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 تمهيد

 من رسالة املركز الوطنّي لحقوق اإلنسان املتمثلة في حماية حقوق اإلنسان ونشر ثقافتها ا    
ً
نطالقا

 املواد )2006( لسنة 51إلى قانونه رقم ) باالستنادفي اململكة ومراقبة أوضاعها 
ً
ج( /4م وتعديالته، وتحديدا

 ومنها مراقبة /10أ( و)/5و)
ً
 لنهج املركز في مراقبة أوضاع حقوق اإلنسان عاّمة

ً
 االنتخاباتب(، واستمرارا

 عات أو في اململكة سواًء أكانت انتخاباٍت نيابّيٍة أم بلديٍة أو انتخابات تجريها الهيئات أو الجام ى التي تجر 

 .م2021 الصحفيين األردنيين لعاممجلس نقابة انتخابات ملراقبة فريق ات أو غيرها، تّم تشكيل قابالنّ 

ات إلى مطابقة مدى التزام اإلجراءيهدف  انتخابات نقابة الصحفيين األردنيينام املركز بمراقبة يقإن       

 ضلى فيباملعايير الدولية لحقوق اإلنسان املتعلقة باالنتخابات واملمارسات الف في العملية اإلنتخابية املتبعة

 هذا االطار ومدى انسجامها والتشريعات الوطنية ذات العالقة.

كما تنطوي هذه االنتخابات على اهمية خاصة؛ بالنظر إلى انها أول انتخابات خاصة بالنقابات          

( املتعلق بإجراءات العمل 20في ظل إصدار الحكومة البرتوكول رقم) املهنية تجرى خالل جائحة كورونا

، والتدابير الوقائية ملنع انتشار عدوى فيروس كورونا في انتخابات النقابات والجمعيات واالتحادات

ه( من /30استناد الى املادة) نظام الفرز اإللكتروني ألول مرة نقابة الصحفيين استخدامإلى  باإلضافة

وهو األمر الذي يثمنه املركز الوطني م وتعديالته، 1998( لسنة 15ابة الصحفيين االردنيين رقم )قانون نق

التمتع  فيأعضاء نقابة الصحفيين األردنيين حق لحقوق اإلنسان. وبالنتيجة فإن الهدف النهائي هو ضمان 

 ة دوريّ انتخاباٍت بالحق في 
ً
 راطّيةمن مظاهر الديمق مظهر  ألبرز  حّرٍة ونزيهٍة وفق املعايير الدولّية تحقيقا

 .والنهج التعددي
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اظمةا إلجرائّيةوا لقانونيةا األسسأواًل: 
ّ
 للعملية االنتخابّية الن

ما يتعلق بعملية انتخاب النقيب وأعضاء  وتعديالته 1998لسنة  15قانون نقابة الصحفيين رقم نظم      

 النصاب اكتمال عندوالعشرين منه إلى أنه و دة الخامسة مجلس نقابة الصحفيين؛ حيث أشارت املا

 في أو  النقابة مركز  في املجلس وأعضاء النقيب ونائب النقيب انتخاب يجري  العامة الهيئة الجتماع القانوني

  املجلس يحدده آخر  مركز  أي
ً
 ورقات ثالث على القانون  هذا في عليها املنصوص واإلجراءات لألحكام وفقا

 في تسجيلهم على مض ى الذين العامة الهيئة أعضاء بين من النقابة مجلس يسميو .  واحد آن وفي منفصلة

 مركز  أي في أو  النقابة مركز  في االنتخابات على لإلشراف أكثر  أو  لجنة األقل على سنوات عشر  مدة النقابة

  بينهم من ينتخبون  أعضاء خمسة من منها كل تتألف آخر 
ً
 تعيين االنتخابات على اإلشراف للجنةو .  لها رئيسا

 في ويشترط األصوات، وفرز  االنتخابات على اإلشراف في ملساعدتها النقابة في املسجلين األعضاء من عدد

 .  املرشحين غير  من يكونوا أن واملساعدين االنتخابات لجنة أعضاء

 تمام في االقتراع صناديق تفتححيث أكد على أن  ونظم القانون اإلجراءات الخاصة بالعملية االنتخابية 

