــل يتــم مســاعدة األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة أثنــاء اإلدالء بأصواتهــم، وهــل هنــاك حــاالت 

 .
ً
تصويــت علنــي، ويتــم إرســال هــذا الجــزء فــي تمــام الســاعة 1:15 ظهــرا
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4.5.6 الجزء السادس
يتمحور هذا الجزء حول أعداد املقترعين لغاية الساعة 3:00 مساًء ويعبأ ويرسل قبل الساعة 3:15 مساًء. 
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4.5.7 الحزء السابع
يتمحــور هــذا الجــزء حــول مجريــات عمليــة االقتــراع املســائية لغايــة الســاعة 6:30 مســاًء حيــث يتضمــن هــذا الجــزء أســئلة 

مشــابهة للجــزء الخامــس والتــي تتمحــور حــول مراقبــة مجريــات عمليــة االقتــراع املســائية. 
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4.5.8 الجزء الثامن
مــدة االقتــراع وموعــد  الجــزء حــول مراقبــة عمليــة إغــاق غرفــة االقتــراع ويتضمــن االستفســار عــن تمديــد  يتمحــور هــذا 

اإلغــاق وهــل تواجــد ناخبــون لــم يقترعــوا داخــل حــرم مركــز االقتــراع وعــدد املقترعيــن حتــى إغــاق الصناديــق، ويتــم إرســال 

النمــوذج قبــل الســاعة 8:15 مســاًء. 
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4.5.9 الجزء التاسع
يرتكــز هــذا الجــزء علــى مراقبــة عمليــة العــّد والفــرز والتأكــد مــن اإلجــراءات التــي قــام بهــا أعضــاء لجنــة االقتــراع والفــرز مــن 

حيــث إغــاق الصنــدوق وإفراغــه علــى الطاولــة وهــل يتــم كشــف أوراق االقتــراع أمــام الجميــع، وهــل الشاشــة الخاصــة بعمليــة 

الفــرز تعمــل علــى أكمــل وجــه، ويتــم إرســال هــذا النمــوذج بعــد انتهــاء عمليــة العــّد والفــرز مباشــرة. 
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4.5.10 الجزء العاشر
يتمحــور هــذا النمــوذج حــول نتيجــة العــّد والفــرز حيــث يطلــب مــن املراقــب أن يعبــأ عــدد املصوتيــن فــي غرفــة االقتــراع وعــدد 

األوراق الصحيحــة والباطلــة والتــي تــم إلغاؤهــا وأعــداد املصوتيــن لــكل مــن رئيــس البلديــة وأعضــاء مجلــس املحافظــة وأعضــاء 

املجالــس املحليــة. 
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4.5.11 الجزء الحادي عشر
يتمحــور هــذا الجــزء حــول نتائــج املترشــحين فــي غرفــة االقتــراع التــي يتواجــد بهــا املراقــب حيــث يطلــب مــن املراقــب إرســال نتائــج 

جميــع املترشــحين فــي غرفــة االقتــراع، كمــا يطلــب مــن املراقــب تصويــر محضــر االقتــراع وإرســاله عبــر التطبيــق اإللكترونــي عنــد 

انتهــاء الفــرز. 
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4.5.12 الجزء الثاني عشر
يختــص هــذا الجــزء بالحــوادث واالنتهــاكات االنتخابيــة التــي تحــدث خــال يــوم االقتــراع حيــث يســتطيع املراقــب أن يرســل 

الحادثــة االنتخابيــة طــوال وقــت يــوم االقتــراع. 
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4.6 نتائج عملية مراقبة يوم االقتراع والفرز

4.6.1 مراقبة عملية االقتراع
 علــى مجموعــة املعاييــر الدوليــة واملمارســات الفضلــى فــي مجالــي اإلصــاح االنتخابيــة ورقابــة مؤسســات املجتمــع املدنــي.  

ً
ارتــكازا

تــم توزيــع املراقبيــن الثابتيــن علــى مراكــز االقتــراع بتسلســل إحصائــي لضمــان تمثيــل شــامل، حيــث يغطــون مــا نســبته 73٪ 

مــن مراكــز االقتــراع حــول اململكــة. فــي الوقــت ذاتــه، تضمنــت معاييــر توزيــع املراقبيــن توقعــات التركــز الجغرافــي لانتهــاكات 

 إلــى مجموعــة مــن املعطيــات التحليليــة، والتــي تضمنــت تتبــع شــكاوى الناخبيــن 
ً
االنتخابيــة ومناطــق التوتــر، وذلــك اســتنادا

واملرشــحين خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة، وحــدة التنافســية بيــن املترشــحين، باإلضافــة إلــى مناطــق تكــرار التوتــر االنتخابــي 

، والتــي تــم اســتنباطها مــن خــال الخبــرات التراكميــة لفريــق العمــل.
ً
ســابقا

وقــد تــم تحليــل بيانــات مــا قبــل بــدء االقتــراع ممــا نســبته  %92.4 مــن مجمــوع املراقبيــن امليدانييــن، بينمــا تــم تحليــل بيانــات 

الفتــرة الصباحيــة بمــا نســبته %93.8 مــن املراقبيــن امليدانييــن. حيــث تعتبــر نســب تحصيــل البيانــات الرقابيــة مــن امليــدان، 

ودرجــة دقتهــا مــا بعــد الفحــوص التقنيــة مــن أعلــى النســب التمثيليــة علــى صعيــد املنطقــة فــي مجــال مراقبــة االنتخابــات. 

وبلــغ عــدد الحــوادث التــي وثقهــا فريــق راصــد 1018 حادثــة متوزعــة علــى جميــع بلديــات ومناطــق اململكــة، ولــم يتــم توثيــق أي 

حادثــة أو خــرق انتخابــي ممنهــج مــن قبــل اإلداريــة االنتخابيــة إال أنــه يســجل علــى اإلدارة االنتخابيــة أن معظــم الحــوادث التــي 

تــم توثيقهــا كانــت بســبب قلــة وعــي أعضــاء اللجــان االنتخابيــة بماهيــة إجــراءات االقتــراع والفــرز وهــو مــا تــم الحديــث عنــه 

ســواًء فــي االنتخابــات النيابيــة لعــام 2016 أو االنتخابــات البلديــة والامركزيــة لعــام 2017. 

وتنوعــت الحــوادث والخروقــات التــي تــم توثيقهــا بشــكل رئيــٍس علــى 7 أنــواع خروقــات أثــرت علــى ســير العمليــة االنتخابيــة أو 

 بذلــك التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بيــوم االقتــراع، وفيمــا يلــي مجموعــة 
ً
ســاهمت فــي التأثيــر علــى نتائــج االنتخابــات مخالفــة

مــن الحــوادث واالنتهــاكات ومجموعــة مــن األمثلــة علــى كل منهــا: 

1. تجهيزات مراكز االقتراع 

حســب البيانــات الــواردة مــن الراصديــن امليدانييــن عبــر التطبيــق اإللكترونــي واملتواجديــن فــي مراكــز غــرف االقتــراع قبيــل بــدء 

عمليــة االقتــراع فتشــير التحليــات إلــى عــدة مشــاهدات كمــا يبيــن الشــكل رقــم )2(.
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وتظهــر تحليــات البيانــات الــواردة مــن قبــل املراقبيــن امليدانييــن عبــر التطبيــق اإللكترونــي للفريــق التقنــي إن الهيئــة املســتقلة 

لانتخابــات جهــزت مراكــز االقتــراع بحيــث تكــون محــددة بشــكل واضــح للناخــب حيــث كانــت نســبة مراكــز االقتــراع املحــددة 

بشــكل واضــح %94، وبالرغــم مــن وجــود التعليمــات التــي تمنــع وجــود الدعايــة االنتخابيــة يــوم االقتــراع فــي مراكــز االقتــراع إال 

أن %7 مــن مراكــز االقتــراع شــهدت دعايــة انتخابيــة داخلهــا، ومــن التحليــات التــي تعــد مهمــة لتقييــم أداء اإلدارة االنتخابيــة 

يــوم االقتــراع هــي نســبة التــزام مراكــز االقتــراع بنشــر جــداول الناخبيــن فيهــا علــى أبــواب املراكــز بمــا يســهل االقتــراع ويضمــن 

نزاهتــه وهــو مــا لــم تلتــزم بــه نســبة كبيــرة مــن مراكــز االقتــراع حيــث بلغــت نســبة املراكــز التــي لــم تنشــر جــداول الناخبيــن علــى 

أبوابهــا  36% .

2. مجريات االقتراع

 مــن املخرجــات حــول 
ً
بّيــن تحليــات البيانــات الــواردة مــن خــال الراصديــن امليدانييــن املنتشــرين فــي مراكــز االقتــراع مجموعــة

ُ
ت

 بيانهــا مقســمة علــى عــدة محــاور كمــا يبيــن الشــكل رقــم )3(.
ً
ســير عمليــة االقتــراع وتاليــا

وفيمــا يخــص نزاهــة العمليــة االنتخابيــة فقــد شــابت عمليــة االقتــراع بعــض الســلوكيات مــن قبــل أعضــاء لجــان االقتــراع 

 ملعيــاري النزاهــة والشــفافية والتــي تؤثــر علــى ســير عمليــة االقتــراع, حيــث وحســب تحليــل بيانــات 
ً
والفــرز التــي تشــكل خرقــا

الراصديــن فــإن مــا نســبته %1 مــن مراكــز االقتــراع شــهدت تدخــل أحــد أعضــاء اللجــان ومحاولتــه التأثيــر علــى الناخبيــن صالــح 

مرشــح معيــن كمــا حصــل علــى ســبيل املثــال ال الحصــر فــي كل مــن مدرســة الشــونة الشــمالية الشــاملة الثانويــة للبنــات فــي 

محافظــة اربــد ومدرســة الحــدادة الثانويــة للبنــات فــي محافظــة جــرش. وفــي محــور آخــر فــإن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة 

بإجــراءات االقتــراع توجــب علــى لجنــة االقتــراع والفــرز  ختــم ورقــة االقتــراع أمــام الناخــب املتواجــد فــي غرفــة االقتــراع وهــو مــا 

لــم تلتــزم بــه %24 مــن لجــان االقتــراع والفــرز حيــث تجــاوز أعضــاء اللجنــة التعليمــات بختــم أكثــر مــن ورقــة اقتــراع رغــم عــدم 

تواجــد الناخبيــن أمــام اللجنــة. كمــا بّينــت التحليــات أن %97 مــن لجــان مراكــز االقتــراع لــم تتأكــد مــن وجــود اســم الناخــب 

وتؤشــر عليــه فــي كا الجدوليــن الورقــي واإللكترونــي بمــا يخالــف تعليمــات الهيئــة املســتقلة لانتخابــات بخصــوص االقتــراع.
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3. حرية الناخبين في االقتراع

وبخصــوص محــور حريــة الناخبيــن فــي ممارســة حقهــم باالقتــراع بكامــل ســرية وضمــن الظــروف التــي تضمــن لهــم معيــار ســرية 

 مــن املاحظــات التــي تشــكل ولــو بنســب متفاوتــة خرقــأ لواحــد مــن أهــم مبــادئ 
ً
االقتــراع فقــد أظهــرت تحليــات البيانــات عــددا

 لحريــة االقتــراع.
ً
ومعاييــر االقتــراع، ويبيــن الشــكل رقــم )4( التجــاوزات التــي شــكلت خرقــا
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أظهــرت نتائــج تحليــل البيانــات أن مــا نســبته %2 مــن غــرف االقتــراع لــم تلتــزم بالتصويــت داخــل معــزل انتخابــي يوفــر معيــار 

ســرية االقتــراع للناخــب مثلمــا حصــل فــي مراكــز مدرســة جــرش األساســية للبنيــن فــي جــرش ومدرســة أبــو بكــر الــرازي  الثانويــة 

الشــاملة  فــي العاصمــة ومدرســة زحــر الثانويــة للبنــات إربــد. كمــا أن العديــد مــن مراكــز االقتــراع شــهدت حــاالت تصويــت 

جماعــي بحيــث يتواجــد أكثــر مــن ناخــب عنــد ذات املعــزل، حيــث كانــت 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 

عمــان 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 حيــث بلغــت نســبة 

 أثــرت علــى حريــة الناخــب 
ً
 عاليــة

ً
 %26 مــن مجمــوع غــرف االقتــراع والتــي تعــد نســبة

ً
 علنيــا

ً
غــرف االقتــراع التــي شــهدت تصويتــا

فــي االقتــراع بســرية تامــة، ومــن األمثلــة علــى مراكــز شــهدت اقتــراع علنــي مدرســة خديجــة بنــت خويلــد األساســية املختلطــة فــي 

مادبــا،  ومدرســة االميــن األساســية للبنيــن فــي عمــان، مدرســة الثــورة العربيــة الكبــرى فــي معــان، مدرســة كتــم الثانويــة الشــاملة 

للبنــات فــي اربــد ومدرســة فقــوع الثانويــة الشــاملة للبنــات، ومــن األمثــة علــى ذلــك:

الجدول )1(: أمثلة على خروقات ملبادئ ومعايير االقتراع  - املصدر: راصد 

مركز االقتراعالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

1

ناخبة دخلت القاعة طلبت منها رئيسة اللجنة البقاء 

على كر�سي قرب الباب بسبب كسر  في قدمها وقامت 

املساعدة الثانية بنقل املعزل من مكانه وإحضاره عند 

الناخبة وقد كان في مكان ال يضمن العزلة والسرية 

وذلك لقربه من املراقبين واملندوبين واللجنة.

