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  لجنة التقرير السنوي
  

  الدين توق ام :    المفوض العام لحقوق اإلنسان الدكتور محيـعـراف الـــــاإلش
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  الفھرس

  

  

  وعـالموض

  المقدمة     أوالً:  

  الملخص التنفيذي   اً: ـيـانـث

  السند القانوني لرصد االنتخابات وتشكيل الفريق الوطني   اً: ـثـالـث

 ٢٠١٠لعام المنھجية المستخدمة في رصد االنتخابات النيابية     اً:ـعـراب

 مالحظات المركز على اإلطار القانوني الناظم للعملية االنتخابية   خامساً:

 رصد مراحل ومجريات تسجيل الناخبين   ادساً:ـس

 رصد مرحلة تسجيل الناخبين وإعداد الجداول االنتخابية .١

 رصد مرحلة عرض الجداول االنتخابية .٢

 رصد مجريات االعتراض على جداول الناخبين .٣

  د مجريات البت في االعتراضات على الجداول االنتخابيةرص .٤

 رصد مجريات الطعون القضائية في الجداول االنتخابية .٥

ائية    ابعاً:س ون القض واب والطع س الن وية مجل يح لعض ات الترش ة ومجري د مرحل رص
 ومجرياتھا

  رصد مجريات الدعاية االنتخابية   اً: ـنـامـث

  االقتراع والفرز رصد مجريات يوم   عاً: ـتاس
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الفريق  يتشرف مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق اإلنسان بتقديم جزيل الشكر والتقدير الى السادة األفراد والمؤسسات األعضاء ب

ام  ة لع ات النيابي د االنتخاب وطني لرص ر ف٢٠١٠ال دور األكب اركتھم ال ان لمش ذي ك ات ، وال ة بالجھ د ممثل ة الرص اح عملي ي إنج

  والمؤسسات التالية:

 الشبكة االردنية لمنظمات المجتمع المدني.  .١

 مركز عمان لدراسات حقوق االنسان. .٢

 المنظمة العربية لحقوق االنسان. .٣

 اللجنة الوطنية االردنية لشؤون المرأة . .٤

 المعھد الدولي لتضامن النساء. .٥

 جمعية حقوق الطفل االردنية (حق). .٦

 تجمع لجان المرأة الوطني االردني ( بكافة فروعة). .٧

 منتدى السلط الثقافي. .٨

 الصندوق األردني الھاشمي للتنمية البشرية (بكافة فروعه). .٩

 مركز القدس للدراسات السياسية. .١٠

 جمعية تنمية الديمقراطية.  .١١

 جمعية موسى الساكت الخيرية. .١٢

 الملتقى اإلنساني لشؤون المرأة. .١٣

 ية وحقوق اإلنسان. مركز الحرية للتنم .١٤

 مركز الفنيق للدراسات االقتصادية والمعلوماتية. .١٥

 المركز الدولي لحوار القيادات الشابة. .١٦

 جمعية األسر التنموية الخيرية. .١٧

 الھيئة األردنية للثقافة والديمقراطية. .١٨

 مركز حماية وحرية الصحفيين. .١٩

 مركز الجسر العربي للتنمية وحقوق اإلنسان.  .٢٠

 مركز ھوية. .٢١

 شابات مليح للتنمية االجتماعية. جمعية  .٢٢

 مركز تنمية المجتمع المحلي (جامعة العلوم والتكنولوجيا ). .٢٣

 جمعية الكرك لذوي االحتياجات الخاصة. .٢٤

 شكر وتقدير
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 ھيئة شباب كلنا األردن. .٢٥

 مركز رغدان. .٢٦

 منتدى المفرق الثقافي. .٢٧

 تجمع شباب األردن. .٢٨

 .لجمعية الوطنية للحرية والنھج الديمقراطيا .٢٩

 ة للنساء العربيات.الشبكة القانوني .٣٠

 .الوطني األخالقياتلميثاق  األردنيةالجمعية  .٣١

 مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان. .٣٢

 مرصد اإلنسان والبيئة. .٣٣

 مركز الملكة رانيا للدراسات االردنية وخدمة المجتمع / جامعة اليرموك. .٣٤

 .مركز العالم العربي لتنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان .٣٥

 شبكة نور للمحامين. .٣٦

 ميزان. -مجموعة القانون من اجل حقوق اإلنسان  .٣٧

 مركز سمو للفكر الشبابي. .٣٨

 مركز مساواة لتنمية المجتمع المدني/ المفرق. .٣٩

 مركز الثريا للدراسات واالستشارات والتدريب . .٤٠

 الجھات األربعة لألبحاث والدراسات. ةمؤسس .٤١

 مركز معان للدراسات واألبحاث وحقوق اإلنسان. .٤٢

 مية.مركز القادسية للتن .٤٣

 الجمعية الوطنية للتنمية السياسية. .٤٤

 دار األقحوان للدراسات واألبحاث .٤٥

 مؤسسة العين الديمقراطية. .٤٦

 جمعية حرائر األردن. .٤٧

 اتحاد المرأة االردني. .٤٨

 ھيئة شباب كلنا األردن. .٤٩

 جمعية ورود الشمال الخيرية. .٥٠

 المركز الثقافي العربي. .٥١

 مركز ميثاق للتنمية وحقوق االنسان. .٥٢

 ونمحامون مستقل .٥٣
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 موظفو المركز الوطني لحقوق االنسان. .٥٤

  

والى   NDIكما يعرب المركز الوطني عن شكره وامتنانه الى السفارة الھولندية والمعھد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية 

  أعضاء مكتبه في عمان.
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 الدولي،الوكالة الكندية لإلنماء ون برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبدعم م ٢٠٠٧خاض المركز الوطني لحقوق اإلنسان في عام 

 .العملية االنتخابية بمختلف مراحلھا رصدوبمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ألول مرة تجربة 

التحالف الوطني لمتابعة االنتخابات النيابية شكل كما  ،رصد عملية تسجيل الناخبينفي حينه وبفضل ھذه التجربة ب المركز قامفقد 

أداء وسائل اإلعالم خالل الحمالت االنتخابية وعمليتي  برصد وقامبقيادة المركز، راصد  مائتيالذي أفرز فريقا وطنيا مستقال ضم 

تضمن أھم نتائج  مالمتكا اتقرير  ٢٠٠٨. وقد أصدر المركز في عام االنتخاباتتلك االقتراع والفرز، واالعتراضات التي تلت 

عدد من التوصيات لتطوير إجراءات العملية االنتخابية بما يضمن تحقيق العدالة بين المواطنين وحقھم في فضال عن عملية المراقبة 

ما أصدر المركز دراسة تضمنت تحليال لإلطار القانوني الناظم للعملية كالترشح واالنتخاب في انتخابات نزيھة وعادلة وشفافة. 

ورشة عمل لتقييم أداء  هونظم المركز في شباط من العام نفس نتخابية ومدى مواءمته للمعايير الدولية لالنتخابات النزيھة والعادلة.اال

تباعھا لمتابعة الألھداف المرجوة، وقد نتج عن ھذه الورشة ما يمكن وصفه بخارطة طريق يمكن  هومدى تحقيقالمشروع 

  ة، وذلك من خالل تحديد التحديات التي واجھت المركز وآليات التصدي لھا.االنتخابات في األعوام القادم

وتضمن المشروع عقد سلسلة من  ،نفذ المركز مشروع "إصالح اإلطار القانوني الناظم للعملية االنتخابية" ٢٠٠٩وفي عام 

ن عن ودني ووجھاء العشائر وممثلاللقاءات في مختلف محافظات المملكة شارك فيھا عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع الم

األحزاب السياسية والقطاعات النسائية والشبابية بھدف الوصول إلى توافق وطني حول مجموعة من التوصيات لتعديل اإلطار 

ي وفي اللقاء الختامي لھذا المشروع الذي عقد في شھر تشرين الثانالقانوني لالنتخابات وضمان الحق في انتخابات نزيھة وعادلة. 

سير العملية االنتخابية  رصدتمكين مؤسسات المجتمع المدني من من بين امور اخرى تضمنت  توصيات متعددةتم إقرار  ٢٠٠٩

 بنھج تشاركي يقوده المركز الوطني لحقوق اإلنسان.

سنوات الثالث لا، والخبرة التي كونھا المركز على مدار ٢٠٠٦لعام  ٥١واستنادا لقانون المركز الوطني لحقوق اإلنسان رقم 

إيمانا منه بأھمية االنتخابات النيابية بوصفھا التعبير  ٢٠١٠لعام  رصد كافة مجريات العملية االنتخابيةبالمركز قام الماضية، 

ولضمان التعددية السياسية وحقوق المواطن األردني في الترشح واالنتخاب بحرية وعدالة وتوسيع قاعدة  ،الحقيقي عن إرادة الشعب

في دولة رئيس الوزراء قد سھل ھذه العملية ويسرھا موافقة و كة السياسية من خالل بناء وتعزيز الثقة في العملية االنتخابية.المشار

   .العملية االنتخابية بما في ذلك الدخول إلى مراكز االقتراع والفرز "بمتابعة ومالحظةوقت سابق على قيام المركز "

  
  
  
  
  

  مةقدالم
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لعملية االنتخابية ھو أحد المھام الموكلة للمركز الوطني لحقوق اإلنسان وذلك ضمن الصالحيات الممنوحة له بموجب إن رصد ا

/ب). فضالً عن أن حماية وتعزيز حقوق اإلنسان من أھم ١٠/أ) و(٥/ج) و(٤وخاصة مواده ( ٢٠٠٦) لسنة ٥١قانونه رقم (

وق اإلنسان بموجب مبادئ باريس التي تحكم إنشاءھا وعملھا. وغنّي عن الذكر الواجبات الملقاة على عاتق المؤسسات الوطنية لحق

أن الحق في االنتخاب والترشيح قد تم النص عليه في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

ألشخاص المسموح لھم في الوجود في مراكز والسياسية كأحد الحقوق األساسية. ولما كان قانون االنتخاب األردني قد حدد ا

االقتراع والفرز بأعضاء لجنة االقتراع والفرز ومندوبي المرشحين فقط، تقدم المركز بطلب موافقة رئيس الوزراء على دخول 

المركز أعضاء الفريق الوطني لرصد االنتخابات الذي شكله المركز إلى مراكز االقتراع والفرز خالل يوم االقتراع، وقد حصل 

  .٦/٦/٢٠١٠بتاريخ  ١/١١/١٨/١١٠٣٥على ھذه الموافقة بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم 

وحرّي بالذكر أن المركز كان قبل ذلك قد بدأ اإلعداد لرصد االنتخابات النيابية بعد ان صدرت اإلرادة الملكية السامية بحل مجلس 

وامره للحكومة بإجراء االنتخابات النيابية لمجلس النواب السادس وإصدار جاللة الملك أ ٢٣/١١/٢٠٠٩النواب الخامس عشر يوم 

عشر بموجب تكليفه لحكومة السيد نادر الذھبي ومن ثّم لحكومة السيد سمير الرفاعي باجراء انتخابات حرة ونزيه وشفافة خالل عام 

رصد كافة مراحل العملية االنتخابية  من حل مجلس النواب، حيث قام المركز بوضع منھجية شاملة ومتعددة الجوانب تستند إلى

وتوثيق كافة مجرياتھا باالستناد إلى ثالثة محاور أساسية وھي: الرصد الميداني طويل األمد وقصير األمد، وقد شارك في ذلك 

) مؤسسة مجتمع مدني؛ والرصد االعالمي من خالل فريق بحثي متخصص؛ وتحليل ٥٠) راصداً يمثلون ما يزيد عن (١٢٥٦(

  اوى الواردة إلى المركز حول العملية االنتخابية .الشك

  وقد اشتملت منھجية الرصد الميداني على عدد من الخطوات ھي:

 تشكيل فريق من داخل المركز لإلعداد واالشراف على كافة مراحل عملية الرصد. .١

 وضع خطة عمل واضحة ومحددة. .٢

لى المعايير الدولية لالنتخابات الحرة والنزيھة والممارسات إعداد نماذج الرصد والمواد التدريبية الالزمة باالستناد إ .٣

 والمبادئ الدولية الراسخة في ھذا المجال.

 إعداد مدونة سلوك تحكم سلوك كافة المشاركين في عملية الرصد. .٤

تغطية وضع خطة لتوزيع الراصدين على مراكز االقتراع بمراعاة النسب المئوية لعدد الصناديق في كل دائرة وبحيث يتم  .٥

 كافة محافظات المملكة.

إعداد خطط التواصل بين الراصدين والمنسقين الميدانيين على مستوى األقاليم والمحافظات وتأمين خطوط االتصال  .٦

 والمستلزمات الالزمة من األجھزة والمعدات.

ثيق الدولية والممارسات تدريب كافة الراصدين على معايير االنتخابات العادلة والنزيھة كما جاءت في الدستور والموا .٧

 الفضلى وعلى تعبئة نماذج الرصد وإرسالھا عن طريق الرسائل النصية للمركز .

 الملخص التنفيذي
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 تأمين خطوط االتصال الساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين اثناء اليوم االنتخابي من كافة محافظات المملكة . .٨

 تحليل نتائج الرصد حاسوبيا ويدوياً وإعداد البيانات والتقارير. .٩

إدامة التواصل مع وزارة الداخلية ودائرة األحوال المدنية والجوازات خالل مراحل العملية االنتخابية وطوال اليوم االنتخابي  .١٠

 على وجه الخصوص عبر ضباط ارتباط يتولون ھذه المھمة. 