 نفسه اليوم مساء ومن الخامسة الساعة تمام في وتغلق االنتخابات يوم صباح من عشرة الحادية الساعة

  يعتبر . و املقترعين عدد بلغ مهما ساعتين االقتراع مدة تمديد االنتخابات على اإلشراف للجنة ويحق
ً
 فائزا

  يعتبر . و األصوات أكثر  على حصل الذي املرشح النقيب نائب وبمركز  النقيب بمركز 
ً
 املجلس بعضوية فائزا
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 نائب أو  النقيب ملركز  املرشحين بين األصوات تساوي  حال في. واألصوات أكثر  على حصلوا الذين املرشحون 

 في االنتخابات على اإلشراف لجنة تجريها التي بالقرعة منهم الفائز  اختيار  يتم ، املجلس لعضوية أو  النقيب

على  باإلشرافالهيئة العامة من قبل ها تسميم تلجنة االنتخاب التي تكما منح القانون .  النقابة مركز 

 . 1أ أية قرارات اضافية لضمان العملية االنتخابيةصالحية اتخاذاالنتخابات على ضوء هذه التعليمات 

م تشكيل كما ت على االنتخابات لإلشرافلجنة تجسيًدا لمقتضيات القانون تم تشكيل وفي هذا الصدد و    

 .اللجان المساندة والمشرفة على عملية االقتراع

 أوراق االقتراع وأسباب بطالنها

 -تعتبر ورقة االقتراع باطلة في الحاالت التالية:

 تضمنت اقتراع ورقة وجود حال في  
ً
 مركز  ألي انتخابه املطلوب العدد من أكثر  األسماء من عددا

 فيها. االقتراع يجري  التي املراكز  من

 رمز  اي او  وتوقيعه اسمه ذلك في بما شخصية الناخب على تدل االقتراع ورقة على اشارة اي وضع 

 به. يشتهر  او  يعرف

                                                           
 1 .( 30كما نصت المادة )األصوات وفرز لذلك المخصصة الصناديق في ووضعها وإعادتها المعتمدة االقتراع أوراق توزيع ذلك في بما المجلس وأعضاء النقيب ونائب النقيب انتخابات إجراء 

 .  بأعمالها محضر وتنظيم االنتخابات نتائج وإعالن

  بطاقة أو شخصية إثبات ائقوث بوساطة الناخب شخصية من بالتحقق االنتخابات على اإلشراف لجنة وتقوم لألعضاء الخاصة الجداول بموجب االنتخاب له يحق الذي للعضو االقتراع أوراق تسلم 

 .  النقابة تصدرها التي العضوية

 باطلة لها المخصص يرغ الصندوق في توضع التي الورقة وتعتبر االنتخابات على اإلشراف لجنة أمام لذلك المعد الصندوق في شخصيا   الناخب من تعبئتها بعد االقتراع أوراق إيداع يتم  . 

  باطلة الورقة تعتبر فيها االقتراع يجري التي المراكز من مركز ألي انتخابه المطلوب العدد من أكثر األسماء من عددا   تضمنت اقتراع ورقة وجود حال في  . 

 األصوات الحتساب االعتبار بعين األوراق هذه وتؤخذ الحاسوب يرفضها التي االقتراع ألوراق ويدويا   الحاسوب بوساطة المقترعين أصوات فرز يتم  . 

 يأ قبول أو رفض ولها لالنتخاب خرىاأل التنظيمية اإلجراءات من أي على أو االقتراع أوراق على كانت سواء االنتخابات أثناء إليها تقدم التي االعتراضات في االنتخابات على اإلشراف لجنة تفصل 

 بشأنها قضائي نزاع هناك يكن لم ام االنتخابات إجراء تاريخ من أشهر ستة بعد إتالفها للمجلس ويجوز النقابة في االقتراع أوراق تحفظ.  ذلك تبرر أسبابا   هناك أن لها تبين إذا اقتراع ورقة
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  غير  او  مقروءة غير  كانت او  العامة اآلداب مع يتنافى ما تضمنت اذا باطلة االقتراع ورقة تعتبر 