)G( البلقاء
العارضه 

الجديده

مدرسة الصبيحي 

الثانوية للبنات

2
أحد مندوبي املرشحين يوجه الناخبين للتصويت 

وينظر لورقة االقتراع للتأكد من انتخاب مرشحه
)E( العاصمة

منطقة 

اليرموك

مدرسة خوله بنت 

االزور االساسية 

املختلطة

البلقاء )G(التأثير على ناخبة من قبل مندوبة مرشح داخل املعزل3
عين الباشا 

الجديده

مدرسة أسماء بنت 

ابي بكر االساسية 

املختلطة

4

مساعدة أحد الناخبين رغم أنه ليس من ذوي 

االحتياجات الخاصة من قبل مواطن ولم يتم تحبير 

إصبع سبابته اليمنى

)G( البلقاء
السلط 

الكبرى

مدرسة السيفية 

الثانوية الشاملة 

للبنين
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مركز االقتراعالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

5
ً
لب ومليحمادبا )H(التصويت عند املعزل الناخب واملرشح معا

مدرسة لب الثانوية 

للبنين

6
وجود أكثر من شخص داخل املعزل دون املحافظة 

على سرية االقتراع
)G( البلقاء

السلط 

الكبرى

مدرسة السيفية 

الثانوية الشاملة 

للبنين

7

مرشح ومتطوعون من الهيئة ذوو قرابة للمرشح 

يقومون بإيصال بعض الناخبين إلى هذا املرشح 

إلقناعهم بالتصويت لصالحه

)F( الزرقاء
الزرقاء 

الكبرى

مدرسة القرطبي 

االساسية للبنين

8
دخول مندوب مرشح مع الناخب للعازل وإدخال 

الدعاية االنتخابية لغرفة االقتراع
)F( الزرقاء

االزرق 

الجديدة

مدرسة األزرق الجنوبي 

الثانوية للبنات

9
التأثير على الناخبين عن طريق التكلم مع الناخب 

داخل غرفة االقتراع للتصويت لجهة معينة
)C( جرش الكبرىجرش

مدرسة مقبلة 

االساسية بنين

10
قيام بعض املرشحين بالتأثير على الناخبين وحثهم 

على التصويت لهم  داخل غرفة االقتراع
)D( املفرق

دير الكهف 

الجديدة

مدرسة روضة األمير 

علي بن الحسين 

الثانوية للبنات

11
التأكيد على الناخبين للتصويت لجهة معينة من قبل 

مندوبي املرشحين
)F( الزرقاء

الزرقاء 

الكبرى

الزرقاء - شارع الجيش 

- صاله االميره رحمه 

الرياضيه

جرش الكبرىجرش )C(التأثير على رأي الناخبين من قبل مناديب للمرشحين12
مدرسة مقبلة 

االساسية بنين

13
تأثير بعض أعضاء لجنة االقتراع والفرز على الناخبين 

لصالح مرشح معين.
)F( الزرقاء

االزرق 

الجديدة

مدرسة األزرق الجنوبي 

الثانوية للبنات

14
تأثير أحد املناديب على املقترعين داخل غرفة االقتراع 

وعدم إعطاءه حرية التصويت.
)J( الطفيلة

الطفيلة 

الكبرى

مدرسة زين الشرف 

الثانوية املختلطة

15

قيام أحد مندوبي املرشحين بالتأثير على املقترعين 

وحثهم على التصويت ملرشح واحد وهو داخل غرفة 

االقتراع وأمام اللجنة املنظمة

)G( البلقاء
دير عا 

الجديده
ضرار الثانوية للبنين
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اربد )A(مندوبة تراقب الناخبة أثناء االنتخاب في املعزل16
معاذ بن 

جبل

مدرسة الشونة 

الشمالية الشاملة 

الثانوية للبنات

17

وقوف إحدى املندوبات مع الناخبات داخل غرفة 

االقتراع  واحراجهم والتأثير عليهن ، مما يتسبب ذلك 

في توتر الناخبات، واالضطرار إلى التصويت ملرشح 

 منها (
ً
املندوبة ) حرجا

)C( برما الجديدةجرش
مدرسة الجزازة 

الثانوية للبنات

18
رئيس اللجنة يقوم باختيار املرشح واجبار األميين على 

انتخابه
)A( اربد

معاذ بن 

جبل

مدرسة الشونة 

الشمالية الشاملة 

الثانوية للبنات

19
قام احد املندوبين باخبار احد الناخبين باسم 

مرشحه ووقف بجانبه في املعزل
)F( الحاباتالزرقاء

مدرسة الحابات 

الغربي الثانوية للبنين

20
مساعد أول صندوق رقم )23( يقوم بتوجيه الناخبين 

إلى مرشح من قائمة أعضاء املجلس املحلي
)C( املعراضجرش

مدرسة الحدادة 

الثانوية للبنات

21

يطلب عدد من األشخاص رئيس اللجنة للكتابة عنهم 

و ذلك للتأكد من اختيار مرشح معين مع العلم بأنهم 

غير أميين و قادرين على الكتابة

)I( الكرك
مؤاب 

الجديدة

مدرسة الحسينية 

الثانوية للبنين

22
قيام أحد  الناخبين بالتدخل من خال مساعدة 

الناخبين داخل املعزل
)A( غرب اربداربد

مدرسة بيت يافا 

الثانوية للبنين

23
دخل شخص مرافق مع ناخب وهو ينتخب باملعزل 

ولم يتم سؤال الناخب من قبل الرئيس واملرافق
)F( الرصيفةالزرقاء

مدرسة امنه بنت وهب 

االساسية للبنات

24
مرشح مع احد الناخبات األميات في املعزل و عند 

الصندوق
)H( مادبا الكبرىمادبا

مدرسة النطافة 

الثانوية للبنين

25
 بعض املتطوعين داخل مركز االقتراع يقومون 

بالتأثير على املصوتين وتوجيههم الختيار مرشح معين
)F( الزرقاء

الزرقاء 

الكبرى

مدرسة أجنادين 

الثانوية الشاملة 

للبنات
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26

يقوم مندوبو املترشحين املتواجدين داخل مركز 

االقتراع بماحقة الناخبين الى غرفة االقتراع والتأثير 

عليهم لكي يصوتوا لي مرشحهم

)G( البلقاء
السلط 

الكبرى

مدرسة السلط 

الثانوية للبنين

27

صندوق رقم  )53( دخول أعداد كبيرة بشكل همجي 

داخل غرفة االقتراع ووجود أشخاص عند املعزل 

بشكل كبير وتدخلهم باختيارات الناخبين

)J( الطفيلة
الطفيلة 

الكبرى

مدرسة العين البيضاء 

األساسية املختلطة

28

قام أحد املرشحين بدخول القاعة برفع صوته  على 

اللجنة واتهامهم بعدم العمل وقام بالذهاب الى 

الوقوف بجانب احد الناخبات وارشادها

)A( اربد الكبرىاربد
مدرسة سال الثانوية 

الشاملة للبنات

29
قامت مندوبة مرشح بالجلوس بجانب املعزل 

والتحدث مع الناخبين
)G( البلقاء

السلط 

الكبرى

مدرسة رقيه بنت 

الرسول الثانوية 

املختلطة

30
رئيس املركز يتحاور مع املتطوعين و يحاول إقناعهم 

بالتصويت ألحد املرشحين
)C( جرش الكبرىجرش

مدرسة جرش الثانوية 

بنين

31

تم تدخل مندوب ألحد الناخبين بالضغط على احد 

الناخبين للتصويت بالغصب وتم تمزيق أوراق 

االنتخاب من قبل الناخب وتم تحويله إلى املدعي العام

)A( اربد
معاذ بن 

جبل

مدرسة امللك طال 

الثانوية للبنين

32

حضور سيدة كبيرة في السن وذكرت اسم املرشح 

قبل التأكد من بياناتها ، وبعد التأكد قامت رئيسة 

الصندوق بمساعدتها في املعزل والتصويت بشكل 

طبيعي

)E( العاصمة
منطقة شفا 

بدران

مدرسة اسكان ياجوز 

الشاملة للبنات

الحساالطفيلة )J(تصويت امرأه كبير بالسن بصوت مرتفع33

مدرسة الجرف 

الثانوية الشاملة 

للبنات

34

ناخبة أمية أصرت على التصويت بصوت مرتفع ، 

وساعدها رئيس اللجنة بالتصويت والتأشير  وحدث 

اعتراض من املندوبين بحجة عدم معرفة مصداقية 

الرئيس وعدم معرفة من اختار للناخبة

)E( العاصمة
ام الرصاص 

الجديده

مدرسة ام الرصاص 

الثانوية للبنات



109 التقرير النهائي لمراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات 2017

مركز االقتراعالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

35
التصويت بصوت مرتفع من قبل ابنة مرشح وايضا 

من قبل عدة نساء عند املعزل
)E( العاصمة

منطقة 

بسمان

مدرسة سفانة بنت 

حاتم الطائي االساسية

العاصمة )E(التصويت بالصوت مرتفع إلعام مندوب مرشح36
منطقة 

الجبيهه

مدرسة االمين 

االساسية للبنين

العاصمة )E(التصويت بشكل مرتفع من قبل الناخب37
منطقة شفا 

بدران

مدرسة املروج الثانوية 

الشاملة للبنات

الطفيلة )J(ناخبة صوتت بشكل مرتفع38
الطفيلة 

الكبرى

مدرسة العيص 

الثانوية الشاملة 

للبنات

العاصمة )E(تصويت بشكل مرتفع39

منطقة التاع 

وخلدا وام 

السماق

مدرسة محمد 

الشريقي االساسية 

للبنين

40

دخول إحدى الناخبات من كبار السن فقامت رئيسة 

اللجنة بمساعدتها  والتصويت بصوت مرتفع ، فقام 

األعضاء بتنبيهها ولم تستجب.

)F( الزرقاء
الزرقاء 

الكبرى

مدرسة عائشة 

الباعونية الثانوية 

للبنات

41
قيام املرشح  بمساعدة ناخب على اختياره  مع محاولة 

أعضاء اللجنة إبعاده
)F( الرصيفةالزرقاء

مدرسة جمانه بنت ابي 

طالب الثانوية للبنات

العاصمة )E(تصويت بصوت مرتفع42
منطقة 

املدينه

مدرسة التطبيقات 

االساسية للبنين

43
قام احد املنتخبين بالتصويت بشكل علني امام 

املندوبين
)K( معان الكبرىمعان

مدرسة الثوره العربيه 

الكبرى

ايل الجديدةمعان )K(ذكر اسم أحد املرشحين بصوت واضح ..44
مدرسة الفرذخ 

االساسية للبنين

45

التصويت بصوت مرتفع والتاثير على الناخبين من 

قبل املرشحين وإشهار ورقة االقتراع للناخبين خارج 

القاعة.

)J( الطفيلة
الطفيلة 

الكبرى

مدرسة صنفحة 

االساسية للبنين

معان الكبرىمعان )K(تم التصويت بشكل مرتفع أمام املندوبين46
مدرسة الثوره العربيه 

الكبرى
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47

قامت احدى الناخبات وبعد االنتهاء من التصويت 

بعرض ورقة االقتراع للجميع لترى املندوبات ملن 

قامت بالتصويت

)G( البلقاء
العارضه 

الجديده

مدرسة الصبيحي 

الثانوية للبنات

48

تم دخول ناخبة للتصويت .. وقد قام مراقب محلي 

بالدخول دون االذن ..وقام باإلدالء باسم املرشح 

بصوت عالي وتم القيام باإلجراء الازم من قبل رئيس 

اللجنة

)D( املفرق
املفرق 

الكبرى

مدرسة الفدين 

االساسية املختلطة

49

عضو اللجنة ساعد احد الناخبين وخال مساعدته 

له خلف املعزل... ارتفع الصوت بحيث علم اغلب 

املوجودبن باملرشحين الذين تم التصويت لهم.

)C( املعراضجرش

مدرسة خديجه بنت 

خويلد االساسية 

للبنات

50
تم ماحظة عملية انتخاب جماعي عند معزل واحد .. 

وقد تم تصوير  هذه الحادثة..
)E( العاصمة

منطقة 

العبدلي

 صالة األمير حمزة 

الرياضية / املدينة 

الرياضية

معان الكبرىمعان )K(تم التصويت بشكل مرتفع أمام املندوبين51
مدرسة الثوره العربيه 

الكبرى

العاصمة )E(التصويت بشكل علني52
ناعور 

الجديدة

مدرسة طلحة بن عبيد 

هللا

العقبة )L(قامت مجموعة من املسنات بالتصويت بصوت مرتفع53

منطقة 

العقبة 

االقتصادية 

الخاصة

مدرسة رم الثانوية 

الشاملة للبنات

جرش الكبرىجرش )C(التصويت خارج املعزل االنتخابي54
مدرسة جرش 

االساسية بنين

البلقاء )G( توقيع األوراق دفعة واحدة من قبل رئيس اللجنة55
السلط 

الكبرى

مدرسة هالة بنت 

خويلد الثانوية للبنات

56
قراءة أسماء املرشحين للناخب من قبل أحد أعضاء 

اللجنة واختيار املرشح بصوت مرتفع من قبل الناخب
)E( العاصمة

منطقة 

صويلح

مدرسة ام كثير 

الثانوية الشاملة 

للبنات
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57
حديث املنتخبات مع بعض اثناء التصويت مع مندوبي 

املرشحين
)A( اربد الكبرىاربد

مدرسة النعيمة 

الثانوية الشاملة 

للبنات

58

قامت امرأة مسنة بالتصويت بصوت مرتفع وقد قام 

املرافق الذي أتى معها بتكرار األسماء نفسها بصوت 

مرتفع

)A( اربد الكبرىاربد
مدرسة بشرى 

االساسية االولى

الزرقاء )F(قامت امرأة بالنداء بصوت مرتفع بإسم املرشح  59
الزرقاء 

الكبرى

مدرسة أجنادين 

الثانوية الشاملة 

للبنات

60
قامت احدى الناخبات بالتصويت بشكل علني  وثم قام رئيس 

اللجنة بإسكاتها  بعدما أعلنت عن االسم بشكل صريح
)I( الكرك

الكرك 

الكبرى

مدرسة الجديدة 

الثانوية الشاملة 

للبنات

61
ناخب  قال بصوت مرتفع من يريد انتخابه واعلنها بصوت عالي 

قبل دخوله املعزل
)F( الزرقاء

الزرقاء 

الكبرى

مدرسة ابن طولون 

االساسية للبنين

وادي عربةالعقبة )L(تصويت أكثر من شخص بصوت مرتفع62
مدرسة بنات الريشة 

الثانوية الشاملة

63
قامت احدى الناخبات بالتصويت ملرشح بصوت 

مرتفع
)A( اربد الكبرىاربد

مدرسة كتم الثانوية 

الشاملة للبنات

املفرق )D(تم التصويت بصوت مرتفع ألكثر من ناخب64
حوشا 

الجديدة

مدرسة املنصورة 

الشاملة للبنات

الزرقاء )F(التصويت بصوت مرتفع65
الزرقاء 

الكبرى

مدرسة ابن طولون 

االساسية للبنين

املفرق )D(التصويت بصوت مرتفع66
املفرق 

الكبرى

مدرسة الربيع بنت 

معوذ االساسية للبنات

العقبة )L(تم اإلعان عن اسم املرشح علني من قبل الناخب67

منطقة 

العقبة 

االقتصادية 

الخاصة

مدرسة العقبة الثانوية 

الشاملة للبنات
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68
قام أحد املندوبين بتلقين أحد الناخبين بإسم املرشح 

و قام الناخب بذكر اسمه بصوت مرتفع أثناء كتابته
)F( الزرقاء

الزرقاء 

الكبرى

مدرسة ياقوت الحموي 

االساسية للبنين

69
قيام رجل طاعن في السن بالتصويت بصوت مرتفع 

ومسموع على مستوى لجنة االقتراع
)A( اربد الكبرىاربد

مدرسة الكندي 

االساسية لإلناث

70
قام احد الناخبين بالتصريح بصوت عالي باسم 

املرشح
)E( العاصمة

منطقة ام 

القصير 

واملقابلين

مدرسة ام قصير 

واملقابلين االساسية 

للبنات

لواء املوقرالعاصمة )E(التصويت علني71
مدرسة النقيرة الثانوية 

الشاملة للبنات

72
تقوم الناخبات برفع صوتهم داخل املعزل بأسماء 

املرشحين
)A( اربد الكبرىاربد

مدرسة ايدون الثانوية 

للبنات

الكرك )I(تصويت بصوت مرتفع و بصورة علنية73
عبد هللا بن 

رواحة

مدرسة خالد بن الوليد 

الثانوية للبنين

74
التحدث بصوت مرتفع عن اسم املرشح املراد انتخابه 

عند مساعدة رئيس اللجنة للناخبة بسبب انها امية
)E( العاصمة

منطقة رأس 

العين

مدرسة مو�سى بن 

نصير االساسية للبنين

75
شخص كبير بالسن ال يرى بوضوح نطق رقم املرشح 

بصوت عالي
)E( العاصمة

منطقة التاع 

وخلدا وام 

السماق

مدرسة ابن العميد 

األساسية للبنين

76
قام املقترع املعاق بذكر اسم من يريد انتخابه بصوت 

مرتفع لرئيس اللجنة
)F( الزرقاء

الزرقاء 

الكبرى

مدرسة عمر بن 

الخطاب الثانوية 

للبنين

77
دخل شخص كبير السن لكي يصوت ولكنه قام 

بالتصويت بالصوت مرتفع
)G( البلقاء

خارج حدود 

بلدية عين 

الباشا

مدرسة اناث البقعة 

االعدادية الرابعة 

والخامسة )وكاله(

78
حاالت تصويت بصوت مرتفع في قاعة االقتراع 

وبصوت مسموع وواضح
)C( مخيم سوفجرش

مدرسة مخيم سوف 

الثانوية بنات

4. تأخر فتح غرف االقتراع 
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فــي الوقــت  التــي تتمحــور حــول عــدم جاهزيــة غــرف االقتــراع الســتقبال الناخبيــن  أورد الراصــدون مجموعــة مــن الحــاالت 

 وهــو املوعــد املنصــوص عليــه وفــق التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بيــوم االقتــراع، وقــد 
ً
املحــدد وهــو الســاعة 7:00 صباحــا

بلغــت نســبة هــذه الحــوادث %3.9 مــن مجمــوع الحــوادث التــي عاينهــا الراصــدون خــال يــوم االقتــراع.

