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 المقدمةأواًل: 

ُالوسائلأاالنتخاباتُالديمقراطيةُمنُُّعدتُ  ُللتعبيرُالحرُعنُُهم ُالشعبإالشرعية ُونظراُ تهسيادُوُرادة لألهميةُُ،
فيُنظامُالدولةُالحديثةُوفيُتحقيقُمبدأُالشرعية؛ُفقدُنصتُالمواثيقُُالبرلمانيةُالعامةُالتيُتكتسبهاُاالنتخابات

الدوليةُعلىُحقُالمواطنُفيُأنَُينتخبُوي نتخبُفيُانتخاباتُديمقراطيةُدوريةُونزيهة،ُوترسخُهذاُالحقُفيهاُ
اإلنسانُُالمعترفُبهاُدوليا ،ُوقدُأكدُعلىُذلكُاإلعالنُالعالميُلحقوقاإلنسانُُباعتبارهُواحدا ُمنُأهمُحقوق

ُ(ُمنه،ُكماُكفلُالدستور22(ُمنه،ُوالعهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُالمدنيةُوالسياسيةُفيُالمادةُ)21فيُالمادةُ)
ُ(ُمنه.67ُحقُاألردنيينُفيُممارسةُحقُاالنتخابُفيُالمادةُ)ُاألردني

هوُمركزُوعصبُمنظومةُالحقوقُالسياسيةُالتيُُاالنتخابالحقُفيُُبأنُاإلنسانُطنيُلحقوقويرىُالمركزُالُو
نُمستقبلُالديمقراطيةُيعتمدُعلىُمشاركةُقوىُ ُالمواطنُاألردني.ُوا  ُالدستورُوالتيُينبغيُأنُيتمتعُبها كفلها

ُفيُ ُعلىُالعامةُاالنتخاباتوفئاتُوقطاعاتُالمجتمعُكافة ُيعتمد ُكما ُوعلىُالفرصُلُتكافؤ، لمشاركينُفيها،
نُتعزيزُالديمقراطيةُعلىُوجهُالحقيقةُيتطلبُُوُ،تكافؤُهذهُالفرصُللمشاركةُفيُعمليةُاتخاذُالقرارُالسياسي ا 

ُمشاركةُشعبيةُحقيقية.ُ

الترشحُوالتصويتُوماُيحيطُبهاُمنُظروفُمرحلةُبماُفيهاُالعمليةُاالنتخابيةُفيُعمليةُرصدُالمشاركةُُدعُّوتُ 
ُالعمليةُبرمتهاُ،ةُوتنظيميةأمهي ُُ،والتأكدُمنُسالمةُهذه المركزُالوطنيُلحقوقُبُالمناطةُُةالرئيسمنُالمهام
ُالحقُاألساسيُمنُحقوقُ،بموجبُقانونهُنساناإل ُ،وانطالقاُمنُواليةُالمركزُالوطنيُ،اإلنسانُولضمانُهذا

مرورا ُباالنتخاباتُالنيابيةُُ،م2007فقدُدأبُالمركزُالوطنيُعلىُمراقبةُسيرُاالنتخاباتُفيُالمملكةُمنذُعامُ
ُالتيُجرتُ ُم2010عام ُوعام ُم2013، ُوعام ُوالالمركزيةُإلىُُباإلضافةُم2016، ُاالنتخاباتُالبلدية مراقبة

ُوانتخاباتُاالتحاداتُالطالبيةُوانتخاباتُالنقاباتُالمهنيةُوالعمالية.ُ

ُ ُ)إذ ُمواده ُفي ُالوطني ُالمركز ُو4ينصُقانون ُو5/ج، 10ُ/أ، ُمن ُأن ُعلى ُالنهجُ/ب( ُ"تعزيز ُأهدافه بين
ُاإلنسانُالديمقراطي ُحقوق ُمراعاة ُمن ُوالتحقق ُاإلنسانُُ...ُ... ُحقوق ُعلى ُتقع ُالتي ُالتجاوزات ومراقبة

وطلبُأيُمعلوماتُأوُبياناتُأوُإحصاءاتُيراهاُالزمةُلتحقيقُأهدافهُمنُالجهاتُذاتُُ...ُوالحرياتُالعامة
نهُقدُجرىُأوُتجريُفيهُتجاوزاتُعلىُحقوقُاإلنسان"،ُلذلكُفإنُ...ُوزيارةُأيُمكانُعامُيبلغُعنهُأُالعالقة

ُ ُاالنتخاباتُالنيابية ُالمسؤولياتُالتيُُإحدىُهيمراقبة ُالواسعةُُيضطلعهذه ُتقتضيُواليته ُكما ُالمركز. بها
ُوالتيُتضُّ ُهذه ُلحقوقُاالنسانُومسؤولياته ُالمؤسساتُالوطنية ُالىُأسسُوشروطُإنشاء ُقانونهُوالمستندة منها
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أنُيقدمُتقاريرهُوتوصياتهُبكلُحياديةُوموضوعيةُوبأقصىُدرجاتُالمهنية،ُوالُيمكنُيُأقرتهاُاألممُالمتحدة،ُالت
ُ ُتلك ُسيما ُال ُالمعنية ُالجهات ُتعاون ُدون ُالمسؤولية ُهذه ُتكتمل ُإدارةُالمؤسساتُأن ُدستوريا  ُإليها الموكول

ىُويرصدُويراقبُمجرياتُهذهُالعمليةُبكلُويعنيُذلكُأنُعلىُالمركزُأنُيتقصُ،االنتخاباتُواإلشرافُعليها
ُوأنُتتعاونُمعهُاألجهزةُوالهيئاتُوالسلطاتُالمعنيةُكافةُفيُهذاُالشأن.ُ،الوسائلُالمتاحة

فيُمراكزُاالنتخابُوالفرز،ُُبالتواجدوحيثُأنُقانونُاالنتخابُحددُفيُنصوصهُاألشخاصُالذينُيسمحُلهمُ
يعربُمنُُبطلبُللهيئةُالمستقلةُلالنتخابم،15/10/2020ُاريخُتقدمُالمركزُالوطنيُلحقوقُاإلنسانُبتفقدُ

ُ ُبمشاركة ُرغبته ُعن ُلمراقبةخالله ُُاالنتخاباتُالنيابية،ُالتحالفُالوطني ُالمركز ُوالذيُيقوده مراقبةُبالوطني
  عشر.ُالتاسعالمجلسُالنيابيُُبانتخاباتالخاصةُُوُمراحلهاُمختلفالعمليةُاالنتخابيةُب

رصدُمجرياتُل(ُهيئةُمدنية70ُضمُأكثرُمنُ)ُاُ وطنيُاُ مركزُالوطنيُلحقوقُاالنسانُتحالفالولهذهُالغايةُشكلُ
ُُاالنتخابات ُالمجلسُالنيابيُالتاسعُبانتخابالمتعلقة ُ"التحالفُالوطنيُبُأعضاء ُباشر ُوقد ُهذهُعشر، مراقبة

ُ،مجرياتُعمليةُاالقتراعُاختيارُفريقُلمراقبةحيثُعملُالمركزُعلىُالوطنيُوبإشرافهُ"ُالمركزُالعمليةُبإدارةُ
ُةوعددُصناديقُاالقتراع،ُمعُمراعاُ،وعددُمراكزُاالقتراعُفيُالدوائرُاالنتخابيةُ،بماُيتناسبُمعُعددُالناخبين

ُاختيارهمُعن انتماءاتُتؤثرُعلىُنزاهةُأوُُمؤسساتأوُُهيئاتأيُُضماناتُالنزاهةُواالستقالليةُفيُعملية
ُخاصة ُشروط ُضمن ُوذلك ُالمراقبة، ُُعملية ُتدريب ُتم ُوقد ُالمراقبين، ُالختيار ُومئتوضعت ُألفين ُينقرابة

منُمراكزُاالقتراعُُ%100(ُمراقٍبُمنهمُلتغطيةُماُنسبته2100ُ،ُتمُاختيارُألفينُومئةُ)ة/ــ(ُمراقب2200)
 (ُصندوقا .8061ُمنُعددُصناديقُاالقتراعُالبالغُعددهاُ)ُ%26(ُمركزا ،ُوبماُنسبته1824ُالبالغُعددهاُ)

ُوتعزيزاُ ُاالُ واستكم ُالمراقبة ُعلُ،لهاُلمهمة ُالمركز ُأخذ ُفقد ُبعمليةُرصد ُالقيام ُمهمة ُالعمليةمجرياتُىُعاتقه
ُُ،االنتخابية ُتتضمنُرصدا  ُبالتشريعاتُالناظمةُوتحليال  ،ُوذاتُعالقةُبعمليةُمشاركةُللعمليةُاالنتخابيةمتعلقا 

ُبمشاركة ُعالقة ُوذات ُللحماية، ُحاجة ُاألكثر ُاإلعالميةُُاألحزابُالفئات ُبالتغطية ُعالقة ُوذات السياسية،
منُحيثُُاالنتخابيةوقبلُذلكُوبعدهُرصدُالعمليةُُ،والفاعلينُفيهاُاالنتخابيةمعُالعمليةُاإلعالمُُوتعاطيُوسائل
ُوفعالية ُُنجاعة ُاإلجراءات ُلتسهيل ُالقطاعاتُاالنتخاباتالمتخذة ُكل ُمن ُفيها ُالمشاركين ُوصحةُ،وتمكين

العديدُمنُمراكزُإلىُُلظروفُالمحيطةُمنُخاللُفريقُرصدُمتحركُقادرُعلىُالوصولوسالمةُااإلجراءاتُ
ُورصدُهذهُالمظاهر.ُُ،االقتراع

ُالتقريرُهدفُإن ُإعطاء هذا ُاجراء ُاالنتخابيةُالعمليةُلمجرياتُومحايداُ ُوموضوعياُ ُومهنياُ ُشامالُ ُتقييماُ ُهو
منُُالحقوقُالتيُتشتملُعليهاُالعمليةُاالنتخابيةمُمراقبةُورصدُمدىُاحترا،ُُواالقتراعُعمليةُمجرياتُوخاصة
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ُكافةُجوانبه ُللعمليةُُااللتزامومراقبةُمدىُا، ُالناظمة ُوالمعاييرُالدوليةُالخاصةُاالنتخابيةبالتشريعاتُالوطنية ،
فيُانتخابُمجلسُنوابُيضمنُالتمثيلُالعادلُلمختلفُفئاتُُاالنتخابيةبنزاهةُوشفافيةُوحريةُوعدالةُالعمليةُ

ُمجتمع.ال

ُبموجبهُُاهذ وقدُرصدُالمركزُالوطنيُحاالتُتجاوزُومخالفاتُلقانونُاالنتخابُوالتعليماتُالتنفيذيةُالصادرة
نتشارُاالتأثيرُعلىُإرادةُالمرشحينُمنُخاللُتشكيلُالقوائم،ُوالتأثيرُعلىُإرادةُالناخبينُمنُخاللُُومنُبينها

إلىُمراكزُاالقتراعُلإلدالءُبأصواتهمُالناخبينُبعضُولُلولةُدونُوصيحوالُ،)ُاالسود(ُظاهرةُالمالُالسياسي
منُخاللُتمزيقُاليافطاتُوالموادُُرينلآلخعلىُالدعايةُاالنتخابيةُُواالعتداءمنُقبلُأنصارُبعضُالمرشحين،ُ

عةُمجرياتُالعمليةُاالنتخابيةُعندُبومنعُبعضُالمراقبينُالمحليينُمنُدخولُمراكزُاالقتراعُومتاُ،اإلعالمية
ُوالمواطنينُاألردنيينُالذينُماُُ،الصناديقُوالقيامُبإجراءاتُالفرزإغالقُُةهاُولحظبدايت ومنعُمصابيُكورونا

زالواُمسجلينُفيُقوائمُالمغتربينُالذينُكانواُموجودينُيومُاالقتراعُعلىُأراضيُالمملكةُمنُممارسةُحقهمُفيُ
ُليهاُالتقرير.إلىُغيرهاُمنُالمخالفاتُواالنتهاكاتُالتيُأشارُإُ...عُاالقترا
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 خطة وآلية عمل فريق المراقبة ثانيًا: ُ

لظروفُ،ُاألولىُمراحلهابالقرارُبمراقبةُالعمليةُاالنتخابيةُُاتخاذاإلنسانُُلقدُتعذرُعلىُالمركزُالوطنيُلحقوق
ناُانتشارُوباءُفايروسُكورُونتيجةُُ،خارجةُعنُإرادتهُمنها:ُتعذرُحصولهُعلىُالتمويلُالالزمُفيُوقتُمبكر

وغضُالطرفُُ،وتأخرُتعيينُالمفوضُالعامُللمركزُالوطنيُالمعتادُنشاطهُوتوقفالمركزُُإغالقوتداعياتهُك
الموكلةُإليهُُبالتزاماتهفاءُيلإلاإلنسانُُمنُقبلُالجهاتُالرسميةُعنُتقديمُالدعمُالالزمُللمركزُالوطنيُلحقوق

ُ.بموجبُقانونهُرغمُالعديدُمنُالمخاطباتُالتيُوجهتُإليها

حيثُاتخذُالمجلسُقرارهُبالموافقةُفيُالوقتُالمناسبُُاالنتخاباتالقرارُبمراقبةُُاتخاذحالُدونُُنُماُتقدمُقدإ
مواردهُالذاتيةُمنُخاللُاعادةُترتيبُاالولوياتُلتوفيرُالمبلغُالمطلوبُمنُُاالنتخاباتعلىُالمشاركةُومراقبةُ

ُموعد ُُقبل ُُاالنتخاباتإجراء ُوعشرين ُُيوما ،بخمسة ُلتعويضُالوقتُاألمر ُالجهود ُمضاعفة ُاستدعى الذي
ُ.الفائت

لذلكُفقدُعملُعلىُتعويضُماُفاتهُمنُمراحلُاإلعدادُوالتجهيزُلمراقبةُالعمليةُُالمركزُالوطنيُواستدراكا ُمن
ُبدأُقدالوطنيُُباإلسراعُفيُإعادةُبناءُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُالعمليةُاالنتخابية،ُوالتيُكانُالمركزُاالنتخابية
ُُبالفعلُعليهاالعملُ ُالتاريخُتحسبا  ُتمُفعال ،ُوعندُاتخاذُوقتأيُُفيُلمشاركةالتخاذُقرارُاقبلُهذا ،ُوهوُما

مجلسُاألمناءُقرارهُالنهائيُبالمشاركةُكانُفريقُاالنتخاباتُقدُقطعُشوطا ُفيُبناءُالتحالفُوالتحضيرُلفريقُ
ُُالمراقبةُمنذُماُالُيقلُعنُشهرينُمنُذلك.

ُب ُُالوطنيُالتحالفأنُالذكرُومنُالجدير ُاالنتخابيةلمراقبة ُتأسسُُ،العملية ُفيُكانُقد 2007ُعام بهدفُم،
(ُمؤسسةُمنُمؤسساتُالمجتمعُالمدني،ُواالنتخاباتُالنيابية21ُمراقبةُاالنتخاباتُالنيابيةُلذلكُالعامُبمشاركةُ)

النيابيةُالتيُجرتُفيُُتخاباتاالنإلىُُ،ُوصوالُ م2016،ُواالنتخاباتُالنيابيةُلعامُم2013وُم2010فيُعامُ
ُ.ُ((1)ملحقُرقم)ُ(ُمؤسسةُمنُمؤسساتُالمجتمعُالمدني70بمشاركةُ)ُم2020عامُ

ورد ذكر المركز الوطني فإنه يعني في سياق هذا التقرير التحالف الوطني  حيثماف كمالحظة منهجيةو  ،وعليه
 .بقيادة المركز الوطني لحقوق اإلنسان يةاالنتخابية لالعملمراقبة 
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 :االنتخابيةالعملية  ورصد مراقبةمن الهدف العام 

ُاالنتخابحمايةُوتعزيزُالحقُفيُإلىُُبقيادةُالمركزُالوطنيُاالنتخابيةيهدفُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُالعمليةُ
،ُبيةاالنتخابالتشريعاتُالوطنيةُالناظمةُللعمليةُُااللتزاموالمشاركةُالسياسيةُفيُإدارةُالشأنُالعام،ُومراقبةُمدىُ

ُ ُالعملية ُوعدالة ُوحرية ُوشفافية ُبنزاهة ُالخاصة ُالدولية ُانتخابُمجلسُنوابُيضمنُاالنتخابيةوالمعايير ُفي ،
ُالتمثيلُالعادلُلمختلفُفئاتُالمجتمع.ُ

 : اتاالنتخابلمراقبة ورصد  اخهداف الفرعية

عُوالتعديالتُالتيُفيُضوءُالعملُبقانونُالدفا،ُةالتشريعيُالناظمُللعمليةُاالنتخابيُاإلطارُتحليل .1
ُاالنتخاب،ُ ُفي ُالمواطنين ُحق ُحماية ُفي ُنجاعتها ُومدى ُكورونا، ُلجائحة ُاستجابة ُعليه طرأت

 وتقديمُالتوصياتُالالزمةُلتطويرها.ُ

 .فيُاالنتخاباتُالنيابيةُرصدُمشاركةُالفئاتُاألكثرُحاجةُللحماية .2

 فيُاالنتخاباتُالنيابية.ُالسياسيةُاألحزابُرصدُمشاركة .3

 والفاعلينُفيها.ُاالنتخابيةمعُالعمليةُاإلعالمُُطيةُاإلعالميةُوتعاطيُوسائلرصدُالتغ .4

ُلتسهيلُاإلجراءاتُُمنُحيثُ،االنتخابيةرصدُنجاعةُوفعاليةُالعمليةُ .5 وتمكينُُاالنتخاباتالمتخذة
ُالمشارككلُالقطاعاتُمنُ ُاإلجراءاتُُوصحةُ،فيهاة ُالظروفُالمحيطة ُوسالمة منُخاللُبها،
 ورصدُهذهُالمظاهر.ُُاالقتراعالعديدُمنُمراكزُإلىُُقادرُعلىُالوصولفريقُرصدُمتحركُ

تاحةُالفرصةُلهاُفيُمراقبةُمجرياتُالعمليةُاالنتخابيةُ .6 تعزيزُمشاركةُمؤسساتُالمجتمعُالمدني،ُوا 
 عضائها،ُمنُخاللُمساهمتهمُفيُعمليةُالمراقبة.ُأوبناءُقدراتُ

ُتدريبُ) .7 ُخالل ُقدراتُالشبابُمن ُرفع ُفي ُمجريات2200ُالمساهمة ُمراقبة ُعلى ُوشابة  ُشابا  )
 الخاصةُبمجلسُالنوابُالتاسعُعشر،ُوتعزيزُثقافةُالمشاركةُلديهم.ُُاالنتخابيةالعمليةُ

ُاالنتخابيةمهنيا ُوموضوعيا ُومحايدا ُلمجرياتُالعمليةُُوُإصدارُتقريرُنهائيُيتضمنُتقييما ُشامالُ  .8
ُ ُعملية ُمجريات ُالنُوُالنتخابُاالقتراعوخاصة ُاستناداُ مجلس ُعشر، ُالتاسع ُُاب التشريعاتُإلى
والمعاييرُالدوليةُالخاصةُبإجراءُانتخاباتُحرةُوعادلةُونزيهةُُاالنتخابيةالوطنيةُالناظمةُللعمليةُ

 نهاُتطويرُالعمليةُاالنتخابية.ُأوشفافة،ُوتقديمُتوصياتُمنُش



 

11 

 

 خطة وآلية العمل:

ُتشكيل ُتم ُفقد ُالعملُوضمانُحسنُاألداء فريقُلجنةُمنُمجلسُاالمناءُلالشرافُعلىُعملُُلغاياتُتنظيم
ُتألفُمن:ُعلىُمراقبةُاالنتخاباتُوالذيُعملُال

 . مشرفا ُعاما ُلعملُالفريقالمفوض العام:     أواًل:

ويتولىُإدارةُفرقُالعملُووضعُالخططُوالبرامجُوتوزيعُالمهام،ُوضمانُحسنُالمنسق العام للفريق:    ثانيًا:
 .تنفيذها

ومتابعةُُاالنتخابيةالمحافظاتُوالدوائرُُارتباط:ُوقدُعملواُعلىُاختيارُضباطُمنسقي اخقاليم الثالث    ثالثًا:
ُعنهاُأ ُأعلنت ُوالتي ُاالنتخابية ُبالعملية ُالمتعلقة ُالتطورات ُكافة ُومتابعة ُاحتياجاتهم، ُوتلبية عمالهم

جراءاتُجديدةُالمستقلةُالهيئة طالعُضباطُارتباطُالمحاُ،منُتعليماتُوا  فظاتُوالدوائرُاالنتخابيةُوا 
اإلجراءاتُُومتابعةُ،المركزُوالمتعلقةُبالعمليةُاالنتخابيةُوتوثيقهاإلىُُعليها،ُواستقبالُالشكاوىُالواردة

ُ دامة ُوا  ُالوطني، ُالمركز ُقبل ُمن ُوالعملُعلىُمعالجتها ُبخصوصها والتواصلُمعُُاالتصالالمتخذة
ُسواء ُالمتطوعين ُطلبات ُواستالم ُالمحافظات، ُالمحافظاتُمنسقي ُمنسقي ُُمن ُالمتطوعينُأو من

أنفسهم،ُوالتأكدُمنُاستيفائهمُللشروطُالمحددةُلذلك،ُووضعُالبرنامجُالتدريبيُلفرقُالمراقبةُواإلشرافُ
ُالعمل،ُ ُسير ُحسن ُلضمان ُالميدانية ُالمراقبة ُوفرق ُللمنسقين ُالزياراتُالميدانية جراء ُوا  ُتنفيذه، على

جراءُعمليةُالمراقبةُالميدانيةُ وتزويدُغرفةُالعملياتُبالمالحظاتُالميدانيةُبعدُالتحققُمنُصحتها،ُوا 
 والمساهمةُفيُإعدادُالبياناتُالصحفيةُوالتقريرُالنهائي.

ُ)فريق التنسيق على مستوى المحافظات   ًا:ععرابع ُالفريقُمن ُتكونُهذا ُالدوائر23ُ: ُبعدد ُارتباٍط ُضابط )
قليميُبأسماءُالمراقبينُليومُاالقتراعُنسقُاإللية:ُالتنسيبُللمتولىُهذاُالفريقُالمهامُالتاُوقدُاالنتخابية،

ُوفقاُ  ُالفريق ُتشكيل ُفي ُالدعايةُُوالمساهمة ُومرحلة ُالترشح، ُمرحلة ُومراقبة ُالمحددة، لالحتياجات
االنتخابية،ُومتابعةُورصدُوتوثيقُكافةُالترتيباتُالمتعلقةُبيومُاالقتراعُالمتخذةُفيُالمحافظة/الدائرةُ

فريقُمراقبةُيومُاالقتراع،ُوالتحققُمنُتواجدُفريقُأعضاءُُالتنسيقُواإلشرافُعلىُتدريبُوة،ُاالنتخابي
مشاكلُقدُأيُُلدائمُمعهمُومتابعةُعملهمُوحلالمحددةُلهمُوالتواصلُااألماكنُُفيُاالقتراعمراقبةُيومُ

ُبالتنسيقُمعُُ،تواجههم ُاحتياجاتهم ُللفريقُمنسقُاإلقليموتلبية ُُووالمنسقُالعام ُالمراقبةُجأ، راءُعملية
ُجراءُعمليةُالمراقبةواُ ُفيهاُالمتبعةاإلجراءاتُُومراقبةلهمُُالميدانيةُداخلُبعضُمراكزُاالقتراعُالمحددة



 

12 

 

ُ ُمراكز ُبينهاُأثناءُفيُاالقتراعخارج ُالعملياتُ،تنقلهم ُغرفة ُعنُوتبليغ ُالوطني ُالمركز ُةأيُفي
عالنُالنتائجُُوُ،اتوثيقهالعملُعلىُيتمُرصدهاُُوُةمخالفأوُُانتهاكُوأي،ُةمالحظ مراقبةُمرحلةُالفرزُوا 

 .االنتخابيةالدائرةُعونُالمقدمةُعلىُمستوىُالمحافظة/،ُومتابعةُالطاالنتخاباألوليةُمنُقبلُلجانُ

لضمانُنجاحُعمليةُالمراقبة،ُتمُاختيارُفريقُلمراقبةُمجرياتُ: يق مراقبة مجريات عملية االقتراعًا: فر ععسعامعخ
ماُيتناسبُمعُعددُالناخبينُوعددُمراكزُاالقتراعُفيُالدوائرُاالنتخابيةُوعددُصناديقُعمليةُاالقتراعُب

أوُُمؤسساتالأوُُهيئاتالُضماناتُالنزاهةُواالستقالليةُفيُعمليةُاختيارهمُعنُةاالقتراع،ُمعُمراعا
ُقدُنتماءاتالا ُوضعتُالختيارُُالتي ُخاصة ُشروط ُوذلكُضمن ُالمراقبة، ُعملية ُنزاهة ُعلى تؤثر
(ُمراقٍب2100ُ،ُتمُاختيارُألفينُومئةُ)ةب/(ُمراقب2200)ُنقرابةُألفينُومئتيمراقبين،ُوقدُتمُتدريبُال

ُ%26(ُمركزا ،ُوبماُنسبته1824ُمنُمراكزُاالقتراعُالبالغُعددهاُ)ُ%100منهمُلتغطيةُماُنسبتهُ
 (ُصندوقا .8061ُمنُعددُصناديقُاالقتراعُالبالغُعددهاُ)

ُوناانسحابات بسبب فيروس كور 

إالُأنهُنتيجةُلماُعانتهُالبالدُمنُارتفاعُلعددُاإلصاباتُاليوميةُبفيروسُكوروناُالمستجدُمعُاقترابُ
ُذلك ُأدى ُفقد ُاالقتراع، ُُموعد ُالفريق،إلى ُصفوف ُفي ُاالنسحابات ُمن ُالعديد ُإُحدوث نتيجةُما

ُبالفيروس، ُُإلصابتهم ُاإلأو ُمن ُاالقتراعتخوفا  ُيوم ُبه ُكانصابة ُكما ُعامال ُرئيُلقرارُ، سُالوزراء
ُفيُانسحابُ لتجولُعندُالساعةُارُظالقرارُالقاضيُبفرضُحُوهو،ُ/اتكثيرُمنُالمراقبينالإضافيا

ُفإنُوعليهُ،فيُذاتُيومُاالقتراعُةالساعةُالثانيةُعشُرإلىُُالعاشرةُمنُمساءُيومُاالقتراعُوالذيُم دد
ُنتيجةُمنُالمراقبينُكثيرال ُاالقتراع؛ ُقبلُوأثناءُيوم ُمنُُانسحبوا ُاإلناثُمنهم ُوخاصة عدمُلتخوفهم

إلىُُأنُعمليةُفرزُالصناديقُقدُتمتدُلساعاتُمتأخرةُمنُالليلُوربماُماُعلمنإذاُُتوفرُالمواصالت،
 منُاليومُالتاليُلالقتراع.ُاألولىُُساعاتُالفجر

ُالعدد النهائي للمراقبين

ُاالقتُر ُمجرياتُيوم ُمراقبة ُبعملية ُالتزم ُفقد ُالنهائية ُ)اعُألفُوخمسمفيُالمحصلة ُمراقب1500ٍُئة )ُ
ُنسبتهُ ُعلىُتغطيةُما ُنسبتهُبمنُمراكزُاالقتراعُوالفرز،ُُوُ%82ومراقبة،ُعملوا منُعددُُ%19ما

ُ:ُتاآلموزعينُعلىُالنحوُُ،صناديقُاالقتراع

ُ
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نسبة عدد المراقبين 
 لعدد الصناديق

نسبة عدد المراقبين 
 لعدد مراكز االقتراع

عدد 
 المراقبين

عدد 
 الصناديق

عدد مراكز 
 االقتراع

 الرقم الدائرة االنتخابية

14%ُ 91%ُ 53ُ   .1 ىالعاصمةُاالول 58 372
14%ُ 90%ُ   .2 العاصمةُالثانية 75 484 68
14%ُ 93%ُ   .3 العاصمةُالثالثة 44 298 41
15%ُ 73%ُ 61ُ   .4 ةالعاصمةُالرابع 83 414
18%ُ 86%ُ   .5 العاصمةُالخامسة 106 513 92
13%ُ 88%ُ   .6 ىولالزرقاءُاأل 83 560 73
15%ُ 72%ُ   .7 الزرقاءُالثانية 47 230 34
16%ُ 68%ُ   .8 محافظةُالبلقاء 148 630 101
21%ُ 78%ُ 57ُ 263 73ُ   .9 محافظةُمأدبا
15%ُ 70%ُ 93ُ   .10 ولىاألُإربد 131 608
17%ُ 71%ُ   .11 الثانيةُإربد 81 345 58
20%ُ 100%ُ   .12 الثالثةُإربد 48 242 48
21%ُ 98%ُ   .13 الرابعةُإربد 87 398 85
20%ُ 88%ُ 68ُ   .14 محافظةُجرش 77 336
22%ُ 100%ُ 63ُ   .15 محافظةُعجلون 63 284
24%ُ 93%ُ 72ُ   .16 محافظةُالمفرق 77 297
22%ُ 81%ُ 122ُ ُمحافظةُالكرك 150 556 17.  
28%ُ 94%ُ 42ُ   .18 محافظةُالطفيلة 44 154
32%ُ 117%ُ 55ُ   .19 محافظةُمعان 47 168
29%ُ 125%ُ 40ُ   .20 محافظةُالعقبة 32 136
24%ُ 71%ُ 68ُ   .21 الدائرةُبدوُالشم 96 282
28%ُ 73%ُ   .22 دائرةُبدوُالوسط 88 228 64
14%ُ 43%ُ 37ُ   .23 دائرةُبدوُالجنوب 86 263
  المجموع 1824 8061 1500 82% 19%
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ُخول مرةاإلعاقة  مراقبون من ذوع

النتخاباتُالنيابيةُافيُمراقبةُاإلنسانُُمنذُبدءُالمركزُالوطنيُلحقوقأنهُإلىُاإلشارةُُبدُمن ال هناُو
ُ ُم2007عام ،ُ ُاالنتخاباتُُفيتم ُهذه 2020ُلعام  ذوعاخشخاص  فريق من اختيارمرة وخول م،

ُثمانيَُُ،مراقبةالفي عملية اإلعاقة  ُمراقبا /58نُ)يوخمسُبلغُعددهم )ُ ُإشراكهمُفيُعمليةُُوقدـة، تم
ُحيةُمنُفعالياتُالمجتمع.ُُةفعاليُّوبالتاليُإدماجهمُفيُُ،المراقبة

 إجراءات المراقبة 

تمُتكليفُحاطةُبكلُماُيدورُداخلُمركزُاالقتراعُوالفرزُفقدُمليةُالمراقبةُواإلأجلُضمانُسيرُعومنُ
عالنُنتائجُفرزُإحينُإلىُُصناديقُاالقتراعُمنذُلحظةُافتتاحُالصندوقأحدُُكلُمراقبُبمهمةُمراقبة

إلىُُهذاُالصندوق،فيُونيةُحولُمجرياتُعمليةُاالقتراعُلكتُرإ(ُنماذج6ُرسالُ)اُ وتعبئةُُوُ،الصندوق
على مجريات عملية االقتراع إطالع  واإلبقاء علىةُالعملياتُفيُالمركزُالوطنيُلحقوقُاإلنسان،ُغرف

ُالعملياتُفيُُجراءات الصحة والسالمة العامة،إلباقي الصناديق وفق ما تسمح به  ُغرفة وتبليغ
للعمليةُممارساتُتخالفُالقوانينُوالتشريعاتُالوطنيةُالناظمةُأوُُانتهاكاتأيُُالمركزُالوطنيُحول

االنتخابيةُوالتعليماتُالصادرةُعنُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُوالمعاييرُالخاصةُبنزاهةُوشفافيةُالعمليةُ
ُاالنتخابية.

رسال )داخل مراكز االقتراع والفرز وتعتمد عملية المراقبة  تمُُ( نماذج الكترونية6على تعبئة وا 
النتخابية،ُمنُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُإعدادها،ُوفقاُللتشريعاتُالوطنيةُالناظمةُللعمليةُا

(6ُ ُلسنة ُ)ُم2016( ُلالنتخابُرقم ُالمستقلة ُالهيئة ُوقانون 11ُوتعديالته، ُلسنة وتعديله،ُُم2012(
ُالعمليةُ ُوعدالة ُوحرية ُوشفافية ُبنزاهة ُالخاصة ُالدولية ُوالمعايير ُعنها، ُالصادرة والتعليماتُالتنفيذية

ُاالنتخابية.ُ

ووقت مجموعةُمنُاألسئلةُحولُمشاهداتُالفريقُومعاينتهمُلعمليةُ :ولموذج اخ النيتضمن بحيثُ
ُُافتتاح مراكز وغرف االقتراع ُمن ُوالتثبت ُالصندوق ُبفتح ُالخاصة ُفارغاواإلجراءات ُوعددُكونه ،

الناخبينُالمسجلينُفيُالصندوقُومدىُتوفرُالمستلزماتُالخاصةُبعمليةُاالقتراع،ُووقتُبدءُعمليةُ
ومنُثمُينقلُ)وفقا ُللتدريبُالذيُتلقوهُمسبقا (ُغيرهاُمنُاألسئلةُبحيثُيعبأُهذاُالنموذجُورقيا ُاالقتراعُُو
.ُوحالُاالنتهاءُمنُاجراءاتُافتتاحُأعد خصيصا لهذه الغايةإلكتروني  عبر تطبيقلكترونياُإويرسلُ
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وذلكُماُ،ُالنموذجهذاُالصندوقُوبدءُعمليةُاالقتراعُيتمُبدءُارسالُاإلجاباتُعلىُاألسئلةُالواردةُفيُ
ُالساعةُالسابعةُوالنصفُصباحا .إلىُُبينُالساعةُالسابعة

لمجريات سئلةُالتيُتعتمدُعلىُمشاهداتُفريقُالمراقبةُمجموعةُمنُاأل :النموذج الثاني فيماُيتضمن
وذجُيبدأُفريقُالمراقبةُبتعبئةُهذاُالنم .ُوفقا ُلذلكصباحاً  ةعملية االقتراع حتى الساعة الحادية عشر 

دقيقة،ُُ(10:45)ورقيا ُ)وفقا ُللتدريبُالذيُتلقوهُمسبقا (ُمنذُلحظةُبدءُعمليةُاالقتراعُولغايةُالساعةُ
رسالهاإللكترونيُُالتطبيقإلىُُنقلهإلىُُليصارُبعدُذلك غرفةُالعملياتُفيُإلىُُالذيُأعدُلهذهُالغايةُوا 

استخراجُنتائجهُالتيُإلىُُليصارصباحا،ُُ(11:00)فيُتمامُالساعةُاإلنسانُُالمركزُالوطنيُلحقوق
تساعدُفيُإعدادُبياناتُالمركزُالوطني،ُويتضمنُهذاُالنموذجُالعديدُمنُاألسئلةُومنها:ُمدىُالتحققُ

وثيقةُأيُُتمُاعتمادإذاُُمنُشخصيةُالناخب،ُووجودُاسمهُفيُالكشوفاتُالورقيةُوااللكترونية،ُوفيما
ُالناخبُاليسرى،ُُلالقتراعُغيرُالهويةُالشخصية،ُوالتحققُمنُعدم ُالحبرُعلىُسبابةُيد وجودُمادة

(ُ ُالساعة ُحتى ُباالقتراع ُحقهم ُمارسوا ُالذين ُالناخبين ُالذين11:00ُوعدد ُالناخبين ُوعدد ُصباحا، )
ُُو ُاالقتراع ُعملية ُمن ُأمنعوا ُالمنع ُحدثإسباب ُاالقتراع،ُن ُسرية ُبمبدأ ُتخل ُالتي ُوالممارسات ،

ُُو ُاللجنة ُتلقتها ُالتي ُآواالعتراضات ُاقتراعلية ُوآلية ُفيها، ُُالفصل ُاإلعاقة،ُاألشخاص ُذوي من
لجنةُاالقتراعُأعضاءُُواالعتراضاتُالتيُيسجلونهاُومدىُتوفرُاالحتياجاتُالخاصةُبهم،ُوآليةُاقتراع

ُوالفرز،ُوايُمحاوالتُلعرقلةُسيرُعمليةُاالقتراعُوغيرهاُمنُاألسئلة.

ُُ ُالتالنموذج الثالثيتضمن بينما ُاالسئلة ُمن ُمجموعة ُالمراقبةُ: ُفريق ُمشاهدات ُعلى ُتعتمد ي
ُُلمجريات عملية االقتراع حتى الساعة الرابعة عصرا، ُفريقُالمراقبة ُالنموذجُببحيثُيبدأ ُهذا تعبئة
ولغايةُالساعة11:00ُُورقياُ)وفقاُللتدريبُالذيُتلقوهُمسبقا (ُابتداءُمنُالساعةُ عصرا ،3:45ُُصباحاُ 

رسالهأالذيُإللكترونيُاُالتطبيقإلىُُنقلهإلىُُليصارُبعدُذلك غرفةُالعملياتُفيُإلىُُعدُلهذهُالغايةُوا 
استخراجُنتائجهُالتيُتساعدُإلىُُليصارُعصراُ 4:00ُفيُتمامُالساعةُاإلنسانُُالمركزُالوطنيُلحقوق

ُالنموذجُعلىُذاتُاألسئلةُالواردةُفيُ فيُإعدادُالبياناتُالتيُيصدرهاُالمركزُالوطني،ُويحتويُهذا
صباحا 11:00ُُقراءةُحولُسيرُعمليةُاالقتراعُماُبينُالساعةُُولكنهاُجاءتُلتعطينموذجُالثانيُال

ُعصرا .4:00ُُولغايةُالساعةُ

ُالنموذجُالخاص :النموذج الرابع ُإجراءاتُانتهاءُاالقتراعُُو وهو ويتضمنُُغالقُالصناديق،اُ بمراقبة
ُالنموذجُمجموعةُمنُاالسئلةُالتيُتعتمدُعلىُمشاهداتُفريقُالمراقب ةُإلجراءاتُانتهاءُاالقتراعُهذا
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غالقُُو حيثُيبدأُالعملُعلىُتعبئتهُورقياُفورُانتهاءُعمليةُُ،االصناديقُوفقاُللتدريبُالذيُتلقوهُمسبقُ ا 
ُفيُحالُتمُتمديدُفترةُاالقتراع،ُأوُُاالقتراع،ُعندُالساعةُالسابعةُمساء ، عندُالساعةُالتاسعةُمساء 

ُنقلهُمنُالنموذجُالورقيإلىُُالقُالصندوق،ُليصارُبعدُذلكالخاصةُبإغاإلجراءاتُُوتنتهيُمعُانتهاء
غرفةُالعملياتُفيُالمركزُالوطنيُلحقوقُاالنسان،ُحالُاالنتهاءُإلىُُرسالها ُُوالنموذجُاإللكترونيُإلىُ

ُمنها ُاألسئلة ُمن ُالعديد ُالنموذج ُهذا ُويتضمن ُتعبئته، ُُ:من ُتم ُُوإمتى ُاالقتراع ُعملية غالقُاُ نهاء
احُللناخبينُالحاضرينُفيُمركزُاالقتراعُساعةُانتهاءُاالقتراعُبممارسةُحقهمُالصندوق؟ُهلُتمُالسم

الصندوق؟ُقفالُإُالمرشحينُبمراقبةُإجراءاتأوُُفيُاالقتراع؟ُهلُتمُالسماحُللراصدينُومندوبيُالقوائم
ُحضر ُأشخاصُُهل ُغيرإلى ُمن ُوالفرز ُاالقتراع ُُغرفة ُعندأعضاء ُوالفرز ُاالقتراع أقفالُُلجنة
هلُتمُتنظيمُمحضرُالنتهاءُاالقتراع،ُوعددُاألوراقُالتيُاستعملتُوالتيُلمُتستعملُفيُُالصندوق؟

ُاالقتراعُوغيرهاُالكثيرُمنُاألسئلةُعلىُهذهُالشاكلة.ُ

ُالخاص :النموذج الخامس ُالنموذج ُالنموذجُُوُبمراقبة إجراءات فرز الصناديق، وهو ُهذا يتضمن
فريقُالمراقبةُإلجراءاتُفرزُالصندوقُ)وفقاُللتدريبُُسئلةُالتيُتعتمدُعلىُمشاهداتمجموعةُمنُاأل

ُالذيُتلقوهُمسبقا (ُحيثُيبدأُالعملُعلىُتعبئتهُورقيا ُفورُالبدءُبعمليةُفرزُالصندوقُليصارُبعدُذلك
رسالهُاإللكترونيُالنموذجإلىُُنقلهُمنُالنموذجُالورقيإلىُ غرفةُالعملياتُفيُالمركزُالوطنيُإلىُُوا 

ُمنها؛ُهلُسمحُحالُاإلنسانُُلحقوق ُمنُاألسئلة ُالنموذجُالعديد ُويتضمنُهذا االنتهاءُمنُتعبئته،
ُالصندوقُوالفرزُ ُفتح ُهلُتمتُعملية ُفرزُاالصوات؟ ُعملية ُبمراقبة للراصدينُومندوبيُالمرشحين

مرشحُالتحققُأوُُمندوبُقائمةأوُُمندوبيهمُوالمراقبين؟ُهلُسمحُأليُمراقبأوُُبحضورُالمترشحين
ُالُقبلُفتحها؟ُهلُتمُتركيبُكاميراُووضعُشاشةُالعرضُفيُمكانُيتيحُللجميعُمشاهدةقفرقامُاألأمنُ

أثناءُُمندوبيهمُفيأوُُالمرشحينأوُُاالقتراع؟ُهلُتمُتقديمُاعتراضاتُمنُقبلُمفوضيُالقوائمأوراقُ
رُعمليةُفرزُاألصوات؟ُكمُكانُعددها؟ُهلُاستجابتُاللجنةُلهاُوبتتُبهاُمباشرةُوغيرهاُالكثيُإجراء

ُ.ذات العالقة بعملية الفرزمنُاألسئلةُ

بحيثُيتمُتعبئةُالنموذجُالورقيُُيتضمن نتائج فرز صندوق االقتراع،وهوُنموذجُ: النموذج السادس
التيُحصلُاألصواتُُعددإلىُُباإلضافةُ،التيُحصلتُعليهاُكلُقائمةُبهذاُالصندوقاألصواتُُبعدد

غرفةُالعملياتُفيُإلىُُرسالهاا ُُواإللكترونيُُالتطبيقإلىُُنقلهاإلىُُعليهاُكلُمرشح،ُليصارُبعدُذلك
لصاقهُعلىُبابُإمعززةُبصورةُمنُمحضرُنتائجُفرزُالصندوقُعندُاإلنسانُُالمركزُالوطنيُلحقوق
  غرفةُاالقتراعُوالفرز.
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ُسادسًا: غرفة العمليات في المركز الوطني لحقوق االنسان ُتم ُللعملياتُداخلُالمركزُالوطنيُإ: نشاءُغرفة
عالنُعنُخطوطُساخنةُلتلقيُالشكاوىُالخاصةُبالعمليةُاإلنسانُقبلُموعدُاالقتراع.ُوتمُاإلُوقلحق

االنتخابية.ُوقدُزادُزخمُالعملُفيُغرفةُالعملياتُيومُاالقتراعُمنُخاللُفريقُتمُاعدادهُوتدريبهُلهذهُ
ُالفريقُمنُ) ُعلى42ُالغاية.ُويتألفُهذا وبتينُانممدارُ(ُموظفا ُجميعهمُمنُموظفيُالمركزُعملوا

ُصباحافترتين) ُالسادسة ُالساعة ُمن )ُُ ُُالساعاتإلى ُاالقتراع،ُاألولى ُليوم ُالتالي ُاليوم ُفجر من
ُالتجميعُاألوليةُلألصواتُفيُبعضُمراكزُالتجميعإلىُُباإلضافة إلىُُوالتيُاستمرتُمراقبةُعملية

 ذاُالفريق:ُ.ُومنُالمهامُالتيُاطلعُبهاُهساعاتُمساءُاليومُالتاليُلعمليةُاالقتراع

 ُتلقيُالشكاوىُواألخبارُحولُاالنتهاكاتُالمتعلقةُبيومُاالقتراعُمنُالمواطنينُوجمهورُالناخبين
 منُخاللُخطوطُساخنةُأعدتُلهذهُالغايةُوتمُاإلعالنُعنهاُعبرُوسائلُاالعالم.ُ

 قبُادامةُاالتصالُوالتواصلُمعُفريقُالمراقبةُداخلُمراكزُاالقتراعُوالتحققُمنُوجودُكلُمرا
فيُالمكانُالذيُخصصُله،ُوالعملُعلىُتلقيُمالحظاتُالمنسقينُفيُالمحافظاتُوالمراقبينُ

 منُداخلُمراكزُاالقتراع.ُ

 ُ،ُاالقتراع ُيوم ُوالمراقبين ُالمحافظات ُالعملياتُومنسقي ُغرفة ُبين ُوالتواصل ُاالتصال ادامة
المبلغُعنها،ُُوالتحققُمنُصحةُالمعلوماتُالتيُتردُإليها،ُمنُخاللُالتواصلُمعُالشخص

 والطلبُمنُمنسقيُالدوائرُاالنتخابيةُومنسقيُاألقاليمُسرعةُالتحركُنحوهاُوالتحققُمنها.

 ُُلالنتخابُلغاياتُالتبليغُعن ُالمستقلة ُالعملياتُوالهيئة ُاالتصالُوالتواصلُبينُغرفة ادامة
 االنتهاكاتُومتابعةُالعملُعلىُمعالجتها.

داخلُغرفةُالعمليات،ُتولىُمهمةُُ:ُتمُتشكيلُفريقُمتخصصيانات الصحفيةعداد البا  و اإلعالم  فريق ًا:ععععابعس
جابةُعلىُأسئلةُواستفساراتُالصحفيينُفيُضوءُمالحظاتُياناتُالصحفيةُيومُاالقتراع،ُواإلعدادُالبإ

ُوشكاوىُ ُومخرجاتُالبرنامجُالمواطنينالمراقبينُوالمنسقينُومنسقيُاألقاليم ُالتثبتُمنُصحتها ُبعد
ُيتمُاستقبالهُمنُالمراقبينُوالمنسقينُداخلُمراكزُاالقتراعُُ،منُنماذجُعمليةُالمراقبةُاإللكتروني وما

 منُمالحظات.ُ
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منهاُيومُُ(5)بياناتُصحفية،ُُ(6)إصدارُُ:ُتماالقتراعالبيانات الصحفية حول مجريات عملية إصدار  ًا:عنعامعث
مليةُاالقتراع،ُوبعدُاعالنُالنتائجُالنهائيةُالبيانُالسادسُفيُاليومُالتاليُلعإصدارُُاالقتراع،ُفيماُتم

ُ(.2ُ)أنظرُالملحقُرقمُ)ُ.رألسماءُالفائزينُبعضويةُمجلسُالنوابُالتاسعُعش

خاصُبالمركزُالوطنيُلتسهيلُعمليةُإلكترونيُُتمُإعدادُتطبيقلمراقبة االنتخابات. إلكتروني  تطبيق ًا:ععععاسعت
ُوتسري ُالورقية ُمنُالمراقبة ُبدال  ُالمراقبينُمنُخالالمراقبة لُخاصيةُعُتصنيفُالنتائجُوتثبيتُمواقع

واستالمُاإلجابةُعلىُنماذجُالمراقبةُأوال ُُ،للمراقبةُةالمحددحداثياتُالمركزُإتفعيلُعملُالتطبيقُضمنُ
ُمن ُالمركز ُلتمكين ُتحليلها ُعلى ُوالعمل ُاالقتراع، ُيوم ُخالل ُالميدانيين ُالمراقبين ُمن إصدارُُبأول

عالمُالهيئةُالمستقلةُُ،ياتُالعمليةُاالنتخابيةُوتسليطُالضوءُعلىُأهمُالمخالفاتالبياناتُحولُمجُر وا 
ُالبرنامجُفيُإعدادُالتقريرُالنهائيُمنُخاللُتجميعُُأسهموقدُالحدُمنُأثرها.ُأوُُبهاُلمعالجتها هذا

ُللمراقبينُمنُ ُالتطبيقُالهامةُتمكينه ُإلكترونيا .ُومنُمزايا ُالمراقبة تصويرُونقلُوتحليلُنتائجُعملية
 .أوال ُبأولُصورُوفيديوهاتُحولُمجرياتُالعمليةُاالنتخابيةُورصدُماُقدُيشوبهاُمنُمخالفات

عملُفريقُفنيُمتخصصُمنُالمركزُالوطنيُعلىُرًا: التقرير النهائي حول مجريات العملية االنتخابية. عععاشعع
غرفةُالعملياتُإلىُُاتُالواردةإعدادُتقريرُمفصلُحولُمجرياتُالعمليةُاالنتخابيةُفيُضوءُالمالحظ

ومنسقيُالدوائرُاالنتخابية،ُومنسقيُاألقاليم،ُونتائجُتحليلُاإلجاباتُعلىُُالميدانيُةالمراقبمنُفريقُ
ُُالنماذج ُمنُاإللكترونية ُاستخالصها ُوردُاإللكتروني،التطبيقُالتيُتم ُالوطنيُمنُإلىُُوما المركز

واُفيُالعمليةُاالنتخابية،ُبعدُالتحققُمنُصحتها.ُشكاوىُومالحظاتُمنُبعضُالمرشحينُالذينُشارك
وهي:ُمحاورُالتشريعاتُوالفئاتُُسيأتيُالحديثُعنهاُالحقا ،المحاورُذاتُالعالقةُوالتيُإلىُُباإلضافة

ُالسياسية.واألحزابُُواإلعالمُ،األكثرُحاجةُللحماية
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  للعملية االنتخابيةثالثًا: تحليل اإلطار التشريعّي الّناظم 

ُُرُوصدُبعد ُعشر، ُالتّاسع ُللمجلس ُالنيابّية ُاالنتخابات ُبإجراء ُالملكّية ُموعدُتماإلرادة ُُتحديد هذهُالجراء
م2020ُثانيُالتشرين10ُُبتاريخُُتجرىعلىُأنُُ،منُقبلُمجلسُمفّوضيُالهيئةُالم ستقلةُلالنتخابُاالنتخابات

قدُُوم.2012ُ(ُلسنة11ُابُوتعديالتهُرقمُ)/ب(ُمنُقانونُالهيئةُالم ستقلةُلالنتخ12المادةُ)ُنصإلىُُاستناداُ 
فيروسُبسببُظروفُانتشارُُ،منُعدمهُاالنتخاباتإجراءُُمكانيةإواسعُفيُأوساطُالمجتمعُحولُُثارُجدل
المواطنينُفيُالتنقلُُوأوامرُالدفاعُالتيُحدتُمنُحريةُ؛م1992(ُلسنة13ُقانونُالّدفاعُرقمُ)والعملُبكوروناُ
لم شاركةُفيُاحجمُسلبا ُعلىُماُانعكسُُ،االنتخاباتإجراءُُتمُ،جميعُهذهُالظروفُالرغمُمنبإالُأنهُُوالتجمع،

 .العمليةُاالنتخابّية

المعاييرُالدستورّيةُإلىُُباالستنادُ،تحليال ُلإلطارُالقانونّيُالّناظمُللحّقُفيُاالنتخابُوالّترشحُماُيلييتضّمنُُو
خابيةُمنُظهورُوباءُكوروناُوصدورُأوامرُالدفاعُوأثرُالظروفُالمحيطةُبالعمليةُاالنتُمالحظةمعُُ،والدولّية

ُذلكُعلىُاالنتخاباتُمنُمنظورُحقوقُاإلنسان.

االنتخابات النيابّيعة للمجلعس التّاسعع عشعر فعي ضعوء حالعة االنتشعار الُمجتمععّي إجراء  موقف المركز منأواًل: 
 لفيروس كورونا الُمستجد.