 التباس. بها او  واضحة

  باطلة. لها املخصص غير  الصندوق  في توضع التي الورقة وتعتبر 

 .اذا كانت غير مختومة بالختم الرسمي أو غير موقعة من رئيس اللجنة 

 .اذا اشتملت ورقة االقتراع الخاصة بالنقيب ونائبه على اكثر من اسم مرشح 

 االرشادات المتعلقة بالعملية االنتخابية

 ين علىعلى صفحة نقابة الصحفي المتعلقة بالعملية اإلنتخابية  اإلرشاداتقامت نقابة الصحفيين بنشر     

، تراعفي مركز االقشة الرئيسة على الشاالتي تّم إعالنها أيًضا و  (الفيس بوك) موقع التواصل االجتماعي

  وتضمنت ما هو آت:

 تراع حسب الحرف األول من اسمك.التوجه الى منصة االق 

  ( ، )نائب النقيب( ، )أعضاء املجلس(استالم أوراق اقتراع )النقيب 

 ( خلوة15ت االقتراع وعددها )التوجه الى احدى خلوا. 

 حاذية السم املرشح الذي تريد.تظليل الدائرة امل 

 لى طاولة الخلوة للتظليل فقط.استخدام القلم املوجود ع 

 ر من العدد املطلوب لكل مركز.عدم تظليل دوائر بأكث 

 ى ورقة االقتراع.ع أي عالمة علعدم الكتابة أو وض 

 قتراع في الصندوق املخصص لها.وضع ورقة اال 

 .عدم االقتراب من صناديق االقتراع او الخلوات 
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 ثانًيا: المعلومات المتعلقة بالمرشحين والناخبين

 من املجلس لفنصت املادة السابعة والعشرين من قانون نقابة الصحفيين األردنيين على أن يتأ       

 .سنوات ثالث املجلس مدة وتكون  القانون، هذا الحكام وفقا انتخابهم يتم اعضاء وعشرة النقيب

 ونائب النقيب ملركز  الترشيح باب يفتحوالعشرين من القانون ذاته على أن كما أشارت املادة الثامنة 

 من ايام ثالثة قبل ويغلق االنتخابات الجراء املحدد املوعد من أيام عشرة قبل املجلس وأعضاء النقيب

 النقابة الى الطلب بتقديم املرشح ويقوم .املجلس يقرره الذي النموذج على الترشيح ويتم املوعد، ذلك

  .الغاية لهذه املجلس يعينه النقابة في آخر  موظف اي من او  فيها االداري  املسؤول من موقع ايصال مقابل

2الترشيح مدة انتهاء ليوم التالي اليوم في النقابة في باالعالنات الخاصة اللوحة على املرشحين اسماء تعلن . 

منة المادة الثا تجدر اإلشارة إلى التزام نقابة الصحفيين بالمواعيد واألطر القانونية الواردة في      

جراءاتها.  والعشرين والمتعلقة بعملية الترشح وا 

 أما فيما يتعلق بأعداد المرشحين والناخبين فكانت على النحو االتي:

( صحفي وصحفية، انتخب منهم 1142املسجلين لالقتراع من الهيئة العامة لنقابة الصحفيين هو )عدد 

وهي أكبر نسبة اقتراع فيما يتعلق  (%83)أي ان نسبة االقتراع بلغت  شخصا،  (195( ولم ينتخب )947)

 .  انتخابات نقابة الصحفيينب

                                                           
 او عامال وزيرا يكون ال ان .النقيب وعلى النحو اآلتي: لمركز نفسه يرشح كما كرست المادة التاسعة والعشرون الشروط التي يتوجب توفرها فيمن . 2

 سجل في تسجيله على مضى قد يكون ان .سنة وثالثين خمس عن عمره يقل ال ان ..اجنبية مؤسسة او دولية هيئة في موظفا او حكوميا موظفا

 اردنية غير إعالمية أو صحفية مؤسسة لدى معتمدا مراسال او موظفا يكون ال ان . متتالية سنوات عشر عن تقل ال مدة النقابة في الممارسين الصحفيين
 ترشيح رسم النقابة لصندوق يدفع ان.السابقة مدته على واحدة دورة مرور بعد انتخابه اعادة يجوز انه على متتاليتين دورتين من الكثر ينتخب ال ان.