وبلغت نســبة غرف االقتراع التي لم يتم افتتاحها عند املوعد املحدد ما نســبته %59 من غرف االقتراع حيث افتتح ما نســبته 

%41 مــن غــرف االقتــراع عنــد املوعــد املحــدد فيمــا وصلــت نســبة غــرف االقتــراع التــي افتتحــت مــا بيــن الســاعة 7:00 والســاعة 

7:30 إلــى %58 مــن غــرف االقتــراع، بينمــا %1 مــن غــرف االقتــراع افتتحــت بعــد الســاعة 7:30، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )5(.

ومــن الحــاالت التــي وردت لغرفــة عمليــات راصــد فتــح غرفــة االقتــراع للناخبيــن وبــدء عمليــة االقتــراع  الســاعة 7:45 دقيقــة 

 وذلــك فــي صالــة األميــر حمــزة الرياضيــة التابعــة ملنطقــة العبدلــي فــي العاصمــة، كذلــك فــي مدرســة األميــرة إيمــان بنــت 
ً
صباحــا

الحســين املهنيــة الثانويــة للبنــات التابعــة لبلديــة املفــرق الكبــرى حيــث تــم افتتــاح مركــز االقتــراع فــي تمــام الســاعة 7:28، ويبيــن 

الجــدول رقــم )2( مجموعــة مــن الحــاالت التــي تــم رصدهــا.

الجدول )2(: حاالت تأخر فتح غرفة االقتراع للناخبين - املصدر: راصد 

نوع الحادثةاملركزالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

1
التأخر في بدء عملية االقتراع وعدم 

إغاق الصناديق في املوعد املحدد
املعراضجرش

مدرسة ساكب الثانوية 

للبنات

تأخر فتح 

املراكز

2
حادث تدهور باص اللجنة االقتراع 

لصندوق رقم 46  وتغير اللجنة
الطفيلة

الطفيلة 

الكبرى

مدرسة العيص الثانوية 

الشاملة للبنات

تأخر فتح 

املراكز

العاصمةعدم جاهزية املركز3
منطقة 

وادي السير
صالة ام حبيبة/ البيادر

تأخر فتح 

املراكز
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نوع الحادثةاملركزالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

4

تأخير في املحضر لغاية الساعة 

7:20، تأخير في بدء عملية االنتخاب 

15د

الزرقاء
الزرقاء 

الكبرى

مدرسة مكة االساسية 

املختلطة

تأخر فتح 

املراكز

5

تم االتصال مع غرفة العمليات 

وتبليغهم وتم كتابة املحضر في تمام 

الساعة 7:40 وتم إدخال الناخبين 

في تمام الساعة 7:45

العاصمة
منطقة 

العبدلي

 صالة األمير حمزة 

الرياضية / املدينة 

الرياضية

تأخر فتح 

املراكز

6
عدم التقيد بأوقات التواجد الرسمي 

ألحد أعضاء اللجنة
العاصمة

منطقة 

طارق

مدرسة دار السام 

الثانوية الشاملة

تأخر فتح 

املراكز

7
تأخير وقت فتح باب التصويت إلى 

الساعة 7:10
اربد الكبرىاربد

جامعة اليرموك / صالة 

1

تأخر فتح 

املراكز

8
التأخر في فتح مركز االقتراع وعدم 

تجهيز الغرفة بشكل جيد
املفرق

بلعما 

الجديدة

مدرسة على بن ابي 

طالب /بلعما

تأخر فتح 

املراكز

9

تأخير في املحضر لغاية الساعة 

7:20، تأخير في بدء عملية االنتخاب 

15د

الزرقاء
الزرقاء 

الكبرى

مدرسة مكة االساسية 

املختلطة

تأخر فتح 

املراكز

10
التأخر بفتح الصندوق حتى الساعة 

7.20 صباحا.
العاصمة

منطقة 

اليرموك

مدرسة حفصة أم 

املؤمنين االساسية 

املختلطة

تأخر فتح 

املراكز

11
فتح صناديق االقتراع في تمام 

ً
الساعة 7:22 صباحا

مادبا
مادبا 

الكبرى

مدرسة غرناطة 

االساسية للبنين

تأخر فتح 

املراكز

12

عدم التقيد بفتح باب لذوي 

االحتياجات الخاصة من قبل االمن 

العام

البلقاء
السلط 

الكبرى

مدرسة اديب وهبه 

الثانوية الشاملة للبنين

تأخر فتح 

املراكز

الكركتأخير في البدء بعملية التصويت13
الكرك 

الكبرى

مدرسة املنشية الثانوية 

الشاملة للبنين

تأخر فتح 

املراكز

14
تأخر في تجهيز أدوات وصناديق 

االقتراع
الطفيلة

الطفيلة 

الكبرى

مدرسة فاطمة بنت 

اليمان الثانوية املختلطة

تأخر فتح 

املراكز



115 التقرير النهائي لمراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات 2017

نوع الحادثةاملركزالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

البلقاءالتأخر في فتح غرفة االقتراع15
دير عا 

الجديدة

 الطوال الجنوبي 

االساسية للبنين

تأخر فتح 

املراكز

16
عدم وجود أسماء املنتخبين  في 

الكشف
مؤتة واملزارالكرك

مدرسة العراق الثانوية 

لاناث

تأخر فتح 

املراكز

17
تأخير على التصويت حيث بدأ 

التصويت عند الساعة 7:5
الكرك

األغوار 

الجنوبية

مدرسة أم الهشيم 

الثانوية للبنات

تأخر فتح 

املراكز

18
التأخر في بدء عملية االقتراع بحوالي 

ال 20 دقيقة
اربد الكبرىاربد

مدرسة بيت راس 

االساسية للبنات

تأخر فتح 

املراكز

19
تاخر فتح الصندوق عن الوقت 

املحدد
باب عمانجرش

مدرسة جبة الثانوية 

للبنات

تأخر فتح 

املراكز

الزرقاءتأخر في افتتاح الغرفة20
الزرقاء 

الكبرى

مدرسة القرطبي 

االساسية للبنين

تأخر فتح 

املراكز

21
تأخير في عملية إفتتاح الصندوق إلى 

الساعة 7:10 صباحا
عجلون

عجلون 

الكبرى

مدرسة عنجرة 

االساسية للبنين

تأخر فتح 

املراكز

22
تأخير قفل الصندوق صباح يوم 

االقتراع 17 دقيقة
العقبة

منطقة 

العقبة 

االقتصادية 

الخاصة

مدرسة عبد هللا بن 

قيس الحارثي االساسية 

للبنين

تأخر فتح 

املراكز

23
تأخر فتح الصندوق ل 10 دقائق 

حتى الساعة السابعة وعشر دقائق
عجلون

عجلون 

الكبرى

مدرسة عنجرة 

االساسية للبنين

تأخر فتح 

املراكز

24
التأخر في فتح  مركز االقتراع وتم 

ذلك في الساعة 7:28
املفرق

املفرق 

الكبرى

مدرسة األميرة إيمان 

بنت الحسين املهنية 

الثانوية للبنات

تأخر فتح 

املراكز

25
التأخر في فتح الصندوق أكثر من 

10 دقائق
عجلون

كفرنجه 

الجديدة
السفينة الثانوية للبنات

تأخر فتح 

املراكز

26
توقف عملية التصويت ملدة ربع 

ساعة وسبب فترة غداء
اربد الكبرىاربد

مدرسة عين جالوت 

الثانوية للبنات

تأخر فتح 

املراكز
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5. خلل في النظام اإللكتروني 

تنوعــت أســباب توقــف عمليــة االقتــراع فــي غــرف االقتــراع حيــث أفــاد املراقبــون امليدانيــون بــأن توقــف االقتــراع بســبب خلــل 

فــي النظــام اإللكترونــي املعتمــد لعمليــة االقتــراع  الــذي اســتعملته الهيئــة املســتقلة لانتخــاب داخــل غــرف االقتــراع أو تعطــل 

أجهــزة الحاســوب أثنــاء عمليــة االقتــراع حيــث  وصلــت نســبته إلــى 3.3% مــن الحــوادث التــي وصلــت لغرفــة العمليــات علــى 

مســتوى اململكــة، ووصــل مجمــوع تكــرار التوقــف إلــى )132( حالــة ضمــن فتــرات متقطعة،حيــث وصلــت نســبة انقطــاع الربــط 

اإللكترونيــة مــن دقيقــة إلــى  10 دقائــق إلــى مــا نســبته %48 مــن مجمــوع حــاالت االنقطــاع فــي الربــط اإللكترونــي، بينمــا كانــت 

نســبة االنقطــاع التــي امتــدت مــن 10 دقائــق ولغايــة 30 دقيقــة إلــى مــا نســبته %27 مــن مجمــوع حــاالت االنقطــاع فــي الربــط 

اإللكترونــي، و %19 مــن مجمــوع حــاالت االنقطــاع امتــدت مــن 30 دقيقــة لغايــة 60 دقيقــة، بينمــا كانــت نســبة االنقطــاع التــي 

امتــدت أكثــر مــن 60 دقيقــة إلــى %6 مــن مجمــوع حــاالت االنقطــاع فــي الربــط اإللكترونــي، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )6(.

ومن األمثلة على ذلك

الجدول )3(: أمثلة على حاالت اإلنقطاع في الربط اإللكتروني - املصدر: راصد 

املركزالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

1
تعطل الجهاز الحاسوب في الغرفة االنتخابية 

وقاموا بإصاحه خال 4 دقائق
)E( منطقة النصرالعاصمة

مدرسة صالحية العابد 

الثانوية الشاملة للبنات

الطفيلة الكبرىالطفيلة )J(خلل في نفس جهاز الحاسوب املدر�سي2
مدرسة العين البيضاء 

األساسية املختلطة
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املركزالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

3
تم ايقاف العملية االنتخابية في مدرسة اسماء 

بنت ابي بكر للبنات وذلك في صندوق االقتراع 2
)A( برقشاربد

مدرسة أسماء بنت أبي 

بكر االساسية للبنات

4
تعطل أحد أجهزة الحاسوب بالكامل الخاص 

بمدخل البيانات
)F( الزرقاء الكبرىالزرقاء

مدرسة سكينة بنت 

الحسين الثانوية للبنات

الحساالطفيلة )J(توقف النظام اإللكتروني ملدة 15 دقيقة5
مدرسة الجرف الثانوية 

الشاملة للبنات

العاصمة )E(تعطل النظام اإللكتروني ملدة 10 دقائق 6

منطقة التاع 

وخلدا وام 

السماق

مدرسة تاع العلي 

الثانوية الشاملة للبنات

الزرقاء )F(تم تعطل وصات الكهرباء ألجهزة الحاسوب7
الهاشمية 

الجديدة

ام شريك االنصارية 

الثانوية للبنات

ناعور الجديدةالعاصمة )E(تعطل النظام8
مدرسة الروضة الثانوية 

لاناث

9
ضغط على النظام االلكتروني أدى لبطء 

االقتراع
)I( الكرك الكبرىالكرك

مدرسة الثاجة األساسية 

املختلطة

الحساالطفيلة )J(عطل فني  في الخادم10
مدرسة الحسا الثانوية 

للبنات

الكرك الكبرىالكرك )I(تعطل النظام11
مدرسة الكرك الثانوية 

الشاملة للبنات

منطقة بسمانالعاصمة )E(توقفت خدمة اإلنترنت عن األجهزة12
مدرسة بال بن رباح 

االساسية

الرصيفةالزرقاء )F(توقف نظام الربط اإللكتروني ملدة 5 دقائق13
مدرسة األوزاعي 

األساسية للبنين

املفرق الكبرىاملفرق )D(تعطل النظام14
مدرسة ام النعام الشرقية 

الثانوية املختلطة

عجلون الكبرىعجلون )B(تعطل النظام مدة ٥ دقائق15
اشتفينا االساسية 

املختلطة
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املركزالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

مؤتة واملزارالكرك )I(تعطل نظام اإلدخال عن طريق الحاسوب16
مدرسة بنات مجرا 

الثانوية املختلطة

17
توقفت شاشة عرض معلومات الناخب ملدة 30 

دقيقة
)C( جرش الكبرىجرش

ظهر السرو الثانوية 

للبنات

18
انقطعت خدمة االتصال بالشاشات ملدة 10 

دقائق
)E( منطقة ماركاالعاصمة

مدرسة مليس بنت عمر 

الثانوية للبنات

19
تعطل أجهزة الحاسوب أي النظام اإللكتروني 

ملدة عشر دقائق الساعة الرابعة عصرا
)E( منطقة طارقالعاصمة

مدرسة ذو النورين 

االساسية للبنين

20
توقف لفترة قصيرة حيث قام ضابط الربط 

الفني بإصاح العطل
)I( شيحانالكرك

مدرسة الربة الثانوية 

الشاملة للبنات

الطيبة الجديدةاربد )A(تعطل املوقع للمرة الثانية21
مدرسة صما االساسية 

املختلطة

معان السادسةمعان )K(انقطاع النت22

مدرسة أروى بنت 

عبد املطلب االساسية 

املختلطة

الزرقاء )F(تعطل ربط االلكتروني23
الهاشمية 

الجديدة

اسكان الهاشمية 

األساسية للبنين

ومــن الجديــر ذكــره بــأن حــوادث توقــف عمليــة االقتــراع بســبب الربــط اإللكترونــي قــد تســبب فــي حرمــان بعــض املواطنيــن 

مــن اإلدالء بأصواتهــم ال ســيما وأن بعــض حــاالت التوقــف قــد وصلــت إلــى أكثــر مــن 60 دقيقــة حيــث غــادر املواطنــون مراكــز 

االقتــراع بعــد امتعاضهــم مــن عمليــة توقــف االقتــراع.

