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اقبة االنتخابات النيابية 2020 راصد يصدر تقريره النهائي ملر

األحد 2021/01/31

عمان - األردن

انتخابــات  النهائــي ملراقبــة  2020 تقريــره  النيابيــة  - راصــد، أصــدر تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات  مركــز الحيــاة 

املجلــس التاســع عشــر، وتضمــن التقريــر خالصــة تحتــوي علــى أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا فريــق راصــد إبــان مراقبتــه 

لكافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة.  

وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2020 أن إصــرار النظــام السيا�ســي 

األردنــي علــى إجــراء االنتخابــات النيابيــة للبرملــان التاســع عشــر ســاهم فــي إرســاء قواعــد الديمقراطيــة كأداة تســاهم فــي 

إشــراك الشــعب بعمليــة صنــع القــرار رغــم التحديــات التــي واَجهــت األردن وأهمهــا تحــدي جائحــة كورونــا.  

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

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/AlHayatCenterRased
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/


2

Press Release

اقبة االنتخابات النيابية 2020 راصد يصدر تقريره النهائي ملر

خبر
صحفي

 مــن الحيــاد والنزاهــة فــي إدارتهــا للعمليــة 
ً
 كبيــرا

ً
وأضــاف بنــي عامــر أن إدارة الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب أظهــرت قــدرا

االنتخابية، وشــدد بني عامر على ضرورة ضمان عدم تدخل أي جهة غير الهيئة املســتقلة لالنتخاب بمســار العملية 

االنتخابيــة ملــا فــي ذلــك مــن أثــر علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة. 

 مــن الشــكاوى املتعلقــة بتدخــالت مــن قبــل بعــض الجهــات الرســمية وشــبه 
ً
وبّيــن التقريــر أن فريــق املراقبيــن رصــد عــددا

الرســمية قبيــل انتهــاء موعــد انســحابات املترشــحين واملترشــحات بهــدف تحييــد وســحب بعضهــم، وذلــك أثــر بشــكل 

مباشــر علــى معيــار حريــة املترشــحين واملترشــحات مــن جهــة ومعيــار حريــة الناخبيــن والناخبــات مــن جهــة أخــرى، يذكــر 

أن هــذه التدخــالت أســهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالتأثيــر علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، ومثــال ذلــك مــا 

حصــل فــي الدائــرة الثالثــة فــي عمــان ودائــرة مادبــا االنتخابيــة. 

وأظهــر التقريــر أن املــال الفاســد ومــا ارتبــط بــه مــن عمليــات شــراء أصــوات قبيــل يــوم االقتــراع وحتــى يــوم االقتــراع 

 غيــر مســبوق لتفاقــم هــذه الظاهــرة التــي 
ً
 وأننــا شــهدنا انتشــارا

ً
 علــى مجمــل العمليــة االنتخابيــة، خصوصــا

ً
شــكل تأثيــرا

 علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، كمــا شــهدت العمليــة االنتخابيــة بكافــة مراحلهــا تحويــل 51 
ً
بدورهــا أثــرت ســلبا

قضيــة مرتبطــة بعمليــات شــراء األصــوات واســتخدام املــال الفاســد منهــا 9 قضايــا حولــت إلــى األجهــزة األمنيــة، بينمــا 

حولــت 42 قضيــة إلــى املدعــي العــام، وتــم البــت بعــدد محــدود مــن القضايــا، علــى الرغــم أن كافــة القضايــا التــي تــم 

تحويلهــا إلــى املدعــي العــام مــن قبــل  الهيئــة املســتقلة لالنتخابــات تــم تدعيمهــا بأدلــة كافيــة.  

وســاهم إطالــة أَمــد التقا�ســي فــي الشــكاوى املحولــة بإضعــاف ثقــة املواطــن فــي مــدى كفايــة التشــريعات واملمارســات 

فــي  فــي ازديــاد حــاالت شــراء األصــوات، وإننــا  مــن هــذه الظاهــرة، وســاهم  فــي مالحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم، والحــد 

راصــد نؤكــد علــى أن هــذه الظاهــرة أخلــت بالعدالــة االنتخابيــة مــا بيــن املترشــحين واملترشــحات مــن جهــة، كمــا أخلــت 

بالحريــة االنتخابيــة للناخبيــن والناخبــات مــن جهــٍة أخــرى وعــززت الضغــوط املمارســة عليهــم واســتغالل احتياجاتهــم 

االقتصاديــة لتوجيــه أصواتهــم نحــو مترشــحين أو مترشــحات بعينهــم. 