  ھذا وقد تم رصد كافة مراحل العملية االنتخابية الخمس وھي :

 الطعون.مرحلة تسجيل الناخبين بما فيھا  .١

 مرحلة الترشيح لعضوية مجلس النواب بما فيھا الطعون. .٢

 مرحلة الدعاية االنتخابية . .٣

 مرحلة إجراءات يوم االنتخاب بما فيھا االقتراع والفرز وجمع النتائج. .٤

 مرحلة االعتراضات على نتائج االنتخابات. .٥

وى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، والقراءة ملية الرصد والمراقبة وفحص الشكاوى، ومتابعة مواقف القواستنادا الى ع

عظم االجراءات الناظمة للعملية االنتخابية لعام مان الى لمركز الوطني لحقوق االنسان فقد خلص االمتأنية لنتائج االنتخابات، 

لدولية ذات العالقة، بما لمعايير الدستورية والللمقتضيات القانونية الواردة في قانون االنتخاب وجاءت بشكل عام ملبية  ٢٠١٠

 ٢٠٠٧بالمقارنة مع انتخابات عام  أضفى على الجوانب التقنية في ادارة العملية االنتخابية طابعا مقبوال من المصداقية والشفافية

 مراقبينلسماح للوا االنتخابية العمليةتنظيم وتنفيذ  فيخاصة فيما يتعلق بالنشر االلكتروني لجداول الناخبين واستخدام التقنية الحديثة 

عملية  تسھيلاالقتراع و مراكز الى المقترعين لوصول مناسب أمني مناخ توفير، واالنتخابية العمليةبرصد  دوليينالو محليينال

 اإلدارة  االنتخابية ارتكبت بعض المخالفات التي حدت من ھذه المصداقيةالمركز يرى ان اال ان  األشخاص ذوي االعاقة. اقتراع

  أھمھا: والشفافية

 من تلقاء ذاتھا بتنقيح وتنقية جداول الناخبين. اإلدارة االنتخابيةعدم قيام  .١

تأخر اإلدارة  االنتخابية في نشر جداول الناخبين األولية والقطعية الكترونياً، وعدم تضمين جداول الناخبين القطعية كافة  .٢

لھم الى دوائر انتخابية جديدة بموجب القرارات الصادرة اسماء من يحق لھم االنتخاب، اذ تم استثناء األشخاص الذين تم نق

عن دائرة األحوال المدنية والجوازات والمحاكم المختصة، وھؤالء في معظمھم لم يراجعوا دائرة األحوال المدنية للحصول 

 شخصية مثبت عليھا الدائرة االنتخابية الجديدة. أحوال على بطاقة 

 فصاح عن أسماء مرشحي الدوائر الفرعية أوال بأول.عن اإل اإلدارة االنتخابيةامتناع  .٣

امتناع اإلدارة  االنتخابية عن وقف ومنع الحمالت الدعائية االنتخابية للمرشحين خارج االوقات التي حددھا القانون لھذه  .٤

 الدعاية بما في ذلك مراكز االقتراع والفرز.

 مي والتصويت العلني وشراء وبيع األصوات.عدم تعامل اإلدارة االنتخابية بحزم مع علنية التصويت اال .٥
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 عدم جاھزية غالبية مراكز تسجيل الناخبين ومراكز االقتراع والفرز الستقبال األشخاص ذوي االعاقة وكبار السن .٦

 .والمرضى

عن ان الواضح في تطبيقھا، ناھيك تفاوت والكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية بعدم تقيد لجان االقتراع والفرز  .٧

بعض الجوانب التقنية للعملية االنتخابية لم تغطيھا التعليمات، مما فتح الباب أمام اجتھادات اللجان االنتخابية، األمر الذي 

 أثار حالة من الشك لدى الجمھور حول سالمة العملية االنتخابية.

خالل كافة االجراءات المتبعة في يوم اللجان االنتخابية عدد كبير من الى جانب وبشكل الفت للنظر وجود رجال االمن  .٨

 يتنافى مع الحيادية المفترضة للسلطة التنفيذية المشرفة على االنتخابات.، وھو ما االقتراع

تأخر وصول نتائج عدد من الصناديق في المناطق الحساسة والساخنة الى مراكز الجمع وضعف الشفافية في استخراج نسب  .٩

 ثقت عنھا عملية جمع األصوات وبشكل يصعب تدقيقھا.االقتراع وجمع األصوات التي انب

ة عدد من ويؤكد المركز على  اذ االجراءات الالزم ة باتخ م اإلدارة  االنتخابي م تق ة ول ة االنتخابي ي رافقت العملي لبية الت المظاھر الس

ة للحد منھا ووقفھا، واھمھا ظاھرة استخدام المال لشراء األصوات التي كان لھا اثر سلبي واضح  على ارادة الناخبين وسالمة العملي

ة والتصويت  ة دون  نييمالعلني لألاالنتخابية ومصداقيتھا، وظاھرة تصويت المواطنين بصورة علني دوائر االنتخابي في عدد من ال

ي، و ه الدستور االردن ذي نص علي اقم من اتخاذ االجراءات الالزمة لوضع حد لھذه التجاوزات، مما أخل بمبدأ سرية االنتخاب ال ف

  مشكلة انتشار شراء األصوات.

انون االنتخاب ال ٢٠١٠لعام  ٩قانون االنتخاب المؤقت رقم  أنالمركز  يرىو ة مع ق دم بالمقارن م قد احرز بعض التق  ٣٤مؤقت رق

نة  د ا ٢٠٠١لس دد المقاع ادة ع ق بزي ا يتعل ه خاصة فيم لتلمخصصة لوتعديالت ماح ل مثي رأة، والس ي الم املين ف دنيين الع وات القلم

ة لحة المس راع لواألجھزة االمني م في االقت ات شديد ت، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبيةبممارسة حقھ ى العقوب جرائم االنتخاب عل

ة وتمبالترشيح راغبين لئھا، وتسھيل االجراءات االدارية لعملية بيع األصوات وشرا داوتحدي دة الزمني د الم المرشحين نسحاب الدي

ام اسماء ومواقع نشر ، ولتحديد توجھاتھمالتاحة الفرصة للناخبين  ال من ثالثةالى سبعة ايام بد ل سبعة اي رز قب راع والف مراكز االقت

اف السياسية من تاريخ االقتراع وى واالطي ل الق انون مساھمته في اضعاف تمثي ذا الق ى ھ ، اال ان المركز يسجل في الوقت ذاته عل

 لة وشفافية االنتخابات، ويعود ذلك لالسباب التالية:والشعبية في مجلس االمة والحد من عدا

مع روح الدستور األردني الذي جعل القانون العادي الصادر عن السلطة التشريعية ھو األساس القانون واؤم إصدار عدم ت .١

ية في الدولة. إال أن في حين أن القوانين المؤقتة ھي االستثناء خاصة وأنه يعتبر من القوانين األساسية الناظمة للحياة السياس

القانون وبغض النظر عن النقاشات التي جرت حول دستوريته، وموقف المركز الثابت بضرورة أن يكون القانون قانوناً 

 عادياً دائماً وليس مؤقتاً، إال أنه أصبح قانوناً نافذاً غير قابل للنقض حسب األعراف القانونية السائدة.

سيما في مسالة توفر الطنين، واذي تبناه القانون لمبدأ الصفة التمثيلية والمساواة بين الموعدم تحقيق النظام االنتخابي ال .٢

فضالً عن أن ھذا التقسيم جرى بموجب نظام ولم يدرج ضمن القانون كما كان العدالة والمساواة في تقسيم الدوائر االنتخابية 

مبدأ المساواة بين الناخبين نتيجة عدم تقسيم الدوائر م من وقد انتقص ھذا النظا عليه الحال في قانون االنتخاب السابق،
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االنتخابية إلى دوائر فرعية على أسس واضحة تراعي ضمان العدالة والمساواة النسبية بينھا؛ سواء من حيث عدد السكان أو 

 المساحة الجغرافية أو البعد التنموي. 

لمناطق االنتخابية، إذ أن المفاضلة بينھن لتحديد الفائزات احتسبت كما لم يحقق القانون المساواة بين المرشحات في مختلف ا .٣

على أساس عدد األصوات التي حصلت عليھا المرشحة مقسوما على عدد المقترعين في الدائرة الفرعية وليس على مستوى 

ليھا المرشحة على المحافظة، في حين أن تحقيق العدالة والمساواة بينھن كان يقتضي تقسيم عدد األصوات التي تحصل ع

قد تم بناء على عدد المحافظات وليس  المرأةعدد أصوات المقترعين في المحافظة، وذلك على اعتبار إن تخصيص مقاعد 

 على عدد الدوائر الفرعية. 

ى تمثل جانب عدم المساواة بين المرشحين في إغفال  قانون االنتخاب تنظيم أحكام الدعاية االنتخابية ووضع سقف اعلكما  .٤

، األمر الذي اسھم في خلق درجة كبيرة من تفاوت الفرص التمويل وكيفية صرفھاوتحديد مصادر لتمويل الدعاية االنتخابية 

 وعدم المساواة بين المرشحين.

لم ينص القانون على إسناد مھمة اإلشراف على االنتخابات إلى ھيئة وطنية مستقلة ودائمة ترأسھا شخصية عامة مرموقة  .٥

بموجب قانون ، اذ تم منح السلطة التنفيذية لمصداقية أو شخصية قضائية معروفة باستقاللھا التام وحياديتھاوتتمتع با

اللجنة العليا في المحدود صالحية اإلشراف الكامل على العملية االنتخابية، كما ان تمثيل السلطة القضائية االنتخابات 

  .االنتخابية كنھا من القيام بدورھا كامالً في اإلشراف على مجريات العمليةلالنتخابات ولجان االنتخابات في المحافظات ال يم

عدم تحقيق القانون لمبدأ التنافسية والشفافية في عملية الترشيح كنتيجة لتبني نظام الدوائر الفرعية الوھمية دون تحديد  .٦

عن أسماء مرشحي الدوائر الفرعية أوال جغرافي لھا، وھو ما أكده تصرف اإلدارة  االنتخابية والمتمثل بعدم إفصاحھا 

تنافى مع مبدأ حماية تنافسية وشفافية عملية الترشيح، كما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المرشحين في الحصول يبأول، مما 

على فرص متساوية للوصول إلى المقاعد البرلمانية، ومع حق المرشح والناخب في الحصول على المعلومات الخاصة 

المرشحين في الدوائر الفرعية، خاصة وأن شكل الدوائر الفرعية يسمح بتوزيع المقاعد النيابية بين مرشحين أقوياء بأسماء 

 بصورة اقرب إلى التزكية بدال من التنافس الحر والنزيه.

حجم امة وذلك نظرا لضخايام،  سبعةتبلغ على جداول الناخبين والتي لالعتراض للمواطنين لمدة الممنوحة عدم كفاية ا .٧

  .، مما يحد من حقھم في التحقق من صحتھا واالعتراض عليھاالجداول االنتخابية وما تتضمنه من اسماء الناخبين

% من الدوائر الفرعية بعدد اقل ٢٤ظھور مفارقات ملفتة للنظر في نتائج االنتخابات منھا نجاح عدد من النواب في حوالي  .٨

المرشحين الذين لم يحالفھم الحظ في دوائر فرعية اخرى من ذات الدائرة بكثير من األصوات التي حصل عليھا بعض 

االنتخابية (الجغرافية). كما ساھم القانون وبعض الممارسات المتبعة في تفاقم حالة العنف المجتمعي اثناء يوم االنتخاب 

 وبعده في معظم محافظات المملكة. 

 شفافية، ومن أمثلة ذلك:النزاھة واللتي تعزز من القانون للعديد من االجراءات االنتخابية اإغفال  .٩
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لم ينص القانون على تنظيم سجالت للناخبين في كل دائرة فرعية، األمر الذي أدى الى عدم اطالع الناخبين   . أ

والمرشحين على الجداول االنتخابية في تلك الدوائر، وھو ما يتنافى مع حقھم في التحقق من صحتھا واالعتراض 

 .عليھا

كما تحقيق مبدأ سرية االنتخاب، ال تحقق الغرض الذي وضعت الجله اال وھو التي تبناھا القانون القتراع االمي  االلية  . ب

 من التعقيد.  افيھا نوعان 

 القانون حكما يقضي بقيام لجنة االقتراع بتضمين محضر بدء عملية االقتراع عدد األوراق التي بحوزة اللجنة.إغفال   . ت

 حصاء أوراق االقتراع الموجودة داخل الصندوق قبل البدء بقراءة االسماء.إغفال القانون ضرورة إ  . ث

عدم النص على ضرورة أن تتضمن جداول الناخبين االسم والرقم الوطني ومكان القيد ومكتب إصدار الھوية ومكان   . ج

ھا اسم الناخب اإلقامة، وذلك إلتاحة الفرصة للمواطنين للطعن في مركز التسجيل الكائن في الدائرة المدرج ضمن

ً لمبدأ الشفافية وللتسھيل على المواطنين الراغبين في اإلطالع على جداول الناخبين  موضوع االعتراض تحقيقا

 واالعتراض عليھا.

ً لإلدارة عدم إلزام القانون   . ح الوقت ذاته إلزام وإغفالھا في  االنتخابية بنشر جداول الناخبين األولية والقطعية الكترونيا

 نتخابية بالنشر الورقي للجداول القطعية للناخبين.اإلدارة اال

عدم النص على استثناء الطعون الخاصة بجداول الناخبين من االجراءات المتبعة أمام  محاكم البداية وأھمھا ضرورة   . خ

  توكيل محام، األمر الذي يحمل المواطنين أعباًء مالية قد تحد من لجؤھم الى تقديم الطعون.