  .دينار مائة مقداره مسترد غير

 في تسجيله لىع مضى قد يكون ان ..سنة وعشرين خمس عن عمره يقل ال ان .: يلي ما المجلس ولعضوية النقيب نائب لمركز يترشح فيمن يشترط. ب

 عشرين قدارهم مسترد غير ترشيح رسم النقابة لصندوق يدفع ان .3 متتالية االقل على سنوات خمس مدة النقابة في الممارسين الصحفيين سجل

 . متتاليتين دورتين خالل باإلنذار تأديبي قرار أي بحقه صدر قد يكون ال أن .4.دينارا

 .ؤقتةم لمدة ولو المهنة ممارسة من بالمنع قطعي تاديبي قرار منهما اي بحق صدر قد يكون ال ان المجلس وعضو النقيب في يشترط. ج
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مرشحين ملركز نائب  أربعةامرأة واحدة، و  بينهمملركز النقيب  ثالثة مرشحينفبلغ  أما عدد املرشحين

 ست نساء.( مرشح ملركز األعضاء منهم 30النقيب، و)

بية في ل قوائم انتخا، علًما بأنها المرة األولى التي يتم تشكيقائمتين تمثلت فيالقوائم االنتخابية        

 : اطار انتخابات نقابة الصحفيين األردنيين

 أعضاء.ثمانية نقيب ونائب نقيب و الهيئة العامة قائمة 

 أعضاء. ةنقيب سيدة ونائب نقيب وثالث ،قائمة النقابة

 

:اجتماع الهيئة العامةثالثًا  

في العاصمة عمان، في  م 2021انتخابات مجلس نقابة الصحفيين لعام اجتماعات الهيئة العامة و جرت 

 مركز اقتراع وفرز واحد منفرد هو قاعات عمان الكبرى في مدينة الحسين للشباب. 

رصد املركز الوطني لحقوق اإلنسان االجتماع األول للهيئة العامة لنقابة الصحفيين يوم الجمعة 

س النقابة، وكان النصاب لغايات مناقشة التقارير اإلدارية واملالية للنقابة وانتخاب مجل ؛ 15/10/2021

صحفي وصحفيه  1142من أصل  572أي حوالي  األكثرية املطلقةاملتطلب النعقاد االجتماع هو حضور 

صحفي وصفية ولم يكتمل  416يحق لهم التصويت من أعضاء الهيئة العامة، ولكن لم يحضر إال 

ملقتضيات قانون نقابة وذلك تجسيًدا .  22/10/2021النصاب وتم تأجيل االجتماع ليوم الجمعة 

 االكثرية بحضور  العامة الهيئة تعقده عادي اجتماع الي القانوني الصحفيين والذي أشار إلى ان النصاب

 النصاب هذا يتوفر  لم واذا العامة، الهيئة اجتماعات في االشتراك لهم يحق الذين االعضاء من املطلقة

 تزيد وال  اسبوع عن تقل ال  مدة بعد يعقد ثان اجتماع الى الهيئة فتدعى االجتماع موعد من ساعة خالل

3يحضرونه الذين االعضاء عدد بلغ مهما قانونيا الثاني االجتماع ويكون  يوما عشر  خمسة على . 

