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 صباحا عشر الحادية ،2016  أيلول24 عمان،

التنتخابية.  للعملية الكبر التحدي مثلت المشاركة تنسبة
الديمقراطي. الصل ح تنحو خطوة الجديد التنتخابي النظام
الوحيد. وليس المتاحة الخيارات احد هو الفرز من صناديق استبعاد
الدولية. للتفاقيات السياسية) مخالف (العمليات الدعائية الحملت في الطفال استخدام
 تطور في اتنجازا يعد مسبق بشكل تكنولوجية وسائل عبر للناخبين القتراع مكان تحديد

التنتخابية. العملية إدارة

المقدمة:
 التي جرت يوم الثلاثاء2016تلبية لدعوة من الهيئة المستقلة للتنتخابات لمراقبة التنتخابات النيابية لعام 

 أيلول / سبتمبر الجاري، وحصلت شبكة التنتخابات في العالم العربي على موافقة الهيئة المستقلة20الموافق 
 دولة عربية وأجنبية. 21) مراقباا دولياا من 67للتنتخابات لمراقبة التنتخابات النيابية ب (

وتوزع مراقبو الشبكة على دوائر عمان العاصمة  (الدوائر الولى والثاتنية والثالثة والرابعة والخامسة)،  وإربد
( الدوائر الولى والثاتنية والثالثة والرابعة )، والزرقاء (الدوائر الولى والثاتنية)، وبدو الشمال، وبدو والوسط،

لمراقبة سير العملية التنتخابية خلل عمليتي القتراع والفرز في جرش، وعجلون، والبلقاء، ومأدبا، والمفرق و
) صندوقاا اتنتخابياا. وقد جرى تسجيل بعض الملحظات،485) دائرة اتنتخابية، تم خللها زيارة  أكثر من (18(

في مراحل الفتتاح، القتراع واللغلق وفرز الصوات في يوم التنتخابات.
وستصدر شبكة التنتخابات في العالم العربي تقريرها التفصيلي النهائي عن مجمل العملية التنتخابية للدورة

الثامنة عشر لمجلس النواب الردتني بعد شهر من صدور النتائج الرسمية النهائية من الهيئة المستقلة
للتنتخابات، وسيتضمن التقرير النهائي توصيات بعثة الشبكة  لتحسين التنتخابات القادمة.  

 الفتتا ح :
تم تسجيل الملحظات التالية خلل مرحلة افتتاح مراكز القتراع:

توفير المواد الساسية للقتراع عند الفتتاح في كل المراكز التي زارها مراقبو الشبكة. -1
 دقيقة حصل فككي بعككض المراكككز25 إلى 5افتتحت مراكز القتراع بشكل قاتنوتني، إل أن تأخيراا لمدة -2

لسباب تتراوح بين بطء عملية التحضير وتفاوت قدرة الموظفين على تنفيذ الجراءات.
تواجد جميع موظفو اللجان التنتخابية في المراكز التي تم رصدها حسب القاتنون التنتخابي والتعليمات.-3
تواجد مندوبو المرشحين في ألغلب المراككز عنكد الفتتكاح، ولكوحظ وجكود منكدوبي القكوائم المترشكحة-4

بشكل كبير. 
عملية القتراع : 

سجل المراقبون النقاط التالية خلل عملية القتراع:-
تم احترام سرية القتراع في لغالبية المراكز التي زارها مراقبو الشبكة، حيثحرية وسرية القتراع: -

وضع الصندوق ومعزل القتراع في مكان أتاحا قدر كبير من الحرية وسرية القتراع، ولم يسجل
المراقبين حوادث اتنتهاك تتعلق بسرية القتراع، باستثناء رصد حالت تصويت علني  في بعض من

دوائر بدو الوسط.

جرت عملية التحقق منالتحقق من الهوية ومطابقتها مع سجل الناخبين الورقي واللكتروتني: -
بطاقات الناخبين بشكل سليم وفقاا لتعليمات القاتنون في لغالبية المراكز، وكاتنت أسماء المقترعين تسجل

في السجل كما هو مبين في القاتنون والتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة.