 ضرورة ان تكون ھذه اآللية خطية.و الية تقديم الشكاوى واالعتراضات الى لجنة االقتراع والفرزعدم تنظيم القانون   . د

 القتراع.اعدم النص على مواصفات صندوق االقتراع وورقة   . ذ

 ن بصورة تضمن شفافيتھا ونزاھتھا.وعدم تنظيم عملية الجمع النھائي لمجموع األصوات التي حصل عليھا المرشح  . ر

انون وفي الختام يغتنم  م ق ى حك ية المركز ھذه المناسبة ليؤكد على أن االنتخابات الديمقراطية تعتبر حرةً إذا استندت إل عادل وتنافس

ات و .سبل االنتصاف القضائي الفعالة في جميع مراحلھا ةلاواحترام حقوق المواطنين وحرياتھم األساسية، وكف شريفة تعتبر االنتخاب

ال، والتزمت اللجان المشرفة عليھا بانتخا قانوننزيھة اذا جرت بموجب  فافية المصداقية وبي عادل وفعَّ الحياد التام في ادارتھا وبالش

اء  ك أصدر مجلس أمن اخبين؛ وفي ضوء ذل ة الن ول غالبي ا بقب في تسجيل الناخبين وفرز األصوات واعالن النتائج وحظيت نتائجھ

  ي:المركز الوطني لحقوق اإلنسان ھذا التقرير ويوصي بما يل

كقانون دائم انسجاماً وتعديله واقراره بصفة االستعجال  ٢٠١٠ضرورة قيام مجلس االمة بمناقشة قانون االنتخاب المؤقت لعام  أوالً:

لتعزيز التوجه الديمقراطي في المملكة، واالسھام في تحقيق التعددية السياسية، وتوسيع قاعدة  مع التوجيھات الملكية السامية

ً للدستور وللمعايير الدولية ذات العالقة وعلى وجه الخصوص  المشاركة الشعبية العھد من  ٢٥المادة وعدالة التمثيل النيابي، وفقا

 الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الدوائر ويقترح االنتخابي وتقسيم  القانونطنين فال بد من تعديل اولضمان تحقيق مبدأ الصفة التمثيلية والمساواة بين جميع المو ثانياً:

  الخصوص: االمركز بھذ
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تعديل نظام الصوت الواحد واستبداله بالنظام االنتخابي المختلط (صوت الحد مرشحي الدائرة  االنتخابية الصغيرة وصوت  .١

) ويمكن تطبيق ھذا النظام بشكل تدريجي بحيث ال يؤدي الى زعزعة المكتسبات اخر للقائمة النسبية على مستوى المحافظة

 تحققت لمجموعات أو فئات من األردنيين عبر السنوات الماضية.  التي

ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر من حيث عدد  يإعادة النظر بتقسيم الدوائر االنتخابية على أسس اكثر عدالة تراع .٢

 نون وليس بموجب نظام .قاالالسكان والمساحة الجغرافية والبعد التنموي، وأن يتم تقسيم الدوائر االنتخابية بموجب 

تنظيم استخدام المال في العملية االنتخابية ووضع الضوابط الالزمة بما يكفل المساواة بين المرشحين، وحماية إرادة  .٣

الحمالت والدعاية  وضبطالناخبين، وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل وتحديد سقوفھا وكيفية صرفھا، 

 ولية الجزائية.ؤتحت طائلة المس على االقل إزالة مظاھرھا قبل أربع وعشرين ساعة من موعد االقتراعوووقفھا االنتخابية 

وكذلك وقف االعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعدم االعتداء على اللوحات االرشادية والشواخص المرورية 

 دعائية.والحفاظ على السالمة العامة والمرورية من جراء استخدام المواد ال

   لضمان اإلدارة العادالة والشفافة للعملية االنتخابية يؤكد المركز على:ثالثاً: 

ترأسھا ضرورة إنشاء ھيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد والنزاھة لإلشراف على كافة مراحل العملية االنتخابية  .١

 شخصية عامة مرموقة أو شخصية قضائية تتمتع باستقالل وحيادية.

ومؤسسات المجتمع المناسب لمراقبة االنتخابات ورصدھا من قبل مؤسسات وطنية مستقلة  ن القانون اإلطاريتضماھمية  .٢

 ومؤسسات دولية ذات مصداقية واحترافية.المدني 

 :ونولضمان التحقيق السليم لمبدأ عمومية االنتخاب والترشيح يقترح المركز ادخال التعديالت التالية على القان رابعاً:

تحديد سن الناخب بحيث يحق لمن أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم األول من الشھر الثالث الذي يسبق  .١

 الموعد المحدد إلجراء االنتخاب لممارسة حقه في االنتخاب.

ياسية وصدر السماح لكافة األردنيين الذين سبق وأن صدر عليھم حكم بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير س .٢

 ً  الدستور. /ه من ٧٥/١نص المادة مع  بحقھم عفو (عام أو خاص) بالترشح لعضوية مجلس النواب وذلك انسجاما

 إيجاد اآلليات المناسبة إلفساح المجال لألردنيين المقيمين خارج المملكة من ممارسة حقھم االنتخابي. .٣

انطالقا من مبدأ أن المتھم  وقضائياً من ممارسة حقھم في االقتراعأريا الموقوفين إدااألردنيين تمكين إيجاد اآلليات المناسبة ل .٤

 بريء إلى أن تثبت إدانته.

 .دون التقيد بشرط التسجيل ن الجداول االنتخابية أسماء جميع المواطنين الذين تتوفر فيھم شروط االنتخابيتضم .٥

ً وبصورة دورية، وان تكون جمي .٦ ع المعلومات المتعلقة بالناخب معروفة على نحو إخضاع جداول الناخبين للتنقيح سنويا

 صحيح وسليم، وان يتم تنظيمھا بشكل دقيق يسھل الرجوع إليھا من قبل من له حق االقتراع أو له مصلحة في حينه. 

 بما يضمن عدم تسجيل أي ناخب في أكثر من جدول واحد. مركز اقتراع اعتماد الجداول االنتخابية الخاصة بكل  .٧

 مان سالمة العملية االنتخابية وعمليات االقتراع والفرز يجب ان يتضمن القانون ما يلي:لضخامساً: 
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تفعيل مبدأ سرية االنتخاب وذلك من خالل التأكيد على الشروط الواجب توفرھا بالمعزل، وتطوير شكل ومضمون ورقة  .١

الناخب بالتأشير عليه، للقضاء على ظاھرة االقتراع، بحيث تتضمن اسم المرشح وصورته أو رمزاً واضحاً  يدل عليه ليقوم 

اللجوء للتصويت االلكتروني، مع اتخاذ استخدام بطاقة األحوال المدنية الذكية والتصويت االمي بما في ذلك امكانية 

 الترتيبات الالزمة لضمان سرية التصويت لذوي االعاقات البصرية.

كوحدة واحدة واالستعاضة عنھا بجداول فرعية خاصة بالناخبين في كل  الغاء جداول االنتخاب التي تعتمد الدائرة االنتخابية .٢

مركز اقتراع داخل الدائرة او بجداول انتخابية للدائرة الفرعية المحددة جغرافيا، وعدم السماح للناخب بالتصويت اال في 

  رة.المركز المدرج اسمه في جدوله االنتخابي، وذلك لمنع إمكانية تكرار التصويت ألكثر من م

 وفي مجال نقل األصوات يقترح المركز ما يلي:  .٣

منع عمليات نقل األصوات إال للقاطنين فعالً في الدائرة االنتخابية بما في ذلك منع عمليات النقل خالل العام السابق   . أ

ً ل ألسس لالقتراع  وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية للناخب والناقل ومن يساعد ويشارك في عملية النقل خالفا

  السابقة واعتبارھم جميعاً فاعلين أصليين.

 ة ميدانية وليس استناداً الية وثائق وھمية.أن يتم النقل بعد دراسة حسيّ   . ب

إخضاع عمليات النقل لالعتراض لدى الھيئة الوطنية العليا المستقلة لالنتخابات من قبل الناخبين، وخضوع قرارات   . ت

طعن القضائي أمام  محكمة البداية التي تقع في الدائرة االنتخابية والتي تم البت في االعتراضات على عمليات النقل لل

 النقل إليھا في نطاق اختصاصھا.

نشر جداول الناخبين عن طريق النشر االلكتروني باإلضافة إلى وسائل النشر األخرى، وإعادة نشر الجداول النھائية بعد  .٤

 ع عليھا للناخبين والمرشحين والتحقق من دقتھا.االعتراض عليھا والنظر في الطعون، إلتاحة االطال

ان يوسع من اختصاص المحاكم في النظر في الطعون الخاصة بجداول الناخبين بحيث تملك المحاكم النظر في أي طعن  .٥

يقدم إليھا يستند إلى عدم صحة جدول الناخبين وعدم تقييد صالحيتھا على حاالت محددة على سبيل الحصر كما ورد في 

 /ز+ح.٥ادةالم

النص صراحة في القانون على استثناء الطعون المقدمة على جداول الناخبين من اإلجراءات الشكلية المتبعة أمام  محاكم  .٦

 البداية من حيث توكيل المحامين

 جعل القضاء فيما يتعلق بالطعون الخاصة بالترشيح على درجتين على االقل لضمان توحيد االجتھاد القضائي بخصوصھا. .٧

  
  ولضمان سالمة وشفافية اإلجراءات المتعلقة بالعملية االنتخابية ليوم االقتراع يوصي المركز بما يلي: ادساً:س
 إلزام لجان االقتراع والفرز بإحصاء بطاقات االقتراع الموجودة بحوزتھم قبل البدء بعملية االقتراع وتوثيق ذلك. .١

والفرز اثناء عمليتي االقتراع والفرز، بحيث تقدم الشكاوى ويتم  النص على آلية واضحة لتقديم الشكاوى للجأن االقتراع .٢

 الفصل بھا خطياً، وإتاحة الطعن في قرارات اللجان لدى المحاكم المختصة .

 توفير التسھيالت الالزمة لمشاركة المعوقين في عملية االقتراع. .٣
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 عليھا المرشحون واعالنھا.النص على الية شفافة وواضحة لعمليات الجمع النھائي لالصوات التي حصل  .٤

رفع قدرات الموظفين المكلفين بادارة العملية االنتخابية باالجراءات السليمة لتطبيق احكام قانون االنتخاب والممارسات  .٥

 الفضلى لالنتخابات الحرة والنزيھة.  
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على أن من أھداف المركز: " تعزيز النھج  ٢٠٠٦لسنة  ٥١/ج) من قانون المركز الوطني لحقوق اإلنسان رقم ٤ادة (تنص الم

الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن، يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة 

الوسائل بين /أ) من القانون على أن من ٥واالجتماعية والثقافية"، كما تنص المادة ( القانون، وضمان الحق في التنمية االقتصادية

التي يتبعھا المركز لتحقيق أھدافه: "التحقق من مراعاة حقوق اإلنسان في المملكة، لمعالجة أي تجاوزات أو انتھاكات لھا، ومتابعة 

و إحالتھا إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص اتخاذ اإلجراءات الالزمة لھذه الغاية بما في ذلك تسويتھا أ

أما المادة السابعة من القانون فتنص على ان: " يتولى المركز مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق  .إليقافھا وإزالة آثارھا"

ً للمادة الثامنة "أن يطلب أي معلومات أو اإلنسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليھا"، وللم ركز وفقا

 .بيانات أو إحصاءات يراھا الزمة لتحقيق أھدافه من الجھات ذات العالقة وعلى ھذه الجھات إجابة الطلب بدون إبطاء أو تأخير"

الرسمية التي يتبع لھا ذلك "إذا وقع االنتھاك لحقوق اإلنسان من موظف عام فللمركز إبالغ الجھة انه وتنص المادة التاسعة على 

/ب) من القانون على أن للمركز الحق في " زيارة ١٠وأخيراً تنص المادة ( .الموظف التخاذ اإلجراءات القانونية المناسبة بحقه"

  أي مكان عام يبلغ عنه أنه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق اإلنسان".

لترشح واالنتخاب في انتخابات دورية ونزيھة وعادلة من الحقوق التي نص عليھا وبناء على ما تقدم، وبما أن حق اإلنسان في ا

الدستور األردني وعدد من المواثيق واالتفاقيات اإلقليمية والدولية، فإن رصد مجريات مختلف مراحل العملية االنتخابية يعد إحدى 

  .ة لهالمھام الموكلة للمركز بموجب قانونه، وينضوي ضمن الصالحيات الممنوح

دوبي  الوجودإال أن قانون االنتخاب قد حدد األشخاص المسموح لھم  رز ومن راع والف في مراكز االقتراع والفرز بأعضاء لجنة االقت

وطني لرصد  ق ال المرشحين، وعليه فقد تقدم المركز الوطني لحقوق اإلنسان بطلب موافقة رئيس الوزراء على دخول أعضاء الفري

ة ركز التابع للم االنتخابات اب دول ة بموجب كت ذه الموافق ى ھ راع، وحصل المركز عل وم االقت إلى مراكز االقتراع والفرز خالل ي

  .٦/٦/٢٠١٠١بتاريخ   ١/١١/١٨/١١٠٣٥رئيس الوزراء رقم 

  

  

  

  

  

                                                 
  ) الذي يبين مضمون كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه.١انظر الملحق رقم (  ١

  الوطني تشكيل الفريقرصد االنتخابات والسند القانوني ل
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، وذلك توثيق كافة مجرياتھا والوقوف على مدى نزاھتھا وشفافيتھارصد مراحل العملية االنتخابية ولوضع المركز منھجية 

  باالستناد الى ثالثة محاور أساسية ھي:

  :المحور األول: الرصد الميداني

لعملية االنتخابية من خالل نشر الراصدين في مختلف مناطق المملكة لرصد األفعال الميداني لرصد الاستند المركز في تنفيذ عملية 

ً للقانون سواًء من قبل اإلدارة  االنتخابية أو المرشحالتي تقع خ االلتزام بغية كفالة احترام مبدأ سيادة القانون و ين،أو الناخب ينالفا

اكد المركز على ضرورة التزام الراصدين بمعايير المصداقية والشفافية والنزاھة ولذا المعايير الدولية لالنتخابات الحرة النزيھة. ب

جمع المعلومات حول العمليات االنتخابية، وبما يؤدي الى الوصول الى تقارير موضوعية تتناول مجريات العملية والحياد اثناء 

ولضمان سرعة وسالمة نقل المعلومات والمالحظات وحسن التنظيم والتنسيق تم أعتماد التسلسل ھا. االنتخابية دون تدخل في سير

) مؤسسة مجتمع مدني بقيادة المركز ٥٠( على) شخصاً يمثلون ما يزيد ١٢٦٥امه (الھرمي في تشكيل الفريق الوطني الذي بلغ قو

محافظات الشمال والوسط لرصد من مدير المشروع ومنسق عام وثالثة منسقين الوقد تشكل فريق  الوطني لحقوق اإلنسان.