م كان هناك عدد من 15/10/2021الذي عقد بتاريخ  الجتماع الهيئة العامة االول لغايات التسجيل 

وتسجيلها ومطابقتها والنصاب القانوني  موظفي نقابة الصحفيين عند مدخل قاعة االقتراع لحصر االعداد

                                                           
 م وتعديالته.1998لسنة  15من قانون نقابة الصحفيين رقم  26.المادة  3
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لعقد االجتماع ، كما تم التحقق من شخصية الصحفي من خالل طلب اثبات الشخصية، والتحقق من 

  فحص الحرارة في الوقت ذاته. شهادة املطعوم او وجود فحص كورونا و 

عند مدخل القاعة  واحد كان هناك موظففقد م 22/10/2021والذي عقد بتاريخ  أما االجتماع الثاني

التأكد من اخذ ، ولم يتم يطلب من الصحفيين كتابة االسم ورقم الهاتف والتوقيع على سجل ورقي

  ساعه. 72سلبي النتيجة ساري املفعول ملدة   PCRاملطعوم، او فحص 

ال القائم بأعمداري من قبل في الساعة العاشرة صباحا  ملناقشة التقرير املالي واإل  االجتماع الثانيتم بدء 

 وتم بعدها التوافق على  إقرار التقرير املالي واإلداري . نقيب الصحفيين،

وتم  رئيس لجنة اإلنتخاب  من خاللصباًحا  10:38في تمام الساعة  تم اإلعالن عن بدء عملية اإلنتخاب 

، لكل واحدة منهاتوزيع أعضاء اللجان واملساعدين لهم على ثالث لجان في ثالث منصات وبثالث أعضاء 

 .كل لجنة اقتراع واحدة في أمرأة، بمعدل لوحظ وجود تمثيل للمرأة في لجان االقتراع الثالثوقد 

  االقتراع: عملية رابًعا

 مرحلة فتح الّصناديق وبدء عملية االقتراع.

ع اديق االقترارصد فريق المركز الوطنّي لحقوق اإلنسان المالحظات التالية المتعلقة بمرحلة فتح صن      

 وبدء عملية التصويت على النحو اآلتي:

 في ، 2021م/22/10دقيقة من صباح يوم الجمعة  38بدأت عملية االقتراع الساعة العاشرة و

 الحادية الساعة تمام في االقتراع صناديق حين ان قانون نقابة الصحفيين ينص على ان تفتح

 االنتخابات. يوم صباح من عشرة

  اقتراع.تم توزيع مغلفات أوراق االقتراع لكل رئيس لجنة  

  من قبل اللجان عند إستالمها  عدم التأكد من عدد أوراق االقتراع بداخل املغلفلوحظ

 ، وعدم اعداد محاضر خاصة باستالم األوراق والكشوفات.املذكور على املغلف بالعدد واإلكتفاء
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 ؛ حيث بنسب متفاوتة مهمة التأكد من هوية الناخب لجنة اقتراع من اللجان الثالث تولت كل

 في اسمهومن ثم وضع اشارة عند ، وتطبيقا لها ( األكثر التزاًما بهذه اإلجراءات3كانت اللجنة رقم )

 ورقات لالقتراع )النقيب، نائب النقيب، عضو املجلس(. سجل الناخبين، وتزويده بثالث

 .لوحظ  ختم كل ورقة انتخاب وتوقيعها 

  في حين أن االعالن قلم للتصويت ةويوجد بكل واحد 13كبائن )خلوات(عدد رصد املركز وجود ،

أشار إلى ان عدد الرسمية تهم صفحاملنشور على نقابة الصحفيين  انتخابات الخاص بارشادات

 الكبائن)الخلوات( سيكون خمسة عشر خلوة.

 ليل الدائرة بالكامل ظتخاصة ما يتعلق بضرورة خلو الكبائن )الخلوات( من إرشادات االقتراع ا

 .االلكترونيلغايات الفرز  وعدم االكتفاء بوضع اشارة عليها

  قتراع؛ اذ لم تكن هناك آلية منظمة االملنصات عمت الفوض ى قاعة االقتراع اثناء توجه الناخبين

 لدعوة الناخبين الى االقتراع االمر الذي ادى الى تكدس الناخبين عند لجان االقتراع.