جميع الوراق التنتخابية كاتنت تحمل الختمجودة المواد والدوات المستخدمة بعملية القتراع: -
الرسمي وتوقيع رئيس لجنة التنتخاب في كل المراكز التي تم رصدهاخلل عملية القتراع. 
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رصد المراقبون أن المدة الزمنية التي يحتاجها الناخب للدلء بصوتهالمدة التي يحتاجها الناخب:  -

 دقائق، وفي حالت خاصة (الميين وذوي الحتياجات الخاصة) كاتنت العملية5-3تراوحت بين 
تحتاج لوقت أطول وقد واجه ذو الحتياجات الخاصة في بعض المدارس ذات الطابقين معاتناة في

صعود الى الطابق الثاتني.
 

 شهدت ألغلب المراكز التنتخابية خارجها وداخلها استمرارااحملت الدعاية التنتخابية يوم القتراع :-
لحملت الدعاية التنتخابية بتوزيع مواد دعائية، إضافة إلى إستخدام الطفال في الحملت الدعائية
وهذا يخالف مبدأ عدم إدماج الطفال في العمليات السياسية وفقا للتفاقية الدولية لحقوق طفل التي

صادق عليها الردن .

ال ملحوظاا من قبل الناخبين، فيما لوحظ عزوف عن التوجهتنسبة المشاركة: - بعض الدوائر شهدت إقبا
لوحظ ارتفاع تنسبة تصويت المرأة وكان التصويت في المناطقلصناديق القتراع في دوائر أخرى و

الفقيرة والنائية والعشائرية أكثر منه في المدن الكبيرة. كما سجلت الشبكة ارتفاعاا ملحوظاا لنسبة
المشاركة في الساعات القليلة الخيرة، اعتماداا على ما أعلنته الهيئة المستقلة للتنتخابات وتمديد

 دائرة اتنتخابية .23  دائرة التنتخابية من أصل 15 في 20:00القتراع لمدة ساعة إلى 
لوحظ خلل ساعات القتراع أن عدد المراقبين المحليين في صناديق القتراع  كان تنادراا خاصة وأن-

 مراقباا محليا.13398الهيئة المستقلة للتنتخابات قد منحت بطاقات المراقبة لكثر من 

تعامل الموظفون العاملون في المراكز التنتخابية عموماا بشكل جيد مككعممارسات الدارة التنتخابية:  -
المراقبين، باستثناء بعض المراكز بحيث لككم يتجككاوبوا مككع المراقككبين، بحجككج مختلفككة مككن مثككل(سككرية

المعلومات وعدم وجود تعليمات بالفصاح عن معلومات للمراقبين).

 وجود عدد من رجال المككن بكثافككة فككي بعككض المراكككز أدىتدخلت السلطة التنفيذية أو المرشحين:-
جل تواجكدهم لهكم داخكل الصكناديق التنتخابيكة وقكد إلى تدخلهم في سير العملية في بعض الحيان، وس
رافق بعضهم المراقبين الدوليين إلى داخل المراكز، ولوحظ تواجد أشخاص ليككس لهككم علقككة بالعمليككة
التنتخابية داخكل مبنككى مراكككز القككتراع. السككماح لمرشكحين بككالتجوال فككي بعككض المراككز التنتخابيككة
والتواصل مع الناخبين على تنحو مخالف لجراءات وأتنظمة الهيئككة باعتبككار هككذا التجككوال وجككزءاا مككن

الدعاية التنتخابية.

لوحظ في بعككض مراكككز القككتراع عمليككات مسككاعدة للمييككن مككن قبككل آخريككن لغيككر: تصويت الميين-
.مصرح لهم وفق القاتنون، ما يعد مخالفا للجراءات واتنتهاكا لسرية القتراع

عملية اللغل ق و الفرز :
 دوائككر فككي7 فى لغالبية مراكز القتراع وفقاا لدليل اجراءات القتراع والفرز فككي تمت عملية اللغل ق-

اء، و  دائرة بعد تمديد ساعة واحدة على الوقت المقرر، واستمر بعض النككاخبين16الساعة السابعة مسا
بالتصويت بعد الساعة الثامنة مساء بفعل تواجدهم داخل المركز التنتخابي. 