االنتخاباتُالنيابيةُفيُموعدهاُالدستوريُإجراءُُإلىُزُرأسُالدولةنُانحياأاإلنسانُُيرىُالمركزُالوطنيُلحقوق
فرضُبالمقابلُواجبا ُعلىُالسلطاتُالتنفيذيةُممثلةُيصرارُعلىُااللتزامُبالمددُالدستورية،ُإوماُيتضمنهُذلكُمنُ

حةُوسالمةُالالزمةُللحفاظُعلىُصاإلجراءاتُُاتخاذُكافةوهوُُ،بالحكومةُوأجهزتهاُوالهيئةُالمستقلةُلالنتخاب
ُالعمليةُطرقُالمشاركةُتيسيرُوالناخبين،ُ ُوتمكينُجميعُالشرائحُمنُُ،فيُهذه وتسهيلُسبلُالوصولُاآلمنة،

خاصةُتلكُالفئاتُالتيُيفترضُأنُيكونُلهاُالدورُاألكبرُفيُُ،المشاركةُوتفعيلُطاقاتُالمجتمعُبجميعُفئاته
ُمختلفة.مجالُالمشاركةُالسياسيةُكاألحزابُوالتياراتُالسياسيةُال

ُ

ُ

ُ
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 ريعي الناظم للعملية االنتخابية:طار التشثانيًا: اإل

 م2016( لسنة 6قانون االنتخاب لمجلس النواب رقم ) .1

الذيُأجريتُبهُاالنتخاباتُتشريعيُالطارُذاتُاإلعشرُفيُُالتاسعللمجلسُالنيابيُُالنيابيةاالنتخاباتُتُيجُرأ
ُوه ُعشر، ُالثامن ُللمجلسُالنيابي ُالسابقة ُالنيابية ُاالو ُ)لمجلسُالنوابُُنتخابقانون 6ُرقم )ُ م.2016ُلسنة

علىُُوالتيُتنص(ُمنُالدستور67ُوسندهُالدستوريُالمبادئُالناظمةُلدورُالمجلسُالنيابيُالتيُأرستهاُالمادةُ)
ُيكفلُالقانونعلىُأنُُنتخابا ُسرّيا ُومباشرا ُوفقا ُلقانونُاالنتخابمنتخبينُاأعضاءُُمجلسُالّنوابُيتأّلفُمنأنُ

ُالمبادئُالتّالية:

ُ.االنتخابّيةاألعمالُُحقُالمرشحينُفيُمراقبة (أ)
ُ.عقابُالعابثينُبإرادةُالّناخبين (ب)
 .سالمةُالعمليةُاالنتخابّيةُفيُمراحلهاُكافةُ  (ج)

ُ ُالقانون ُاعتمد ُعلىكما ُوالقائم ُالسابقة، ُاالنتخابات ُفي ُبه ُالمعمول ُاالنتخابي" ُ"الّنظام القائمة أساسُُذات
وسعُالدائرةُاالنتخابيةُلتشملُالمحافظةُفيُالمحافظاتُالصغيرةُومتوسطةُالحجم،ُووسعُُوُ،النسبية المفتوحة

اتُالنزاهةُفيُيحقُلهُالتصويت،ُوعززُضمانُنلمُقلأُسناُ ُهعتمادباةُالمشاركةُبينُصفوفُالمواطنينُقائم
ُ.العسكريينُالعاملينُوالمتوفينأسماءُُغيرُمجالُمثلُشطب

ُالقانونُُ ُيؤدُ إالُأنُهذا ُجرىُفيُاالنتخاباتُالسابقةُلم وتشكيلُالتحالفاتُُاألحزابُزيزُمشاركةتعإلىُُكما
،ُم2016السابق.ُالُبلُوكماُحدثُفيُاالنتخاباتُالسابقةُلعامُفيُالمجلسُالنيابيُأوُُوالكتلُسواءُفيُالترشح

أعضاءُُبينُأحياناُ وحتىُالصراعُُخلقُحالةُمنُالتنافسإذُُفقدُتكررُالوضعُذاتهُ،وجرىُالتأكيدُعليهُفيُحينه
واستمرت ال بل تفاقمت ظاهرة تأثير المال على تشكيل القوائم وشراء أصوات الناخبين فتحولت القائمةُالواحدة.ُ

مصدر انتقاد إلى  اخحزاب االنتخابي وتعزيز دوراإلصالح  ن تشكل نقلة نوعية في عمليةالقائمة بداًل من أ
ُُئم التي واجه المرشحون صعوبات في تشكيلها.للقانون وتنديد شعبي بعملية تشكيل القوا

ُ
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 نظام تقسيم الّدوائر االنتخابّية: .2

ُمما ُُبالرغم ُأشار ُالسابق ُالوطني ُالمركز ُتقرير ُاليه 2016ُلعام ُم ُعلى ُمالحظات ُالدوائرُمن ُتقسيم نظام
الحيةُالقانونّيةُمنحُالدستورُالصُّمُعدنظامُلالُشبهةُدستوريةُفيمنُوجودُ،ُم2016(ُلسنة75ُاالنتخابيةُرقمُ)

ُ ُالتنفيذّية ُالتفويضّيةبللّسلطة ُاألنظمة ُعلىااقتصُوُ،إصدار ُلنصُإصدارُُرُصالحيتها ُوفقا  ُالتنفيذّية األنظمة
(ُ ُ)31المادة ُلنصُالمادة ُوفقا  ُالم ستقلة ُواألنظمة ُالدستور، ُمن 114ُ/ب،45( ُالدستور.120، ُمن ُأنُُ( إال

ُزالتُتعتمدُعل ُالنظامُالذيُصدرُفيُعامُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُما لغاياتُتقسيمُالدوائرُُم2016ىُهذا
ُالتوالي ُعلى ُالثانية ُللمرة ُُ،االنتخابية جراء حيث كان المركز الوطني يأمل بإعادة النظر في هذا النظام وا 

ُبحيثُيتضمنُقانونُاالنتخابُذاتهُتقسيما ُللدوائرُاالنتخابية،ُويصدرالتعديالت الالزمة على قانون االنتخاب 
ُالتنفيذية.صدارهاُبموجبُنظامُخاصُصادرُعنُالسلطةُإكملحقُبه،ُالُأنُيتمُ

 التنفيذية الخاصة باعداد جداول الناخبين:الّتعليمات  .3

 (1ُرقمُ)ُالتنفيذيةُالخاصةُبإعدادُجداولُالناخبينجرتُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُتعديالُعلىُالتعليماتُأ
ُ ُأُ،م2016لسنة ُالفقرةبأن ُ)ا منُ)أ(ُلغت 8ُلمادة )ُ ُاألصلية ُالتنفيذية ُالتعليمات عنهُُتواستعاضمن
يقدمُالطلبُمنُصاحبُالشأنُشخصياُلدىُمكتبُاألحوالُالمدنيةُوالجوازاتُعلىُُ-أ"ُُالتاليُبالنص

ُلكترونياُوفقاُلإلجراءاتُالتيُتحددهاُالهيئة،ُويجوزُأنُيقدمُمنُربُاألسرةإأوُُالنموذجُالمعدُلهذهُالغاية
ُُأو ُأحد ُالمدنيأفراد ُالمسجلينُمعهُفيُالقيد وليُللناخبينُيكونُمسجالُفيُالجدولُاألعلىُأنُُأسرته

نهُالتسهيلُأالذيُمنُشاألمرُُ،الوثائقُالثبوتيةُالمؤيدةُلطلبهُحسبُمقتضىُالحالبتفويضُخطيُمرفقاُ
 إلكتروني.ُبشكلُعلىُالناخبينُفيُعمليةُاالعتراضُمنُخاللُفتحهاُالمجالُلالعتراض

وفي هذا الّسياق يعاود المركز التأكيد على ما ورد في تقاريره السابقة من توصيات من شانها تحسين هذا 
ة التوافق بين القوى السياسية وأطياف المجتمع كافة حول شكل النظام القانون والتي من أبرزها: ضرور 

االنتخابي المطلوب، بما يضمن التمثيل الحقيقي والواقعي للقوى السياسية والمدنية، ويضمن التعبير الحر 
 عن إرادة الناخبين.
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 ُُواستعاضةُعنهاُ(ُمنُالتعليماتُالتنفيذيةُاألصلية9)د(ُمنُالمادةُ)نصُالفقرةُُإلغاءُعلىكماُعملت،
شعارا ُخطياُوالكترونياُإ(ُبحيثُيتسلمُمقدمُالطلب8ُ(ُبماُيتوافقُمعُتعديالتُالمادةُ)2(ُو)1بالفقرةُ)د()

(ُ ُالمادة ُوتعديل ُطلبه، 14ُبتسليم ُعبا( ُبإضافة ُاألصلية ُالتنفيذية ُالتعليمات ُوفقاُمن ُالكترونيا ُ)أو رة
بإضافةُعبارةُُ.منها(ُأ)نُيعترضُخطيا(ُالواردةُفيُالفقرةُأ)ُعبارةلإلجراءاتُالتيُتحددهاُالهيئة(ُبعدُ

ُ.منهاُ(ب)(ُمنُالفقرة2ُخطيا(ُالواردةُفيُالبندُ)ُ)أوُالكترونيا(ُبعدُعبارةُ)اشعاراُ 

 ُمن ُُبالرغم ُالتعليماتإجراء ُهذه ُعلى ُبعضُالتعديالت ُان، ُاال ُمازالت ُُتعتمدها ُعددُحصرلغايات
وفقا ُلقيودُدائرةُُالثابتمكانُاإلقامةُعلىُُالذينُيحقُلهمُممارسةُالحقُفيُاالنتخابُوالترّشحاألشخاصُ

حرمُالذينُغيرواُمكانُإقامتهمُدونُأنُيتمُتثبيتُمكانُاإلقامةُُاألمرُالذي،ُحوالُالمدنّيةُوالجوازاتاأل
المدنيةُمنُممارسةُحقهمُفيُاالقتراعُفيُدوائرهمُاالنتخابيةُالجديدة،ُالجديدُفيُسجالتُدائرةُاألحوالُ
د مكان إقامتهم في سجالت دائرة اخحوال خارج المملكة بينما يتم تقيكماُحرمُعددُمنُالمواطنينُالذينُ

 .ُاالنتخاباتإجراء  هم موجودون فعليًا على أراضي المملكة وقت

 ُالتعليماتُتخالفُنصُالمادُما ُتنص6/1)ُةزالتُهذه ُوالتي ُالدستور، ُمن )ُُ ُأن أمامُُاألردنيينعلى
نُوالواجباتُالحقوقُفيُبينهمُتمييزُالُسواءُالقانون كونهاُميزتُُ،الدينأوُُاللغةأوُُالعرقُفيُاختلفواُوا 

كمغتربُفيُقيودُدائرةُاألحوالُالمدنيةُوحرمتهُمنُحقهُفيُاالنتخابُحتىُولوُكانُُضدُاألردنيُالمسجل
ُاالقتراع ُفيُالمملكةُيوم ُالتصويتُداخلُُ،موجودا  ُتنظيم ُمنها ُالتيُكانُالقصد ُالدائمة ُاإلقامة فمسألة

نُكانواُفيُالبالدُبشكلُطبيعيُيومُاالقتراع.  ُالبالدُمّستُحقوقُمنُهمُفيُالخارجُكالمغتربينُوا 

 ماُ،ُليهعُاالعتراضيتمُكلُشخصُُباسمُدتعبئةُنموذجُمنفُرُتتطلبُعلىُالغيرُاالعتراضزالتُعمليةُُما
وهذاُيؤثرُأكثرُُأوُعلىُعددُكبيرُمنُاألسماءُعليهُتعبئةُعشراتُالنماذجُاالعتراضيعنيُأنُمنُيريدُ

 .العمليةُاالنتخابيةإجراءُُعلىُحقُالمواطنُفيُممارسةُحقهُفيُاالعتراضُويتعارضُمعُمبدأُسهولة

 قامتهُإهُحقُاالنتقالُمنُموقعُللناخبُالمتاحُلُالمستقلةُسمحتُالتعليماتُالتنفيذيةُالصادرةُعنُالهيئة
ُفيُ ُسمحتُللناخبُممنُيقيم ُكما ُفيها، ُإقامته ُلاللتحاقُبجداولُالناخبينُبدوائرُالبدوُرغمُعدم شكال 

فيُجداولهاُبااللتحاقُبجداولُناخبيُمركزُالمحافظةُاألقربُلتلكُالبادية،ُبينماُُاسمهالباديةُوغيرُمدرجُ
حسبُمكانُالوالدةُُاالنتخابيةللدائرةُُباالنتقالماُسمحتُلهُخرينُمنُذاتُالحق؛ُكحرمتُالناخبينُاآل

الذع اخمر ُحوالُالمدنية؛التحاقُالزوجةُبالزوج(ُوفقا ُلتعليماتُاألأوُُاألب،أوُُ)وفقا ُلمكانُوالدةُالجدُّ
فيُمثلُهذهُُجعل عملية االنتقال للناخبين وفقًا لتعليمات إعداد جداول الناخبين ذات صبغة تمييزية
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ويعودُسببُُ،فيُاالنتخاباتُالسابقةاألصواتُُهذاُبينماُبقيتُجداولُأخرىُتعانيُمنُعيوبُنقلُ.ئرالدوا
إثباتُُطرائقالقانونُالذيُمّيزُبينُمناطقُفيُالمملكةُوأخرىُمنُحيثُإلىُُهذاُالتمييزُبينُالمواطنين

 قةُذلكُبالحقُفيُاالنتخابُوالترشح.اإلقامةُوعال
ُ

 :يل اللجانة بتشكالتنفيذية الخاصالّتعليمات  .4

 ُُلالنتخابُتعديالُعلىُالتعليمات ُالمستقلة ُ)لبتشكيلُاُالخاصة التنفيذيةاجرتُالهيئة ُلسنة2ُلجانُرقم )
(ُمنُالتعليماتُاالصليةُواستبدلتهُبنصُاخرُاعادت4ُلغتُنصُالمادةُرقمُ)بأنُأُوتعديالتها،ُم2016

دخالُبعضُالتعديالتُالشكليةُع التعليماتُالنصُُهلىُالتعليمات.ُوتتضمنُهذمنُخاللهُترتيبُالمادة،ُوا 
ُُعلىُتشكيلُاللجانُالتالية:

ُجميعُمراحلُ تشكلُبموجبُقرارُصادرُعنُالمجلسلجنة االنتخاب،  .أ ُإدارة ُمسؤولية ويناطُبها
أكدتُُهذهُاللجنةأعضاءُُولضمانُحياديةُ،العمليةُاالنتخابّيةُومتابعتهاُفيُنطاقُالدائرةُاالنتخابّية

فروعُالمرّشحُفيُالدائرةُأوُُالّشروطُالواردةُفيُالقانون،ُبحيثُالُيكونُمنُأصولُالتعليماتُعلى
يقسمُأداءُالمهامُالموكلةُإليهُبأمانٍةُونزاهٍةُعلىُأنُُمنُأقاربهُحتىُالدرجةُالثانية،أوُُاالنتخابّية

 وحياٍد.

ُاللجنةُلجنة االقتراع والفرز، .ب ُهذه ُُتشكل ُاالنتخابُوالم صادق ُلجنة ُقبلُبموجبُقرار ُمن عليه
كزُاالقتراعُوالفرزُافيُمُرُوالفرزمجلسُمفوضيُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُإلدارةُعمليتيُاالقتراعُ

ُ ُنزاهةللدائرةالمخصصين ُلضمان ُالتعليمات ُوأّكدت .ُُ ُالّسابقةُأعضاء ُالّشروط ُعلى ُاللجنة هذه
 ة.العامُّأوُُةيكونُعضوُاللجنةُمنُالموظفينُالحكوميينُوالمؤسساتُالرسميُّعلىُأنُُعالوةُ 

ُالّلجنة الخاّصة،  .ج ُلالنتخابُُاللجنةتشّكل ُالمستقلة ُالهيئة ُمجلسُمفوضي ُبموجبُقرار الخاصة
عالن ُالفائزينُفيُاالنتخابات.أسماءُُلتدقيقُالنتائجُوا 

 

 

 

 

 

 

  نها أال إهذه التعليمات نه بالرغم من التعديالت التي أجرتها الهيئة المستقلة على أويرى المركز الوطني
لم تجز كما أنها  اللجان الخاصة،أعضاء  مازالت تخلو من الشروط والمعايير الخاصة بتشكيل واختيار

لجان االقتراع والفرز خالفاً أعضاء  الّنشطاء الحقوقيين أن يكونوا من ضمنأو  العاديينللمواطنين 
 .للجنتين اخخريين
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 التنفيذية الخاصة باختيار واعتماد الُمراقبين للعملية االنتخابّية:الّتعليمات  .5

 . م2016( لسنة 3الخاصة باعتماد المراقبين المحليين للعملية االنتخابية رقم)التعليمات التنفيذية  .1
 

 ُتعديالُ ُجرتأ ُلالنتخاب ُالمستقلة ُالمحليينُُالهيئة ُالمراقبين ُباعتماد ُالخاصة ُالتنفيذية ُالتعليمات على
ُاال ُرقمللعملية 3ُ)ُنتخابية ُلسنة ُ)أضافتُُبأنُ،2016( ُعلىُالماد ُ)ه( ُوالتيُاشترطت3ُالفقرة منُ(

خاللهاُعلىُالمؤسساتُوالتحالفاتُالتيُترغبُفيُمراقبةُالعمليةُاالنتخابيةُالتوقيعُعلىُمدونةُالسلوكُ
ُبالعمل ُُيةالخاصة ُالطفيفة، ُالتعديالت ُمن ُوغيرها ُالهيئة ُتعدها ُالتي نها لم تعمل على أإال االنتخابية

جراءاتُىُماُزالتُتقتصرُعلإذُُن التعليمات بصالحيات المراقبين وحقوقهم،تضمي الّنصُعلىُآلياتُوا 
ُللعمليةُ ُالدوليين ُالم راقبين ُباعتماد ُالخاصة ُللّتعليمات ُخالفا  ُبها ُالتّقيد ُالواجب ُوالّشروط اعتمادهم

 م.2016االنتخابّيةُلسنةُ

 .2016( لسنة 4التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد المراقبين الدوليين للعملية االنتخابية رقم ) .2
 

 ُالّتعليم ُالحكومّيةُأجازت ُوغير ُالحكومّية ُللمنظمات ُالدوليين ُالم راقبين ُباعتماد ُالخاصة ُالتنفيذّية ات
رصدُُ،عنُطريقُبعثاتُالّرقابةُالدولّيةأوُُالم عتمدةُمنُقبلُالهيئةُالم ستقلةُلالنتخابُسواء ُبشكٍلُمنفردٍُ

ُ ُمجرياتُالعملية ُالمنظماتُذاتُاالنتخابّيةوتقييم ُتلك ُتكون ُأن ُشريطة ُمراقبةُُكافة ؛ ُمجال ُفي خبرة
وقدُأقّرتُالّتعليماتُالتنفيذّيةُالخاصةُُ،والحاكميةُالّرشيدةاإلنسانُُاالنتخاباتُوتعزيزُالديموقراطّيةُوحقوق

(ُمنهاُصالحياتُوحقوقُالم راقبينُالدوليينُوبشكٍلُدقيق،12ُباعتمادُالم راقبينُالدوليينُبموجبُالمادةُ)
بالمراقبينُُالتنفيذيةُالخاصةُالتعليماتمقارنةُب،ُهامهمُبصورةُفاعلةوهذاُماُيكفلُتمكينهمُمنُممارسةُم

 تفتقرُلذلك.ُمازالتُالمحليينُالتي
 

    الّتعليمات التنفيذّية الخاصة باعتماد مندوبي مفّوضي القوائم والمرّشحين في الّدائرة االنتخابّية .6
 .م2016( لسنة 8رقم )

 ُالخاص ُالتنفيذّية ُالتعليمات ُنص ُمن ُالّدائرةُبالرغم ُفي ُوالمرّشحين ُالقوائم ُمفّوضي ُمندوبي ُباعتماد ة
(ُ ُرقم 8ُاالنتخابّية ُلسنة ُالقوائمُُ،م2016( ُلمفوضي ُمكان ُتخصيص ُعلى ُمنها ُالسابعة ُالمادة في

ُمنُمندوبُواحد،أكثرُُالمترشحُفيُغرفةُاالقتراعأوُُنُيكونُلمفوضُالقائمةأوالمرشحين،ُمعُعدمُجوازُ
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 يالعديد من القوائم والمرشحين لم يحصلوا على العدد الكافُفإنُمليُلهذهُالمادةلدىُالتطبيقُالعإالُأنهُ
نتيجةُلتطبيقُأوُُ،ُنتيجةُلصغرُمساحةُبعضُغرفُاالقتراع،لتغطية جميع غرف االقتراع من المندوبين

ُشروطُالصحةُوالسالمةُالعامةُفيُهذهُالغرف،ُوالتيُفرضهاُالوضعُالوبائيُوانتشارُفيروسُكورونا.

 وف(ُ ُالمادة ُالوقتُالذيُاشترطتُبه ُالتعليمات4ُي ُهذه ُمن ُأ/ب( ُيكون ُن ُرفضُاعتماد مندوبيُقرار
إساءتها،ُإاّلُأّنُأوُُضمانةُقانونّيةُلعدمُالّتعسفُفيُاستعمالُالّسلطةُوفيُهذارّشحُمسّببا ،ُتالمأوُُالقائمة

 هذه.الطعنُبقراراتُالّرفضُأوُُالتعليماتُلمُتوّضحُبشكٍلُدقيقُآليةُالّتظلم

 ا.تهال وتعدي م2016لسنة  (6) نتخابية رقمال الخاصة بالترشح للدائرة االّتعليمات التنفيذية  .7

 (ُ ُلالنتخابُالمادة ُالمستقلة 6ُعدلتُالهيئة ُمكررُمنُهذه )ُ ُبالترشحُللدائرةُالتعليماتُالتنفيذية الخاصة
غبينُبالترشحُوالمحجورُمنحتُفرصةُلألشخاصُالرا،ُبأنُاتهالوتعديُم2016لسنةُُ(6)ُنتخابيةُرقمالا

علىُأنُُاالنسحاب،أوُُالمعزولينُبسبُجائحةُكوروناُبتوكيلُمنُينوبُعنهمُلغاياتُالترشحأوُُعليهم
ُحجرهم، ُفترة ُانتهاء ُعند ُالوكالة ُهذ ُُتنتهي ُشاألمر ُمن ُأالذي ُلألشخاصُالراغبينُإنه ُالفرصة تاحة

ُبالترشحُتقديمُاألوراقُالخاصةُبهمُفيُالوقتُالمناسب.

 ُستعاضةُال(ُمنُالتعليماتُالتنفيذيةُاالصليةُوا6نصُالفقرةُ)ز(ُمنُالمادةُ)إلغاءُُعملتُالهيئةُعلىكما
اُلتحديدُالرقمُجديدُ إجراءُُ،ُحيثُاستحدثتُمنُخاللهادةالجديمنُالتعليماتُُ(1/2/3/4عنها،ُبالفقرةُ)ز/

خرُيومُترشحُآلُ،الدوامُالرسميُالمتسلسلُعلىُورقةُاالقتراعُباالعتمادُعلىُالقرعةُالتيُتجريُبعدُانتهاء
األمرُُوبُعنهمُرئيسُلجنةُاالقتراع،نهُينإبحضورُمفوضيُالقوائمُاالنتخابيةُوفيُحالُعدمُحضورهمُف

ُالدورُفيُاالنتخاباتُالسابقة.ُُألخذُتطرأنهُمعالجةُجميعُالمشاكلُالتيُكانتُأالذيُمنُش

 ُالتنفي ُالّتعليمات ُعلى ُأدخلت ُالتي ُالتعديالت ُمن ُلسنةُبالرغم ُاالنتخابّية ُللدائرة ُبالترّشح ُالخاصة ذّية
توفرهاُفيُالمرشحُوالواردةُفيُُبيجُالتينهاُأبقتُعلىُالتكرارُالسردّيُللّشروطُأالُإمُوتعديالتها2016ُ

 م.2016ُ(ُلسنة6ُقانونُاالنتخابُلمجلسُالّنوابُرقمُ)

 ُلوثائقُالتيُيكونُمصدرهاُبعضُمقدميُطلباتُالّترشحُبإرفاقُبعضُاُتلزمُالّتعليماتكماُمازالتُهذه
طالبُالّترشحُمنُُتقالةاسة،ُوالوثيقةُالتيُت ثبتُالرسمية؛ُكشهادةُعدمُالمحكوميأوُُحكوميةالمؤسساتُال
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ُالوثائقُُ،ةالوزاراتُوالمؤسساتُالعامُّ ُالحقُفيُالّترشحُبهذه ُثبتُمنُُ–ونظرا ُالقترانُممارسةُهذا كما
ُالعملية ُالواجبُ-ُالناحية ُمن ُتُكان ُالّشروطأن ُهذه ُمثل ُالّتحققُمن ُمهمة ُالمستقلةُإلىُُوكل الهيئة

بشموليةُااللتزامُالواردةُفيُالمادةُالمركزُوصيُ؛ُويلالنتخابُواللجانُالمختصةُبالّنظرُفيُطلباتُالّترشح
ُُ/ج(،4) ُُبالّنصأي ُأن ُودائرةُعلى ُالمستقلة ُالهيئة ُبتزويد ُكافة  ُوالمحاكم ُالحكومّية ُالمؤسسات تلتزم

ُالمدنّيةُبالوثائقُالمتعّلقةُبطالبيُالترّشح.ُُاالحوال
 

 الّتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حمالت الدعاية االنتخابية. .8

 (7ُرقمُ)ُعدلتُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُالتعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُبقواعدُحمالتُالدعايةُاالنتخابية
غاءُالبنودُ)د،ُل،ُس(ُمنهاُواالستعاضةُعنهاُ(ُمنهاُبإل7،ُوذلكُمنُخاللُتعديلُالمادةُ)م2016لسنةُ

والصورُالملكيةُفيُاالجتماعاتُُالرسميمنُخاللهاُعدمُاستخدامُشعارُالدولةُأكدتُُبنصوصُجديدة
إلىُُعملتُعلىُتقليصُالمسافةُالتيُيسمحُللمرشحُبهاُبإقامةُالمهرجاناتُوالتجمعاتكماُأنهاُُلخ،إ...

علىُكماُأنهاُأكدتُُلتتوافقُبذلكُمعُماُجاءُفيُقانونُاالنتخاب،،ُمتراُمنُمركزُاالقتراعُوالفرزخمسينُ
 عدمُتشغيلُاألطفالُفيُالدعايةُاالنتخابية.ُ

 (ُمنهاُعلىُحرية4ُبموجبُالمادةُ)ُ،أّكدتُالّتعليماتُالتنفيذّيةُالخاصةُبقواعدُحمالتُالّدعايةُاالنتخابّية
 عليهاُالتعليماتُذاتهاُفيُالموادُالالحقة.ُالّدعايةُاالنتخابّيةُضمنُضوابطُقانونّيةُمحّددةُنّصت

 (ُ ُالمادة ُبموجب ُوالقوائم ُللمرشحين ُاإلعالمّية ُللّدعاية ُقانونّية  ُضوابطا  ُالتعليمات ُهذه ُومن7ُأرست )
ُنشاطاتُالمالُ ُلمكافحة ُكوسيلة ُمحمودا  ُي عتبرُضابطا  ُما ُوهو ُالسقفُاألعلىُلإلنفاق، ُتحديد أبرزها؛

ُالّشروطُوالضوابطُُإالُأنهُ.)األسود(ُسيالسيا منُبابُأولى،ُأنُينصُقانونُاالنتخابُذاتهُعلىُهذه
ُفيُ ُالمستقلة ُالهيئة ُمدىُفاعلية ُلتقدير ُومدىُتطبيقُذلك، ُالسقوفُالمالية ُوكذلكُأسسُتحديد كافة ،

 إجراءاتُالمحاسبةُبصورةُأفضل.ُةمراقبةُالحمالتُاالنتخابية،ُومدىُنجاع

 م،ُوكذلكُالّتعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُبقواعد2016ُ(ُلسنة6ُبُرقمُ)أغفلُقانونُاالنتخابُلمجلسُالّنوا
ُوهوُ ُاالنتخابّية، ُالّدعاية ُفي ُالمفتوحة" ُالنسبّية ُ"القائمة ُمبدأ ُمراعاة ُضرورة ُاالنتخابية ُالدعاية حمالت

 .المبدأُالعامُالم عتمدُفيُالعمليةُاالنتخابّيةُوذلكُبحظرُمظاهرُالدعايةُاالنتخابّيةُالم نفردة
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 ُمنُب ُ)الرغم ُالّتعليماتُبموجبُالمادة ُفيُالمؤسسات8ُحظرُهذه ُعلىُشاغليُالمناصبُالع ليا ُمنها )
هذهُالّتعليماتُعلىُأكدتُُقائمة.ُوكذلكأوُُمرّشحأيُُالرسمّيةُوالعامةُالّتدخلُواستغاللُمناصبهمُلصالح

امةُوأمينُعّمانُوأعضاءُشموليةُالحظرُوالواردةُفيُالقانونُلموظفيُالحكومةُوالمؤسساتُالرسمّيةُوالع
ُاالنتخابّيةُ ُالّدعاية ُمنُممارسة ُوموظفيها ُوأعضاؤها ُالمجالسُالبلدية ُورؤساء ُوموظفيها مجلسُاألمانة

ُالمرّشحين ُفيأوُُألحد ُأماكنُُالقوائم إاّل أّن الّنص قد خال من الجزاء الُمباشر المترّتب على عملهم،
 .في عدم إعمال هذا الّنص عملّياً  مخالفة هذه الّتعليمات ورّبما يكون هذا سبباً 

 ُيتعلقُبتعيُجديداُ ُاُ التيُتضمنتُنصُو(14ُالتعليماتُالمادةُ)إلىُُالهيئةأضافتُُكما أوُُنُالقائمةيفيما
مفوضينُمنُذاتُالقائمةُيتمُتفويضهمُبالصالحياتُالقانونيةُللتوقيعُعلىُفتحُالحسابُوااليداعُفيهُوكلُ

ُيتعلقُ ُوكلُماُباألمورما ُفيُتمويلُواالنفاقُعلىُالدعايةُأمنُشُالمالية، ُوالشفافية نهُضمانُالنزاهة
(ُبإلغاءُالبندُ)أ(ُمنهُواالستعاضةُعنهُبفتحُحساب15ُاالنتخابية.ُكماُعملتُعلىُتعديلُنصُالمادةُ)

ُبين ُفيما ُُبنكيُمشترك ُالقائمةأعضاء ُوباسم ُاالنتخابية ُُالقائمة ُفيهُعلىُأن تكونُحصصُاألعضاء
 متساوية.ُ

 ُومنُاجلُمجابهةُتفشيُفيروسُكوروناُعملتُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُعلىم،1/11/2020ُيخُوبتاُر
ُالحمالتُاالنتخابيةإجراءُ ُالخاصةُبقواعد ُجدياُأب1ُتعديلُاخرُعلىُالتعليماتُالتنفيذية نُأدخلتُنصا

(ُ ُال21بموجبُنصُالمادة ُللمجلسُفيُضوء ُأجازُمنُخالله ُمنها ُوم( ُالوبائيُفيُالمملكة نعاُوضع
ُلت ُالناخبين ُبين ُكورونا ُفايروس ُيقررأفشي ُُن ُإغالق ُيراهاُُاالنتخابيةالمقرات ُالتي ُللمدة للمرشحين

 الخاصُبالدعايةُاالنتخابية.حُالمآخذُعلىُهذاُالتعديلُالحقاُفيُالبندُتيُعلىُشُرأمناسبة،ُوسن
 

  الّتعليمات التنفيذية الخاصة باالقتراع والفرز وجمع اخصوات: .9

 تعديالتُعلىُالتعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُباالقتراعُوالفرزُإجراءُُةُالمستقلةُلالنتخاباتُعلىعملتُالهيئ
ستعاضتُعنهاُبنصُمنُشأنهُزيادةُمنهاُواُ(3)ألغتُالمادةُُبأنُ،م2016لسنة9ُُرقمُاألصواتُُوجمع

إلىُُبالنسبةرُاألمُوكذلك،ُبدقةأعضاءُلجانُاالقتراعُوالفرزُرئيسُُواختصاصاتُوآليةُعملُُوحديدُمهامُت
 ُ.ومدخليُالبياناتُاالرتباطُاإلداريينُوالفنيينعدينُوضباطُالموظفينُالم سا

                                                           

ُ.4175ُ.ُصُم1/11/2020(ُبتاريخ5672ُالمنشورُفيُالجريدةُالرسميةُالعددُ)1ُ 
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 ُاقتراع ُآلية ُباالقتراعُوالفرز، ُالخاصة ُحددتُالتعليماتُالتنفيذّية ُُذوياألشخاصُُكما ُوأعطتهماإلعاقة
ُاألولويةُفيُعمليةُاالقتراعُوأكدتُعلىُجوازُمرافقتهم.ُ

 ُ ُيروسُكورونافانتشارُمنُأجلُمجابهة ُمنُ، ُ)ب( ُالفقرة ُلالنتخابُعلىُتعديل ُالمستقلة عملتُالهيئة
(ُ ُ)5المادة ُالبند ُبإضافة ُاألصلية ُالتعليماتُالتنفيذية ُمن )3)ُُ ُللمرشحوالذيُإليها أوُُالمحجورُيسمح

ُتفويض ُكورونا ُفايروس ُبسبب ُُالمعزول ُاالنتخابيةُأي ُبالدائرة ُالناخبين ُجداول ُفي ُاسمه ُورد ناخب
 فيهاُلينوبُعنهُفيُمراقبةُعمليةُاالقتراع.المرشحُ

 منُعنهُبنصُآخرُفرضتُُواالستعاضة(8ُنصُالمادةُ)ُإلغاءُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُعلىُكماُعملت
 للتثبتُوالتحققُمنُشخصيةُالناخب.ُباإلجراءاتالتسلسلُمزيدا ُمنُخاللهُ

 ُاليسرىُفيسبابةُيدهُُإصبعبوضعُُكماُعملتُعلىُتعديلُاإلجراءُالخاصُالذيُيقومُمنُخاللهُالمقترع
سبابةُيدُُإصبعيقومُبرشُُبأنُمادةُالحبرُالمخصصةُلذلكُحيثُأعطتُهذاُالدورُللعضوُالثانيُباللجنة

التيُفرضتهاُاإلجراءاتُُشروطُالصحةُوالسالمةُالعامةُفيُلمراعاةالناخبُاليسرىُبمادةُالحبرُاالنتخابيُ
 الهيئة.

 ُ)(6ُ(ُمنُالتعليماتُالتنفيذيةُاألصليةُبإلغاءُنصُالبندُ)9منُالمادةُ)كماُعملتُعلىُتعديلُالفقرةُ)ج
ُذويُمنُسبابةُالناخبُأصبعشأنهُأنُيقومُالعضوُالثانيُباللجنةُبرشُُمنهاُواالستعاضةُعنهُبنصُمن

 سبابةُاليدُاليمنىُللمرافقُبمادةُالحبرُاالنتخابيُذاتها.ُإصبعاليسرىُبمادةُالحبرُاالنتخابيُورشُاإلعاقةُ

 ُعملتُعلى ُإلغاءُُكما ُُ"سابعاُ "البند ُ)الواردة ُوالذي9فيُالمادة ُرئيسُلجنةُعلىُأنُُكانُينصُ( يعيد
إلكترونيُُبشكلُبقراءتهاالمقترعُوالمرافقُالبطاقةُالشخصيةُحيثُتمُاالستعاضةُعنهُإلىُُاالقتراعُوالفرز

 تحقيقاُلمتطلباتُالصحةُوالسالمةُالعامة.

 (مكرر9ُ)المادةُُبإضافةصليةُاألالخاصةُباالقتراعُوالفرزُُيماتُالتنفيذيةعملتُالهيئةُعلىُتعديلُالتعلُوُ
بنصينُمنُشأنهماُضمانُممارسةُالناخبينُالمحجورينُوالمعزولينُفيُمنازلهمُإليهاُُمكرر(10ُالمادةُ)ُو

ُاألسوارة ُُومرتدي ُخاإللكترونية ُمن ُاالقتراع ُفي ُحقهم ُفايروسُكورونا ُمنُاللبسبب ُمجموعة ُاتباع
ُاإلجُر ُتاءات ُالمحجورينينظمنها: ُالناخبين ُکشفُخاصُبأسماء ُُم ُومرتديُأو ُمنازلهم ُفي المعزولين

علىُمدخلُيعلقُيحددُفيهُمركزُاالقتراعُوالفرزُورقمُالصندوقُالمدرجُفيهُالناخبُُواإللكترونيةُُاألسوارة
قرارا ُيتخذُالمجلسُعلىُأنُُ(ُساعةُمنُالتاريخُالمحددُإلجراءُاالقتراع.24غرفةُاالقتراعُوالفرزُقبلُ)
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ُ ُبمدة ُلتمكينبالتمديد ُعلىُساعتين ُاالقتراعُهمالُتزيد ُالناخبينعلىُأنُُ،من كزُامُرإلىُُيحضرُهؤالء
ُ ُوفقا ُوالفرز ُخاصُإلجراءاتاالقتراع ُبالُوبروتوكول ُملتزمين ُبذلك ُلعمليةُُباإلجراءاتتقيد المحددة

 اقتراعهم.ُ

حيث  مكرر( 10و) (مكرر 9)االلتزام بما ورد بالمادتين  قتراع عدمأن المركز الوطني الحظ يوم اال إال
قتراع. كما أنه لم يتم تم منع اخشخاص المحجورين والمصابين بفيروس كورونا من ممارسة حقهم باال

من إجراءات تتيح لألشخاص المحجورين والمعزولين في منازلهم، ممارسة  بهمامما ورد  اتخاذ أع  
 حقهم في االقتراع.

 جراءاتُاالقتراعُالخاصة9ُُتزمُالهيئةُبماُوردُفيُالفقرةُ)ب(ُمنُالمادةُ)كماُلمُتل مكرر(ُوالخاصةُبآليةُوا 
ُوالفرزُ ُلالقتراع ُغرفة ُكانتُتتطلبُإنشاء ُوالتي ُالحدود ُوعلى ُبالفنادق ُللحجر باألشخاصُالخاضعين

ُ)أكثرُُأوُتحتويُعلىُصندوقُواحد ُوبواقع ُفيُالمملكة ُانتخابية ُدائرة23لكلُدائرة ُجداولُ( ُوتنظيم .
ُالخاضعينُللحجرُوذلكُنتيجةُلماُفرضتهُتطوراتُالوضعُالوبائيُمنُإجراءاتُأدتاألشخاصُُبأسماء

ُ.هالحجرُهذأماكنُُإلغاءُإلى

ُ

 ( من 16كما عملت الهيئة على تعديل نص المادة )التنفيذية اخصلية بإلغاء نص الفقرة )ب(  التعليمات
        ُُُُُُُُُُ.  ي "التحقق بصوت مرتفع من بيانات الصندوق/ الصناديق المغلقة"منها واالستعاضة عنه بالنص التال

المالحظ أن هذا التعديل قد عمل على إلغاء إحدى الضمانات الخاصة بحماية الصناديق من العبث ومن 
 ما يؤثر سلبًا على نزاهة وشفافية العملية االنتخابية. 

( من التعليمات التنفيذية اخصلية والتي تنص 6)د( من المادة ) لفقرةا( من 5علمًا بأنه تم إلغاء البند )
من التعديالت التي جرت على التعليمات الخاصة  على "أرقام أقفال الصندوق" دون اإلشارة إليها بأع  

 .م2006 ( لسنة9باالقتراع والفرز وجمع اخصوات رقم )
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1ُاالقتراعيوم مرحلة ما قبل رابعًا: 

 

 وتحديد موعد االقتراع:صدور اإلرادة الملكية السامية  مرحلة

 

 ُ ُاإلرادة ُلعامُالملكيةصدرت ُالنيابية ُاالنتخابات ُبإجراء 2020ُُالسامية ُالموافقم، ُاألربعاء ُيوم
ُم29/7/2020 ُاستنادا  ُُالفقرةُألحكام، ُاألولى ُالمادة ُنشرتُهذهُُ(34)من ُوقد ُاألردني. ُالدستور من

ُ.(5652)ميةُفيُالعددُرقمُاإلرادةُفيُالجريدةُالرس

 ُُالمستقلةم،29/7/2020ُوبتاريخ ُبتحديدُلالنتخابُأصدرُمجلسُالهيئة 2ُم10/11/2020ُتاريخُقراره
 .ُم2016لسنةُُ(6)رقمُلمجلسُالنوابُقانونُاالنتخابُمنُ/أ(4ُلمادةُ)نصُاموعدا ُلالقتراعُالعامُسندا ُل

 ُلسُالنوابُالثامنُعشر.صدرتُاإلرادةُالملكيةُبحلُمجم،27/9/2020ُوبتاريخ 

 جداول الناخبين:  عدادإمرحلة 

 ُُالمستقلةُلالنتخابُطلبتُالهيئةم،29/7/2020ُبتاريخ(ُ ُلنصُالمادة ُاالنتخاب/ب(ُمنُقانون4ُسندا 
 عدادُالجداولُاألوليةُبأسماءُمنُيحقُلهمُاالنتخاب.إُدائرةُاألحوالُالمدنيةُوالجوازاتُاألردنيُمن

 بتاريخُالجداولُاألوليةُللناخبينُلمدنيةُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُباالنتهاءُمنُإعدادُأشعرتُدائرةُاألحوالُا
ُالمستقلةُلالنتخابُبعدُقامتُالهيئةحيثُُ،منُقانونُاالنتخابُ(/ه4)سندا ُلنصُالمادةُم،4/8/2020ُ

يدُكلُرئيسُتزُوُوُالخاصُبهااإللكترونيُبعرضهاُعلىُالموقعُُ،الجداولُالستالماليومُالتاليُُفيُوُ،ذلك
سبعةُأيامُفيُالمكانُالذيُتمُُحيثُتمُعرضهاُلمدةُانتخابُبالجداولُاألوليةُللناخبينُفيُدائرته،لجنةُ

.ُوفيُاليومُالتاليُلذلكُبدأتُعمليةُاالعتراضُالشخصيُعلىُجداولُتحديدهُبمقتضىُالتعليماتُالتنفيذية

                                                           

نُرصدُالمركزُالوطنيُلمرحلةُماُقبلُاالقتراعُهوُرصدُالحقُبسببُتأخرُالمركزُالوطنيُفيُاتخاذُقرارُأاإلشارةُُتجدر1ُُ 
ُُمنُهذاُالتقرير.9ُصُُأنظرالمراقبةُلألسبابُالتيُتمُشرحهاُسابقا .ُللمزيدُحولُهذاُالموضوعُ

 م29/7/2020بتاريخُُ(16/2020)وقدُصدرُهذاُالقرارُتحتُرقم2ُُ  



 

32 

 

ُم2016لسنةُُ(6لمجلسُالنوابُرقمُ)ُخاباالنت(ُمنُقانون4ُ/ز/4الناخبينُاألوليةُسندا ُلنصُالمادةُ)
ُُ.وتعديالته

 ُ ُالفترة ُوخاللُهذه ُطلباُ 34232)ُوالجوازاتُاألحوالُالمدنيةاستقبلتُدائرة لالعتراضُالشخصيُعلىُُ(
وعملتُعلىُالفصلُبهاُخاللُُ(ُطلبا ،4320رفضتُ)فيماُ،ُمنها(ُطلبا 29912ُقبلتُ)ُ،جداولُالناخبين

ُ 14ُُمدة ُ)لمالنصُاُسنداُ يوما  ُ)4دة ُرقم ُالنواب ُلمجلس ُاالنتخاب ُقانون ُمن 6ُ/ح( ُلسنة ُم2016(
ُُو ُوتعديالته؛ ُعلى ُاألعملت ُالجداول ُتعديل ُللناخبين ُُبإدخالولية ُعليها، ُقبولها ُتم ُالتي ُوقدالطلبات

ُتمُ ُأنه ُوالجوازات، ُالمدنية ُاألحوال ُمنُقبلُدائرة ُالمرفوضة ُطلباتُاالعتراضُالشخصية أظهرتُقوائم
ليسواُمنُأبناءُالدائرةُاالنتخابيةُالتيُيرغبونُباالنتقالُاليها،ُمقدميهاُُألنُا ُيشخصراضا ُ(ُاعت898)رفضُ

ُ(605)طلبا ُشكال ،ُو(1889ُ)رفضُُتمُ،ُفيمامعليهُاُ محجوُريهاُمازالُطلبا ُألنُمقدم(48ُ)تمُرفضُُكما
باُرفضتُلتغييرُمركزُطل(12ُالمرفوضةُ)ُبادية،ُومنُبينُالطلباتالُمنُأبناءُاُوهاُليسيطلباتُألنُمقدم

شخصينُلطلبينُطلباتُرفضتُلورودُاسمُمقدمهاُفيُجداولُالناخبين،ُورفضُُ(7)االقتراعُوالفرز،ُو
شيشانيا،ُفيماُأوُُطلبُألنُمقدمهُليسُشركسيارفضُاسميهماُفيُجداولُالناخبين،ُُوُدراجإلغيرُأردنيينُ

60ُ)رفضُ ُو( ُعسكريون، ُمقدميها ُأن ُبسبب 612ُ)طلبا  )ُ ُمكانُرفضطلبا  ُفي ُتغيير ُوجود ُلعدم ت
ُواإل 45ُ)قامة، ُرفضتُألنُ( ُطلبا  ُتمُلالنتخابُشخصُأقلُمنُالسنُالقانونيةمقدمها ُأنه ُظهر ُكما ،

ُ 16ُ)رفض ُو( ُمتوفون، ُمقدميها ُألن 125ُ)طلبا  ُالجداولُ( ُبيانات ُفي ُخطأ ُوجود ُلعدم اعتراضا 
 .االنتخابية

  ُ(ُمن1ُ/ط/4المادةُ)ُفإنُعلىُجداولُالناخبين،الشخصيُسمحُفيهُباالعتراضُوِفيُذاتُالوقتُالذيُي
كلُناخبُوردُاسمهُفيُالجداولُنصتُعلىُحقُ"ُبأنُُاالعتراضُعلىُالغيرُجازتأقانونُاالنتخاباتُ

ُدائرتهُ ُفي ُللناخبين ُاألولية ُالجداول ُفي ُغيره ُتسجيل ُعلى ُالهيئة ُيعترضُلدى ُأن ُللناخبين األولية
ُعةُأيامُمنُاليومُالتاليُلتاريخُعرضُرؤساءُاالنتخابُللجداولاالنتخابيةُوذلكُخاللُمدةُالُتتجاوزُسب

( 740)الهيئة المستقلة لالنتخاب  تاستقبل الفترةوخالل هذ ُ،"يرفقُباعتراضهُالبيناتُالالزمةعلىُأنُ
ُنتائجُ( طعناً 63)، فيما تم رفض طعناً  (677منها ) ، ُقِبل  على الغير اعتراضاً  ُالهيئة ُونشرت ،

ُالغيرعلىُ“االعتراضاتُ ُللمرفوضين” ُالناخبينُسواء ُُفيُجداول ُالموقعأو ُاإللكترونيُللمقبولينُعلى
ُمعُتوضيحُأسبابُالرفض ُوالتيُُللهيئة ُالمنشورة ُأظهرتُبعضُالردود ُلأنها سيداتُمقيماتُفيُتعود

ائرةُالدوائرُالتيُيقيمُفيهاُأزواجهنُوتمُتحديدُدوائرهنُاالنتخابيةُتبعاُلمحلُإقامةُالزوج،ُحسبُسجالتُد
رفض ن الهيئة قامت بنشر أسباب أاإلنسان  ويرى المركز الوطني لحقوقُاألحوالُالمدنيةُوالجوازات،
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تنقصه إجراء  العتراضات وهول قبولهاسباب ولم تعمل على نشر أفي الجداول المنشورة االعتراضات 
 .الشفافيةُوالوضوح

 ُ(ُالطعنُفيُالقرارات3ُ/ط/4(ُو)2/ح/4ادةُ)جازُفيهاُقانونُاالنتخابُسنداُلنصُالمأوخاللُالفترةُالتي
ُنالصادرةُعنُكلُمنُدائرةُاالحوالُالمدنيةُوالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُحولُنتائجُالطعنُسواءُكانُالطع

(ُطعناُفقط،ُانصبتُبكاملهاُعلى27ُدىُمحاكمُالبدايةُفيُالمملكةُ)الطعنُبالغيرُسجلُلأوُُالشخصي
طعنُقضائيُضدُاالعتراضاتُأيُُوالُالمدنيةُوالجوازات،ُولمُيتمُتقديمالقراراتُالتيُأصدرتهاُدائرةُاألح

ُ.ُالتيُردتهاُالهيئةُالمستقلةُلالنتخاب

 ُ 4/10/2020ُوبتاريخ ُ)م، ُلنصُالمادة ُسندا ُللناخبين ُالنهائية ُالجداول ُونشر ُاعتماد ُقانون6ُتم ُمن )
(ُمن4ُصوصُعليهاُفيُالمادةُ)والمواعيدُالمناإلجراءاتُُجلسُالنواب،ُبعدُأنُمرتُبجميعاالنتخابُلم

ُُلألوضاعمنُتصويبُُ،القانون ُحيثُبلغ ُقرارات، ُمن ُصدر ُما ُلالنتخاباتُعلىُضوء ُالناخبين عدد
ُالعامة ُالنتخابُالمجلسالنيابية ُوالمسجلينُفيُالكشوفاتُالنهائية ُناخباُ 4647835التاسعُعشرُ)ُ، )ُ،

 .ناخباُ (2200456ُ)وناخبة ُ(2447379ُمنهمُ)

 لالنتخابات:  الترشحمرحلة 

 (ُُلسنة6ُ(ُمنُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ)14سنداُلنصُالمادة)علىُأنُُوالتيُنصتُم2016
يكونُقبلُالتاريخُالمحددُعلىُأنُُالذيُيحددهُالمجلسُالتاريخيبدأُالترشحُلعضويةُمجلسُالنوابُفيُ"

ُحددتُالهيئةُالمستقلةُُيامثةُأاالقل،ُويستمرُلمدةُثالُعلىيوما ُُاالقتراعُوبخمسةُوعشرينُإلجراء "...
(ُمركزاُفي23ُموعداُلبدءُعمليةُتسجيلُالمرشحين،ُوقدُحددتُلذلكُ)م،6/10/2020ُلالنتخابُتاريخُ

 الدوائرُاالنتخابيةُلغاياتُاستقبالُطلباتُالترشح.ُ

 ُلحقوق ُالوطني ُالمركز ُُعمل ُالمنسقاإلنسان ُفريق ُخالل ُمن ُالمرشحين ُتسجيل ُعملية ُرصد ينُعلى
ُلدوائرُاالنتخابيةُومنسقيُاألل ُالغاية، ُلهذ ُالمدربينُبشكلُجيد ُشهدتهُعملياتُالتسجيلُُوخالفاقاليم لما

حوادثُتذكرُنتيجةُأيُُلالنتخاباتُالسابقة،ُفقدُاتسمتُعمليةُتسجيلُالمرشحينُبالهدوء،ُوعدمُتسجيل
ُُالستحداث ُيتإجراء ُاالنتخابية ُللدائرة ُبالترشح ُالخاصة ُالتعليمات ُفي ُالرقمُجديد ُتحديد ُخالله ُمن م

ُيومُترشحُخرآلُالرسميالمتسلسلُعلىُورقةُاالقتراعُباالعتمادُعلىُالقرعةُالتيُتجريُبعدُانتهاءُالدوامُ
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ُاالنتخابية ُالقوائم ُمفوضي وقد أظهرت عملية التسجيل جاهزية هذه المراكز والخبرة التي ُ،بحضور
وقدُالتزمتُجميعُاللجانُفيُُعبئة طلبات تسجيلهماكتسبتها لجان االنتخاب في حسن استقبال القوائم وت

ساعات إلى  تأخيراالذع شهد ُالعقبةالتابعُللدائرةُاالنتخابيةُُالتسجيلبدءُعمليةُالتسجيلُباستثناءُمركزُ
ُبالحمالتُالدعائيةُللمعيقاتُنتيجةُُالظهر ُوالمترشحونُفيُدفعُالتأميناتُالخاصة ُالقوائم التيُواجهتها

ُال ُمنطقة ُالخاصةلدىُسلطة ُكانُ.عقبة ُالبلقاإغالقُُكما ُفيُمحافظة ُالساعةُالصناديقُالمالية ُعند ء
تسجيلُُوتأخيرإعاقةُعمليةُالتسجيلُفيُُللمرشحينُسبباُ ُالتيُشهدتُتسجيالُ األيامُُالواحدةُوالنصفُفي

األولىُاأليامُُفيبعضُالمرشحين،ُلعدمُتمكنهمُمنُاحضارُالوصلُالماليُضمنُساعاتُالدوامُالرسميُ
 ُلعمليةُالتسجيل.

 ُ(ُقائمة،ُوعددُالمترشحين295ُبلغُعددُالقوائمُالمسجلةُ)،ُلتسجيلُالمرشحينالثالثُاليومُدوامُومعُنهاية
نتيجةُالستخدامُلفظُالجاللةُفيُواحدةُقائمةُُومرشحة،ُفيماُتمُرفضُتسجيلُ(ُمرشحاُ 1708خاللهاُ)منُ

ُاهللُاكبر"، "ُ ُالقائمة ُرفضُُاسم ُتم 11ُ)كما ُطلبُلمرش( ُمنُوظائفلحينُنتيجة ُاالستقالة ُتقديم ُهمعدم
بعضُالمخالفاتُإلىُُإضافةُمعُجهاتُرسمية،ُتعاقدهمستمرارُنتيجةُالأوُُةُفيُوقتُمبكر،حكوميال

ُالمتعلقة ُُكماُ،قضائيةُبأحكامُاألخرى ُلالنتخاب ُالمستقلة ُالهيئة ُأعلنت ُالقانونيةُانه ُالفترة وخالل
ُانسحابُ) 34ُلالنسحابُتم ُ)ُ،عزوهاُاكمشخصيةُُابألسب(ُمرشحا ُتقديم ُتم (12ُوالجديرُبالذكرُانه

طلبات،ُفيماُتبينُوجودُطلبُُ(5طلباتُمنهاُوقبولُ)ُ(6رفضُ)ُباُللطعنُلدىُمحكمةُاالستئنافُتملط
نهُلمُيتمُتقديمُطلبهُلدىُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُأقدمُمنُمواطنُادعىُفيهُرفضُطلبُترشحهُمعُُ(1)

(294ُمرشحاُومرشحة،ُمنُخاللُ)ُ(1674سُ)المستقلة.ُومعُحلولُيومُاالقتراعُتنافوفقاُلبياناتُالهيئةُ
 ُقائمة ُعلىُمقاعدُمجلسُالنوابُالتاسعُعشر.

 ُُطر القانونية:انتخابات عشائرية خارج اخ ُشهدتُاأليام ُالمرشحين، ُتسجيل جراء إالتيُسبقتُعملية
إلحداثُُجراء انتخابات داخلية عشائريةإخالل العديد من االنتخابات خارج إطار الدستور والقانون، من 

فرازُمرشحينُلهذهُالعشائر.ُومماُيسجلُعلىُهذهُاالنتخاباتُالعشائريةُا ُُوتوافقاتُعلىُبعضُاألشخاصُ
وقد شكلت جميعها خرقًا خوامر بانهاُكانتُتجريُتحتُمرأىُومسمعُالجهاتُالمعنيةُوالحكامُاالداريين،ُ

نهُلمُيراَعُعندُاجرائهاُتحقيقُشروطُأشخصا ،ُكماُُ(20)ألكثرُمنُُالتيُتحظرُعقدُاجتماعاتُالدفاع
ُاالنتخاباتُ ُالتيُتظهرُهذه ُالفيديو ُمنُالصورُومقاطع ُحيثُانتشرتُالعديد ُالعامة، ُوالسالمة الصحة

 .واالجتماعاتُفيُصاالتُمغلقةُومكتظةُبالمواطنين
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ييزية القتصار عملية االنتخاب فيها )العشائرية( بانها انتخابات تم يمكن أن نصف هذه االنتخاباتُ
ُ.ُعلى الذكور فقط

ُ

 ُعلىُأساسهُُىتجُرالنظامُاالنتخابيُالحاليُالذيُ"ُاالنتخاباتُالعشائريةُ"ُمعُُاالنتخاباتعدمُتوافقُهذه
فنظامُالقائمةُالنسبيةُالمفتوحةُيشترطُأنُيتمُالترشحُمنُخاللُقوائمُانتخابيةُالُيقلُ،ُاالنتخاباتُالنيابية

لمترشحينُفيهاُعنُثالثةُوالُيتجاوزُالحدُاألعلىُمنُالمقاعدُالنيابيةُالمخصصةُللدائرةُاالنتخابية.ُعددُا
فالمرشحونُلالنتخاباتُالنيابيةُيفترضُبهمُفيُهذهُالفترةُأنُينصرفواُلتشكيلُقوائمُانتخابيةُتعتمدُعلىُ

ُسياسية ُحزبية ُُبرامج ُيسعونأو ُمشتركة ُوأفكار ُُقواسم ُخالإلى ُمن ُوصولهمتطبيقها ُُل المجلسُإلى
أن يتم الحصول على ثقة أبناء العشيرة أواًل ومن ثم تشكيل قوائم انتخابية في فترة الحقة، أما ُالنيابي.