 وعدم مراعاة التباعد اإلجتماعي  خاصة خالل الفترة الصباحية إزدحام كثيف من الناخبين

 .واإللتزام بالكمامة 

  واختيار الصندوق املناسب.في عملية االقتراع رشاد الناخبين وجود موظف مختص إل 

  امني خارج قاعة االقتراع. وجودرافق مجريات عملية االقتراع 

  كما تّم رصد قيام أحد على الناخبين اللجان عضاءأ بعضمن توزيع دعايات إنتخابية تم رصد ،

 . لوةللخ بعض الناخبينلذهاب مع أعضاء اللجان با

  تم رصد وجود أشخاص من خارج لجنة االقتراع يساعدون كبار السن واملكفوفين وذوي اإلعاقة

 في عملية االقتراع. 

 ألشخاص ذوي اإلعاقة ملركز االقتراع.لوحظ  سهولة وصول ا 

  كما رصد وجود الخلوة عند وجود شخصين ملساعدة  أحد الناخبين وهو ضرير رصد الفريق ،

لجنة التعميم من قبل رئيس  ، وتبع ذلك ملساعدته بسبب املرضمرافق مع أحد االشخاص 

اللجنة احد اعضاء ساعده صاحب العالقة ويمن فقط يكون لإلقتراع بأن الدخول اإلنتخاب 

 املعنية.

  الدعاية االنتخابية.ب قيام بعض االطفال 

  واملياه.توفير مقاعد وطاوالت في مركز االقتراع باإلضافة إلى املشروبات الساخنة تّم 
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 خالل مجريات العملية االنتخابية بمقتضيات السالمة العامة وإجراءات لتزام إللوحظ عدم ا

 التباعد وااللتزام بالكمامة.

  عنها حيث امتد اإلنتخاب لغاية 
ً
تم  إحتساب ساعة الصالة وتمديد اإلقتراع ساعة إضافية  عوضا

 الساعة السادسة مساًء.

 حيث تم الرجوع   1:30 – 12:47ر تعليق التصويت من الساعة رصد الفريق عدم اإللتزام بقرا

صوت في املنصة  448حيث بلغ عدد األصوات في هذه الساعة ،والربع  ةلإلقتراع الساعة الواحد

في تمام الساعة  الثالثة وثالثون دقيقة بلغ عدد أما  .140( 3واملنصة ) 150( 2واملنصة ) 158( 1)

 صوت . 840األصوات 

 االنتخابسرية 
 رصد فريق المركز المالحظات التالية فيما يتعلق بسرية االنتخاب:         

  داخل الصندوق  يظهر اختيار الناخب بشكل واضحبعض أوراق االقتراع بحيث كان عدم ثني. 

 االقتراع من قبل  عدم مراعاة سّرية االقتراع في بعض الحاالت حيث سجلت حاالت تصوير ورقة

 .بعض الناخبين

  ( دخول أحد 2:8شوهد في الساعة) ، حيث قتراعناخب في املكان املخصص لإلوجود اكثر من

 آخر في غرفة العزل. على ناخب أعضاء الهيئة العامة

  )بشكل محدود. ووجود تجمعات بالقرب منهاتقارب كبير بين الكبائن )الخلوات 

 ( 2شوهد وجود شخص بحوزته كاميرا برفقة ناخب في املعزل رقم )( في 3بالقرب من املنصة رقم )

 م(.3:27الساعة) 

  أحد الناخبين بعرض ورقة االقتراع الخاصة به على املأل قبيل إيداعها في الصندوق قيام شوهد

 م(. 3:58وكان ذلك بحدود الساعة) 

  الكبينة )الخلوة (داخل رصد دخول اطفال مع ناخبين عند االقتراع تم 

 لخلوات )الكبائن( .رصد وجود دعايات انتخابية عند ا 

 .عند الخلوات 
ً
 وجود بعض املقترعين واملرشحين بإستمرار أمام لجان االقتراع وأحيانا

  وباالخص إحدى لجان  املؤازرين للمرشحين بالقرب من لجان اإلقتراعوجود بعض رصد الفريق

  . في الخلوات أماكن الجلوسووضع بعض الدعايات على االقتراع 
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عالن الّنتائج : مرحلة الفرزخامًسا  .وا 

عالن النتائج:     رصد فريق المركز المالحظات التالية المتعلقة بمرحلة الفرز وا 

  بدأت عملية الفرز في حوالي الساعة السادسة والربع مساًء، حيث اغلقت الصناديق وانتهت

 عملية االقتراع حوالي الساعة السادسة مساء.