 

6. شراء األصوات واستخدام املال السيا�سي )األسود(

أورد املراقبــون امليدانيــون باغــات وشــكاوى توصلــوا إليهــا خــال مراقبتهــم امليدانيــة حيــث أورد املراقبــون مــا مجموعــه 17 

حالــة حــول محــاوالت شــراء أصــوات ولــم يتســَن للراصديــن جلــب أدلــة توثــق هــذه الحــاالت، إال أنــه ومــن خــال اإلطــاع علــى 

مجريــات العمليــة االنتخابيــة خــال يــوم االقتــراع يتبيــن أن الحديــث عــن شــراء األصــوات انتشــر بيــن القواعــد االنتخابيــة 

 بيــن املترشــحين ملنصــب رئيــس البلديــة، 
ً
وخصوصــا
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الجدول )4(: حاالت شراء األصوات واستخدام املال السيا�سي )األسود( - املصدر: راصد 

املركزالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

العاصمة )E(عملية شراء أصوات على باب مركز االقتراع1
منطقة 

وادي السير

مدرسة تيسير ظبيان الثانوية 

للبنين

2

قيام سيدة منقبة بشراء أصوات لصالح أحد 

املرشحين أمام بوابة مركز االقتراع ولم يتم 

اتخاذ اإلجراءات املناسبة من قبل الشرطة حتى 

بعد اباغهم بذلك من قبل مندوبي املرشحين

)E( العاصمة
منطقة 

اليرموك

مدرسة حفصة أم املؤمنين 

االساسية املختلطة

3
تم نقل اخبار هناك شراء اصوات على باب 

مركز االقتراع
)D( املفرق

املفرق 

الكبرى

مدرسة الفدين االساسية 

املختلطة

4
قام مرشح من املرشحين الامركزية بشراء 

أصوات الناخبين بقيمة ثاثين دينار
)J( الطفيلة

الطفيلة 

الكبرى

مدرسة فاطمة بنت اليمان 

الثانوية املختلطة

5
تفاوض مع الناخبة من أجل التصويت امي ... 

من أجل شراء صوتها 
)E( العاصمة

منطقة 

وادي السير

مدرسة وادي السير الثانويه 

الشامله للبنات

الرصيفةالزرقاء )F(عمليات شراء أصوات خارج مركز االقتراع 6
مدرسة قطر الندى الثانوية 

الشاملة للبنات

البلقاء )G(شراء اصوات خارج املركز7
الشونة 

الوسطى

مدرسة أم كلثوم االساسية 

املختلطة

8
تم الدفع للمواطنه فور خروجها من غرفة 

االقتراع من قبل إحدى مندوبات املرشحين
)D( املفرق

املفرق 

الكبرى

مدرسة جعفر الطيار 

االساسية للبنين

العاصمة )E(شراء أصوات علني من قبل أنصار املرشحين9
منطقة رأس 

العين

مدرسة معاذ بن جبل 

االساسية للبنين

شيحانالكرك )I(شراء أصوات علني من قبل أحد املرشحين10
مدرسة الربة الثانوية الشاملة 

للبنين

العاصمة )E(شراء أصوات للمرشحين11
منطقة 

اليرموك

مدرسة صاح الدين الثانوية 

الشاملة للبنين

العاصمة )E(شراء أصوات خارج الحرم املدر�سي12
منطقة 

اليرموك

مدرسة الفتح الثانوية 

الشاملة للبنين
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7. انتهاكات وجرائم انتخاب رافقت عملية االقتراع والفرز

بنــاًء علــى تقاريــر املراقبيــن يمكــن القــول بــأن يــوم االقتــراع قــد شــهد الكثيــر مــن التجــاوزات فــي معظــم مناطــق اململكــة حيــث 

دّون املراقبيــن 1018 حالــة خــرق للعمليــة االنتخابيــة فــي املراكــز التــي تواجــدوا فيهــا، ويبــرز راصــد أمثلــة تغطــي مئــات الحــاالت 

فــي الربــط اإللكترونــي أو أســباب  مــن هــذه الخروقــات، والتــي تنــدرج تحــت حــاالت توقــف عمليــة االقتــراع بســبب مشــاكل 

أخــرى، والتصويــت بشــكل مرتفــع، والتأثيــر علــى إرادة الناخبيــن مــن قبــل املرشــحين أو مندوبيهــم أو موظفــي الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب، وأعمــال عنــف وشــغب، وحــاالت لشــراء األصــوات، والتصويــت ألكثــر مــن مــرة مــن نفــس الناخــب، واســتبدال 

اللجنــة أو جــزء منهــا، وطــرد أحــد املراقبيــن أو مندوبــي املرشــحين، وعــدم تحقــق لجنــة االقتــراع والفــرز مــن شــخصية الناخــب 

واالســتعاضة عــن البطاقــة الشــخصية باثبــات آخــر، وخــرق ســرية التصويــت كوجــود أكثــر مــن ناخــب داخــل املعــزل، وانحيــاز 

اللجنة ألحد املرشــحين، وعدم اإللتزام بالحبر االنتخابي ســواًء وضع الناخب إلصبع ســبابته أو وضع مرافق املعوق لخنصر 

يــده فــي الحبــر االنتخابــي.

يــوم االقتــراع مــن طــرد مراقبينهــا مــن غــرف االقتــراع  فــي  ومــن األمثلــة علــى بعــض االنتهــاكات: تفاجــأت املؤسســات املراقبــة 

والفــرز فــي اللحظــات األولــى لبــدء يــوم االقتــراع علــى الرغــم مــن أن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أصــدرت التعليمــات التنفيذيــة 

خاصــة باملراقبيــن املحلييــن تمنحهــم حــق مراقبــة إجــراءات العمليــة االنتخابيــة، مــع إصــدار بطاقــة اعتمــاد مــن قبلهــا وهــو 

تصريــح رســمي صــادر عــن الهيئــة إال أن بعــض رؤســاء لجــان منعــوا املراقبيــن مــن دخــول إلــى غــرف االقتــراع أو قامــوا بطردهــم 

بعــد دخولهــم إليهــا، باإلضافــة إلــى حــاالت منــع تصويــر محاضــر االفتتــاح واإلقفــال وامتنــاع رؤســاء اللجــان عــن إعطــاء أي 

معلومــة حــول نســبة التصويــت فــي مراكزهــم كمــا يبيــن الشــكل )46(، علــى الرغــم مــن أن الهيئــة يجــب أن تقــوم بواجبهــا تجــاه 

املراقبيــن مــن خــال توعيــة رؤســاء االنتخــاب بآليــة التعامــل مــع املراقبيــن.
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حاالت طرد ملراقبي راصد امليدانيين :

الجدول )5(: حاالت طرد ملراقبي راصد امليدانيين - املصدر: راصد 

املركزالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

اربد )A(تم طردي خارج املدرسة1
اربد 

الكبرى

مدرسة أم سلمة 

االساسية

2

خرجت خارج املركز لحاجه وعند رجوعي لم يدخلوني 

االمن حكيت اني من راصد ما رضيو يدخلوني حكيت مع 

ضابط االرتباط حسن التوينه وحكا معهم لم يردو عليه 

ولم يدخلوني

)D( املفرق
صبحا 

والدفيانه

مدرسة األمير حمزة بن 

الحسين الثانوية للبنين 

للثقافة العسكرية/صبحا

من قبل رئيس لجنه3
البلقاء 

)G(

السلط 

الكبرى

مدرسة اديب وهبه 

الثانوية الشاملة للبنين

4

تم.طردي من قبا ضابط ارتباط لكن ليس من رئيس 

اللجنه باعتقاده انه ال يحق لي التواجد بقاعه االقتراع 

لكن بعدما تم الجدال معه وقام بالسؤال قمت بالرجوع 

لقاعه االقتراع

البلقاء 

)G(

السلط 

الكبرى

مدرسة املضري الثانوية 

الشاملة للبنين

اربد )A(ثم منعي من دخول القاعه إلى الساعه 58:40
سهل 

حوران

مدرسة الشجره الثانوية 

للبنات

6

وانا متواجد داخل قاعة االنتخابات جاء الي ضابط 

االرتباط ومنع الدخل الي قاعات االنتخاب وأخرج راصد 

من املدرسة

)A( اربد
سهل 

حوران

مدرسة الشجره الثانوية 

للبنين

طرد مرقبين راصد من غرف القتراع7
عجلون 

)B(

كفرنجه 

الجديده

مدرسة كفرنجة الثانوية 

للبنين

طرد وعدم سماح برؤية محظر8
البلقاء 

)G(

عين 

الباشا 

الجديده

مدرسة ابو نصير الثانوية 

للبنات

9

لم يسمح لنا بحضور الفرز مع انني كنت جالسا داخل 

الغرفة بكل ادب وابرزت له الباجة والحقوق للراصد 

على ظهرها لكنه اصر على عدم دخولي... الجزء التاسع 

عمليه العد والفرز تم طردي خارجا

)I( الكرك
الكرك 

الكبرى

مدرسة بتير الثانوية 

الشاملة للبنين
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املركزالبلديةاملحافظةالحادثةالرقم

10

قام ظابط االرتباط محمد الرشدان بطرد أحد مندوبي 

املرشحيين من غرفة االقتراع بحجة الوقوف داخل 

 ان عدد املقاعد املخصصة للمناديب اقل 
ً
القاعة علما

بكثير من عدد املناديب

)A( برقشاربد
مدرسة بيت ايدس 

الثانوية الشاملة للبنين

11

قرر رئيس اللجنه عدم السماح للمناديب بالدخول 

مره اخرى الى قاعة االنتخاب بعد قيام بعض مندوبي 

املرشحين بدخول والخروج ل اكثر من مره

)I( الكرك
الكرك 

الكبرى

مدرسة األميرة رحمة 

االساسية املختلطة

12

مناوشات في مدرسة سمرا من قبل أهالي املنطقة  

ومندوبي املرشحين اآلخرين وتم إغاق غرف االقتراع 

مؤقتا واألمن اآلن يحاول حل املشكلة

)I( الكرك
الكرك 

الكبرى

مدرسة سمرا االساسية 

املختلطة

13
قام رئيس اللجنة بطردي من غرفة االقتراع في صندوق 

104 من غير سبب الوشهود كافة مندوبي املرشحين
)A( اربد

اربد 

الكبرى

مدرسة فاطمة الزهراء 

الثانوية

14

طرد مراقبي راصد و سوء معاملتهم من قبل رئيس لجنة 

االقتراع صندوق 7 مدرسة الشجرة الثانوية للبنين، 

سهل حوران

)A( اربد
سهل 

حوران

مدرسة الشجره الثانوية 

للبنين
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4.6.2 مجريات عملية الفرز وعّد األصوات 
النمــوذج  الفــرز وعــّد األصــوات وتضمــن  بمراقبــة مجريــات   

ً
 خاصــا

ً
أعــّد فريــق تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات نموذجــا

مجموعــة مــن األســئلة املســتوحاة مــن أفضــل املمارســات الدوليــة التــي تعنــى بمراقبــة مجريــات الفــرز وعــّد األصــوات وتواجــد 

الراصديــن  تواجــد  فيهــا فيمــا  الفــرز  إجــراء  تــم  التــي  غــرف االقتــراع  مــن مجمــوع   %73 يقــارب  مــا  فــي  امليدانييــن  الراصديــن 

امليدانييــن فــي 80% مــن مراكــز االقتــراع التــي أجــري فيهــا فــرز علــى مســتوى املركــز.

وبنــاًء علــى التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة باجــراءات االقتــراع والفــرز وجمــع األصــوات فــي كل مــن املــادة )22( مــن التعليمــات 

بينــت  فقــد  املحافظــات  مجالــس  بانتخابــات  الخاصــة  التنفيذيــة  والتعليمــات  البلديــة  باالنتخابــات  الخاصــة  التنفيذيــة 

 ومــن ثــم إجــراء فــرز علــى مســتوى مركــز االقتــراع ومــن ثــم 
ً
املــادة املذكــورة أن خطــوات الفــرز ســتكون فــي غرفــة االقتــراع أوال

الفــرز النهائــي الــذي يجــرى فــي لجنــة االنتخــاب الخاصــة بالدائــرة االنتخابيــة إال أن املراقبيــن امليدانييــن أوردوا مجموعــة مــن 

املاحظــات التــي رافقــت عمليــة الفــرز يمكــن تلخيصهــا كمــا يلــي:

التنفيذيــة  التعليمــات  فــي  بالفــرز واملتفــق عليهــا  يتــم عــرض األوراق علــى الشاشــة الخاصــة  لــم  الفــرز  مــن غــرف   0.4% .1

الصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب والخاصــة باجــراءات الفــرز بســبب عــدم عمــل الشاشــة الخاصــة بعمليــة الفــرز أو 

انقطــاع للتيــار الكهربائــي أثنــاء عمليــة الفــرز. 

2. %5.3 مــن غــرف الفــرز شــهدت تعطــل للشاشــة الخاصــة بالفــرز التــي تعــرض عليهــا األوراق، واســتمرت فتــرة التعطــل مــن 

 لشاشــات العــرض، فيمــا وصلــت نســبة غــرف االقتــراع والفــرز 
ً
دقيقــة إلــى 10 دقائــق فــي %69 مــن الغــرف التــي شــهدت تعطــا

 للشاشــات، بينمــا 
ً
التــي تعطلــت فيهــا الشاشــات مــن 11 دقيقــة وحتــى 30 دقيقــة ألــى %27 مــن الغــرف التــي شــهدت تعطــا

وصلــت نســبة الغــرف التــي تعطلــت ألكثــر مــن 30 دقيقــة إلــى %4 مــن الغــرف التــي تعطلــت بهــا شاشــات الفــرز. 

3. قــال الراصــدون امليدانيــون أن %2.8 مــن غــرف الفــرز لــم يتــم وضــع كعــوب أوراق االقتــراع املســتعملة فــي مغلــف خــاص 

أو لــم يتــم اغاقــه ووضعــه فــي مــكان آمــن كمــا هــو منصــوص عليــه فــي التعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عــن الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب، حيــث اكتفــت بعــض اللجــان بوضــع تلــك الكعــوب فــي األكيــاس بــدون اغاقهــم ووضعهــم علــى الطــاوالت املخصصــة 

لعمليــة الفــرز. 

4. بينــت نتائــج مراقبــة عمليــة الفــرز أن %1.1 مــن غــرف الفــرز واالقتــراع لــم تشــهد إعــداد محضــر انتهــاء االقتــراع وتوقيعــه مــن 

 ملــا ورد فــي املــادة 
ً
 واضحــا

ً
قبــل أعضــاء اللجنــة، و%8.2 لــم يتــم فيهــا تعليــق املحضــر علــى بــاب غرفــة االقتــراع، وهــذا يعــّد خرقــا

)21( مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بعمليــة العــّد وفــرز األصــوات.
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5. وثــق راصــد املــدد الزمنيــة التــي اســتغرقتها غــرف الفــرز فــي عمليــة العــد والفــرز، حيــث شــهدت %67.4 مــن تلــك الغــرف مــدة 

زمنيــة زادت عــن 3 ســاعات، و%20.3 تراوحــت مــدة العــد والفــرز مــا بيــن ســاعتين إلــى 3 ســاعات، فيمــا كانــت املــدة فــي 7.8% 

مــن غــرف الفــرز أقــل مــن ســاعتين اســتغرقتها عمليــة العــد والفــرز لنتائــج االنتخابــات، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )7(.