 يمحافظة من محافظات المملكة، ومنسق كللوالجنوب، وعدد من المساعدين اإلداريين والتقنيين والماليين، باالضافة الى منسق 

راصدو يوم أما  .٢٠١٠لسنة  ٢٦استنادا الى نظام تقسيم الدوائر االنتخابية رقم ) منسقا ٤٥البالغ عددھم (الدوائر االنتخابية 

ة لعدد المئوي ةعلى اساس النسب) راصد تم توزيعھم على مختلف الدوائر االنتخابية ١٢٠٠والفرز فقد بلغ عددھم (االقتراع 

. وقد اشتملت منھجية ٢)٢رقم (كما ھو مبين في الملحق الصناديق في كل دائرة انتخابية من إجمالي عدد الصناديق في المملكة، 

  الرصد الميداني على الخطوات التالية:

 .٣وضع خطة عمل واضحة ومحددة لتنفيذ عملية الرصد .١

 بار: التي اخذت بعين االعتإعداد المواد التدريبية الالزمة  .٢

 النتخابات.رصد االمعايير الدولية لالنتخابات الحرة والنزيھة والممارسات والمبادئ الدولية لتنفيذ   - أ

 .الرصدكيفية استخدام وتعبئة نماذج   -  ب

الرصد الميداني الى المنسقين وغرفة عمليات رصد االنتخابات في أعضاء فريق  منخطط التواصل ونقل المعلومات   -  ت

 .النسانالمركز الوطني لحقو ق ا

 المذكورة أعاله.باستخدام المواد التدريبية المراحل المختلفة للعملية االنتخابية الراصدين على رصد تدريب  .٣

لدستور األردني والتشريعات الراصدون وقد تضمنت ھذه المدونة وجوب مراعاة الراصد لإعداد مدونة سلوك يلتزم بھا  .٤

 .٤حيادية واستقالل الراصدينعلى تأكيد الحقوق اإلنسان، ومبأدىء الوطنية و

                                                 
  ) الذي يبين جدول توزيع الراصدين يوم االقتراع والفرز على الدوائر االنتخابية.٢انظر الملحق رقم (  ٢

  ) الذي يبين خطة العمل يوم االقتراع.٤ن خطة العمل بخصوص عملية تسجيل الناخبين، والملحق رقم () الذي يبي٣انظر الملحق رقم (  ٣

  ٢٠١٠مستخدمة في رصد االنتخابات النيابية لعام ال ھجيةنمال
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 عدد من الخطوط الساخنة لالتصال وتبادل المعلومات مع الفرق الميدانية.تجھيز مكتب عمليات متفرغ وإعداد  .٥

  تحديد خطوات الرصد الميداني بحيث تشمل:  .٦

وائر الحكومية لدلمختلف امن قبل الراصدين وفق مشاھداتھم الحية ومن خالل الزيارات الميدانية رصد تعبئة نماذج ال  . أ

 .٥المعنية بالشأن االنتخابي

 تقييم مجريات كل مرحلة من مراحل العملية االنتخابية وتزويد المركز بتقارير موثقة عنھا.  . ب

مع فريق إدارة المشروع في المركز لتغطية الحوادث المھمة والتعامل مع أية مشكالت تطرأ ستمر التنسيق المباشر والم  . ت

 أثناء عملية الرصد.

 تقرير خاص بكل مرحلة من مراحل العملية االنتخابية. إعداد  . ث

 كل مرحلة من مراحل العملية االنتخابية.بعد إصدار البيانات ونشرھا عبر وسائل اإلعالم   . ج

وتدوين  الميدانية إعداد غرفة عمليات مجھزة تجھيزاً كامالً لضمان استمرار وفاعلية التواصل مع فرق الرصد  . ح

 ت الالزمة حيالھا.مالحظاتھم واتخاذ اإلجراءا

عليھا الراصدون بعد ادخالھا إلى جھاز الحاسوب وفق نظام أعده يتحصل كافة البيانات والمعلومات التي تحليل ومعاينة   . خ

 ٦االسئلة التي تضمنتھا النماذج الخاصةلكافة وقد تم استخراج التكرارات والنسب المئوية  .المركز خصيصاً لھذه الغاية

ھذه النتخابية، والتي اوضحت مدى التزام الجھات المعنية بتوفير الضمانات الالزمة لحسن سير العملية ا مراحلبرصد 

العملية. ويذكر أن المركز قد استخدم يوم االقتراع الرسائل النصية من خالل استخدام الھواتف الخلوية والتي ساعدت 

حاسوب اعده المركز سلفا لھذه الغاية،  تحليل النتائج بشكل فوري عن طريق برنامجعلى سرعة وصول المعلومات و

وھي تقنية تساعد على تحقيق ذلك ويجري استخدامھا للمرة األولى في  .العملية االنتخابية أوالً بأولورصد مجريات 

 األردن.

  وھي:  ٧يوم االقتراع،مخصصة لدير بالذكر ان كل راصد قام بتعبئة سبعة نماذج جو

 .لية االقتراعنموذج رصد افتتاح الصندوق وبدء عم .١

 .نموذج رصد اجراءات االقتراع .٢

 ين.نموذج رصد اجراءات تصويت غير القادرين على القراءة والكتابة او االمي .٣

 .نموذج رصد اجراءات انتھاء االقتراع وإغالق الصناديق .٤

                                                                                                                                                                  
  ) الذي يبين مدونة السلوك الخاص بالراصدين. ٦) الذي يبين مدونة السلوك الخاص بالمنسقين، والملحق رقم (٥انظر الملحق رقم (  ٤

  .يوم االقتراعلخاصة بالمراحل االنتخابية قبل ) الذي يبين نماذج الرصد ا٧انظر الملحق رقم (  ٥

  عات االردنية.وضعت ھذه النماذج من قبل فريق ادارة المشروع بالتعاون مع بعض األكاديميين المختصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري في الجام  ٦

  النماذج الخاصة بيوم االقتراع.) الذي يبين ٨انظر الملحق رقم (  ٧
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 .نموذج رصد عملية الفرز في الصندوق .٥

 .نموذج رصد نتائج فرز المرشحين في صندوق االقتراع .٦

 .النھائي نموذج الجمع .٧

 باالضافة الى نموذج رصد الحوادث المھمة ونموذج الرصد الخاص بالمراكز المخصصة القتراع األشخاص ذوي اإلعاقة. 

على برنامج التحليل اإلحصائي الستكمالھا  منھا ٧٤٥٥نموذج، تم ادخال  ٨٥٠٠وقد بلغ عدد النماذج الموزعة على الراصدين 

  . %٨٧.٧٠، وبما نسبته تحليل، واستخراج النتائج المبينة في ھذا التقرير على اساسھاالمعلومات المطلوبة وصالحيتھا لل

  :المحور الثاني: الرصد اإلعالمي

وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمطبوعة ، وبالوقوف على ما بثته ونشرته جريات سير العملية االنتخابيةرصد مقام المركز ب

  مصداقيتھا، وقد اعتمد المركز االلية التالية في ھذا الرصد: والتأكد من صحتھا و بشكل يومي

  المواقع االلكترونية عبر شبكة المعلومات االلكترونية يوميا.الصحف وآلية الرصد الصحفي لما تنشره  .١

، وسينشر المركز الرصد االعالمي لمراحل أرشفة األخبار وكل ما يمس العملية االنتخابية في سجالت خاصة في المركز .٢

  .العملية االنتخابية في تقرير خاص

  زالمحور الثالث : الشكاوى الواردة إلى المرك

متابعة ھذه وبمتعلقة بمجريات العملية االنتخابية، واردة اليه من قبل الناخبين والمرشحين الالشكاوى البدراسة وتحليل قام المركز 

موضوع الشكوى إذا لزم األمر. وقد كان المركز يقوم بتلقي بضرورية الشكاوى ومخاطبة الجھات المعنية التخاذ اإلجراءات ال

  الشكاوى من خالل الوسائل التالية :

 الخط الساخن المخصص في المركز لتلقي الشكاوى. .١

 .وتقديم شكواه زيارة المشتكي المباشرة الى المركز .٢

 .٨الموقع االلكتروني للمركز أو الفاكس .٣

 حكم عملھم المباشر في رصد العملية االنتخابيةبميدانيا من قبل الراصدين توثيق الشكاوى  .٤

 ا.) خط١٤(البالغ عددھا القتراع الخطوط الساخنة المخصصة ليوم ا .٥

  مراحل العملية االنتخابية التي تم رصدھا:

  اشتملت عملية الرصد على كافة مراحل العملية االنتخابية وذلك على النحو التالي:

  تسجيل الناخبينمرحلة  أوال:

ما مجموعه ستون راصداً يمثلون مؤسسات المجتمع المدني من مختلف محافظات المملكة وتدريبھم على اإلجراءات  تم اختيار

النموذجية لتسجيل الناخبين التي يمكن االستناد إليھا في متابعة عملية التسجيل، ورصد أية انتھاكات محتملة في ھذه المرحلة التي ال 
                                                 

، كما لم يتمكن المركز من تحميل بياناته على موقعه االلكتروني خالل يوم الموقع االلكتروني للمركز يوم االقتراع السباب غير معلومة وبالتالي لم يتمكن المركز من تلقي الشكاوى الكترونيا اثناء يوم االنتخابتعطل  ٨

  االقتراع.
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العملية االنتخابية لما لھا من أثر على عدالة االنتخابات والتمثيل العادل لمختلف شرائح  تقل في أھميتھا عن غيرھا من مراحل

جداول الناخبين حول كما تم خالل ھذه المرحلة رصد االعتراضات المقدمة إلى دائرة األحوال المدنية  والجوازات  المجتمع.

 ورصد الطعون القضائية المقدمة من قبل الناخبين. 

  الترشح لعضوية مجلس النواب السادس عشر ثانيا: مرحلة

الفريق بزيارة الجھة المخصصة الستقبال اعضاء يث قام ح الترشح لمجلس النواب السادس عشرمرحلة  ٩رصد الفريق الوطني

ح حول ترشح وتعبئة النماذج الخاصة بھذه المرحلة وتعبئة االستبيان الموجه لألشخاص الراغبين بالترشالالراغبين بتقديم طلبات 

سواء قدمت من سير مجريات عملية الترشح ومدى رضاھم عنھا، كما رصد الفريق الطعون القضائية بقرارات اللجنة المركزية 

آليات التعامل مع ھذه االعتراضات كذلك من الناخبين على حد سواء و وااألشخاص الراغبين بالترشح والذين رفضت طلباتھم 

  والبت فيھا.

  ة االنتخابية:ثالثا: مرحلة الدعاي

وامن  ،النتخابية التي قام بھا المرشحون للتاكد من مدى التزامھم بالحفاظ على الوحدة الوطنيةابرصد الدعاية لفريق الوطني قام ا

موال استخدام االكيفية وعدم المساس بغيرھم من المرشحين، باالضافة الى االلتزام بأماكن الدعاية االنتخابية و ،الوطن واستقراره

  بما نص عليه قانون االنتخاب.المرشحين ل الحمالت االنتخابية، وبشكل عام مراقبة مدى التزام خال

  والفرز رابعا : مرحلة يوم االقتراع

واعدت نماذج  مراكز االقتراع المختلفة لمتابعة سير عمليتي االقتراع والفرزراصد وتوزيعھم على  ١٢٠٠تم اختيار وتدريب 

نزاھة الجھات المعنية في التعاطي مع التحقق من ؛ وذلك بھدف بموجبه عليمات الصادرةالتاالنتخاب وإلى قانون للرصد مستندة 

التأكد من سيرھا بالشكل الذي يتفق وقانون االنتخاب والمعايير الدولية المتعلقة بحق األفراد شفافية االجراءات والعملية االنتخابية و

  في انتخابات حرة ونزيھة.

 العتراضات على نتائج االنتخاباتخامساً: مرحلة ا

قام فريق الرصد بمتابعة االعتراضات والطعون حول نتائج االنتخابات والمقدمة من المواطنين والمرشحين على حد سواء إلى 

  .حين صدورھا) التعامل مع ھذه االعتراضات والبت فيھاكيفية سيقوم برصد (األمانة العامة لمجلس النواب 

 اريرسادساً: إعداد التق

ربعة تقارير خالل فترة تسجيل الناخبين والمرشحين ويوم االقتراع،  وقد تضمنت ھذه أقام المركز بإصدار ستة بيانات اعالمية و

وعددا من  مختلف مراحل العملية االنتخابيةرصد البيانات والتقارير مجموعة من النتائج األولية التي تم التوصل إليھا خالل 

  نزاھتھا وشفافيتھا. ضمان العملية وھذه وزارة الداخلية لتحسين إجراءات  التوصيات المقدمة الى

  

                                                 
   التقرير ليعنيا الشيء نفسه.يستخدم مصطلحا "الراصدون" و"الفريق الوطني" في ھذا   ٩
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واب الخامس عشر، وفي الوقت نفسه  ٢٣/١١/٢٠٠٩في يوم  ه وجهصدرت االرادة الملكية السامية بحل مجلس الن اريخ جاللت  بت

 جميع واتخاذ النيابية، االنتخابات إلجراء باإلعداد فوري بشكل البدءب الحكومة فيھا طالب الوزراء رئيس إلى ةرسال ٢٤/١١/٢٠٠٩

ات لتكون" االنتخابية؛ العملية إجراءات جميع وتطوير االنتخاب قانون تعديل: مقدمتھا وفي الالزمة الخطوات ة االنتخاب االً  المقبل  مث

ة، اإلصالحية األردن مسيرة في مشرقة ومحطة والنزاھة والعدالة الشفافية في ارس والتحديثي ا يم ع عبرھ ين جمي م األردني  في حقھ

واب مجلس في ممثليھم انتخاب وفي الترشح د". الن د وق وزراء مجلس أك ه ال ق التزام ذ المطل ة التوجيھات بتنفي رر الملكي يس وق  رئ

وزراء مجلس ولكن ،القانون لتعديل تمھيداً  اإلدارية التقسيماتو الحالي القانون لدراسة برئاسته وزارية لجنة تشكيل الوزراء رر ال  ق

ات إجراء تعذر ٨/١٢/٢٠٠٩ بتاريخ المنعقدة جلسته في ة االنتخاب ة خالل النيابي رة في المحددة اشھر األربع ة الفق ادة من الثاني  الم

ل يةالسام الملكية اإلرادة صدرت الوزراء مجلس قرار على وبناء الدستور، من) ٧٣( ام االنتخاب إجراء بتأجي واب لمجلس الع . الن

ى مجدداً  الملك جاللة وأكد ة عل ات إجراء أھمي ة انتخاب ً  تكون نيابي ا ة في نموذج ة النزاھ فافية والحيادي ي والش أخر ال أن يجب الت  يت

فالمك الوزراء لرئيس الموجه السامي التكليف كتاب في وجاء ،٢٠١٠ عام من األخير الربع عن إجراؤھا اعي سمير ل اريخ الرف  بت

ً  تكون جديدة نيابية انتخابات إلجراء تمھيداً  النواب مجلس بحل إرادتنا صدرت أن وبعد: "يلي ما ٩/١٢/٢٠٠٩ ا ة في نموذج  النزاھ

ك في بما الالزمة، الخطوات جميع اتخاذ حكومتكم مھام مقدمة في فسيكون والشفافية، والحيادية ديل ذل انون تع  وتحسين االنتخاب ق

يرتنا في نوعية نقلة القادمة االنتخابات تكون أن لضمان االنتخابية، العملية إجراءات جميع ة مس ة، التطويري تمكن وبحيث التحديثي  ي

ى قادر نيابي مجلس انتخاب في واجبھم وتأدية والترشيح االنتخاب في حقھم ممارسة من األردنيين كل  الدستوري دوره ممارسة عل