 

  بإيب، مركز النائب، مركز االعضاء( النق كان فرز األوراق االنتخابية الثالث )مركز 
ً
اء ستثنإلكترونيا

 لعدم مطابقتها لشروط الفرز اإللكتروني 
ً
بعض األوراق التي اعتمدت لجنة االنتخاب فرزها يدويا

. 

  اعلنت النتائج النهائية للفرز فور االنتهاء من عملية الفرز االلكتروني واليدوي لبعض البطاقات

 الثالث فور االنتهاء من عملية الفرز الخاصة باملركز. ولكل مركز من املراكز 

 

 ص لها ال يتم رصد الفريق بأن ورقة االنتخاب التي يتم العثور عليها في غير الصندوق املخص

 ها.ؤ احتسابها ويتم إلغا

 

 

  تبين نتائج تلك االنتخابات أو محاضر خاصة باألوراق  فرز األوراقضر بعد اإعداد محلوحظ عدم

 .ورقة في صندوق النقيب 20لغاء السبب الدقيق إلالتي لم يتم احتسابها بل لم يتم ذكر 

 

  مع عدم ذكر  ملغاة 20ورقات بيضاء،  7 النقيب توزعت األوراق كالتالي:  عند فرز صندوق

صندوق املخصص النتخاب اللوجودها في  هاؤ قة من أوراق نائب النقيب تم إلغاور  21، السبب

، ثم 90فرز )تبع ذلك ،  للسبب ذاته هاؤ ورقة من أوراق األعضاء تم إلغا 2، النقيب
ً
( ورقة يدويا

( ورقة، وكانت النتائج النهائية للفرز فوز الصحفي راكان السعايدة 799تم الفرز االلكتروني لــ )

، تاله الصح 321بمنصب النقيب بواقع 
ً
، ثم الصحفية  301بواقع في طارق املومني صوتا

ً
صوتا

.   277بريزات بواقع  ةفلح
ً
 صوتا
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 ( :ز مرك ورقة ملرشحي  20و ورقة بيضاء، 12عند فرز صندوق نائب النقيب توزعت األوراق كالتالي

 81ورقات من أوراق األعضاء ملغاة،  10 ا لوجودها في صندوق نائب النقيب،النقيب وتم الغاؤه

، تم فورقة 
ً
(، وكانت النتائج النهائية للفرز فوز الصحفورقة  773رزها يدويا

ً
ي تم فرزها الكترونيا

، تاله الصحفي فايز عضيبات بواقع  403جمال اشتيوي بمركز نائب النقيب بواقع 
ً
 248صوتا

، ثم الصحفي سعد حتر بواقع 
ً
 الصحفي ماجد القرعان بواقع  176صوتا

ً
، وأخيرا

ً
.  59صوتا

ً
 صوتا

 

  55أوراق ملغاة،  9توزعت األوراق كالتالي: )و تم فرز صندوق األعضاء  ،
ً
تم  886تم فرزها يدويا

،)
ً
 ء الفرز اليدوي دون بيانباإلضافة الى ان اللجنة قامت بإلغاء عدة ورقات اثنا فرزها الكترونيا

 األسباب

 

 ( 455وكانت النتائج النهائية للفرز فوز الصحفي إبراهيم قبيالت ،)
ً
الصحفي خالد القضاة  صوتا

(، الصحفي علي فريحات ) 402)
ً
(، الصحفي أمجد السنيد ) 370صوتا

ً
(،  353صوتا

ً
صوتا

(، الصحفي زين الدين خليل ) 342الصحفي عدنان برية )
ً
(، الصحفي بالل  338صوتا

ً
صوتا

(، الصحفي جميل غدايرة البرماوي ) 306العقايلة )
ً
(، الصحفي موفق كمال  282صوتا

ً
صوتا

(، الصحفي سامي الحربي ) 290)
ً
(.  266صوتا

ً
ولم يحالف الحظ أية إمرأة في انتخابات  صوتا

 .2021مجلس نقابة الصحفيين للعام 

 