 .عن مفهوم النظام االنتخابي الحالي فإنه يشكل خروجاً 

 ُلعدمُمقدرةسلبيةُعلىُنتائجُاالنتخاباتا ُآثاُرُتتركُمرشحينُعنهازهُاالنتخاباتُالعشائريةُمنُانُماُتفُر،ُ
ُالمتنافسةُمنُإفرازُتمكنأوُ ُالقوائم ُللعملُالفرديُأكثرُُمعظم ُالعودة ُوبالنتيجة ُعنها، منُمرشحُواحد

تؤثرُسلبا ُعلىُأداءُالمجلسُالمجالسُالنيابيةُالسابقة.ُكماُُأثبتُفشلهُفيُوالذي،ُالقادمداخلُالمجلسُ
نجازاتهُبشكلُعام.ُ  وا 

 ُُفي ُالىُانه ُمنُاإلشارة ُالبد ُالداخليةوهنا ُانتخاباتها ُلبعضُالعشائرُباجراء ُفيُالوقتُالذيُسمحُبه ،
ُالتجمعُهُمنعُعلىُاألحزابُالسياسيةُاجراُؤنأفُمخالفةُواضحةُألوامرُالدفاع ُبحجةُعدم منُُألكثرها،

 شخصا .عشرينُ

  لهاُمرُتشكيألمُيكنُإذُُعسيرا،ُمخاضاُالقوائمُاالنتخابيةوقدُشهدتُعمليةُتشكيلُُاهذُالقوائم:تشكيل
 ماُدفعُالبعضُمنهمُالى:ُاالنتخابي،سهالُوميسوراُعلىُالمرشحينُبسببُطبيعةُالنظامُ

ُلالنضـماماألشـخاصُُعددُالمرشحينُفيُالقائمـةُباسـتقطابُبعـضُاستكمالإلىُُلجوءُبعضُالقوائم .1
بمـــاُفـــيُذلـــكُدفـــعُرســـومُالترشـــحُونفقـــاتُالحمـــالتُُ،تحملهـــمُأيـــةُنفقـــاتُمقابـــلُ"عـــدمالقائمـــةُإلـــىُ

 ية".االنتخاب

فــيُُإليــهالحملــةُاالنتخابيــةُلتلــكُالقائمــةُشــريطةُاالنضــمامُتكفــلُبعــضُالمرشــحينُبتحمــلُتكــاليفُ .2
 القائمة.
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"بمتابعــةُمجموعــةُمــنُالنــاخبينُحتــىُيــومُُأنصــارهم()ُمعينــينتكليــفُبعــضُالمرشــحينُألشــخاصُ .3
 .ملهاالقتراعُلضمانُتصويتهمُ

تــدفعُمباشــرةُمــنُقبــلُالقــائمُعلــىُالحملــةُمقابــلُمبــالغُماليــةُاألصــواتُُشــراءواســعُلظــاهرةُُانتشــار .4
حـوالُالمدنيـةُللنـاخبينُويعرضــونهاُأصـوات،ُيجمعــونُبطاقـاتُاألمـنُخـاللُسماسـرةُأوُُاالنتخابيـة،

علــىُالمرشــحينُلتحديــدُمــنُيــدفعُمــنهمُأكثــر،ُويــتمُبعــدُذلــكُدفــعُنصــفُالمبلــغُالمتفــقُعليــهُعنــدُ
 االقتراع.ُدلغُعناستالمُالبطاقةُاالنتخابية،ُبينماُيتمُدفعُبقيةُالمب

ُ.(طرودُالخير)ُجمعُبطاقاتُاالحوالُالمدنيةُمقابلُدعمُعيني .5

 حوالُالمدنيةُمقابلُوعودُمنُقبلُالمرشحُلهؤالءُالناخبينُ"بتشغيلهم".جمعُبطاقاتُاأل .6

  القوائم تشكيل على التأثير

ُحيـثُ،1م2016ُعامُالىُم2007ُعامُمنذُالسابقةُالوطنيُالمركزُتقاريرُفيُالموضوعُهذاُالىاإلشارةُُتكررت
ُالترشـــحُعـــنُلثنـــيهمُالمرشـــحونُلهـــاُيتعـــرضُكـــانُالتـــيُالضـــغوطاتُموضـــوعُالتقـــاريرُتلـــكُفـــيُالمركـــزُنـــاقش

ُ.النيابيةُلالنتخابات

ُإبانُالمركزُتلقاهاُالتيُالشكاوىُكثرةُمنهاُألسبابُقليالُ أكثرُُبتوسعُبالرصدُالموضوعُهذاُ،التقريرُهذاُويتناول
ُلتلقـيُاسـتعدادهُعـنُالمسـبقُالـوطنيُالمركـزُإلعالنُاستجابةُالمرشحينُمنُعددُبهاُتقدمُوالتيُاالنتخاباتُهذه

ُ .االنتخابيةُالعمليةُمراحلُمنُمرحلةبأيُُتتعلقُانتهاكاتأيُُحولُالشكاوى

ُتقطعُلمُولكنُالتدخالت،ُمنُالنوعُهذاُمنُادعاءاتُوجودُلهُسابقةُتقاريرُفيُالمركزُأكدُفقدُالقولُسبقُوكما
ُ.الشكاوىُمقدميُقبلُمنُاالدعاءاتُهذهُوقائعُتوثيقُةُهذهُاالدعاءاتُلعدمبصحُلتقاريراهذهُ

ُقبــلُمــنُوتــأثيراتُضــغوطاتُإلــىُاالنتخابيــةُالقــوائمبعــضُالمرشــحينُُوُبتعــرضُالشــكاوىُهــذهُمضــمونُيــتلخص
ُ منها:ُالهدفُوكانُوالتأثيراتُالضغوطُهذهُتباينتُولقدُبعضُالجهات،

ُ.القوائمُعلىأسماءُُفرض .1
                                                           

ُ:لوماتُانظرُتقاريرُالمركزُالوطنيُلحقوقُاالنسانُعلىُحولُمراقبةُاالنتخاباتُالنيابيةُعلىُالرابطُالتاليلمزيدُمنُالمعُ 1
www.nchr.org.jo 
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ُ.القوائمُبعضُمنُلالنسحابُالمرشحينُبعضُعلىُضغوطُممارسة .2

ُوتوجيههمُتشكلهاُإعالنُقبلُمنهاُلالنسحابإليهاُُباالنضمامُالراغبينُعلىُبالضغطُقوائمُتشكيلُإفشال .3
ُ.أخرىُقوائمُإلىُلالنضمام

ُهمأقـاربُصـلبفُللتهديـدُبتعرضـهمُبعضـهملُوترهيـبُترغيبُمنُالشكاوىُحسببُالضغطُأساليبُتعددتهذاُوقدُ 
ُ.عملهمأماكنُُمن

نُحتـىُالرغبـةُهذهُيحترمُوالمركز.ُبأسمائهمُالتصريحُعدمُتفضيلهمُواإلفاداتُبالشكاوىُتقدمُمنُمعظمُأبدى ُوا 
ُ.التقريرُهذاُمتلقيُقبلُمنإليهاُُاالطمئنانُومدىُاستخلصهاُالتيُالنتائجُقوةُمدىُفيُذلكُأثر

باعتبارهــاُُابشــأنهُرقابيــاُ ُدوراُ ُيمــارسُوأنُالمســألةُههــذُيفــُيبحــثُأنُالــوطنيُالمركــزُاختصــاصُصــميمُمــنُإن
(ُمــن22ُ(ُمــنُالدســتورُوالمــوادُ)67والمنصــوصُعليــهُفــيُالمــادةُ)تتعلــقُمباشــرةُبــالحقُالدســتوريُفــيُالترشــحُ

ُُ.(ُمنُاإلعالنُالعالميُلحقوقُاإلنسان21العهدُالدوليُالخاصُبالحقوقُالمدنيةُوالسياسيةُوالمادةُ)

ُتضـمن،ُُوحيثياتهـاُتحليلُوُتفصيالُ ُدراستهاُوالتيُوردتهُُالشكاوىُمنُبالتحققُالمركزُقامُموضوعولمعالجةُهذُال
ُلقـاءُتضـمنتُكمـاُمـنهم،ُقريبـاُ ُكـانُومـنُمعهـم،ُيعمـلُكـانُومـنُالمشـتكينُالمرشـحينُمـعُمقابالتإجراءُُتحققه

ُالمقـابالتُهـذهُوتمـت.ُللضـغطُقـوائمهمُضـمنُكـانُنمـمُتعـرضُمنُأوُللضغوطُتعرضواُممنُآخرينُمرشحين
ُالتفاصـيلُفـيُوالـدخولُالمصـداقية،ُارواختبـُوالمقارنـاتُواالستفسـاراتُاألسـئلةُعديـدُتضمنتُمطولةُجلساتُفي
ُمـــنُعـــدداُ ُالمركـــزُقابـــلُوقـــد.ُعليهـــاُتاجابـــإُعـــنُوالبحـــثُتثيرهـــا،ُالتـــيُلإلشـــكاالتُوالتعـــرضُبهـــاُيحـــيطُومـــا

ـــدميُغيـــرُمـــنُاآلخـــرينُالمرشـــحين ـــواُنآخـــريُوأشخاصـــاُ ُالشـــكاوىُمق ُبالوقـــائعتُأشخاصـــهمُوارتبطـــُمعهـــمُعمل
ُ .منهاُالمشتكى

ُوأنُبينهــا،ُفيمــاُتتعاضــدُوُللصــحةُأقــربُهــيُاالدعــاءاتُهــذهُبــأنُقــرائنُالمركــزُلــدىُتشــكلتُوالتــدقيقُوبــالنظر
قـدمهاُالمنســحبون،ُُالتـيُواألعـذارُتمــتُالتـيُاالنسـحاباتُطبيعـةُخــاللُمـنُسـواء،ُيؤيـدهاُمــاُالقـرائنُمـنُهنالـك

ُقويةُلترجيحُموضوعُالشكوى.صالحةُُوقرينةُُفيُمجموعهاُخرىُتشكلفاداتُاآلواإلُاقترانهاُبالشواهدوالتيُمعُ

ُضــدُتحديــداُ ُمــارست ُُكانــتُالتــأثيرُةومحاولــُالضــغطُأنُإلــىُيشــيرُالــداخليُمنطقهــاُوُالتــدخالتُهــذهُخارطــةُإن
ـــراغبين ـــىُاالنضـــمامُفـــيُال ـــلإحـــدىُُإل ـــيُقصـــائهاإُفـــيُالُتحجيمهـــاُفـــيُرغبـــةُ ُ،المهمـــةُ"ُالقـــوائم"ُالكت ُعـــنُالكل
ُ.بالتعدديةومعلنةُأكيدةُُرغبةإرادةُسياسيةُعلياُُوُوجودُظلُفيُمفهومغيرُُتوجهُوهوُ،المشاركة
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ُتولـدُوقـدُالمحـاوالت،ُمعظمُهـذهُنجاحُكذلكُويرجحُالقوائمُتشكيلُفيُتدخلُمحاوالتُوجودُالمركزُيرجحوعليهُ
ُيترشــحوا،ُلــمُوآخــرينُغيــرهم،ُمــنُآخــرينُشــهاداتُمــعُالمشــتكينُالمرشــحينُشــهاداتُتضــافرُمــنُالتــرجيحُهــذا

نُوهــيُعليهــا،ُوالتكــتمُهــاإخفاُؤُكــاألردنُومجتمــعُبلــدُفــيُالصــعبُمــنُالتــيُوالشــواهدُللقــرائنُإضــافةُ  تكــنُُلــمُوا 
ُ .مرجحاُ ُدليالُ ُتشكلُبتضافرهاُأنهُإالُ؛اثباتاُالُشكُفيهُالوقائعُهذهُإلثباتُكافياُ ُدليالُ ُلوحدهاتنهضُ

نمــاُُيقينــا ،ُيقطــعُأنُيســتطيعُالُالمركــزُإن ُالقطــعُبمكــانُالصــعوبةُمــنُولعــلُّ.ُالمســألةُهــذهُفــيُالظــنُيغلــبوا 
 .والتسجيالتدلةُوالوثائقُالخطيةُلصعوبةُتوفرُاألُفيهاُاليقينيُوالجزم

 الدعاية االنتخابية: مرحلة 

 ُتكونُ"ُبأنُه،وتعديالتُم2016(ُلسنة6ُ(ُمنُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ)/أ20)نصتُالمادة
ُالمـــــــادةُ ُمنُتاريخُبدءُالترشحُوفقُأحكام ُالقانونُويسمحُالقيامُبها الدعايةُاالنتخابيةُحرةُوفقاُألحكام

 .(ُمنُهذاُالقانونُوتنتهيُقبلُأربعُوعشرينُساعةُمنُاليومُالمحددُلالقتراع"14)

تعـديالتهاُرقــمُدعايـةُاالنتخابيــةُُو(ُمـنُالتعليمــاتُالتنفيذيـةُالخاصــةُبقواعـدُحمــالتُال3نصـتُالمــادةُ)كمـاُ
تبدأُالدعايةُاالنتخابيةُللمرشحينُمنُتاريخُبدءُالترشحُوتنتهيُقبلُأربعُوعشرينُ"ُبأنُم2016لسنةُُ(7)

الــذيُلـمُيحــدثُاألمـرُُ."بالصـمتُاالنتخــابي"سـاعةُمـنُاليــومُالمحـددُلالقتــراع"ُللـدخولُبعــدهاُفيمـاُيعــرفُ
بشتىُالوسائلُوالطرائقُوخاصـةُعبـرُوسـائلُالتواصـلُُنتخابيةاالُيةفعالُنتيجةُالستمرارُالمرشحينُبالدعا

ُاالجتماعي.

لهـــذهُبالدعايـــةُاالنتخابيـــةُالتـــيُســـمحُفيهـــاُالقـــانونُوالتعليمـــاتُالتنفيذيـــةُللقيـــامُاأليـــامُُعـــددإلـــىُُوبـــالرجوع
مارسةُدعايتهُنحتُللمرشحُللقيامُبمالتيُمُ األيامُُ(ُيوما،ُوهيُعدد34قدُبلغُ)هاُعددُبأنُنجداالنتخاباتُ
ُ.بدأُمنُتاريخُالترشحُالتيُحددهاُالقانونُبأشكالهااالنتخابيةُ

م، بموجعب قعانون 2020الجمععة والسعبت معن شعهر تشعرين اخول معن ععام  يعومي أن حظر التجولإال 
( أيععام كاملععة مععن حععق المرشععحين والنععاخبين فععي 7)فععوتالععدفاع فععي ظععل جائحععة فععايروس كورونععا، قععد 

. ناهيع  ععن بعدء سعاعات الحظعر الليلعي فعي أوقعات مبكعرة معن المسعاء، والتعي كانعت الدعاية االنتخابيعة
الذع فرض المزيعد معن القيعود علعى حريعة ممارسعة الدعايعة اخمر  تحول بين لقاء المرشحين بالناخبين.

 االنتخابية، والقى بظالله على هذه المرحلة الهامة من مراحل العملية االنتخابية
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 ُ ُاالنُيأتُِلم ُالمقراتقانون ُذكر ُوفتحها،ُتخابُعلى ُُاالنتخابية نما ُالمهرجاناتُوالتجمعاتُإقامةُقيدوا 
ُ ُعن ُتقل قامةُُئتيمبحيثُال ُوا  ُالمقرات ُبفتح ُالمرشح ُحق ُيعني ُما ُوالفرز، ُاالقتراع ُمراكز ُمن متر

ُاالنتخاباتُ ُجميع ُفي ُالعادة ُجرتُعليه ُالتعليماتُالنيابيةالتجمعاتُكما ُكرست ُوقد ُالسابقة، ُوغيرها
جاءتُعلىُُبأنُهذاُالحق،م،2020ُُلعامُ(20)التنفيذيةُالخاصةُبقواعدُحمالتُالدعايةُاالنتخابيةُرقمُ

ُ ُبإضافة ُمرة ُألول ُالمقرات ُ)ذكر ُمكرر8ُالمادة ُعلىُإ( ُالمفروضة ُبعضُالقيود ُعلى ُونصها ليها،
ُوعدم ُالكمامات، ُوارتداء ُالمعقمات ُتوفير ُمثل ُاالنتخابية ُالمقرات ُفتح ُعند ُاألطعمةُُالمرشحين تقديم

ُالماءُ ُفيها وعدمُافتتاحُالمقرُقبلُُبالستيكيةُوالتباعدُبينُالمقراتأوُُكرتونيةُبأوانالُإوالمشروباتُبما
 وغيرهاُمنُاإلجراءات.ُفيُدائرتهُ"ُرئيسُاالنتخابُ"ُخذُموافقةأالكشفُعليهُُو

ُ

ُ

ُ

ُ

 
ُ

 

 

 ُوماُنصتُعليهُالدعايةُاالنتخابيةُبقواعدنصارهمُأُوُكماُسجلُالمركزُعدمُالتزامُالعديدُمنُالمرشحين
ُاموخاصةُ،2016ُلسنة7ُُالتعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُبقواعدُحمالتُالدعايةُاالنتخابيةُوتعديالتهاُرقمُ

أوُُالتمزيقأوُُبالشطبيرُللغُدعايةُانتخابيةُأليوالتيُحظرتُالتعرضُُ،(ُمنها7رقمُ)ُجاءتُبهُالمادة
ُ ُالعبادة ُدور ُاستخدام ُوعدم ُذلك، ُغير ُالممتلكاتُالحمالتُاالنتخابيُولغاياتُالدعاية ُاستخدام ُوعدم ة،

ُبالمؤسساتُالحكومية ُُالخاصة ُأو ُاالنتخابية، ُلغاياتُالدعاية ُتشغيلُاألطفالُفيُالدعايةُُوالعامة عدم
نوعُمنُأنواعُحمالتُالدعايةُاالنتخابيةُداخلُمراكزُاالقتراعُوالفرزُطيلةُبأيُُعدمُالقيامُواالنتخابية،ُ

ُا ُفترة ُوعدم ُاالنتخابية، ُلعملية ُتسجيلُوضع ُحيثُتم ُالعامة ُبالسالمة ُتضر ُوالكتاباتُبطريقة الصور
 .(فيُنهايةُهذاُالتقريرُالصورالخاصُب)انظرُالملحقُُ.اتُالمتعلقةُبذلكلفالمئاتُمنُالمخا

 ُلالنت ُالمستقلة ُالهيئة ُبتاريخُعملت ُتعديل ُاجراء ُعلى ُكورونا ُفيروس ُتفشي ُمجابهة ُاجل ُومن خاب،
ُجديدا1/11/2020ُ ُأدخلتُنصا ُبأن ُالحمالتُاالنتخابية، ُبقواعد ُالخاصة ُالتعليماتُالتنفيذية ُعلى م،

(ُ ُالوضعُالوبائيُفيُالمملكةُومنعا21ُبموجبُنصُالمادة ُللمجلسُفيُضوء ُأجازُمنُخالله ُمنها، )
للمدةُالتيُيراهاُمناسبة،ُُللمرشحينبينُالناخبين،ُأنُيقررُإغالقُالمقراتُاالنتخابيةُلتفشيُفيروسُكوروناُ

ُاألمرُالذيُحالُدونُلقاءُالمرشحينُبالناخبينُفيُاثناءُ وبناءُعلىُذلكُتمُإغالقُالمقراتُاالنتخابية،
 سُبحريتها.ُمرحلةُالدعايةُاالنتخابية،ُومُّ

صدر أمر دفاع من قبل رئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع كان من اخسلم من الناحية القانونية ان ي
قامة المهرجانات، لما خوامر الدفاع من صالحية تعطيل بعض  يحظر فيه فتح المقرات االنتخابية وا 

يل على التعليمات فهو أمر يحمل دالالت مقلقة وسلبية، ناهي  دالقوانين. أما أن يتم تعطيل القانون بتع
 اء للسالمة القانونية.عن افتقار هذا اإلجر 
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 ُ ُيوم ُواثناء ُقبلها ُوما ُاالنتخابية ُالدعاية ُفترة ُاستخدامُتنشطُاالقتراع،وخالل ُلسياسيا1ُالمالُظاهرة
ُفيُمحاولةُسودأل)ا ُوقدُأوُُمباشربشكلُُكانُذلكُسواءُ ُ،علىُقناعاتُالناخبينُلتأثيرا( غيرُمباشر.

ُالمجال ُهذا ُفي ُبالغاتُكثيرة ُُوصلُوُ،وصلتُللمركز ُُمنهاأكثر ُلالنتخابُالهيئةإلى التيُُالمستقلة
ُمنُالمرشحينُلالنتخاباتُالنيابية،إلىُُبدورهاُأحالت ُوردُالذينُمنلهمُُنصاراُ أوُأُالمدعيُالعامُعددا

ُتسجيالتُوفيديوهاتُ ُبحقهم ُبينهمُُ،قبل وخالل يوم االقتراع لألصواتومواد تثبت شرائهم للهيئة من
ُباالنتخابات ُفازوا ُالهيئة،ُمرشحون ُعن ُالصادرة ُالصحفية ُالبيانات ُُحسب ُالتواصلُإذ ُمواقع عجت

وفيُبعضُالفيديوهاتُظهرُراءُاألصوات،ُاالجتماعيُبالكثيرُمنُمقاطعُالفيديوُالتيُتظهرُعملياتُش
حدُالقسمُعلىُكتابُاهللُللتصويتُألاألشخاصُُيطلبونُمنُبعضنهمُ)شيوخ(ُأبعضُالرجالُبماُيوحيُب

والطلبُمنهمُُألشخاصيدفعونُمبالغُمنُالمالُُومقاطعُأخرىُلسماسرةُمنُالمال،ُمبلغالمرشحينُنظيرُ
ُ ُالمرشحين،التصويت ُشُرُانتشرتُحيثُالحد ُُاءظاهرة ُاالنتخابيةاألصوات ُالدوائر ُمختلف ُوالتيُفي

 .برمتهاالعمليةُاالنتخابيةُُلقتُبظاللهاُعلىأُوُكثيراُ ُبدورهاُأساءت
 

 ن مالحقة مرتكبي الجرائم االنتخابية كانت محدودة سواء في مرحلة ما قبل إلى أهنا اإلشارة  د منبُ  وال
 بما كان ظاهراً  ةً جدا مقارن بسيطوا للقضاء هو ن عدد من احيلوأ قتراع،و في يوم االأيوم االقتراع 
وائر االنتخابية والمحافظات ل استشراء هذ الظاهرة في معظم الدلدى الجميع في ظ للعيان وشائعاً 

وبصورة علنية ومكشوفة للكافة، ويعد مؤشرا على حجم التقصير في التعامل مع هذه الظاهرة ويثير 
 مع مرتكبي هذه الجرائم. وأثرها على تزييف ارداة الناخبين. تساؤالت حول مدى الجدية في التعامل 

 

                                                           

-1"ُسنوات:/أ(ُمنهُباألشغالُالشاقةُمدةُالُتقلُعنُثالثُسنواتُوالُتزيدُعلىُسبع59ُُيعاقبُقانونُاالنتخابُفيُالمادةُ)1ُ 
ُيعطيهُمبلغاُمنُالمالُأوُمنفعةُأوبأنُُُُوُبصورةُغيرُمباشرةُأوُأقرضهُأوُعرضُعليهُأوُتعهدكلُمنُأعطىُناخباُمباشرةُأ

مقابلُآخرُمنُأجلُحملهُعلىُاالقتراعُعلىُوجهُخاصُأوُاالمتناعُعنُاالقتراعُأوُللتأثيرُفيُغيرهُلالقتراعُأوُاالمتناعُعنُأيُ
مقابلُآخرُلنفسهُأوُأيُُشرةُمبلغاُمنُالمالُأوُقرضاُأوُمنفعةُأوكلُمنُقبلُأوُطلبُمباشرةُأوُبصورةُغيرُمبا-2االقتراع.ُ

لغيرهُبقصدُأنُيقترعُعلىُوجهُخاصُأوُأنُيمتنعُعنُاالقتراعُأوُليؤثرُفيُغيرهُلالقتراعُأوُلالمتناعُعنُاالقتراع."،ُكماُأعفىُ
(ُمن2ُفعالُالمنصوصُعليهاُفيُالبندُ)منُاألبأيُُ/أ(ُكلُمنُشرعُللقيام59القانونُمنُالعقوبةُالمنصوصُعليهاُفيُالمادةُ)

ُباحُباألمرُللسلطاتُالمختصةُأوُاعترفُبهُقبلُإحالةُالقضيةُإلىُالمحكمة.ُإذاُُالفقرةُذاتها

ُ
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 وليس من المبالغة القول الكلي مستواهضر بالمسار االنتخابي في استشراء هذه الظاهرة بلغ حدا أن إ ،
ن السماح لهذه الظاهرة بارادة الناخبين الحقيقيةإ إنه قد صادر بهذه الصورة واإلحجام عن  النتشار، وا 
التأثير المباشر على إلى  م يؤثر فقط على خيارات الناخبين في اختيار مرشحيهم بل تعداهمحاصرتها ل

 ممارسة حقهم في االختيار. 
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ُيوم االقتراعمرحلة خامسًا: 

 
 

لجنـةُُكـلقبـلُمـنُمثـلُمـدىُااللتـزامُبموعـدُبـدءُاالقتـراعُاإلجراءاتُُوتتمثلُهذهُالخطوةُفيُالتحققُمنُعددُمن
قبـلُُالحضـورأمـامُُاالقتـراعأوراقُُوعـدُاالقتـراع،مركـزُإلـىُُودرجةُاليسرُفيُوصولُالناخـبُتراع،االقمنُلجانُ

إعــدادُ، ومــدىُالســماحُللمــراقبينُبحضــورُإجــراءاتُافتتــاحُالصــندوقُوبــدءُعمليــةُاالقتــراعُوُ،بــدءُعمليــةُاالقتــراع
ومدىُتوفرُع،ُوتوقيعُالمحضر،ُاالقتراأوراقُُدمحضرُبدايةُاالقتراعُوالذيُيشتملُعلىُمعلوماتُمنُأهمهاُعد

 جداولُالناخبين.لُةاإللكترونيُوورقيةُالسجالتُال

موقعهـــاُعملـــتُالهيئـــةُالمســـتقلةُلالنتخـــابُمـــنُخـــاللُ :معععدى معرفعععة النعععاخبين بأمعععاكن االقتعععراع والفعععرز .1
دالءُوتعريـــفُالنــاخبينُبهــاُلـــإلُ،1مراكـــزُاالقتــراعُوالفــرزأســماءُُعلـــىُنشــراليوميــةُُوالصــحفاإللكترونــيُ

بأصواتهم،ُكماُأتاحتُالفرصةُلكلُناخبُلالستعالمُمنُخـاللُرقمـهُالـوطنيُعـنُمركـزُاالقتـراعُالمسـجلُ
للتســهيلُعلــىQR codeُُبــهُكناخــب،ُوعملــتُعلــىُنشــرُمواقــعُمراكــزُاالقتــراعُعلــىُموقعهــاُبصــيغةُ

 ُ.الناخبينُالوصولُإليها

ُ

 

 

 

 

                                                           
وتعديله،ُفإنهُيتوجبُعلى2016ُُ(ُلسنة6ُ(ُمنُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ)26)ُمنُالمادةُاستناداُإلىُأحكامُالفقرةُ)أ(1

قبلُموعدُاالقتراعُبسبعةُأيامُعلىُاألقلُقراراُتحددُفيهُمراكزُاالقتراعُوالفرزُفيُكلُدائرةُانتخابيةُمعُبيانُُالهيئةُأنُ"تصدر
ينشرُالقرارُعلىُالموقعُااللكترونيُللهيئةُوفيُصحيفتينُمحليتينُيوميتينُعلىُأنُُعددُصناديقُاالقتراعُوالفرزُفيُكلُمركز

 " مكانُتراهُالهيئةُمناسباُأيُُوفي

 وهعي ،ونشرها من قبل الهيئة المستقلة بهذه الصيغة االلكترونيةوما ُيؤخذ على مواقع مراكز االقتراع، 
عطافعي تحديعد موقعع اععدم دقتهعا هعو ، QR codeصعيغة  حعداثيات إهعا ئلعديعد معن مراكعز االقتعراع، وا 
 كيلومترات.عدة  بعض مراكز االقتراع مئات اخمتار، وأحياناً  تبعد عن

 إجراءات افتتاح الصناديق وبدء عملية .أ
 االقتراع
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داديـةُالرابعـةُفـيُمحافظـةُالبلقـاءُوالـذيُتبعـدُعلـىُذلـكُمركـزُاقتـراعُمدرسـةُانـاثُالبقعـةُاإلعاخمثلة  ومن
ُت.ُتراعدةُكيلومُ(أدناهفيُالشكلُهوُموضحُُ)كمااالحداثياتُالظاهرةُعلىُالموقعُعنهُ

ُ
نُكانـتُيللنـاخبأوُُينللمـراقبُسـواءُ ُ(QR code)ُـلـااالحداثياتُالتيُكانتُتعطيهـاُصـيغةُُفإنُخرآبمعنىُ
ُوفــيُأحيــانُكثيــرةُتعطــيُاحــداثياتُ.ليــهإلفــرزُالمــرادُالوصــولُواُبمســافاتُطويلــةُعــنُمركــزُاالقتــراعتبعــدُ

ُ.لمواقعُغيرُمعرفةُعلىُالخارطةُ)موقعُبدونُاسم(
ُ

اسـتبدالُبعـضُمراكـزُاالقتـراعُوالفـرزُقبـلُيـومُأوُُوماُيسجلُعلىُالهيئـةُالمسـتقلةُلالنتخـابُقيامهـاُبإلغـاء
المنقولـــةُأوُُءُالمراكـــزُالملغـــاة،ُوبقـــانُبـــهوتعريـــفُالنـــاخبياإلجـــراءُُاالقتـــراعُدونُاإلعـــالنُمســـبقاُعـــنُذلـــك

الدالــةُعلــىُُوعلــىُموقعهــاُاإللكترونــيُومنشــوراتهالــدىُالهيئــةُمســجلةُضــمنُقــوائمُمراكــزُاالقتــراعُوالفــرزُ
الــذيُســببُإرباكــاُاألمــرُُليهــا،إتوجــهُللُبهــاُالنــاخبينُواعــالم،ُوعــدمُتحديــدهاُمراكــزُاقتــراعُبديلــةُعنهــاُذلــك

كمعا حعال ذلع  دون هـذهُالمراكـز،ُإلـىُُين،ُلـدىُتوافـدهميـشحينُوالمـراقبينُالمحللدىُجمهورُالناخبينُوالمُر
 مركععز اقتععراع مدرسععة دحععوس إلغععاء ممارسععة العديععد مععن النععاخبين لحقهععم فععي االقتععراع، ومثععال علععى ذلعع 

فعي قريعة اخساسعية  مركعز اقتعراع ثغعرة الزبيعدإلعى  المختلطة في محافظة عجلون ونقل ناخبيهااخساسية 
 .وغيرها من المراكز في محافظة عجلونراجب 

ُ

ُ

ُ

ُ
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أشارُُحيثُ.والفرز رشادية للداللة على مراكز االقتراعإلم تعمل الهيئة على وضع وسائل ُنُجهةُأخرىم
النيابيةُالذيُيقودهُالمركزُالوطنيُُاتمنُالمراقبينُضمنُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُاالنتخابُ%73ماُنسبتهُ
االقتــراعُوالفــرزُلتســهيلُُمراكــزإلــىُأمــاكنُُرشــاددتهمُأيُمــنُوســائلُاإلهعــدمُمشــاإلــىُُ،اإلنســانُلحقــوق

رشـــادية،ُ،ُمثـــلُ)اللوحـــاتُاإل،ُكمـــاُهـــوُمبـــينُفـــيُالرســـمُالبيـــانيُأدنـــاههـــذهُالمراكـــزإلـــىُُوصـــولُالنـــاخبين
ُموقعُمركزُاالقتراع(.ُإلىُُاألسهمُالدالةأوُُالشاخصات،أوُُواليافطات

ُ
ُ

 من ذوع اإلعاقة. اخشخاص  بالمدى جاهزية مراكز االقتراع الستق .2

االقتراعُالستقبالُاألشخاصُمنُُمراكزبالرغمُمنُإعالنُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُعنُتجهيزهاُالعديدُمنُ
ُُُُُُُُُُانتخابيـــــة،ُُ،ُبواقـــــعُمركـــــزُواحـــــدُفـــــيُكـــــلُدائـــــرةُلـــــذلكُ(ُمركـــــزا23عالنهـــــاُعـــــنُتجهيـــــزُ)اُ ذويُاإلعاقـــــة،ُُو

مـنُمراكـزُاالقتـراعُالتـيُتـمُمراقبتهـاُُ%65فـادواُعـدمُجاهزيـةُمـاُنسـبتهُإالُأنُمراقبيُالمركزُالـوطنيُقـدُأ
ُ)كماُهوُمبينُبالشكلُأدناه(.الستقبالُاألشخاصُذويُاإلعاقةُ

ُ

ُ

ُ
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المراكـزُوفـيُحـالُتوفرهـاُُههـذفـيُبعـضُاإلعاقـةُُعدمُتوفرُالرمبـاتُالخاصـةُبـذويبجاهزيتهاُوتتمثلُعدمُ
فــيُالعديــدُمــنُمراكــزُُ،ُوعــدمُتــوفرُمصــاعدالخاصــةُبــذلكعــدمُمطابقــةُالــبعضُمنهــاُللشــروطُوالمعــاييرُ

الصــطفافُأمــاكنُُعــدمُتــوفرُو،ُ،ُووجــودُصــناديقُاالقتــراعُفــيُالطوابــقُالعليــاُمــنُمركــزُاالقتــراعاالقتــراع
ُ.وغيرهاعاقة،ُشخاصُمنُذويُاإلالخاصةُباألالسياراتُ

ُ
 

  :استمرار الدعاية االنتخابية .3

وتعديالته،ُُم2016(ُلسنة6ُمنُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ)/أ(20ُ)ُعليهُالمادةُنصتُالمُخالفاُ 
ُأحكامتكونُالدعايةُاالنتخابيةُحرةُوفقاُألحكامُالقانونُويسمحُالقيامُبهاُمنُتاريخُبدءُالترشحُوفقُ"بأنُُُ

صـتُعليـهُ(ُمنُهذاُالقانونُوتنتهيُقبلُأربعُوعشرينُساعةُمنُاليومُالمحددُلالقتراع"ُومـاُن14المـــــــادةُ)
لســنةُُ(7)(ُمــنُالتعليمــاتُالتنفيذيــةُالخاصــةُبقواعــدُحمــالتُالدعايــةُاالنتخابيــةُوتعــديالتهاُرقــم3ُالمــادةُ)
ُُ"تبــدأُالدعايــةُاالنتخابيــةُللمرشــحينُمــنُتــاريخُبــدءُالترشــحُوتنتهــيُقبــلُأربــعُوعشــرينُســاعةُُبــأنُُم2016

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،االنتخــــــــــــــــابيمــــــــــــــــنُاليــــــــــــــــومُالمحــــــــــــــــددُلالقتــــــــــــــــراع"ُللــــــــــــــــدخولُبعــــــــــــــــدهاُفيمــــــــــــــــاُيعــــــــــــــــرفُبالصــــــــــــــــمتُ
ُوالفـرزُالـوطنيُقـدُسـجلواُمشـاهدتهمُلمظـاهرُالدعايـةُاالنتخابيـةُأمـامُمراكـزُاالقتـراعُالمركـزإالُأنُمراقبيُ

ـــــمُرصـــــدهاُ%87وداخلهـــــاُفيمـــــاُنســـــبتهُ ـــــيُت ـــــراعُالت ـــــاه(ُمـــــنُمراكـــــزُاالقت ـــــينُبالشـــــكلُأدن ُُُُُُُُُُُُ،ُ)كمـــــاُهـــــوُمب
اهرُانتشـارُصــورُويافطــاتُالمرشــحينُأمـامُمراكــزُاالقتــراعُوعلـىُاســوارهاُوابوابهــا،ُووجــودُومـنُهــذهُالمظــ

أشخاصُيعملونُعلىُتوزيعُمنشوراتُخاصةُلبعضُالمرشحينُأمامُهذهُالمراكز،ُووجودُأشخاصُيرتدونُ
راع،ُبحجــةُاالقتــُاليهــا(ُتحمــلُأســماءُبعــضُالمرشــحينُأمــامُمراكــزُاالقتــراعُواحيانــاُالــدخولُبــزاتمالبــسُ)
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الدعايعععة االنتخابيعععة لصعععالح بععععض المسعععتقلة لالنتخعععاب  وممارسعععة المتطعععوعين الععععاملين معععع الهيئعععة 
ومثـالُعلـىُذلـكُمـاُحـدثُفـيُمدرسـةُُفعي العديعد معن العدوائر االنتخابيعة المرشحين داخعل مراكعز االقتعراع

ومشـاهدةُالمئـاتُمـنُالسـياراتُُالطرةُالثانويةُالشاملةُللبنينُفيُالدائرةُاالنتخابيـةُالثانيـةُفـيُمحافظـةُإربـد،
تحمــلُأســماءُالمرشــحينُتجــوبُالشــوارعُوبمقربــةُمــنُمراكــزُاالقتــراع،ُوتوزيــعُعبــواتُللميــاهُالصــحيةُعلــىُ
مـــداخلُمراكـــزُاالقتـــراعُتحمـــلُصـــورا ُلـــبعضُالمرشـــحين،ُباإلضـــافةُإلـــىُاالنتشـــارُالواســـعُألنصـــارُبعـــضُ

،ُوُمــنُيناصــرونهُوبشــكلُعلنــيُوبصــوتُمرتفــعالمرشــحينُأمــامُمراكــزُاالقتــراعُوالهتــافُباســمُمرشــحهمُأ
كبـراتُالصـوت(ُفـيُأحـدُالمسـاجدُلـدعوةُالنـاخبينُللتوجـهُإلـىُإلـىُاسـتخدامُسـماعاتُ)محتىُوصلُاألمرُ

 .مراكزُاالقتراع،ُناهيكُعنُاستمرارُالدعايةُاالنتخابيةُطيلةُيومُاالقتراعُعبرُوسائلُالتواصلُاالجتماعي

ُ
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 للمراقبين بحضور إجراءات افتتاح الصندوق وبدء عملية االقتراع: لسماحامدى  .4

علــىُبطاقــةُاالعتمــادُم،2020ُُالــوطنيُلمراقبــةُاالنتخابــاتُالنيابيــةالتحــالفُفريــقُأعضــاءُُبــالرغمُمــنُحصــول
عُوالتنقلُفيماُمراكزُاالقتراإلىُُلمراقبةُاالنتخاباتُوالصادرةُعنُالهيئةُالمستقلةُلالنتخاب،ُوالتيُتخولهمُالدخول

بينها،ُوحضورُمجرياتُالعمليةُاالنتخابيةُومراقبتهـا،ُبموجـبُبطاقـةُاالعتمـادُكمـراقبينُوالمطبـوعُعليهـاُواجبـاتُ
اإلجــراءاتُُ.ُمراقبــةُومتابعــةُســالمة2.ُمراقبــةُمراحــلُالعمليــةُاالنتخابيــة،1ُالمراقــبُوحقوقــهُوالتــيُمــنُضــمنها:ُ

ةُالمتعلقــةُبالعمليــةُاالنتخابيــةُدونُالتــدخلُفيهــا.ُوعــدمُمخــالفتهمُلــنصُالمطبقـةُومــدىُالتقيــدُبالتعليمــاتُواألنظمــ
وتعديالتــه،ُوالتــيُتمنــعُدخــولُمراكـــز2016ُُ(ُلســنة6ُ(ُمــنُقــانونُاالنتخــابُلمجلــسُالنــوابُرقــمُ)55المــادةُ)

عُاالقتــراعُوالفــرزُمــنُغيــرُالمصــرحُلهــمُبــدخولُهــذهُالمراكــزُبموجــبُاحكــامُهــذاُالقــانون.ُولــرئيسُلجنــةُاالقتــرا
/ب(ُمنُالتعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُباالقتراع6ُوالفرزُاخراجُالمخالفُمنُالمركزُفورا.ُوماُنصتُعليهُالمادةُ)

مــنُ"ُ...ُيــدعوُرئــيسُاللجنــةُالحاضــرينُمــنُمفوضــي2016ُُلســنةُُ(9وتعــديلهاُرقــمُ)األصــواتُُوالفــرزُوجمــع
إلــىُُعالميــينُالمعتمــدينُالمصــرحُلهــمُبالــدخولإلوالــدوليينُواُوالمععراقبين المحليععينالقــوائمُوالمرشــحينُومنــدوبيهمُ

ُقفاله"ُاُ غرفةُاالقتراعُوالفرز،ُويطلعهمُعلىُخلوُصندوقُاالقتراعُُو

رفُاالقتــراعُغــُ،ُقــدُمنعــواُمــنُدخــوللحقــوقُاإلنســانالــوطنيُالمركــزُأنُعــددا ُمــنُالمــراقبينُالتــابعينُلفريــقُإالُ
مـنُأوُُعـدمُ"االسـتعدادُبعـد"ُكمـاُِقيـلُلهـم،ُنُبحجـةومراقبةُإجراءاتُفتحُالصندوقُمـنُقبـلُبعـضُرؤسـاءُاللجـا

وهوُامرُُقبلُبعضُرجالُاالمن،ُبحجةُعدمُوجودُتصاريحُورقيةُبحوزتهمُصادرةُعنُالهيئةُالمستقلةُلالنتخاب
حـــينُاالنتهــاءُمـــنُإلــىُُخـــارجُمراكــزُاالقتـــراعأوُُ،ُحيـــثُطلــبُمـــنهمُالبقــاءُخـــارجُغــرفُاالقتــراعغيــرُمطلــوب

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُإجراءاتُفتحُالصندوق.

من مظاهر انتشار 
 الدعاية االنتخابية
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نـــعُالـــبعضُمـــنُمراقبـــيُالمركـــزُالـــوطنيُمـــن بحجـــةُوجـــودُُ،غـــرفُاالقتـــراعإلـــىُُهـــواتفهمُالنقالـــةإدخـــالُُُُكمـــاُم 
غــرفُاالقتــراعُمــاُعطــلُعمــلُالمــراقبينُفــيُرصــدُإجــراءاتُافتتــاحُإلــىُُتعليمــاتُتمنــعُدخــولُالهواتــفُالمحمولــة

الـذيُاألمرُُ،للمراقبينُموجودُعلىُالهواتفُالنقالةإلكترونيُُنُعمليةُالرصدُتتمُمنُخاللُتطبيقكُوالصناديق،ُ
ُعــدمُمعرفــةُبعــضُرؤســاءُلجــانُاالقتــراعُوالفــرزُبالتعليمــاتُالصــادرةُعــنُالهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابإلــىُُيشــير

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُشــــــــــــرافُعليهــــــــــــا،إدارةُعمليــــــــــــةُاالقتــــــــــــراعُوالفــــــــــــرزُواإلالتــــــــــــدريبُالــــــــــــالزمُلتمكيــــــــــــنهمُمـــــــــــنُُوعـــــــــــدمُتلقــــــــــــيهم
األولـىُُعلىُذلكُماُحدثُفيُمركزُاقتراعُمدرسةُعمارُبنُياسرُالثانويةُالشاملةُللبنينُفيُالدائرةاألمثلةُُومن

المختلطــةُفــيُالـــدائرةُاألساســيةُُ(،ُومركــزُاقتـــراعُمدرســةُســميرُالرفــاعي108صــندوقُرقــمُ)ُإربــدُمــنُمحافظــة
للبنـينُفـيُالـدائرةُاألساسـيةُُرسةُذوقـانُالهنـداوي(،ُومركزُاقتراعُمد45الثالثةُمنُالعاصمةُعمانُصندوقُرقمُ)

وقـدُشـكلُهـذاُُ.(ُوغيرهـاُمـنُمراكـزُاالقتـراعُالتـيُتـمُمراقبتهـا467الخامسةُمنُالعاصمةُعمـانُصـندوقُرقـمُ)ُ
ُُ.(أدناهماُ)هوُمبينُفيُالشكلُكُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهاُ%1.5االجراءُماُنسبتهُ

 االقتراع قبل بدء عملية االقتراع: أوراق  عد .5

الحضــورُأمـامُُاالقتــراعُالتـيُتتسـلمهاُلجــانُاالقتـراعأوراقُُخالفـا ُلمـاُتقتضــيهُإجـراءاتُالنزاهـةُوالشــفافيةُمـنُعـدُّ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُالحاضـــــــــــــــــرين،اإلعـــــــــــــــــالمُُوســـــــــــــــــائلُينُومنـــــــــــــــــدوبيمـــــــــــــــــنُمنـــــــــــــــــدوبيُالمرشـــــــــــــــــحينُوالمـــــــــــــــــراقبينُالمحليـــــــــــــــــ

قـدُاكتفـىُرؤسـاءُلجــانُفُ،قبـلُبـدءُعمليـةُاالقتــراعُوتـدوينهاُفـيُالمحضـرُالخــاصُلخلـوُالصـندوقُوبـدءُاالقتــراع
الحضور،ُفيماُأمامُُاالقتراعُوالفرزُباإلعالنُعنُعددُاألوراقُالتيُتسلمتهاُاللجنةُفيُالصباحُدونُالقيامُبعدها

ــــــــــيُتــــــــــمُمراقبتهــــــــــاناديقُاالقمــــــــــنُصــــــــــُ%13نســــــــــبتهُ ــــــــــاهُالشــــــــــكلُفــــــــــيُمبــــــــــينُهــــــــــوكمــــــــــاُ)ُتــــــــــراعُالت ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،ُ(أدن
مدرســةُعلــىُذلــكُمــاُتــمُعنـدُتــدوينُمحضــرُخلــوُالصــندوقُوبــدءُعمليـةُاالقتــراعُفــيُمركــزُاقتــراعُاألمثلــةُُومـن

(،ُومركـزُاقتـراع300ُرقمُ)ُمنُمحافظةُالزرقاءُصندوقاألولىُُزُفيُالدائرةُاالنتخابيةيُّالملكُعبداهللُالثانيُللتم
(،ُومدرسـةُالمشـارعُالثانويـةُللبنـينُفـي122ُالمختلطةُفيُمحافظةُمأدباُصـندوقُرقـمُ)األساسيةُُمدرسةُالنطافة

ُ(ُوغيرهاُمنُصناديقُاالقتراع.246ُصندوقُرقمُ)ُإربدُالدائرةُاالنتخابيةُالرابعةُمنُمحافظة

ُ

ُ

ُ



 

50 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 الحضور:أمام  فتح الصندوق وعرضه فارغا .6

، والتعي وتعديالتـه2016ُ(ُلسنة6ُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ)( من 35)لماُيقتضيهُنصُالمادةُخالفا ُ
علىُرئيسُلجنةُاالقتراعُوالفـرزُوقبـلُبـدءُاالقتـراع،ُإطـالعُالحضـورُعلـىُخلـوُصـندوقُاالقتـراع،ُويقـومُتنص "

يرغــــبُمـــنُالمرشــــحينُأوُمنــــدوبيهمُبقفلـــهُويــــنظمُمحضـــراُبــــذلكُموقعــــاُمنـــهُومــــنُجميـــعُأعضــــاءُاللجنــــةُومـــنُ
(ُمنُالتعليماتُالتنفيذيـةُالخاصـةُبـاالقتراعُوالفـرزُوجمـعُاألصـواتُوتعـديالتهاُرقـم3ُ/ُأُ/3الحاضرين،ُوالمادةُ)

قفالـه،2016ُ(ُلسنة9ُُ) ،ُوالتيُتلزمُرئيسُلجنةُاالقتراعُوالفرزُبإطالعُالحضـورُعلـىُخلـوُصـندوقُاالقتـراعُوا 
تُذاتهــــاُوالتــــيُتــــنصُ"....ُيــــدعوُرئــــيسُاللجنــــةُالحاضــــرينُمــــنُمفوضــــيُالقــــوائمُ/ب(ُمــــنُالتعليمــــا6والمــــادةُ)

والمرشـــحينُومنـــدوبيهمُوالمـــراقبينُالمحليـــينُوالـــدوليينُواالعالميـــينُالمعتمـــدينُالمصـــرحُلهـــمُبالـــدخولُإلـــىُغرفـــةُ
ُ.قفاله"اُ االقتراعُوالفرز،ُويطلعهمُعلىُخلوُصندوقُاالقتراعُُو

إجــراءاتُفــتحُالصــندوقُوعرضــهُخاليــاُأمــامُالحضــورُنيُمنعــا ُمــنُحضــورُواجــهُعــددُمــنُمراقبــيُالمركــزُالــوط
قفالــهُومــنُثــمُبــدءُعمليــةُاالقتــرا كمــاُهــوُمبــينُفــيُُمــنُصــناديقُاالقتــراعُالتــيُتــمُرصــدهاُ%3.4نســبتهُبمــاُعُوا 

ُ.ُالشكلُأدناه

فيُالدائرةُاالنتخابيةُمثلةُعلىُذلكُماُجرىُفيُمركزُاقتراعُمدرسةُابنُالنفيسُالثانويةُالصناعيةُللبنينُومنُاأل
(،ُومركــزُاقتــراعُمدرســةُعجلــونُالثانويــةُالشــاملةُللبنــاتُفــي50ُالخامســةُمــنُمحافظــةُالعاصــمةُصــندوقُرقــمُ)

 .(ُوغيرهاُمنُصناديقُاالقتراع78محافظةُعجلونُصندوقُرقمُ)
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ــــــــــىُاســــــــــتخدامُصــــــــــناديقُلالقتــــــــــراعُتتم ــــــــــتُالهيئــــــــــةُالمســــــــــتقلةُلالنتخــــــــــابُعل ُُُُُُُُُُُُُُُُُاشــــــــــىُومعــــــــــاييرُالنزاهــــــــــةُعمل
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتـــــــــــــــــمُاســـــــــــــــــتخدامُصـــــــــــــــــناديقُبالســـــــــــــــــتيكيةُشـــــــــــــــــفافة،والشـــــــــــــــــفافيةُمـــــــــــــــــنُحيـــــــــــــــــثُالنـــــــــــــــــوعُوالشـــــــــــــــــكل،ُإذُ

للصـناديقُجانبيـةُوأخـرىُعلويـةُأقفـالُُالسـابقةُمـنُاسـتخدامُالنيابيـةُلماُهوُمعهودُفيُاالنتخاباتُوخالفاُ إالُأنهُ
نمـاُُرقام،أأقفالُللصناديقُتحتويُعلىُُاستخدامُم2020ُاالنتخاباتقام،ُفانهُلمُيتمُفيُهذهُتحتويُعلىُأُر تـمُوا 

 والبعض من هذه الصناديق لم يوضععرموزُسـرية،ُأوُُداللةُرقميةأيُُاستخدامُمرابطُبالستيكيةُالُتحتويُعلى
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.ويسر مرابط وتر  قاباًل للفتح والعبث به بكل سهولةأو أقفال أع  عليها

(ُفيُمركزُاقتراعُمدرسةُمرحبُالثانويةُللبنـينُفـيُالـدائرةُاالنتخابيـةُالثانيـةُمـن162ُومثالُذلكُصندوقُرقمُ)ُ
ةُاالنتخابيةُالثالثـةُللبنينُفيُالدائُراألساسيةُُ(ُفيُمركزُاقتراعُمدرسةُعنبة229محافظةُالزرقاءُوصندوقُرقمُ)

(ُفــيُمركــزُاقتــراعُمدرســةُالشــونةُالثانويــةُللبنــينُفــيُالــدائرةُاالنتخابيــة222ُصــندوقُرقــمُ)وال،ُإربــدفــيُمحافظــةُ
(ُفيُمركزُاقتراعُمدرسةُالثورةُالعربيةُالكبرىُللبنـينُفـيُمحافظـة160ُوصندوقُرقمُ)،ُإربدُالرابعةُفيُمحافظة

ُقفل.ُأيُُمعان،ُوغيرهاُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُلمُيوضعُعليها

ُتعـديلُعلـىُالتعليمـاتُالتنفيذيـةُالخاصـةُبـاالقتراعُوالفـرزُوجمـعإجراءُُلهيئةُكانتُقدُعملتُعلىكماُيذكرُإنُا
/ب(ُوالــذيُكــانُيــنصُعلــىُ"16ُبحيــثُطــالُالتعــديلُنــصُالمــادةُ)2016ُ(ُلســنة9ُوتعــديلهاُرقــمُ)األصــواتُ

بيـةُورقـمُالصـندوقُالتحققُبصوتُمرتفـعُمـنُبيانـاتُالصـندوقُالمغلـق/ُالصـناديقُمـنُحيـثُاسـمُالـدائرةُاالنتخا
ُُُُُُوأرقـــامُاالقفـــالُومقارنتهـــاُببيانـــاتُالصـــندوقُوالمحـــددةُبمحضـــرُانتهـــاءُاالقتـــراعُ"ُليصـــبحُالـــنصُبعـــدُالتعـــديل"
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اخقفععال والوظيفعة التععي  إلغعاء آخععربمعنـىُُ،ب.ُالتحقـقُبصـوتُمرتفـعُمـنُبيانــاتُالصندوق/الصـناديقُالمغلقـة"
مـنُُ(ج)الفقـرةُُإلغـاءُكمـاُعملـتُالتعـديالتُعلـىُالعبعث بعه. كانت تؤديها من زيادة في تحصين الصندوق معن

مرشــحُالتحقــقُمــنُأرقــامُاالقفــالُقبــلُأوُُمنــدوبُقائمــةأوُُذاتُالمــادةُوالتــيُكانــتُتــنصُ"الســماحُأليُمراقــب
ُللصناديق.أقفالُُليماتُالتيُكانتُتنصُعلىُوجودوغيرهاُمنُالموادُفيُذاتُالتعُ"،فتحها

كما هو واضح من الصور نفسها والتعي تمثعل عليها، تثبت عدم وجود مرابط  ناهأد المبينةإن صور الصناديق 
عينعة معأخوذة مععن أقعاليم المملكعة الععثالث تعم إرسعالها مباشععرة معن قبعل فريععق المركعز العوطني مععن داخعل مركععز 

 الذع اعتمده المركز الوطني لغايات المراقبة على االنتخابات.اإللكتروني االقتراع من خالل التطبيق 
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عدم وجود أقفال أو مرابط على 

 الصندوق

عدم وجود أقفال أو مرابط على 

 الصندوق
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عدم وجود أقفال أو 

 مرابط على الصندوق

عدم وجود أقفال أو مرابط 

 على الصندوق

إقليم 

 الجنوب

إقليم 

 الشمال

عدم وجود أقفال أو مرابط على 

 الصندوق

عدم وجود أقفال أو 

 مرابط على الصندوق

إقليم 

 الوسط

إقليم 

 الجنوب
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 عدد الناخبين المسجلين في كل صندوق اقتراع: .8

عملــتُالهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابُعلــىُالتقليــلُمــنُمخــاطرُانتشــارُفــايروسُكورونــاُالمســتجدُعلــىُالنــاخبينُمــنُ
جميـعُالـدوائرُاالنتخابيـةُُ(ُمركزا ُموزعةُعلى1824)إلىُُأنُوصلتإلىُُخاللُزيادةُعددُمراكزُاالقتراعُوالفرز

صــندوقا ،ُ(8061ُ)ىُإلــُأنُوصــلتإلــىُُفــيُمحافظــاتُالمملكــة.ُكمــاُعملــتُعلــىُزيــادةُعــددُصــناديقُاالقتــراع
وذلكُلخفضُأعدادُالناخبينُالمسجلينُفيُكشوفاتُكلُصندوق،ُمعلنةُبذلكُانُمعدلُعددُالنـاخبينُالمسـجلينُ

ُ(ُناخب.500ُقرابةُ)إلىُُفيُكلُصندوقُقدُوصل

ُُُُُُُُُُقــــــدُالحــــــظُانُعــــــددُالنــــــاخبينُالمســــــجلينُلالقتــــــراعُفــــــيُالعديــــــدُمــــــنُصــــــناديقُالمركــــــزُالــــــوطنيُأنُفريــــــقُإال
ُُُُُُُُُُُُُ(ُناخبا ،1632)إلىُُصناديقُاالقتراعأحدُُأنُوصلُفيإلىُُ(ُناخب1100االقتراعُقدُفاقُ)

ُُُةُالشـــاملةُللبنـــاتُفـــيُالـــدائرة(ُفـــيُمركـــزُاقتـــراعُمدرســـةُتـــالعُالعلـــيُالثانويـــ115ومثـــالُذلـــكُصـــندوقُرقـــمُ)ُُُ
ُاالنتخابيةُالخامسةُمنُالعاصمةُعّمانُوغيرها.

مـنُالنـاخبينُالمسـجلةُفـيُبعـضُالصـناديقُتفـوقُإمكانيـةُممارسـةُالكبيـرةُنُهـذهُاألعـدادُأُويرى المركز الوطني
عُضمنُالمدةُالزمنيةُمركزُاالقتراإلىُُجميعا ُلحقهمُفيُاالقتراعُفيُحالُتوجههمُجميعاُالمسجلينُفيهاُالناخبين

لقيععام جميععع  يالتمديععد لععن يكِفعع حتععى معععالوقععت المخصععص لالنتخععاب  فععإن وبعبععارة أخععرى.ُالمحــددةُلالقتــراع
 الناخبين المسجلين في هذه الصناديق تحديدًا بممارسة حقهم في االنتخاب.