  ".الحبيب وطننا في وممارسة ثقافة الديمقراطية تكريس وفي البناء، مسيرة استكمال في بفاعلية واإلسھام والتشريع الرقابة في

، والحوارات التي أجرتھا ٢٠١٠وتابع المركز باھتمام بالغ األجواء التي سبقت عملية صدور قانون االنتخاب المؤقت لسنة 

وارات والمشاورات التي أجرتھا الحكومة وصوال إلى صدور اإلرادة مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب السياسية، وكذلك الح

وبما يمكن  ٢٠١٠الملكية السامية، وذلك سعيا لتنفيذ التوجيھات الملكية السامية بإجراء االنتخابات النيابية في الربع األخير من عام 

على  صدرت بالموافقةاإلرادة الملكية السامية التي األردنيين من ممارسة حقھم في االنتخاب. ويود المركز بداية أن يؤكد على أن 

 كتابعلى مجلس األمة في أول اجتماع يعقده، وھو ما أكد عليه جاللة الملك مرة ثانية في اقترنت بوجوب عرضه ھذا القانون قد 

موضع حوار وطني أن تكون الواردة فيه يجب  الموادللحكومة الثانية للسيد سمير الرفاعي، األمر الذي يعني ان السامي التكليف 

ومباشرة شفافة وبما يمكنھم من اختيار ممثليھم بصورة  وصوال الى قانون انتخاب يعبر تعبيرا حقيقيا عن االرادة العامة للمواطنين،

  .مع المعايير الدستورية والدوليةوائمة وفقا إلجراءات مت

اة بالرغم من أھمية قانون االنتخاب في تنظيم الحياة السياسية فو ذ عودة الحي رة السادسة من ه وللم ي المملكة األردنية الھاشمية إال ان

ذي في ، يتم اجراء االنتخابات النيابية ١٩٨٩البرلمانية في االردن عام  ت، األمر ال انون مؤق واءم مع روح الدستور بموجب ق ال يت

تثناء" الصادر عن السلطة التشريعية ھو األساس "الدائمجعل القانون  األردني الذي ة ھي االس وانين المؤقت . مع في حين تكون الق

 االنتخابية الناظم للعملية مالحظات المركز على اإلطار القانوني
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يتم  ه س ة فإن ائدة في المملك ة الس نقض حسب األعراف القانوني ل لل ر قاب ذاً غي اً ناف انون أصبح قانون ذا الق ار أن ھ ين االعتب االخذ بع

  مناقشة القانون من ھذا المنطلق. 

  على عدد من األحكام الجديدة أھمھا:القانون اشتمل 

ى  ١٠لنظام االنتخابي من نظام الصوت الواحد غير المتحولاستبدال ا .١ الى نظام الفائز  األول، وذلك من خالل تقسيم المملكة إل

انون السابق  )١٢(الى مرأة ورفع عدد المقاعد المخصصة لل ١١) دوائر فرعية غير جغرافية١٠٨( مقعداً بعد ان كانت في الق

 مقعداً. )١٢٠( ستة مقاعد، بحيث اصبح عدد مقاعد مجلس النواب

انوا أعضاء في ذات اللجان بموجب  .٢ ان القضاة ك اً ب ة، علم رئيس اللجن تعيين قاض في كافة اللجان االنتخابية بوصفه نائباً ل

 .ؤساء اللجانلروابا القانون السابق ولكن دون ان يكونوا ن

 االنتخابات.كة في للمشارممن يعملون في القوات المسلحة واألجھزة االمنية إفساح المجال للمدنيين  .٣

ي جرت العملية االنتخابية في ظله يعتبر من أھم المحاور التي تشملھا عملية رصد االنتخابات، لذونظراً ألن تقييم اإلطار القانوني ا

  فان المركز يسجل  جملة من المالحظات على ھذا القانون اھمھا:

ى تحقيق العدالة والمساوة في وزن الصوت االنتخابي، قانون االنتخاب سعى الالنظام الصادر بموجب على الرغم من ان  .١

اقترنت ، إال أن ھذه المساواة قد اواحد اوذلك من خالل تقسيم الدوائر االنتخابية إلى دوائر فرعية وخصص لكل منھا مقعد

دد السكان او تراع ضمان المساواة النسبية بينھا؛ من حيث عولم واضحة تكن تقسيم الدوائر الفرعية على اسس وھمية لم ب

 المساحة الجغرافية  او البعد التنموي.

واءم على الرغم من التطور االيجابي الذي تضمنه القانون عندما نص على أسس تخصيص المقاعد في صلب القانون بما يت .٢

أحالھا إلى النظام، من الدستور، إال أن القانون لم يتضمن تقسيما للدوائر بما فيھا الدوائر الفرعية وإنما  ٦٧مع منطوق المادة 

 . كما كان عليه الحال في السابق تقسيم الدوائر بموجب القانون نفسهتم وقد كان حريا ان ي

المخصصة لتمثيلھا النسائية لمرأة من خالل مضاعفة عدد المقاعد لمشاركة السياسية العلى الرغم من ان القانون وسع حجم  .٣

ز االيجابي كخطوة مؤقتة للتمكين السياسي للمرأة، اال انه يؤخذ على القانون على مستوى المملكة، وذلك تطبيقا لمبدأ التميي

 في ھذا المجال ما يلي: 

االنتخابية، إذ أن المفاضلة بينھن لتحديد الفائزات احتسبت على  الدوائرعدم تحقيق المساواة بين المرشحات في مختلف   . أ

عدد المقترعين في الدائرة الفرعية وليس على عدد أساس عدد األصوات التي حصلت عليھا المرشحة مقسوما على 

تم بناء على عدد خاصة وان تخصيص المقاعد للمرأة قد لعدالة والمساواة بينھن ل اتحقيق المحافظةفي المقترعين 

 ٤٢من المادة  )المحافظات وليس على عدد الدوائر الفرعية، وذلك لضمان توافق ھذا النص مع ما جاء في الفقرة (ھـــ

                                                 
  نتخاب المرشحون الحاصلون على اعلى األصوات.يقصد بنظام الصوت الواحد غير المتحول ان يقوم الناخبون باالقتراع لصالح مرشح واحد فقط في دوائر انتخابية متعددة التمثيل ويفوز باال  ١٠

  الدوائر الجغرافية الى دوائر فرعية دون ان تستند الى حدود جغرافية. الوقت قسم النظاماال انه بذات  ،ملكة الى دوائر انتخابية ذات ابعاد جغرافيةالم ٢٠١٠لسنة  ٢٦نظام تقسيم الدولئر االنتخابية رقم قسم   ١١
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مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب فانه يملئ باجراء انتخاب فرعي على  رالقانون التي بينت انه في حال شغ من

 مستوى الدائرة االنتخابية وليس في الدائرة الفرعية. 

ان يزيد بمقتضى  والذي يشير الى انه "... وال يجوز ٤٢الغموض الذي يكتنف البند االول من الفقرة ب من المادة   . ب

محافظة وفي اي دائرة من دوائر البادية االنتخابية  ام ھذه المادة عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كلاحك

 يمقعدا وليس اثن )١٥(تبلغ للمرأة المغلقة على فائزة واحدة"، حيث يفھم من ھذا النص بان عدد المقاعد المخصصة 

 عشر مقعدا.

ي الصالح اإلطار القانوني للعملية االنتخابية؛ بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية من استجابت الحكومة لتوصية التحالف الوطن .٤

خالل زيادة ھيئة الناخبين بالسماح للمدنيين العاملين في القوات المسحلة واألجھزة االمنية والدفاع المدني من ممارسة حقھم 

ذين يحق لھم االنتخاب من الموقوفين اداريا وقضائيا في االقتراع، اال ان القانون استثنى شريحة واسعة من المواطنين ال

 واالردنيين المقيمين خارج الوطن.  

للناخبين في كل دائرة فرعية، األمر الذي أدى الى صعوبة اطالع الناخبين والمرشحين  جداوللم ينص القانون على تنظيم  .٥

راض عليھا، سيما وان المدة الممنوحة لالعتراض على تلك الجداول، وھو ما يتنافى مع حقھم في التحقق من صحتھا واالعت

 ايام، وھي مدة ليست كافية بالمقارنة مع حجم الجداول االنتخابية وما تتضمنه من اسماء. )٧(تبلغ 

على الرغم من الخطوة االيجابية المتمثلة في اعادة تشكيل اللجان المشرفة على العملية االنتخابية بكافة مستوياتھا، واشراك  .٦

ء في ادارة العملية االنتخابية وعدم اقتصار ھذا الدور على الحكومة فقط، وذلك بالنص على ان يكون احد القضاة من القضا

الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي في اللجنة العليا نائبا للرئيس فيھا، باالضافة الى اسناد مھمة نائب الرئيس في 

بديال عن انشاء عين من قبل المجلس القضائي، اال ان ھذه الخطوة ال يمكن ان تكون الى قاض ي الفرعيةاللجان االنتخابية 

ترأسھا عامة مرموقة أو  لالشراف على مراحل العملية االنتخابية الكفاءةھيئة وطنية عليا مستقلة ودائمة تتمتع بالحياد و

 شخصية قضائية معروفة باستقاللھا وحيادھا. 

كما تحقيق مبدأ سرية االنتخاب، ال تحقق الغرض من ورائھا وھو ھا القانون القتراع االمي الية ان االلية الجديدة التي تبنا .٧

واتخاذ االجراءات  طور الورقة االنتخابية بصورة تضمن السرية التامة لالقتراعتمن التعقيد. وكان االجدر ان انھا ال تخل 

آلية الدوائر الفرعية، األمر الذي يقلص عدد المرشحين فيھا، ، خصوصا وان القانون تبنى القانونية واالدارية لتحقيق ذلك

مما يسھل عملية إعداد بطاقات انتخابية تتضمن اسم المرشح وصورته او رمزا واضحا يدل عليه ليقوم الناخب بالتأشير 

بالنسبة للمخالفات  أھمية الجانب العقابي في القانونيقضي على ظاھرة التصويت االمي. وباالضافة الى يمكن ان عليھا بما 

المتعلقة بموضوع انتخاب األمي وذلك بمنع الناخب االمي من االنتخاب اذا ھمس أمام  لجنة االقتراع بصوت مسموع عن 

اسم المرشح الذي يريد انتخابه، اضافة الى عقوبة الحبس التي ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن مئتي دينار وال تزيد على 

 ىتبنيھو ان دعى االمية او عدم القدرة على القراءة والكتابة وھو ليس كذلك، فإنه مع ذلك فإن األصل خمسمائة دينار لمن ا

 . األمي على ممارسة حقه الدستوري في االنتخابآلية تساعد القانون 
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احكاما تتعلق  االقتراع بوقت كاف، كما انه لم يتضمن يوملم يعالج القانون موضوع وقف الحمالت والدعايات االنتخابية قبل  .٨

بالمساواة بين المرشحين في استخدام وسائل االعالم لفترات كافية ومتساوية، كما لم يحدد القانون سقفا اعلى لالنفاق على 

 الدعاية االنتخابية.

وشفافيتھا، خصوصا ما  اتمنح القانون صالحيات تقديرية واسعة لوزير الداخلية في جوانب جوھرية تتعلق بنزاھة االنتخاب .٩

يتعلق بشكل ومواصفات الصندوق، واالليات واالجراءات المتخذة لضمان عدم تكرار التصويت، وشكل ومضمون ورقة 

 . واألصل أن ينص عليھا في القانون االقتراع

بعدد  الذي قاده المركز قد تقدمالتحالف الوطني وعلى رأسھا والباحثين واالكاديميين من مؤسسات المجتمع المدني لعديد ھذا وكانت ا

اال ان  شأنھا توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في االنتخابات وتطوير اجراءات العملية االنتخابيةمن االقتراحات والتوصيات التي من 

  الحكومة لم تأخذ بھا، كما انھا لم تجر أي حوار مع ھذه الجھات. ومن التوصيات التي لم تأخذ بھا الحكومة ما يلي:

للناخب بحيث يسمح لمن اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم االول من الشھر  تغيير سن الرشد السياسي .١

 الثالث الذي يسبق الموعد المحدد الجراء االنتخاب لممارسة حقه في االنتخاب.

س / ز) بأنه يشترط في المتقدم بطلب الترشيح لعضوية مجل٨في المادة ( ٢٠١٠لسنة  ٩رقم حدد قانون االنتخاب المؤقت  .٢

ً عليه بالسجن النواب أ يشمله عفو عام، ويعتبر ھذا مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم لن ال يكون محكوما

 جاء مطلقا لصيغة العفو ولم يخصصه بعفو عام او خاص./ه) من الدستور الذي ٧٥/١النص مخالفاً لنص المادة (

 االضافة الى وسائل النشر االخرى.االخذ بفكرة النشر االلكتروني لجداول الناخبين ب .٣

 الترتيبات الالزمة لضمان سرية تصويت ذوي االعاقات البصرية.اتخاذ  .٤

 تضمين القانون احكاما تبين الشروط الواجب توافرھا في المعزل لضمان خصوصية الناخب وسرية التصويت.  .٥

عالن عدد األوراق التي بحوزة إالقتراع وتضمين القانون حكما يقضي بقيام لجنة االقتراع بتضمين محضر بدء عملية ا .٦

 اللجنة.