6.  بينــت نتائــج الرصــد امليدانــي تواجــد أشــخاص بلبــاس مدنــي وبــدون باجــات معتمــدة مــن قبــل الهيئــة داخــل غــرف االقتــراع 

والفــرز أثنــاء عمليــة الفــرز، حيــث وصلــت نســبة غــرف االقتــراع التــي تواجــد فيهــا أشــخاص غيــر معروفيــن إلــى 6.9% مــن مجموع 

غــرف االقتــراع والفــرز فــي جميــع أنحــاء اململكــة.

 فــي كفــاءة التدريبــات التــي تلقتهــا اللجــان االنتخابيــة وتبيــن ذلــك مــن خــال تفــاوت 
ّ

7. أظهــرت عمليــة فــرز وعــّد األصــوات ضعــف

اإلجــراءات املتخــذة بيــن اللجــان االنتخابيــة، ومــن الجديــر ذكــره أن »راصــد« قــد طالــب الهيئــة املســتقلة فــي وقــت ســابق أن 

تكــون التدريبــات ذو كفــاءة عاليــة وأن يتــم توحيــد املــواد التدريبيــة وإجــراء التدريبــات مــن قبــل مختصيــن لضمــان وصــول 

املعلومــة بشــكل واضــح وكامــل.

 لنتائــج الصناديــق علــى 
ً
8. أظهــرت نتائــج املراقبــة الخاصــة بعمليــة الفــرز وجمــع األصــوات أن بعــض املراكــز شــهدت تجميعــا

مســتواها قبــل نقلهــا للجــان االنتخابيــة، بينمــا امتنعــت بعــض لجــان االنتخــاب مــن إجــراء تجميــع علــى مســتوى املركــز، ويعــّد 

 ملــا ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة.
ً
هــذا الفعــل منافيــا
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5.1 مقدمة

أجــرى فريــق راصــد  ملراقبــة   االنتخابــات   النيابيــة  عمليــة العــد املــوازي لألصــوات لانتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات 

لعــام 2017 والتــي أجريــت بتاريــخ 2017/08/15 حيــث بــدأت هــذه العمليــة منــذ انتهــاء عمليــة االقتــراع ولغايــة صبــاح اليــوم 

التالــي،  وهــي   عمليــة   تتمثــل   بإجــراء   تجميــع   لنتائــج   فــرز   األصــوات   فــي   الصناديــق   بعــد   انتهــاء   االقتــراع   مــن   قبــل   املراقبيــن   املحلييــن  

 بشــكل   مــواز   لعمليــة   التجميــع   الرســمية   التــي   تقــوم   بهــا ا النتخابيــة،   وقــام فريــق راصــد  بتنفيــذ   هــذه   العمليــة علــى 10 بلديــات 

مــن أصــل 100 بلديــة  وهــي:

بلدية مادبا الكبرى بلدية الكرك الكبرىبلدية معان الكبرى

بلدية السلط الكبرىبلدية املفرق الكبرىبلدية الزرقاء الكبرى

بلدية اربد الكبرىبلدية جرش الكبرىبلدية الرصيفة

بلدية عين الباشا

 ملجموعــة مــن املعاييــر ومنهــا شــدة التنافســية بيــن املترشــحين لهــذه البلديــات وتنــوع الطيــف 
ً
وجــاء اختيــار البلديــات وفقــا

السيا�ســي للمترشــحين ملنصــب رئيــس البلديــة كمــا تــم اختيارهــا كونهــا تحتــوي علــى أكثــر مــن %50 مــن مجمــوع الناخبيــن فــي 

اململكــة، وتهــدف   عمليــة   تجميــع   األصــوات   املــوازي     إلــى التأكــد مــن   النتائــج   الرســمية   لانتخابــات التــي أعلنتهــا الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب،   وفحــص   دقــة   نقــل   نتائــج   الفــرز   وتجميعهــا   واإلعــان   عنهــا   بشــكلها   النهائــي،   حيــث   أن   هــذه   العمليــة   قــد   أخضعــت  

 نتائــج   االنتخابــات   الرســمية   للمســاءلة   املباشــرة   بعــد   مقارنتهــا   بمــا   ورد   مــن   نتائــج   عــن   طريــق   مراقبيــن   محايديــن   ال   يمتلكــون   أي  

 صفــة   حزبيــة   أو   حكوميــة،   كمــا   و   قــد   ســاهمت   هــذه   العمليــة   بتعزيــز   الــدور   الرقابــي   ملؤسســات   املجتمــع   املدنــي   املحليــة   علــى  

 مجريــات   العمليــة   االنتخابيــة،   إذ   أن   املراقبــة   التقليديــة   لانتخابــات   غيــر   قــادرة   علــى   تغطيــة   مرحلــة   نقــل   النتائــج   وتجميعهــا  

 وإجــراء   مقارنــات   مباشــرة   إال   مــن   خــال   عمليــة   تجميــع   مــوازٍ   لنتائــج   الفــرز   علــى   مســتوى   الصناديــق   مــن   خــال   عينــة   ممثلــة  

 . 
ً
 إحصائيــا
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5.2 منهجية تجميع األصوات الموازي للمترشحين على رئاسة 
البلديات 

ارتكــزت   عمليــة   تجميــع   األصــوات   املــوازي PVT  علــى   عينــة   عشــوائية   منتظمــة تــم احتســاب نســبتها بنــاًء علــى عــدد الناخبيــن 

فــي كل بلديــة تــم اختيارهــا ضمــن عمليــة تجميــع األصــوات املــوازي، واختلفــت العينــة التــي يتــم االرتــكاز عليهــا مــن بلديــة إلــى 

أخــرى، حيــث تراوحــت النســب مــن ٪74 وحتــى %89، وبلغــت نســبة الخطــأ فــي هــذه العمليــة %1.45 باالعتمــاد علــى املمارســات 

الدوليــة الســابقة واملعنيــة بإخــراج النتائــج الخاصــة بعمليــة االقتــراع، ولــم يتــم تطبيــق عمليــة تجميــع األصــوات املــوازي علــى 

 الختــاف أعــداد الناخبيــن بيــن بلديــة وأخــرى، و   تــم   توزيــع   املراقبيــن   املحلييــن   علــى   الصناديــق   املدرجــة  
ً
جميــع البلديــات نظــرا

 ضمــن   العينــة   املمثلــة   بعــد   تلقيهــم   تدريــب   مختــص   حــول   مراقبــة   عمليــة   عــد   وفــرز   األصــوات   ضمــن   اإلطــار   القانونــي   للعمليــة  

   لهــذه   الغايــة ويتــم إرســاله عبــر 
ً
 االنتخابيــة،   وآليــة   اإلبــاغ   عــن   النتائــج   فــور   صدورهــا   عــن   طريــق   نمــوذج   تــم   إعــداده   خصيصــا

التطبيــق اإللكترونــي الــذي أعــّده راصــد،    وقــد   تــم   تتبــع نتائــج جميــع املترشــحين ضمــن البلديــات التــي تــم اختيارهــا ضمــن 

عمليــة تجميــع األصــوات املــوازي.

ترتكــز  والتــي  املــوازي  تجميــع األصــوات  بعمليــة   متخصصــة 
ً
برامجــا بتحالــف راصــد  الخــاص  االلكترونــي  التطبيــق  تضمــن 

بماهيــة عملهــا علــى املعلومــات الــواردة مــن الراصديــن امليدانييــن، ومــن ثــم العمــل علــى تحليــل املعلومــات واحتســاب املعــدل 

التراكمــي ملتوســط نســب األصــوات التــي حصــل عليهــا جميــع املترشــحين الذيــن تــم تتبعهــم ضمــن البلديــات التــي تــم اختيارهــا 

ضمــن هــذه العملية،واســتمرت هــذه العمليــة لغايــة االنتهــاء مــن عمليــة الفــرز علــى مســتوى غــرف االقتــراع والفــرز فــي البلديــات 

الواقعــة ضمــن تجميــع األصــوات املــوازي.
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بلدية املفرق الكبرى

بلدية السلط الكبرى

بلدية الزرقاء الكبرى

بلدية اربد الكبرى 1

3

2

4

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

نسبة الرئيس

نسبة الرئيس

نسبة الرئيس

نسبة الرئيس

حسب الهيئة

حسب الهيئة

حسب الهيئة

حسب الهيئة

%20.44

%32.66

%26.36

%32.27

%19.62

%31.56

%25.61

%31.51

الحد األعلى

الحد األعلى

الحد األعلى

الحد األعلى

%21.21

%33.78

%26.94

%33.12

حسين سالم فياض بني هاني

عامر نايل محمد الدغمي

خالد حسين احمد خشمان

علي صالح احمد ابو سكر

5.3 نتائج   تجميع   األصوات   الموازي   للقوائم 

يوضــح الرســم املرفــق النتائــج الرســمية التــي تــم إعانهــا مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ونتائــج عمليــة جمــع األصــوات 

املــوازي )PVT( والتــي نفذهــا تحالــف راصد،وبمقارنــة النتائــج يتبيــن أن النســب التــي تــم اســتخراجها مــن قبــل تحالــف راصــد 

متقاربــة مــن النســب التــي تــم إعانهــا مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب.

ومــن الجديــر بالذكــر أن الرســم املرفــق يحتــوي علــى ثاثــة معلومــات رئيســية تتمثــل فــي نســبة األصــوات التــي حصــل عليهــا 

 لنتائــج الهيئــة املســتقلة لانتخــاب كمــا يوضــح الرســم الحــد األدنــى واألعلــى لنســبة األصــوات 
ً
الفائــزون برئاســة البلديــات وفقــا

 لنتائــج تجميــع األصــوات املــوازي، ومــن املعلــوم أنــه فــي حــال كانــت نســبة األصــوات التــي أعلنت 
ً
التــي حصــل عليهــا الفائــزون وفقــا

عنهــا الهيئــة مــا بيــن الحــد األدنــى واألعلــى لنســبة األصــوات املســتخرجة مــن تجميــع األصــوات املــوازي تكــون النتيجــة حقيقيــة.

 نتائج تجميع األصوات املوازي حسب النموذج التالي:
ً
وتاليا
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بلدية مأدبا الكبرى

بلدية معان الكبرى

5

6

الحد األدنى

الحد األدنى

نسبة الرئيس

نسبة الرئيس

حسب الهيئة

حسب الهيئة

%21.05

%32.91

%20.32

%32.15

الحد األعلى

الحد األعلى

%21.85

%33.95

احمد سالمة خلف الفساطلة

أكرم علي محمد كريشان

بلدية عين الباشا  الجديدة

بلدية الرصيفة الجديدة

بلدية جرش الكبرى

بلدية الكرك الكبرى 7

9

8

10

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

الحد األدنى

نسبة الرئيس

نسبة الرئيس

نسبة الرئيس

نسبة الرئيس

حسب الهيئة

حسب الهيئة

حسب الهيئة

حسب الهيئة

%29.07

%32.22

%32.27

%51.68

%28.14

%31.26

%31.41

%50.63

الحد األعلى

الحد األعلى

الحد األعلى

الحد األعلى

%29.90

%33.42

%33.05

%52.59

ابراهيم كريم حماد الكركي

جمال عبدهللا أحمد الواكد

أسامة محمود محمد حيمور

علي سليمان علي قواقزة





131

البــــاب الســــادس: مراقبــــــة 

ــة ــون االنتخابيـ ــة الطعـ مرحلـ



التقرير النهائي لمراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات 1322017

مجالــس  وأعضــاء  البلديــات  ورؤســاء  البلديــة  واملجالــس  املحليــة  املجالــس  بعضويــة  الفائزيــن  املترشــحين  أســماء  نشــرت 

البلديــة وانتخابــات  النهائيــة لانتخابــات  النتائــج  2017 بعنــوان »  للعــام   )5478  ( فــي الجريــدة الرســمية عــدد  املحافظــات 

مجالــس املحافظــات« وذلــك التزامــا بأحــكام الفقــرة )ل( مــن املــادة )35( مــن قانــون البلديــات رقــم )46( لســنة 2017 وتعديلــه، 

  ألحــكام الفقــرة )ن( مــن املــادة ) 15( مــن قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015. 
ً
واســتنادا

 وباالســتناد لاطــار القانونــي الناظــم للعمليــة االنتخابيــة فقــد اتــاح حــق الطعــون االنتخابيــة واالعتــراض علــى النتائــج والفــرز 

 باملــادة )61( مــن قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة )2015 فــي بندهــا  )أ( والتــي تنــص علــى أن لــكل ناخــب خــال خمســة 
ً
التزامــا

 مــن تاريــخ نشــر نتائــج االنتخابــات فــي الجريــدة الرســمية أن يقــدم إلــى محكمــة البدايــة التــي تقــع البلديــة ضمــن 
ً
عشــر يومــا

اختصاصهــا دعــوى بمــا يلــي: 

)الطعــن فــي صحــة انتخــاب رئيــس البلديــة أو انتخــاب أي عضــو مــن أعضــاء املجلــس أو املجلــس املحلــي وتثبيــت انتخــاب 

 فــي بندهــا )أ( والتــي تنــص علــى 
ً
غيــره(، باإلضافــة إلــى املــادة رقــم ) 32 ( مــن قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015 وتحديــدا

مــا يلــي ) يحــق للناخــب أو املرشــح أن يقــدم طعنــا لــدى محكمــة االســتئناف التــي تقــع الدائــرة االنتخابيــة ضمــن اختصاصهــا فــي 

نتائــج املجلــس فــي دائرتــه االنتخابيــة خــال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ نشــر نتائــج االنتخابــات فــي الجريــدة

االطار المنهجي للمراقبة 
 ضمــن مراقبــة راصــد ملراحــل العمليــة االنتخابيــة كافــة، تابــع مجموعــة مــن املراقبيــن القانونييــن مــن راصــد عمليــة تقديــم 

ايمانــا بدورنــا كمؤسســات مراقبــة للعمليــة االنتخابيــة وحريــة التصويــت وشــفافية االقتــراع وأنــه مــن الواجــب  الطعــون، 

وجــود مراقبــة فعليــة ومتواصلــة للعمليــة االنتخابيــة منــذ انطاقهــا وحتــى مرحلــة فــرز األصــوات واإلعــان عــن النتائــج ومــا يليهــا 

مــن طعونــات، إذ منــح القانــون الحــق فــي الفصــل بالقــرارات للجهــات القضائيــة كونهــا تتمتــع بالحيــاد املطلــوب فــي مثــل هــذه 

  مــن املصداقيــة.
ً
املســائل وهــذا يعــد ترســيخا وإضفــاء للمزيــد مــن الشــرعية علــى نتائــج االنتخابــات واعطائهــا مزيــدا

وعلــى اثــر ذلــك و بعــد انتهــاء مرحلــة يــوم االقتــراع ونتائــج الفــرز االولي،عمــد راصــد علــى نشــر مراقبيــه مــن الفريــق القانونــي فــي 

محاكــم البدايــة واالســتئناف املنتشــرة فــي اململكــة واملعنيــة فــي قضايــا الفصــل ومراقبــة مرحلــة الطعــون االنتخابيــة والتــي قــام 

بتســجيل معظمهــا مترشــحون خاســرون فــي االنتخابــات البلديــة والامركزيــة، وعمــل فريــق راصــد علــى متابعــة اإلجــراءات التــي 

 ومراقبــة جميــع الطعــون املقدمــة، وســير 
ً
تبعــت حــاالت الطعــن، بعــد انقضــاء الفتــرة املســموحة قانونيــا وهــي 15 عشــرة يومــا

.
ً
االجــراءات  بخصوصهــا حيــث الحــظ أن جميــع القضايــا تــم البــت بهــا فــي املــدة املســموح بهــا قانونيــا
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نتائــج عمليــة مراقبــة الطعــون فــي صحــة نتائــج الفائزيــن برئاســة وعضويــة البلديــات 

والمجالــس المحليــة: 
 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، حيــث ترتــب عليهــا فقــدان مرشــحين ملقاعدهــم 
ُ
املحليــة، و قبــول طعنيــن اثنيــن ق

فــي املجالــس البلديــة وفــوز املترشــحيِن الطاعنيــن، كمــا يبيــن الشــكل رقــم )1(.