 مدى توفر قوائم وكشوفات المقترعين ورقيا والكترونيا: .9

ُعنـــد-أُيلـــي:وفقـــا ُلمــاُ يمـــارسُالناخــبُحقـــهُفـــيُاالنتخــابعلــىُأنُُقـــانونُاالنتخـــابُ(ُمــن37نصــتُالمــــــــــادةُ)
لجنةُاالقتراعُوالفرزُتتحققُاللجنةُمنُشخصيةُالناخـبُكماُتتحققُمـنُوجـودُاسـمُالناخـبُأمامُُحضورُالناخب

،ُويـتمُالتأشـيرُعلـىُالحاسوبُوالجـداولُالورقيـةأجهزةُُفيُالجدولُالنهائيُللناخبينُفيُالدائرةُاالنتخابيةُبوساطة
التعليمـاتُالتنفيذيـةُالخاصـةُأكدتـهُمـاُهـوُُوُ.الناخـبُقـدُمـارسُحقـهُاالنتخـابيُبأنُتلكُالجداولُالكترونياُوخطيا

الناخـبُُالتحققُمنُوجودُاسمُعلىأكدتُُفقدُ،م2016(ُلسنة9ُوتعديلهاُرقمُ)األصواتُُباالقتراعُوالفرزُوجمع
نُمراقبـيُأالُإُالناخـبُقـدُمـارسُحقـهُبـاالقتراع.بـأنُُأشـيرُعليهـاُبمـاُيفيـدةُوالتاإللكترونيـفيُالكشوفاتُالورقيـةُُو

مـــنُمراكـــزُاالقتـــراعُالتـــيُتـــمُُ%1.8يمـــاُنســـبتهُفاإللكترونيــةُُعـــدمُتـــوفرُالكشـــوفاتالحظـــواُقـــدُالمركــزُالـــوطنيُ
ُنـتنتُراإلبوُنتيجـةُالنقطـاعُاالتصـالُ/أوُاإللكترونـيُوبرنـامجُالـربطُالحاسـوبأجهـزةُُربـطنتيجةُلتعطـلُُمراقبتها

ُُ(،أدناه)كماُهوُمبينُفيُالشكلُُةاإللكترونيُنُاستخدامُالكشوفاتماُحالُدُو
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ُ
ُنتخابيــةاالُفــيُالــدائرةُللبنــيناألساســيةُُمدرســةُحــيُمعصــوممــاُجــرىُفــيُمركــزُاقتــراعُعلــىُذلــكُاألمثلــةُُومــن

فـيُُحُالثانويـةُللبنـينمدرسـةُعبـداهللُبـنُابـيُالسـُر(،ُومركـزُاقتـراع32ُصندوقُرقـمُ)ُالزرقاءمنُمحافظةُاألولىُ
ُ(ُوغيرهاُمنُصناديقُاالقتراع.4ُصندوقُرقمُ)العقبةُمحافظةُ

ُ

 مدى توفر المستلزمات والمعدات الخاصة بعملية االقتراع: .10

ونقـصُُبرزهـا:ُعـدمُتناسـبأداتُالخاصـةُبعمليـةُاالقتـراعُومـنُوجودُنقصُفـيُالمعـُفريقُالمركزُالوطنيالحظُ
ونقـصُُالعديدُمنُصناديقُاالقتـراع،فيُاصةُبينُالمسجلينُفيُالكشوفاتُالخعددُالناخُعناالقتراعُأوراقُُدعد
جــراءاتُالحفــاظُعلــىُناخــب،ُوهــيُمــنُإُلكــلُتأمينهــامليــةُاالقتــراعُالتــيُوعــدتُالهيئــةُبالخاصــةُبعُاألقــالمفــيُ

كمــاُســجلُنقــصُفــيُالحبــرُالخــاصُلغايــاتُاخــذُالبصــمةُُالصــحةُوالســالمةُالعامــةُلمواجهــةُفــايروسُكورونــا،
نســـبةُللمقتـــرعينُاألميـــينُكمـــاُحصـــلُفـــيُمركـــزُاقتـــراعُمدرســـةُرمُالثانويـــةُالمختلطـــةُفـــيُدائـــرةُبـــدوُالجنـــوبُبال

(ُوغيرهُمنُالمراكز،ُوتعطلُقارئُالباركودُالخاصُبهويـةُاألحـوالُالمدنيـة،ُوعـدمُتـوفرُبـديل133ُصندوقُرقمُ)
ةُاالنتخابيـةُالثانيـةُفـيُمحافظـةُالزرقـاءُلهُكماُحصلُفيُمركزُاقتـراعُمدرسـةُالسـخنةُالثانويـةُللبنـين،ُفـيُالـدائُر

(،ُونقصُفيُشواحنُكاميراتُالتصويرُناهيكُعنُنقصانُمتطلباتُالصحةُوالسالمةُالعامة73ُصندوقُرقمُ)ُ
ُفيُالكثيرُمنُمراكزُاالقتراعُوالفرز.
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 بدء عملية االقتراع: .11

ىُموعـدُبـدءُعمليـةُاالقتـراعُوتعديالتـهُعلـ2016ُ(ُمـنُقـانونُاالنتخـابُلمجلـسُالنـوابُلسـنة30ُنصتُالمادةُ)
وقدُجاءُفيهاُ"ُيبدأُاالقتراعُفـيُالسـاعةُالسـابعةُمـنُصـباحُاليـومُالمحـددُلـذلكُوينتهـيُفـيُالسـاعةُالسـابعةُمـنُ

ُ.مساءُاليومُذاته..."

مـنُرؤسـاءُلجـانُاالقتـراعُفـيُالمراكـزُالتـيُتـمُرصـدهاُُ%71.8ماُنسبتهُُالتزاموقدُالحظُفريقُالمركزُالوطنيُ
ُ%25.1غرفُاالقتراعُفيُتمـامُالسـاعةُالسـابعةُصـباحا،ُفـيُحـينُتـأخرُمـاُنسـبتهُإلىُُخبينُللدخولدعوةُالناب

-7:15ماُبينُالساعةُ)إلىُُالتيُتمُرصدهاُغرفُاالقتراعإلىُُالدخولإلىُُمنُرؤساءُاالقتراعُبدعوةُالناخبين
غـرفُاالقتـراعُإلـىُُالـدخولُإلـىُمـنُرؤسـاءُلجـانُاالقتـراعُبـدعوةُالنـاخبينُ%2.5(،ُكماُتأخرُمـاُنسـبته7:30ُ

.%ُمـنُرؤسـاء6ُ(ُصباحا ،ُكمـاُتـأخرُمـاُنسـبته8:00ُ-7:31ماُبينُالساعةُ)إلىُُفيُالمراكزُالتيُتمُرصدها
مـاُبعـدُالسـاعةُإلـىُُغـرفُاالقتـراعُفـيُالمراكـزُالتـيُتـمُرصـدهاإلـىُُالـدخولإلـىُُلجـانُاالقتـراعُبـدعوةُالنـاخبين

مــاُحــدثُفــيُمركــزُاقتــراعُمدرســةُعلــىُذلــكُاألمثلــةُُومــن،ُ(نــاهأداُ)كمــاُهــوُمبــينُفــيُالشــكلُ(ُصــباح8:00)
ــدائرةُالثالثــةُفــيُمحافظــةُالعاصــمةُعمــانُصــندوقُرقــمُ)األساســيةُُســميرُالرفــاعي (،ُومركــز184ُللبنــينُفــيُال

(،ُومركـزُاقتـراعُمدرسـةُالشـريف66ُاقتراعُمدرسةُالمنصورةُالثانويةُالمختلطةُفيُمحافظةُجرشُصندوقُرقـمُ)
 .ُ(21فيُالعاصمةُعمانُصندوقُرقمُ)األولىُُصرُالثانويةُللبنينُفيُالدائرةالحسينُبنُنا

ُ

ُ
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العديد من اخسعباب منهعا: تعأخر لجعان االقتعراع والفعرز فعي إععداد إلىُُويعزىُالتأخيرُفيُافتتاحُمراكزُاالقتراع
إلـىُُالوصـولُفـيُاللجنعةأعضعاء  أحعد نتيجة لتعأخرأو  ،عملية االقتراعالمحضر الخاص لخلو الصندوق وبدء 

ُإلخ.ُُنترنتُ...باإل،ُوانقطاعُاالتصالُاإللكترونيُنتيجةُلتعطلُعمليةُالربطأوُُمركزُاالقتراع

ُوالُتعدُهذهُاألخطاءُمؤثرةُبشكلُجديُعلىُمجرىُالعمليةُاالنتخابيةُالعام.

ُ

  



 

58 

 

 
 

وبـدءُعمليـةُُاالقتـراعُغـرفإلـىُُالـدخولإلـىُُافتتـاحُالصـناديقُوتتمثـلُبـدعوةُالنـاخبينمرحلـةُهذهُالمرحلةُتتلوُ
ُاالقتراع.

 الناخب.مدى التحقق من شخصية  .1

.ُلالقتـراعُعامةُلجانُاالقتراعُباعتمادُالبطاقـةُالشخصـيةُعنُالتزاملقدُكشفتُالممارسةُالعمليةُلعمليةُاالقتراعُ
ُووحيـدُومعُذلكُرصدُالمركزُعـدمُالتـزامُعـددُمـنُلجـانُاالقتـراعُبالبطاقـةُالشخصـيةُكمصـدرُتعريـفُحصـري

مــنُأيُوثيقــةُتعريفيــةُُيــتمُقبــولكــانُإذُُ،(ُمــنُقــانونُاالنتخــاب/ك4بالناخــبُخالفــاُلمــاُنصــتُعليــهُالمــادةُ)
يُوثيقـةُأخـرىُشـاملةُأرخصـةُالقيـادة،ُُوُ،ر،ُدفتـرُالعائلـةتحمـلُالـرقمُالـوطنيُمثـلُجـوازُالسـفُينالمقترعبعضُ

ُُ.الصورةُالشخصيةُللناخبأوُُعلىُالرقمُالوطني

)كمـاُهـوُُمنُغرفُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهـاُ%1.6بماُنسبتهُاألمرُُالوطنيُتكرارُهذُالمركزوقدُسجلُفريقُ
،ُومثالُذلكُماُحدثُفيُمركزُاقتـراعُوفـرزُمدرسـةُبطريركيـةُالـرومُاألرثـوذكسُللبنـينُفـيُ(أدناهمبينُبالشكلُ

ةُالمفـرقُصـندوقُينُالثانويـةُالمختلطـةُفـيُمحافظـ(،ُومركـزُاقتـراعُمدرسـةُالفـد1محافظـةُمأدبـاُصـندوقُرقـمُ)
ــدائرةاألساســيةُُ(،ُومركــزُاقتــراعُمدرســةُأســعره125رقــمُ) صــندوقُرقــمُُإربــدُفــيُمحافظــةاألولــىُُللبنــينُفــيُال

ُ.ُ(ُوغيرهاُمنُصناديقُاالقتراع273)

 

ُ 
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 مدى التحقق من شخصية الناخبات المنقبات. .2

ُلســـنةُ(9وتعـــديلهاُرقـــمُ)اتُاألصـــُوُالخاصـــةُبـــاالقتراعُوالفـــرزُوجمـــع(ُمـــنُالتعليمـــات8ُنصـــتُالمـــادةُ)
ذانثـىُمـنُلجنـةُاالقتـراعُأقبـلُُالمنقبـةُمـنعلىُضرورةُالتحققُمنُشخصيةُالناخبةُُ،2016 ُوالفـرز،ُوا 

ُتعذرُذلكُفيتمُاالستعانةُبالشرطةُالنسائية.

إذُُ،اجراءاتُالتحقــقُالخاصــةُبالمنقبــاتامُبعـــضُاللجـــانُبــنُالممارســةُالعمليــةُقــدُكشــفتُعــدمُالتــُزأإالُ
مــنُُ%19.2،ُوبمــاُنســبتهُتهنبــاالقتراعُدونُالتحقـــقُمـــنُشخصــيُلعديــدُمــنُالســيداتُالمنقبــاتقامــتُا

ُ،ُ(أدناهماُهوُمبينُبالشكلُ)كُالناخباتُالمنقباتُوالتيُتمُمراقبتهاإليهاُُغرفُاالقتراعُالتيُحضرت

دائرةُالخامسـةُومثالُذلكُماُحدثُفيُمركزُاقتراعُوفرزُمدرسةُالجندويلُالثانويةُالشـاملةُللبنـاتُفـيُالـ
األساســـيةُُزورولـــةُبنـــتُاألخ،ُومركـــزُاقتـــراعُوفـــرزُمدرســـةُ(203)مُمـــنُالعاصـــمةُعمـــانُصـــندوقُرقـــ

ُُاُمنُمراكزُاالقتراع.(،ُوغيره5افظةُعجلونُصندوقُرقمُ)المختلطةُفيُمح

ُ
ُ

ُ

ُ
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 وجود مادة عازلة عليه.أو  مدى التحقق من وجود مادة الحبر على سبابة اليد اليسرى للناخب .3

ُسـبابةجراءُالتحقـقُمـنُعـدمُوجـودُمـادةُالحبـرُعلـىُإاماُعاماُمنُقبلُلجانُاالقتراعُبـظُالمركزُالتُزالح
ُ/ب(ُمـــنُالتعليمـــاتُالخاصـــةُبـــاالقتراعُوالفـــرزُوجمـــع8اليـــدُاليســـرىُللناخـــبُكمـــاُنصـــتُعليـــهُالمـــادةُ)

االنتخـابيُُالتحققُمنُعدمُوجودُمـادةُالحبـروذلكُبضرورةُ"ُم،2016(ُلسنة9ُوتعديلهاُرقمُ)األصواتُ
الذيُاألمرُُومنُعدمُوجودُمادةُعازلةُعليه"ُ،المعتمدُمنُالهيئةُعلىُإصبعُسبابةُاليدُاليسرىُللناخب

   من مرة. أكثر  النزاهة الخاصة بالتحقق من عدم ممارسة الناخب لحقه باالقتراع ضماناتمنُيعدُ

مـادةُالحبـرُعلـىُسـبابةُاليـدُاليسـرىُإالُأنُبعضُلجانُاالقتراعُوالفـرزُلـمُتلتـزمُبـالتحققُمـنُعـدمُوجـودُ 
                ُ،(أدنــــــاه)كمــــــاُهــــــوُمبــــــينُبالشــــــكلُُمــــــنُغــــــرفُاالقتــــــراعُالتــــــيُتــــــمُمراقبتهــــــاُ%1نســــــبتهُُللناخــــــبُبمــــــا

حدثُفيُمركزُاقتراعُوفرزُمدرسةُعينُبنيُحسنُالثانويةُللبناتُفـيُمحافظـةُُعلىُذلكُمااألمثلةُُومن
مدرسةُحسـنيُفريـزُالثانويـةُللبنـينُفـيُمحافظـةُالبلقـاءُصـندوقُُ(،ُومركزُاقتراع34المفرقُصندوقُرقمُ)

صندوقُُإربدُللبنينُفيُالدائرةُالرابعةُفيُمحافظةاألساسيةُُ(،ُومركزُاقتراعُمدرسةُالشيخُحسين33رقمُ)
ُاُمنُصناديقُاالقتراع.(ُوغيره253رقمُ)

نُُو لـمُتكـنُنسـبتهاُمـؤثرةُعلـىُيرىُالمركزُالوطنيُأنهُمنُالضروريُالتنبيهُعلـىُهـذهُاألخطـاءُحتـىُوا 
 مجرياتُالعمليةُاالنتخابية.ُ

ُ
 



 

61 

 

 مدى تمكين الناخبين من ممارسة حق االقتراع. .4

نصـتُإذُُوتعديالتـه،ُحـقُالنـاخبينُبـاالقتراع،2016ُ(ُلسنة6ُلقدُنظمُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ)
مـنُالتـاريخُالمحـددُيوما ُُقبلُتسعينُأردنيُبلغُثمانيُعشرةُسنةُشمسيةُمنُعمرهُلكل-أ/أ(ُمنهُ"3ُالمادةُ)

ُمجلسُالنوابُوفقُأحكامُهذاُالقانون".ُأعضاءُُإلجراءُاالقتراعُالحقُفيُانتخاب

الـوطنيُالعديـدُمـنُحـاالتُمنـعُممارسـةُحـقُاالقتـراعُفيمـاُُالمركزسجلُفريقُثناءُممارسةُعمليةُاالقتراعُأُو
ُُ،(أدناههوُمبينُبالشكلُُ)كماُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهاُ%9.4نسبتهُ

فــــيُاإللكترونيــــةُُأوُاخــــبُفــــيُكشــــوفاتُالنــــاخبينُالورقيــــةدراجُاســــمُالنإوذلــــكُألســــبابُعديــــدةُمنهــــا:ُعــــدمُ
ُالبطاقةُالشخصية.ُتجديدعدمُُالصندوق،

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
عمــالُالشــغبُبــبعضُأُوقيــامهمُمراكــزُاالقتــراعأمــامُُألنصــارُبعــضُالمرشــحينُكمــاُحالــتُعمليــةُالتجمهــر

طــالق ُ،خوفــاُعلــىُحيــاتهمُارســةُحقهــمُفــيُاالقتــراعدونُالســماحُلــبعضُالنــاخبينُمــنُمماراتُالناريــةُالعيــُوا 
ُالراشــديةُمدرســةمعبــدُالثانويــةُللبنــاتُُوأمُُمركــزُاقتــراعُوفــرزُمدرســةأمــامُُكُمــاُحــدثعلــىُذلــاألمثلــةُُومــن

اج،ُومدرسـةُصـالحُالثانويـةُالشـاملةُللبنـاتُفـيُمنطقـةُجبـلُالتـ،ُومدرسـةُهالـةُبنـتُخويلـدُتللبنـااألساسيةُ
ُ.شرفيةُمنُالدائرةُاالنتخابيةُالثانيةُفيُمحافظةُالعاصمةدينُالثانويةُللبنينُفيُمنطقةُاألال

وحالـتُدونُُالشـمالبـدوُُدائـرةمركزُاقتراعُمدرسةُالخالديةُالثانويةُللبناتُفيُأمامُُعمالُشغبأُتكماُحدث
ُ.مركزُاالقتراعإلىُُوصولُالناخبين
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خــرىُدونُممارســةُبعــضُالنــاخبينُأإلــىُُقــلُبعــضُمراكــزُاالقتــراعُمــنُمنطقــةةُنحالــتُعمليــاألمــرُُوكــذلك
مـاُاعتبـروهُنتيجـةُلوجـودهُضـمنُأوُُديـدُعـنُمكـانُسـكناهمجةُلبعدُمركـزُاالقتـراعُالجيلحقهمُفيُاالقتراعُنت

ُوخاصةُماُحدثُفيُدائرةُانتخابيةُمحافظةُعجلونُخرىأتجمعُلعشيرةُ

تمكنــواُمــنُدخــولُمراكــزُاالقتــراعُهــيُلألشــخاصُُالمنــعُلألشــخاصُالــذينفيمــاُكانــتُالنســبةُاألكبــرُلعمليــةُ
ُُ.بفايروسُكوروناإصابتهمُُتبينالذينُ

تهيئــةُالظـروفُالمناســبةُلتمكـينُفئــةُالمحجــورينُُاعلنـتالهيئـةُالمســتقلةُلالنتخـابُكانــتُقــدُوبـالرغمُمــنُأنُ
اتُوتجهيــزاتُوافيــةُبــالغرضُلهــذهُوالمعـزولينُفــيُمنــازلهمُمــنُممارســةُحقهــمُفــيُاالقتــراع،ُمــنُخــاللُتعليمــ

ُ.باالنتخابُالغايةُإالُأنُهؤالءُلمُيتمُتمكينهمُعلىُأرضُالواقعُمنُممارسةُحقهم

المصابينُبفايروسُكوروناُمنُاالنتخابُبعدُاألشخاصُُعنُجدوىُمنعُهؤالءيتساءل المركز الوطني ُوهنا
ُمنُخاللهاُاصـابتهم،ُعلمـاُبـانهمُليسـواُمـنُغرفُاالقتراعُوقراءةُبياناتهمُالشخصيةُالتيُتبينإلىُُوصولهم

أو1ُُ/ُب(ُمنُقانونُاالنتخابُلمجلـسُالنـواب3الذينُأوقفُحقهمُباالقتراعُبموجبُنصُالمادةُ)األشخاصُ
الهيئـةُالمسـتقلةُلالنتخـابُكانـتُقـدُأعلنـتُعـنُاتخاذهـاُكافـةُإجـراءاتُُفـإناإلشـارةُُحرمواُمنه،ُوكماُسـبقت

كانتُقدُأعلنتُعنُتحديدُكماُأنهاُُسالمةُاللجانُالعاملةُفيُيومُاالقتراع،الصحةُوالسالمةُالعامةُلضمانُ
المحجـورينُفـيُمنـازلهمُلحقهـمُفـيُاالقتـراعُوعملـتُعلـىُتعـديلُالتعليمـاتُاألشـخاصُُموعدُمحـددُلممارسـة
،ُلضــمانُممارســةُهــذهُالفئــةُمــن2016ُ(ُلســنة9ُوتعــديلهاُرقــمُ)األصــواتُُرزُوجمــعالخاصــةُبــاالقتراعُوالفــ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.لمُيحدثاألمرُُهذاُفإنُشديدولألسفُالإالُأنهُُخبينُلحقهمُفيُاالقتراع،النا
خـاصُبأسـماءُُ(ُوالتـيُتقضـيُبتنظـيمُكشـف1مكـرر/أ/9ُولمُتلتـزمُالهيئـةُالمسـتقلةُلالنتخـابُبـنصُالمـادةُ)

تــراعُوالفــرزُورقــمُالصــندوقُالمــدرجُفيــهُالمعــزولينُفــيُمنــازلهمُيحــددُفيــهُمركــزُاالقأوُُالنــاخبينُالمحجــورين
                                                           

يوقفُاستعمالُحقُاالنتخابُ-وتعديالتهُعلىُب2016ُ(ُلسنة6ُ(ُمنُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ)3نصتُالمـــــــادةُ)1ُ
لمنتسبيُالقواتُالمسلحة/ُالجيشُالعربيُوالمخابراتُالعامةُواألمنُالعامُوقواتُالدركُوالدفاعُالمدنيُفيُأثناءُوجودهمُفيُالخدمةُ

ُدمُالمدني.الفعليةُباستثناءُالمستخ
ُاالنتخاب:منُممارسةُحقُُيحرم-ج
ُقانونيا .المحكومُعليهُباإلفالسُولمُيستعدُاعتبارهُ-1
ُعليه.المجنونُأوُالمعتوهُأوُالمحجورُ-2
تدرجُالدائرةُفيُجداولُالناخبينُاسمُمنُيوقفُاستعمالُحقهُفيُاالنتخابُأوُيحرمُمنهُوفقُاحكامُالفقرتينُ)ب(ُوُ)ج(ُمنُُال-د

 ـــــادة.هذهُالمــ
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(ُســاعةُمــنُالتــاريخُالمحــددُإلجــراء24ُتعليقــهُعلــىُمــدخلُغرفــةُاالقتــراعُوالفــرزُقبــلُ)إلــىُُالناخــبُليصــار
ُُاالقتراع.

(ُمنُالمادةُذاتهاُوالتـيُتـنصُانـهُبعـدُانتهـاءُاالقتـراعُيتخـذُالمجلـسُقـرارا2ُكماُلمُتلتزمُالهيئةُبنصُالفقرةُ)
ُاألسـاورةالمعـزولينُفـيُمنـازلهمُومرتـديُأوُُدةُالُتزيدُعلـىُسـاعتينُلتمكـينُالنـاخبينُالمحجـورينبالتمديدُلم
ُُمنُاالقتراع.اإللكترونيةُ

ُوبذلكُتكونُالهيئةُقدُحرمتُشريحةُواسعةُمنُالمواطنينُمنُممارسةُحقهمُفيُاالنتخاب.ُ

 مدى التأثير على خيارات الناخبين. .5

يُلمراقبــةُاالنتخابــاتُالعديــدُمــنُالممارســاتُالتــيُكــانُمــنُشــأنهاُالتــأثيرُفريــقُالمركــزُالــوطنأعضــاءُُالحــظ
ُُعلىُإرادةُالناخبينُبعدةُأشكالُوطرائق.

وتمارسُعلىُنطاقُواسعُفيُكلُاالنتخابـاتُوالُيبـديُالنـاخبونُوالُمنتشرةُومنُالمعلومُأنُهذهُالممارساتُ
الثقافــةُالســائدةُوالتــيُتســمحُبكثيــرُمــنُُســببعليهــاُبوالُتبــديُالســلطاتُالــتحفظُُ،عليهــاالمرشــحونُالــتحفظُ

ُ:ومنُهذهُالممارساتُ.ذهُالمسائلوزُوالتساهلُفيُهاالتج

ميينُوكبارُالسنُوتوجيههمُللتصـويتُألحـدُغرفةُاالقتراعُمعُالناخبينُاألإلىُُدخولُبعضُالمرافقين .1
 .المرشحين

 .كُداخلُمركزُاالقتراعطلبُمندوبيُالمرشحينُمنُالناخبينُالتصويتُلمرشحينُوقوائمُمعينهُوذل .2

ُالتقاءُبعضُالمرشحينُمعُالنـاخبينُاألميـينُوكبـارُالسـنُداخـلُمركـزُاالقتـراعُوالـدخولُمعهـمُأحيانـا .3
 .مولقائمتهمُداخلُغرفةُاالقتراعُوالطلبُمنهمُالتصويتُلهإلىُ

غرفـــةُإلـــىُُتوزيـــعُالكـــروتُالتعريفيـــةُبـــبعضُالمرشـــحينُوالقـــوائمُداخـــلُمركـــزُاالقتـــراعُوقبـــلُالـــدخول .4
 ُ.االقتراع

ُ،ُومـن(أدنـاه)كمـاُهـوُمبـينُبالشـكلُُمـنُصـناديقُاالقتـراعُالتـيُتـمُمراقبتهـاُ%20وذلكُفيماُالُتقلُنسـبتهُعـنُ
علــىُذلــكُمــاُحــدثُفــيُكــلُمــنُمركــزُاقتــراعُوفــرزُمدرســةُالحويــةُالثانويــةُللبنــاتُفــيُمحافظــةُالكــركُاألمثلــةُ

مختلطـةُفـيُالـدائرةُاالنتخابيـةُالخامسـةُفـيُالعاصـمةُ(،ُومركزُاقتراعُمدرسةُالدبـةُالثانويـةُال179صندوقُرقمُ)
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(،ُومركـزُاقتـراعُمدرسـةُبـاعونُالثانويـةُالشـاملةُللبنـاتُفـيُمحافظـةُعجلـونُصـندوق351ُعمانُصندوقُرقـمُ)
 ُ(ُوغيرهاُمنُمراكزُوصناديقُاالقتراع.2رقمُ)

ُ
ُ

والمالحظععات الععى المركععز  كاوىالشعع مععن الكثيععر وردتمععن اإلشععارة الععى انععه مععع بععدء عمليععة االقتععراع  وهنععا البععد
 معافعي العديعد معن العدوائر االنتخابيعة،  البعض بعضها مع االقتراع دفاتر صفحات بعض التصاق حولالوطني 

 .القوائم باحدى الخاصة الصفحة اخفاء الى دىأ

 مدى االلتزام بمبدأ سرية االقتراع. .6

يكونُاالنتخابُعاما ُ"علىُأنُُ(ُمنه27ادةُ)وتعديالتهُفيُالم2016ُنصُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُلسنةُ
التعليماتُالتنفيذيةُتحـددُطريقـةُاقتـراعُالناخـبُالـذيُيـدعيُعلىُأنُُ(ُمنه38سريا ُومباشرا ".ُكماُنصتُالمادةُ)

(ُمـنُالدسـتور.67ُالمنصوصُعليهـاُفـيُالمـادةُ)ُاالقتراععدمُالقدرةُعلىُالكتابةُبماُيتوافقُمعُسريةُأوُُاألمية
مارساتُالفعليةُلعمليةُاالقتراعُقـدُكشـفتُالعديـدُمـنُالممارسـاتُالتـيُتخـلُبسـريةُاالقتـراعُفيمـاُنسـبتهُإالُأنُالم

 (.أدناهكماُهوُمبينُبالشكلُ)مراقبتهاُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتم4.9%ُُ
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ُ
 

  ومن هذه الممارسات:

الـذينُاألشـخاصُُسـماءقاعـةُاالقتـراعُوذكـرُاسـمُالقائمـةُوأإلـىُُكبـارُالسـناألشـخاصُُدخولُالعديدُمـن .1
يــــودونُالتصــــويتُلهــــمُبصــــوتُمرتفــــع،ُرغــــمُثنــــيهمُمــــنُقبــــلُبعــــضُرؤســــاءُاللجــــانُعــــنُالقيــــامُبهــــذهُ

ُالتصرفات،ُوالتغاضيُعنهمُمراتُأخرى.

ُن.ياألمياألشخاصُُالمرشحينُبصوتُمرتفعُمنُقبلأسماءُُكذلكُذكر .2

اللجنــــةُرتفــــعُأمــــامُانتخــــابهمُبصــــوتُمُالــــذينُيــــودونتعمــــدُبعــــضُاألشــــخاصُذكــــرُأســــماءُاألشــــخاصُ .3
ُوالحاضرينُمنُمندوبيُالمرشحين.

ُمية.أوُمدعيُاألُمييناألشخاصُاألُالتصويتُالعلنيُمنُقبل .4

بعـــضُُألنصـــاروجـــودُالمعـــزلُبـــالقربُمـــنُشـــبابيكُغرفـــةُاالقتـــراعُدونُوجـــودُســـتائرُعليهـــاُمـــاُســـمحُ .5
ُالمرشحينُمنُمشاهدةُالناخبينُوهمُيدلونُبأصواتهمُداخلُالمعزل.

سـمحُللنـاخبينُالموجـودينُعنـدُالمعـازلُمـاُُ،لُفيُبعضُمراكزُاالقتراعُمنُبعضـهاُالـبعضقربُالمعاُز .6
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ُخر.أوراقُاقتراعُكلُمنهماُلآلُفيُذاتُالوقتُمنُرؤية

منُقبـلُالناخـبُُاالقتراعجلوسُالمندوبينُوالمحاوالتُالعديدةُلتصويرُورقةُأماكنُُقربُبعضُالمعازلُمن .7
ُواالكتفاءُأحيانا ُبشطبُالصورة.ُاألشخاصُُهؤالءانونيُبحقُقأيُإجراءُُوتغاضيُاللجانُعنُاتخاذ

ُتصويرُورقةُاالقتراعُوعرضهاُأمامُاآلخرينُوعلىُمواقعُالتواصلُاالجتماعي.ُ .8

رفـعُدفتـرُاالقتـراعُبعـدُالتصـويتُعليـهُليـتمُمشـاهدتهُمـنُقبـلُمنـدوبُأحـدُالمرشـحينُداخـلُغرفـةُاالقتــراعُ .9
زُاقتراعُوفرزُمدرسةُعبدُاهللُبنُقيسُالحارثيُاألساسيةُللبنينُفيُاألمرُالذيُتكررُأكثرُمنُمرةُفيُمرك

ُ(.65ُمحافظةُالعقبةُصندوقُرقمُ)

مـنُمركـزُاقتـراعُوفـرزُمدرسـةُعقربـاُالثانويـةُالشـاملةُللبنـاتُفـيُالتيُحدثتُفيُكلُمنُاإلجراءاتُُوغيرهاُمن
زُاقتــراعُمدرســةُبــاعونُالثانويــةُالشــاملةُ(،ُومركــ100صــندوقُرقــمُ)ُإربــدُالــدائرةُاالنتخابيــةُالثانيــةُمــنُمحافظــة

(،ُومركـزُاقتـراعُمدرسـةُالعـراقُالثانويـةُالشـاملةُللبنـينُفـيُمحافظـة2ُللبناتُفيُمحافظةُعجلونُصندوقُرقمُ)
ُ(ُوغيرهاُمنُمراكزُاالقتراع.199الكركُصندوقُرقمُ)

 التسجيل داخل غرف االقتراع.أو  استخدام الهواتف النقالة لغايات التصوير .7

وتعـديلهاُاألصـواتُُوجمـع والفـرز بـاالقتراع الخاصـة التنفيذيـة (ُمـنُالتعليمـات12فاُلماُنصتُعليـهُالمـادةُ)خال
 داخـل للتصـويرُوالتسـجيل وسـيلةأيُُأوُالنقـال الهـاتف اسـتعمال الناخـب علـى "يمنعُبأن2016ُلسنةُ (9) رقم

ُكانت".ُ صورةبأيُُاالقتراع غرفة

جلواُالعديــدُمــنُممارســاتُاســتخدامُالنــاخبينُللهــاتفُالنقــالُلغايــةُتصــويرُالــوطنيُقــدُســُمنــدوبيُالمركــزإالُأنُ
ُ.(أدناه)كماُهوُمبينُبالشكلُُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهاُ%4.8ورقةُاالقتراعُفيماُنسبتهُ

اخمثلععة  ومععنومــنُهــذهُالمحــاوالتُمــاُتــمُضــبطهاُمــنُقبــلُرئــيسُلجنــةُاالقتــراعُوشــطبها،ُومنهــاُمــاُلــمُي ضــبط.ُ
الحيــرانُالثانويــةُللبنــاتُفــيُالــدائرةُالرابعــةُمــنُأمُُاقتــراعُوفــرزُمدرســةلــىُذلــكُمــاُحــدثُفــيُكــلُمــنُمركــزُع

محافظـةُ(،ُومركزُاقتراعُمدرسةُرقيهُبنـتُالرسـولُالثانويـةُالمختلطـةُفـي204ُمحافظةُالعاصمةُصندوقُرقمُ)
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الـدائرةُاالنتخابيـةُالثانيـةُفـيُُلبنـاتُفـيلاألساسـيةُُهيـااألميـرةُُ(،ُومركزُاقتراعُمدرسة146صندوقُرقمُ)ُالبلقاء
ُ(ُوغيرهاُمنُمراكزُاالقتراع.55محافظةُالعاصمةُصندوقُرقمُ)

ُ
 لجان االقتراع والفرز.أعضاء  تغيير .8

شهدتُعمليـةُاالقتـراعُوالفـرزُالعديـدُمـنُعمليـاتُالتغييـرُألعضـاءُلجـانُاالقتـراعُوالفـرزُخـاللُعمليـةُاالقتـراعُ
وذلــكُألســبابُولمــددُُ،(أدنــاه)كمــاُهــوُمبــينُبالشــكلُُاالقتــراعُالتــيُتــمُمراقبتهــاُمــنُصــناديقُ%1.9فيمــاُنســبتهُ

ةُلـذهابهمُنتيجـأوُُ،لجنـةُاالقتـراعُوالفـرزُلممارسـةُحقهـمُبـاالقتراعأعضـاءُُأوُمختلفةُمنها:ُنتيجـةُلـذهابُرئـيس
لــىُحــيإألداءُالصــالة،ُحيــثُتــمُ نُحضــارُشــخصُبــديلُليحــلُمحــلُكــلُعضــوُمــنُاألعضــاءُعنــدُمغادرتــهُوا 

علــىُذلــكُمــاُحــدثُفــيُكــلُمــنُمركــزُاقتــراعُاألمثلــةُُومــنُ.نتيجــةُلــورودُشــكوىُعلــىُرئــيسُاللجنــةأوُُ،عودتــه
عبــينُ(،ُومركــزُاقتــراعُمدرســة301ُصــندوقُرقــمُ)ُالكــركمحافظــةُفــيُُالمختلطــةاألساســيةُُســولوفــرزُمدرســةُ

النعـامُالشـرقيةُالثانويـةُأمُُة(،ُومركزُاقتراعُمدرس131صندوقُرقمُ)ُعجلونفيُمحافظةُعبلينُالثانويةُللبناتُ
 (ُوغيرهاُمنُمراكزُاالقتراع.39صندوقُرقمُ)ُالمفرقفيُمحافظةُُللبنين
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 من ذوع اإلعاقة. اخشخاص  اقتراع .9

لسـنةُ (9) وتعـديلهاُرقـماألصـواتُُوجمـع والفـرز بـاالقتراع الخاصـة التنفيذيـة (ُمـنُالتعليمـات9حـددتُالمـادةُ)
أ(ُمنهاُاألولويةُفيُاالقتراعُللناخبينُالمعاقين،ُوقدُشهدتُ(وقدُأعطتُالفقرةُُ.آليةُاقتراعُذويُاإلعاقةُم2016

أشـخاصُُالتـيُارتادهـامـنُصـناديقُاالقتـراعُُ%79.8نسـبتهُُفيمـامراكزُاالقتراعُوالفرزُالتزاماُبتنفيذُهذهُالمـادةُ
ُ.منُذويُاالعاقة

ُُُُُُُُُُُُُُُُُفيمـــــــاُُســـــــبُالتعليمـــــــاتُالتنفيذيـــــــةحاإلعاقـــــــةُُإعطـــــــاءُاألولويـــــــةُلألشـــــــخاصُذويبُااللتـــــــزامُيالحـــــــظلـــــــمُُبينمـــــــا
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،(أدنـــــــــــاههـــــــــــوُمبـــــــــــينُبالشـــــــــــكلُُ)كمـــــــــــامـــــــــــنُصـــــــــــناديقُاالقتـــــــــــراعُالتـــــــــــيُتـــــــــــمُمراقبتهـــــــــــاُُ%20.2نســـــــــــبتهُ

نتيجــةُلعــدمُوجــودُأوُُ،الطوابــقُالعليــاُفــيُمراكــزُاالقتــراعإلــىُاإلعاقــةُُلعــدةُأســبابُمنهــا:ُصــعوبةُوصــولُذوي
ُعطائهمُاألولويةُعلىُغيرهمُمنُالناخبين.ا ُُواإلعاقةُُذوياألشخاصُُاالقتراعُيستدعيُتقديمُاكتظاظُفيُمراكز
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ُ
فيمــاُاإلعاقــةُُشخصــيةُالمرافــقُلألشــخاصُمــنُذويفريــقُالمركــزُالــوطنيُعــدمُالتحقــقُمــنُأعضــاءُُكمــاُســجل

ســبابةُاليــدُوعــدمُالتحقــقُمــنُوجــودُحبــرُخــاصُعلــىُ،ُمــنُصــناديقُاالقتــراعُالتــيُتــمُمراقبتهــاُ%12.9نســبتهُ
ُ(.أدناه)كماُهوُمبينُبالشكلينُُناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهامنُصُ%12.6اليمنىُللمرافقينُفيماُنسبتهُ

ُ
لعـدمُتهيئـةُُوالفـرزُالمتبعةُفيُمراكزُاالقتراعاإلجراءاتُُعدمُرضاهمُعناإلعاقةُُمنُذوياألشخاصُُكماُأبدى

هــاُفــيُالطوابــقُالعلويــة،ُوعــدمُشــرحُآليــةُاالقتــراعُلهــمُفيمــاُنســبتهُغرفــةُاالقتــراعُلتلبيــةُاحتياجــاتهمُنتيجــةُلوجود
 .ُ(أدناه)كماُهوُمبينُبالشكلُاإلعاقةُُمنُذويأشخاصُُتراعُالتيُتمُمراقبتهاُوارتادهامنُصناديقُاالق1.6%ُ
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ُ
مـاُفياإلعاقـةُُعدمُتناسبُارتفاعُالمعـزلُوصـندوقُاالقتـراعُلألشـخاصُمـنُذويُالوطنيُالمركزكماُالحظُفريقُ

،ُكماُالحظُالفريقُعـدمُتـوفرُ(أدناه)كماُهوُمبينُبالشكلُُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهاُ%9،5ُنسبتهُ
ُقصارُالقامة"ُعندُصندوقُاالقتراعُوالمعزلُالخـاصُبـاالقتراعوخاصةُ"اإلعاقةُُدرجُخاصُلألشخاصُمنُذوي

خاصــةُممــنُاإلعاقــةُُحــولُالمعــزلُتســمحُلــذوي،ُوعــدمُتــوفرُمســاحةُكافيــةُفــيُمراكــزُاالقتــراعُالتــيُتــمُمراقبتهــا
 .يستخدمونُالكراسيُالمتحركةُبالحركةُداخلها

ُ
مفادهــاُانــهُاإلعاقــةُُالمقترعــاتُمـنُذويإحــدىُُغرفــةُالعمليــاتُفـيُالمركــزُالــوطنيُشــكوىُمـنُقبــلإلــىُُوقـدُورد

القتـراعُالـذيُتنـويُالتوجـهُكـانُمركـزُاإذاُُةُالمستقلةُلالنتخابُواسـتعالمهابعدُاتصالهاُعلىُالخطُالساخنُللهيئ
نهُمجهـز،ُلتتفاجـأُعنـدُوصـولهاُإليـهُبأنـهُغيـرُمجهـزُوانُاسـمهاُأابتهاُبإجعاقة،ُتمُهيئا ُالستقبالُذويُاإلليهُمإ

إلىُُمساعدتهاُوحملهااألمنُُمدرجُفيُكشوفاتُصندوقُاقتراعُيقعُفيُالطابقُالثالث،ُحيثُعرضُعليهاُرجال
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اُفتاة،ُلتتعرضُبعدُذلكُللتنمـرُواالسـاءةُمـنُقبـلُبعـضُالفتيـاتُالموجـوداتُالطابقُالثالث،ُلكنهاُاعتذرتُكونه
تحديـداُفـيُمركـزُاقتـراعُُالمسؤوالتُعنُمركزُاالقتراع،ُوذلكُماُحصلإحدىُُفيُساحةُالمركزُوالطردُمنُقبل

ُعمان.ُتغريدُالثانويةُاالستكشافيةُالمختلطةُفيُالدائرةُاالنتخابيةُالرابعةُفيُالعاصمةُمدرسةُاألميرةُ

اإلعاقـةُُذوياألشـخاصُُ(ُمركزا ُالقتـراع23نُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُكانتُقدُحددتُ)أُىاإلشارةُإلُبدُمنُال
ُ:فيُجميعُالدوائرُاالنتخابيةُولكنُمماُيؤخذُعلىُهذهُالمراكز

 

أمـاُُ،يدُمـنهمُلحقـهُفـيُاالقتـراعدذويُاالعاقة،ُماُحالُدونُممارسةُالعاألشخاصُُسكنأماكنُُبعدهاُعن .أ
هـــذهُإلـــىُُلوصـــولهمُالعاليـــةجـــورُالمواصـــالتُنتيجـــةُلمـــاُســـيتكبدونهُمـــنُأأوُُ،نتيجـــةُلبعـــدُالمركـــزُعـــنهم

 .كونُالعديدُمنُالدوائرُاالنتخابيةُتمتازُبامتدادُمساحتهاُالجغرافيةُ؛المراكز

 ئر.وتوزيعهمُالجغرافيُفيُهذهُالدوااإلعاقةُُمنُذويُالناخبينُيراعُعندُتحديدُهذُالمراكزُعددلمُ .ب

ــمُتكــنُجميعهــاُمتــوفرةُفــيُاإلعاقــةُُذوياألشــخاصُُالنــاخبينُمــنأســماءُُنكمــاُأ .ج فــيُالــدوائرُاالنتخابيــةُل
مركـــزُإلـــىُُالمراكـــزُالتـــيُهيئتهـــاُالهيئـــةُالمســـتقلةُلالنتخـــابُالقتـــراعهم،ُحيـــثُكـــانُيطلـــبُمـــنهمُالـــذهاب

اةُنتيجــةُلعــدمُتهيئــةُتلــكُالــذيُتســببُلهــمُبــالكثيرُمــنُالمعانــاألمــرُُ،بأصــواتهمُدالءلــإلصــليُاقتــراعهمُاأل
 المراكزُالستقبالهم.ُ

 منُذويُاالعاقة.ُاألشخاصُُبشكلُكاٍفُللتعاملُمعُومدربةُ ُةُ لجانُاالقتراعُوالفرزُلمُتكنُمهّيأنُكماُأُ .د

مــنُقبــلُلجــانُاالنتخــابُشــروطُالصــحةُوالســالمةُاإلعاقــةُُمــنُذوياألشــخاصُُعنــدُالتعامــلُمــعُلــمُيــراعَُ .ه
 المستقلةُلالنتخاب.ُُالعامةُالتيُحددتهاُالهيئة

 

 استغالل اخطفال في العمل بالدعاية االنتخابية لصالح المرشحين: .10

/س(ُمـنُالتعليمـاتُالمعدلـةُللتعليمـاتُالتنفيذيـة7ُمُبـنصُالمـادةُ)خابيـةُشـوهدُعـدمُااللتـزامعُبـدءُالعمليـةُاالنت
غيل اخطفعال فعي الدعايعة عدم تشعوالتيُتنصُعلـىُ"ُ،2020تُالدعايةُاالنتخابيةُلسنةُالخاصةُبقواعدُحمال

كعام حعلى سعالمتهم وبمعا يتوافعق معع أ راً ن تشكل خطالتي من شأنها أاخعمال  اللهم فياستغأو  االنتخابية
ـــــالُممـــــنُهـــــمُدونُســـــنُالسادســـــةُعشـــــر،ُوُ"قعععععانون العمعععععل النافعععععذ المفععععععول ـــــذيُيحظـــــرُتشـــــغيلُاألطف ُُُُُُُُُُُُُُُُال
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جــدا ُمشــاهدتهُألطفــالُيعملــونُبالدعايــةُاالنتخابيــةُلصــالحُســجلُفريــقُالمركــزُالــوطنيُوعلــىُنطــاقُواســعُإذُ
ُمراكزُاالقتراعُوالفرز،ُمنُخاللُتوزيعُالبطاقاتُالخاصةُبالمرشحينُوصورهم،أمامُُبعضُالقوائمُوالمرشحين

أســماءُُمــنُخــاللُارتــدائهمُللقبعــاتُالتــيُتحمــلأوُُ،(البــزاتوالســتراتُالخاصــةُ)ُالمالبــسمــنُخــاللُارتــداءُأوُ
قتـراعُمـنُمراكـزُاالُ%81.6ُالهتافُبأسـماءُالمرشـحين،ُفيمـاُنسـبتهُأوُُشحينُوالقوائمُاالنتخابية،وصورُالمُر

 (.أدناه)كماُهوُمبينُبالشكلُُوالفرزُالتيُتمتُمراقبتها

ُُ

 

 

 

 

 

 .لجنة االقتراع والفرزأعضاء  أوقات اقتراع .11

 (9) رقموتعديلهاُاألصواتُُوجمع الفرزُو باالقتراع الخاصة التنفيذية /ب( من التعليمات10خالفا لنص المادة )
وقــاتُالتــيُفــةُبممارســةُحقهــمُبــاالقتراعُفــيُاأل"يقــومُالعــاملونُفــيُكــلُغُرعلــىُأنُُوالتــيُنصــت2016ُُلســنة

فريـقُالمركــزُالـوطنيُقيــامُرئــيسُاللجنـةُبتحديــدُأوقــاتُأعضــاءُُيحـددهاُرئــيسُلجنـةُاالقتــراعُوالفــرز"ُفلـمُيســجل
ُُ(.أدناهُبالشكل)كماُهوُمبينُُناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهامنُصُ%22.6هُاللجنةُفيماُنسبتأعضاءُُالقتراع

فـيُذاتُصـناديقُُلجنـةُاالقتـراعُوالفـرزُبممارسـةُحقهـمُفـيُاالقتـراعأعضـاءُُالفريـقُقيـامأعضـاءُُكماُلـمُيشـاهد
اعُوالفـرزُلـمُلجـانُاالقتـُرأعضاءُُبعضأسماءُُنأالمركزُالوطنيُأعضاءُُ،ُوقدُعلماالقتراعُالتيُيعملونُعليها
النــاخبينُفـــيُذاتُمراكـــزُاالقتـــراعُالتـــيُيعملــونُفيهـــا،ُمـــاُحـــالُدونُممارســـةُأســـماءُُيــتمُادراجهـــاُفـــيُكشـــوفات

 البعضُمنهمُلحقهُفيُاالقتراع.
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ُ
 مدى توقف عملية االقتراع:  .12

مــنُُ%12.5شــهدتُعمليــةُاالقتــراعُتوقفــاُلمــراتُعديــدةُفــيُالعديــدُمــنُمراكــزُوصــناديقُاالقتــراعُفيمــاُنســبتهُ
للســماحُألعضــاءُُ:منهــاُ،،ُألســبابُعديــدة(أدنــاهُبالشــكل)كمــاُهــوُمبــينُُصــناديقُاالقتــراعُالتــيُتمــتُمراقبتهــا

أخـذُقسـطُمـنُالراحـةُوتنـاولُأوُُنتيجـةُلقيـامهمُبـأداءُالصـالة،أوُُلجنةُاالقتراعُوالفرزُبتنـاولُوجبـاتُالطعـام،
انقطــــاعُالتيــــارُأوُُطــــاعُاالتصــــالُباإلنترنــــت،انقأوُُاإللكترونــــيُنتيجــــةُلتعطــــلُالــــرابطأوُُفنجـــانُمــــنُالقهــــوة،

إلـىُُتوقـفُعمليـةُاالقتـراعإلـىُُمـاُأدىُاالناخبينُالمصابينُبفايروسُكورونـأحدُُنتيجةُلحضورأوُُالكهربائي،
ُهتصــويرُورقــةُاالقتــراعُوالتعامــلُمــعُهــذُالنــاخبيننتيجــةُلمحاولــةُبعــضُأوُُ،تعقــيمُخلفــهالعمليــةُإجــراءُُحــين

ُحالُشخصيةُالغير.محاولةُانتأوُُالحاالت،
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 إعاقة سير العملية االنتخابية:  .13

علىُسيرُالعمليةُاالنتخابيةُداخلُمراكزُُسلبيُ ُثيرُ تأالتيُكانُلهاُاألعمالُُالعديدُمنحدثتُخاللُيومُاالقتراعُ
ُُ:مثل،ُ(أدناهُبالشكل)كماُهوُمبينُُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتمتُمراقبتهاُ%2.1االقتراعُوالفرزُفيماُنسبتهُ

محاولةُبعضُالناخبينُرفضُوضعُمادةُالحبرُعلىُسبابةُيدهُوحدوثُمشادةُكالميةُبينهمُوبينُأعضـاءُ .1
.ُتدخلُرجالُاألمنُأحيانا،ُوخروجُالبعضُمنهمُدونُوضعُالحبرُعلىُسبابةُيدهُومثالُعلـىُذلـكُاللجنة

ُمنُالمراكز.المختلطةُفيُمحافظةُالطفيلةُوغيرهاُاألساسيةُُعميرُبنُالحارثُماُحدثُفيُمدرسة

ومــنُُداخــلُمراكــزُاالقتــراعأحيانــاُوبــينُأنصــارهمُأحيانــاُأخــرىُُمشــاداتُكالميــةُبــينُالمترشــحينحــدوثُ .2
األساســـيةُُاليمـــانُبنـــتُفاطمـــةُاألمثلـــةُعلـــىُذلـــكُالمشـــاجرةُالتـــيُحـــدثتُفـــيُمركـــزُاقتـــراعُوفـــرزُمدرســـة

ُثرُمنُنصفُساعة.فيُمحافظةُالطفيلةُوالتيُأدتُإلىُتوقفُعمليةُاالقتراعُإلىُأكُالمختلطة

ُ.منشجارُبينُناخبتينُنتيجةُلعدمُتقيدُإحداهنُبشروطُالسالمةُالعامةُوتدخلُرجالُاأل .3

ُ.منمعُرجالُاألُحياناُ أمشاداتُكالميةُبينُالناخبينُالمصابينُبفيروسُكوروناُوأعضاءُلجنةُاالقتراعُُو .4

ُ.األميةُوالتصويتُبصوتُمرتفعُادعاءالبعضُُةمحاول .5

ُ.بشكلُجماعيُاالقتراعُةمحاول .6

ُ.بعضُالناخبينُاالقتراعُأكثرُمنُمرةُأوُانتحالُشخصيةُالغيرُةمحاول .7

ُ.حدوثُخالفاتُبينُمندوبيُالمرشحينُوتدخلُرجالُاالمن .8

ُانقطاعُالتيارُالكهربائيُفيُأكثرُمنُدائرةُومحافظة،ُمماُأدىُإلىُتوقفُعمليةُاالقتراع. .9

ُسلبيُ  ُعلىُسيرُعمليةُاالقتراع.ُوغيرهاُمنُاألحداثُالتيُكانُلهاُتاثير 

للبنــاتُفــيُاألساســيةُُعلــىُذلــكُمــاُحــدثُفــيُكــلُمــنُمركــزُاقتــراعُوفــرزُمدرســةُفاطمــةُالزهــراءاألمثلــةُُومــن
المختلطــةُفــيُمحافظــةُعجلــونُاألساســيةُُ(،ُومركــزُاقتــراعُمدرســةُالخنســاء144محافظــةُالطفيلــةُصــندوقُرقــمُ)

(،141ُويــةُالشــاملةُالمختلطــةُفــيُجــرشُصــندوقُرقــمُ)(،ُومركــزُاقتــراعُمدرســةُســوفُالثان161صــندوقُرقــمُ)



 

75 

 

ومركزُاقتراعُمدرسةُالفتحُالثانويةُالشاملةُللبنـينُفـيُالـدائرةُاالنتخابيـةُالثانيـةُفـيُالعاصـمةُعمـانُصـندوقُرقـمُ
 (ُوغيرهاُمنُمراكزُوصناديقُاالقتراع.8)

ُ
ُ

ُ  



 

76 

 

 
 

 صندوق االقتراع وانهاء عملية االقتراع. إغالق  .1

بأصواتهمُعندُحلولُالساعةُالسابعةُمساء ُمنُيومُاالقتراع،ُفقدُأدلواُُسبةُعددُالمقترعينُالذيننخفاضُننظرا ُال
1ُ(ُمـنُقـانونُاالنتخـابُلمجلـسُالنـواب30عملُمجلسُمفوضيُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُبموجبُنـصُالمـادةُ)
بأصــواتهمُأدلــواُُلنــاخبينُالــذينبلـغُعــددُاُ،علـىُتمديــدُمــدةُاالقتــراعُلســاعتين،ُوعنـدُحلــولُالســاعةُالتاســعةُمســاءُ 

ومعن الجعدير بالعذكر أن (.ُأدنـاه)كماُهوُمبينُبالشـكل29.90ُُ%(ُمقترعا،ُوبنسبةُمئويةُمقدارها1387698ُ)
مـاُقورنـتُبالنسـبةُإذا  تعد منخفضة من حيث مشاركة الناخبين في عملية االقتراع، هذه النسبة من المقترعين

نســبةُالمشــاركةُآنــذاكُُت،ُحيــثُبلغــم2016لســابقةُوالتــيُجــرتُفــيُعــامُالتــيُســجلتُفــيُاالنتخابــاتُالنيابيــةُا
36%ُ.ُ

ُ
ُ

                                                           

 1ُ(ُ ُمنُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ)30تنصُالمـــــــادة ُلسنة6ُ( ُاالقتراعُفيُالساعةُُم2016( ُيبدأ ُعلىُ" وتعديالته
السابعةُمنُصباحُاليومُالمحددُلذلكُوينتهيُفيُالساعةُالسابعةُمنُمساءُاليومُذاته،ُويجوزُبقرارُمنُالمجلسُأوُمنُيفوضهُ

 تبينُوجودُضرورةُلذلك.إذاُُدائرةُانتخابيةُلمدةُالُتزيدُعلىُساعتينأيُُعُفيتمديدُمدةُاالقترا

غالقإجراءات  .ج  الصناديق. انتهاء االقتراع وا 

 



 

77 

 

ُ.كماُأعلنتُعنهاُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُوفيماُيليُنسبةُاالقتراعُفيُالدوائرُاالنتخابية

 المملكةجدول يبين نسبة االقتراع في كل دائرة من دوائر 

 االقتراعنسبة  الدائرة حافظةمال

 14.80% األولى العاصمة
 13.90% الثانية العاصمة
 11.70% الثالثة العاصمة
 25.60% الرابعة العاصمة
 17.10% الخامسة العاصمة
 28.50% األولى إربد
 45.40% الثانية إربد
 39.10% الثالثة إربد
 43.80% الرابعة إربد
 36.30% البلقاء البلقاء
 54.60% الكرك الكرك
 50.20% معان معان
 15.70% األولى ءالزرقا
 28.00% الثانية الزرقاء
 45.40% المفرق المفرق
 49.30% الطفيلة الطفيلة
 45.10% مأدبا مأدبا
 50.90% جرش جرش
 49.40% عجلون عجلون
 37.80% العقبة العقبة

 56.70% الباديةُالشمالية الباديةُالشمالية
 56.70% الباديةُالوسطى الباديةُالوسطى

 65.70% الباديةُالجنوبية نوبيةالباديةُالج
 29.90% نسبة التصويت على مستوى الوطن
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 الصناديق.أقفال  مدى السماح للراصدين ومندوبي المرشحين بمراقبة إجراءات عملية .2

علــىُبطاقــةُاالعتمــادُلمراقبــةُُم2020الــوطنيُلمراقبــةُاالنتخابــاتُالنيابيــةُُالمركــزُمنــدوبيبــالرغمُمــنُحصــولُ
مراكزُاالقتـراعُوالتنقـلُفيمـاُبينهـا،ُإلىُُادرةُعنُالهيئةُالمستقلةُلالنتخاب،ُالتيُتخولهمُالدخولاالنتخاباتُوالص

وحضورُمجرياتُالعمليةُاالنتخابيةُومراقبتها،ُبموجبُبطاقةُاالعتمادُكمراقبينُوالتـيُتتضـمنُواجبـاتُالمراقـبُ
المطبقـةُاإلجـراءاتُُاقبـةُومتابعـةُسـالمة.ُمُر2.ُمراقبـةُمراحـلُالعمليـةُاالنتخابيـة،1ُوحقوقهُوالتـيُمـنُضـمنها:ُ
واألنظمــةُالمتعلقــةُبالعمليــةُاالنتخابيــةُدونُالتــدخلُفيهــا،ُوعــدمُمخــالفتهمُلــنصُالمــادةُومــدىُالتقيــدُبالتعليمــاتُ

دخـولُمراكـزُاالقتـراعُوالفـرزُمـنُغيـرُالمصـرحُلهـمُبـدخولُهـذهُالمراكـزُُتمنعُ(ُمنُقانونُاالنتخابُوالتي55)
ُانون.ُولرئيسُلجنةُاالقتراعُوالفرزُإخراجُالمخالفُلهذهُالتعليماتُمنُالمركزُفورا .بموجبُأحكامُهذاُالق

الصــندوقُوانهــاءُأقفـالُُنيُقــدُتـمُمــنعهمُمــنُحضـورُإجــراءاتالمركــزُالـوطُمنــدوبيمـنُُ%12إالُانُمـاُنســبتهُ
ـــــــة ـــــــيسُاللجن ـــــــلُرئ ـــــــراعُمـــــــنُقب ـــــــراعأوُُعمليـــــــةُاالقت ـــــــيسُمركـــــــزُاالقت ـــــــينُبالشـــــــكلُُ)كمـــــــاُرئ ـــــــاههـــــــوُمب ُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،(أدن

المختلطـةُفـيُمحافظـةُالكـركُصـندوقُاألساسـيةُُعلىُذلكُماُحدثُفيُمركزُاقتراعُمدرسـةُموميـااألمثلةُُومن
للبنــينُفــيُالــدائرةُالخامســةُمــنُالعاصــمةُاألساســيةُُ(ُومركــزُاقتــراعُمدرســةُمحمــدُالشــريقي162(ُو)161رقــمُ)

ُ.(ُوغيرهاُمنُمراكزُاالقتراع449عمانُصندوقُرقمُ)

ُ
بالـــذكرُأنُحـــاالتُمنـــعُالمـــراقبينُمـــنُالحضـــورُبـــلُوطـــردهمُأحيانـــا ُوالحيلولـــةُبيـــنهمُوبـــينُالقيـــامُومـــنُالجـــديرُ

نمــاُُغــالقُالصــناديقاُ لــمُتقتصــرُعلــىُمرحلــةُالفــرزُُوُالمراقبــةبــواجبهمُفــيُعمليــاتُ تعــددتُالحــاالتُوتوزعــتُوا 
ُ.علىُمدارُاليومُوالساعة
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ونـذكرُمـنُهـذهُالحـاالتُُبعـضُالمرشـحين.ُيبمنـدُوُتطنيُبلُطالـلمُتقتصرُعلىُمندوبيُالمركزُالُوكماُأنهاُ
فـيُمحافظـةُُالمختلطـةاألساسـيةُُخديجـةُبنـتُخويلـدمنُمركزُمدرسـةُقُالمركزُالوطنيُفريُعضوطردُُالتالية:

(،ُمنُقبلُرئيسُلجنـةُاالقتـراعُبحجـةُوصـولُتعليمـاتُمـنُالهيئـةُالمسـتقلةُلالنتخـاب49ُعجلونُصندوقُرقمُ)
لكُطـــردُعضـــوُفريـــقُالمركـــزُالـــوطنيُ)التحـــالفُوكـــذُالمحليـــينُمـــنُقاعـــاتُاالقتـــراع،ُالمـــراقبينجميـــعُُبـــإخراج
فـيُُمدرسـةُالعاقـبُالثانويـةُالمختلطـةمـنُمركـزُ،ُذويُاالعاقـةاألشـخاصُُ(ُلمراقبةُاالنتخاباتُوهيُمنالوطني

ُلمراقبـةُاالنتخابـاتُ(المركزُالوطنيُ)التحالفُالـوطنيُحالةُعضوُفريقواُ ،ُ(47دائرةُبدوُالشمالُصندوقُرقمُ)
ُإربـدُمـنُمحافظـةاألولـىُُفـيُالـدائرةُاالنتخابيـةُاإلعداديـةُاألولى/وكالـةُإربدُمدرسةُذكورُمخيمفيُمركزُاقتراعُ
عمليــةُُبـأنُعلمـا،ُداخـلُغرفـةُاالقتـراعالمـدعيُالعـامُبحجـةُاسـتخدامهاُالهــاتفُالخلـويُإلـىُُ(11صـندوقُرقـمُ)

نالهــاتف،ُوجــودُعلــىُأجهــزةُمإلكترونــيُُالمراقبــةُتــتمُمــنُخــاللُتطبيــق قــدُســبقهاُإليهــاُُالمشــارحــاالتُالطــردُُوا 
حجـامهمُعـنتعاونُمنُقبـلُرؤسـاءُلجـانُاعدمُ معلومـاتُحـولُأيُُالمـراقبينُالمحليـينإعطـاءُُالقتـراعُوالفـرزُوا 

إلــىُُواتسُابلــةُعبــرُالنُوصــولُرســاليالمــراقبينُالمحليــراعُوأعــدادُالمقتــرعين،ُوقــدُشــاهدُأحــدُسـيرُعمليــةُاالقتــ
ُمعلومةُحولُاعدادُالمقترعين.ُُبأيةءُللمراقبينُالدرؤساءُلجانُاالقتراعُتحظرُعليهمُاإل

أقفعال  لجنعة االقتعراع والفعرز عنعدأعضعاء  غرفعة االقتعراع معن غيعرإلعى أشخاص  حضوربمدى السماح ُ .3
 الصناديق. 