 إحصاء أوراق االقتراع الموجودة داخل الصندوق قبل البدء بقراءة االسماء . .٧
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 ١٢/٦/٢٠١٠جداول الناخبين عمله اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق إعداد تسجيل ورصد مرحلة الوطني بفريق الباشر 

مركزا، موزعة على مختلف محافظات المملكة. كما تم اعتبارا من  ٥٤تسجيل البالغ عددھا من مراكز الراصد لكل مركز سمية بت

ً ل ٢٠/٦/٢٠١٠يوم األحد الموافق  وعمل فريق إدارة . ١٢لجدول المرفقرصد عملية التسجيل في سبع جامعات رسمية وفقا

  . ١٣لھذه المرحلةالمشروع على وضع خطة عمل لتنظيم عملية الرصد وإدامة التواصل بين المركز والراصدين 

مخاطبة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لالنتخابات أربع مرات بأبرز المخالفات التي ھذه المرحلة وتم خالل 

ية تسجيل الناخبين، كما تم إصدار بيان صحفي وزع على جميع الصحف تضمن أھم المالحظات التي رصدھا الفريق صاحبت عمل

الوطني. وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن كافة نماذج الرصد األصلية والموقعة التي توثق ھذه المالحظات قد تم تجميعھا وحفظھا لدى 

  ئج رصد ھذه المرحلة من العملية االنتخابية:، وفيما يلي نتاالمركز الوطني لحقوق اإلنسان

 مجريات عملية تسجيل الناخبين وإعداد الجداول االنتخابية: رصد  .١

 المالحظات العامة: 

للضغوط المختلفة التي ع غالبيتھم بتعليمات إعداد جداول الناخبين، ولم يخضالتزاما العاملون في مراكز التسجيل غالبية أظھر 

بھا تقريرا الى وجود محاوالت يقوم  )٥٤٠(؛ حيث أشار الراصدون في المواطنين والمرشحين وممثليھممن جانب  مورست عليھم

بإحضار البطاقات الشخصية لمواطنين ال يرتبطون معھم بدرجة القرابة األولى ومحاولة تثبيت الدائرة االنتخابية تتمثل أشخاص 

افظة اربد، وناعور واالشرفية في العاصمة، والفحيص والسلط في عليھا، وخصوصا في مراكز أحوال مادبا، وبني عبيد في مح

محافظة البلقاء، إال أن الموظفين قاموا برد ھذه المعامالت بعد أن تم التأكد من الوثائق المطلوبة بموجب التعليمات. كما أن فريق 

ط على الموظفين والمراجعين على حد ضغوبممارسة ينوون الترشح لالنتخابات اخرين يعملون لمصلحة قيام أفراد الرصد سجل 

كز أحوال لواء بني كنانه في محافظة اربد وقد سمح لھؤالء في بعض المراكز مثل مرسواء في محاولة لتسجيل ناخبين لصالحھم، 

كالقاعة المخصصة لطباعة  - ومركزي أحوال ماركا وناعور في محافظة العاصمة بالدخول إلى األماكن المحددة للموظفين فقط 

ادث، وتم إعالم المركز بنية دائرة وبإبالغ دائرة األحوال المدنية عن ھذه الحعلى االثر بطاقات األحوال الشخصية. وقام المركز 

  األحوال المدنية عقد اجتماع مع مديرية األمن العام للحد من مثل ھذه التصرفات. 

سجيل إحجام بعض الناخبين عن التسجيل وتدني نسبة المسجلين وقد الحظ فريق الرصد خالل األسبوعين الثاني والثالث من فترة الت
 لألسباب التالية:  ١٤مراكزغالبية الفي 

                                                 
  جدول مراكز التسجيل التي تم رصدھا من قبل الفريق الوطني.يبين ) ٩المرفق رقم (  ١٢

   ) الذي يبين خطة رصد اجراءات تسجيل الناخبين.٣الملحق رقم ( لمزيد من التفاصيل حول ھذه الخطة، انظر  ١٣
الزرقاء، ناعور وماركا وعمان الغربية وصويلح في –البلقاء، الرصيفة  –اربد، السلط والشونة الجنوبية ودير عال  –رصد الفريق اكتظاظ المراكز التالية بالمراجعين خالل ھذه الفترة وھي: قصبة اربد وبني عبيد   ١٤

  الكرك،  مكاتب المفرق وعجلون ومادبا. –عاصمة، المزار الجنوبي ال

  رصد مراحل ومجريات تسجيل الناخبين

  أوال: رصد مرحلة تسجيل الناخبين وٕاعداد الجداول االنتخابية:
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الرسوم المفروضة على تثبيت الدائرة االنتخابية وتجديد بطاقة األحوال المدنية والنقل من دائرة إلى أخرى وإصدار بدل  .١

 .وص وتم إلغاء الرسوم المفروضة على تثبيت الدائرةوقد خاطب المركز وزارة الداخلية بھذا الخصتالف أو فاقد. 

إحضار دفتر خدمة علم يثبت أنھم قد أجلوا خدمة العلم علماً بأن تعليمات  ١٩٩١و ١٩٩٠و ١٩٨٩الطلب من الذكور مواليد  .٢

ل المدنية وقد خاطب المركز بھذا الخصوص دائرة األحواإعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية ال تتطلب ذلك، 

 .، وصدرت التعليمات بوقف ھذا االجراء٢٨/٦/٢٠١٠والجوازات بتاريخ 

الذين ولد آباؤھم خارج األردن مراجعة دائرة المتابعة والتفتيش خالفاً المواطنين من ذوي األصول الفلسطينية الطلب من  .٣

جراء قد أدى إلى عزوف عدد من الناخبين عن لتعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية، علماً بأن ھذا اإل

ً من سحب األرقام الوطنية منھم.  وقد خاطب المركز وزارة الداخلية بھذا الخصوص، وعمم وزير الداخلية التسجيل خوفا

 .على كافة المراكز وقف ھذا اإلجراء

  على عملية التسجيل ، وھي: ثرت سلبيا أفريق الرصد عددا من المالحظات التي قد تكون  سجلوباالضافة الى ذلك، 

 % من مراكز التسجيل لم تكن مؤھلة الستقبال األشخاص ذوي اإلعاقة.٤٨ان  .١

 % من مراكز التسجيل لم تحتو على أي لوحات إرشادية تبين آلية تسجيل الناخبين بشكل واضح. ٢٦ان  .٢

 تمدة لتسجيل الناخبين.% من المراكز لم يكن فيھا أية لوحات إرشادية للداللة على أنھا مراكز مع٢٨ان  .٣

 مكاتب دائرة األحوال المدنية.في الجامعات الى من مراكز تسجيل الناخبين الطلبة غموض آلية نقل معامالت  .٤

  استياء طلبة الجامعات من عدم وجود صالحيات لمكاتب التسجيل فيھا لقبول طلبات نقل الدوائر االنتخابية أو تجديد الھوية. .٥

، األمر الذي جعل المركز ينتقد ھذا ٢٠١٠أساساً لجداول الناخبين لعام  ٢٠٠٧جداول الناخبين لعام ھذا وقد اعتبرت الحكومة 

مقر إقامة عتماد بتصويب الوضع واالمركز طالب قد ، و٢٠٠٧االجراء كونه يؤدي الى استمرار الخلل الذي رافق انتخابات عام 

وتعليمات إعداد جداول الناخبين الصادرة عن وزير الداخلية لعام  وفق قانون االنتخابكأساس للتسجيل أصوله مكان الناخب أو 

من قانون االنتخاب التي كلفتھا بإعداد جداول الناخبين  )٥(ويؤكد المركز ان دائرة األحوال المدنية لم تلتزم بنص المادة . ٢٠١٠

المدنية بإعداد جداول انتخابية جديدة خاصة  باالستناد الى مكان االقامة وعلى اساس الرقم الوطني، حيث لم تقم دائرة األحوال

، وقد نبه المركز الى ان ذلك يخالف قانون االنتخاب، وكان رد وزارة الداخلية ٢٠٠٧واعتمدت على جداول انتخابات  ٢٠١٠بعام 

ليھا للمواطنين ة للناخبين، وانه سيتم تصويب ھذه الجداول من خالل فتح باب االعتراض عدان الوقت ال يسمح بإعداد جداول جدي

   مواطن الى دوائر اقامتھم االصلية. ١٦٥٠٠٠ ةعادأدى فيما بعد الى إلدى دائرة األحوال المدنية، األمر الذي 
 المالحظات حول أداء العاملين في مكاتب تسجيل الناخبين 

 سجل فريق الرصد الوطني المالحظات التالية حول اداء العاملين في مكاتب تسجيل الناخبين: 

قيام باتخاذ اإلجراءات الالزمة بحق بعض المواطنين الذين كانوا يقومون بإحضار معامالت نقل الدوائر االنتخابية ال عدم .١

 وذلك على مدار عدة  أيام وبصورة متكررة .
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في أحد المراكز بقبول وتسجيل المعامالت ألشخاص ال تنطبق عليھم شروط التسجيل الواردة في التعليمات  قيام موظف .٢

خابية بناء على اإلقرار الخطي لمقدم تكز أخرى بتثبيت ونقل الدائرة االنادرة عن وزارة الداخلية، وقيام موظفين في مرالصا

 .١٥الطلب بدالً من الحصول على الوثائق المطلوبة

نھم لم يكونوا العائالت إلى دائرة بدو الشمال عن طريق مختار العشيرة، علماً بأإحدى أفراد ينتمون إلى اسماء السماح بنقل  .٣

 نظام تقسيم الدوائر.فق من أبناء البادية الشمالية و

نقل ناخبين في مراكز تسجيل تقع خارج الدوائر المثبتة عليھا بطاقات األحوال المدنية، وذلك في مكاتب لألحوال المدنية تقع  .٤

 .١٦خارج الدائرة المنقول منھا أو المنقول إليھا

 مساعدة شخص أمّي في تعبئة نموذج تجديد الھوية. رفض أحد الموظفين في محافظة معان  .٥

قيام موظفين اثنين في مركز تسجيل الھاشمية/ محافظة الزرقاء بفتح المركز بعد الساعة العاشرة والنصف ليال، مما أثار  .٦

ا قد حضرا الشبھة لدى المواطنين وعند سؤالھما من قبل المواطنين عن سبب فتح أبواب المركز في ھذه الساعة أجابا بأنھم

 إلتمام بعض المعامالت.

وجود مخالفات في عملية النقل من دائرة بني كنانة في محافظة اربد إلى دوائر أخرى بدون استكمال األوراق الثبوتية  .٧

 الالزمة لذلك، وتساھل مدير المركز في إجراءات النقل بشكل ملحوظ.

 جراءات في منطقة الشونة الشمالية بمحافظة اربد.معامالت غير مكتملة اإل هلختم المدير وتمرير استعمال موظف .٨

على الرغم من ان ھذه الظواھر قد تبدو تصرفات فردية اال انھا في مجموعھا تؤشر على عدم التزام عدد من العاملين في مكاتب 

  تسجيل الناخبين بما ورد في القانون والتعليمات الصادرة بموجبه.

 ين بالترشح:المالحظات حول تصرفات األشخاص الراغب 

انطالقا من رغبة المركز في تنفيذ رصد شامل لمجريات العملية االنتخابية بما في ذلك رصد تصرفات الموظفين العموميين 

والراغبين في الترشح والمواطنين العاديين، والتزاما بالدقة واالمانة والموضوعية سجل المركز كذلك عددا من مخالفات الراغبين 

   :في الترشح، ومنھا
وجود حاالت تسجيل ناخبين من قبل أشخاص ينوون الترشح او من قبل ممثلين عنھم وذلك طيلة فترة التسجيل، حيث كان  .١

ھؤالء بقومون بتسديد الرسوم المترتبة على تجديد بطاقة األحوال الشخصية أو النقل من دائرة إلى أخرى، ودفع تكاليف 

ووصول العدد المتراكم في بعض  ١٧اكم الھويات في مراكز األحوال المدنيةالتصوير الفوتوغرافي، األمر الذي أدى إلى تر

مع طيبة المراكز الى ألف بطاقة، كما رصد الفريق تعاون الموظفين في مراكز أحوال ناعور والرمثا ودير ابي سعيد وال

 ھؤالء األشخاص لوجود صلة قرابة أو نسب أو صداقة.

                                                 
  مثل مركزي ناعور ووادي السير في العاصمة.  ١٥

  رة الرابعة في محافظة اربد.الدائرة الثانية الى الدائومثال ذلك ما تم من عمليات نقل من محافظة الزرقاء إلى محافظة اربد، وما تم من نقل الى الدائرة الثالثة في العاصمة وعمليات نقل في   ١٦

  مثال ذلك ما حصل في مكتب أحوال مدنية ناعور ومكتب أحوال مدنية مادبا.  ١٧
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بطاقة أحوال مدنية من الدائرة الرابعة في  ١٠٠نوي الترشح لالنتخابات بمحاولة نقل قيام أحد النواب السابقين والذي كان ي .٢

 ، إال أن مدير المركز قد رفض ھذه المعامالت.لالستفادة من اصواتھم ھاذات محافظة البلقاء إلى الدائرة األولى في المحافظة

 ھوية. ٧٣ومعه قيام مندوب أحد الراغبين بالترشح بمراجعة مركز تسجيل اربد الرئيس  .٣

محاولة تمرير معامالت لمصلحة نائب سابق في مكتب تسجيل اربد دون حضور أصحاب العالقة، حيث كانت المعامالت  .٤

معبأة وموقعة من قبل شخص واحد، وقد تم توقيف المعامالت في المراحل األخيرة بسبب مالحظة ومتابعة أحد أعضاء 

 فريق الرصد الوطني.

معيات في منطقة مأدبا لصالح احد الراغبين بالترشح وقيامه بالتھديد بقطع المعونات عن بعض استغالل مبنى أحدى الج .٥

 المستفيدين من خدمات الجمعية في حال عدم التصويت لذلك الشخص.

محاولة نقل بطاقات بشكل مخالف من قبل ابن نائب سابق لمنطقة السلط من منطقة اربد، واستمرار الشكاوى بحقه في  .٦

كان يقوم بتسھيل عملية نقل البطاقات، أضافة إلى لجوء ھذا المدنية والجوازات لط علماً بأن مدير مكتب األحوال منطقة الس

 الشخص الى التلفظ بألفاظ نابية.

محافظة المفرق باستئجار سيارات لنقل المواطنين وعقد اجتماعات مع  –قيام احد الراغبين بالترشح في منطقة الخالدية  .٧

ن يثيرون بلبلة في المركز ويجمعون الھويات، وقيام المرشح بمساعدة اقربائه وله مندوب كانمنازلھم، كما المواطنين في 

 بتقديم خدمات للمواطنين مثل زيادة ضخ المياه لمنازلھم.

 الدعاية االنتخابية في فترة التسجيل: 

م بالبدء بعملية الدعاية االنتخابية من سجل فريق الرصد الوطني قيام العديد من األشخاص الذين يرغبون بترشيح أنفسھ .١

األمر الذي يعد مخالفة صريحة ألحكام الدعاية االنتخابية كما  ١٨خالل الصحف اليومية أو توزيع المنشورات في المساجد،

جديدة  اشكال. والحظ الفريق انتشار ، ولم تقم الحكومة بأي اجراء لوقف ذلك٢٠١٠لسنة  ٩وردت في قانون االنتخاب رقم 

لدعاية االنتخابية من خالل استخدام بعض الراغبين بالترشح الستوديوھات التصوير الخاصة ووضع إعالنات عليھا تشير ل

إلى أنھا معتمدة من قبلھم لتصوير مؤيديھم مجانا، وقد تم رصد ھذه الظاھرة  في محافظات مأدبا وعمان. كما رصد الفريق 

بالترشح لالنتخابات النيابية بإرسال رسائل قصيرة إلى المواطنين لتحفيزھم على  قيام لجان المؤازرة التابعة لبعض الراغبين

الوطني كذلك رصد الفريق ولوحظ انتشار اإلعالنات في محافظة مادبا في الشوارع العامة. كما تثبيت الدائرة االنتخابية، 

زوينة، الحقيقية، وقع االلكترونية ومنھا: بث اإلعالنات االنتخابية لمن يرغبون بالترشح على المحطات الفضائية والموا

 وسوبر ستار، وسفن ستارز، وبلدنا، وديرتنا، بشكل مخالف للقانون. 

