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 لالنتخابات البرملانية 2020 
ً
 تنسيقيا

ً
راصد والهيئة املستقلة يعقدان اجتماعا

الثالثاء 2020/3/3

عمان - األردن

 مــع فريــق الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، عقــد فريــق عمــل راصــد ملراقبــة االنتخابــات اجتماعــا

لبحــث ســبل تجويــد العمليــة االنتخابيــة لتتوائــم مــع املمارســات الدوليــة الفضلــى ومناقشــة التوصيــات التــي قدمهــا 

2016وســبل األخــذ بهــا وتطبيقــا بمــا ينســجم مــع اإلطــار القانونــي للعمليــة  راصــد خــالل االنتخابــات البرملانيــة عــام 

االنتخابيــة ورؤيــة الهيئــة املســتقلة فــي الوصــول إلــى إجــراءات وضمانــات تعــزز مــن ثقــة املواطــن فــي العمليــة االنتخابيــة.

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/rased.jordan
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/
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ويأتــي هــذا االجتمــاع ضمــن أطــر العالقــة التشــاركية التــي تنتهجهــا الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب مــع املؤسســات الرقابيــة 

 منهــا بضــرورة األخــذ بــأي مقتــرح يســاهم فــي تجويــد العمليــة االنتخابيــة، وبحــث الفريقــان مجموعــة مــن القضايــا 
ً
وإيمانــا

التــي حدثــت خــالل عــام 2016وكيفيــة التغلــب علــى التحديــات التــي واجهــت العمليــة االنتخابيــة وتعظيــم اإليجابيــات 

وتكريــس التعــاون فــي تعزيــز الوعــي االنتخابــي. 

وتضمــن االجتمــاع مناقشــة قضيــة تجــاوز الســقوف املاليــة املســموحة خــالل فتــرة الحمــالت االنتخابيــة ال ســيما وأن 

التعليمــات التــي وضعتهــا الهيئــة املســتقلة بخصــوص هــذا اإلطــار قــد عالجــت الســقوف املاليــة فــي الحمــالت االنتخابيــة 

إال أنها ما زالت بحاجة إلى إصدار تعليمات خاصة تحد من تجاوز هذه السقوف وتساهم في ضبط وتتبع الحسابات 

البنكيــة التــي يتوجــب فتحهــا مــن قبــل املترشــحين وكيــف تعمــل الهيئــة علــى مراقبتهــا وضمــان اســتخدامها مــن قبــل 

املترشــحين بشــكل عــام، وأبــدت الهيئــة اســتعدادها لتطويــر تعليمــات خاصــة فــي هــذا الســياق، واتفــق الفريقــان أن 

مثــل هــذه التعليمــات وتطبيقهــا بشــكل عــادل يســاهم فــي الحــد مــن تجــاوز الســقوف املاليــة املحــددة خــالل الحمــالت 

االنتخابيــة. 

والفــرز  االقتــراع  لجــان  اختيــار أعضــاء  فــي  تتعلــق  قــدم راصــد مقترحــات  االنتخابيــة  العمليــة  بعدالــة  يتعلــق  وفيمــا 

 تجــاه هــذا املقتــرح ووعــدت بأنهــا ســتقوم بإعــادة النظــر 
ً
وعــدم حصرهــا باملوظفيــن الحكومييــن، وأبــدت الهيئــة انفتاحــا

والقطــاع  املحليــة  واملجتمعــات  املدنــي  املجتمــع  مــن  أشــخاص  وتضمينهــا  والفــرز  االقتــراع  لجــان  أعضــاء  بخلفيــات 

الخــاص، مــع التأكيــد علــى اخضاعهــم لتدريبــات نوعيــة يتــم مــن خاللهــا بنــاء قدراتهــم فــي التعامــل مــع املهــام املوكولــة 

إليهــم. 