الصـناديقُمـنُقفـالُإُغرفـةُاالقتـراعُوالفـرزُعنـدُبـدءُإجـراءاتإلـىُأشـخاصُُحضـورالوطنيُالمركزُسجلُفريقُ
شــهدُوجــودُرؤســاءُمراكــزُإذُُالــواردُذكــرهمُفــيُالتعليمــاتُالتنفيذيــةُالخاصــةُبــاالقتراعُوالفــرز،األشــخاصُُغيــر

خـرينُبلبـاسُمـدنيُالُيرتـدونُباجـاتُآوأشـخاصُُالعـام،األمـنُُاالقتـراعُوضـباطُوأفـرادُمـناالقتراعُداخلُغرفُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدورُداخـــــــــلُغرفـــــــــةُاالقتـــــــــراع،أيُُيعـــــــــرفُلهـــــــــمُتعريفيـــــــــةُصـــــــــادرةُعـــــــــنُالهيئـــــــــةُالمســـــــــتقلةُلالنتخـــــــــابُولـــــــــم

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ،(أدنـــــــــاه)كمـــــــــاُهـــــــــوُمبـــــــــينُبالشـــــــــكلُُمـــــــــنُصـــــــــناديقُاالقتـــــــــراعُالتـــــــــيُتـــــــــمُمراقبتهـــــــــاُ%19.1بمـــــــــاُنســـــــــبتهُ
ابيــةُمدرســةُالفقهــاءُالثانويــةُللبنــاتُفــيُالــدائرةُاالنتخعلــىُذلــكُمــاُحــدثُفــيُكــلُمــنُمركــزُاقتــراعُاألمثلــةُُومــن

ومركزُاقتراعُمدرسةُالملكةُرانياُالثانويةُالشاملةُللبنـاتُفـيُُ،(362الخامسةُمنُالعاصمةُعمانُصندوقُرقمُ)
األساســـيةُُ(،ُومركـــزُاقتـــراعُمدرســـةُالقريـــات131الـــدائرةُاالنتخابيـــةُالثالثـــةُمـــنُالعاصـــمةُعمـــانُصـــندوقُرقـــمُ)

ُزُاالقتراع.(ُوغيرهاُمنُمراك201المختلطةُفيُمحافظةُمأدباُصندوقُرقمُ)
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 مدى السماح للراصدين ومندوبي المرشحين بمراقبة عملية فرز اخصوات؟ .1

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبـــــــــــالرغمُمـــــــــــنُعـــــــــــدمُوجـــــــــــودُمـــــــــــاُيمنـــــــــــعُالمـــــــــــراقبينُالمحليـــــــــــينُمـــــــــــنُمراقبـــــــــــةُعمليـــــــــــةُفـــــــــــرزُاألصـــــــــــوات،
فـرزُالصـناديقُمـنُقبـلُرئـيسُمنُمندوبيُالمركزُالوطنيُمـنُحضـورُإجـراءاتُُ%13تمُمنعُماُنسبتهُإالُأنهُ
ُُُُُُُُُُُُ،(أدنـــــاه)كمــــاُهــــوُمبــــينُبالشــــكلُُرئــــيسُمركــــزُاالقتــــراعُحيـــــثُطلــــبُمــــنهمُمغــــادرةُقاعــــاتُالفـــــرزأوُُاللجنــــة
علىُذلكُماُحدثُفيُمركزُاقتراعُمدرسةُعمرُبنُالخطابُالثانويةُللبنينُالدائرةُاالنتخابيةُالثانيةُاألمثلةُُومن

ومركـزُاقتـراعُمدرسـةُصـالحُالـدينُالثانويـةُللبنـينُفـيُالـدائرةُالثانيـةُمـنُُ،(5مُ)فيُمحافظةُالزرقاءُصندوقُرقـ
الخامسةُُة(،ُومركزُاقتراعُمدرسةُالمنصورةُالثانويةُللبنينُفيُالدائرةُاالنتخابي75العاصمةُعمانُصندوقُرقمُ)

ُ(ُوغيرهاُمنُمراكزُاالقتراع.374منُالعاصمةُعمانُصندوقُرقمُ)

ُ
 االقتراع.أوراق  العرض في مكان يتيح للجميع مشاهدة شاشاتوضع تركيب الكاميرات و ُ .2

مــنُقــانونُاالنتخــابُلمجلــسُالنــوابُمــنُضــرورةُعــرضُورقــةُاالقتــراع1ُُُ(42لمــاُنصــتُعليــهُالمــادةُ)ُاخالفــ
تعليمـــاتُالتنفيذيـــةُالخاصـــةُ(ُمـــنُال18(ُوالمـــادةُ)17)1ُبصـــورةُواضـــحةُللحضـــور،ُومـــاُنصـــتُعليـــهُالمـــادة

                                                           
وتعديالتهُعلىُ"ُتقومُلجنةُاالقتراعُوالفرزُبفتح2016ُُ(ُلسنة6ُ(ُمنُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُرقمُ)42نصتُالمادةُ)1ُ

ُصندوق ُُكل ُأمام ُاللجنة ُرئيس ُويقرأ ُبداخله ُالموجودة ُاألوراق ُوتحصي ُُأوالحضور ُبصوتُواضحُأي ُالورقة ُأعضائها من
التيُحصلتُعليهاُكلُقائمةُواألصواتُالتيُحصلُعليهاُكلُمرشحُمنُاألصواتُُويعرضهاُبصورةُواضحةُللحضورُويتمُتدوين

 الحضور".أمامُُمرشحيُالقوائمُوتسجيلهاُعلىُلوحةُظاهرة

 الصناديق. فرزإجراءات  .د
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،ُمـنُضـرورةُتركيـبُكـاميراتُخاصـةُبعمليـة2016ُ(ُلسـنة9ُُوتعديلهاُرقـمُ)األصواتُُوجمعباالقتراعُوالفرزُ
الحضــور،ُفقــدُســجلُفريــقُالمركــزُالــوطنيُأمــامُُالفــرزُوتشــغيلهاُوعــرضُورقــةُاالقتــراعُعليهــاُبصــورةُواضــحة

معرفــةُعــدمُأوُُ،مــنُصــناديقُاالقتــراعُالتــيُتــمُمراقبتهــاُ%2.6آلخــرُبمــاُنســبتهُأوُُتعطــلُالكــاميراتُلســبب
الُتسـمحُبمشـاهدةُالصـورةُأمـاكنُُتركيـبُالشاشـاتُفـيأوُُ،تشغيلها،ُنتيجةُلعـدمُوجـودُشـاحنُخـاصُبالكـاميرا

،ُومثـالُذلـكُمـاُحـدثُفـيُكـلُمـنُ(أدنـاه)كماُهـوُمبـينُبالشـكلُُمنُمراكزُاالقتراعُ%0.9بوضوحُبماُنسبتهُ
الخامســةُمــنُالعاصــمةُعمــانُصــندوقُرقــمُُمدرســةُالدبــةُالثانويــةُالمختلطــةُفــيُالــدائرةُاالنتخابيــةمركــزُاقتــراعُ

(ُومركــزُاقتــراعُمدرســةُأحمــدُاللــوزيُالثانويــةُللبنــينُفــيُالــدائرةُاالنتخابيــةُالخامســةُمــنُالعاصــمةُعمــان365ُ)
بسمةُالثانويةُالشاملةُللبناتُفيُمحافظةُمأدباُصندوقُرقمُاألميرةُُ(،ُومركزُاقتراعُمدرسة491صندوقُرقمُ)

 قتراع.(ُوغيرهاُمنُمراكزُاال68)

 
                                                                                                                                                                                                

علىُ"ُيتمُُم2016(ُلسنة9ُوتعديلهاُرقمُ)األصواتُُزُوجمعالتعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُباالقتراعُوالفُرُأُمن /17نصتُالمادة1ُُ
تركيبُوتثبيتُالكاميراتُالخاصةُبعمليةُالفرزُمنُمدخلُالبياناتُوبالتنسيقُمعُضابطُاالرتباطُالفني،ُوالتأكدُمنُتشغيلُالكاميراُ

االقتراعُوبوجودُمنُيرغبُمنُُفيُذاتُالغرفةُالتيُتمُفيهااألصواتُُب.ُيتمُفرز .ووضوحُالصورةُعلىُالشاشةُالمخصصةُلذلك
منُالمرشحينُأوُمندوبيتهمُأوُالمراقبينُالمحليينُوالدوليينُأوُالعالميينُالمعتمدين،ُمعُأيُُالمصرحُلهمُمنُمفوضيُالقوائمُأو

ُمراعاةُسعةُالغرفةُوعددُالمقاعدُالمتوفرةُوالمخصصةُلهم،ُوبماُيضمنُحسنُسيرُالعمليةُاالنتخابية".
.ُيقرأُرئيسُلجنةُاالقتراعُوالفرزُأوُمنُيكلفهُمنُالعاملينُورقةُاالقتراعُبصوتُواضحُويعرضها1ُ/ب/18كماُنصتُالمادةُ 

باستخدامُالكاميراتُالمخصصةُلذلكُللحضورُويسجلُالصوتُللقائمةُالمؤشرُعليهاُوللمرشحُأوُالمرشحينُالمكتوبةُاسماؤهمُأوُ
ُةُالمخصصةُلذلكُإزاءُاسمُتلكُالقائمةُوذلكُالمرشحُأوُالمرشحين.المؤشرُإزاءُصورهمُفيُالورقةُلذاتُالقائمةُعلىُاللوح

ُ
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 لجنة االقتراع.أعضاء  غرفة االقتراع عند بدء إجراءات الفرز من غيرإلى أشخاص  حضور .3

ُحضور ُالوطني ُالمركز ُفريق ُأشخاصُُسجل ُغيرإلى ُمن ُالفرز ُإجراءات ُبدء ُعند ُوالفرز ُاالقتراع ُغرفة
(ُلسنة9ُ)ُوتعديلهاُرقمواتُاألصُالتنفيذيةُالخاصةُباالقتراعُوالفرزُوجمعالواردُذكرهمُفيُالتعليماتُاألشخاصُ

ُ.ُم2016

وأشــخاصُُالعــام،األمــنُُوضــباطُوأفــرادُمــنوالفــرزُُشــوهدُوجــودُرؤســاءُمراكــزُاالقتــراعُداخــلُغــرفُاالقتــراعإذُ
دورُأيُُآخــرينُبلبــاسُمــدنيُالُيرتــدونُباجــاتُتعريفيــةُصــادرةُعــنُالهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابُولــمُيعــرفُلهــم

،ُ(أدنـاه)كمـاُهـوُمبـينُبالشـكلُُمـنُصـناديقُاالقتـراعُالتـيُتـمُمراقبتهـاُ%16.6داخلُغرفـةُاالقتـراعُبمـاُنسـبتهُ
مدرســةُالفقهــاءُالثانويــةُللبنــاتُفــيُالــدائرةُاالنتخابيــةُعلــىُذلــكُمــاُحــدثُفــيُكــلُمــنُمركــزُاقتــراعُاألمثلــةُُومــن

ائرةُومركــزُاقتــراعُمدرســةُالمــروجُالثانويــةُللبنــاتُفــيُالــدُ،(362الخامســةُمــنُالعاصــمةُعمــانُصــندوقُرقــمُ)
المختلطـةُاألساسـيةُُ(،ُومركزُاقتراعُمدرسـةُالجديـدة113االنتخابيةُالخامسةُمنُالعاصمةُعمانُصندوقُرقمُ)

ُ(ُوغيرهاُمنُمراكزُاالقتراع.68فيُمحافظةُمأدباُصندوقُرقمُ)

ُ
 االقتراع مع عدد المقترعين وفق جدول الناخبين الورقي المؤشر عليه:أوراق  مدى تطابق عدد .4

االقتـراعُداخـلُالصـندوقُوعـددُالمقتـرعينُوفـقُجـدولُأوراقُُلمركزُالوطنيُعـدمُالتطـابقُبـينُعـددالحظُفريقُا
منُصناديقُاالقتراعُالتيُتـمُمراقبتهـا،ُحيـثُكـانُالفـارقُلصـالحُُ%2الناخبينُالورقيُالمؤشرُعليهُفيماُنسبتهُ

اثنتــينُأوُُةخبينُالورقيـةُبورقـعـددُاألوراقُالتـيُفــيُالصـندوقُوالتـيُكانــتُتفـوقُعـددُالنــاخبينُوفـقُجـداولُالنــا
ُعلــىُذلــكُمــاُحــدثُفــيُكــلُمــنُمركــزُاقتــراعُمدرســةاألمثلــةُُ،ُومــن(أدنــاه)كمــاُهــوُمبــينُبالشــكلُُوأكثــرُأحيانــاُ 
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ومركــزُاقتـراعُمدرســةُعقربـاُلثانويــةُُ،(940رايـةُبنــتُالحسـينُالثانويــةُفـيُمحافظــةُمأدبـاُصــندوقُرقـمُ)األميـرةُ
(،ُومركــزُاقتــراعُمدرســةُدليلــة22ُصــندوقُرقــمُ)ُإربــدُابيــةُالثانيــةُمــنُمحافظــةالشــاملةُللبنــينُفــيُالــدائرةُاالنتخ

ُ(ُوغيرهاُمنُمراكزُاالقتراع.204المختلطةُفيُمحافظةُمأدباُصندوقُرقمُ)األساسيةُُالحمايدة

والمؤشــرُعلــىُُبأصــواتهمأدلــواُُداخــلُالصــندوقُعــنُعــددُالنــاخبينُالــذينُالموجــودةونقــصُعــددُدفــاترُاالقتــراعُُ
يُكـلُمـنُصـناديقُاالقتـراعُومثـالُعلـىُذلـكُمـاُحـدثُفـأوراقُُثمـانيإلـىُُبـأربعمُفيُالكشوفاتُالورقيـةُسمائهأ

ُالثانويـــةُللبنـــاتُفـــيمدرســـةُحـــيُالعليمـــاتُمركـــزُاقتـــراعُوفـــرزُ(ُفـــي124ُ(،ُو)120(،ُو)119رقـــامُ)ذواتُاأل
ُُمحافظةُالمفرق.

ُ
ُ

ذلـكُُيعودُوُ،وعدهااألصواتُُفيُعمليةُفرزُخطاءبألجانُاالقتراعُوالفرزُُوقوعُالمركزُالوطنيكماُالحظُفريقُ
مــاُاســتدعىُإعــادةُعمليــةُالفــرزُوالعــدُمــنُجديــدُفــيُالعديــدُمــنُُ،عــدمُكفــاءةُالتــدريبُالــذيُتلقــاهُاألعضــاءإلــىُ

ُ.مراكزُاالقتراعُوالفرز

ُ

ُ  



 

85 

 

 سادسًا: مرحلة ما بعد االقتراع

 استخراج النتائج  .1

فــيُكــلُُواحــدٍُُراجُالنتــائجُاألوليــةُبواقــعُمركــزٍُ(ُمركــزا ُالســتخ23)عملــتُالهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابُعلــىُتجهيــزُ
دائرةُمنُالدوائرُاالنتخابية،ُكماُعملتُعلىُاإلعالنُعنُمكانُهذهُالمراكز،ُإالُانُفريقُالمركزُالوطنيُسجلُ

ُومنها:ُُاللجانُالعاملةُفيهاُوُالمراكزالعديدُمنُالمالحظاتُحولُهذهُ

 ععالن المسعبق ععن ذلع خيعرة دون اإلاخستخراج النتعائج( فعي اللحظعات تغير بعض هذه المراكز )مراكز ا .1
ومنهاُعلـىُسـبيلُالمثـالُالُالحصـرُمركـزُاسـتخراجُالنتـائجُللـدائرةُاالنتخابيـةُالثالثـةُفـيُالعاصـمةُعمـان،ُ
حيـثُكـانُمعلنــاُسـابقاُعـنُاســتخدامُمركـزُبيــتُشـبابُعمـانُ/ُمدينــةُالحسـينُللشـبابُلهــذهُالغايـةُوالــذيُ

مدينــةُالحســينُُفــيُالبرامجيــةمقــرُاللجنــةُإلــىُُركــزُلتســجيلُالمرشــحين،ُليتفاجــأُالمراقبــونُبنقلــهاســتخدمُكم
 .كليةُالرياضةُمدينةُالحسنُللشبابالصالةُالرياضيةُفيُإلىُُ،الرياضيةُبجانبُكليةُالرياضة

ُبيهممنــدُوأوُُقبــلُوصــولُاللجــانُوالمــراقبينُوالمرشــحينُة مسععبقاأمعععدة ومهيعع تكععن بعععض هععذه المراكععزلععم  .2
مـنُأكثـرُُحضورُالمرشـحينُومنـدوبيهمُوالمـراقبينُأثناءُبوقتُكاف،ُحيثُتطلبتُعمليةُاعدادهاُفيإليهاُ

فــيُمقــرُاللجنــةُُسـاعتينُومنهــاُعلــىُســبيلُالمثــالُمركـزُتجميــعُالنتــائجُللــدائرةُالثالثــةُفـيُالعاصــمةُعمــان
 مدينةُالحسينُالرياضية.ُفيُالبارالمبية

ُخاللهــاُقــراءةمــنُيمكــنُُللعععرض واضععحة، واضععحة م تزويععدها بشاشععاتممععا يؤخععذ علععى هععذه المراكععز عععد .3
مرشــحُبوضــوحُأوُُمراكــزُاالقتــراعُوالفــرزُوالقــوائمُوالمرشــحينُوالعــددُالــذيُحصــلتُعليــهُكــلُقائمــةأســماءُ

 منُقبلُالحضور.ُ

لعم تكعن خطعوط الععرض المسعتخدمة فعي البرنعامج تظهعر بشعكل  ،رديئعة ععرض  نتيجة الستخدام شاشعات  .4
تُالتـيُحصـلاألصـواتُُالـذيُكـانُيـوحيُعنـدُتـدوينُعـدداألمـرُُ،في الكثير من المراكعز تقيممسواضح و 

كمــاُهــوُُالتــيُســبقتهاُفــيُالقائمــةأوُُالســابقُفــيُالقائمــةُدونــتُللشــخصُوكأنهــاعليهــاُالقــوائمُومرشــحيهاُ
 ُموضحُبالصورةُالتالية.
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إذُُ،لكهربائيعة )وصعالت الكهربعاء(لم يكن البعض معن هعذه المراكعز مجهعزًا بشعكل كعاف  وجيعد بالمععدات ا .5

األمــرُُشاشــاتُالعــرض،أوُإلــىُُالحاســوبأجهــزةُُإلــىُمــنُوصــلةُكهربائيــةُللوصــولأكثــرُُكانــتُتســتخدم
منُمرة،ُوتعطلُأكثرُُبهاُمنُقبلُالمارةُ)التعرقل(انقطاعُالتيارُالكهربائيُنتيجةُمالمستهاُإلىُُالذيُأدى

ةُتجميــعُالنتـائجُفــيُكـلُمــرةُمـنُجديــد،ُمثـالُعلــىُذلـكُمــاُعـادإالـذيُتطلــبُاألمــرُُالبرنـامجُنتيجــةُلـذلك،
 منُمرةأكثرُُ،حدثُفيُمركزُاستخراجُالنتائجُالدائرةُالخامسةُعمان/ُصالةُتالعُالعليُالرياضية

مثـلُمركـزُاسـتخراجُالنتـائجُللـدائرةُاالنتخابيـةُُلم تكن االنارة واضعحة فعي بععض مراكعز اسعتخراج النتعائج، .6
 صمة.ُالثالثةُفيُمحافظةُالعا

لم تكن المقاعد مريحعة للمعراقبين لالسعتخدام وللجلعوس عليهعا لسعاعات طويلعة لغايعات اسعتخراج النتعائج  .7
 مثلُمركزُاستخراجُالنتائجُفيُالدائرةُاالنتخابيةُالثالثةُفيُمحافظةُالعاصمة.ُُ،في بعض المراكز

وم التعالي لالقتعراع فععي معن اليع سعاعات معا بععد العصععرإلعى  فتعرة اسعتخراج النتعائج والتعي اسععتمرت طالعت .8
 العديد من المراكز.
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رقععام كععاميرات وشاشععات فععي جميععع مراكععز اسععتخراج النتععائج تعععرض مععا يععتم قراءتععه مععن أ لععم يكععن هنالعع  .9
بمعنىُأنُمنُيقـرأُالنتـائجُالُيوجـدُمـنُيراقبـهُكمـاُالُُ،وأسماء من كشوفات تجميع لمراكز االقتراع والفرز

 .ُتوجدُكاميراُتعرضُماُيقرؤه

لعملهـمُلسـاعاتُنتيجـةُُاللجعان العاملعة فعي هعذه المراكعزأعضعاء  علىواضحًا رهاق الشديد واإل التعب بدا  .10
 .عملُطويلةُومستمرة

مــنُقبــلُهــذهُاللجــان،ُمــعُالنتــائجُالنهائيــةُالتــيُللقــوائمُوالمرشــحينُُتطــابقُالعديــدُمــنُالنتــائجُالمعلنــةعــدمُ .11
حدوثُبعضُإلىُُماُأدىُاإللكتروني،ُعلىُموقعهاُياُ والموجودةُحاللالنتخابُعنهاُلهيئةُالمستقلةُاأعلنتُ

اُأعلنُمـنُقبـلُهـذُاللجـانُبـالرغمُمـنُأنهـاُواختالفهاُعمُُّالنتائجُهاعمالُالشغبُنتيجةُاالعتراضُعلىُهذ
 .علىُذلكُماُحدثُفيُالدائرةُاالنتخابيةُالخامسةُمنُمحافظةُالعاصمةاألمثلةُُومنولية،ُنتائجُأ

 وموضوعية، يراعى دقةأكثر  ليةآع النتائج والبحث عن يلية تجملنظر في آالذع يستدعي إعادة ااخمر 
  على معايير النزاهة والشفافية.لها أمن خال 

حـدثُُعلـىُذلـكُمـااألمثلـةُُومـنُهعذه المراكعز،إحعدى  ومغعادرة والمعراقبين الخعروجاإلعالميين  الطلب من .12
 ُ.اببفيُمدينةُالحسنُللشُإربدُمنُمحافظةاألولىُُفيُمركزُاستخراجُالنتائجُفيُالدائرة

عمليـاتُاسـتخراجُُأثنـاءُفـي،ُإربـدُفـيُمحافظـةاألولىُُفيُالدائرةُاالنتخابيةالمرشحاتُإحدىُُواعتقالطردُ .13
هـذهُفـيُصـوتُأيُُ،ُوعلـىُعـدمُحصـولهاُعلـىمراكـزُاالقتـراعلكُلكثرةُاعتراضـاتهاُعلـىُنتـائجُالنتائجُوذ

ُ،ُوكـذلكفـيُالنتـائجكحـدُأدنـىُُبنائهـاأصـوتُأوُُالمراكزُرغـمُتأكيـدهاُعلـىُوجـوبُحصـولهاُعلـىُصـوتها
نتيجةُالعتراضهمُعلىُُإربدُطردُمرشحينُمنُمركزُاستخراجُالنتائجُفيُالدائرةُالرابعةُمنُمحافظةاألمرُ

 خراجهمُمنُالمركز.إاألمنُُلنتائجُحيثُطلبُمنُرجالصدورُالنتائجُقبلُانتهاءُعمليةُاستخراجُا

وربمـــاُُللمئـــاتُاُ تجمعـــُشـــهدتإذُُ،ةُقـــدُشـــهدتُخرقـــا ُواضـــحا ُألوامــرُالـــدفاعهـــذهُالمرحلــُبـــأنُمــنُالجـــديرُبالـــذكر
واالعـالنُُلمرشحينُلحظـةُاسـتخراجُالنتـائجُاألوليـةبعضُالُاالنتخابيةبالقربُمنُالمقراتُاألشخاصُُاآلالفُمن

عــرضُُمــاغيــرُمســبوقُوالُمبــرر،ُناريــةُوبشــكلُالعيــاراتُكثيــفُللوقــدُرافــقُهــذهُالتجمعــاتُإطــالقُُتباعــا ،ُاعنهــ
هـــمُاطفـــالُلـــمُتتجـــاوزُُ،أمـــنُوســـالمةُالمجتمـــعُللخطـــر.ُحتـــىُأنُالـــبعضُممـــنُكـــانواُيطلقـــونُالعيـــاراتُالناريـــة

األعمـالُُإلىُشنُحملةُفيُاليومُالتـاليُلضـبطُمرتكبـيُهـذهاألمنُُالذيُدفعُقواتاألمرُُ،(ُسنة15اعمارهمُالـُ)
ُواحالتهمُإلىُالقضاء.
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مقــاطعُالفيــديوُالتــيُادعــىُناشــروهاُبأنهــاُصــورا ُلــدفاترُاقتــراعُالصــورُُوُلمرحلــةُتناقــلُالعديــدُمــنكمــاُرافــقُهــذهُا
ومنهـاُمـاُلـمُيـتم،ُمنهاُماُتمُاستخدامهُفـيُعمليـةُاالقتـراعُمختومةُبختمُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُوموقعُعليها،ُ

ُزلُبعضُالمرشحين.احاوياتُالزبالةُوأمامُمنفيُائهاُإلقحيثُتمُ

إغــالقُُلعديــدُمــنُاعمــالُالشــغبُواالحتجاجــاتُعلــىُالنتــائجُالمعلنــةُالتــيُتخللهــاكمــاُرافــقُهــذُالمرحلــةُحــدوثُا
األمثلــةُُالعــامُومــناألمــنُُطــالقُالعيــاراتُالناريــةُمــعُرجــالوتبــادلُإُوحــرقُاالطــاراتُفــيُالشــوارعُوالقــاءُالحجــارة

 علىُذلكُماُحدثُفيُالدائرُاالنتخابيةُالخامسةُمنُمحافظةُالعاصمة.

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

  



 

89 

 

 لنتائج وتنظيم االعتراضات بشأنهامرحلة إعالن ا .2

لتّأكــدُ،2016ُ(ُلســنة10ُرقــمُ)جــاءتُالّتعليمــاتُالتنفيذّيــةُالخاصــةُبــإعالنُالنتــائجُوتنظــيمُاالعتراضــاتُبشــأنهاُ
الّدوائرُاالنتخابّية،ُوتوزيـعُُالنتخاباتالتيُأنيطُبهاُمهمةُتدقيقُالنتائجُاألولّيةُُالخاصةُاللجنةُأهميةُوجودُعلى

عـالنالتـيُحصـلتُعليهـاُكـلُقائمـة،ُاألصواتُُفيُالدائرةُاالنتخابيةُبحسبُنسبةصةُللقوائم،ُالمقاعدُالمخصُّ ُوا 
لغايـــاتُعرضــــهاُُالهيئــــةُت رفـــعُنتائجهــــاُلـــرئيسعلــــىُأنُُبالمقاعـــدُالنيابيــــةُلكـــلُدائــــرةُانتخابيـــة،الفــــائزينُأســـماءُ

نزاهــةُوشــفافيةُلتحقيــقُّيةُمــنُقبــلُمجلــسُمفوضــيُالهيئــة.ُويــأتيُتشــكيلُهــذهُاللجنــةُكضــمانةُإضــافُواعتمادهــا
ُالعمليةُاالنتخابّيةُبرمتها.ُ

فــيُالقــوائمُالفــائزةُفــيُاالنتخابــاتُالعامــةُأســماءُُرنشــمُب16/11/2020بتــاريخُالمســتقلةُلالنتخــابُقامــتُالهيئــةُ
القــــوائمُوأســــماءُالفــــائزاتُبالمقاعــــدُاإلضــــافيةُبهــــذهُســــماءُالفــــائزينُأالجريــــدةُالرســــميةُُومــــنُ(5678ُ)ُرقــــمُعــــددال
جلــسُ(ُمــنُقــانونُاالنتخــابُلم/أ51صــفةُالنيابــةُالتزامــا ُبأحكــامُالمــادةُ)بهــاُليكتســبُالفــائزُُنســاء،للخصصــةُالم

لالنتخـابُالنتـائجُالنهائيـةُلالنتخابـاتُُعلـنُمجلـسُمفوضـيُالهيئـةُالمسـتقلةي"ُنـهأالتـيُتـنصُعلـىُُ،النوابُالنافذ
ُ."ويتمُنشرهاُفيُالجريدةُالرسمية

مجلـسُالنـواب،ُأعضـاءُُابةختصُبالفصلُفيُصحةُنيهوُالمالقضاءُُفإنُدستورمنُال(71/1ُالمادةُ)وبحسبُ
الــدائرةُاالنتخابيــةُللنائـــبُمحكمــةُاالســتئنافُالتابعــةُلهــاُإلــىُُدائرةُاالنتخابيــةُأنُيقــدمُطعنــاُ الــُمــنلكــلُناخــبُُو

ابــاتُفــيُمــنُتــاريخُنشــرُنتــائجُاالنتخيومــا ُُخمســةُعشــرُخــاللالمطعــونُبصــحةُنيابتــهُمــنُدائرتــهُاالنتخابيــةُ
الجريــدةُالرســميةُيبــينُفيــهُأســبابُطعنــه،ُوتكــونُقــراراتُالمحكمــةُالصــادرةُبهــذاُالخصــوصُنهائيــةُوغيــرُقابلــةُ

ُمنُتاريخُتسجيلُالطعنُلديها.يوما ُُحكامهاُخاللُثالثينأنُتصدرُأ،ُويتوجبُعلىُالمحكمةُللطعنُفيها

مجلـسُأعضـاءُُلـقُبـالطعنُفـيُصـحةُنيابـةفيمـاُيتعلـدىُمحـاكمُاالسـتئنافُالمختصـةُفتـرةُالطعـونُُفإنُوبذلكُ
مســاءُيــومُُبــدأتقــدُُتكــونيومــا ُُعــالنُفــوزهمُفــيُاالنتخابــاتُالنيابيــةُالعامــةُلمــدةُخمســةُعشــرإالنــوابُالــذيُتــمُ
محكمةُاالستئنافُإلىُُائرتهُاالنتخابيةُأنُيقدمُطعناُ لكلُناخبُضمنُديحقُُوُ.16/11/2020الثالثاءُالموافقُ

للطعنُفيُصحةُنيابـةُمـنُتـمُإعـالنُفـوزهُفـيُاالنتخابـاتُالنيابيـةُُاختصاصهابيةُضمنُالتيُتقعُالدائرةُاالنتخا
ُُ.م10/11/2020تاريخُالتيُجرتُب

ُ

ُ
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 تقديم الطعون:

ُ(4)ردُمنهــاُشــكال ُ(ُطعنــا ُفــيُالنتــائج،61ُتقــدمُللجهــاتُالقضــائيةُالمختصــةُمــاُمجموعــهُ)الفتــرةُُهلُهــذوخــالُ
ُُ:التاليهوُمبينُفيُالجدولُُماك(ُطعنا ،57ُطعون،ُوردُمنهاُموضوعا ُ)

تقررُبالنتيجةُردُجميعُالطعونُالمقدمةُللمحاكمُمنهاُماُتقررُُإذ
ُافت ُالتي ُالشكلية ُالشروط ُتوافر ُلعدم ُشكال ؛ ُالقانونُرده رضها

ُردهُ ُتقرر ُاآلخر ُوالبعض ُالقانونية ُالمدة ُفوات ُبعد كتقديمها
ُالمعلنة، ُالنتائج ُصحة ُللمحاكم ُتبين ُأن ُبعد ُُموضوعا  أنُأو

ُالطاعنُو ُساقها ُالتي ُُناألسباب ُالمحاكم ُتكنُبحسبُقرارات لم
ُالنتائج ُعلىُمجمل ُأجرتُإعادةُُ.ذاتُأثر ُقد وكانتُالمحاكم
ُاالقترا ُلبعضُصناديق ُفرز ُقامت ُكما ُبعضُع، ُجمع بإعادة

ُتبي ُحيث ُالنتائج ُتجميع ُالمعلنةُكشوفات ُالنتائج ُصحة ُلها ن
ُسابقا.

ويرى المركز الوطني أن اخصل في عملية التقاضي أن تكون على درجتين، وأن اعتبار التقاضي على درجة 
ن من الممارسات الف ضلى التي تتبعها واحدة يحرم المدعي من درجة تقاض  إضافية وبشكل غير مبرر. وا 

بعض الدول في حال كون التقاضي على درجة واحدة هو عقد االختصاص للمحكمة الدستورية في البت 
 بقضايا الطعون االنتخابية.

ُ 

 

 

  

ُخعععالصعععة االحكععام القضائيععةجدول يتضمن 

 ونطعُ(4) ردُالطعنُشكالُ 

 (ُطعناُ 57) ردُالطعنُموضوعاُ 

 اً طعن (61) المجموع
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 الخالصة

فيُختامُهذاُالتقريرُيالحظُالمركزُالوطنيُلحقوقُاإلنسانُمنُخاللُعمليةُرصدهُومراقبتهُلمجرياتُالعمليةُ
ُلي:ماُياالنتخابيةُ

وصــــــحيةُصــــــعبة ُفــــــيُظــــــلُُواجتماعيــــــةُجــــــاءتُالعمليــــــةُاالنتخابيــــــةُفــــــيُمرحلــــــةُسياســــــيةُواقتصــــــادية .1
،ُاألمـــــرُالـــــذيُألقـــــىُبظاللـــــهُعلـــــىُمجريـــــاتُالـــــدفاعانتشـــــارُفـــــايروسُكورونـــــاُوالعمـــــلُبموجـــــبُقـــــانونُ

ُة.العمليةُاالنتخابي
صــــــادرةُحســــــبُالبيانــــــاتُال%29.90ُإذُبلغــــــتالمشــــــاركةُالشــــــعبيةُُتميــــــزتُهــــــذهُاالنتخابــــــاتُبضــــــعف .2

،ُوهـــــــيُ%36التـــــــيُبلغـــــــتُُمقارنـــــــة ُباالنتخابـــــــاتُالنيابيـــــــةُالســـــــابقةعـــــــنُالهيئـــــــةُالمســـــــتقلةُلالنتخـــــــابُ
ُنسبةُتضعفُمنُالقناعةُالعامةُبتمثيليةُالمجلس.ُ

ــــ .3 ــــينُاالنتمــــاءكرســــتُهــــذهُاالنتخاب ــــافسُب ــــداُعــــنُاتُكســــابقتهاُالتن ــــةُوالجهويــــةُالضــــيقةُبعي اتُالمناطقي
م2016ُ(ُلســــــنة6ُؤد ُقـــــانونُاإلنتخــــــابُلمجلــــــسُالنــــــوابُرقــــــمُ)لــــــمُيــــــالتنـــــافسُالحزبــــــيُوالبرامجــــــي،ُإذُ

الــــــىُخلــــــقُاوُافــــــرازُقــــــوائمُحقيقــــــةُفــــــيُالمجلــــــسُالمنتخــــــب،ُوهــــــذاُيعــــــودُبشــــــكلُرئــــــيسُالــــــىُالنظــــــامُ
ُاالنتخابيُالقائمُعلىُاعتمادُالقائمةُالنسبيةُالمفتوحة.ُوعواملُآخرى.ُ

ــــاق مُظــــاهرةُالمــــالُالسياســــي .4 ــــاتُشــــراءُُوانتشــــار،ُ)األســــود(ُتف ــــىُنطــــاقُواســــع،عملي ُبمــــاُاألصــــواتُعل
 ابيةُبرمتها.أثرُعلىُمسارُالعمليةُاالنتخ

ــــــمُتســــــعفُاُ .5 ــــــةل ــــــةُُلنصــــــوصُالقانوني ــــــيُمعالجــــــةُظــــــاهرةُالجــــــرائمُاالنتخابي ــــــةُمنهــــــاُف وخاصــــــةُالجزائي
فـــــالتُالمســـــؤولينُالحقيقيـــــينُعنهـــــا،ُوبالنتيجـــــةُ والمـــــالُاألســـــودُوالحـــــدُمنهـــــا،ُمـــــاُأدىُإلـــــىُتشـــــجيعهاُوا 

يعــــدُمؤشــــرا ُعلــــىُحجــــمُالتقصــــيرُفــــيُالتعامــــلُمــــعُهــــذهُالظــــاهرةُ،ُاألمــــرُالــــذيُتزييــــفُإرداةُالنــــاخبين
ُمعها.ويثيرُتساؤالتُحولُمدىُالجديةُفيُالتعاملُ

ــــــأثيرُعلــــــىُإرادةُممارســــــةُالضــــــغطُُو .6 ــــــيُتشــــــكيلُبعــــــضُالجهــــــاتُمــــــنُخــــــاللُتــــــدخلُُالمرشــــــحينالت ف
تخابيــــة،ُمــــنُخــــاللُكــــانُلــــهُالــــدورُالكبيــــرُفــــيُمخرجــــاتُالعمليــــةُاالنُممــــاموعــــدُالترشــــحُُالقــــوائمُقبــــل

ُتحديدُمساراتُالتنافس.ُ
همُإلــــــــــىُمراكـــــــــزُاالقتـــــــــراعُلــــــــــإلدالءُةُالنـــــــــاخبينُوالحيلولــــــــــةُدونُوصـــــــــولُبعضـــــــــالتـــــــــأثيرُعلـــــــــىُإراد .7

ُُواتهمُمنُقبلُأنصارُبعضُالمرشحين،ُوحرمانهمُمنُممارسةُحقهمُفيُاالقتراع.بأص



 

92 

 

ُبالخلــــــــلُإمـــــــاُفــــــــيبُمـــــــنُقبــــــــلُالهيئـــــــةُالمســــــــتقلةُلالنتخـــــــاُالمتبعــــــــةاتســـــــامُالعديـــــــدُمــــــــنُاإلجـــــــراءاتُ .8
ــــــدوائرُاالنتخابيــــــةُمفتوحــــــةُُمثــــــل:التعليمــــــاتُأوُفــــــيُمخالفتهــــــاُلهــــــا،ُ تــــــركُالعديــــــدُمــــــنُالصــــــناديقُبال

،ُومنــــــعُبعــــــضُالمــــــراقبينُاُ بعضــــــعليهــــــا،ُوقــــــربُالمعــــــازلُمــــــنُبعضــــــهاُُدونُوجــــــودُمــــــرابطُأوُأقفــــــال
اُولحظــــــةُالمحليــــــينُمــــــنُدخــــــولُمراكــــــزُاالقتــــــراعُومتابعــــــةُمجريــــــاتُالعمليــــــةُاالنتخابيــــــةُعنــــــدُبــــــدايته

ـــــــــاُوالمـــــــــواطنينُاألردنيـــــــــينُ ـــــــــعُمصـــــــــابيُكورون ـــــــــرز.ُومن ـــــــــامُبـــــــــإجراءاتُالف إغـــــــــالقُالصـــــــــناديقُوالقي
حقهـــــمُالـــــذينُمـــــاُزالـــــواُمســـــجلينُفـــــيُقـــــوائمُالمغتـــــربينُمـــــنُممارســـــةُرضُالمملكـــــةُُوأُالمتواجـــــدينُعلـــــى

ُ،ُوغيرهاُمنُالمخالفاتُالتيُتمُاإلشارةُاليهاُفيُمتنُالتقرير.فيُاالقتراع
  

تم رصده وتوثيقه من انتهاكات  ماالتقرير، فان المركز الوطني لحقوق االنسان يرى أن وفي ختام هذه 
من الجسامة حدًا يعيب  ي فترة الترشح واالقتراع، قد بلغ بعضهاومخالفات رافقت العملية االنتخابية وخاصة ف

 العملية االنتخابية برمتها.
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 سابعًا: التوصيات
 

يُفيُالترشحُواالنتخابُوالتمثيـلُمـنُخـاللُتطـويرُالقـانونُاالنتخـابيُضمانُممارسةُالحقُالدستوُر .1
ضرورةُالتوافقُبـينُالقـوىُالسياسـيةُواطيـافُالمجتمـعُكافـةُحـولُبحيثُيكونُأكثرُتمثيال ،ُماُيعنيُ

والمدنيــة،ُوالــواقعيُللقــوىُالسياســيةُُالحقيقــينُالتمثيــلُمشــكلُالنظــامُاالنتخــابيُالمطلــوب،ُبمــاُيضــ
ُرادةُالناخبين.لحرُعنُإويضمنُالتعبيرُا

وتمكـينُالمجتمـعُاالردنــيُمـنُالتعبيـرُعــنُذاتـهُوارادتـهُالسياســيةُ،ُالــديمقراطياإلصـالحُُنهـجُتعزيـز .2
ـــة،ُمـــنُاجـــلُاخـــراجُ ـــسمـــنُخـــاللُاالطـــرُالسياســـيةُوالبرامجي ـــوابُمجل ـــلُن ـــاتُيمث ـــةُالفئ ُاالجتماعي

ُتمثيالُحقيقيا.ُوالسياسيةُالفكريةُواالتجاهات

ُللطعـــنُدرجتـــينُعلـــىُبالتقاضـــيُالحـــقُيضـــمنُبمـــاُاألردنـــيُالدســـتورُمـــن(71ُ)ُالمـــادةُنـــصُتعـــديل .3
ُ.النوابُمجلسُأعضاءُنيابةُبصحة

ُللـدوائرُتقسـيماُ ُذاتـهُاالنتخـابُقـانونُيتضـمنُبحيـثُاالنتخـابُقـانونُعلـىُالالزمـةُالتعـديالتُإجراء .4
ُلطةالســــُعــــنُصــــادرُخــــاصُنظــــامُبموجــــبُاصــــدارهاُيــــتمُأنُالُبــــه،ُكملحــــقُويصــــدرُاالنتخابيــــة،

ُ.التنفيذية

ُ.وحقيقيُمتساويُبشكلُممثلةُالناخبينُأعدادُتكونُأنُيضمنُبماُاالنتخابيةُالدوائرُيمتقسُاعادة .5

ـــةُتحـــتُاالنتخـــابيُالصـــمتُلفتـــرةُالخـــرقُعـــدمُيضـــمنُبمـــاُالالزمـــةُالقانونيـــةُالتعـــديالتُإجـــراء .6 ُطائل
ُ.المرشحينُبينُللعدالةُتحقيقاُ ُالقانونيةُالمسائلة

ُيحقـــقُبمـــاُاالنتخـــابُوقـــانونُالجزائيـــةُالمحاكمـــاتُوأصـــولُالعقوبـــاتُكقـــانونُالالزمـــةُالقـــوانينُتعـــديل .7
ُالجرائمُهذهُواعطاءُتحديدا ،ُالمرشحينُمنُاالنتخابيةُالجرائمُمرتكبيُومالحقةُمتابعةُفيُأكبرُنجاعة
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ُ.االقتراعُموعدُقبلُإدانتهُيثبتُمنُكلُعنُالترشحُحقُواسقاطُاالستعجال،ُصفة

ُحسـنُتكفـلُبصـورةُللقضـاءُمرتكبيهاُوتقديمُاالنتخابيةُالجرائمُبضبطُالقانونُانفاذُةأجهُزُدورُتفعيل .8
ُ.االنتخابيةُالعمليةُسير

ُبالتصـويتُيتعلـقُفيمـاُاالنتخـابُلقـانونُمخالفتـهُيثبـتُمـنُكـلُبحقُقانوناُالالزمةُاالجراءاتُاتخاذ .9
ُ.العلني

ُتصــدرُلــمُالــذينُالموقــوفينُشــخاصواألُوالمرضــىُالمغتــربينُحــقُيكفــلُبمــاُاالقتــراعُآليــاتُتطــوير .10
ُ.االقتراعُفيُحقهمُممارسةُمنُقطعيةُأحكامُبحقهم

شرافُبإدارةُاالنتخابيةُالعمليةُلسالمةُالضامنةُاإلجراءاتُتطوير .11 ُ.لالنتخابُالمستقلةُالهيئةُوا 

ُلمراحــُكافــةُتنفيــذُفــيُتشــاركُالتــيُالكــوادرُوتأهيــلُوتــدريبُبإعــدادُلالنتخــابُالمســتقلةُالهيئــةُقيــام .12
ُبصــورةُاســتخدامهاُعلــىُالكــوادرُوتــدريبُالمعلومــاتُأنظمــةُتطــويرُذلــكُفــيُبمــاُاالنتخابيــة،ُالعمليــة
ُ.والفرزُاالقتراعُاجراءاتُسالمةُتضمنُصحيحة

ُإجراءاتُوتفعيلُاالنتخابيةُالدعايةُوضبطُاالنتخابيةُالحمالتُمراقبةُفيُالمستقلةُالهيئةُدورُتفعيل .13
ُ.هابُالمتعلقةُوالمساءلةُالمحاسبة

ُمنـــدوبيُوتمكـــينُوتـــدقيقها،ُوقائمـــةُمرشـــحُكـــلُعليهـــاُيحصـــلُالتـــيُالنتـــائجُالســـتخراجُآليـــةُتطـــوير .14
ُمتابعتها.ُمنُوالدوليينُالمحليينُوالمراقبينُالمرشحين

دراجُاالنتخابيـة،ُللعمليـةُللتحضـيرُمبكـرُوقـتُوفـيُبشـفافيةُالقتـراعاُلجـانُأعضاءُاختيارُضمان .15 ُوا 
ُفــيُاالقتــراعُفــيُحقهــمُممارســةُمــنُاللجــانُهــذهُأعضــاءُيــتمكنُيكــُالنــاخبينُســجالتُفــيُأســمائهم

ُ.فيهاُيعملونُالتيُالمراكزُذات
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حصــاءُبعــدُُّوالفــرزُاالقتــراعُلجــانُجميــعُإلــزام .16 ُبعمليــةُالبــدءُقبــلُبحــوزتهمُالموجــودةُاالقتــراعُدفــاترُوا 
ُبعمليــــةُالمتعلقــــةُاإلجـــراءاتُوشــــفافيةُســــالمةُلضـــمانُفقــــط،ُعــــددهاُبـــذكرُاإلكتفــــاءُوعــــدمُاالقتـــراع
ُ.االقتراع

ُإلكترونيـاُ ُوعرضـها.ُسالمتهاُمنُللتحّققُومراجعتهاُالناخبين،ُجداولُإلىُللوصولُينالمواطنُتمكين .17
ُ.أسهلُبشكلُتصفحهاُمنُالمواطنُتمكنُبصيغة

ُبــاالعتراضُرغــبُحــالُفــيُاتخاذهــاُعليــهُيجــبُالتــيُواإلجــراءاتُالمتطلبــاتُحــولُينالمــواطنُتوعيـة .18
ُ.الناخبينُجداولُعلى

،ُواإلبقــاءُعلــىُمســافةُكافيــةُبــينُعاالقتــراُســريةُلضــمانُالدوليــةُالمعــاييرُوفــقُمناســبةُمعــازلُتــوفير .19
ُالمعازلُداخلُغرفُاالقتراع.

ُذويُلألشــخاصُيكفــلُبمــاُالالزمــةُالتســهيالتُوتــوفيرُوالفــرزُاالقتــراعُمراكــزُجميــعُوتجهيــزُتهيئــة .20
ُ.االقتراعُفيُحقهمُاإلعاقة

ُدونُكاملـة،ُاالنتخابيـةُالعمليةُمجرياتُعلىُالرقابةُفيُحقهمُممارسةُمنُالمحليينُالمراقبينُتمكين .21
ُ.القانونيةُالمسائلةُطائلةُتحتُأحدُمنُإعاقة

ُ.صندوقُلكلُمقترع(500ُ)ُيتجاوزُالُبماُاالقتراعُصناديقُعلىُالناخبينُتوزيعُعلىُالعمل .22

ُ.وحمايتهاُالصناديقُسالمةُلضمانُالالزمةُاإلجراءاتُجميعُاتخاذ .23

ُالخاصــةُالكشــوفاتُمحتويــاتُلعــرضُاألوليــةُالتجميــعُمراكــزُفــيُخاصــةُوشاشــاتُكــاميراتُضــعُو .24
ُ.والفرزُاالقتراعُمراكزُفيُاألصواتُتجميعُبنتائج
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 الملخص االجرائي : ثامناً 
 

 المرجعية حظاتمالال العدد

 صفحة

1. ُ

ـــابيُالتاســـعُعشـــرُفـــيُذاتُ ـــةُللمجلـــسُالني أجريـــتُاالنتخابـــاتُالنيابي
تشريعيُالذيُأجريتُبهُاالنتخاباتُالنيابيـةُالسـابقةُللمجلـسُاإلطارُال

(6ُالنيــابيُالثــامنُعشــر،ُوهــوُقــانونُاالنتخــابُلمجلــسُالنــوابُرقــمُ)
ُم.2016لسنةُ

20ُ

2. ُ
ـــمُيـــؤد ُهـــذاُالقـــانونُكمـــاُجـــرىُفـــيُاالنتخابـــاتُالســـابقةُإلـــىُتعزيـــزُ ل

وتشــكيلُالتحالفــاتُوالكتــلُســواءُفــيُالترشــحُأوُفــيُُاألحــزابُمشــاركة
ُمجلسُالنيابي.ال

20ُ

3. ُ

علىُتشكيلُالقوائمُوشراءُأصواتُالناخبينُظاهرة تأثير المال تفاقمتُ
اإلصــالحُُفتحولــتُالقائمــةُبــدال ُمــنُأنُتشــكلُنقلــةُنوعيــةُفــيُعمليــة

إلــــىُمصــــدرُانتقــــادُللقــــانونُوتنديــــدُُاألحــــزابُاالنتخــــابيُوتعزيــــزُدور
يُشــــعبيُبعمليــــةُتشــــكيلُالقــــوائمُالتــــيُواجــــهُالمرشــــحونُصــــعوباتُفــــ

ُتشكيلها.ُ

20ُ

4. ُ

ــدوائرُُ مــاُزالــتُالهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابُتعتمــدُعلــىُنظــامُتقســيمُال
ــــــذيُصــــــدرُفــــــيُعــــــامُ ــــــدوائر2016ُُاالنتخابيــــــةُال لغايــــــاتُتقســــــيمُال

االنتخابيةُللمرةُالثانيـةُعلـىُالتـوالي،ُبـالرغمُمـنُوجـودُشـبهةُدسـتوريةُ
ُإصداره.فيُ

21ُ

21ُُُإلكتروني.ُكلفتحُالمجالُلالعتراضُعلىُجداولُالناخبينُبشُ .5

22ُالذينُغيرواُمكانُإقامتهمُدونُأنُيتمُتثبيتُمكانُاألشخاصُُحرماُن .6
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اإلقامــةُالجديــدُفــيُســجالتُدائــرةُاألحــوالُالمدنيــةُمــنُممارســةُحقهــمُ
ُفيُاالقتراعُفيُدوائرهمُاالنتخابيةُالجديدة.ُ

7. ُ
مكـانُإقـامتهمُفـيُسـجالتُتمُتقييـدُُحرمانُعددُمنُالمواطنينُالذينُ

األحــوالُخــارجُالمملكــةُبينمــاُهــمُموجــودونُفعليــا ُعلــىُأراضــيُُدائــرة
ُمنُالحقُفيُاالقتراع.ُاالنتخاباتإجراءُُالمملكةُوقت

22ُ

8. ُ
مازالتُعمليةُاالعتراضُعلىُالغيرُتتطلـبُتعبئـةُنمـوذجُمنفـردُباسـمُ
كــلُشـــخصُيـــتمُاالعتـــراضُعليـــه،ُمــاُيعنـــيُأنُمـــنُيريـــدُاالعتـــراضُ

ُ.عبئةُعشراتُالنماذجُأوُأكثرعلىُعددُكبيرُمنُاألسماءُعليهُت

22ُ

9. ُ
مازالتُالتعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُبتشـكيلُاللجـانُتخلـوُمـنُالشـروطُ

ُ.اللجانُالخاصةأعضاءُُياروالمعاييرُالخاصةُبتشكيلُواخت
23ُ

10. ُ
ـــــةُالتعليمـــــاتُزُِلـــــمُتجـــــ للمـــــواطنينُُاللجـــــانُبتشـــــكيلُالخاصـــــةُالتنفيذي

لجـــانُأعضـــاءُُضـــمنُالعــاديينُأوُالّنشـــطاءُالحقـــوقيينُأنُيكونـــواُمـــن
ُاالقتراعُوالفرزُخالفا ُللجنتينُاألخريين

23ُ

11. ُ
للعمليةُُالمراقبينُالمحليينمازالتُالتعليماتُالتنفيذيةُالخاصةُباعتمادُ

ُعلىُصالحياتُالمراقبينُوحقوقهم.االنتخابيةُالُتنصُ
24ُ

12. ُ
ــراقبينُالــدوليينُبموجــبُ أقـّرتُالّتعليمــاتُالتنفيذّيــةُالخاصــةُباعتمـادُالم 

(ُمنهاُصالحياتُوحقوقُالم راقبينُالدوليينُوبشـكٍلُدقيـق،12ُادةُ)الم
ُوهذاُماُيكفلُتمكينهمُمنُممارسةُمهامهمُبصورةُفاعلة

24ُ

مــــنُُيالعديــــدُمــــنُالقــــوائمُوالمرشــــحينُعلــــىُالعــــددُالكــــافلــــمُتحصــــلُُ .13
ُ.لتغطيةُجميعُغرفُاالقتراعُالمندوبين

25ُ

14. ُ
المحجورُعليهمُأوُمنحتُالهيئةُفرصةُلألشخاصُالراغبينُبالترشحُُو

بتوكيعععل معععن ينعععوب ععععنهم لغايعععات المعـــزولينُبســـبُجائحـــةُكورونـــاُ
ُ.أوُاالنسحابُالترشح

25ُ
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15. ُ
ُبالنسـبةُللقـوائمُباالعتمـادُتمُتحديدُالرقمُالمتسلسلُعلـىُورقـةُاالقتـراع

ُ.رشحخرُيومُتجرتُبعدُانتهاءُالدوامُالرسميُآلعلىُالقرعةُالتيُ

25ُ
33ُ

16. ُ

قــدميُطلبــاتُالّترشــحُبإرفــاقُبعــضُالوثــائقُمازالــتُالّتعليمــاتُتلــزمُم
بـدالُمـنُُالتيُيكونُمصـدرهاُبعـضُالمؤسسـاتُالحكوميـةُأوُالرسـمية

وُ.ُأالســــتخراجهاالُمباشـــرةُمــــنُالهيئـــةُنُيكـــونُهنالـــكُقنــــواتُاتصـــأ
ُالتأكدُمنُصحتها.