 :المالحظات اإلجرائية على أسلوب ومنھجية العمل في فترة التسجيل 

الى ارباك العمل،  سجل فريق الرصد الوطني عددا من المالحظات االجرائية على اسلوب العمل خالل فترة التسجيل والتي ادت

  وابرزھا: 

                                                 
   ومثال ذلك ما حصل في قصبة المفرق والدوائر االولى والثالثة والسادسة في العاصمة.  ١٨
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الزرقاء، والخالدية وصبحة –عجلون، والرصيفة  –وجود نقص في إعداد الموظفين العاملين في مراكز أحوال كفرنجة  .١

البلقاء، إضافة إلى قلة عدد الماكنات  -اربد، ودير عال والصبيحي –المفرق، وقصبة اربد والشونة الشمالية –وصبحية 

ويات في مراكز بني عبيد والشونة الشمالية واربد الرئيسي والزرقاء، األمر الذي أدى إلى التأخر في المتوفرة إلصدار الھ

 أيام. ةإلى ثالثت في بعضھا صلومتفاوتة ماد إصدار الھويات ال

اشتكى ، وقد ن في مراكز التسجيل إحضار صورة شخصية حديثة لمن يرغب في تثبيت الدائرة االنتخابيةيطلب العامل .٢

مسألة ھذه المسألة  علما بأنساعات من االنتظار قبل إعالمھم بذلك، ھذا االجراء كونه كان يأتي بعد مكوثھم من اطنون المو

شكلت عبئا ماديا على المواطن بسبب ارتفاع أجور ھا أن، باالضافة الى تقديرية تخضع لتقدير وصالحية موظف الدائرة

 غلت ھذه الفترة.التصوير من قبل استوديوھات التصوير التي است

تعطل ماكنات إصدار الھويات بشكل متكرر في كل من مراكز عجلون ووادي السير ومأدبا والرمثا والشونة الجنوبية  .٣

 وماركا وصبحة وصبحية. 

تأخير إصدار البطاقات لعدة أيام في بعض مراكز التسجيل، كمركز تسجيل معان والصبيحي/البلقاء ، بني عبيد/ اربد  .٤

 ركا.والزرقاء وما

عدم اعطاء وصل استالم يمنح للمراجعين إشعاراً باستالم الموظف للھويات، ما أدى إلى إرباك عملية استالم المواطنين  .٥

 لھوياتھم فيما بعد.

تنشر عبر كانت عدم وضوح اإلعالنات الخاصة بإتمام المعامالت من حيث الرسوم والوثائق  والصور الشخصية التي  .٦

بما في ذلك تعليمات  اليومية والتي تحث المواطنين على التسجيل لدى مراكز األحوال المدنيةالتلفاز األردني والصحف 

، مما أدى الى اعاقة وتأخير إجراءات إصدار البطاقات الشخصية المثبت عليھا الدائرة تسجيل المقيمين خارج المملكة

 االنتخابية.

ر الجنوبي في محافظة الكرك إال بعد قدوم رئيس الوزراء، عدم وجود إشارات دالة على مركز تسجيل الناخبين في المزا .٧

 وتوسيع صالحيات المركز بعد ھذه الزيارة؛ إذ كان عمله مقتصرا على تثبيت الدائرة االنتخابية فقط. 

اشتكى أحد رجال األمن العام بحق موظف يعمل في مركز ناعور بشكوى مفادھا: ان ھذا الموظف كان يقوم باستالم وتسليم  .٨

 الھويات بدون التأكد من شخصية المستلم.  بعض

في من ساعات امتدت شبكة الربط االلكتروني لمكاتب األحوال المدنية لمدد متفاوتة  وتكرار حاالت انقطاع التيار الكھربائي  .٩

 ، مما أدى إلى تأخير المعامالت.في احيان اخرىإلى ثالثة أيام  بعض االحيان

 ا لمدة أربعة أيام بسبب تعطل األجھزة.تعطل التسجيل في مركز تسجيل مارك .١٠

عدم تثبيت الدائرة االنتخابية على بطاقات األحوال المدنية الصادرة بدل فاقد، األمر الذي عنى حرمان حامل ھذه البطاقة من  .١١

 بية.ممارسة حقه في االنتخاب، خصوصاً الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة ولم تحمل بطاقاتھم المفقودة دائرة انتخا
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تسجيل المستخدمين المدنيين من أفراد القوات المسلحة بشكل جماعي خالل االسبوع األخير من فترة التسجيل وبواسطة  .١٢

 كشوفات أسماء تخالف تعليمات تسجيل الناخبين القاضية بوجوب حضور الشخص نفسه أو أحد أفراد عائلته.

 لعدم وجود المواد الخام الالزمة من المورد. التوقف عن إصدار الھويات لمدة يوم في مكتب أحوال مادبا  .١٣

 معاملة ليتم بعد ذلك قبولھا في مكتب أحوال السلط  ٧٠رفض مكتب أحوال دير عالء تسجيل  .١٤

 قيام شخص بإحضار صور ألشخاص آخرين وتثبيتھا على الھويات  في مركز عين الباشا. .١٥

 ظيفيالمالحظات المتعلقة بانتھاكات حقوق اإلنسان وباالستغالل الو: 

  سجل فريق الرصد الوطني مجموعة من المالحظات التي يمكن ان تندرج تحت بند االستغالل الوظيفي، وذلك على النحو االتي:

قيام بعض رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلدية الذين ينوون ترشيح أنفسھم بتقديم خدمات لبعض المواطنين بھدف  .١

وقد  شكل سابقة خطيرة الستغالل الموقع الوظيفي للتأثير على إرادة الناخبين.حصولھم على أكبر عدد من األصوات، مما ي

إنتخابية، حيث تم مثال  لغايات مواقعھم بلديات اجراءات لمنع استغالل رؤساءوزارة الشؤون البلدية اتخذت الحكومة ممثلة ب

  . المرشحين احد بالعمل لصالح البلدية اربد بسبب قيام رئيس غرب بلدي مجلس حل

أحوال مدنية بيادر وادي السير قيام أحد ضباط األجھزة األمنية في أحد مراكز التسجيل اثناء وجوده في مكتب مدير مركز  .٢

بالتعدي بالضرب على أحد المراجعين إثر دخوله إلى مكتب مدير المركز واحتجاجه على رسوم تجديد بطاقة األحوال 

 الشخصية.

نة بألفاظ بذيئة تجاه المراجعين، وانحيازه لصالح احد المرشحين من أقاربه واستغالل تلفظ مدير أحوال مركز لواء بني كنا .٣

 .، وقد تم نقل ھذا الموظف من موقعهوظيفته من اجل منافعه الشخصية

 . ، مما يشير الى معاملة تفضيليةتم تجديد الھويات مجاناً في األسبوع األخير من فترة التسجيل لزيادة نسبة المسجلين .٤

بالذكر ان المركز كان طيلة فترة تسجيل الناخبين على تواصل دائم مع وزارة الداخلية ودائرة األحوال المدنية والجوازات وحري 

ھذه المرحلة والتوصيات الالزمة لوقف االنتھاكات وتحسين اجراءات  حوللتزويدھا بأھم المالحظات واالنتھاكات التي تم رصدھا 

في ھذا السياق استجابة وزارة الداخلية ودائرة األحوال المدنية والجوازات لعدد من التوصيات، تسجيل الناخبين. ويثمن المركز 

  واھمھا: 

 .١٩٩١، ١٩٩٠، ١٩٨٩إيقاف إجراءات طلب تجديد دفتر خدمة العلم من الشباب مواليد  .١

 لى دائرة المتابعة والتفتيش.االذين ولد آباؤھم خارج األردن مواطنين من ذوي األصول الفلسطينية إيقاف إجراءات تحويل ال .٢

ن جداول الناخبين االسم والرقم الوطني ومكان القيد ومكتب إصدار الھوية ومكان اإلقامة، وذلك إلتاحة الفرصة يتضم .٣

ً لمبدأ  للمواطنين للطعن في مركز التسجيل الكائن في الدائرة المدرج ضمنھا اسم الناخب موضوع االعتراض تحقيقا

على المواطنين الراغبين في اإلطالع على جداول الناخبين و/أو االعتراض عليھا بتوصية من المركز  الشفافية، وللتسھيل

 الوطني لحقوق اإلنسان.
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 اتاحة المجال للمواطنين لالعتراض على الجداول في الدائرة المسجل فيھا مقدم االعتراض أو الشخص موضع االعتراض. .٤

 ونية للمؤسسات الحكومية ذات العالقة.نشر جداول الناخبين على المواقع االلكتر .٥

، وفي ٧/٨/٢٠١٠-١عرض جداول الناخبين التي استمرت لمدة سبعة أيام خالل الفترة الممتدة ما بين الفريق الوطني مرحلة رصد 

خابية، وذلك لما تمثله ھذه المرحلة من أھمية بوصفھا فريق جملة من المالحظات حول آلية عرض الجداول االنتالھذا اإلطار سجل 

  األداة التي تمكن المواطن من العمل على تصحيح الجداول وإزالة مخالفات مرحلة التسجيل.  

 المالحظات على طريقة عرض الجداول االنتخابية 

  على النحو االتي: سجل فريق الرصد الوطني جملة من المالحظات على طريقة عرض الجداول االنتخابية، وذلك 

جداول الناخبين في (مكتب مديرية أحوال مدنية عجلون) فقط  اواحد اعرضت كافة مراكز تسجيل الناخبين ما عدا مركز .١

على شكل نسخة ورقية خاصة  ١/٨/٢٠١٠والحكام اإلداريين بتاريخ الداخلية الوقت والزمان الذي تم تحديده من قبل وزارة 

 اال ان صفحات ھذه الجداول لم تكن مرقمة، ولم تكن االسماء في عدد منھا واضحة، األمرث بالذكور وأخرى خاصة باإلنا

لم يمكن  احتواء غالبية الجداول على عشرات اآلالف من أسماء الناخبين، كما ان الذي أعاق عملية إطالع المواطنين عليھا

ندوبي األشخاص الذي ينوون الترشح لالنتخابات ، باإلضافة إلى أن عددا من مالمواطنين من مراجعتھا بالشكل المطلوب

وقد استمرت  .الصباح الباكر لتدقيقھا بما حال دون إمكانية إطالع اآلخرين عليھا استحوذوا على ھذه الكشوفات منذ ساعات

طريقة العرض الورقية بما رافقھا من مشاكل لمدة يومين. وقد طالب المركز وزارة الداخلية بموجب كتاب بتاريخ 

بضرورة نشر جداول الناخبين الكترونيا، كما طالبت بذلك العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين  ٢/٨/٢٠١٠

واألشخاص الراغبين بالترشح، وقد استجابت الوزارة لھذه المطالب ونشرت الجداول بصورة الكترونية على الموقع 

 محدد في القانون.، اي بعد يومين من اليوم ال٣/٨/٢٠١٠الرسمي لھا بتاريخ 

، باإلضافة إلى عدم احتواء ١٩وجود اختالف بين إعداد الناخبين في الجداول الورقية وبين عددھم في الجداول االلكترونية .٢

على المعلومات الخاصة بمكان القيد المدني للناخب ورقمه، لتسھيل عملية الطعن باألسماء المنقولة من خارج  الجداول

ا عن عدم ترتيب الجداول حسب األحرف األبجدية، وإنما حسب الرقم الوطني، األمر الذي ترتب عليه الدائرة االنتخابية، عد

ً أمام  المواطنين من  التأخير في الوصول إلى أسماء الناخبين والحيلولة دون إطالع كافة المراجعين عليھا، مما شكل عائقا

 التحقق من سالمة تسجيل غيره .

، كما ھو الحال في الدائرة السابعة في محافظة داول االنتخابية من خارج الدائرة والمحافظةوجود أسماء لناخبين في الج .٣

الثالثة في محافظة الزرقاء، والدائرتين األولى والثانية في محافظة الطفيلة، والدائرة الثانية في والعاصمة، والدائرتين الثانية 

عليه نتائج البت في االعتراضات التي قدمت الى دائرة  تما اكد محافظة مأدبا، ودائرتي بدو الشمال وبدو الجنوب. وھو

                                                 
     الجداول االلكترونية.) المتعلق بالفارق بين اعداد الناخبين في الجداول الورقية و١٠انظر مرفق رقم (  ١٩

   :االنتخابيةجداول الرصد مرحلة عرض  .٢  



 
 

34 
 

والطعون القضائية الى قدمت الى المحاكم المختصة التي يبرزھا  )٢(األحوال المدنية التي يبرزھا الشكل البياني رقم 

 .)٥(الجدول رقم 

ك والدائرة السادسة في محافظة جداول الناخبين في محافظة البلقاء وفي الدائرة السادسة في محافظة الكراحتوت  .٤

، كما تم العثور على أسماء ألشخاص متوفين في الجداول المعروضة في محافظة ة للناخبينكررمأسماء على العاصمة 

مأدبا وفي الدائرة الثالثة في محافظة الزرقاء، وباإلضافة إلى ذلك تضمنت جداول الناخبين في الدائرة السادسة في 

ألشخاص مجندين في القوات المسلحة واألجھزة األمنية، وھو ما يشكل مخالفة ألحكام قانون محافظة الكرك أسماء 

 االنتخاب.

تثبيت أماكن إقامة غير صحيحة لبعض الناخبين في الجداول بشكل يخالف الواقع وما ھو مثبت على بطاقة األحوال  .٥

 .الشخصية

رفية لواء الموقر ومكتب أحوال وجوازات ناعور ومركز مدرسة عدم التزام مراكز متصرفية البادية الشمالية الغربية ومتص .٦

جداول لم يقم بعرض الان مكتب أحوال وجوازات ناعور كما الكرك الثانوية بعرض جداول الناخبين في الوقت المحدد، 

ات جاب مساعد مدير المكتب على استفساروفق ما أمكتب ھذا الأنھا سرقت من بحجة  ٣/٨/٢٠١٠االنتخابية في يوم 

 المواطنين عن أسباب عدم العرض. 