كمــا نوقــش خــالل االجتمــاع محــور ضمــان تدفــق الناخبيــن إلــى مراكــز االقتــراع وقــدم راصــد فــي هــذا اإلطــار مقترحــات 

 الصــاالت الرياضيــة التــي شــهدت إزدحامــات كبيــرة 
ً
حــول تطويــر منهجيــة التنفيــذ فــي بعــض مراكــز االقتــراع وخصوصــا

خــالل االنتخابــات الســابقة، وارتــأت الهيئــة فــي هــذا اإلطــار إلــى تغييــر تركيبــة الصالــة الرياضيــة لتحتــوي علــى أكثــر 

مــن لجنــة انتخــاب حتــى يتســنى لهــا ضمــان نزاهــة تدفــق الناخبيــن وحصــول الناخبيــن علــى نفــس الوقــت للوصــول إلــى 

صنــدوق االقتــراع. 
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طمــوح  تلبــي  انتخابــات  إجــراء  فــي  سيســاهم  الــذي  املراقبيــن  عمــل  علــى  الهيئــة  بانفتــاح  راصــد  فريــق  ؛أشــاد 
ً
وختاما

املواطنيــن وتعــزز مــن ثقــة املواطــن فــي العمليــة االنتخابيــة، وســيتم تنســيق اجتماعــات تنســيقية دوريــة خــالل العمليــة 

االنتخابيــة 2020للتنســيق والتشــاور حــول املقترحــات والتوصيــات التــي مــن شــأنها تطويــر العمليــة االنتخابيــة.  

: تسجيل املترشحات واملترشحين 
ً
ثانيا

- يو�صــي راصــد اعتمــاد القرعــة فــي ترتيــب القوائــم االنتخابيــة فــي ورقــة االقتــراع، حيــث  نصــت املــادة 11 مــن التعليمــات 

القوائــم وأرقامهــا علــى ورقــة  أســماء  للدائــرة االنتخابيــة علــى »تظهــر  بالترشــح  الخاصــة   6 رقــم  الخاصــة  التنفيذيــة 

 للممارســة 
ً
 لتاريــخ ووقــت تقديــم كل منهــا« وهنــا فــإن ذلــك ووفقــا

ً
االقتــراع حســب اســبقية تقديــم طلــب الترشــح وفقــا

عــام 2016 قــد تســبب بحــدوث ازدحــام أمــام مراكــز تســجيل املترشــحين وأدى إلــى نشــوب بعــض النزاعــات، وهنــا نؤكــد 

علــى ضــرورة اعتمــاد مبــدأ القرعــة الالحقــة فــي ترتيــب القوائــم االنتخابيــة فــي ورقــة االقتــراع.  

- أمــا بمــا يتعلــق بأثــر ترتيــب أســماء املرشــحين داخــل القائمــة االنتخابيــة علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، فــإن 

 وأن يتــم تقديمهــا للهيئــة 
ً
راصــد يو�صــي بــأن يطلــب مــن القوائــم االنتخابيــة ترتيــب املترشــحين واملترشــحات فيهــا مســبقا

 مــن اعتمــاد الترتيــب الهجائــي، وذلــك إلعطــاء القوائــم املترشــحة الحريــة فــي العمــل الجماعــي 
ً
املســتقلة العتمادهــا بــدال

املشــترك وزيــادة حياديــة الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب 

 علــى الوضــع الوبائــي فإنــه مــن املحتمــل أن يصــاب أحــد املترشــحين أو املترشــحات لالنتخابــات، وهــذا يرتــب 
ً
- اســتنادا

 حتــى يشــفى، وهــذا يرتــب علــى املرشــح االنقطــاع عــن 
ً
حســب البروتوكــول الطبــي أن يتــم حجــر املصــاب ملــدة 14 يومــا

حملتــه االنتخابيــة، وهنــا يو�صــي راصــد بضــرورة إصــدار تعليمــات خاصــة تحقــق العدالــة بيــن املترشــحين وتضمــن 

حمايــة املجتمــع.