25ُ

17. ُ

م،ُوكـذلك2016ُ(ُلسـنة6ُأغفلُقانونُاالنتخابُلمجلـسُالّنـوابُرقـمُ)
الخاصةُبقواعدُحمالتُالدعايةُاالنتخابيـةُضـرورةُُالّتعليماتُالتنفيذية

"ُفـيُالّدعايـةُاالنتخابّيـة،ُوهـوُالقائمعة النسعبّية المفتوحعةمراعاةُمبدأُ"
وذلــــكُبحظــــرُمظــــاهرُُ،المبــــدأُالعــــامُالم عتمــــدُفــــيُالعمليــــةُاالنتخابّيــــة

ُ.الدعايةُاالنتخابّيةُالم نفردة

26ُ

18. ُ

تنفيذيـةُالخاصـةُبقواعـدُإجازةُالتعديالتُالتيُأدخلتُعلىُالتعليماتُال
الدعايــةُاالنتخابيــةُلمجلــسُمفوضــيُالهيئــةُفــيُضــوءُالوضــعُالوبــائيُ

ُنُيقـــررأُ،لتفشـــيُفـــايروسُكورونـــاُبـــينُالنـــاخبينُومنعـــاُ ُ،فـــيُالمملكـــة
ُالمقراتُاالنتخابيةُللمرشحينُللمدةُالتيُيراهاُمناسبةإغالقُ

27ُ

39ُ

19. ُ

باالقتراعُوالفـرزُُالخاصةعلىُتعديلُالتعليماتُالتنفيذيةُُعملتُالهيئة
بنصــينُإليهـاُُمكـرر(10ُمكـرر(ُوالمـادةُ)9ُاالصـليةُبإضـافةُالمـادةُ)

مــــنُشــــأنهماُضــــمانُممارســــةُالنــــاخبينُالمحجــــورينُوالمعــــزولينُفــــيُ
بسببُفـايروسُكورونـاُحقهـمُفـيُاإللكترونيةُُمنازلهمُومرتديُاألسوارة

ُاالقتراع

28ُ

29ُ

26ُ

20. ُ كورونـاُمـنُممارسـةُُالمحجـورينُوالمصـابينُبفيـروساألشخاصُُنعمُ
ُحقهمُباالقتراع.

29ُ
62ُ

29ُ(ُمــنُالتعليمــاتُالتنفيذيــة16ُعملــتُالهيئــةُعلــىُتعــديلُنــصُالمــادةُ)ُ .21
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األصليةُبإلغاءُنصُالفقرةُ)ب(ُمنهاُواالستعاضةُعنـهُبـالنصُالتـاليُ
"التحققُبصوتُمرتفعُمنُبياناتُالصندوق/ُالصناديقُالمغلقـة"ُومـنُ

ــــدُعمــــلُعلــــ الضــــماناتُإحــــدىُُإلغــــاءُىالمالحــــظُأنُهــــذاُالتعــــديلُق
الخاصــــةُبحمايــــةُالصــــناديقُمــــنُالعبــــثُمــــاُيــــؤثرُســــلبا ُعلــــىُنزاهــــةُ

ُوشفافيةُالعمليةُاالنتخابية.

ُصــــــدرتُاإلرادةُالملكيــــــةُالســــــاميةُبــــــإجراءُاالنتخابــــــاتُالنيابيــــــةُلعــــــامُ .22
ُم.29/7/2020يومُاألربعاءُالموافقُم،2020ُ

31ُ

23. ُ
تقلةُلالنتخــابُقــرارهُأصــدرُمجلــسُالهيئــةُالمســُم29/7/2020بتــاريخُ

ُ.موعدا ُلالقتراعُالعامم،10/11/2020ُبتحديدُتاريخُ
31ُ

24. ُ
لكيـــةُبحـــلُمجلـــسُالنـــوابُصـــدرتُاإلرادةُالمم،27/9/2020ُبتـــاريخُ

ُ.الثامنُعشر
31ُ

25. ُ
ــــاريخُ ــــةُالمســــتقلةُمــــنُدائــــرةُاألحــــوالُم،29/7/2020ُبت طلبــــتُالهيئ

قُلهـــــمُالمدنيـــــةُوالجـــــوازاتُإعـــــدادُالجـــــداولُاألوليـــــةُبأســـــماءُمـــــنُيحـــــ
ُاالنتخاب

31ُ

31ُُم4/8/2020االنتهاءُمنُإعدادُالجداولُاألوليةُللناخبينُبتاريخُُ .26

27. ُ
(ُطلبـا ُلالعتـراض34232ُاستقبلتُدائـرةُاألحـوالُالمدنيـةُوالجـوازاتُ)
(ُطلبــا ُمنهــا،ُفيمــا29912ُالشخصــيُعلــىُجــداولُالنــاخبين،ُقبلــتُ)

ُ(ُطلباُ 4320رفضتُ)

32ُ

(ُاعتراضا ُعلىُالغير،ُقبلت740ُتخابُ)استقبلتُالهيئةُالمستقلةُلالنُ .28
ُ.(ُطعناُ 63(ُطعنا ،ُفيماُتمُرفضُ)677منهاُ)

32ُ

29. ُ
قامــتُالهيئــةُالمســتقلةُبنشــرُأســبابُرفــضُاالعتراضــاتُفــيُالجــداولُ

إجـراءُُالمنشورةُولـمُتعمـلُعلـىُنشـرُأسـبابُقبولهـاُلالعتراضـاتُوهـو
ُ.تنقصهُالشفافيةُوالوضوح

32ُ
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30. ُ
(ُطعنــــاُفقــــط،ُانصــــبت27ُلمملكــــةُ)ســــجلُلــــدىُمحــــاكمُالبدايــــةُفــــيُا

ُ.بكاملهاُعلىُالقراراتُالتيُأصدرتهاُدائرةُاألحوالُالمدنيةُوالجوازات
33ُ

31. ُ
بلغُعددُالنـاخبينُالمسـجلينُفـيُالكشـوفاتُالنهائيـةُالنتخـابُالمجلـسُ

(ُناخبـــــــة 2447379ُ(ُناخبـــــــا ،ُمـــــــنهمُ)4647835التاســـــــعُعشـــــــرُ)
ُ(ُناخبا .2200456و)

33ُ

موعــداُلبــدءُم،6/10/2020ُةُلالنتخــابُتــاريخُحــددتُالهيئــةُالمســتقلُ .32
ُ.عمليةُتسجيلُالمرشحين

33ُ

حــوادثُأيُُاتســمتُعمليــةُتســجيلُالمرشــحينُبالهــدوء،ُوعــدمُتســجيلُ .33
ُ.تذكر

ُ

34. ُ

شهدُمركزُالتسجيلُالتابعُللدائرةُاالنتخابيةُالعقبةُتـأخيراُإلـىُسـاعاتُ
فـــعُالظهـــرُنتيجـــةُللمعيقـــاتُالتـــيُواجهتهـــاُالقـــوائمُوالمترشـــحونُفـــيُد

ــــالحمالتُالدعائيــــةُلــــدىُســــلطةُمنطقــــةُالعقبــــةُ ــــاتُالخاصــــةُب التأمين
ُ.الخاصة

34ُ

35. ُ
(ُقائمـة،ُوعـددُالمترشـحينُمـنُخاللهـا295ُبلغُعددُالقوائمُالمسـجلةُ)

مــــــعُنهايــــــةُدوامُاليــــــومُالثالــــــثُلتســــــجيلُُ(ُمرشــــــحا ُومرشــــــحة1708)
ُ.المرشحين

34ُ

ةُفـيُاســمُنتيجـةُالسـتخدامُلفـظُالجاللـُواحـدةُُتـمُرفـضُتسـجيلُقائمـةُ .36
ُ.(ُطلبُلمرشحين11كماُتمُرفضُ)"،ُأكبرالقائمةُ"ُاهللُ

34ُ

34ُُخاللُالفترةُالقانونيةُلالنسحابُ(ُمرشحا34تمُانسحابُ)ُ .37

38. ُ
أشخاصُُ(ُطلباُللطعنُلدىُمحكمةُاالستئنافُمنُقبل12تمُتقديمُ)ُ

ُرفضُطلبُترشحهم
34ُ

34ُ(ُقائمــــة ُعلــــى294ُ(ُمرشــــحاُومرشــــحة،ُمــــنُخــــاللُ)1674تنــــافسُ)ُ .39
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ُعدُمجلسُالنوابُالتاسعُعشرمقا

40. ُ

العديـدُمـنُإجـراءُُالتيُسـبقتُعمليـةُتسـجيلُالمرشـحين،األيامُُشهدت
انتخابـاتُإجـراءُُاالنتخابـاتُخـارجُإطـارُالدسـتورُوالقـانون،ُمـنُخـالل

وافــــرازُاألشــــخاصُُداخليــــةُعشــــائريةُإلحــــداثُتوافقــــاتُعلــــىُبعــــض
ُمرشحينُلهذهُالعشائر

34ُ

41. ُ
ُىأائريةُانهــــاُكانــــتُتجــــريُتحــــتُمــــُرالعشــــيســــجلُعلــــىُاالنتخابــــاتُُ

ُاإلداريين.الجهاتُالمعنيةُوالحكامُُوسمع
34ُ

35ُ

42. ُ
رُعقـــدُظـــســـجلتُاالنتخابـــاتُالعشـــائريةُخرقـــا ُألوامـــرُالـــدفاعُالتـــيُتح

شخصـــا ،ُكمـــاُانـــهُلـــمُيـــراَعُعنـــدُاجرائهـــا،20ُُاجتماعـــاتُألكثـــرُمـــنُ
ُتحقيقُشروطُالصحةُوالسالمةُالعامة

35ُ

43. ُ
مخاضـاُعسـيرا،ُنتيجـةُلعـدمُتمكـنُالعديـدُُمالقوائشهدتُعمليةُتشكيلُ

ُ.منُالمرشحينُتشكيلُالقوائمُبكلُسهولةُويسر
35ُ

36ُُعلىُتشكيلُالقوائم.ُالتأثيرُ .44

45. ُ
لــــمُيــــتمُالـــــدخولُفيمــــاُيعــــرفُبالصـــــمتُاالنتخــــابيُنتيجــــةُالســـــتمرارُ
المرشــحينُبالدعايــةُاالنتخابيــةُبشــتىُالوســائلُوالطرائــقُوخاصــةُعبــرُ

ُ.يوسائلُالتواصلُاالجتماع

38ُ

46ُ

46. ُ

الجمعــةُوالســبتُمــنُشــهرُتشــرينُاألولُُيــوميرُالتجــولُظــانــتقصُح
ـــايروسُم،2020ُُمـــنُعـــام ـــدفاعُفـــيُظـــلُجائحـــةُف ـــانونُال بموجـــبُق
(ُأيـــامُكاملـــةُمـــنُحـــقُالمرشـــحينُوالنـــاخبينُفـــيُالدعايـــة7ُكورونـــا،ُ)
ُاالنتخابية.

38ُ

38ُُ.االنتخابيةتمُفرضُقيودُعلىُحريةُممارسةُالدعايةُُ .47
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48. ُ
الــذيُحــالُدونُلقــاءُالمرشــحينُاألمــرُُالمقــراتُاالنتخابيــة،إغــالقُُتــم

ُتها.مرحلةُالدعايةُاالنتخابية،ُومسُبحريُأثناءُبالناخبينُفي
27،29،39ُ

39ُُُعدمُالتزامُالعديدُمنُالمرشحينُوانصارهمُبقواعدُالدعايةُاالنتخابيةُ .49

50. ُ
(ُفــيُمحاولــةُللتــأثيرُاالســود)ُالسياســينشــطتُظــاهرةُاســتخدامُالمــالُ

ُ.قناعاتُالناخبينُعلى
7،26،91ُ

51. ُ
عجـــتُمواقـــعُالتواصـــلُاالجتمـــاعيُبـــالكثيرُمـــنُمقـــاطعُالفيـــديوُالتـــيُ

ُتظهرُعملياتُشراءُاألصوات
40ُ

43ُُالناخبينُبأماكنُاالقتراعُوالفرزعدمُمعرفةُالعديدُمنُُ .52

53. ُ
قيامُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُبإلغاءُأوُاستبدالُبعضُمراكزُاالقتراعُ

القتراعُدونُاإلعالنُمسبقاُعنُذلكُاالجراءُوتعريفُوالفرزُقبلُيومُا
ُ.الناخبينُبها

44ُ

54. ُ 44ُُ.الناخبينُبهاوُتغيرُمراكزُاالقتراعُدونُإعالمُألغاءُإ

55. ُ

ــــىُمراكــــزُ ــــةُعل ــــىُوضــــعُوســــائلُارشــــاديةُللدالل ــــةُعل ــــمُتعمــــلُالهيئ ل
ـــــراع.ُحيـــــث مـــــنُالمـــــراقبينُإلـــــىُعـــــدمُُ%73مـــــاُنســـــبتهُأشـــــارُُاالقت

مراكــزُاالقتــراعُأمــاكنُُرشــادُللداللــةُإلــىمــنُوســائلُاالأيُُمشــاهدتهم
ُوالفرزُ

45ُ

56. ُ
مـــنُمراكـــزُاالقتـــراعُالتـــيُتـــمُمراقبتهـــاُُ%65عـــدمُجاهزيـــةُمـــاُنســـبتهُ

ُذويُاإلعاقةاألشخاصُُالستقبال
45ُ

57. ُ
مــــنُمراكــــزُُ%87تســــجيلُمظــــاهرُللدعايــــةُاالنتخابيــــةُفيمــــاُنســــبتهُ

ُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتها.ُ
46ُ

47ُنتخـــابُالدعايـــةُينُمـــعُالهيئـــةُالمســـتقلةُلالممارســـةُالمتطـــوعينُالعـــاملُ .58
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المرشـــحينُفـــيُالعديـــدُمـــنُالـــدوائرُاالنتخابيـــةُأحـــدُُاالنتخابيـــةُلصـــالح
ُومراكزُاالقتراع.ُ

59. ُ

منعُعددُمنُالمراقبينُالتابعينُلفريقُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُالعمليـةُ
االنتخابية،ُمنُدخـولُغـرفُاالقتـراعُومراقبـةُإجـراءاتُفـتحُالصـندوقُ

بــلُبعــضُرؤســاءُاللجــانُبحجــةُعــدمُ"االســتعدادُبعــد"ُكمــاُِقيــلُمــنُق
لهم،ُأوُمنُقبلُبعضُرجالُاالمن،ُبحجةُعدمُوجودُتصـاريحُورقيـةُ
بحـــوزتهمُصـــادرةُعـــنُالهيئـــةُالمســـتقلةُلالنتخـــاب،ُحيـــثُطلـــبُمـــنهمُ
البقاءُخارجُغرفُاالقتراعُأوُخارجُمراكزُاالقتراعُإلـىُحـينُاالنتهـاءُ

ُمنُإجراءاتُفتحُالصندوق.

48ُ

60. ُ
هواتفهمُالنقالةُإلـىُإدخالُُم نعُالبعضُمنُمراقبيُالمركزُالوطنيُمن

ُغرفُاالقتراع
49ُ

61. ُ
عــدمُمعرفــةُبعــضُرؤســاءُلجــانُاالقتــراعُوالفــرزُبالتعليمــاتُالصــادرةُ
عــنُالهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابُوعــدمُتلقــيهمُالتــدريبُالــالزمُلتمكيــنهمُ

ُامنُإدارةُعمليةُاالقتراعُوالفرزُواالشرافُعليه

49ُ

اكتفــىُرؤســاءُلجــانُاالقتــراعُوالفــرزُبــاإلعالنُعــنُعــددُاألوراقُالتــيُُ .62
ُالحضورأمامُُتسلمتهاُاللجنةُفيُالصباحُدونُالقيامُبعدها

49ُ

واجهُعددُمنُمراقبيُالمركزُالـوطنيُمنعـا ُمـنُحضـورُإجـراءاتُفـتحُُ .63
ُقفالهاُ الحضورُُوأمامُُالصندوقُوعرضهُخاليا

50ُ

64. ُ
نتخــــابُعلــــىُاســــتخدامُصــــناديقُلالقتــــراعُعملــــتُالهيئــــةُالمســــتقلةُلال

تـــمُإذُُتتماشـــىُومعـــاييرُالنزاهـــةُوالشـــفافيةُمـــنُحيـــثُالنـــوعُوالشـــكل،
ُاستخدامُصناديقُبالستيكيةُشفافة

51ُ

65. ُ
نمـاُُللصـناديقُتحتـويُعلـىُارقـام،أقفـالُُلمُيتمُاسـتخدام تـمُاسـتخدامُوا 

ُُ.داللةُرقميةُأوُرموزُسريةأيُُمرابطُبالستيكيةُالُتحتويُعلى
51،52ُ
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66. ُ
أوُمـــرابطُأقفـــالُأيُُلـــمُيوضـــعُعليهـــاُاالقتـــراعُالـــبعضُمـــنُصـــناديق

ُ.وتركُقابال ُللفتحُوالعبثُبهُبكلُسهولةُويسر
ُ

67. ُ

عملـــتُالهيئـــةُالمســـتقلةُلالنتخـــابُعلـــىُالتقليـــلُمـــنُمخـــاطرُانتشـــارُ
فــايروسُكورونــاُالمســتجدُعلــىُالنــاخبينُمــنُخــاللُزيــادةُعــددُمراكــزُ

(ُمركــــزا ُموزعــــةُعلــــى1824ُىُ)االقتــــراعُوالفــــرزُإلــــىُأنُوصــــلتُإلــــ
ُجميعُالدوائرُاالنتخابيةُفيُمحافظاتُالمملكة.ُ

54ُ

68. ُ
كمـــاُعملـــتُعلـــىُزيـــادةُعـــددُصـــناديقُاالقتـــراعُإلـــىُأنُوصـــلتُإلـــىُ

ـــــي8061ُ) ـــــاخبينُالمســـــجلينُف ـــــكُلخفـــــضُأعـــــدادُالن (ُصـــــندوقا ،ُوذل
ُصندوق.كشوفاتُكلُ

54ُ

69. ُ
اديقُاالقتـراعُفاقُعددُالناخبينُالمسجلينُلالقتراعُفيُالعديدُمـنُصـن

صــــناديقُاالقتــــراعُإلــــىُأحــــدُُ(ُناخــــبُإلــــىُأنُوصــــلُفــــي1100الُ)
ُ.(ُناخباُ 1632)

54ُ

70. ُ
نُاألعــدادُالكبيــرةُمــنُالنــاخبينُالمســجلةُفــيُبعــضُالصــناديقُتفــوقُإ

ُاالقتراع.إمكانيةُممارسةُالناخبينُالمسجلينُفيهاُجميعا ُلحقهمُفيُ
54ُ

71. ُ

مـــــنُمراكـــــزُُ%1.8ُفيمـــــاُنســـــبتهُاإللكترونيـــــةُعـــــدمُتـــــوفرُالكشـــــوفات
ـــراعُالتـــيُتـــمُمراقبتهـــاُنتيجـــةُلتعطـــلُ الحاســـوبُأجهـــزةُُربـــطفـــيُاالقت

و/أوُنتيجةُالنقطاعُاالتصالُباإلنترنتُمـاُاإللكترونيُوبرنامجُالربطُ
ُاإللكترونيةُُحالُدونُاستخدامُالكشوفات

54ُ

55ُُ.وجودُنقصُفيُالمعداتُالخاصةُبعمليةُاالقتراعُ .72

73. ُ
مةُالعامــــةُفــــيُالكثيــــرُمــــنُمراكــــزُنقصــــانُمتطلبــــاتُالصــــحةُوالســــال

ُ.االقتراعُوالفرز
55ُ

56ُمنُرؤساءُلجانُاالقتراعُفيُالمراكزُالتيُتمُُ%71.8التزامُماُنسبتهُُ .74
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رصــدهاُبــدعوةُالنــاخبينُللــدخولُإلــىُغــرفُاالقتــراعُفــيُتمــامُالســاعةُ
ُ.السابعةُصباحا

75. ُ
ـــىُُ%25.1تـــأخرُمـــاُنســـبتهُ مـــنُرؤســـاءُاالقتـــراعُبـــدعوةُالنـــاخبينُإل

ُ(،7:30-7:15خولُإلىُغرفُاالقتراعُإلىُماُبينُالساعةُ)الد
56ُ

76. ُ
منُرؤسـاءُلجـانُاالقتـراعُبـدعوةُالنـاخبينُإلـىُُ%2.5تأخرُماُنسبتهُ

(8:00ُ-7:31الــــدخولُإلــــىُغــــرفُاالقتــــراعُإلــــىُمــــاُبــــينُالســــاعةُ)
ُصباحا ،

56ُ

عدمُالتزامُعددُمنُلجانُاالقتراعُبالبطاقةُالشخصيةُكمصدرُتعريفُُ .77
ُبالناخبُحصريُووحيد

58ُ

78. ُ

إذُُعـــدمُالتـــزامُبعــــضُاللجــــانُبـــإجراءاتُالتحقـــقُالخاصـــةُبالمنقبـــات،
ــــــقُمــــــنُ ـــــاالقتراعُدونُالتحق ـــــاتُب ـــــدُمـــــنُالســـــيداتُالمنقب قامـــــتُالعدي

ُمــنُغــرفُاالقتــراعُالتــيُحضــرتُ%19.2شخصــياتهن،ُوبمــاُنســبتهُ
ُالناخباتُالمنقباتإليهاُ

59ُ

79. ُ
ممارســـةُحــــقُســـجلُفريـــقُالمركــــزُالـــوطنيُالعديــــدُمـــنُحـــاالتُمنــــعُ

ُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهاُ%9.4االقتراعُفيماُنسبتهُ
61ُ

80. ُ
مراكـزُاالقتـراعُأمـامُُحالتُعمليـةُالتجمهـرُألنصـارُبعـضُالمرشـحين

طــالقُالعيــاراتُالناريــةُدونُالســماحُ وقيــامهمُبــبعضُأعمــالُالشــغبُوا 
ُلبعضُالناخبينُمنُممارسةُحقهمُفيُاالقتراعُخوفاُعلىُحياتهم

61ُ

81. ُ

تُعمليــةُنقــلُبعــضُمراكــزُاالقتــراعُمــنُمنطقــةُإلــىُأخــرىُدونُحالــ
ممارسةُبعضُالناخبينُلحقهمُفـيُاالقتـراعُنتيجـةُلبعـدُمركـزُاالقتـراعُ

أوُنتيجـةُلوجـودهُضـمنُمـاُاعتبـروهُتجمـعُُ،الجديدُعنُمكانُسـكناهم
ُلعشيرةُأخرى

62ُ

62ُكانتُالنسبةُاألكبرُلعمليةُالمنعُمنُممارسةُحقُاالقتراعُلألشخاصُُ .82
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ُنُتمكنــواُمـــنُدخــولُمراكـــزُاالقتــراعُهــيُلألشـــخاصُالــذينُتبـــينالــذي
ُيروسُكورونا.بفإصابتهمُ

83. ُ

(ُوالتـي1ُمكـرر/أ/9ُلمُتلتـزمُالهيئـةُالمسـتقلةُلالنتخـابُبـنصُالمـادةُ)
تقضـــــــيُبتنظـــــــيمُكشـــــــفُخـــــــاصُبأســـــــماءُالنـــــــاخبينُالمحجـــــــورينُأوُ

وقُيحددُفيهُمركزُاالقتراعُوالفرزُورقمُالصندُ،المعزولينُفيُمنازلهم
المـــدرجُفيـــهُالناخـــبُليصـــارُإلـــىُتعليقـــهُعلـــىُمـــدخلُغرفـــةُاالقتـــراعُ

األمــرُُ(ُســاعةُمــنُالتــاريخُالمحــددُإلجــراءُاالقتــراع.24والفــرزُقبــلُ)
ُ.الذيُحالُدونُممارسةُهذهُالفئةُمنُالمواطنينُلحقهمُفيُاالقتراع

61،62ُ

84. ُ
حقُالموقوفينُاإلداريينُوالقضائيينُوالمغتربينُفيُممارسـةُحقهـمُفـيُ

ُراعُوتهيئةُالظروفُالمناسبةُللسماحُلهمُبذلك.االقت
92،94ُ

85. ُ
التأثيرُعلىُإرادةُالناخبينُبعدةُاشكالُوطرائقُفيماُالُتقلُنسبتهُعنُ

ُ.مراقبتهاُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتم20%ُ
63ُ

86. ُ
دخولُبعضُالمرافقينُإلىُغرفةُاالقتـراعُمـعُالنـاخبينُاألميـينُوكبـارُ

ُالسنُوتوجيههمُللتصويتُألحدُالمرشحين.
63ُ

طلـــبُمنــــدوبيُالمرشــــحينُمــــنُالنـــاخبينُالتصــــويتُلمرشــــحينُوقــــوائمُُ .87
ُوذلكُداخلُمركزُاالقتراع.ُةمعين

63ُ

88. ُ
التقاءُبعضُالمرشحينُمعُالناخبينُاألميينُوكبـارُالسـنُداخـلُمركـزُ
االقتراعُوالدخولُمعهـمُأحيانـاُإلـىُداخـلُغرفـةُاالقتـراعُوالطلـبُمـنهمُ

ُ.مولقائمتهُمالتصويتُله

63ُ

89. ُ
التعريفيـــــةُبـــــبعضُالمرشـــــحينُوالقـــــوائمُداخـــــلُمركـــــزُُتوزيـــــعُالكـــــروت

ُاالقتراعُوقبلُالدخولُإلىُغرفةُاالقتراع
63ُ

90. ُ
كشفتُالممارساتُالفعليـةُلعمليـةُاالقتـراعُالعديـدُمـنُالممارسـاتُالتـيُ

مـنُصـناديقُاالقتـراعُالتـيُتـمُُ%4.9تخلُبسريةُاالقتراعُفيماُنسبتهُ
64ُ
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ُ.مراقبتها

نُإلـىُقاعـةُاالقتـراعُوذكـرُاسـمُكبارُالساألشخاصُُدخولُالعديدُمنُ .91
ُ.ينُيودونُالتصويتُلهمُبصوتُمرتفعالذاألشخاصُُالقائمةُوأسماء

63،65ُ

92. ُ 65ُُن.ياألمياألشخاصُُالمرشحينُبصوتُمرتفعُمنُقبلأسماءُُذكر

93. ُ
الـذينُيـودونُانتخـابهمُاألشـخاصُأسـماءُُذكـراألشـخاصُُتعمدُبعض

ُاللجنةُوالحاضرينُمنُمندوبيُالمرشحين.أمامُُبصوتُمرتفع
65ُ

65ُُمية.ميينُأوُمدعيُاألاألاألشخاصُُالتصويتُالعلنيُمنُقبلُ .94

95. ُ
ُ،وجــودُالمعــزلُبــالقربُمــنُشــبابيكُغرفــةُاالقتــراعُدونُوجــودُســتائر

عليهــاُمــاُســمحُألنصــارُبعــضُالمرشــحينُمــنُمشــاهدةُالنــاخبينُوهــمُ
ُيدلونُبأصواتهمُداخلُالمعزل.

65ُ

96. ُ
مـاُيسـمحُقربُالمعازلُفيُبعضُمراكزُاالقتـراعُمـنُبعضـهاُالـبعضُ

أوراقُُللنـــاخبينُالموجــــودينُعنــــدُالمعــــازلُفـــيُذاتُالوقــــتُمــــنُرؤيــــة
ُخر.اقتراعُكلُمنهماُلآل

66ُ

97. ُ

جلــوسُالمنــدوبينُوالمحــاوالتُالعديــدةُأمــاكنُُقــربُبعــضُالمعــازلُمــن
ُوتغاضــيُاللجــانُعــنُاتخــاذُ،لتصــويرُورقــةُاالقتــراعُمــنُقبــلُالناخــب

يانــــا ُبشــــطبُواالكتفــــاءُأحاألشــــخاصُُقــــانونيُبحــــقُهــــؤالءإجــــراءُأيُ
ُالصورة.

66ُ

98. ُ
خــرينُوعلــىُمواقــعُالتواصــلُاآلأمــامُُتصــويرُورقــةُاالقتــراعُوعرضــها

ُاالجتماعي.
66ُ

99. ُ
ُرفعُدفترُاالقتـراعُبعـدُالتصـويتُعليـهُليـتمُمشـاهدتهُمـنُقبـلُمنـدوب

ُ.المرشحينُداخلُغرفةُاالقتراعأحدُ
66ُ
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100. ُ
ـــراعُفيمـــاُ ـــةُتصـــويرُورقـــةُاالقت ـــالُلغاي ـــاخبينُللهـــاتفُالنق اســـتخدامُالن

ُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهاُ%4.8بتهُنس
66ُ

101. ُ
لجانُاالقتـراعُوالفـرزُخـاللُعمليـةُاالقتـراعُفيمـاُنسـبتهُأعضاءُُتغيير
ُ.منُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتها1.9%ُ

67ُ

102. ُ
حســـبُاإلعاقـــةُُلـــمُيالحـــظُااللتـــزامُبإعطـــاءُاألولويـــةُلألشـــخاصُذوي

ناديقُاالقتـراعُالتـيُتـمُمنُصُ%20.2التعليماتُالتنفيذيةُفيماُنسبتهُ
ُ.مراقبتها

68ُ

فيمــاُاإلعاقــةُُعــدمُالتحقــقُمــنُشخصــيةُالمرافــقُلألشــخاصُمــنُذويُ .103
ُا.اديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهمنُصنُ%12.9نسبتهُ

68ُ

عـدمُالتحقــقُمــنُوجـودُحبــرُخــاصُعلــىُسـبابةُاليــدُاليمنــىُللمــرافقينُُ .104
ُ.منُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهاُ%12.6فيماُنسبتهُ

69ُ

105. ُ

اإلجـــــراءاتُُعـــــدمُرضـــــاهمُعـــــناإلعاقـــــةُُمـــــنُذوياألشـــــخاصُُأبـــــدى
المتبعـــةُفـــيُمراكـــزُاالقتـــراعُوالفـــرزُلعـــدمُتهيئـــةُغرفـــةُاالقتـــراعُلتلبيـــةُ
احتياجــــاتهمُنتيجــــةُلوجودهــــاُفــــيُالطوابــــقُالعلويــــة،ُوعــــدمُشــــرحُآليــــةُ

ُمنُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتهاُ%1.6االقتراعُلهمُفيماُنسبتهُ

69ُ

ُُخذُعلىُمراكزُاالقتراعُوالفرزآديدُمنُالمتسجيلُالعُ .106

107. ُ
مشاهدةُاألطفالُيعملونُفيُالدعايةُاالنتخابيـةُلصـالحُبعـضُالقـوائمُُ

مراكــزُاالقتــراعُوالفــرزُعلــىُنطــاقُواســعُجــدا ُوفيمــاُأمــامُُوالمرشــحين
ُ.منُمراكزُاالقتراعُوالفرزُالتيُتمتُمراقبتهاُ%81.6ُفيماُنسبتهُ

71ُ

108. ُ
فــــاُلمــــراتُعديــــدةُفــــيُالعديــــدُمــــنُمراكــــزُشــــهدتُعمليــــةُاالقتــــراعُتوق

مـــنُصـــناديقُاالقتـــراعُالتـــيُُ%12.5وصـــناديقُاالقتـــراعُفيمـــاُنســـبتهُ
ُ.تمتُمراقبتها

73ُ
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109. ُ
ُدُمـــنُاألعمـــالُالتـــيُكـــانُلهـــاُتـــأثيرُ حـــدثتُخـــاللُيـــومُاالقتـــراعُالعديـــ

علــىُســيرُالعمليــةُاالنتخابيــةُداخــلُمراكــزُاالقتــراعُوالفــرزُفيمــاُُسـلبيُ 
ُ.االقتراعُالتيُتمتُمراقبتهامنُصناديقُُ%2.1نسبتهُ

74ُ

74ُُمحاولةُبعضُالناخبينُرفضُوضعُمادةُالحبرُعلىُسبابةُيده.ُ .110

111. ُ
حــدوثُمشــاداتُكالميــةُبــينُالمترشــحينُأحيانــاُوبــينُانصــارهمُأحيانــاُ

ُ.أخرى
74ُ

74ُُ.بشروطُالسالمةُالعامةإحداهنُُشجارُبينُناخبتينُنتيجةُلعدمُتقيدُ .112

113. ُ
نُبفيـــروسُكورونـــاُوأعضـــاءُمشـــاداتُكالميـــةُبـــينُالنـــاخبينُالمصـــابي
ُلجنةُاالقتراعُوأحياناُمعُرجالُاألمن.

74ُ

75ُُمحاولةُالبعضُادعاءُاألميةُوالتصويتُبصوتُمرتفع.ُ .114

75ُُمحاولةُاالقتراعُبشكلُجماعي.ُ .115

116. ُ
مـــنُمـــرةُأوُانتحـــالُشخصـــيةُأكثـــرُُمحاولـــةُبعـــضُالنـــاخبينُاالقتـــراع

ُالغير.
75ُ

75ُُمن.حدوثُخالفاتُبينُمندوبيُالمرشحينُوتدخلُرجالُاالُ .117

118. ُ
أدىُإلــىُُ،ُممــامــنُدائــرةُومحافظــةأكثــرُُانقطــاعُالتيــارُالكهربــائيُفــي

ُتوقفُعمليةُاالقتراع.
75ُ

76ُُتمُتمديدُمدةُاالقتراعُلساعتينُ .119

120. ُ
(ُمقترعا،ُوبنسبة1387698ُبأصواتهمُ)أدلواُُبلغُعددُالناخبينُالذين

ُ%29.90مئويةُمقدارهاُ
78ُ

78ُنُحضـــــورُمـــــنُمنـــــدوبيُالمركـــــزُالـــــوطنيُمـــــُ%12منـــــعُمـــــاُنســـــبتهُُ .121
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الصندوقُوانهاءُعمليـةُاالقتـراعُمـنُقبـلُرئـيسُاللجنـةُأقفالُُإجراءات
ُ.أوُرئيسُمركزُاالقتراع

122. ُ

أقفــالُُإلــىُغرفــةُاالقتــراعُوالفــرزُعنــدُبــدءُإجــراءاتأشــخاصُُحضــور
الــواردُذكــرهمُفــيُالتعليمــاتُالتنفيذيــةُاألشــخاصُُالصــناديقُمــنُغيــر

صــناديقُاالقتــراعُُمــنُ%19.1الخاصــةُبــاالقتراعُوالفــرزُبمــاُنســبتهُ
ُا.التيُتمُمراقبته

79ُ

ُ

123. ُ
مـــنُمنـــدوبيُالمركـــزُالـــوطنيُمـــنُحضـــورُُ%13تـــمُمنـــعُمـــاُنســـبتهُ

إجراءاتُفرزُالصناديقُمنُقبلُرئيسُاللجنةُأوُرئيسُمركزُاالقتراعُ
ُحيثُطلبُمنهمُمغادرةُقاعاتُالفرز.

81ُ

124. ُ
مــــنُصــــناديقُُ%2.6تعطــــلُالكــــاميراتُلســــببُأوُآلخــــرُبمــــاُنســــبتهُ

ُمُمراقبتهااالقتراعُالتيُت
82ُ

125. ُ
ُإلىُغرفةُاالقتراعُعندُبدءُإجراءاتُالفرزُمـنُغيـرأشخاصُُحضور
منُصناديقُاالقتراعُالتـيُُ%16.6بماُنسبتهُُلجنةُاالقتراع.أعضاءُ

ُتمُمراقبتها

83ُ

126. ُ
االقتراعُداخلُالصندوقُوعددُالمقتـرعينُأوراقُُعدمُالتطابقُبينُعدد

ــــقُجــــدولُالنــــاخبينُالــــورقيُالمؤشــــرُعليــــهُفيمــــاُنســــب مــــنُُ%2تهُوف
ُصناديقُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتها

83ُ

127. ُ

وعــدهاُاألصــواتُُاالقتــراعُوالفــرزُبأخطــاءُفـيُعمليــةُفــرزُوقـوعُلجــان
مماُاستدعىُُ،وذلكُيعودُإلىُعدمُكفاءةُالتدريبُالذيُتلقاهُاألعضاء

إعـــادةُعمليـــةُالفـــرزُوالعـــدُمـــنُجديـــدُفـــيُالعديـــدُمـــنُمراكـــزُاالقتـــراعُ
ُوالفرز

84ُ

85ُُائجُمراكزُاستخراجُالنتُ .128

87ُُخرقُواضحُألوامرُالدفاعُُ .129
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130. ُ
إطـــالقُكثيـــفُللعيـــاراتُالناريـــةُوبشـــكلُغيـــرُمســـبوقُوالُمبـــرر،ُمـــاُ

ُعرضُأمنُوسالمةُالمجتمعُللخطر.
87ُ

131. ُ
ــدفاترُاقتــراعُمختومــةُبخــتمُالهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابُوموقــعُُصــور ل

ُعليها،ُملقاةُبحاوياتُالزبالة
88ُ

90ُُبدءُعمليةُالطعنُبصحةُالنتائجُُ .132

90ُُالعمليةُاالنتخابيةُُطعنُبنتائجُ(61)ُتسجيُل .133
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وكبار السن في انتخابات مجلس النواب التاسع عشر لعام اإلعاقة  ذوعواخشخاص  مشاركة المرأة
 م2020

 الجانب القانوني:

الجانبُالقانونيُلقانونُاالنتخابُإلىُُبدُمنُالتطرقُإلجراءُاالنتخاباتُكانُالاألولىُُقبلُالحديثُعنُالمرحلة
ُيستجبُمجلسُالنوابُالسابعُعشرحيثُل ُالوطنيُُأثناءُم ُلمشروعُقانونُاالنتخابُلمطلبُالمركز مناقشته
ُكلُدائرةةُفيُنسائيللكوتاُالمقعدُتخصيصُيةُوالمتضمنُالمطالبةُبوالمنظماتُالحقوقيةُالنسُواإلنسانُُلحقوق
مُونص2016ُصدرُقانونُاالنتخابُلمجلسُالنوابُلعامُإذُُويُاإلعاقة،وتخصيصُكوتاُلألشخاصُذُانتخابية

لكلُمحافظةُوتعاملُكلُُواحدٍُُيخصصُللنساءُخمسةُعشرُمقعدا ُنيابيا ُبواقعُمقعدٍُعلىُأنُُفيُالمادةُالثامنة
ُومنذُصدورُالقانونُلمُتجري.ُالمحافظةُالشماليةُوالوسطىُوالجنوبية(ُمعاملةمنُدوائرُالباديةُالثالثُ)رةُدائ
ولمُيتمُالنصُعلىُوجودُكوتاُلألشخاصُُالنسائيةُكماُهي،بقىُالكوتاُأمماُُ،تُعليهُبهذاُالخصوصتعديالأيُ

ُ.1ذويُاإلعاقة

 عشرمشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب التاسع ُ

 تسجيل الناخبات  .أ

 ُ ُلمجلس ُالنيابية ُاالنتخابات ُفي ُاالقتراع ُلغايات ُالمسجالت ُالناخبات ُعدد ُعشرُُالنواببلغ التاسع
فيماُبلغتُُ،%52.6ُمئويةُبلغتُبنسبةُوُوناخبة،ُ(ُناخباُ 4.647.835منُأصلُ)ُناخبة(2.447.379ُ)

عددُالناخبينُالمسجلينُفيُاالنتخاباتُبُمقارنة،ُ%12.5ُمرةُألولالمسجلينُُاُ ناثا ُُوُاُ نسبةُالناخبينُذكوُر
ُالنيابيةُلمجلسُالنوابُالثامنُعشرُ ُنسبةُوناخبة،ُحيثُبلغتُناخباُ ُ(4.139.732)والذيُبلغُعددهم

اللواتيُمارسنُحقهنُفيُاالقتراعُُفيماُبلغُعددُالنساء،ُ%48،ُوالناخبينُالذكورُ%52الناخباتُمنهمُ
ُالنيابية ُاالنتخابات ُالتاسعُفي ُُعشرُللمجلس ُعدد638.070ُ)ُم2020لعام ُمجموع ُمن ُمقترعة )

يالحظُانُُو،ُعددُالمقترعينمنُُ%46ماُنسبتهُأيُُ،مقترعُومقترعةُ(1.387.698)الذيُبلغُالمقترعينُ
ُالمقترعاتُ ُالمقترعينأعدد ُأنُُ،قلُمنُعدد ُالناخباتُالمسجالتُكما نسبةُالمقترعاتُالفعليةُمنُعدد

                                                           

ُلمزيدُمنُالمعلوماتُيرجىُمراجعةُتقريرُالسنويُالثانيُعشرُوالثالثُعشرُوالمنشورُعلىُالموقعُااللكترونيُللمركزُالوطني.1ُ 
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ُ ُبلغت ُقد ُاالقتراع ُ%32.7لغايات ،ُ ُالرجال ُالمقترعين ُعدد ُونسبة ُحواليُالفعلية ُالمسجلين ُعدد من
 :أدناهكماُهوُموضحُفيُالجدول40%1ُُ

ُ 
 ُلألسبابُالتالية:ُذلكُيعودُوانخفاضُنسبةُمشاركةُالمرأةُكناخبةُاعالهُُالجدولُمنُيالحظُو

 .ُتُجائحةُكوروناُوأثرهاُعلىُصحةُالمرأةُبسببُتخوفُالمرأةُمنُاإلصابةتداعيا .1

 قلةُالبرامجُالتوعويةُبأهميةُمشاركةُالمرأةُفيُاالنتخاباتُمنُقبلُالجهاتُذاتُالعالقة. .2

 الترشح .ب

 ُمجلسُعددُالمرشحاتُللُمقارنةُمعُالنتخاباتُمجلسُالنوابُالتاسعُعشرارتفعُعددُالنساءُالمرشحات
ُمئويةُبلغتُوبنسبةُومرشحةُا(ُمرشح1674مرشحةُمنُأصل)ُ(364)بلغُعددُالمرشحاتُُإذُ.السابق
حيثُبلغتُُ،لثامنُعشرنسبةُعددُالمرشحاتُلمجلسُالنوابُالمقاربةُلكنهاُوهيُنسبةُمتدنيةُُ،21.7%
 .(ُمرشحُومرشحة1252)صلُأمنُُمرشحةُ(252)ُحينهاُكانُعددُالمترشحاتحيثُُ،%20.1آنذاكُ

 ُُمنُعضواُُ ُ(44)صلُمنُأسيدةُُ(15ترشحُ)مجلسُالنوابُالتاسعُعشرُالنيابيةُلتخاباتُالناوقدُشهدت
 ُ.مجالسُالمحافظاتأعضاءُ

 ُ ُالمرشحاتُالحزبياتُفيما ُعدد ُلالنتخاباتُلبلغ ُالنيابية ُعشر ُُ(97)مجلسُالنوابُالتاسع منُمرشحة
ماُوبُ،نيينُالحزبمرشحيالمنُُ%24ُتهنسبماُبُ،نيالمرشحينُالحزبيمنُُ،ومرشحةٍُُمرشحٍُُ(404)أصلُ

ُنسبتهُبأنُعلماُ ُ،(ُمرشحة364)جماليُالمرشحاتُالبالغُعددهنُإمنُُ،%26.6ُتهنسب منُُ%30ُما

                                                           

عاتُفيُهذهُالمرحلةُكماُهوُموضحُفيُلغاياتُاحتسابُنسبةُالمقترعاتُمنُالمسجالتُلغاياتُاالنتخابُتمُادراجُعددُالمقتُر1 
ُالجدولُالتاليُ

 2020 2016 العدد
 عدد المسجلين

 لغايات
ُاالقتراع

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

1.949.730ُ2.190.003ُ4.139.733ُ2.200.456ُ2.447.379ُ4.647.835ُُ

 نسبة
 ياتالمسجلين لغا
ُاالقتراع

47.04%ُ52.96%ُ100%ُ47.4%ُ52.6%ُ100%ُ

775.684ُ716.716ُ1.492.400ُ749.628ُ638.070ُ1.387.698ُ عدد المقترعين
 %100 %46 %54 %100 %48.02 %51.98 نسبة المقترعين
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قواعدهّنُمنُالمرشحاتُعلىُُ%70فيماُيرتكزُماُنسبتهُُ،القائمةُعلىُفيُترشحهنُُّيرتكزنُالمترشحات
 .والحزبّيةُوالمناطقيةُالعشائرية

 ُُالمترشحاتُالبالغُعاماُ ُ(69ُ-30ُ)منُترشحاتُعمارُالمأتراوحتُُوقد ُويبلغُعدد ُ(30)عمارهنُأ،
ُ ُُ(10)عاما  ُالمترشحاتُعلىُمستوىُالمملكةمترشحات، ُأعمار ُمعدل ُبلغ ُُو47.4)ُفيما ُعاما ، كبرُأ(

 عاما ُمنُمحافظةُالزرقاءُالدائرةُاألولى.ُُ(69)مترشحةُعمرا ُبلغتُ
 ماُيلي:إلىُُلنوابُالتاسعُعشرلمجلسُا ويعودُالسببُفيُتدنيُنسبةُترشحُالمرأة 

 .يدُوالمواريثُاالجتماعيةُالخاطئةالعاداتُوالتقال .1

 قلةُالبرامجُالتوعويةُبأهميةُمشاركةُالمرأةُفيُاالنتخاباتُمنُقبلُالجهاتُذاتُالعالقة. .2

 تدنيُنسبةُمشاركةُالمرأةُفيُاألحزاب. .3

 .عايةُاالنتخابيةرسومُوتكاليفُالدعدمُتوفرُمواردُماليةُتساعدُالمرأةُعلىُدفعُال .4

 عزوفهاُعنُالمشاركةُالسياسية.إلىُُعباءُوالمسؤولياتُاألسريةُالتيُترهقُكاهلُالمرأةُمماُيؤديكثرةُاأل .5

 الدعاية االنتخابية  ج.

 ُوذلكُمنُُ،المقارُاالنتخابيةإغالقُُم1/11/2020بتاريخُقررُمجلسُمفوضيُالهيئةُالمستقلةُلالنتخاب
ُاالنتخابيةخاللُتعديلُالتعليماتُالتنفيذ ُحمالتُالدعاية ُبقواعد ُالخاصة والتيُكانتُتتيحُاستخدامُُ،ية

لىُوسائلُالتواصلُعُداعتماالالمرشحينُُعلىُإثرهالذيُاضطرُاألمرُُالمقارُاالنتخابيةُبشروطُمحددة.
ُبسببُتداعياتُجائحةُكوروناُوالقيودُالمفروضةُعلىُالتجمعاتُوحظرالناخبينُإلىُُللوصولُاالجتماعي

ُُتجوال ُكل ُُأسبوع،نهاية ُتساألمر ُالذي ُالعنفببب ُحاالت ُالنساءُُاإللكترونيُارتفاع ُضد الممارس
ُالمترشحات ُا، ُلدى ُنمطية ُصور ُوجود ُرصد ُتم ُحيث ُُتدفعهالنساء ُالمقعدُإلى ُعلى ُمعتمدة الترشح
ُوليسُالخاصُب ُيؤكدُضعفُالذيُاألمرُُ.علىُباقيُالمقاعدُتنافسالمنُخاللُالكوتا ُقدرة علىُالمرأة

ُصوتهايإ ُُصال ُاالإلى ُالدعاية ُخالل ُمن ُالناخبين ُضعفُ،نتخابيةجمهور ُعلى ُيؤكد ُهاخطابُكما
 .حداثُالتغييرُداخلُالمجلسإعنُرأيهاُوقدرتهاُعلىُُالتعبيرفيُُنتخابيالا
ُ

ُ
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 االنتخاب والفرز واعالن النتائج  د.

 ُتعطىُاألوليةُفيُعلىُأنُُالمرئيةُوالمسموعةاإلعالمُُخاللُوسائلُلالنتخابُمنُالهيئةُالمستقلةاكدت
 ُوكبارُالسن.اإلعاقةُُذويواألشخاصُُلمرأةُالحامللاالقتراعُ

 ُ ُمنُُ(32)شاركتُوقد ُُعددُاُ شخصُ(156)ُأصلامرأة ئرُاالنتخابيةُلجانُاالنتخابُفيُالدواأعضاء
ُتهسبنبماُُامرأةُ(31)عددُالنساءُفيُلجانُاالنتخابُلمجلسُالثامنُعشرُُ،ُبينماُبلغلمجلسُالتاسعُعشر

ُالمالحظُتمثيلُُ،ُومن17.2% ُُاللجان،النساءُفيُكافة .ُومنُلجنةُالمرأةأيُُتعطىُرئاسةُلمإالُأنه
ُ%37ُنسبةُمشاركتهاجانبُآخرُشاركتُالمرأةُفيُلجانُاالقتراعُوالفرزُلالنتخاباتُالنيابيةُحيثُبلغتُ

إنُراعُوالفرز.ُويمكنُالقولُلجانُاالقتُنسبةُمشاركةُالمرأةُحتىُفيللرجال،ُمماُيؤكدُتدنيُُ%63مقابلُ
ُالجانبُثقافة علمناُأنُهذهُالمشاركةُتتطلبُمنُالمرأةُإذاُُخاصةُ،المجتمعُتلعبُدورا ُحاسما ُفيُهذا

 الذيُقدُيبررُهذهُالنسبة.األمرُ،ُجهدا ُبدنياُوغيابا ُمتواصالُعنُالمنزل
لمراقبـةُاالنتخابـاتُحيـثُبلغـتُُالـوطنيُتحـالففيُالُالمرأةقدُعملُعلىُاشراكُالمركزُالوطنيُُبأناإلشارةُُونود

وقـدُُ،تلدورات تدريبيعة خاصعة بمراقبعة االنتخابعا خضاعهنإتم  ، وقد%48الفريق ما يقارب  فينسبة النساء 
مــنُالـذكورُبمنـعُالمـراقبينُالمنيــةُاألجهـزةُاغرفـةُالعمليـاتُفــيُالمركـزُالـوطنيُيـومُاالقتــراعُقيـامُبعـضُإلـىُُورد

هـاليُصـمةُومعـانُبحجـةُرفـضُبعـضُاألقتـراعُالخاصـةُباإلنـاثُفـيُمحـافظتيُالعامراكـزُاالبعضُإلىُُالدخول
 الجنس.أساسُُالختالطُعلىا

  اعالن النتائج

 وهيُالمقاعدُُ%11.5بنسبةُأيُُ(،130)ُالـمجلسُالنوابُمنُمقاعدُمقعدا ُُ(15علىُ)ُالنساءُحصلت
ُالنسائية، ُللكوتا ُبينسيدة عن طريق التنافسأع  ولم تفزُالمخصصة مجلسُماُحصدتُالنساءُفيُال،

ُ)20)ُالثامنُعشر ُمقعدا ، ُمنها5( ُوقدُ( ُفيُُعنُطريقُالتنافس. ُالمرأة مجلسُالشكلتُنسبةُمشاركة
حصدتُالنساءُالفائزاتُبعضويةُمجلسُالنوابُالتاسعُعشرُُوُ.%15.3نسبة2016ُُالثامنُعشرُلعامُ

 ُ(ُصوتا.68126)
اخمعر  ،النعواب مجلعسإلعى  يصبح من المتععذر وصعول النسعاءنه إالكوتا فغياب ظل نه في أويالحظ مما ذكر ب

لتمثيعل المجلعس بصعورة حقوقيعة تعدفع  ،بنعاء قعدرات النسعاء معن النعوابل فيعذ بعرامجتن ضعرورةإلعى  الذع يعدعو
 انتخاب النساء في المجالس القادمة.إلى  اخردني المجتمع

ُ
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 التوصيات:

ــةُمــنُيوصــي،ُولحمايــةُوتعزيــزُحقــوقُالمــرأةُفــيُاالنتخابــات القانونيــةُاإلجــراءاتُُالمركــزُالــوطنيُباتخــاذُجمل
ُنذكرُمنهاُماُيلي:ُ،والعملية

الزاميــةُتقــديمُاالســتقالةُمــنُالوظيفــةُالعامــةُواالستعاضــةُعنهــاُبتقــديمُإجــازةُُبإلغــاءاالنتخــابُُتعــديلُقــانون .1
 ُشهور.ُأربعبدونُراتبُلمدةُ

حــولُحــقُالمــرأةُفــيُاالنتخــابُبــإرادةُحــرةُودونُتنفيــذُبــرامجُتوعويــةُحقوقيــةُلكافــةُشــرائحُوفئــاتُالمجتمــعُ .2
 وعلىُمدارُالعام.أحدُُتأثيرُمن

 كسبُالتأييد.طرقُعدادُالبيانُاالنتخابيُوالدعايةُاالنتخابيةُُوإامجُتوعويةُللنساءُالمرشحاتُحولُتنفيذُبُر .3

رةُالعمليــةُوبنــاءُقــدراتهنُفــيُاداُ،زيــادةُنســبةُمشــاركةُالمــرأةُفــيُلجــانُاالنتخــابُولجــانُالفــرزُوتــدريبهن .4
 االنتخابية.