مجالــس  بعضويــة  الفائزيــن  نتائــج  صحــة  فــي  الطعــون  مراقبــة  عمليــة  نتائــج 

ت فظــا لمحا ا
 تــم رّدهــا جميعهــا، كمــا يبيــن 

ً
وفيمــا يتعلــق بالطعــون املســجلة علــى نتائــج االنتخابــات الامركزيــة، فقــد بلغــت )16(  طعنــا

الشــكل رقــم )2(.
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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

 

تأتــي أهميــة هــذه املرحلــة مــا بعــد إعــان النتائــج األوليــة ملعرفــة عــدد الحــاالت التــي التــي تــم الطعــن وتفاصيــل حدوثهــا ومعرفــة 

نتائــج قــرارات محكمــة االســتئناف فيمــا يخــص الطعــون املقدمــة ضــد نتائــج املجالــس البلديــة أو قــرارات محكمــة االســتئناف 

فيمــا يخــص الطعــون املقدمــة ضــد نتائــج الامركزيــة. 
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عمليــة اعــالن النتائــج النهائيــة 

وصدورهــــــا فــي الجريــــــدة 

الرســمية
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7.1 مقدمة

مــن ضمــن مهــام ومســؤوليات الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة االقتــراع والفــرز اعــان النتائــج النهائيــة علــى 

 للتعليمــات التنفيذيــة رقــم )10( لســنة 2017 الخاصــة 
ً
موقــع الهيئــة املســتقلة علــى االنترنــت وعلــى الجريــدة الرســمية اســتنادا

باعــان النتائــح الخاصــة بانتخــاب رؤســاء املجالــس البلديــة واعضــاء املجالــس البلديــة واعضــاء املجالــس البلديــة أو املجالــس 

املحليــة والفقــرة ب مــن املــادة 47 مــن قانــون البلديــات رقــم )41( لســنة 2015 وتعديلــه، والتعليمــات التنفيذيــة رقــم )10( 

لســنة 2017 الخاصــة باعــان النتائــج الخاصــة بانتخــاب اعضــاء مجالــس املحافظــات التزامــا بالفقــرة )أ( مــن املــادة )31( مــن 

قانــون الامركزيــة رقــم )49( لســنة 2015. 

 
ً
 مــن فريــق راصــد بضــرورة اطــاع الجمهــور علــى كافــة املعلومــات املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة وتكريســا

ً
وبنــاًء عليــه وايمانــا

ملبــدأ الشــفافية فــي العمليــة االنتخابيــة،  تتبــع راصــد النتائــج التــي نشــرتها الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى موقعهــا االلكترونــي 

والنتائــج التــي تــم نشــرها علــى الجريــدة /الرســمية فــي عددهــا الصــادر برقــم )5478( ، حيــث نشــرت الهيئــة املســتقلة النتائــج 

2017/8/17 إال أنهــا قامــت بســحب النتائــج مــن املوقــع االلكترونــي بســبب خلــل فنــي كمــا  يــوم الخميــس املوافــق  النهائيــة 

أعلنــت الهيئــة املســتقلة وقتــذاك، كمــا تبيــن الصــورة رقــم )1(، وضمــن هــذا الســياق عمــل فريــق راصــد علــى مقارنــة النتائــج 

املنشــورة علــى موقــع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب واملنشــورة علــى الجريــدة الرســمية وتبيــن وجــود مجموعــة مــن االختــاالت 

فــي النتائــج وكانــت هــذه االختــاالت مــن قســمين، اختــاالت تتعلــق بأســماء الفائزيــن وعــدد املقاعــد الواجــب ملئهــا ومجمــوع 

األصــوات التــي حصــل عليهــا الفائزيــن واختــاالت تتعلــق بوجــود فروقــات بيــن مــا تــم نشــره علــى املوقــع االلكترونــي للهيئــة 

املســتقلة ومــا تــم نشــره علــى الجريــدة الرســمية. 
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ويهــدف الفريــق مــن خــال عمليــة البحــث والتدقيــق علــى التأكــد مــن عــدم وجــود أي اختــاف فــي النتائــج الرســمية، باإلضافــة 

إلــى التأكــد مــن صحــة ترتيــب الفائزيــن حســب عــدد األصــوات، والتأكــد مــن صحــة الفائــزات علــى نظــام الكوتــا مــن خــال أعــداد 

األصــوات التــي حصلــوا عليهــا، وتعــد هــذه العمليــة مــن أهــم املراحــل التــي تعنــى بالعدالــة والشــفافية، والتأكــد مــن أن االدارة 

االنتخابيــة تقــوم بنشــر النتائــج كمــا هــو منصــوص فــي التعليمــات التنفيذيــة وباملــدد الزمنيــة املســموحة، وهــذا يزيــد مــن ثقــة 

الناخــب واملترشــح بالعمليــة االنتخابيــة وبنتائجهــا، وفــي ذات الســياق يتســاءل راصــد عــن عــدم نشــر نتائــج فــرز األصــوات 

علــى مســتوى الصناديــق لغايــة إصــدار هــذا التقريــر رغــم مخاطبــة الهيئــة بذلــك، حيــث ذلــك مــن شــأنه أن يخــل بالشــفافية 

االنتخابيــة التــي تقت�ســي أن يتــم توفيــر كافــة املعلومــات للناخبيــن حتــى يتســنى للجهــات الرقابيــة مقارنــة النتائــج التــي نشــرها مــع 

املحاضــر التــي جمعهــا الراصديــن امليدانييــن. 

ورغــم نشــر الهيئــة لهــذه النتائــج بصيــغ غيــر قابلــة للتحليــل واالحصــاء، عمــل فريــق راصــد التقنــي علــى تحويــل تلــك النتائــج 

إلــى صيــغ قابلــة للتحليــل ومــن خــال ذلــك تــم العمــل علــى مقارنــة النتائــج التــي حصــل عليهــا املترشــحون ومقارنــة املعلومــات 

املنشــورة علــى موقــع الهيئــة باملعلومــات املنشــورة فــي الجريــدة الرســمية وذلــك بهــدف فحــص النتائــج ودقتهــا ومــدى موائمــة 

املعلومــات للنتائــج الحقيقيــة. 

7.2 االختالالت التي تم رصدها على الموقع االلكتروني للهيئة 
المستقلة لالنتخاب

املجالــس املحليــة: تــم اســتخدام مصطلــح »التعييــن« فــي ســجات نتائــج الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وفــي الجريــدة الرســمية 

ملجالــس محليــة فــازت بالتزكيــة بشــكل كامــل  مــع مقعــد الكوتــا وذلــك فــي 8 حــاالت.

الجدول )1(: مجالس محلية فازت بالتزكية وأعلنت الهيئة عن حاالت تعيين أشخاص - املصدر: راصد 

االسماملجلس املحليالبلديةاملحافظةالرقم

فخريه عبد اللطيف فاح املاحمهزحومالكرك الكبرىالكرك1

هنيه عابد عليان البيايضهزيد بن حارثةالكرك الكبرىالكرك2

غزيل زيدان صبيح الزيدانالفيصلية )الدامخي,الجميل,الثريا(ام الرصاص الجديدةالعاصمة3

جومانه خالد ذيخان الزبنام العمد والخضراءالجيزةالعاصمة4

امامه خالد احمد الشمايلهالثنيةالكرك الكبرىالكرك5

اخاص سعود رخيص الزبننتل والزعفرانالجيزةالعاصمة6

عائشه فرحان عبد العدوانالرامةالشونة الوسطىالبلقاء7

وفاء شفيق صالح الخمايسهتجمع سكاني )الزهراء(عبدهللا بن رواحةالكرك8
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لتلــك  املقاعــد املخصصــة  أن  رغــم  اربــد  التابعــة ملحافظــة  الجديــدة  املــزار  لبلديــة   
ً
فائــزا  14 اعــان  تــم  بلديــة:  املجالــس 

التــي  البلديــات  باقــي  فــي  كمــا  الرســمية  الجريــدة  أو  الهيئــة  نتائــج  فــي  التعييــن  ٌيذكــر مصطلــح  ولــم   
ً
مقعــدا  15 هــي  البلديــة 

للتعييــن.   تحتــاج 

- تم اعان 7 فائزين لبلدية ماحص التابعة ملحافظة البلقاء ولم تعلن نتائج الكوتا في  الجريدة الرسمية 
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 النتائــج التــي صــدرت بخصــوص الناجحــات بمقاعــد الكوتــا فــي محافظــة البلقــاء، حيــث لــم تعلــن نتائــج الكوتــا لبلديــة 
ً
وتاليــا

ماحــص ولــم يعلــن عــن حــاالت »تعييــن« فــي تلــك البلديــة.
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، ولــم 
ً
- تــم اعــان 10 فائزيــن لبلديــة الفحيــص التابعــة ملحافظــة البلقــاء رغــم أن املقاعــد املخصصــة لتلــك البلديــة 11 مقعــدا

يعلــن عــن حــاالت تعييــن.
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ً
- تــم اعــان 14 مقعــدا لبلديــة املفــرق الكبــرى التابعــة ملحافظــة املفــرق رغــم أن املقاعــد املخصصــة لتلــك البلديــة 15 مقعــدا

ولــم يحــدد إذا كانــت هنالــك حــاالت للتعييــن
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 فــي بلديــة بلعمــا التابعــة ملحافظــة املفــرق رغــم أن املقاعــد املخصصــة لتلــك البلديــة 10 مقاعــد فقــط، 
ً
- تــم اعــان 11 فائــزا

موزعــة 7 مقاعــد خاصــة للتنافــس و3 مقاعــد خاصــة بكوتــا الســيدات. 
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- تــم اعــان 7 فائزيــن لبلديــة األشــعري التابعــة ملحافظــة معــان، وماحظــة وجــوب تعييــن 2 علــى مقاعــد التنافــس، رغــم أن 

املقاعــد املخصصــة لتلــك البلديــة هــي 10 مقاعــد ولــم تذكــر أن كانــت هنالــك حــاالت للتعييــن

- تم اعان 8 فائزين لبلدية الجفر التابعة ملحافظة معان رغم أن املقاعد املخصصة لتلك البلدية 9 مقاعد. 

- تعــارض النتائــج بيــن املنشــورة علــى موقــع الهيئــة املســتقلة وبيــن الجــداول املنشــورة فــي الجريــدة الرســمية ومثــال ذلــك، اعــان 

فــوز املترشــحة ايمــان الكبهــا بعضويــة مجلــس بلــدي ديــر عــا التابعــة ملحافظــة البلقــاء وذلــك فــي النتائــج املنشــورة علــى موقــع 

الهيئــة، فــي حيــن كانــت الفائــزة بــذات املقعــد هــي هنــاء ابــو غرغــور حســب الجريــدة الرســمية.  



التقرير النهائي لمراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات 1442017

حالة اختاف النتائج بين موقع الهيئة والنتائج املنشورة في الجريدة الرسمية 
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تغيير النتائج على موقع الهيئة املستقلة لانتخاب للمرشحة هناء الغرغور 

قبل

بعد..



147

توصيـــــات  الثامــن:  البـــــاب 

ــات  ــة انتخاب ــد مراقب ــة بع عام

ــس  ــة ومجال ــس البلدي المجال

ت فظــا لمحا ا
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8.1 مقدمة

عمــل فريــق راصــد مــن خــال منســقيه وكــوادره والعامليــن فــي غرفــة العمليــات املركزيــة والباحثيــن واملراقبيــن القانونييــن خــال 

مــدة تزيــد عــن 6 أشــهر علــى مراقبــة مراحــل  العمليــة االنتخابيــة بــأدق تفاصيلهــا وباإلمكانــات املمكنــة لإلبقــاء الجمهــور علــى 

اطــاع كامــل بكافــة اإلجــراءات املتعلقــة باالنتخابــات البلديــة والامركزيــة لعــام 2017 بــكل شــفافية، ومــدى التــزام اإلدارة 

االنتخابيــة بتنفيــذ قانــون البلديــات وقانــون االنتخابــات والتعليمــات التنفيذيــة الصــادرة بنــاًء عليهمــا.

وعمــل فريــق راصــد خــال املراحــل االنتخابيــة علــى رصــد معظــم الخروقــات التــي تمــت والتــي مســت نزاهــة وحريــة الناخــب 

باالختيــار وشــفافية العمليــة االنتخابيــة حيــث أعــد مجموعــة مــن التوصيــات املتعلقــة بمراقبــة الفريــق للعمليــة االنتخابيــة 

منــذ مرحلتهــا األولــى وحتــى إعــان النتائــج النهائيــة فــي الجريــدة الرســمية.

ويأمــل راصــد مــن الجهــات املشــّرعة واملســؤولة  واالدارة االنتخابيــة بأخــذ تلــك التوصيــات بــكل جديــة بعــد حــدوث  خروقــات 

متكــررة مســت العمليــة االنتخابيــة وســاهمت فــي املــس بنزاهتهــا. 

8.2 التوصيات

8.2.1 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 

 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.
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موقع التعديل املقترح سبب التوصية التوصية الرقم

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 فقط، 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 

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. 
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4

يجب على الهيئة فتح باب 

االعتراض اإللكتروني على مراكز 

االقتراع املخصصة داخل املنطقة 

االنتخابية املثبتة حتى اليوم السابق 

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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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. 

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 14 يوم 

من يوم االقتراع.

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 املركز ومن ثم 

مركز التجميع النهائي.

لم تقم بعض لجان االنتخاب بعملية الفرز 

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. 
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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 إلخطار 

املواطنين بقراراتها وقرارات دائرة 

األحوال املدنية حول قبول أو رفض 

اعتراضاتهم على جداول الناخبين 

األولية.

أورد مجموعة من املواطنين شكاوى تتعلق 

بعدم عملهم 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. 
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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 بنشر 

املحاضر التفصيلية 

لغرف االقتراع في مدة 

زمنية ال تتجاوز 14 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 أطار ديوان الخدمة املدنية وما 

هي اإلجراءات التي اتبعت معهم. 

تضمين قانون الهيئة 

املستقلة لانتخاب 

 يلزم الهيئة 
ً
نصا

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 

 وصل إلى 7 مليون 
ً
الحق بأن ادارته حققت وفرا

و171 ألف دينار من أصل 21 مليون و600 

ألف دينار، ونتساءل هل كان لهذا الوفر 

 على جودة أداء املوظفين خال العملية 
ً
أثرا

االنتخابية.

تضمين قانون الهيئة 

املستقلة لانتخاب 

 يلزم الهيئة بنشر 
ً
نصا

االنفاق املالي الخاص 

فيها بشكل تفصيلي. 
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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 

 يلزم الهيئة 
ً
نصا

املستقلة باإلفصاح عن 

جميع مراحل عملية 

طرح العطاءات وآلية 

االختيار وتقييم الجودة 

املقدمة من مزود 

الخدمة. 
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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 

بتنسيب 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 القضائي.