 

  رصد فريق املركز اعادة فتح املغلف الذي احتوى على األوراق امللغاة أكثر من مرة وعدم ختمه أو

 ب إلغائها.التوقيع عليه، وعدم اعداد محضر باألوراق امللغاة وأسبا

 

  ي تمام الساعة الصحفيين فعلى االنتخابات نتائج انتخابات مجلس نقابة  لجنة اإلشرافأعلنت

كما عرضت الّنتائج على املوقع ، 23/10/2021من صباح يوم السبت املوافق الثانية عشرة 

يتولى مغلفات ورقية لاالحتفاظ بأوراق االقتراع بعد االنتهاء من الفرز في تّم و  االلكترونّي للّنقابة.

 .رئيس لجنة االشراف املسماة من الهيئة العامة تسليمها للمجلس املنتخب الجديد حسب االصول 
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 مالحظات عامة

 من قبل لم يرد لفريق املركز أية شكاوى تتعلق باالنتخابات اثناء مراقبتهم سير العملية االنتخابية 

 .الهيئة العامة لنقابة الصحفيين

  ستثناء فريق املركز الوطني إانتخابات مجلس نقابة الصحفيين ب هيئات رقابية ملراقبةعدم وجود

 لحقوق االنسان .

 السيد ينال البرماوي ب ممثلةوتقديم التسهيالت كافة كبير من قبل نقابة الصحفيين التعاون ال

  وأعضاء مجلس النقابة السابق. القائم بأعمال نقيب الصحفيين

 

 التوصيات:  سادًسا

فريق املركز الوطنّي لحقوق اإلنسان تجاوزات ومالحظات مست بعض جوانب العملية  رصد      

واملمارسات الفضلى في إجراء  لحقوق االنسان اإلنتخابية ولم تتواءم بصورة كاملة واملعايير الدولية

ه
ّ
ين التالعب بإرادة الناخبمحاولة للتزوير أو في الوقت ذاته أية يرصد  لم االنتخابات بصورة عامة، إال ان

  . خالل مرحلتي االقتراع والفرز 

نقابة  وفي هذا الصدد يضع املركز التوصيات التالية لغايات تجويد وتطوير العملية االنتخابية في        

ا، وعلى النحو اآلتي
ً
 : الصحفيين بشكل خاص وفي أية انتخابات تجريها النقابات والهيئات العامة الحق

  تنظيم عملية الدعاية ظات التي تّم إيرادها في متن التقرير وبشكل خاص حمعالجة املال ضرورة

توفير قدر أكبر من قتراع عند املعازل املخصصة لذلك، توفير ارشادات آللية اال ،االنتخابية

منح أولوية الذروة، كتظاظ خاصة في أوقات تجنًبا لالتنظيم آلية االقتراع عازل، الخصوصية في امل

مكان االنتظار معها االقتراع للموجودين من ذوي اإلعاقة أو املصابين بأمراض من الصعوبة ب

ظات تم ايرادها حوغير ذلك من مال  وااللتزام بالتحقق من هوية جميع الناخبين  لفترات طويلة

 سابقا.
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  إغالق الصناديق وعّد  ضرورة اإللتزام بإعداد محاضر تسلم أوراق االقتراع والكشوفات ومحاضر

  . وأسباب الغائها بشكل واضح ودقيق واالوراق امللغاة األوراق

  على آليات االنتخاب وفقا للمعايير الدولية لحقوق االنسان واملمارسات  اللجان االنتخابيةتدريب

 ن.شريعات الوطنية الناظمة لهذا الشأالفضلى وفي اطار الت

 وخاصة التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات ومنع التجمعات  اإللتزام بمقتضيات السالمة العامة

 في أية انتخابات الحقة يتم إجراؤها.

  في وإدارتها االستعانة بخبرة ومعدات الهيئة املستقلة لالنتخابات في تنظيم العملية االنتخابية

 .االنتخابات القادمة 

 

  

 

 