وبخصــوص أداء العامليــن والعامــالت فــي االنتخابــات فقــد أظهــرت كــوادر لجــان االنتخــاب املنتشــرة فــي كافــة دوائــر 

 عمليــات التجميــع 
ً
 فــي تطبيــق اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالعمليــة االنتخابيــة خصوصــا

ً
 ملموســا

ً
اململكــة ضعفــا

النهائــي التــي شــهدت العديــد مــن املمارســات واالجتهــادات الشــخصية، وكشــفت عمليــة املراقبــة مــن قبــل فريــق راصــد 
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 فــي زيــادة حــدة التوتــر فــي مقــار التجميــع النهائــي، 
ً
 أساســيا

ً
وجــود تبايــن فــي وضــوح اإلجــراءات وتطبيقهــا، وهــذا كان عامــال

كمــا لوحــظ تكــراٌر لألخطــاء أثنــاء عمــل مدخلــي البيانــات ســيما وأن عمليــة اإلدخــاالت يتــم بثهــا بشــكل مباشــر أمــام 

الحضــور وهــو مــا أدى إلــى إضعــاف الثقــة واملصداقيــة فــي اللجــان مــن قبــل بعــض املترشــحين واملترشــحات. 

وأو�سى راصد بضرورة تطوير األطر التشريعية الناظمة للعملية االنتخابية وذلك بهدف تعزيز التطور الديمقراطي 

واإلصــالح االنتخابــي، للمســاهمة بالحــد مــن املخالفــات والجرائــم االنتخابيــة وبمــا يضمــن تحقيــق انتخابــات منســجمة 

مــع املمارســات الدوليــة الفضلــى واملعاييــر الدوليــة املتمثلــة بالحريــة والشــفافية والعدالــة والنزاهــة وضمــان تمثيــل 

عــادل للمــرأة والشــباب. 

وأو�ســى راصــد بتطويــر اإلجــراءات املرتبطــة بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة املتعلقــة باملســاحة الزمنيــة الخاصــة بتصحيــح 

بــاب االعتــراض اإللكترونــي علــى مراكــز االقتــراع داخــل  التشــوهات الواقعــة علــى مراكــز االقتــراع للناخبيــن، وفتــح 

الدائــرة االنتخابيــة، وضــرورة تطويــر املنظومــة التدريبيــة الخاصــة بلجــان االقتــراع والفــرز وتعزيز آليات ضبط الجودة 

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

وبصــورة موحــدة فــي كافــة مراكــز االقتــراع. 

وتــم تقديــم مجموعــة مــن التوصيــات املتعلقــة بترســيخ العدالــة االنتخابيــة وأهمهــا ضمــان عــدم التدخــل مــن قبــل أي 

جهــٍة فــي العمليــة االنتخابيــة، وتشــكيل فــرق ميدانيــة علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة تتبلــور مهمتهــا فــي مراقبــة اإلنفــاق 

علــى الحمــالت االنتخابيــة ومــدى انســجامها مــع اإلطــار التشــريعي الناظــم للحمــالت االنتخابيــة والحــد مــن املمارســات 

املرتبطــة باســتخدام املــال الفاســد، وتضمــن التقريــر توصيــات ترتبــط بتعزيــز الشــفافية االنتخابيــة وتحقيــق الحريــة 

االنتخابيــة. 

تــم نشــرها بشــفافية لإلعــالم  29 دراســة وبيــان وتقريــر خــالل العمليــة االنتخابيــة  تــم إصــدار مــا يقــارب  يذكــر أنــه 

واملواطــن، وعمــل تحالــف راصــد مــن خــالل 252 مؤسســة مجتمــع مدنــي موزعــة علــى كافــة الدوائــر االنتخابيــة، وبلــغ 

وتضمــن  مراحلهــا،  بكافــة  االنتخابيــة  العمليــة  تتبــع  علــى  ومراقبــٍة عملــوا  مراقــب   3000 واملراقبــات  املراقبيــن  عــدد 

التقريــر مقارنــات خاصــة باإلجــراءات االنتخابيــة مــع املعاييــر الدوليــة الناظمــة لالنتخابــات، ولالطــالع علــى التقريــر 

  https://ibit.ly/c2VR اآلتــي:  الرابــط  زيــارة  يرجــى  النهائــي 

https://ibit.ly/c2VR