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. 



التقرير النهائي لمراقبة االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات 1602017

موقع التعديل املقترح سبب توصية التوصية الرقم

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. 

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 

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.
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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.

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.

إلغاء تجربة الصاالت الرياضية.38

 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.
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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.

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.
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43

على الهيئة املستقلة أن تتخذ 

إجراءات تساهم في تعزيز سرعة 

الحكم على القضايا املتعلقة.

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.

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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8.2.4 فيما يتعلق بتعزيز حرية العملية االنتخابية 

الجدول رقم )4(: يبين التوصيات املتعلقة بتعزيز حرية العملية االنتخابية - املصدر: راصد

موقع التعديل املقترح سبب التوصية التوصية الرقم

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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تحليلـــــات  التاســع:  البـــــاب 

كمّيــة ونوعّية لنتائــج انتخابات 

ــس  ــة ومجال ــس البلدي المجال

المحافظــات
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             9.1 تحليالت كمّية خاصة بأعداد المقترعين

9.1.1 توزيع المقترعين على المحافظات حسب الفئات العمرية
أجرى فريق راصد مجموعة من التحليات الكمية الخاصة بأعداد املقترعين على مستوى اململكة موزعة حسب الجنس

والفئات العمرية على املحافظات والبلديات. 

الجدول رقم )1(: 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
املجموع محافظة معان محافظة مادبا 

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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             9.1 تحليالت كمّية خاصة بأعداد المقترعين

9.1.1 توزيع المقترعين على المحافظات حسب الفئات العمرية
أجرى فريق راصد مجموعة من التحليات الكمية الخاصة بأعداد املقترعين على مستوى اململكة موزعة حسب الجنس

والفئات العمرية على املحافظات والبلديات. 

الجدول رقم )1(: 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
املجموع محافظة معان محافظة مادبا 

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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9.1.2 توزيع المقترعين على المحافظات حسب الجنس

الجدول رقم )2(: يبين اعداد املقترعين ونسبهم ممن يحق لهم االنتخاب وتوزيعهم حسب الجنس على 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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9.1.3 نسب المقترعين على البلديات حسب الجنس

الجدول رقم )3(: 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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البلديةاملحافظة 
نسبة 

املقترعين

نسبة 

املقترعات

مجموع 

املقترعين

من يحق لهم 

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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البلديةاملحافظة 
نسبة 

املقترعين

نسبة 

املقترعات

مجموع 

املقترعين

من يحق لهم 

االنتخاب 

نسبة 

االقتراع

%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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البلديةاملحافظة 
نسبة 

املقترعين

نسبة 

املقترعات

مجموع 

املقترعين

من يحق لهم 

االنتخاب 

نسبة 

االقتراع

%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

%1547177787.1%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 
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9.2 تحليالت كمية خاصة بالفائزين في االنتخابات البلدية 
ومجالس المحافظات

 مجموعــة مــن التقاريــر التــي 
ً
عمــل فريــق راصــد ومــن خــال فريــق البحــث علــى مراقبــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة مصــِدرا

تناولت تحليات احصائية كمية حول نتائج ومخرجات انتخابات رؤساء البلديات واملجالس البلدية ومجالس املحافظات.

9.2.1 تحليالت عامة
 توزعــوا علــى املجالــس املحليــة والبلديــة 

ً
)2348( عضــوا إلــى  املنتخبــة جميعهــا وصــل  الفائزيــن بعضويــة املجالــس  • عــدد 

الفائزيــن. عــدد  إجمالــي  مــن   )28.8%( وبنســبة  ســيدة   )676( منهــم  البلديــات،  ورؤســاء  املحافظــات  ومجالــس 

 منهم )555( سيدة وبنسبة )%32( من إجمالي عدد الفائزين.
ً
• عدد الفائزين باملجالس املحلية )1751( عضوا

 منهم )85( سيدة وبنسبة )42.7%( .
ً
• عدد الفائزين في املجالس البلدية التي ال تحتوي على مجالس محلية )199( عضوا
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 منهم )36( ســيدة وبنســبة)%12( من إجمالي عدد الفائزين في مجالس 
ً
• عدد الفائزين في مجالس املحافظات )299( عضوا

املحافظات.

، والنتائــج تســتثنى منهــا املعلومــات الخاصــة 
ً
• عــدد الفائزيــن فــي مقاعــد رؤســاء البلديــات علــى مســتوى اململكــة )99( رئيســا

بلــواء املوقــر والــذي تــم تأجيــل االنتخابــات فيــه إلــى اشــعار آخــر.

 بالتنافس منهم )231( سيدة بنسبة )16.2%(.
ً
 فاز فيهم )1751( عضوا

ً
 محليا

ً
• )342( مجلسا

• أعلــى عــدد أصــوات فــي مجلــس محلــي كان فــي الرمثــا مــن نصيــب ســيدة تمكنــت مــن جمــع أعلــى عــدد أصــوات علــى مســتوى 

.
ً
اململكــة. حيــث بلــغ منتخبوهــا )8807( صوتــا

.
ً
• حصل رئيس بلدية اربد الكبرى على أعلى عدد أصوات على مستوى رؤساء البلديات وهو )20846( صوتا

• حصــل الفائــز عــن الدائــرة السادســة عشــرة ملجالــس املحافظــات علــى أعلــى عــدد أصــوات علــى مســتوى اململكــة فيمــا يخــص 

.
ً
عضويــة مجالــس املحافظــات وهــو )11437( صوتــا

• وصــل عــدد الســيدات اللواتــي حصلــن علــى املقاعــد املخصصــة للكوتــا إلــى )324( ســيدة، بينمــا ينتظــر تعييــن )18( ســيدة فــي 

.
ً
 محليــا

ً
)18( مجلســا

علــى  حصلــن  ســيدة   )124( منهــم  كان  البلديــة  املجالــس  لعضويــة  املخصصــة  باملقاعــد   )1057( مجموعــه  مــا  فــاز  فقــد   •

بالتنافــس. مقاعدهــّن 

 ملقاعــد التنافــس 
ً
• حصلــت )317( ســيدة علــى مقاعدهــّن مــن خــال الكوتــا، كمــا ينتظــر فــي هــذه املجالــس تعييــن )24( عضــوا

 بالكوتــا.
ً
 خاصــا

ً
لــم يتــم حســمها بعــد أن فــاز أعضــاء مجالســها املحليــة بالتزكيــة، وتعييــن )12( مقعــدا

• بلــغ عــدد الفائزيــن فــي مقاعــد مجالــس املحافظــات علــى مســتوى دوائــر اململكــة والتــي بلــغ عددهــا )158( دائــرة انتخابيــة 

 منهــم )4( ســيدات فــازت عــن طريــق التنافــس وبنســبة )%1.3( مــن إجمالــي 
ً
متوزعــة علــى محافظــات اململكــة: )299( عضــوا

عــدد املقاعــد الخاصــة بالتنافــس، فيمــا فــازت )32( ســيدة عــن طريــق املقاعــد املخصصــة لكوتــا الســيدات.
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9.2.2 معلومات خاصة بفوز السيدات المترشحات في المجالس المنتخبة 
• الحاصــل علــى أعلــى عــدد أصــوات فــي مجلــس محلــي الرمثــا هــي ســيدة تمكنــت مــن جمــع أعلــى عــدد أصــوات علــى مســتوى 

.
ً
اململكــة فيمــا يخــص أعضــاء املجالــس املحليــة حيــث بلــغ منتخبوهــا 8807 صوتــا

• عــدد الفائــزات )تنافــس وكوتــا( علــى مســتوى اململكــة 676 ســيدة بنســبة %28.8 مــن إجمالــي عــدد الفائزيــن علــى مســتوى 

اململكــة متوزعــات علــى املجالــس املحليــة ) 555 ســيدة( واملجالــس البلديــة )التــي ال تضــم مجالــس محليــة( بلــغ عددهــن ) 85 

ســيدة( ومجالــس املحافظــات )36 ســيدة(.

• عدد الســيدات الفائزات عن طريق التنافس بلغ 359 ســيدة بنســبة %21.0 من إجمالي عدد املقاعد املخصصة للتنافس 

علــى مســتوى اململكــة، كمــا بينــت النتائــج أن 67 ســيدة فــازت بالتزكيــة جميعهــن ممــن ترشــحن النتخابــات املجالــس املحليــة، 

 لعــدم وجــود أي ســيدة فائــزة عــن 
ً
تمكنــت منهــّن 11 ســيدة مــن الفــوز بعضويــة املجالــس البلديــة عــن طريــق التزكيــة أيضــا

طريــق االنتخــاب بالتنافــس.

 منهم 555 سيدة وبنسبة %32.0 من إجمالي عدد الفائزين.
ً
• عدد الفائزين باملجالس املحلية إلى 1751 عضوا

• املجالس البلدية فاز ما مجموعه 1057 باملقاعد املخصصة لعضوية املجالس البلدية كان منهم 124 سيدة حصلن على 

مقاعدهــّن بالتنافــس بينمــا حصلــت 317 ســيدة علــى مقاعدهــّن مــن خــال الكوتــا، كمــا ينتظــر فــي هــذه املجالــس تعييــن 24 

 بالكوتــا.
ً
 خاصــا

ً
 ملقاعــد التنافــس لــم يتــم حســمها بعــد أن فــاز أعضــاء مجالســها املحليــة بالتزكيــة، وتعييــن 12 مقعــدا

ً
عضــوا

 منهــم 4 ســيدات فــازت عــن طريــق التنافــس 
ً
• مجالــس املحافظــات بلــغ عــدد الفائزيــن علــى مســتوى دوائــر اململكــة، 299 عضــوا

وبنسبة %1.3 من إجمالي عدد املقاعد الخاصة بالتنافس، فيما فازت 32 سيدة عن طريق املقاعد املخصصة لكوتا السيدات.

 بفوز السيدات بعضوية املجالس املحلية حيث وصل عددهّن إلى 154 سيدة منهّن 63 سيدة فازت 
ً
• محافظة اربد كانت األعلى عددا

بالتنافس، تلتها محافظة املفرق والتي بلغ عدد الفائزات فيها 83 سيدة منهن 37 سيدة عن طريق التنافس، أما أقل املحافظات التي 

فازت بها السيدات هي محافظة العقبة والتي بلغ فيها العدد 12 سيدة فائزة بعضوية املجالس املحلية منهن 3 سيدات بالتنافس.

• 51 ســيدة ترأســن مجالســهّن املحليــة بعــد أن حصــدن أعلــى األصــوات فــي تلــك املجالــس ، متوزعــات علــى محافظــات ) أربــد : 

14 ســيدة(، )البلقــاء : 3 ســيدات(، ) الزرقــاء :4 ســيدات(، )الطفيلــة : ســيدة واحــدة( ، ) العاصمــة : 3 ســيدات(، ) الكــرك : 8 

ســيدات(، )املفرق : 10 ســيدات(، )جرش: ســيدة واحدة(، )عجلون: 3 ســيدات(، )مادبا : ســيدتان(، ) معان: ســيدة واحدة(.

الفــوز  بالتزكيــة جميعهــن ممــن ترشــحن النتخابــات املجالــس املحليــة، تمكنــت منهــّن )11(ســيدة مــن  • )67( ســيدة فــازت 

 لعــدم وجــود أي ســيدة فائــزة عــن طريــق االنتخــاب بالتنافــس.
ً
بعضويــة املجالــس البلديــة عــن طريــق التزكيــة أيضــا

 بفــوز الســيدات بعضويــة املجالــس املحليــة حيــث وصــل عددهــّن إلــى )154( ســيدة منهــّن )63( 
ً
• محافظــة اربــد كانــت األعلــى عــددا

ســيدة فازت بالتنافس، تلتها محافظة املفرق والتي بلغ عدد الفائزات فيها )83( ســيدة منهن )37( ســيدة عن طريق التنافس.

• أقــل املحافظــات التــي فــازت بهــا الســيدات هــي محافظــة العقبــة والتــي بلــغ فيهــا العــدد )12( ســيدة فائــزة بعضويــة املجالــس 

املحليــة منهــن )3( ســيدات بالتنافــس.

 للسيدات في عضوية املجالس املحلية على مستوى اململكة حيث وصلت نسبة السيدات 
ً
• محافظة الطفيلة األعلى تمثيا

فــي املجالــس املحليــة الخاصــة بمحافظــة الطفيلــة إلــى )%35.3( مــن مجمــوع أعضــاء املجالــس املحليــة، تلتهــا محافظــة املفــرق 

بعــد أن فــازت فيهــا مــا نســبته )%34.2( مــن إجمالــي عــدد الفائزيــن باملجالــس املحليــة علــى مســتوى املحافظــة.
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• )51( ســيدة ترأســن مجالســهّن املحليــة بعــد أن حصــدن أعلــى األصــوات فــي تلــك املجالــس ، متوزعــات علــى محافظــات ) اربــد 

: 14 ســيدة(، ) البلقــاء : 3 ســيدات(، ) الزرقــاء :4 ســيدات(، )الطفيلــة : ســيدة واحــدة( ، )العاصمة:3ســيدات(، )الكــرك: 8 

ســيدات(، )املفــرق : 10 ســيدات(، )جــرش: ســيدة واحــدة(، )عجلــون: 3 ســيدات(، )مادبــا: ســيدتان(، )معــان: ســيدة واحــدة(.

 بفــوز الســيدات فــي املجالــس البلديــة بعــد أن وصــل إلــى )82( ســيدة منهــن )21( ســيدة بالتنافــس 
ً
محافظــة اربــد األعلــى عــددا

تلتهــا محافظــة املفــرق والتــي فــازت بهــا )78( ســيدة منهــن )23( ســيدة بالتنافــس، وأقلهــا محافظــة العقبــة والتــي فــازت بهــا )17( 

ســيدة منهــن )3( ســيدات بالتنافــس.

 علــى مســتوى اململكــة بتمثيــل الســيدات فــي عضويــة املجالــس البلديــة حيــث وصلــت إلــى 66.2% 
ً
• محافظــة معــان األعلــى نســبة

مــن مجمــوع أعضــاء املجالــس البلديــة، تلتهــا محافظــة الطفيلــة التــي فــازت فيهــا الســيدات بنســبة %53.5 مــن مجمــوع املقاعــد 

املخصصــة لعضويــة ملجالــس البلديــة، أمــا أقــل املحافظــات فكانــت محافظتــا عجلــون ومادبــا والتــي فــازت فيهــا الســيدات 

بنســبة %36.4 مــن إجمالــي املقاعــد املخصصــة ملجالســها البلديــة.

 للســيدات فيهــا علــى مســتوى املجالــس البلديــة حيــث وصلــت 
ً
• مجلــس بلــدي القادســية فــي محافظــة الطفيلــة األعلــى تواجــدا

نســبة الســيدات فــي املجلــس البلــدي إلــى %77.8 مــن مجمــوع أعضــاء املجلــس، تــاه مجلــس بلــدي بلديــة برقــش حيــث وصلــت 

نســبة الســيدات فيــه إلــى 66.7%.