 في انتخابات مجلس النواب التاسع عشراإلعاقة  ذوعاخشخاص  مشاركة

 التسجيل:مرحلة 

 ُـــةُعـــددمـــن ـــراعُاإلعاقـــةُُذويمـــنُاألشـــخاصُُالصـــعبُمعرف ـــاتُاالقت ـــاخبينُالمســـجلينُلغاي ونســـبتهمُمـــنُالن
ُلألشـــخاصُذويُأةقتـــراعُالمهيـــاالشـــكالُاإلعاقـــاتُليـــتمُتـــوزيعهمُعلـــىُمراكـــزُأتحديـــدُأوُُ،جغرافيـــاُ ُوتـــوزيعهم
إلىُُالذيُيدعواألمرُُا ،التحديُماُزالُقائمُوهذاُ،المراكزجميعُُتغطياإلشارةُُمترجمينُللغةُوتوفيراإلعاقةُ

 .كافةحتياجاتهمُالتوفيرُاإلعاقةُُذوياألشخاصُُوجودُقاعدةُبياناتُخاصةُبالناخبينُمن

 ُاألحـــوالُدائـــرةُلمراجعـــةُاإلعاقـــةُُذوياألشـــخاصُُم24/8/2020ُلالنتخـــابُبتـــاريخالمســـتقلةُُدعـــتُالهيئـــة
عـدتُأالتـيُولُالناخبينُفيُالمراكـزُالمخصصـةُاوتقديمُطلباتُإلدراجُاسمائهمُضمنُجدُ،والجوازاتُالمدنية

ُصـعوبةُالوصـولكـزُاالمُرعلـىُهـذهُيسجلُإالُأنهُُ،مركزاُموزعةُعلىُكافةُالدوائر23ُخصيصاُلهمُوعددهاُ
بالشــراكةُمــعُوقــدُعمــلُالمركــزُالــوطنيُهم.ُاســكنأمــاكنُُلبعــدهاُعــن،ُعاقــةذويُاإلاألشــخاصُُمــنُقبــلإليهــاُ

ايلــول27ُُ-13خــاللُالفتــرةُمــنُعلــىُزيــارةُهــذهُالمراكــزُلحقــوقُاألشــخاصُذويُاإلعاقــةُُنســانإنــاُأجمعيــةُ
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ُاحتياجــاتالوقــوفُعلــىُواقــعُالتســهيالتُالبيئيــةُالمتــوفرةُفــيُهــذهُالمراكــزُبمــاُيتناســبُمــعُبهــدفُُ،م2020
 التالية:ُوقدُسجلُالفريقُالراصدُالمالحظاتُُوالميسر،لالستخدامُالسهلُاإلعاقةُُذويُاألشخاص

بالرغمُمنُتوفرُممراتُداخليةُوخارجيةُلعبورُالكرسيُالمتحركُإالُانُانحدارهاُالُيتناسـبُفـيُالعديـدُمـنُأ.ُ
ُلوحدهمُوالُبدُمنُاعتمادهمُعلىُاآلخرين.ُاإلعاقةُُالمراكزُلالستخدامُمنُقبلُذوي

البصــريةُوالــذيُيشــكلُممــراتُذكيــةُاإلعاقــةُُذوياألشــخاصُُعــدمُتــوفرُبــالطُالتكتايــلُالمخصــصُلســيرُ.ب
الطرائقُالمستخدمةُعالميا ُوهيُإحدىُُوهي.ُالبصريةُويسترشدُعلىُالطريقُمنُخاللهااإلعاقةُُيسلكهاُذوي

ُ.ُمساراتالكفيفُبعصاتهُليتمكنُمنُتحديدُاالتجاهاتُالمطلوبةُوالُةعلىُشكلُبالطُيتلمس

اإلعاقـةُُذوياألشـخاصُُمعـاييرُالعالميـةُالسـتخدامفـيُالمرافـقُالصـحيةُللُالموجـودةالمغاسـلُعدمُمراعـاةُُ.ج
ُاالرتفاع.منُحيثُ

اإلعاقــةُُذوياألشــخاصُُعــدمُتمكــناالقتــراعُوبالتــاليُمراكــزُالكثيــرُمــنُالكهربائيــةُفــيُ(ُتعطــلُالمصــاعدُدُ
ُالعلوية.ُالطوابقُإلىُُالوصولمنُالحركيةُ

 فيُبعضُالمدارس.ُاإلعاقةُُ(ُعدمُتوفرُمواقفُلسياراتُذويهـ

  مرحلة الترشح:

 معن أشعخاص  (5بعات لمجلعس النعواب التاسعع عشعر )النتخالالمرشعحين اإلعاقعة  ذوعاخشخاص  بلغ عدد
مععن العععدد  (%0.0029وبنسععبة )تقععدموا لالنتخابععات ومرشععحة  اً مرشععح (1674)بيععنهم امععرأة مععن أصععل 

ُقلــةُالبــرامجُالتوعويــةُبحقــوقإلــىُُويعــودُالســببُفــيُذلــكُ،نســبةُمتدنيــةهــذهُالُت ّعــدحيــثُللمرشــحين،ُُالكلععي
ُالوصـولفـيُقـانونُاالنتخـابُيضـمنُلهـمُ،ُوعدمُوجودُنـصُفيُالمشاركةُالسياسيةاإلعاقةُُويذاألشخاصُ

 حتىُلوُكانُعنُطريقُالكوتا.ُُمجلسُالنوابإلىُ

ُالمرشــــحينُلالنتخــــابُمــــناألشــــخاصُُبعــــضُمــــاُتعــــرضُلــــهُفقــــدُرصــــدُالمركــــزُالــــوطنيُمــــنُجانــــبُآخــــر
ـــةُرُُوتنمـــُمـــنوالُســـيماُالمـــرأةُالمرشـــحةُاإلعاقـــةُُذوياألشـــخاصُ ـــاتُغيـــرُاخالقي ـــرُعنـــفُوتعليق مواقـــعُعب

إلصـدارُبيـانُيسـتنكرُاإلعاقةُُذوياألشخاصُُالذيُدفعُالمجلسُاألعلىُلحقوقاألمرُُالتواصلُاالجتماعي
ُ.والترشححقهمُفيُالمشاركةُوعلىُاألشخاصُُلهُهؤالءالذيُتعرضُويوكدُعلىُمحاربهُالعنفُُفيهُذلك،
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  :االنتخاب واعالن النتائج مرحلة

 تعطــىُاألوليــةُفــيُعلــىُأنُُ،المرئيــةُوالمســموعةاإلعــالمُُمــنُخــاللُوســائلالمســتقلةُلالنتخــابُكــدتُالهيئــةُأ
وجـودُتحـدياتُدُالـوطنيُقـدُرصـُالمركزأنُإالُُ.وكبارُالسناإلعاقةُُذويواألشخاصُُلمرأةُالحامللاالقتراعُ

ُفيـهأشـارُُ،حـولُسـيرُالعمليـةُاالنتخابيـةفـيُبيانـهُاألولُُقـدُبـينُالمركـزُذلـكُوُ،االقتراعبممارسةُحقهمُُامام
(59ُمراقبُومراقبة،ُمنُبينهمُ)ُ(1500)ُهتحالفُالوطنيُلمراقبةُاالنتخاباتُالنيابيةُوالبالغُعددالفريقُُبأن

ُلمعنيـةُمـاُيلـزمُمـنُتجهيـزاتُخاصـةُباألشـخاصُذويالجهـاتُاُعـدمُاتخـاذرصـدُُ،ذويُاإلعاقـةُشخصُمـن
ُ%65بمـاُنسـبتهُمشاركتهمُفيُاالقتراعُوذلـكُفـيُعـددُمـنُمنـاطقُالمملكـةُالذيُيكفلُُعلىُالنحوُ،اإلعاقة

مراقبـيُالتحـالفُالـوطنيُلمراقبـةُأحـدُُنأإلىُأشارُُالثالثُفقدُالبيانأماُُ.منُمراكزُاالقتراعُالتيُتمُمراقبتها
ُمنعتمُُنأبعدُنهُأفيُبيانهُالسادسُبُبعملها،ُوبينالسمعيةُقدُمنعتُمنُالقيامُاإلعاقةُُويمنُذاالنتخاباتُ

ُعمليـــةُاالقتـــراع،ُماإلعاقـــةُُالمراقبـــاتُ)مـــنُذواتإحـــدىُ نعـــتُذاتُالســـمعية(ُمـــنُالقيـــامُبـــدورهاُفـــيُمراقبـــةُ 
نتخابــاتُغيــرُلجــانُاالأعضــاءُُبــأنُممــاُيؤكــدُ،األصــواتُفــرزُوتجميــعُعمليــةالمراقبــةُمجــدداُمــنُحضــورُ

الُيجـــوزُنـــهُأ،ُوبفـــيُاالنتخـــابُوالمشـــاركةُفـــيُمراقبـــةُاالنتخابـــاتاإلعاقـــةُُذوياألشـــخاصُُمـــدركينُلحقـــوق
لــوحظُعــدمُدرايــةُبعــضُلجــانُقــدُنــهُأبوبــينُالمركــزُفــيُبيانــهُالرابــعُُبســببها.أوُاإلعاقــةُأســاسُُمــنعهمُعلــى

عدمُدرايتهمُبطريقةُاسـتخدامُالمعينـاتُإلىُُباآلليةُالخاصةُباألشخاصُذويُاإلعاقة،ُإضافةوالفرزُُاالقتراع
ُ.الغايةالطبيةُالتيُتمُتوفيرهاُلهذهُ

 التوصيات:

ُوالعملإبمختلفُاإلعاقةُُذوياألشخاصُُالستقبالوالفرزُُتهيئةُكافةُمراكزُاالقتراع .1 تكونُعلىُأنُُعاقاتهم
 ُ.فيُالطوابقُاألرضيةغرفُاالقتراعُ

،ُاإلعاقةُالصورُالنمطيةُالسائدةُعنيرُيلتغعالميةُاساتُاإلفيُالسياإلعاقةُُذوياألشخاصُُتضمينُقضايا .2
ُيؤثرُ ُوبما ُالتمييزُوُ،يجابياُ إفيُالسلوكُالجمعيُتأثيرا  ُالتنوعُوقبولُاآلُ،يحققُعدم وذلكُُ،خرويرسيُثقافة

 ومنظماتهمُعلىُنحوُكاملُوفعال.اإلعاقةُُذوياألشخاصُُبمشاركة

حولُساليبُدواتُواألوبمختلفُاألُ،علىُمدارُالعاماتُالمجتمعُتنفيذُبرامجُتوعويةُحقوقيةُلكافةُشرائحُوفئ .3
 .ُاالنتخابالترشحُُوُفيُاإلعاقةُذوياألشخاصُُحق
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عدادُالبيانُاالنتخـابيُوالدعايـةُاالنتخابيـةُإُحولاإلعاقةُُذوياألشخاصُُتنفيذُبرامجُتوعويةُللمرشحينُمن .4
 ُ.وطرقُكسبُالتأييد

 واب التاسع عشرمشاركة كبار السن في انتخابات مجلس الن

  المرحلة تسجيل الناخبين والمرشحين

 ــــــاتُاالقتــــــراعُممــــــنُبلغــــــ ــــــاخبينُالمســــــجلينُلغاي ــــــغُعــــــددُالن ــــــُ(60)ُوابل (ُمــــــنُأصــــــل511.261ُكثرُ)أعامــــــا ُف
معرفــةُنســبةُالمقتــرعينُمــنُُإلــىُ،ُولــمُيســتطعُالمركــزُالوصــول%11بنســبةُأيُُ،(ُناخــبُوناخبــة4.647.835)
الـذيُدفـعُاألمـرُُ،كورونـاُفـايروسُاالنتخاباتُفـيُظـلُجائحـةإجراءُُنهُتمأةُبوخاصُ،لمسجلينُلغاياتُاالنتخابا

لعـددُالمترشـحاتُوالمترشـحينُُبالنسـبةأمـاُُالعـزوفُعـنُاالنتخـابُخوفـا ُمـنُاإلصـابة.إلـىُُالكثيرُمنُكبـارُالسـن
مجمــوعُالكلــيُالمــنُُ%21.5 وبنسععبة ،مترشععحة ومترشععح (360)عامععًا فععأكثر فهععو  (60) عععددهم ممععن بلععغ

مـنُبلـغُكـانُلمترشـحُأكبـرُالمترشـحينُعمـرا ُُبأناإلشارةُُونود،ُ(1674)والبالغُعددهمُُ،مترشحينُوالمترشحاتلل
بلـغُمـنُالعمـرُاالنتخابيـةُُالكـركخرُمـنُدائـرةُآثمُتالُذلكُمرشحُ،ُعاما ُمنُدائرةُعجلونُاالنتخابيةُ(81)العمرُ

 عاما .(80ُ)

 عالن النتائج ا  االنتخاب و المرحلة 

 تعطــىُاألوليــةُفــيُاالقتــراعُلالنتخابــاتُالنيابيــةُعلــىُأنُُالمرئيــةُوالمســموعةاإلعــالمُُةُمــنُخــاللُوســائلكــدتُالهيئــأ
لمراقبـةُُالتحـالفُالـوطنيُومـنُخـاللُالـوطنيُالمركـزوقـدُرصـدُ،ُوكبارُالسـناإلعاقةُُذويواألشخاصُُلمرأةُالحاملل

ُةمراعـاُرصـدُبـأنُوقـدُبـينُذلـكُفـيُبياناتـهُ،خـابفـيُاالنتمشـاركةُكبـارُالسـنُأمـامُُالعمليةُاالنتخابيةُوجودُتحديات
ُالمرشـحينُيمنـدوبأوُُالعاماألمنُُحيثُكانُيتمُنقلهمُمنُخاللُرجالُ،كبارُالسناألشخاصُُلمراكزُالستقبالاُههذ

كمــاُبــينُالمركــزُمــنُ.ُةُخاصــةُبهــميــوذلــكُلعــدمُتــوفرُتســهيالتُبيئُ،لممارســةُحقهــمُفــيُاالقتــراعالطوابــقُالعليــاُإلــىُ
معظـمُمراكـزُاالقتـراعُلعـدمُتهيئتهـاُإلـىُُاسـتمرارُصـعوبةُوصـولُكبـارُالسـنإلـىُُالرابـعُوُهُالثـانييـبيانرُإصـداُخالل
ُلذلك.

 ُمن عدد مقاعد  %16بنسبة و  ،اً فائز  (21)فأكثر  (61)التاسع عشر ممن بلغ بلغُعددُالفائزينُفيُمجلسُالنواب
 .مجلس النواب

ُ
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 التوصيات:

فــيُالطوابــقُتكــونُغــرفُاقتــراعهمُعلــىُأنُُوالعمــلُ،كبــارُالســنالســتقبالُوالفــرزُُتهيئــةُكافــةُمراكــزُاالقتــراع .1
ُالوصــولُلهــمُتضـمنُالعليــاُالتأكـدُمــنُوجـودُمصــاعدطوابـقُالوفـيُحــالُكانـتُفــيُالمراكــزُُهمــنُهـذاألرضـيةُ

ُ.اوالسلسُلهمنُاآل

ادةُحــرةُنتخــابُبــإُرفــيُاالُتنفيــذُبــرامجُتوعويــةُحقوقيــةُلكافــةُشــرائحُوفئــاتُالمجتمــعُحــولُحــقُكبــارُالســن .2
 حد.أودونُتأثيرُمنُ
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السياسية اخردنية باالنتخابات النيابية  اخحزاب مشاركة: عاشراً 
 م2020لمجلس النواب التاسع عشر 
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 2020السياسية اخردنية باالنتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر  اخحزاب مشاركة

 الناظمة للحق بتأسيس اخحزاب:التشريعية  المنظومة

 أواًل: الدستور اخردني: 

جانــبُالحــقُإلــىُُ،عُالســَلميمــنُالحقــوقُالدســتوريةُذاتُالصــلةُبــالحقُبــالَتجمُُّاألحــزابُي عــدُالحــقُفــيُتأســيس
ــــة،ُفقــــدُكفلــــتُُاألحــــزابُبتأســــيس ــــدُاالجتماعــــاتُالعاَم ُم1952لعــــامُُاألردنــــيُ(ُمــــنُالدســــتور16المــــادةُ)وعق

ُأعطــىُاألردنيــينُالحــقُفــيُتــأليفُبــأنُ،السياســيةُاألحــزابُيالتــه،ُالحــقُفــيُاالجتمــاعُوالحــقُفــيُتأســيسوتعد
نُأوعلــىُُ،نُتكــونُغاياتهــاُمشــروعةُووســائلهاُســلميةُوذاتُنظــمُالُتخــالفُأحكــامُالدســتورأشــريطةُُ،األحــزاب

ُُليةُمراقبةُمواردها.آالسياسيةُُوُاألحزابُينظمُالقانونُطريقةُتأليف

 ذات العالقة: اإلنسان  : المعايير الدولية لحقوقثانياً  

أكـدتُُالتـي1948ُلعـامُاإلنسانُُ(ُمنُاإلعالنُالعالميُلحقوق20كفلتُالمعاييرُالدوليةُهذاُالحقُفيُالمادةُ)ُ
ُعلىُاالنضمام.ُأحدُُعلىُحريةُاالشتراكُفيُالجمعياتُوالجماعاتُالسلميةُدونُإرغام

علـــىُالحـــق1966ُُالصـــادرُعـــامُُالخـــاصُبـــالحقوقُالمدنيـــةُوالسياســـيةُ(ُمـــنُالعهـــدُالـــدولي22ونصـــتُالمـــادةُ)
الُتلـكُالتـيُيـنصُعليهـاُالقـانونُوتشـكلُإُ،بتكوينُالجمعيات،ُوعدمُجوازُوضـعُالقيـودُعلـىُممارسـةُهـذاُالحـق

حمايـــةُأوُُالنظـــامُالعـــامأوُُالســـالمةُالعامـــةأوُُالقـــومياألمـــنُُتـــدابيرُضـــرورية،ُفـــيُمجتمـــعُديمقراطـــي،ُلصـــيانة
ُحمايةُحقوقُاالخرين.ُأوُُ،اآلدابُالعامةأوُُالعامةُالصحة

المعععايير الدوليععة المصععادق عليهععا مععن قبععل المملكععة والمتفععق عليهععا أكععدت  وباالرتكععاز علععى مععا ورد آنفععًا، فقععد
 عالميًا على ما يلي: 

علــىُيحــرضُُاجتمــاعأوُُتجمــعأيُُبــالتجمعُالســلميُوعقــدُاالجتماعــاتُالسياســية،ُ)ب(ُحظــر)أ(ُحــقُاألفــرادُ
ُزمـــةُفـــيالوالُالتـــدابيرُالضـــروريةُ)جــــ(ُاتخـــاذُالـــخالطـــائفيُ...أوُُالعرقـــيأوُُالتمييـــزُالـــدينيأوُُالعنـــفُوالكراهيـــة

االخـــرينُدابُالعامـــةُوالصـــحةُالعامـــةُوحقـــوقُالعامـــةُواآلُالقـــوميُواألخـــالقاألمـــنُُلصـــيانةُ،ديمقراطـــيمجتمـــعُ
التجمعـاتُالسياسـية،ُ)هــ(ُحظـرُمشـاركةُأفـرادُالقـواتُىُإلـُالنتماءافيُاألفرادُُاإلقرارُبحريةُوحقُوحرياتهمُ)د.(
ُسـيةُدونُأنُيكـونُهنـاكُانتهـاكُ والشرطةُومنُفيُفئتهمُمنُالمشاركةُفـيُالتجمعـاتُالسيااألمنُُالمسلحةُوقوى

 ُتجمعُالسلمي.لل
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 السياسية في االنتخابات:  اخحزاب : مشاركةثالثاً 

شــاركُفــيُاالنتخابــاتُُإذُســعُعشــرُمشــاركةُلألحــزابُالسياســيةشــهدتُاالنتخابــاتُالبرلمانيــةُلمجلــسُالنــوابُالتا
الشـراكةُواإلنقـاذ.ُولتوصـيفُحـزبُُواحـدُهـوُحـزباالنتخابـاتُقاطعُُبالمقابلُا .حزبُ(48)منُأصلُُاُ حزبُ(41)

ومرحلــةُُ،ثــالثُمراحــل:ُمرحلــةُمــاُقبــلُاالنتخابــاتإلــىُُالمشــاركةُالحزبيــةُفــيُاالنتخابــاتُســنعملُعلــىُتقســيمها
ُومرحلةُماُبعدُاالنتخابات.ُُ،تاالنتخابا

 أواًل: مرحلة ما قبل االنتخابات 

 اخساس القانوني:

والذيُأصبحُساريُالنفاذُبتاريخ2019ُُلسنة155ُُالسياسيةُرقمُُاألحزابُيعتبرُنظامُالمساهمةُالماليةُفيُدعم
مـنُُأقـل)ةُوالشـبابُمنُاألمورُالتيُساهمتُبتنوعُالمشاركةُالحزبيةُوشجعتُعلىُمشاركةُالمـرأم،1/7/2020ُ

ُأحكامُعلىُالنحوُالتالي:ُةفقدُوردُفيُالنظامُعدُ،سنةُ(35

عـنُالمشـاركةُُتخصـصُمسـاهمةُماليـةُللحـزبُالسياسـيُ/أ(ُمنُالنظامُالمشارُاليهُأعـاله8.ُوردُفيُالمادةُ)1ُ
ُوالضوابطُالتالية:ُوفقُالشروطُالبرلمانيةُفيُالعمليةُاالنتخابية

 ُعلىُاألقلُأشهرُالمرشحُفيُالحزبُثالثُعلىُعضويةُأنُيكونُقدُمضى. 

 ُالمعتمــدُبأســماءُُوفــقُالنمــوذجُبتزويــدُاللجنــةُمــنُيفوضــهأوُُأنُيقــومُالحــزبُمــنُخــاللُاألمــينُالعــام
 .1مرشحيه

منُُ(د)وُ(ج)وفقُالفقرتينُُمنُقيمةُالمبلغُالمستحقُللحزبُ%20/هــــــ(ُتضافُماُنسبته9ُ)ُوردُفيُالمادةُ.2
نُالُأيجـــبُُوفـــيُاألحـــوالُجميعهـــاُعامـــاُ 35ُُدونُســـنُالمرشـــحينأوُُمـــنُالســـيداتُئزعـــنُكـــلُفـــاُذاتُالمـــادة

ُُ.2(ُدينار30000)ُيتجاوزُمبلغُالمساهمة

ُ(ُماُيلي:10وردُفيُأحكامُالمادةُ)ُ.3

                                                           

ُم2019لسنة155ُُُرقمُاألحزابُالسياسيةُالماليةُفيُدعمُدعمُالمساهمةُمنُنظام8ُالمادةُلمزيدُمنُالتفاصيلُأنظر1ُ 
ُم0192لسنة155ُُُرقمُاألحزابُالسياسيةُالماليةُفيُدعمُدعمُالمساهمةُمنُنظام9ُالمادةُلمزيدُمنُالتفاصيلُأنظر2ُ 
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مجمـوعُُشـريطةُأنُالُيتجـاوزُانتخابيـةُعـنُكـلُقائمـةُدينـارُ(1000مقـدارهاُ)ُأ.ُيستحقُالحزبُمساهمةُماليةُ
ُ.1والضوابطُالالزمةُالشروطُالمادةُتوقدُحددُدينارُ(10000)ُوفقُهذهُالمادةُالمقدمةُالمبالغ

الشروطُوالضـوابطُُ(ُوفق30000االنتخابيةُمبلغُ)للمشاركةُفيُالعمليةُُائتالفاُالتيُتشكلُاألحزابُتستحقُب.
ُ.2بذاتُالمادةُالمحددة

ُ

ُ

ُ

ُلمشاركة في االنتخابات:اب احز أللالبرامج  

مســاهمة2019ُُلســنة155ُُالسياســيةُرقــمُُاألحــزابُنُنظــامُالمســاهمةُالماليــةُفـيُدعــم(ُمــ8خصصـتُالمــادةُ)ُ
3ُُماليةُللحزبُعنُالمشاركةُفيُالعمليةُاالنتخابيةُالبرلمانيةُوفقُالشروطُوالضوابطُ

 رصد المركز المالحظات التالية: 

 ُاســمُُواالكتفــاءُبــذكرُ،السياسععية اخحععزاب االنتخابيععة والبععرامج االنتخابيععة للعديععد مععن غيععاب الدعايععة
 االنتخابية.ُ)اليافطات(وبعضُمنُُوصورتهُعبرُمواقعُالتواصلُاالجتماعيُالمرشح

 ُ المعتمـدةُخـاللُُالحزبـياإلعالمُُفيُوسائلُالسياسية عن مرشحي الحزب اخحزاب بعض إعالنغياب
 الدعايةُاالنتخابية.ُ

 سـوىُحـزبُواحـدُفقـطُُ،ة ببرامجها الحزبيعةوزارة الشؤون السياسية والبرلمانيبتزويدُُاألحزابُعدمُقيام
 4ُ.اُ حزب48ُمنُأصلُ

                                                           

ُم2019لسنة155ُُُرقمُاألحزابُالسياسيةُالماليةُفيُدعمُدعمُالمساهمةُمنُنظام10ُالمادةُلمزيدُمنُالتفاصيلُأنظر1ُُ 
ُم2019ُلسنة155ُُرقمُُاألحزابُالسياسيةُالمساهمةُالماليةُفيُدعمُب(ُمنُنظام/10لمزيدُمنُالتفاصيلُأنظرُأحكامُالمادةُ)2ُ 
ُم2019لسنة155ُُُرقمُاألحزابُالسياسيةُالماليةُفيُدعمُدعمُالمساهمةُمنُنظام8ُلمادةُالمزيدُمنُالتفاصيلُأنظرُل3ُ 
22/12/2020ُتاريخ1/58/6390ُُ)بموجبُكتابُرقمُُوالبرلمانيةُللمركزردُوزارةُالشؤونُالسياسية4ُُ 

بأن مسألة تقنين دعم اخحزاب ماليًا بواسطة قانون  يؤكد المركز على توصيته 
اخحزاب ذاته أو من خالل سن قانون خاص بذل  يحدد اخسس الخاصة بمنح 

ُالدعم المالي وما يتعلق بإجراءات الصرف والمراقبة خموال اخحزاب.

ُُ
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 ثالثًا: القوانين الناظمة للمشاركة السياسية  

 وتعديالته: 2016( لسنة 6قانون االنتخاب رقم ) :أوالً  

بتــــاريخُُالــــوطنيُالحلقــــةُالنقاشــــيةُالتــــيُنظمهــــاُالمركــــزفــــيُُالسياســــيةُاألحــــزابُممثلــــيمــــنُجمــــعُالمشــــاركونُأُ
ــــاةُالسياســــيةُاألحــــزابُكةحــــولُمشــــاُرُم،23/12/2020 ــــىُأنُُفــــيُالحي قــــانونُاالنتخــــابُالحــــاليُالُيخــــدمُعل

مجلـــسُالنـــواب،ُويصـــّبُبقـــدرُأكبـــرُفـــيُمصـــلحةُالمعتمـــدينُعلـــىُالمـــالُإلـــىُُبشـــكلُحقيقـــيُللوصـــول األحـــزاب
تـمُُالتـيُعلـىُمـاُوردُفـيُالعريضـةُتأكـديهمُإلـىُضـافةإُالبرلمـان.إلـىُُوالجهويـاتُللوصـولُ)ُاألسـودُ(ُالسياسي

جراءُبــإُمـنُخاللهـاالحكومـةُمطـالبينُُاُ سياسـيُاُ حزبـُ(26)نظـرُُوالتـيُتمثـلُوجهـة2018ُعـامُُتسـليمهاُللحكومـة
وقــانونُالالمركزيــةُُاألحــزابُوقــانونُعلــىُالقــوانينُالناظمــةُللمشــاركةُالحزبيــةُبمــاُفيهــاُقــانونُاالنتخــابتعــديالتُ

ُوقانونُالبلديات.

 م 2015( لسنة 39رقم ) اخحزاب ثانيًا: قانون 

قدم المركز الوطني مالحظاته على القعانون أععاله العذع تضعمن العديعد معن الثغعرات التعي يؤكعد المركعز وجعوب 
 : وأهمها والمعايير الدولية، اخردني تالفيها، حتى ينسجم مع الدستور

ُمحـــدودُالنطـــاقُواالهـــداف،ُبحيـــثُاقتصـــرُعمـــلُاألحـــزابُ(ُمـــنُقـــانون1)أ(ُجـــاءُتعريـــفُالحـــزبُفـــيُالمـــادةُ)
علىُالمشاركةُفيُالحياةُالسياسيةُوكانُاالجدرُبالمشرعُأنُيوسعُمنُأهدافُالحزبُلتشـملُالمشـاركةُُألحزابا

أحـــدُُفــيُجميــعُنـــواحيُالحيــاةُالعامـــةُمــنُأنشـــطةُسياســيةُواقتصـــاديةُواجتماعيــةُوثقافيـــةُوتعليميــةُفـــالحزبُهــو
ــذينُهبــينُمنتســبيُتكــوينُالــرأيُالعــامولُاألدواتُالرئيســيةُللتنشــئةُالسياســية تحقيــقُالغايــاتُذاتهــاُإلــىُُيهــدفونُال

ُُأصحابُالقرارُفيُالدولة.إلىُُراءهمآلنقلُُالحزبيُهموصياغاتهاُببرنامج

جراءاتُترخيصه.إلىُُ)ب(ُاإلبقاءُعلىُاآلليةُنفسهاُبالنسبةُ ُتسجيلُالحزبُوا 

ُُشرطُمرورُمدةُعشرُسنواتُعلىُتجنسُالشخصُالذيُيرغبُفيُتأسيسُحزب)ج(ُاإلبقاءُعلىُُ

عضــوا ،ُوهــوُرقــمُمرتفــعُ(150ُتــرخيصُالحــزبُبمــاُالُيقــلُعــنُ)أوُُتحديــدُعــددُاألعضــاءُإلنشــاءُوتســجيل)د(ُ
َُوفق اُللمعاييرُالدوليةُلحقوقُاإلنسان.

https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/7/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-1
https://www.alaraby.co.uk/politics/2019/7/11/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-1
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ُ.1(ُطولُالمدةُالتيُيتضمنهاُالقانونُلعمليةُتسجيلُالحزبه)ُ

الماليُلألحزابُوأسسهاُضمنُالقانون؛ُـ(ُلمُيتضمنُالقانونُأيةُمعاييرُموضوعيةُلبيانُإجراءاتُتقديمُالدعمُو)
مـنُأمـوالُُاألحـزابُيتمُتخصيصُبندُفـيُالموازنـةُالعامـةُللدولـةُلإلسـهامُفـيُدعـمحيثُاكتفىُالمشرعُبذكرُأنهُ

ُنظامُيصدرُبهذاُالشأن.إلىُُوأحالُذلكالخزينة،ُ

هُفـيُحـزبُآخـرُممـاُيعـّدُدمجـأوُُلتعديلُالنظـامُاألساسـيُللحـزب،ُاألحزابُ(ُاشتراطُالموافقةُالمسبقةُللجنةز)ُ
ُمساسا ُبحقُالحزبُفيُتعديلُأنظمتهُالداخليةُوتطويرها.

)ز(ُتضمنُالقانونُمجموعةُمنُالعقوباتُوالتيُليسُمنُالمفترضُأنُتكونُموجـودةُفـيُقـانونُاألحـزاب،ُوقـدُُ
شريعيةُاتجهتُأنُالنيةُالتأيُُتشريعُآخر(؛أيُُعقوبةُأشدُفيأيُُ(ُعبارةُ)معُمراعاة33وردُفيُمطلعُالمادةُ)
ُمسبقا ُنحوُالتشديد.

منُيفوضـهُالحـقُبـاالطالعُعلـىُالحسـاباتُالماليـةُلألحـزابُأوُُاألحزابُ)ح(ُمنحُمشروعُالقانونُلرئيسُلجنةُ
اُمـعُااللتـزامُالـذيُأوردهُالقـانونُفـيُالفقـرةُ)أ(ُمـنُالمـادةُ) (ُباعتمـاد29ُوتدقيقُقيودهاُالماليةُمماُيشكلُتعارض 

الحساباتُوالبياناتُالماليةُلألحزابُفيُنهايةُكلُسنة،ُناهيكُعنُأنُهذهُالمهمةُيجبُأنُمدققُقانونيُلتدقيقُ
ُونُمنُمسؤولياتُديوانُالمحاسبة.ُتك

 مرحلة ما بعد االنتخابات 

،ُحيثُتمُاعتمادهمُوفـقُقـوائمُالترشـيحاتُمقعداُ 12ُبحصولهاُعلىُُبرلمانللتمكنتُأربعةُأحزابُمنُالوصولُُ
حيـثُبلغـتُُسـما .ا397ُنيـةُقبيـلُيـومُاالقتـراعُوضـمتُوزارةُالشـؤونُالسياسـيةُوالبرلماإلـىُُباألحزاُالتيُرفعتها

 .130البرلمانُالـُأعضاءُُمنُعددُ%9.2نسبةُالتمثيلُفيُالبرلمانُلهؤالءُالفائزين،ُ

                                                           
1ُ(ُ ُالتيُتعطيُأمينُسرُاللجنةُالحقُفي12/1ُالمادة ُفيُمشروعُالقانونُوثائقُأوُبياناتُالزمةُمنصوصُعلأيُُطلب( يها

/ب(ُالتيُتمنح12ُكذلكُالمادةُ)ُمنُتاريخُتسّلمُطلبُالتأسيس.يوما ُُإلتمامُإجراءاتُالتأسيس،ُوذلكُبكتابُيصدرهُخاللُثالثين
منُتاريخُتبلغُكتابُأمينُسرُاللجنة،ُوتمنحُيوما ُُممثلُالمؤسسينُالحقُفيُتقديمُالوثائقُوالبياناتُالمطلوبةُخاللُخمسةُعشر

ُعلىُطلبُممثلُالمؤسسين.ُالُر (ُمنُالمشروعُالتيُتشترطُأن14ُكذلكُالمادةُ)ئيسُالحقُفيُتمديدُهذهُالمدةُلمدةُمماثلةُبناء 
ُ ُقرارها ُاللجنة ُمنُتصدر ُأيام ُعلىُسبعة ُتزيد ُال ُمدة ُتأسيسُالحزبُخالل ُستينباإلعالنُعن ُُانقضاء ُتسلمُيوما  ُتاريخ من

 .(ُمنُالقانون12فيُالمادةُ)إليهاُُالوثائقُوالبياناتُالمطلوبةُالمشاراريخُاستالمُمنُتيوما ُُاإلشعار،ُأوُانقضاءُثالثين



 

132 

 

ُهي:ُفالفائزةُُاألحزابُأماُعن

ُوللحـــزب،ُوالبقيـــةُهـــمُمرشـــحُمنتســـبينُمرشـــحينُحـــزبيينُفـــائزين5ُحـــزبُجبهـــةُالعمـــلُاإلســـالمي:ُبواقـــعُ.1ُُ.
ُالتحالفُالوطنيُلإلصالحُالمحسوبُعلىُالحزب،ُومنُغيرُمنتسبيه.

فــائزينُباعتبــارهمُمــنُاألعضــاءُالمنتســبينُللحــزب،ُممــنُتــمُتزويــدُوزارة5ُُ.ُحــزبُالوســطُاإلســالمي:ُبواقــع2ُ.
السياسعية والبرلمانيعة رةُالشـؤونُوزاأكـدتُُالشؤونُالسياسـيةُوالبرلمانيـةُبأسـمائهمُفـيُقـوائمُالترشـيحُللـوزارة،ُفيمـا

 .الرواحنة عن مقعد كوتا مأدبا لم تقدم للوزارة ضمن قوائم الترشيح الرسمية للحزبأسماء  أن الفائزة

ُمرشحُواحد..ُحزبُالجبهةُاألردنيةُالموحدة،ُفوز3ُ

ُ واحد.فوزُمرشحُُحزبُالوفاءُالوطني،ُ.4

 اخحزاب التي لم تقدم مرشحيها اما 

ُالوطنيُواإلصالحُحزبُالشبابُُ
ُحزبُالشعلةُُ
ُحزبُالمحافظينُُ
ُحزبُالتحالفُالمدنيُُ
ُحزبُاألردنُُ

  

 اخحزاب المقاطعة:

ُ.ُحزبُالشراكةُواإلنقاذ1ُُ

 قراءة تقييمية للنتائج  

اإلســالميُمقابــلُالعمــلُُمرشــحا ُلحــزبُجبهــة(41ُبــينُ)بلغــتُإذُُاخحععزاب التفععاوت الكبيععر بععين مرشععحي .1ُ
ُاألعضـاءُالـذينُالحـزبُوفرصـتهُبـالفوزُعـددُعلـىُقـوةُالعوامـلُالدالـةومنُبينُأهـمُُلحزبُالراية.ُواحدُمرشح
ُبينُاالحزابُالشعبيةُالمتفاوتةاعدُُووربماُيعودُذلكُللقدرةُالماليةُوالقُانتخابية.كلُدائرةُُانتخابهمُفيسيتمُ
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ُبداللـةُقلـةُعـددُ،لالنتخابـاتهاُئمنُأعضـاُاُ رشحتُبعضالتيُُاخحزاب من الشعبية للكثيرضعف القواعد ُ.2
ُ.ونعيهاُالمرشحُالتيُحصلاألصواتُ

ُالتــيُتــدعمُحصــولاالنتخابيــةُُعــددُالمرشــحينُوالــدوائرُمععن حيععثبالشععروط والضععوابط  حزبععًا تقيععدت 34ُ.3
ُ.الدعمُالماليالحزبُعلىُ

ُُ.بحتةُضمن قوائم حزبية للترشح كاملغيابُُ.4

ُعمليةُاالنتخابية.الُبالطعنُبنتائجُاألحزابُتقدمُبعضُ.5

ُ

ُ

 التوصيات:  

ُلمجلـــسُالنـــوابُ)قـــانونُاالنتخـــابُمثـــلتعـــديلُتشـــريعيُعلـــىُالقـــوانينُالناظمـــةُللمشـــاركةُالسياســـيةُإجـــراءُُ.1
ُتعدلُكحزمةُتشريعيةُواحدة.ُعلىُأنُُيات(وقانونُالالمركزيةُوقانونُالبلدُاألحزابُوقانون

ُأوُاألحـزابُضـمنُقـانون2019ُلسـنة155ُُالسياسيةُرقـمُُاألحزابُتقنينُنظامُالمساهمةُالماليةُفيُدعمُ.2
ُقانونُمستقلُلهذهُالغاية.إصدارُ

للنهــوضُُاإللكترونــيُبيانــاتُموقعهــاُنُعــنُبرامجهــاُاالنتخابيــةُوتحــديثعــاللإلالسياســيةُُاألحــزابُدعــوةُ.3
ُومؤسساتها.يرتقيُبالدولةُُالبرامجيُالحزبيُالذيُبالعمل

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

134 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

135 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

 

  يةاالنتخابالحادع عشر: تحليل دور اإلعالم في العملية 
 



 

136 

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ



 

137 

 

 واًل: مرحلة إعداد قوائم المرشحين.أ

ُخليلُعطيةُمنُحريةُاختيارُاسمُلقائمته.ُُمرشحمنعُال

نشــرتهُوقــالُعطيــةُفــيُبيــانُصــحفيُ)اهللُأكبــر(،ُُباســم:خليــلُعطيــةُمــنُتســميةُقائمتــهُاالنتخابيــةُُالمرشــحم نــعُ
:ُاالخوةُواالخـواتُفـيُالـدائرةُاالولـىُعمـان،ُنعلـنُبشـكلُوعددُمنُالصحفُاألخرىُااللكترونيةصحيفةُالمركبُ

واضــحُاضــطرارناُالــىُتغييــرُاســمُقائمتنــاُالــىُ)العــدل(ُبعــدُانُرفضــتُالهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابُتســميتهاُ)اهللُ
ُ(".أكبر

قانونيـاُمستفيضـاُوابـديناُاسـتعدادناُللتعامـلُمـعُكـلُمبـرراتُُ"لقدُخضناُمعُالهيئةُالمستقلةُنقاشاُعطية:وأضافُ
يــأتيُلعــدمُوقــوعُاســمُالجاللــةُعلــىُاالرضُلــذلكُالتزمنـــاُُأكبـــرالهيئــةُوخاصــةُمــاُذكرتــهُبــانُرفــضُتســميةُاهللُ

وتعهــدناُللهيئـــةُبعـــدمُاســـتخدامُاســـمُورمـــزُالقائمـــةُعلـــىُاليافطــاتُوالصـــورُالتـــيُتعلـــقُفـــيُالشـــوارع،ُوانمـــاُنلتـــزمُ
دامُاسمُالقائمـةُفقـطُعلـىُوسـائلُالتواصـلُاالجتمـاعي،ُاالُانُالهيئـةُالمسـتقلةُرفضـتُتعهـدناُمصـرةُعلـىُباستخ

ُ.تغييرُاسمُالقائمة"

ُ

وفــيُالســياقُحــاولُعطيــةُالــتظلمُلــدىُالقضــاءُحيــثُأبلــغُقنــاةُ"رؤيــا"ُأنُمحكمــةُاالســتئنافُرفضــت،ُالثالثــاء،ُ
ُ"ُشعاراُلها.أكبررةُ"اهللُالتظلمُالذيُتقدمتُبهُقائمتهُوالتيُاتخذتُمنُعبا
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،ُلـمُيسـتندُلقائمتـهعطيـةُمـنُالحـقُفـيُاختيـارُالتسـميةُالتـيُيراهـاُمناسـبةُمرشـحُوفيُضوءُماُتقـدم،ُفـإنُمنـعُال
علــىُأيــةُأرضــيةُقانونيــة،ُذلــكُأنُذريعــةُالهيئــةُالمتمثلــةُبرغبتهــاُفــيُعــدمُســقوطُلفــظُالجاللــةُعلــىُاألرضُهــيُ

ُذريعةُغيرُمنطقيةُلسببين:

ُالقائمةُعلىُيافطاتُدعايتهُاالنتخابية،ُوقالُإنهُسيكتفيُبنشرُعطُمرشحال .1 يةُتعهدُبعدمُوضعُاسم
 اسمُالقائمةُضمنُمنصاتُ"السوشيالُميديا"ُفقط.

هناكُالكثيرُمنُاليافطاتُكانتُتحملُلفظُالجاللةُضمنُاألسماءُالمركبةُلبعضُالمرشحين،ُفضالُ .2
ُا ُبشكلُمباشرُفيُالدعاية ُلفظُالجاللة ُتعترضُالهيئة،ُعنُاستخدام ُلبعضُالمرشحينُولم النتخابية

)هيُهللُوعلىُُعبارة:االنتخابيةُُعلىُيافطاتهُينالمرشحاحدُُفعلىُسبيلُالمثالُوليسُالحصرُطبعُ
ُ ُاليادودة ُمناطقُجنوبُعمان: ُكبيرُمنُشوارعُوأحياء ُفيُعدد ُوجرىُتعليقها ُاهلل( ُُ–بركة ُ–جاوة

 خريبةُالسوق.ُأنظرُالصورةُأدناه.

ُ

ُ
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 انيا. مرحلة إعداد جداول الناخبين.ث

 مراكزُاالقتراعُوأماكنُالسكن .أ

مــنُالنــاخبينُالُتــتالءمُمراكــزُاقتــراعهمُمــعُســكنهم،ُُ%9،ُزعــمُمركــزُراصــدُأنُقنععاة المملكععةفــيُتقريــرُنشــرتهُ
تـيُوذلكُحسبُماُقيلُإنهاُنتائجُدراسةُبحثيةُحـولُمـدىُدقـةُالمعلومـاتُالـواردةُفـيُجـداولُالنـاخبينُاألوليـةُوال

ُ.14/8/2020تمُعرضهاُمنُقبلُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُبتاريخُ

ُنسبةُالمطلعينُعلىُبياناتهمُ .ب

مـنُالنــاخبينُاطلعـواُعلــىُالجــداولُاألوليـةُللنــاخبينُمـنُخــاللُمواقـعُالعــرضُالمعلــنُُ%35وأضـافُالتقريــرُإنُ
الرســائلُالنصــيةُالتــيُوفرتهــاُُعنهــاُومــنُخــاللُالموقــعُااللكترونــيُللهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابُومــنُخــاللُخدمــة

ُالهيئةُالمستقلةُلالنتخاب.

ُ.2016وجاءُفيُالتقريرُإنُهناكُزيادةُفيُنسبةُالمطلعينُعلىُمعلوماتهمُمقارنةُبنتائجُعامُ

ُج.ُدقةُالدائرةُاالنتخابية

وبـذلكُُ%98.4ق بدقة العدائرة االنتخابيعة العواردة فعي جعداول النعاخبين تبعين أن دقتهعا وصعلت إلعى وفيماُيتعل
منُمجموعُالناخبينُالواردةُأسمائهمُفـيُُ%97حيثُكانت2016ُُارتفعتُنسبةُالدقةُالتيُكانتُعليهاُفيُعامُ

ُ.جداولُالناخبين

ُد.ُعددُاالعتراضاتُ

مقارنـةُبــ2020ُُطلبُاعتـراضُعلـىُالـذاتُلعـام15972ُُوعلىُصعيٍدُآخرُبينتُنتائجُالمراقبةُأنهُتمُاستقبالُ
وهـذاُمؤشـرُعلـىُأنُالتنقـيحُوالتطـويرُالمسـتمرُلجـداولُالنـاخبين2016ُُلعـامُطلبُاعتراضُشخصـي24461ُُ

2020ُأسهمُفيُتخفيضُعددُاالعتراضاتُالشخصيةُمعُاألخذُبعينُاالعتبارُأنُجداولُالنـاخبينُاألوليـةُلعـامُ
ُ.بمقدارُنصفُمليونُناخبةُوناخب2106ُتزيدُبمجموعُناخبيهاُعنُجداولُالناخبينُلعامُ
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اعتراضـا ُضـدُالغيـر،ُفيمـاُكـانُعـددُاالعتراضـات740ُُالعتراضاتُضدُالغيـرُتبـينُأنـهُتـمُتقـديمُوفيماُيتعلقُبا
ُ.اعتراضا ُفقط133ُوصلتُإلى2016ُُضدُالغيرُلعامُ

ُ

وبينــتُنتــائجُالمراقبــةُوجــودُبعــضُاألخطــاءُالــواردةُفــيُالجــداولُاألوليــةُللنــاخبينُوالتــيُتتعلــقُبعــددُمحــدودُمــنُ
دوُخصوصـا ُبمـاُيتعلـقُبانتقـالُسـيداتُمـنُداخـلُدائـرةُالبـدوُإلـىُخـارجُالـدائرةُبسـببُناخباتُوناخبينُدوائـرُالبـ

ُ.الزواج،ُودخولُبعضُالسيداتُمنُخارجُدوائرُالبدوُإليهاُبسببُالزواجُأيضاُ 

كماُتبينُوجودُبعضُاألخطاءُالمحدودةُالمرتبطةُبمعلوماتُبعضُالنـاخبينُفـيُالـدوائرُاالنتخابيـةُذاتُاألحيـاءُ
ُلمتداخلةُفيُالعاصمةُعمان.السكنيةُا

ُهـ.ُدعواتُللمزيدُمنُالشفافية

طالبُتحالفُ"راصد"ُلمراقبةُاالنتخابات،ُالهيئةُالمستقلةُلالنتخاب،ُبمزيـدُمـنُوفيُتقريرُآخرُنشرتهُيوميةُالغدُ
إجــراءاتُالشــفافيةُفــيُعــرضُالــردودُعلــىُاالعتراضــاتُالشخصــيةُفــيُجــداولُالنــاخبين،ُحيــثُاقتصــرُالعــرضُ

ُ.ودُالمرفوضةعلىُالرد

وقــال،ُفــيُبيــانُلــهُإنُاإلجــراءاتُالتــيُتنفــذهاُالهيئــةُوالمرتبطــةُبتصــويبُاألخطــاءُالــواردةُفــيُجــداولُالنــاخبينُ
األوليةُواالعتراضاتُالمقدمةُعليهاُونتائجُاالعتراضات،ُمحلُمتابعة،ُداعياُ"مستقلةُاالنتخـاب"ُإلـىُاتخـاذُمزيـدُ

ُ.االعتراضاتُالشخصيةُمنُإجراءاتُالشفافيةُفيُعمليةُنشرُكشوفات
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عرضـــــتُأســـــماءُ”ُمســـــتقلةُاالنتخـــــاب“مـــــنُجهتـــــه،ُقـــــالُالنـــــاطقُاالعالمـــــيُباســـــمُالهيئـــــة،ُجهـــــادُالمـــــومني،ُإنُ
االعتراضاتُالمرفوضة،ُلغاياتُالطعنُأمامُالمحاكم،ُفيماُأشارُإلىُعرضُالردودُالمقبولةُالُمسّوغُقانونياُلها،ُ

ُ.إلىُأنهاُاعتراضاتُشخصيةُوالُيوجدُحاجةُقانونيةُللطعنُبها،ُمنوهاُكذلك

63ُاعتراضــا،ُورفضــت677ُُمنهــا،ُفقــدُقبــلُمنهــا740ُُالتــيُتلقتهــاُ”ُعلــىُالغيــر“وكشــفُعــنُأنُاالعتراضــاتُ
ُ.طلباُاعتراضُعلىُالغير،ُمبيناُأنُالهيئةُلمُتتلقُأيُطعنُعلىُاالعتراضاتُالمرفوضةُعلىُالغير

 ثالثا. مرحلة الدعاية االنتخابية.

 ةُاالنتخابية.مساسُبحريةُالدعاي .أ

محسنُابوُدلوُإنُقـرارُمجلـسُمفوضـيُالهيئـةُالمسـتقلةُلالنتخـابُُعبدُالكريميرىُالكاتبُفيُيوميةُالدستورُد.ُ
بمنــعُالمقــراتُاالنتخابيــةُفيــهُمســاسُبحريــةُالدعايــةُاالنتخابيــة.ُفبمــاُأنُالهــدفُمــنُهــذاُالقــرارُهــوُمنــعُتفشــيُ

دفــاعُمــنُرئــيسُالــوزراءُبموجــبُقــانونُالــدفاعُيمنــعُفيــهُفــتحُفيــروسُكورونــا،ُكــانُاألســلمُقانونــاُأنُيصــدرُأمــرُ
المقـــراتُاالنتخابيـــةُأوُإقامـــةُالمهرجانـــاتُوالتجمعـــاتُاالنتخابيـــة،ُلمـــاُألوامـــرُالـــدفاعُمـــنُصـــالحيةُوقـــفُقـــوانينُ

ُمنُالدستـور.124ُالدولةُالعادةُوفقُحكمُالمادةُ

ُ

ُ
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 الدعايةُاالنتخابيةُوجائحةُكورنا .ب

استعرضـتُفيـهُأوجـهُالخطـرُالوبـائيُالمترتـبُعلـىُفتـرةُالدعايـةُاالنتخابيـة،ُحيـثُلفتـتُُنشرتُيوميةُالغدُتقريـرا
غيـرُالمسـؤولة"ُمـعُبـدءُمرحلـةُالحمـالتُالدعائيـةُللمترشـحين،ُالُسـيماُفيمـاُ"بــُإلىُوجودُمظـاهرُيمكـنُوصـفهاُ

ُيخصُإجراءاتُالوقايةُمنُفيروسُكوروناُفيُظلُوضعُوبائيُصعب.

عظمُبيوتُالمترشحين،ُتشهدُتجمعاتُكبيـرةُللـدعمُوالمـؤازرة،ُوتنعـدمُفيهـاُإجـراءاتُم" وخلصتُالصحيفةُإلىُأن
شخصــاُبكثيــر،ُوهــوُمــا20ُُالـــُالوقايــةُمــنُارتــداءُكمامــاتُأوُتباعــدُاجتمــاعي،ُفضــالُعــنُاألعــدادُالتــيُتفــوقُ

ُيخالفُأوامرُالدفاع،ُويزيدُاحتماليةُوقوعُإصاباتُبالفيروسُوبالتاليُانتشارهُأكثر".

ُ

ُضوءُالتقريرُالسابقُيمكنُالقولُإنُالجهاتُالمعنيةُقصرتُبشكلُالفتُفيماُهوُآت:وفيُ

 لمُيتخذُماُيلزمُمنُإجراءاتُلمنعُالتجمعاتُخاللُفترةُالدعايةُاالنتخابية. .1

ُثمةُ .2 ُكان ُمناطقُشرقُوجنوبُعمان ُمن ُالعديد ُوفي ُوالسيطرة، ُوالتحكم ُأدواتُللرقابة ُثمة ُيكن لم
 عايةُاالنتخابيةُولمُتتخذُاإلجراءاتُالالزمةُبحقها.اجتماعاتُعامةُلغاياتُالد



 

143 

 

ُعينُ .3 ُمن ُغفلة ُفي ُالكمامات ُارتداء ُوعدم ُوالتقبيل ُالمصافحة ُخالل ُمن ُالواضح ُاالستهتار استمر
 الرقيب.

ُاأليديُبشكلُكبيرُوكانتُ .4 ُيتمُضبطُومنعُتوزيعُالمناشيرُوالمطبوعاتُالتيُتناقلتها ُممنُأهُت ّعدلم
ُروس.األدواتُالناقلةُللفاي

ُج.ُتقاريرُاإلنفاقُعلىُالدعاياتُاالنتخابيةُُ

توجــــبُتعليمــــاتُالدعايــــةُاالنتخابيــــةُعلــــىُالقــــوائمُاالنتخابيــــةُ"تقــــديمُتقاريرهــــاُالكاملــــةُعــــنُاإلنفــــاقُبعــــدُانتهــــاءُ
االنتخابات،ُرغمُأنُالهيئةُالمستقلةُيحقُلهاُطلبُإيضاحاتُمنُالقوائمُفيُأيُوقتُخاللُمرحلةُماُقبلُانتهاءُ

ُخابات".االنت

وفيُهذاُالصددُنشـرتُيوميـةُالغـدُتسـاؤالتُنـاخبينُعـنُحجـمُالدعايـةُاالنتخابيـةُالكبيـرةُلـبعضُالقـوائمُفـيُعـددُ
مــنُدوائــرُالمملكــة،ُوعــنُحقيقــةُانســجامُقيمــةُتلــكُالحمــالتُمــعُالمخصصــاتُالتــيُيــتمُإيــداعهاُفــيُالحســاباتُ

ُ.البنكية

اباتُبنكيـــةُلإلنفـــاقُعلـــىُالحمـــالتُاالنتخابيـــةُمحـــددةُقائمـــةُانتخابيـــةُحســـ294ُوفـــيُالوقـــتُالـــذيُافتتحـــتُفيـــهُ
ُُ–حسبُالمومنيُالناطقُاإلعالميُباسمُالهيئةُُ–السقوف،ُ"لمُتطلبُالهيئةُالمستقلةُ

،ُفيمـــاُتوجـــبُتعليمـــاتُالدعايـــةُ”أيُإيضـــاحاتُأوُتقـــاريرُطارئـــةُولـــمُترصـــدُمخالفـــةُمحـــددةُبشـــأنُآليـــةُاإلنفـــاق
رهـاُالكاملـةُعـنُاإلنفـاقُبعـدُانتهـاءُاالنتخابـات،ُرغـمُأنُالهيئـةُالمسـتقلةُيحـقُتقـديمُتقاري“االنتخابيةُعلـىُالقـوائمُ

ُ”.لهاُطلبُإيضاحاتُمنُالقوائمُفيُأيُوقتُخاللُمرحلةُماُقبلُانتهاءُاالنتخابات

وبعدُالعمليةُاالنتخابيةُبعدةُأسابيعُاستبعدُالناطقُاإلعالميُباسـمُالهيئـةُالمسـتقلةُلالنتخـاب،ُجهـادُالمـومنيُأنُ
شرُالهيئة،ُموازناتُالقوائمُاالنتخابيةُبعدُتسليمهاُالتقارير،ُخاصةُمعُعدمُتسجيلُأيُمخالفاتُأوُمالحظـاتُتن

ُعلىُتلكُالحساباتُالخاصةُبالمخصصاتُلحمالتُالدعايةُاالنتخابية.
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ُ"إنُإجراءات ُالغد ُليومية ُالمومني، ُجهاد ُلالنتخاب، ُالمستقلة ُالهيئة ُالناطقُاإلعالميُباسم ُقال القوائمُُوهنا
االنتخابيةُإلغالقُالحساباتُالبنكيةُوالحصولُعلىُبراءةُالذمةُالمالية،ُتسيرُدونُأيُشكاوىُأوُإشكالياتُمنُ

ُ.القوائم"

ُد.ُخروقاتُالصمتُاالنتخابي.