سككجل تمت عملية فرز الصوات وفقا لتعليمات الهيئة المستقلة للتنتخابات، ومع ذلك فقدعملية الفرز: -
مراقبو الشبكة خلل عملية الفرز وجود تفاوت بين رؤساء اللجان في تطبيق إجراءات اللغلق والفرز
بسبب وضع تنموذج جديد، إل أتنها اتسمت العملية بصورة عامة بالشفافية والسلسة، ولم يسجل مراقبو
الشبكة أية مخالفات قاتنوتنية قد تؤاثر على النتائج باستثناء بعض مراكز القتراع في دائرة بدو الوسط. 

: رصدت في بعض المراكز ممارسة عنف اتنتخابي بين الناخبين والعاملين في اللجان،العنف التنتخابي-
وبين اتنصار القوائم التنتخابية بعضهم البعض.

 صككناديق مككن عمليككة فككرز4إن قككرار الهيئككة المسككتقلة للتنتخابككات فككي اسككتبعاد : الشععكاوى والطعععون-
الصوات في دائرة بدو الوسط هي أحد خيارات المتاحة أمام الهيئة، وهو أمر قابل للطعن أمام القضاء

للفصل في أفضلية الخيار.  
في ضوء ما سبق تنبرز اهم الملحظات اليجابية منها والسلبية على النحو التالي :

النقاط اليجابية :
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توفير مناخ أمني مناسب لوصول المقترعين إلى المراكز وتسهيل مهمكة دخككولهم وحمايكة سكير عمليككة-1

القتراع والفرز، رلغم الحوداث البسككيطة فككي بعككض الككدوائر وتنجكاح قككوات المككن فكي فككض عمليككات
الشغب فيها، باستثناء ما حصل في بعض مراكز دائرة بدو الوسط.

فتح المراكز في موعدها وتواجد العدد المطلوب من العاملين في الجان وتككوفير المسككتلزمات الساسككية-2
لعملية التصويت.

استخدام التكنولوجيا في العملية التنتخابية أدى إلى معرفككة النككاخبين لمراكككز اقككتراعهم و التسككريع فككي-3
اتنجاز عملية القتراع، ويعتبر اتنجازا في تطور ادارة العملية التنتخابية.

الموافقة على مشاركة المجتمع المدتني المحلي والدولي في عملية المراقبة وإعداد التقارير يعككد مؤشككراا-4
ايجابياا لتحسن المستوى التنتخابي وصول إلى المعاير الدولية للتنتخابات الناجحة.

تجنيد الف من المتطوعين الشباب لدى الهيئة المستقلة ساعد العملية التنتخابية بتسهيل مهمككة العككاملين-5
في المراكككز والنككاخبين بصككورة مباشككرة ورسككخ روح التطككوع لككدى المجتمككع الردتنككي بصككورة لغيككر

مباشرة.  

النقاط السلبية :
استمرار الحملة الدعائية التنتخابيكة داخكل وخكارج بعكض المراكككز التنتخابيكة واسكتغلل الطفكال فكي-1

حملت الدعاية للمرشحين.
آلية التصويت للقوائم والمرشحين أدى إلى بطلن عدد من الوراق، وصعب من عملية اقتراع الميين-2

وذوي الحتياجات الخاصة.
رز حكرم بعكض النكاخبين مكن-3 ي لجكان القكتراع والف اءة بعكض العكاملين ف تفاوت اجتهادات وعكدم كف

التصويت والمشاركة .
تسهيل مهمة تصويت الناخبين والتهاون في تطبيق القاتنون والتعليمات والجراءات خاصة في سككاعات-4

القتراع الخيرة ادى لحدوث تصويت جماعي وإخلل بسرية القتراع في بعض المراكز التنتخابية. 
 م واختيار بعضها الخر في طوابق مرتفعككة أدى لعككدم500إن بعد بعض المراكز التنتخابية اكثر من -5