بعضويــة  الفائزيــن  عــدد  إجمالــي  مــن   12.0% وبنســبة  )36( ســيدة  املحافظــات  بمجالــس  الفائــزات  الســيدات  عــدد  بلــغ   •

مجالــس املحافظــات منهــن )4( ســيدات فــازت عــن طريــق التنافــس، متوزعــات علــى الكــرك )ســيدتان فــي الدائــرة الســابعة 

والخامســة عشــر(. الســابعة  الدائــرة  فــي  املفرق)ســيدتان  و  والثامنــة( 
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9.2.3 الخلفيات المهنية والوظيفية ومتوسط أعمار رؤساء البلديات
 جميعهــم ذكــور، توزعــوا علــى بلديــات اململكــة البالــغ عددهــا 100بلديــة، 

ً
• الفائــزون فــي انتخابــات رؤســاء البلديــات 99 رئيســا

باســتثناء بلديــة املوقــر التــي أرجئــت فيهــا االنتخابــات إلــى اشــعار آخــر.

تقاعدهــم  قبــل  واألمنــي  العســكري  الســلك  فــي  عملــوا  عســكريون  متقاعــدون  هــم  البلديــات  برئاســة  الفائزيــن  مــن   34%  •

وترشحهم النتخابات رئاسة البلديات، و%22 من الفائزين هم موظفون حكوميون سابقون، و%10 من الرؤساء الفائزين 

برئاســة البلديــات هــم مهندســون ومقاولــون كخلفيــة مهنيــة عملــوا بــه قبــل فوزهــم بمناصبهــم الحاليــة، وذات النســبة10% 

خلفيتهــم املهنيــة كانــوا رجــال أعمــال و%7 هــم أكاديميــون، و%5 مــن الفائزيــن هــم محامــون، و%12 كانــوا مــن خلفيــات مهنيــة 

ووظيفيــة مختلفــة منهــم )اعاميــون، وفاحــون، وموظفــون فــي القطــاع الخــاص(.

• فيمــا يخــص التحصيــل األكاديمــي ودرجــة الشــهادة العلميــة، بينــت النتائــج أن %10 مــن الفائزيــن يحملــون شــهادتي الدبلــوم 

العالــي واملاجســتير، و%7 يحملــون شــهادة الدكتــوراة، و%34 مــن الفائزيــن يحملــون درجــة الثانويــة العامــة، و%5 يحملــون 

شــهادة الدبلوم املتوســط، و%36 يجملون درجة الباكالوريوس، و %2 من الفائزين لم يتجاوز تحصيلهم األكاديمي شــهادة 

الثانويــة العامــة.

• نائب ســابق بنســبة %1 فاز برئاســة بلدية في محافظة الزرقاء، و%32 من الفائزين برئاســة البلديات كانوا رؤســاء بلديات 

، و%15 مــن الفائزيــن برئاســة البلديــات كانــوا 
ً
، و4 رؤســاء بلديــات فــازوا كان قــد عملــوا بعضوّيــة مجالــس بلدّيــة ســابقا

ً
ســابقا

قــد ترشــحوا لعضويــة البرملــان أو رئاســة البلديــة أو عضويــة املجلــس البلــدي لكــن لــم يحالفهــم الحــظ، فيمــا بينــت النتائــج أن 

.
ً
%43 مــن الفائزيــن كرؤســاء بلديــات لــم يترشــحوا مــن قبــل علــى أي مجلــس منتخــب ولــم يخوضــوا تجربــة أي انتخابــات ســابقا

 بلغ املعدل العام ألعمار الفائزين برئاســة البلديات على مســتوى اململكة 51 ســنة، فيما تبين أن أصغر الرؤســاء هو الفائز 

 هــو الفائــز برئاســة 
ً
برئاســة بلديــة مــؤاب الجديــدة التابعــة ملحافظــة الكــرك بعمــر بلــغ 27 ســنة، فيمــا كان أكبــر الفائزيــن عمــرا

بلديــة حســبان التابعــة ملحافظــة العاصمــة بعمــر بلــغ 73 ســنة.

• 3 محافظــات كان معــدل أعمــار الفائزيــن فيهــا هــو األقــل علــى مســتوى اململكــة، وهــي مادبــا والعقبــة والكــرك، بمعــدل أعمــار 

بلــغ 46 ســنة، فيمــا كان الفائــزون برئاســة بلديــات محافظــة البلقــاء األكبــر عمــرا، حيــث بلــغ معــدل أعمارهــم 58 ســنة.

• أعلــى الفائزيــن حصــوال علــى األصــوات كان الفائــز برئاســة بلديــة إربــد الكبرى،بعــد أن بلــغ عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا 

، وأقلهــم الفائــز ببلديــة الصفــاوي والــذي بلــغ عــدد األصــوات التــي حصــل عليهــا 609 أصــوات، مــع العلــم بــأن 
ً
20846 صوتــا

اثنيــن مــن رؤســاء البلديــات حــازوا علــى مقاعدهــم بالتزكيــة.
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9.2.4 الخلفيات المهنية والوظيفية ومتوسط أعمار أعضاء مجالس المحافظات
 منهــم 36 ســيدة وصلــن لتلــك املقاعــد وبنســبة %12 مــن 

ً
• مجمــوع الفائزيــن فــي انتخابــات مجالــس املحافظــات بلــغ 299 عضــوا

إجمالــي عــدد الفائزيــن بمقاعــد مجالــس املحافظات.

• فــاز فــي انتخابــات مجالــس املحافظــات عضــوان بالتزكيــة وذلــك فــي الدائــرة الثالثــة بمحافظــة الطفيلــة والدائــرة الثالثــة فــي 

محافظــة الكــرك حيــث لــم يترشــح غيرهمــا لخــوض االنتخابــات فــي تلــك الدوائــر.

• تصــدر الفائــز باملقعــد عــن الدائــرة السادســة عشــر فــي محافظــة اربــد أعلــى الحاصليــن علــى أصــوات علــى مســتوى اململكــة 

، فيمــا حصــل الفائــز بمقعــد عــن الدائــرة الثالثــة فــي محافظــة البلقــاء علــى أقــل 
ً
بعــد أن بلــغ مجمــوع أصواتــه 11437 صوتــا

.
ً
عــدد أصــوات علــى مســتوى اململكــة بعــد أن بلــغ مجموعهــا 426 صوتــا

• املعــدل العــام ألعمــار الفائزيــن بعضويــة مجالــس املحافظــة بلــغ 49.7 ســنه علــى مســتوى اململكــة، فيمــا بلــغ أكبــر األعضــاء 

 
ً
الفائزيــن مــن العمــر 76 ســنة وهــو الفائــز عــن مقعــد الدائــرة العاشــرة فــي محافظــة الزرقــاء، بينمــا كان أصغــر األعضــاء عمــرا

هــم 3 أعضــاء فائزيــن بعمــر 26 ســنة عــن دوائــر ) األولــى فــي العقبــة، واألولــى فــي جــرش، والثالثــة فــي عجلــون(.

• كان معــدل أعمــار الفائزيــن بعضويــة مجالــس املحافظــات فــي محافظــة الزرقــاء هــو األعلــى علــى مســتوى اململكــة بمعــدل 

52.3 ســنة، تلتهــا محافظــة الكــرك وعجلــون بمعــدل 51.2 ســنة، أمــا أقــل املحافظــات بمعــدل أعمــار الفائزيــن كانــت محافظــة 

مادبــا والتــي بلــغ معــدل اعمــار األعضــاء فيهــا 47 ســنة تلتهــا محافظتــا العاصمــة واملفــرق بمعــدل 48.2 ســنة.

 بمقاعــد مجالــس املحافظــات بنســبة %25.4 مــن 
ً
• عــدد الفائزيــن ممــن كانــوا بالفتــرة العمريــة مــن 50-54 ســنة األكثــر فــوزا

إجمالــي عــدد الفائزيــن بمجالــس املحافظــات تلتهــا الفئــة العمريــة مــن 55-59 ســنة والتــي وصلــت نســبتهم فــي عضويــة مقاعــد 

مجالــس املحافظــات إلــى %16.3 مــن إجمالــي املقاعــد علــى مســتوى اململكــة.

• بينت النتائج أن %12.7 من إجمالي الفائزين هم متقاعدون عسكريون، وبلعت نسبة األكاديميين إلى %10.6 من إجمالي 

الفائزين، فيما وصلت نســبة املحامين إلى %9.4، بينما بلغت نســبة املهندســين %5.7 من إجمالي الفائزين.

• بينــت املعلومــات أن %41.1 مــن إجمالــي عــدد الفائزيــن حاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس، فيمــا وصلــت نســبة الذيــن لــم 

يتجــاوزا الثانويــة إلــى %6 مــن إجمالــي الفائزيــن، وكانــت نســبة الحاصليــن علــى الدراســات العليــا )ماجســتير ودكتــوراه( 20.9% 

مــن إجمالــي األعضــاء.

• نائــب ســابق فــاز بعضويــة مجالــس املحافظــات، و 5 رؤســاء بلديــات ســابقين فــازوا كذلــك بعضويــة مجالــس املحافظــة، 

 لعضويــة املجالــس 
ً
 كانــوا قــد ترشــحوا ســابقا

ً
و31 عضــو مجلــس بلــدي ســابق فــازوا بمقاعــد مجالــس املحافظــات، و 35 فائــزا

 بعضويــة مجالــس املحافظــات لــم يشــاركوا أو يخوضــوا أي تجربــة 
ً
البلديــة أو النيابيــة لكــن لــم يحالفهــم الحــظ، و259 فائــزا

ترشــح ألي مجلــس قبــل هــذه االنتخابــات.
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9.2.5 الخلفيــات المهنيــة والوظيفيــة ومتوســط أعمــار أعضــاء مكاتــب  مجالــس 

المحافظــات - المناصــب الرئيســية
• أظهــرت النتائــج حصــول ثاثــة ســيدات علــى مناصــب فــي مكاتــب املجلــس وبنســبة %8.3 مــن مجمــوع املناصــب علــى مســتوى 

 علــى جميــع مقاعــد رؤســاء مجالــس املحافظــات، فيمــا حصــل املعينــون علــى مــا 
ً
اململكــة، وحصــد األعضــاء املنتخبــون انتخابــا

نســبته %8.3 مــن مجمــوع مناصــب مكتــب املجلــس علــى مســتوى اململكــة.

• فــوز 12 رئيــس مجلــس محافظــة ) جميعهــم ذكــور(، و12 نائــب رئيــس مجلــس محافظــة منهــم ســيدة واحــدة حصلــت علــى 

مقعدهــا كمنصــب نائــب رئيــس فــي محافظــة معــان و12 مســاعد رئيــس مجلــس محافظــة منهــم ســيدتان حصــا علــى منصبهمــا 

فــي كل مــن مجلــس محافظــة الزرقــاء وجــرش.

• فــاز رئيــس مجلــس محافظــة اربــد بالقرعــة، ورئيــس مجلــس محافظــة الطفيلــة بالتزكيــة، فيمــا جــرت عمليــة االنتخــاب علــى 

منصــب رئيــس مجلــس املحافظــة فــي 10 محافظــات.

• علــى منصــب نائــب الرئيــس فــاز نائبــان عــن طريــق التزكيــة فــي كل مــن محافظــة املفــرق والعقبــة ونائــب واحــد عــن طريــق 

9 محافظــات. القرعــة فــي محافظــة عجلــون، فيمــا جــرت عمليــة االنتخــاب فــي 

• علــى منصــب مســاعد الرئيــس فــاز مســاعد واحــد عــن طريــق القرعــة فــي محافظــة العقبــة، و 5 مســاعدين بالتزكيــة فــي كل 

مــن محافظــة البقــاء والطفيلــة والكــرك ومادبــا ومعــان، بينمــا حــاز 6 مســاعدين علــى منصبهــم باالنتخــاب فــي 6 محافظــات.
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9.2.6 الخلفيــات المهنيــة والوظيفيــة ومتوســط أعمــار أعضــاء مكاتــب  مجالــس 

المحافظــات 

 
• فــوز 7 أعضــاء فــي مكاتــب مجالــس املحافظــات بالتزكيــة علــى مســتوى اململكــة توزوعــوا كاآلتــي )1( رئيــس مجلــس محافظــة، 

بعــد أن  بالقرعــة  3 أعضــاء  فــاز  نائــب رئيــس مجلــس محافظــة، و)4( مســاعدي لرئيــس مجالــس املحافظــات، فيمــا  و)2( 

تســاوت أصــوات املتنافســين.

• %38.9 ممــن فــاز فــي مقاعــد مكاتــب مجالــس املحافظــات ممــن يحملــون درجــة الباكالوريــوس، و %16.7 يحملــون درجــة 

الثانويــة  درجــة  يحملــون  مــن  و16.7  الدبلــوم،  درجــة  يحملــون  و2.8%  الدكتــوراة،  درجــة  يحملــون  و22.2%  املاجســتير، 

العامــة، و%2.8 كان مســتواهم األكاديمــي أقــل مــن درجــة الثانويــة العامــة.

• %25 مــن الفائزيــن بعضويــة مكاتــب مجالــس املحافظــات هــم متقاعــدون عســكريون، فيمــا كانــت نســبة األكاديمييــن 6% 

مــن إجمالــي عــدد الفائزيــن بتلــك املكاتــب، و %11 كانــوا رجــال أعمــال مــن قبــل ترشــحهم لانتخابــات الامركزيــة، و2.8% 

أطبــاء، و%16.7 كانــوا محاميــن، و%6 مهندســين، و%8.3 كانــوا موظفيــن حكومييــن ســابقين.

• املعــدل العــام العمــار الفائزيــن بعضويــة مكاتــب مجالــس املحافظــات، بلــغ 47.3 ســنة علــى مســتوى اململكــة، فيمــا بلــغ أكبــر 

 72 ســنة وهــو الفائــز بعضويــة مكتــب مجلــس محافظــة عجلــون عــن الدائــرة الخامســة، بينمــا كان الفائــز 
ً
األعضــاء عمــرا

 بعــد أن بلــغ 28 ســنة.
ً
بعضويــة مكتــب مجلــس محافظــة املفــرق عــن الدائــرة الخامســة هــو األصغــر عمــرا

 هــو الفائــز برئاســة مجلــس 
ً
• بلــغ املعــدل العــام للفائزيــن برئاســة مجالــس املحافظــات، 46.9 ســنة، وأكبــر الفائزيــن عمــرا

 هــو الفائــز برئاســة مجلــس محافظــة مادبــا حيــث بلــغ 38 ســنة.
ً
محافظــة عجلــون بعمــر 59 ســنة، واألصغــر عمــرا

• بلــغ املعــدل العامــل ألعمــار الفائزيــن بمنصــب نائــب رئيــس مجلــس املحافظــة 52.2 ســنة، أكبرهــم كان الفائــز بمنصــب نائــب 

رئيــس مجلــس محافظــة عجلــون بعمــر 72 ســنة، وأصغرهــم الفائــز بمنصــب نائــب رئيــس مجلــس محافظــة الكــرك بعمــر 38 

ســنة.

باملقعــد الخــاص  الفائــزة  42.2 ســنة، أكبرهــم  الفائزيــن بمنصــب مســاعد رئيــس مجلــس املحافظــة،  بلــغ املعــدل ألعمــار   •

بمحافظــة الزرقــاء وهــي مــن األعضــاء الذيــن تــم تعيينهــم بعــد إجــراء االنتخابــات بعمــر 48 ســنة، واصغرهــم عمــرا كان الفائــز 

باملقعــد الخــاص بمحافظــة املفــرق بعمــر 28 ســنة.