ُفيُبيانُنشرتهُ ُجمعيةُمعهدُتضامنُالنساءُاألردنيُ"تضامن"، ُوالذيُتقوده ُتحالفُ"عينُعلىُالنساء"، دعا
ُالقانون،ُفيُمواجهةُالتجاوزاتُالمحتملةُمنُقبلُبعضُصحيفةُ)العربيُ الجديد(ُإلىُالمساءلةُواحترامُسيادة

زالتهاُإذاُوقعت،ُمضيفا :ُ"ماُ لىُاتخاذُاإلجراءاتُالقانونيةُلمنعُحدوثُالمخالفاتُوا  المرشحينُوالمرشحات،ُوا 
المرشحونُالملتزمونُبالقانونُجدوىُوجودُالنّصُعلىُفترةُالصمتُاالنتخابيُوالتيُت َضرُبسببهاُالمرشحاتُُو

ُ."لفائدةُالمرشحاتُوالمرشحينُالذينُيتجاوزونه؟

 رابعا. مرحلة االقتراع.

ُأبدىُ ُوالذي ُ)راقب(، ُاالنتخابات ُلمراقبة ُالبلقاء ُتحالف ُعن ُالصادر ُالتقرير ُبكثافة ُاإلعالم ُوسائل نشرت
ُالمالحظاتُالتاليةُعلىُيومُاالقتراع:
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عاياتُاالنتخابيةُعلىُمراكزُاالقتراعُوعدمُااللتزامُبشروطُوتعليماتُالحظُمراقبوُالتحالفُكثرتُالد .1
المرشحينُعلىُابوابُمراكزُُأنصارالدعايةُاالنتخابيةُالتيُانتهتُقبلُاالقتراعُبيومُواحد،ُوعدمُتقيدُ

 .االقتراعُوالقيامُبممارسةُأعمالُالدعايةُاالنتخابية

ماؤهمُفيُسجالتُالناخبينُفيُمحافظةُالبلقاءُمنُاشتكىُالىُالتحالفُعددُمنُالناخبينُممنُوردتُاس .2
وجاءت95544ُُكانواُقدُبعثواُرسالةُعلىُالرقمُُبأنهمعدمُوجودُاسمائهمُبالسجالتُيومُاالقتراعُعلماُ

 لهمُرسالةُتحددُمركزُاالقتراعُورقمُالصندوق.ُمماُأدىُالىُحرمانهمُمنُممارسةُحقهمُاالنتخاب.

الفُمنُاشكاليةُفيُالرسائلُالنصيةُحولُمراكزُاالقتراعُحيثُتبينُاشتكىُعددُمنُالناخبينُالىُالتح .3
 الرسالةُموقعُالمركزُاالنتخابيُوعملياُيكونُأماُغيرُموجودُأوُفيُمكانُآخر.

ُماُ .4 ُالمملكة ُدوائر ُكافة ُفي ُوالفرز ُاالقتراع ُلجان ُفي ُاالنتخابية ُالعملية ُفي ُالمشاركين ُعدد بلغ
تحالفُانهمُلمُيمارسواُحقهمُاالنتخابيُبالتصويتُيومُاالقتراعُوعاملة،ُتبينُللُ(ُعامال32244يقارب)

ُ ُعلما  ُاالنتخابية ُالعملية ُفي ُمشاركتهم ُلهمُُبأنهمبسبب ُوتسمح ُالحكومي ُالعام ُالقطاع ُموظفي من
 .التشريعاتُالوطنيةُبممارسةُحقهمُاالنتخابي

بُالنتائجُالنهائيةُلالنتخاباتُشكلتُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُوللمرةُاألولىُلجانُخاصةُلتدقيقُواحتسا .5
فيُاالقاليمُالثالثةُ)إقليمُالشمال،ُإقليمُالوسط،ُإقليمُالجنوب(،ُيهدفُإلىُاحتسابُاألصواتُوتدقيقهاُ
بشكلهاُالنهائيُفيُالدوائرُاالنتخابيةُفيُهذهُاألقاليم،ُوعدمُاقتصارهاُعلىُاللجنةُالمركزيةُالخاصةُفيُ

رُبإعالنُالنتائجُوالمالحظُمنُمراقبيُالتحالفُانُنتائجُاالنتخاباتُعّمانُلتسريعُالتدقيقُوعدمُالتأخي
ُاالربعاءُولكنُنتائجُمحافظةُ ُالتاليُلالنتخابُوخاللُيوم ُاعلنتُفيُاليوم ُقد ُالمملكة ُاقليم فيُكافة

.علما ُبانُالنتائجُظهرتُبعدُانتهاء12/11/2020ُالبلقاءُتمُتأخيرهاُالىُصباحُيومُالخميسُالموافقُ
الفرزُبعدُاغالقُصناديقُاالنتخابُحيثُتمُارسالُنتائجُفرزُالصناديقُالىُمقرُلجنةُتجميعُعملياتُ

ُالموافقُ ُاالربعاء ُالثالثةُمنُفجرُيوم ُالساعة ُالناخبونُبحدود ُالبلقاءُوتفاجأ 11/11/2020ُمحافظة
الجتماعيُبإعالنُنتائجُاالنتخابُمنُقبلُالمرشحينُومؤيديهمُوعبرُوسائلُاالعالمُومواقعُالتواصلُا

ُاالنتخابُنفيُذلكُفيُتصريحُرسميُ ُبانُرئيسُلجنة ُالعلم ُمع ُاالنتخاب، وعلىُلسانُرئيسُلجنة
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ُيومُ ُنشرت ُالتي ُالنهائية ُالنتائج ُأن ُواالغرب ُاالعالم. ُووسائل ُالموجودين ُكافة ُوامام ُعنه صادر
لبلقاءُهيُنفسُعنهاُرئيسُلجنةُانتخابُاُوأعلنالساعةُالثالثةُفجرا12/11/2020ُُالخميسُالموافقُ

ساعةُوهيُنفسُالنتائجُالتيُأعلنتُعنهاُالهيئةُالمستقلةُلالنتخابُفي24ُُالنتائجُاليُأعلنُعنهاُقبلُ
ُ.12/11/2020صباحُيومُالخميسُالموافقُ

ُ

 خامسا. أبرز اخخبار والتقارير الصحفية بشأن 

 مجمل العملية االنتخابية ضمن كافة مراحلها.

ُفيُاالنتخا - ُمتدنية ُلفيروسُكورونا،ُمشاركة ُمحموم ُوانتشار ُبالبرلمان ُوسطُغيابُالثقة باتُاألردنية
 وخرقُللحظرُواحتفاالتُوفوضىُقبيلُوخاللُإعالنُالنتائج:

ُانتقدُمجملُالعمليةُاالنتخابيةُبالتزامنُمعُفايروسُكورنا،ُمشيراُ نشرتُصحيفةُالقدسُالعربيُتقريرا
ُ.كُعلىُالبرلمانُبرمتهإلىُالتدنيُالالفتُفيُنسبةُالمشاركة،ُوأثرُذل
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ُ

طالقُنارُرغمُسريانُحظرُالتجول(( ُ))احتفاالتُوا 

ورغمُإعالنُالحكومةُعنُاإلغالقُالعامُلمدةُأربعةُأيامُبعدُاالنتخاباتُلمنعُاالحتفاالتُبالنتائجُإالُأنُصوراُ
ُلالحتفال ُالمملكة ُمن ُعدة ُمناطق ُفي ُعقدت ُتجمعات ُأظهرت ُاالجتماعي ُالتواصل ُمنصات ُعلى ُنشرت

ُبالمرشحينُالمنتصرين.ُ

ُ))مقارباتُخطيرة((

ُبحيثُالُتتعدىُ ُالعملُاإلسالمي، ُخاصةُحزبُجبهة ُأحزابُالمعارضة وتشيرُنتائجُاالنتخاباتُإلىُتراجع
فيُالمئة،ُكماُوتراجعتُالنساءُحيثُلمُتفزُإال16ُُنسبةُأعضاءُالبرلمانُالمقبلُممنُلديهمُانتماءاتُحزبيةُ

ُالمخ15ُ ُفيُالمقاعد ُمنطقةُعمانُامرأة ُتشهد ُولم ُمقاعدُعنُالبرلمانُالسابق. ُخمسة ُلهن،ُوبخسارة صصة
هذهُالمنطقةُممثلةُللمتعلمينُُدعُّفيُالمئةُمشاركة،ُوتُ 13منُأكثرُالمناطقُتنافساُإالُنسبةُُوت ّعدالثالثةُالتيُ

ُاألردنيينُوالطبقةُالمتوسطة.ُ

 ))االنتخاباتُاألقلُديموقراطيةُفيُتاريخُاألردن((

صحيفةُواشنطنُبوستُاألمريكيةُتقريراُأثارُجدالُواسعاُفيُاألردن،ُحيثُطعنُفيُشرعيةُالعمليةُنشرتُ
ُاالنتخابيةُفيُضوءُعددُمنُالمعطيات،ُواعتبرهاُاألقلُديموقراطية.
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نشرتُصحيفةُالواشنطنُبوستُاألمريكيةُُ،”أثرُالوباءُعلىُاالنتخاباتُالبرلمانيةُاألردنية”ُوتحتُعنوانُ
تساءلُالكثيرونُُلذلك،فيه:ُلمُي عرضُعلىُاألردنيينُفرصةُالتصويتُمبكر اُأوُعنُب عد.ُنتيجةُُتقريراُقالت

ُقبلُاإلدالءُبأصواتُ ُكانُالتصويتُيستحقُمخاطرُاإلصابة. ُإذا كانتُعالماتُالتجزئةُُالناخبين،عما
ُ.المملكةرائجةُفيُ”ُقاطعُاالنتخاباتُمنُأجلُحياتك“علىُوسائلُالتواصلُاالجتماعيُالتيُتقولُ

ُ

ُأدىُإلىُإضعافُ ُالمراقبينُالدوليينُالذينُُالقوائم،ورأتُالواشنطنُبوستُأنُتدخلُالحكومة ُبسببُقلة ربما
ُفيُاألوقاتُغيرُ ُاالنتخابات. ُالتيُيعتمدُُالوبائية،حضروا ُالبلدان ُالمئاتُمنُمراقبيُاالنتخاباتُمن يصل

قالُرئيسُاللجنةُاالنتخابيةُُاالنتخابات،تعمقة.ُقبلُوبعدُذلكُينشرونُتقاريرُمُ–عليهاُاألردنُفيُالمساعدةُ
عندماُادعىُرئيسُالمخابراتُُ،2007لنُتكونُمثلُتلكُالتيُأجريتُفيُعام2020ُُالمستقلةُإنُانتخاباتُ

ُ.األردنيةُعلنا ُأنهُاختارُالعديدُمنُالمرشحين

 علىُصورُالمترشحاتُلمجلسُالنواب؟((”ُأضحكني))لماذاُتفاعلُالناسُ

ُنوانُأعالهُنشرتُيوميةُالغدُالعنوانُالتالي:تحتُالع

علىُساحةُشاشةُصغيرة،ُفيُعالمُافتراضيُأزرق،ُتعرضتُمترشحاتُلمجلسُالنوابُالتاسعُعشر،ُإلىُتنمرُ
ُمنُالتفاعلُ ُيبدأ ُأضحكنيواضحُوملموس، علىُصورهن،ُويصلُإلىُنعتهنُبشكلُصريحُبصفاتُسيئة،ُ”

ُالنيابية؟لهذاُالتنمرُاإللكتروني،ُأثرُفيُنتائجُاالنتخاباتُوالتهكمُعلىُأشكالهنُوسلوكهن،ُفهلُكانُ
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ُ

 :االستخالصاتو النتائج 

كانُوصولُالمرشحينُإلىُوسائلُاإلعالمُعادالُالسيماُفيُاألجزاءُالمرتبطةُباعتراضاتهمُعلىُسلوكُ -
ُعق ُوتنظيم ُاالنتخابية ُباإلشرافُعلىُالعملية ُالمعنية ُقرارُمعينُمنُقبلُالجهاتُالرسمية ُفيُأو دها

ن-موعدها.ُظهورُالمرشحينُالمشارُإليهُ أنهُكانُمبرراُفيُضوءُُإال-ترتبتُعليهُدعايةُضمنيةُُوا 
ُعلىُ ُتعتمد ُوهذه ُاألجر، ُمدفوعة ُإعالنات ُعن ُعبارة ُفكانت ُالصرفة ُالدعاية ُأما ُحقيقي، إشكال

نُعدمُشرائها،ُوهناُلمُاإلمكانياتُالماديةُالمتفاوتةُبينُمرشحُوآخر،ُوالمعيارُالناظمُلهاُشراءُالخدمةُم
 يتمُرصدُأيُمنعُأليُمرشحُمنُشراءُإعالناتُمدفوعةُاألجر.

لمُيتمُنشرُعددُكافُمنُاألخبارُوالتقاريرُوالتحقيقاتُالصحفيةُالتيُتؤكدُعلىُضرورةُضمانُحقُ -
ُالجديدُ ُالعربي ُصحيفة ُنشرتها ُواحدة ُمادة ُباستثناء ُالتصويتُوالترشح، ُفي األشخاصُذويُاإلعاقة

ُواالنتخاباتُفي2020ُُأكتوبر16ُُُبتاريخ ُاإلعاقة ُ)ذوو ُالصورةُُاألردن.تحتُعنوان: سعيُلكسر
ُالكثيرُمنُالمعطياتُالمهمةُوتحدثتُضمنهاُعضوُمجلسُأمناءُ ُالمادة النمطية(،ُحيثُأبرزتُهذه
ُالمشاركةُ ُفي ُحقُاألشخاصُذويُاإلعاقة ُياغيُمبرزة ُآسيا ُالسيدة ُالوطنيُلحقوقُاإلنسان المركز

ُالسياس ُتهيئة ُإلى ُأشارت ُحيث ُمعينة، ُإحصائيات ُإلى ُإضافة ُذوي23ُُية، ُالستقبال ُاقتراع مركز
46ُاإلعاقة،ُموّزعةُعلىُجميعُالدوائرُاالنتخابيةُفيُالمملكة،ُوتمّنتُفيُالوقتُذاتهُزيادةُعددهاُإلىُ

 أشخاصُمنُذويُاإلعاقةُفيُمختلفُمناطقُالمملكة.8ُمركزا ،ُمشيرةُإلىُترشحُحواليُ
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زُوسائلُاإلعالمُمنعُمراقبينُمنُذويُاإلعاقةُمنُالوصولُإلىُمراكزُاقتراع،ُواكتفتُبذكرُذلكُلمُتبُر -
ُكالمركزُالوطنيُ ُللتقاريرُالصادرةُعنُمراكزُالرصد بشكلُعابرُفيُالسطورُالداخلية،ُخاللُنشرها

 لحقوقُاإلنسان.

ُا - ُفي ُوكثافة ُبفاعلية ُالمشاركة ُبحثُالناخبينُعلى ُاإلعالم ُوسائل ُتقم ُبعضُلم ُباستثناء النتخابات،
الموادُالمتلفزةُمدفوعةُاألجرُوالتيُكانتُتركزُعلىُاتخاذُالسلطاتُالمعنيةُاإلجراءاتُالالزمةُالقتراعُ

 آمنُبمعزلُعنُفايروسُكورونا.

ُعلىُ - ُالتحفيز ُأو ُالعداء ُالعنفُأو ُالحثُعلى ُشأنها ُمن ُتغطياتُصحفية ُاإلعالم ُوسائل ُتنشر لم
يةُعلىُأساسُالجنسُأوُالعرقُأوُالمنطقة،ُبلُعلىُالعكسُحيثُأبرزتُخطابُالكراهيةُأوُالعنصُر

طالقُالعياراتُالناريةُابتهاجاُ رفضُالمجتمعُالمدنيُلمظاهرُاالحتفالُالخاطئةُخاللُكسرُالحظرُوا 
 بفوزُمرشحين.

ُقيامُعددُمنُمنظماتُالمجتمعُالمد - ُندواتُتدعوُإلىُرغم ُالسياسيةُنيُبتنظيمُوعقد تعزيزُالمشاركة
مرأةُكمرشحةُوناخبة،ُإالُأنُجميعُوسائلُاإلعالمُتقريباُلمُتبثُهذهُالندواتُمباشرُأوُتسجيل،ُوكانُلل

البثُالتلفزيونيُيقتصرُعلىُحساباتُالسوشيالُميدياُللجهةُالمنظمةُذاتها،ُفيماُاإلعالمُالمكتوبُكانُ
 نُعقدها.يكتفيُبنشرُخبرُمقتضبُعنُعقدُندوةُدونُشرحُحيثياتهاُأوُالقيمةُالمرجوةُم

التغطيةُاإلعالميةُلالنتخاباتُعلىُتقاريرُتحليليةُأوُتحقيقاتُمعمقةُأوُمقاالتُرأيُذاتُُيلمُتحتُو -
وزن،ُحيثُانشغلُاإلعالمُالمحليُفيُأوجُمراحلُالعمليةُاالنتخابيةُبأخبارُكورونا،ُوبعضُالملفاتُ

 العربيةُوالدوليةُالساخنة.

ُلالنتخاباتُ - ُاإلعالمية ُالتغطية ُتشهد ُأيضاحيثُُنم-لم ُالنشر،ُُمساحة-ُالكم ُوسائل ُضمن وافية
 بالمقارنةُمعُاالنتخاباتُالماضيةُوالتيُسبقتها.

اقتصرتُالتغطيةُاإلعالميةُلالنتخاباتُعلىُالبياناتُالجاهزةُالصادرةُعنُالهيئةُالمستقلةُلالنتخاب،ُ -
 وبعضُمنظماتُالمجتمعُالمدنيُالمعنيةُبالشأنُمدارُالبحث.
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 يُمحدودُللفرقُوالكوادرُالصحفيةُفيُمراكزُاالقتراع.لوحظُتواجدُميدان -

لمُتنفردُوسائلُاإلعالمُفيُالكشفُعنُأيُاختراقُعميقُأوُشبهاتُتزويرُأوُانتهاكاتُلنزاهةُالعمليةُ -
 االنتخابية،ُعلىُغرارُماُكانتُتفعلهُفرقُالرصدُوالمراقبينُالمحليين.

كماُلمُيتمُرصدُأيُانحيازُُ،بنزاهةُاالنتخاباتُحتىُفيُاإلعالمُالرسميُلمُنشهدُعملياتُإشادةُواسعة -
 صارخُللرواياتُالرسميةُأوُألحدُالمرشحينُالمحسوبينُعلىُخطُالدولة.

اهتمُاإلعالمُاألجنبيُالخارجيُأكثرُمنُاإلعالمُالمحليُبهذهُاالنتخاباتُمنُحيثُالكمُوالنوع،ُحيثُ -
الواسعةُلمجملُالعمليةُخالفاُلإلعالمُالمحليُُنشرُعدداُكبيراُمنُالتقاريرُالالذعة،ُواالنتقاداتُالنوعية
 الذيُلزمُالصمتُوقدمُقراءاتُشكليةُوليستُذاتُمغزى.

ُبلُ - ُالعادة، ُجرت ُكما ُالرسمية ُوغير ُالرسمية ُالرقابية ُللجهات ُوظهيرا ُسندا ُاإلعالم ُوسائل ُتمثل لم
المعنيةُبمراقبةُالعكسُهوُالصحي،ُحيثُأنُاإلعالمُهوُمنُكانُيتوكأُعلىُمراكزُالرصدُوالمنظماتُ

 االنتخاباتُكالمركزُالوطنيُلحقوقُاإلنسان.
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 (1ملحق رقم )

 م2020االنتخابات النيابية  أعضاء التحالف الوطني لمراقبةأسماء المؤسسات 

ُالوطنيُلحقوقُ ُالمركز ُوالمُالشكرُاإلنسانُبجزيليتقدم ُاألفراد ُإلىُالسادة ُالتحالفُوالتقدير ؤسساتُأعضاء
 م2020ُالوطنيُلمراقبةُاالنتخاباتُالنيابيةُ

 جمعيةُصالحُالدينُلرعايةُالمعاقينُوااليتامُالخيرية .1
 جمعيةُالشكارةُالخيريةُلذويُاالعاقة .2
 منتدىُالحشدُالثقافي .3
 اتحادُالجمعياتُالمتخصصةُبالمعاقينُالخيرية .4
 المتوسطةجمعيةُأصدقاءُالمجتمعُلإلعاقاتُالعقليةُالبسيطةُُو .5
 جمعيةُبوابةُعجلونُلإلعاقاتُالسمعيةُوالنطقيةُ .6
 جمعيةُينبوعُعرجانُالشمالي .7
ُجمعيةُسواعدُالخيرُأهلُالهمةُالخيرية .8
 منتدىُالجنيدُالثقافيُ .9

 جمعيةُواديُكفرنجةُللتربيةُالخاصةُ .10
 جمعيةُسيداتُجرشُالخيريةُ .11
 جمعيةُجراسياُللسيداتُالخيريةُ .12
 يةُجمعيةُالرائداتُالريفياتُالخيُر .13
 جمعيةُالسليمُالخيريةُ .14
 جمعيةُتمكينُشاباتُوشبابُبنيُكنانة .15
 جمعيةُأهلُالمعروفُالخيريةُ .16
 جمعيةُمنتدىُاليرموكُالثقافيُ/ُعقربا .17
 جمعيةُشبابناُبهومناُالخيرية .18
 جمعيةُالمرصدُالوطنيُاألردنيُلحقوقُاإلنسانُ .19
 جمعيةُسيداتُأربيالُالثقافيةُ .20
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 جمعيةُأجنحةُالبراقُالخيرية .21
 شاباتُوشبابُبنيُكنانةُالخيريةُجمعيةُ .22
 جمعيةُزهرُالربيعُالخيرية .23
 جمعيةُالقلبُالرحيمُلرعايةُالمعاقُواليتمُ .24
 جمعيةُأهاليُربوعُالكورةُالخيريةُ .25
 جمعيةُالزهراءُلرعايةُاألسرةُوالطفولةُالخيرية .26
 جمعيةُالرأفةُوالعطاءُالخيرية .27
 جوهرةُأهلُالخيرُالخيرية .28
 الخيريةُنالفدييجمعيةُنشامىُ .29
 جمعيةُبصيصُالنورُلذويُاإلعاقة .30
 جمعيةُموازينُالخيرُ .31
 جمعيةُالتقوىُلرعايةُاأليتامُالخيرية .32
 جمعيةُحليمةُالسعديةُلرعايةُاأليتام .33
 جمعيةُشبابُوشاباتُالباعجُالخيرية .34
ُجمعيةُأمواجُالبيئية .35
 لرعايةُااليتامُاتحادُنسيبة .36
 جمعيةُبوادرُالخيرُلرعايةُااليتام .37
 شماليةُالشرقيةُالخيريةجمعيةُخيراتُالباديةُال .38
 جمعيةُالحبُوالعطاءُالخيريةُ .39
 جمعيةُرعايةُالطفلُالخيريةُ .40
 جمعيةُقدراتُللتنميةُالمجتمعيةُالخيرية .41
 جمعيةُالزهراءُلرعايةُاألسرةُوالطفولةُالخيرية .42
 جمعيةُبذورُالخيرُالخيرية .43
 جمعيةُالرأفةُوالعطاءُالخيرية .44
 الخيريةُجمعيةُتمكينُسيداتُاألملُالباديةُالشماليةُ .45
 جوهرةُأهلُالخيرُالخيرية .46
 الخيريةُُنالفدييجمعيةُنشامىُ .47
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 جمعيةُقدراتُللتنميةُالمجتمعيةُالخيرية .48
 جمعيةُالتواصلُلتنميةُاألسرةُوالطفولة .49
 جمعيةُأنوارُالرحمنُالخيرية .50
 جمعيةُخولةُبنتُاألزورُلتمكينُالمرأة .51
 جمعيةُزمنُالخيرُالخيرية .52
ُجمعيةُالعزوةُللتنميةُاالجتماعية .53
 جمعيةُأناُإنسانُلحقوقُاألشخاصُذويُاإلعاقة .54
 جمعيةُأبوُعلنداُللتنميةُاالجتماعية .55
 جمعيةُحقوقُللحمايةُالمدنيةُواالنسانية .56
 جمعيةُالتطويرُالمجتمعي .57
 الجمعيةُالوطنيةُاالردنيةُ .58
 جمعيةُالمشقرُالخيرية .59
 مؤسسةُشورىُلبناءُالتوافقاتُالوطنيةُ .60
 جمعيةُالمالكُللرعايةُوالتنمية .61
 المأمونيةُالخيريةُُجمعية .62
 جمعيةُالصحابيُفروةُبنُعمروُالجذامي .63
 اتحادُالجمعياتُالخيريةُ .64
 جمعيةُبصيراُالخيرية .65
 جمعيةُعرفةُالخيرية .66
 جمعيةُوتدُللتنميةُالمجتمعيةُالخيرية .67
 شبابُشاميةُمعانُللتنميةُ .68
 جمعيةُدرةُالجنوبُ .69
 جمعيةُالعهدُوالوالءُالخيرية .70
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 (2ملحق رقم )

 عن المركز الوطني لحقوق اإلنسان البيانات الصادرة

 البيان اخول

 الوطني لحقوق اإلنسان" يصدر بيانه اخول حول سير العملية االنتخابية"

بمراقبـةُُ-اإلنسـانُُوالذيُيقودهُالمركزُالوطنيُلحقوقُ-باشرُفريقُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُاالنتخاباتُالنيابيةُ
اُزالُالفريـقُالرقـابيُالـذيُيغطـيُكافـةُمحافظـاتُالمملكـةُويبلـغُعـددُانتخاباتُالمجلسُالنيابيُالتاسعُعشر،ُوم

مراقبـاُومراقبـة،ُيقـومُبـدورهُوفـقُالخطـةُالموضـوعةُمسـبقا،ُويـزودُغرفـةُالعمليـاتُالرئيسـية1750ُُأعضائهُنحوُ
يرُوفـقُالمعـايُ-بالمالحظـاتُالمتعلقـةُبسـيرُعمليـةُاالقتـراع،ُحيـثُيـتمُاإلنسانُُفيُمقرُالمركزُالوطنيُلحقوق

ُ.انتهاكاتُتتعلقُبمجملُالعمليةُاالنتخابيةأوُُتجاوزاتأيُُرصدُ-الوطنيةُوالدوليةُالناظمةُلعمليةُالرقابةُ

ومنــذُفــتحُصــناديقُاالقتــراعُوحتــىُلحظــةُإعــدادُهــذاُالتقريــر،ُســجلُفريــقُالتحــالفُالــوطنيُلمراقبــةُاالنتخابــاتُ
 :المالحظاتُالتالية

قتراعُفيُفتحُالصناديقُخاللُالوقتُالمقـررُسـابقانُفيمـاُجـرىُفـتحُمنُمراكزُاالُ%72التزمُماُمجموعةُُُُُ-
 .7،30ُ–7،15ُباقيُالصناديقُخاللُالفترةُماُبينُالساعةُ

مراقبـيُالعمليـةُاالنتخابيـةُ)ذكـور(ُمـنُدخـولُبعـضُمراكـزُاالقتـراعُالخاصـةُُاألمنيـةُفريـقمنعتُاالجهـزةُ -
 .الجنسأساسُُبعضُاألهاليُلالختالطُعلىباإلناثُفيُالعاصمةُعمانُومحافظةُمعان،ُبحجةُرفضُ

مــنُمركــزُاقتــراع،ُخالفــاُلمــاُأعلــنُعنــهُســابقاُمــنُإجــراءاتُاحترازيــةُأكثــرُُلــوحظُاســتخدامُذاتُالقلــمُفــي -
المعـزلُومعـهُقلـمُخـاصُمـنُالهيئـةُالمسـتقلةُلالنتخابـات،ُيسـتخدمُلمـرةُإلىُُبدخولُالناخبُرسميةُتقضي

 .واحدةُفقط

أيُُادُكبيـرةُ)فوضـىُوصـخب(ُفـيُأغلـبُمراكـزُاقتـراعُالباديـةُالشـمالية،ُدونسجلتُحاالتُتجمهرُبأعـد -
 .تدخلُيذكرُمنُقبلُالقواتُاألمنية
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الكثيـــرُمــنُالخصوصـــية،ُحيـــثُلـــوحظُأنــهُمكشـــوفُلـــدىُاآلخـــرينُفــيُعـــددُمـــنُمنـــاطقُُالمعــزلُتنقصـــه -
 .الباديتينُالشماليةُوالوسطى

نـاءُخاصـةُباألشـخاصُذويُاإلعاقـة،ُعلـىُالنحـوُالكفيـلُلمُتتخذُالجهاتُالمعنيةُماُيلزمُمـنُتجهيـزاتُب  -
مـنُمراكـزُُ%15بتسهيلُعمليةُمشاركتهمُفيُاالقتراع،ُوذلكُفـيُعـددُمـنُمنـاطقُالمملكـة،ُمـاُمجموعـهُ

 .االقتراعُالتيُتمُرصدها

الرصــاص(ُوتوقفــتُعمليــةُالتصــويتُتمامــاُفــيُأمُُانقطــعُالتيــارُالكهربــائيُفــيُالباديــةُالوســطىُ)مدرســة -
 .زُالمذكورالمرك

مــنُُ%24مــنُمركــزُاقتــراع،ُحيــثُأفــادُالمراقبــونُأنُنحــوُأكثــرُُاســتمرتُمظــاهرُالدعايــةُاالنتخابيــةُفــي -
 :مراكزُاالقتراعُاستمرتُفيهاُالدعايةُاالنتخابيةُوفقُالتجلياتُالتالية

  .أطفالُيوزعونُمنشوراتُودعاياتُانتخابيةُللمرشحينُقربُمراكزُاالقتراع 

 .علىُأبوابُمراكزُاالقتراعُصورُبارزةُللمرشحين 

 .تجمهرُألنصارُالمرشحينُعلىُأبوابُمراكزُاالقتراعُحاملينُصورُويافطاتُلبعضُالمرشحين 

 دعايةُداخلُمراكزُاالقتراعُمنُخاللُارتداءُستراتُتحملُصورُوأسماءُمرشحين 

 ُلجنةُاالقتراعأعضاءُُفيُمراكزُاالقتراعُمنُغيرأشخاصُُمنُالمراقبينُبوجودُ%14أفاد. 

 ُالمراقبينأمامُُمنُالمراقبينُأنهُلمُيتمُعرضُالصناديقُفارغةُ%10أفاد. 

 انتهى،
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 الثانيالبيان 

 الوطني لحقوق اإلنسان" يصدر بيانه الثاني حول سير العملية االنتخابية"

بمراقبـةُُ-نُاإلنسـاُوالذيُيقودهُالمركزُالوطنيُلحقوقُ-باشرُفريقُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُاالنتخاباتُالنيابيةُ
انتخاباتُالمجلسُالنيابيُالتاسعُعشر،ُوماُزالُالفريـقُالرقـابيُالـذيُيغطـيُكافـةُمحافظـاتُالمملكـةُويبلـغُعـددُ

مراقبـاُومراقبـة،ُيقـومُبـدورهُوفـقُالخطـةُالموضـوعةُمسـبقا،ُويـزودُغرفـةُالعمليـاتُالرئيسـية1750ُُأعضائهُنحوُ
وفـقُالمعـاييرُُ-المتعلقـةُبسـيرُعمليـةُاالقتـراع،ُحيـثُيـتمُبالمالحظـاتُاإلنسانُُفيُمقرُالمركزُالوطنيُلحقوق

 .انتهاكاتُتتعلقُبمجملُالعمليةُاالنتخابيةأوُُتجاوزاتأيُُرصدُ-الوطنيةُوالدوليةُالناظمةُلعمليةُالرقابةُ

ومنــذُفــتحُصــناديقُاالقتــراعُوحتــىُلحظــةُإعــدادُهــذاُالتقريــر،ُســجلُفريــقُالتحــالفُالــوطنيُلمراقبــةُاالنتخابــاتُ
 :حظاتُالتاليةالمال

اســـتمرارُالدعايـــةُاالنتخابيـــةُفـــيُداخـــلُوخـــارجُمعظـــمُمراكـــزُاالقتـــراع،ُواســـتمرارُاســـتغاللُاألطفـــالُلهـــذهُ -
 .الغاية

مراكزُاالقتراعُبسببُمسيراتُمؤازريُبعـضُالمرشـحينُفـيُمنـاطقُإلىُُتعذرُوصولُالعديدُمنُالناخبين -
 .بدوُالشمال

 .االقتراعُمعظمُمراكزإلىُُصعوبةُوصولُكبارُالسن -

 .يعانونُمنُعدمُوجودُمراكزُاقتراعُمجهزةُباحتياجاتُخاصةاإلعاقةُُمنُذوياألشخاصُُمازال -

 .تقاربُالمعازلُفيُمعظمُمراكزُاقتراعُبدوُالشمالُمماُيخلُبسريةُاالقتراع -

وتمُُ-لةُالطفيُ-جرشُُ-مراكزُاقتراعُالزرقاءُأحدُُإيقافُعمليةُاالقتراعُبسببُوجودُحاالتُ)كورنا(ُفي -
 .الجهاتُالقضائيةُالمختصةُوتعقيمُالمركزإلىُُتحويلُالناخب

 .مراكزُاقتراعُالباديةُالشماليةُعنُوجودُمصابُكوروناأحدُُكشفُتطبيقُأمانُفي -

 .عجلونُ–الزرقاءُُ–ُإربدُلوحظُعدمُوجودُآليةُإلثباتُهويةُبعضُالناخباتُ)المنتقبات(ُفيُكلُمن -

 .بعضُمراكزُاقتراعُالعاصمةُعمانإلىُُخولُمراقبينبتأخيرُداألمنُُقامُرجال -
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عــادةُأحــدُُنفــادُالكميــةُالمخصصــةُمــنُاألقــالمُللعمليــةُاالنتخابيــةُفــي  - مراكــزُاقتــراعُالباديــةُالشــمالية،ُوا 
 .استخدامُالقلمُالواحدُألكثرُمنُمرة

شـخصُداخـل400ُُشهدتُبعضُمراكزُاالقتراعُفيُمدينةُالرمثاُاكتظاظاُشديدا،ُحيثُسجلُوجودُنحوُ -
 .مراكزُاالقتراع،ُمعُماُيترتبُعلىُذلكُمنُمخاطرُصحيةُفيُظلُالجائحةأحدُُوخارج

عاقـةُأحدُُلوحظُوجودُمسيراتُفيُمدينةُالرمثاُمنُقبلُأنصار - المرشحين،ُماُتسببُفيُازدحامُمـروريُوا 
 .لحركةُالناخبين

 .استخدامُحبرُاإلصبعمراكزُاقتراعُلواءُسحابُسجلُقيامُناخبينُبالتصويتُدونُأحدُُفي -

طلبتُمديرةُمركـزُاقتـراعُفـيُعجلـونُ)كفرنجـة(ُمـنُجميـعُالمـراقبينُالمحليـينُمغـادرةُمركـزُاالقتـراعُدونُ -
 .إلخراجهماألمنُُإبداءُاألسباب،ُمستعينةُبقوات

 انتهى،
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 الثالثالبيان 

 ةالوطني لحقوق اإلنسان" يصدر بيانه الثالث حول سير العملية االنتخابي"

ُ-اإلنســـانُُوالـــذيُيقـــودهُالمركــزُالـــوطنيُلحقـــوقُ-يواصــلُفريـــقُالتحـــالفُالــوطنيُلمراقبـــةُاالنتخابـــاتُالنيابيــةُ
مراقبةُانتخاباتُالمجلسُالنيابيُالتاسعُعشر،ُحيثُماُزالُالفريـقُالرقـابيُالـذيُيغطـيُكافـةُمحافظـاتُالمملكـةُ

الخطةُالموضوعةُمسبقا،ُويـزودُغرفـةُالعمليـاتُُمراقباُومراقبة،ُيقومُبدورهُوفق1750ُويبلغُعددُأعضائهُنحوُ
وفــقُُ-بالمالحظــاتُالمتعلقــةُبســيرُعمليــةُاالقتــراع،ُوقــدُتــمُاإلنســانُُالرئيســيةُفــيُمقــرُالمركــزُالــوطنيُلحقــوق

انتهاكــــاتُتتعلــــقُبمجمــــلُالعمليــــةُأوُُتجــــاوزاتأيُُرصـــدُ-المعـــاييرُالوطنيــــةُوالدوليــــةُالناظمــــةُلعمليــــةُالرقابــــةُ
 .االنتخابية

فــتحُصــناديقُاالقتــراعُوحتــىُلحظــةُإعــدادُهــذاُالتقريــر،ُســجلُفريــقُالتحــالفُالــوطنيُلمراقبــةُاالنتخابــاتُومنــذُ
 :المالحظاتُالتالية

موظفــوُاقتـــراعُرســميونُحـــاولواُالتــأثيرُعلـــىُإرادةُالنـــاخبينُمــنُخـــاللُإيمــاءاتُمعينـــةُفــيُبعـــضُمراكـــزُ -
 .االقتراع

 .مراكزُاالقتراعمنعُالمراقبينُمنُاستخدامُالهواتفُداخلُبعضُ -

عدمُتعاونُبعضُرؤساءُاللجانُاالنتخابيةُمعُالمراقبينُمنُخاللُعدمُاإلدالءُبأيةُمعلوماتُحولُأعدادُ -
 .الناخبين

 .السمعيةُمنُالقيامُبعملهااإلعاقةُُمراقبيُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُاالنتخاباتُالنيابيةُمنُذويأحدُُمنع -

 .عمانُ-ُمأدباُ–ضُمراكزُاقتراعُفيُالرمثاُفيُبعاألصواتُُانتشارُظاهرةُشراء -

 .لوحظُتدنيُنسبةُاالقتراعُفيُالباديةُالشماليةُبشكلُكبير -

مـــنُالمـــراقبينُالحظـــواُاســـتمرارُالدعايـــةُاالنتخابيـــةُبعـــدةُأشـــكال،ُأبرزهـــاُاســـتخدامُاألطفـــالُلتوزيـــع31%ُُ -
 .ابيةأطفاالُيعملونُفيُالدعايةُاالنتخُ%19المناشير،ُحيثُالحظُماُنسبتهُ
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منُالناخبينُقالواُإنهُجرىُاعتمادُوثائقُاخرىُلغاياتُاالنتخـابُخالفـاُللبطاقـةُالشخصـيةُ)هويـة1.5%ُُ -
 .حيثُسجلتُحاالتُاعتمادُلجوازاتُسفرُودفاترُعائلة،ُورخصُسوق،ُوغيرهاُ(ُ،االحوالُالمدنية

 :التاليةُمنُخاللُالممارساتُعلىُإرادتهموجودُتأثيرُإلىُُمنُالناخبينُأشاروا2.3%ُ -

 .محاولةُالتأثيرُمنُقبلُمندوبيُالمرشحينُومدراءُحمالتهمُاالنتخابية  

 .داخلُغرفةُاالقتراعُوالتأثيرُعليهإلىُُمرافقةُالمرشحُللناخب 

 .بأرقامُالقوائماألشخاصُُتذكيرُالناخبينُ)علنا(ُمنُقبلُبعض  

 :تمُرصدُالحاالتُالتاليةُمنُالمراقبينُقالواُإنهُالُتوجدُسريةُفيُعمليةُاالقتراع،ُحيث 5% -

 .كرُاسمُالمرشحُبشكلُعلنيُ)بصوتُمرتفع(ُفيُمعزلُاالقتراعذ 

 .ويرُالدفترُاالنتخابيتص 

 .االتصالُهاتفياُبالناخبُداخلُالمعزل  

ُ.بالنسبةُلعددُالناخبينُإربدُنقصُدفاترُاالقتراعُفي -

 انتهى،

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الرابعالبيان 

 لرابع حول سير العملية االنتخابيةالوطني لحقوق اإلنسان" يصدر بيانه ا"

ُ-اإلنســـانُُوالـــذيُيقـــودهُالمركــزُالـــوطنيُلحقـــوقُ-يواصــلُفريـــقُالتحـــالفُالــوطنيُلمراقبـــةُاالنتخابـــاتُالنيابيــةُ
مراقبةُانتخاباتُالمجلسُالنيابيُالتاسعُعشر،ُحيثُماُزالُالفريـقُالرقـابيُالـذيُيغطـيُكافـةُمحافظـاتُالمملكـةُ

مراقباُومراقبة،ُيقومُبدورهُوفقُالخطةُالموضوعةُمسبقا،ُويـزودُغرفـةُالعمليـات1750ُُويبلغُعددُأعضائهُنحوُ
وفــقُُ-بالمالحظــاتُالمتعلقــةُبســيرُعمليــةُاالقتــراع،ُوقــدُتــمُاإلنســانُُالرئيســيةُفــيُمقــرُالمركــزُالــوطنيُلحقــوق

بمجمــــلُالعمليــــةُانتهاكــــاتُتتعلــــقُأوُُتجــــاوزاتأيُُرصـــدُ-المعـــاييرُالوطنيــــةُوالدوليــــةُالناظمــــةُلعمليــــةُالرقابــــةُ
 .االنتخابية

ومنــذُفــتحُصــناديقُاالقتــراعُوحتــىُلحظــةُإعــدادُهــذاُالتقريــر،ُســجلُفريــقُالتحــالفُالــوطنيُلمراقبــةُاالنتخابــاتُ
 :المالحظاتُالتالية

 .مراكزُاالقتراعُإنُهمُغادروهاُأليُظرفُشخصيإلىُُمنعُبعضُالمراقبينُمنُالعودة -

ربدراكزُالعاصمةُُوفيُالعديدُمنُماألصواتُُاستمرارُشراء -  .ومأدباوجرشُُا 

 .مراكزُاالقتراعُلإلدالءُبأصواتهمإلىُُاستمرارُشكاوىُالناخبينُ)كبارُالسن(ُمنُصعوبةُالوصول -

العديدُمنُمراكزُاالقتراعُدونُارتـداءُالكمامـاتُواألخـذُبوسـائلُالسـالمةُأمامُُاستمرارُاالكتظاظُوالتجمهر -
 .العامة

إحــدىُُعــناألصــواتُُحجــبإلــىُُمراكــزُاالقتــراعُمــنُخــاللُالــدعوةأحــدُُينُفــيالتــأثيرُعلــىُإرادةُالنــاخب -
  .المرشحات

مــنُالمراكــزُالتــيُُ%3ُ،1اســتمرارُمحاولــةُالتــأثيرُعلــىُإرادةُالنــاخبينُداخــلُمراكــزُاالقتــراعُبمــاُنســبتهُ -
 .جرىُرصدها

عـدمُدرايـتهمُإلـىُُافةلوحظُعدمُدرايةُبعضُلجانُاالقتراعُباآلليـةُالخاصـةُباألشـخاصُذويُاإلعاقـة،ُإضـ -
  بطريقةُاستخدامُالمعيناتُالطبيةُالتيُتمُتوفيرهاُلهذهُالغاية
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 .والعاصمةُوعجلون،ُوارتفاعهاُفيُمحافظاتُالجنوبُإربدُتدنيُنسبةُاالقبالُعلىُمراكزُاالقتراعُفي -

مراقبتها،ُسواءُُمنُمراكزُاالقتراعُالتيُيعملُالمركزُعلىُ%37استمرارُالدعايةُاالنتخابيةُبماُمجموعهُُ -
مــنُقبــلُالمرشــحينُالموجــودينُداخــلُأوُُمراكــزُاالقتــراع،أمــامُُأكــانُذلــكُمــنُخــاللُمنــدوبيُالمرشــحين

مــنُخــاللُأوُُمراكــزُاالقتـراعُألحــدُالمرشـحين،أمـامُُمـنُخــاللُالهتافـاتُبصــوتُعــالأوُُمراكـزُاالقتــراع،
 .مراكزُاالقتراعُوالتصويتإلىُُحثُالناخبينُعلىُالتوجه

حيــثُُ(ُ،اعتمــادُوثـائقُاخــرىُلغايـاتُاالنتخــابُخالفـاُللبطاقــةُالشخصـيةُ)هويــةُاالحـوالُالمدنيــةُاسـتمرار -
 .منُالناخبينُ%1.5سجلتُحاالتُاعتمادُلجوازاتُسفرُودفاترُعائلة،ُورخصُسوق،ُوغيرهاُلنحوُ

اديقُمـنُالصـنُ%3،6مازالُالمركزُيسجلُبعضُالممارساتُالتيُتخلُبمبدأُسريةُاالقتـراعُبمـاُمجموعـهُ -
وادعـاءُُ(ُ،التيُجرتُمراقبتها،ُوذلكُمنُخاللُإفصاحُبعضُالناخبينُعنُمرشـحيهمُعلنـاُ)بصـوتُعـال

  .األمية،ُواستخدامُالهواتفُالخلويةُداخلُالمعازلُلغاياتُالتصويت

 انتهى،

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الخامسالبيان 

 الوطني لحقوق اإلنسان" يصدر بيانه الخامس حول سير العملية االنتخابية"

مراقبةُُ-اإلنسانُُوالذيُيقودهُالمركزُالوطنيُلحقوقُ-لُفريقُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُاالنتخاباتُالنيابيةُواص
انتخاباتُالمجلسُالنيابيُالتاسعُعشر،ُحيـثُمـاُزالُالفريـقُالرقـابيُالـذيُيغطـيُكافـةُمحافظـاتُالمملكـةُويبلـغُ

الموضـــوعةُمســـبقا،ُويـــزودُغرفـــةُالعمليـــاتُُمراقبـــاُومراقبـــة،ُيقـــومُبـــدورهُوفـــقُالخطـــة1750ُعـــددُأعضـــائهُنحـــوُ
وفــقُُ-بالمالحظــاتُالمتعلقــةُبســيرُعمليــةُاالقتــراع،ُوقــدُتــمُاإلنســانُُالرئيســيةُفــيُمقــرُالمركــزُالــوطنيُلحقــوق

انتهاكــــاتُتتعلــــقُبمجمــــلُالعمليــــةُأوُُتجــــاوزاتأيُُرصـــدُ-المعـــاييرُالوطنيــــةُوالدوليــــةُالناظمــــةُلعمليــــةُالرقابــــةُ
 .االنتخابية

اديقُاالقتــراعُوحتــىُلحظــةُإعــدادُهــذاُالتقريــر،ُســجلُفريــقُالتحــالفُالــوطنيُلمراقبــةُاالنتخابــاتُومنــذُفــتحُصــن
 :المالحظاتُالتالية

 .فيُالعديدُمنُمراكزُاالقتراعُوبوتيرةُأعلىُعقبُاإلعالنُعنُقرارُالتمديداألصواتُُاستمرارُشراء -

 .عنُذلكُمسبقامواقعُأخرىُدونُاإلعالنُإلىُُنقلُالعديدُمنُمراكزُاالقتراع -

 .منُمائةُشخصُفيُمحافظةُجرشأكثرُُرصدُمقرُانتخابيُألحدُالمرشحينُتواجدُبه -

مراكــزُاالقتــراعُشــرقيُالعاصــمةُعمــان،ُســمعُخاللهــاُإطــالقُللعيــاراتُالناريــةُمــنُقبــلُأحــدُُاشــتباكاتُفــي -
 .لفضُالتجمهراألمنُُمؤازريُمرشحين،ُماُاستدعىُتدخلُقوات

تجمهرُقربُالعديدُمنُمراكزُاالقتراعُدونُارتداءُالكمامـاتُواألخـذُبوسـائلُالسـالمةُاستمرارُاالكتظاظُوال -
 .العامة

ألكثـرُمـنُنصـفُسـاعةُثـمُإعـادةُاألمـنُُإغالقُمركزُاقتراعُفيُالمفرقُوآخـرُفـيُالطفيلـةُمـنُقبـلُقـوات -
 .فتحهاُألسبابُماُزالتُمجهولة

 .دونُتوفيرُصناديقُإضافيةُ،مأدبامراكزُاقتراعُمحافظةُأحدُُامتالءُالصناديقُفي -
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إقفالُالصناديقُبأربطةُبالستيكيةُالُتحملُأيةُداللةُكماُجرتُعليهُالعـادةُفـيُاالنتخابـاتُالسـابقة،ُحـينُ -
 .مرقمةأقفالُُكانُيوضعُعليها

أدلـىُبعـضُالنــاخبينُبأصـواتهمُألكثــرُمـنُمــرة،ُمـعُاالســتمرارُفـيُاعتمــادُوثـائقُاخــرىُلغايـاتُاالنتخــابُ -
 (.اقةُالشخصيةُ)هويةُاالحوالُالمدنيةخالفاُللبط

مراكزُاالقتراعُفـيُجـرش،ُومنعـهُأحدُُمراقبيُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُاالنتخاباتُمنُقبلُرئيسأحدُُطرد -
ُ(.منعُزميلُآخرُمنُحضورُالفرزُفيُالباديةُالجنوبيةُ)الحسينيةإلىُُمنُحضورُالفرزُالنهائي،ُإضافة

 انتهى،

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 السادسالبيان 

 الوطني لحقوق اإلنسان" يصدر بيانه السادس حول االنتخابات النيابية"

ُلليــوم-اإلنســانُُيقــودهُالمركـزُالــوطنيُلحقــوقُوالــذي-واصـلُفريــقُالتحــالفُالــوطنيُلمراقبـةُاالنتخابــاتُالنيابيــةُ
لمرشـحين،ُوانتهـاءُصناديقُاالقتراع،ُمروراُبردودُفعلُالمؤازرينُواإغالقُُالمتبعةُغداةاإلجراءاتُُالثاني،ُمراقبة

 .بعمليةُفرزُوتجميعُاألصوات

 :وحتىُلحظةُإعدادُهذاُالتقرير،ُسجلُفريقُالتحالفُالوطنيُلمراقبةُاالنتخاباتُالمالحظاتُالتالية

يعــربُالتحــالفُالــوطنيُلمراقبــةُاالنتخابــاتُعــنُتقــديرهُالكبيــرُلــدورُاألجهــزةُاألمنيــةُ)المميــز(ُفــيُحفــظُ -
ينُوســالمتهمُخــاللُوبعــدُعمليــةُاالقتــراع،ُالُســيماُفــيُبعــضُالمنــاطقُالتــيُالنظــام،ُوحمايــةُأمــنُالمــواطن

 .شهدتُأعمالُشغبُوفوضىُمنُقبلُمرشحينُومؤازرين

بـــرزُالكثيـــرُمـــنُمظـــاهرُاالحتفـــالُوالمســـيراتُعقـــبُاإلعـــالنُعـــنُالنتـــائجُاألوليـــةُللفـــرز،ُواســـتمرتُهـــذهُ -
ورافــقُبعضــهاُإطــالقُللعيــاراتُالناريــة،ُالمظــاهرُرغــمُســريانُقــرارُحظــرُالتجــولُبموجــبُقــانونُالــدفاع،ُ

 .وعدمُالتزامُبشروطُالسالمةُالعامة

السمعية(ُمنُالقيامُبـدورهاُفـيُمراقبـةُعمليـةُاالقتـراع،ُم نعـتُاإلعاقةُُالمراقباتُ)منُذواتإحدىُُبعدُمنع -
 .ذاتُالمراقبةُمجدداُمنُحضورُاجتماعُفرزُوتجميعُاألصوات

لمشاركةُبانتخاباتُهذاُالعام،ُحيثُساهمُفيُذلكُتفشيُالوبـاء،ُوقـرارُلوحظُاالنخفاضُالكبيرُفيُنسبةُا -
 .سريانُالحظرُالشاملُبعدُاالقتراعُمباشرة

فيُبعضُمراكزُاالقتراع،ُمجهزةُبماُيلزمُمنُاألصواتُُلمُتكنُبعضُالقاعاتُالمخصصةُللفرزُوتجميع -
إلــىُُكهربــاء،ُمــاُدفــعُالمعنيــينُدوائــرُعمــان،ُلــمُيكــنُثمــةُنقــاطإحــدىُُمعــداتُلتســهيلُهــذهُالمهمــة،ُففــي
مـنُمـرة،ُولـمُتكـنُالتقنيـاتُالمتـوفرةُأكثـرُُانقطـاعُالتيـارُالكهربـائيإلـىُُاالستعانةُبوصالتُكهربائيـةُأدت

إعـادةُالفـرزُمـنُنقطـةُالصـفر،ُفضـالُإلـىُُمجهزةُبماُيحافظُعلىُالبياناتُالمدخلة،ُبلُاضـطرُالمعنيـون
 .عنُعدمُوضوحُشاشاتُالعرض
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لـوحظُعـدمُالتباعـدُالجسـدي،ُُاالقتـراعُحيـثالكفيلـةُبالسـالمةُالعامـةُفـيُبعـضُمراكـزُراءاتُاإلجُلمُتتخذ -
 .وعدمُاستخدامُالكماماتُمنُقبلُبعضُالمراقبينُومندوبيُالمرشحينُوالطواقمُالصحفية

 .تمُإخراجُبعضُالمراقبينُوالصحفيينُفيُبعضُمراكزُاالقتراعُدونُمسوغُمقنع -

مراكــزُالتجميــع،ُوتــأخرتُالجهـــاتُأحــدُُاُمتعمــداُعلــىُعمليــةُالفــرزُداخــلالمرشــحينُتشويشــأحــدُُمــارس -
مــنُمركــزُأكثــرُُالمعنيــةُباتخــاذُالمقتضــىُالقــانونيُحيالــه،ُكمــاُلوحظــتُبشــكلُعــامُمظــاهرُالفوضــىُفــي
 .اقتراع،ُالشيءُالذيُأوشكُفيُلحظةُمنُاللحظاتُأنُيخرجُاألمورُعنُنطاقُالسيطرة

خروقـــاتُأوُُكلُعــامُوحتــىُلحظـــةُنشــرُهــذاُالبيــانُأيـــةُعمليــاتُتزويــر،لــمُتشــهدُالعمليــةُاالنتخابيـــةُبشــ -
فاحشــةُومنظمــةُعلــىُنطــاقُواســع،ُوهنــاُيســجلُللهيئــةُالمســتقلةُلالنتخــابُحرصــهاُالمشــكورُعلــىُتــوخيُ

 .ذلكُسبيالإلىُُمعاييرُالنزاهةُماُاستطاعت

 انتهى،

ُ

ُ

 

ُ

ُ

ُ
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 (2ملحق رقم )

م2020ت النيابية االنتخابا( صور من وحي مراقبة 2ملحق رقم )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ونشرها عبر مواقع التواصل االجتماعيتراع قبعد ممارسة حق االتصوير دفاتر اإلقتراع 
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 ة وسرية االقتراعيقرب معازل االقتراع من بعضها البعض بما يتنافى مع حفظ الخصوص
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 انتشار صور المرشحين على أبواب وأسوار مراكز االقتراع
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 استمرار الدعاية االنتخابية وتشغيل اخطفال بها.
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 مراكز االقتراع.أمام  استمرار الدعاية االنتخابية وتشغيل اخطفال بها وتجمهر العديد من أنصار المرشحين
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 استخدام منابر المساجد لغاية الدعاية االنتخابية يوم االقتراع
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 مراكز االقتراع خلفًا للتعليماتام أم تجمهر واكتظاظ
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 الذع دفع رجالاخمر  انتخاب كبار السن في الطوابق العليا من مراكز االقتراع مع عدم توفر التسهيالت الالزمة
 إلى حملهم للوصول غرف االقتراعاخمن 
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 في مراكز االقتراعاإلعاقة  الخاصة باخشخاص ذوع البيئيةعدم توفر التسهيالت 



 

179 

 

 

 

 

 

 

 أقفال  بدون مرابط او في شمال ووسط وجنوب المملكة صناديق االقتراعلبعض صور 
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 اة في حاوبة النفاياتملق كانتصور لدفاتر االقتراع 
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 صور لدفاتر اقتراع ادعى ناشروها أنها كانت تستخدم من قبل أحد المرشحين
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 عتراضات بعض المرشحين على عملية استخراج النتائج ا
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 عملية استخراج النتائجاعتراضات بعض المرشحين على 
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 طالق العيارات النارية او  المقار االنتخابية للمرشحينأمام ر تجمه 
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 ابتهاجا بإعالن النتائج إطالق عيارات نارية من قبل اخطفال
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 مة العامةوخرقهم لقانون الدفاع وشروط الصحة والسال تجمهر أنصار المرشحين أمام منازلهم
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 عقب اعالن النتائج اخولية أعمال شغب
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 عدم وضوح شاشات عرض النتائج وعدم تساوع خطوط العرض فيها
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 فيها عدم وضوح شاشات عرض النتائج وعدم تساوع خطوط العرض
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