وصول البعض خاصة الحوامل والمرضى وكبار السن وذوي الحتياجات الخاصة.
استمرار حملة الدعاية التنتخابية بالقرب من اللجان وتواجد بعض رجال المن داخل المراكز.-6
بعض مراكز القتراع كاتنت ضيقة ول تتسككع لعككدد المككوظفين والمنككدوبين والمراقككبين، كمككا أن معككزل-7

القتراع كان صغيراا، مما أدى لعدم اتنسيابية في التصويت واتنتهاك لسرية القتراع.
لوحظ عمليات تنقل للناخبين من طرف بعض المرشحين في بعض الدوائر بوسائط تنقل تحمل شككعارات-8

 مككن قككاتنون24ومككواد دعائيككة، بمككا يككؤاثر تنسككبياا علككى إرادة النككاخب فككي التصككويت ويخككالف المككادة 
.2016التنتخابات لمجلس النواب لسنة 

لوحظ بعض التأاثير على الناخبين للتصويت إلى قوائم ومرشحين محددين بحجة تسهيل مهمة تصككويت-9
الميين بما يخالف إجراءات القتراع . 

التوصيات :
أبرز التوصيات في ما يتعلق بيوم القتراع:

رفع مستوى مهارات العاملين في إدارة التنتخابات واخضاعهم لتدريبات أكثر بالتعاون مككع المنظمككات-1
الدولية ومؤسسات المجتمع المدتني.

 م.200تطبيق المعايير الدولية التي ل تسمح بالدعاية التنتخابية بالقرب من المراكز وحتى   مسافة -2
استمرار الستفادة من التكنولوجيا شريطة توفير المستلزمات الضرورية لها.-3
العمل على تسهيل مهمة الناخبين من حيث الوصول إلى مراكز القككتراع واسككتخدام مبككاتني ذو الطككابق-4

الواحد. 
اخككذ تقككارير شككبكات المراقبككة بعيككن العتبككار فككي تقييككم العمليككة التنتخابيككة والسككتفادة مككن الككدروس-5

المستوحاة من التجربة لتقويم العملية في المستقبل.
ان حاداثة اتلف صناديق اقتراع كاتنت لغير مألوفة في التنتخابات الردتنية السابقة تستوجب مكن الهيئكة-6

دراسة أسبابها وملبساتها ومعالجتها حتى ل تتشكل سابقة تتكرر في التنتخابات المقبلة.
إن ارتفاع منسوب حوادث العنف واطلق الرصاص العشوائي وحرق الممتلكات العامة أعمال مككؤاثرة-7

سلباا على اثقة الناخبين بالدارة التنتخابية وتعزز من مناخ الفتور التنتخابي مما يتطلب معالجتها.
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: تؤكد بعثككة الشككبكة أن العمليككة التنتخابيككة جككرت بسلسككة فككي بيئككة مناسككبة للتصككويت، وتككوفرفععي الختععام

المستلزمات الساسية لسككير العمليككة التنتخابيككة مككع تحسككن ملمككوس فككي أداء الدارة التنتخابيككة ممككا يعطككي
فرصة للرتقاء بالتنتخابات وفقاا للمعايير الدولية. 

تصال : إلمزيد من المعلومات والتواصل مع فريق الشبكة في الردن يرجى ال
       0096279  5151590د. تنظام عساف  -  المدير التنفيذي للشبكة  : 

00962790553123 -  هوكر جتورئيس البعثة : 
00962 777804637الناطق الرسمي باسم فريق المراقبة  - د. عادل الشجاع   

  info@arabew.org أو عبر البريد اللكتروني :

معلومات عن الشبكة:
  

، بمبادرة من مركز عمان لدراسات حقوق التنسان وبمشاركة خمسة واثلاثين منظمة2006تأسست  الشبكة عام 
 دولة عربية، وقد راقبت، بموافقات رسمية، منذ تأسيسها التنتخابات في كل من  اليمن،12مجتمع مدتني من 

وموريتاتنيا، والمغرب، والردن، والعراق، ولبنان، والسودان، وتوتنس،  وليبيا، ومصر.
) www.arabew.org(لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الشبكة على التنترتنت  
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