عرض مكتب أحوال وجوازات االشرفية جداول الناخبين لدائرتين انتخابيتين وھما الدائرة الثانية  والرابعة، األمر الذي  .٧

فيھا  تتسبب في ازدحام المواطنين خاصة مع ضيق المكان، وكذلك كان الحال في مبنى محافظة العاصمة والتي عرض

 الدائرتين الثانية والثالثة.جداول ناخبي 

طنين في منطقة زھران في الدائرة الثالثة من محافظة العاصمة باإلطالع على بعض الكشوفات بصفة اعدم السماح للمو .٨

، وعدم تزويد المواطنين بأي معلومة من الكشوفات، وتفتيش شخصية بسبب امتناع الموظف المسؤول عن عرض الجداول

اتفھم الخلوية لحين مغادرتھم ومبنى محافظة العاصمة  لإلطالع على جداول الناخبين وحجز ھ المواطنين المتوجھين إلى

المبنى، باإلضافة إلى طلب الھوية الشخصية من المراجعين ومنع دخول من ال يحمل ھوية شخصية، مما أدى إلى إحجام 

 العديد منھم عن مراجعة الجداول .

األحوال الشخصية لعدد من الناخبين تحت خانة مكان إصدار الھوية، األمر الذي تثبيت عبارة الحاسب اآللي على بطاقات  .٩

على الناخب االعتراض عليھا؛ كون أن عبارة "الحاسب اآللي" ال تبين المركز الذي أصدر البطاقة، مما جعل من الصعوبة 

 .يعني عدم معرفة المكتب أو المديرية التي ينبغي تقديم االعتراض لديھا

 على أماكن عرض الجداول االنتخابية: المالحظات 

  سجل فريق الرصد الوطني جملة من المالحظات حول اماكن عرض جداول الناخبين، وفيما يلي ابرز ھذه المالحظات: 

عدم أھلية وجاھزية األماكن التي تم تخصيصھا لعرض جداول الناخبين بسبب ضيقھا وعدم وجود أماكن تتسع لعرض  .١

طيلة فترة يھا رات اآلالف من االسماء، مما أدى الى ضعف إقبال المواطنين على اإلطالع علالجداول التي تتضمن عش

عرضھا، حيث أن مفھوم عرض الجداول الوارد في قانون االنتخاب ال يعني مجرد أن توضع في صناديق كرتونية أو ملفات 
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الناخبين، بل المقصود به أن يكون من ورقية ويطلب من المواطنين البحث عن أسمائھم ضمن عشرات اآلالف من أسماء 

السھل ان يطلع اي مواطن يرغب في اإلطالع عليھا وأن يتمكن من معرفة ما إذا كان اسمه أو اسم أي ممن يعنونه موجوداً في 

 . اھذه الجداول، أو ما إذا كانت ھذه الجداول تحتوي أسماء ألشخاص ليس من حقھم أن يكونوا مسجلين فيھ

النتخابية ضمن الدائرة األولى في محافظة العاصمة وفي الدائرة الرابعة في محافظة الزرقاء في أماكن عرضت الجداول ا .٢

العرض المعلنة في الطابق الثاني، وھذه األماكن تفتقر إلى وجود مصاعد، األمر الذي شكل صعوبة للمواطنين كبار السن 

 واألشخاص المعاقين لالطالع عليھا. 

كيلومترا  ٢٥لذھاب إلى أماكن عرض جداول الناخبين ضمن منطقة عمان الرابعة التي تبعد مسافة اضطر مواطنو الجيزة ل .٣

(مبنى متصرفية لواء القويسمة، متصرفية سحاب، مكتب أحوال االشرفية) لكي يقوموا باإلطالع على أسمائھم في الجداول؛ 

األمر الذي شكل عبئا  –يھا أسماء ناخبي بدو الوسط منطقة الجيزة يعرض ف –حيث أن أسماءھم كانت غير موجودة في الجيزة 

للوصول  اكيلومتر ٣٥ماديا وجسديا عليھم. كما اضطر المواطنون في منطقة أم قصير التابعة للجيزة الى قطع مسافة تتجاوز 

 إلى أماكن العرض المحددة.

ف الخلوية بينما امتنعت عن ذلك باقي سمح للمواطنين في مركز محافظة البلقاء بتصوير الكشوفات بواسطة اجھزة الھوات .٤

 المراكز في المحافظة.  

وجدير بالذكر ان وزارة الداخلية استجابت لتوصية المركز المتمثلة بإفساح المجال لجميع المواطنين بممارسة حق االعتراض 

االنتخابية فيھا، باإلضافة إلى على جداول الناخبين لدى أمين مكتب أحوال وجوازات الدائرة االنتخابية التي تم عرض الجداول 

بافساح المجال ة المركز أمين مكتب أحوال وجوازات مكان صدور البطاقة الشخصية. كما استجابت وزارة الداخلية لتوصي

للمواطنين باالعتراض على أكثر من شخص باستخدام كشف واحد يتضمن كافة أسماء المعترض عليھم في الدائرة االنتخابية 

تقديم اعتراض واحد لكل اسم، وبغض النظر عن مكان صدور بطاقاتھم الشخصية، األمر الذي ساعد على تنقيح وليس عن طريق 

عداد كبيرة من الناخبين أجداول الناخبين من خالل ارتفاع عدد االعتراضات المقدمة الى دائرة األحوال المدنية وترتب عليھا نقل 

  الى دوائرھم الصحيحة.

  :راض على جداول الناخبينرصد مجريات االعت .٣  

- ٨برصد مرحلة االعتراض على جداول الناخبين التي استمرت طيلة سبعة أيام خالل الفترة الممتدة بين الوطني قام الفريق 

  االعتراض على الجداول االنتخابية كان أبرزھا:  عملية ل جملة من المالحظات حول يسجتم ت. وفي ھذا اإلطار ١٤/٨/٢٠١٠

التابعة لدائرة األحوال المدنية والجوازات باستقبال طلبات االعتراض على الجداول االنتخابية صباح يوم بدأت المكاتب  .١

بما ينسجم مع اإلطار الزمني المحدد في قانون االنتخاب، وقد الحظ فريق الرصد منذ البداية اقتصار  ٢٠١٠-٨-٨األحد 

ائقا أمام  ممارسة المواطنين لحقھم في االعتراض على تقديم الطعون في مكان صدور البطاقة الشخصية، مما شكل ع

/ انتخابات بتاريخ ٨٤٩الجداول االنتخابية، األمر الذي دفع المركز الى مخاطبة الحكومة بموجب كتابه رقم ح أ/

، بقبول االعتراض في الدائرة المسجل فيھا الناخب مقدم االعتراض، وقد طالب بذلك العديد من مؤسسات ٨/٨/٢٠١٠
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جتمع المدني والعديد من الراغبين بالترشح، وقد استجابت الحكومة لھذا الطلب، مما أدى الى ازدياد إعداد المعترضين الم

بإتاحة االستجابة لطلب المركز . ويثمن المركز في ھذا الصدد قيام وزارة الداخلية ٢٠وإعداد الناخبين المعترض عليھم

لوزارة الداخلية، حيث سھل ھذ األمر عملية اطالع المواطنين عليھا ومراجعتھا الجداول االنتخابية على الموقع االلكتروني 

 إلكترونياً وطباعتھا. 

 ابرزھا: من ، و٢١ھم على جداول الناخبينم اعتراضاتيتقداالسباب لمن استند المواطنون الى عدد  .٢

 %.٥٩.٤وجود أسماء لناخبين مقيمين خارج الدائرة االنتخابية بنسبة      . أ

 %.١٥.٦ء في بيانات الناخبين بنسبة وجود أخطا  . ب

 %.١٠.٤ورود أسماء ألشخاص متوفين في الجداول االنتخابية بنسبة   . ت

ورود أسماء أشخاص ال تتوفر فيھم شروط االنتخاب المحددة في قانون االنتخاب مثل المحكوم عليھم باإلفالس بنسبة   . ث

٢.١.% 

الحق كالعاملين العسكريين في القوات المسلحة واألمن وجود أسماء الشخاص اوقف قانون االنتخاب ممارستھم لھذا   . ج

 % ٣.١العام والدفاع المدني وقوات الدرك بنسبة 

 %.٨.٣عدم ورود أسماء ألشخاص تتوفر فيھم شروط االنتخاب بنسبة   . ح

 %.١ورود أسماء أشخاص محكوم عليھم بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية   . خ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ألف اعتراض. ٧٨ألف اعتراض وفي اليوم الثاني  ٢٧تراضات المسجلة في اليوم األول فمثال تضاعف العدد ثالث مرات وفقا لألرقام المعلنة من الناطق الرسمي بأسم االنتخابات النيابية األستاذ سميح المعايطة بلغ عدد االع  ٢٠

  العتراضات التي تمكن المركز من اخذ العلم بھا وليس على عدد االعتراضات الكلية.ھذه النسب مبنية على عدد ا  ٢١
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 ) عدد االعتراضات التي قدرھا فريق الرصد على جداول الناخبين في الدوائر االنتخابية على النحو االتي: ١برز الجدول رقم (يو

  ٢٢عداد االعتراضات ونسبة كل دائرة في تسجيل االعتراضاتا) ١جدول رقم (

نسبة 
المحافظة من 

مجموع 
 االعتراضات

مجموع 
االعتراضات 
 في المحافظة

 المحافظة/ الدائرة األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة امنةالث التاسعة

 العاصمة ٥٨٧٠٠ ٤٤٤٥ ١٨٠٠٠٠ ١١٠٤٠ ٤٦٤٨٤ ١٩٦٠٠ ٥٠٣٠   ٣٢٥٢٩٩ 53.1

 اربد ٢٢٥٣٩ ٣٨٠٨ ١٧ ٤٠٦ ٦١٥ ١٢٥ ٥٨٩ ١٠٨٤ ١٦٥٤ ٣٠٨٣٧ 5.0

 البلقاء ١٢٨١١٢ ٤٢٧ ٢٣٧٧ ٨٩٤      ١٣١٨١٠ 21.5

 الكرك ٥٦٤ ١٥٠٠ ١٢٨٨٨ صفر ٤ صفر    ١٤٩٥٦ 2.4

 معان ١٤٠٥٠ صفر صفر       ١٤٠٥٠ 2.3

 الزرقاء ٣٠٠٠ ٣٢٢٥ ٢٣٤ ٣٢٩٩      ٩٧٥٨ 1.6

 المفرق ١٣٣١٨         ١٣٣١٨ 2.2

 الطفيلة ٥٢٠٠ ٧١٢        ٥٩١٢ 1.0

 مأدبا ٥٢٣ ٤١٢        ٩٣٥ 0.2

 جرش ٤٦٨٢٦         ٤٦٨٢٦ 7.6

 عجلون ٤٥٧١ ٢٢٦١        ٦٨٣٢ 1.1

 العقبة ٤١٠٠         ٤١٠٠ 0.7

 بدو الشمال ٢٧٢٨         ٢٧٢٨ 0.4

 بدو الوسط ٢٠         ٢٠ 0.0

 بدو الجنوب ٥١٠٠         ٥١٠٠ 0.8

 المجموع          612481 100

  
ھا دائرة األحوال المدنية والجوازات، ويالحظ من الجدول ان ھناك تفاوتا بين األرقام التي سجلھا فريق الرصد واألرقام التي أعلنت

بتاريخ  ٢٣ح المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي لالنتخابات النيابيةيألف اعتراض وفقا لتصر ٤٢٠والبالغ عددھا 

                                                 
   ول عن االرقام والنسب الرسمية كونھا مبنية على التقارير وما وفرته مكاتب األحوال المدنية من معلومات لفريق الرصد الوطني.دقد تختلف االرقام والنسب الواردة في ھذا الج ٢٢
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في ويعود الفرق بين الرقمين إلى أن أرقام فريق الرصد تقديرية في ظل امتناع بعض مكاتب األحوال المدنية  .١٤/٨/٢٠١٠

عداد المعترضين، بحجة أنھا سلمت للمديرية العامة لألحوال المدنية محافظة العاصمة عن تزويد الفريق باألرقام النھائية ال

والجوازات العامة في العاصمة. كما طلب من أحد أعضاء فريق الرصد تقديم استدعاء لمدير عام دائرة األحوال المدنية  لتزويده 

ً بأن المركز الوطني خاطب بتاريخ بالرقم النھائي لالعتراض وزارة الداخلية لتزويده بنسخ إلكترونية من  ٢٤/٨/٢٠١٠ات؛ علما

جداول الناخبين ومن قائمة االعتراضات المقدمة عليھا مقسمة حسب المحافظة والدائرة االنتخابية، ولكن وزارة الداخلية اعتذرت 

الجداول االنتخابية تمر في مراحلھا القانونية المتعلقة باالعتراض ولم  بحجة أن ١/٩/٢٠١٠تلبية مطلب المركز بتاريخ عدم عن 

  تكتسب الدرجة القطعية لغاية تاريخه. 

ألف اعتراض،  ٢٧والتي بلغت  ٢٠٠٧وعند مقارنة عدد االعتراضات التي قدمت ھذا العام مع عدد االعتراضات التي قدمت عام 

ً عن اعتراضات عام  لىبما يزيد عيتبين بأن إعداد اعتراضات ھذا العام تضاعفت  ، ما يؤكد على أھمية ٢٠٠٧خمسة عشر ضعفا

ه قيام اإلدارة االنتخابية باعتماد مبدأ الشفافية في إعداد ونشر القوائم االنتخابية بما في ذلك استخدام الوسائل اإللكترونية لنشر ھذ

لم تعمل على نشر جداول الناخبين إلكترونياً، ولم تمكن  ٢٠٠٧م القوائم، خصوصا وأن اإلدارة االنتخابية القائمة على انتخابات عا

عداد المعترض عليھم تعزى إلى اويرى المركز ان الزيادة في  المواطنين من اإلطالع عليھا وتدقيقھا وتقديم االعتراضات عليھا.

  األسباب التالية: 

مختلفين؛ وذلك بسبب الخوف من ضياع قيام بعض األشخاص بتقديم اعتراضات على الكشوف نفسھا بأسماء أشخاص   . أ

 أحدھا لدى دائرة األحوال المدنية، األمر الذي قد يعكس عدم ثقة المواطن باألجھزة الحكومية عامة. 

لجوء بعض األشخاص الذين ينوون ترشيح أنفسھم إلى االعتراض على قوائم الناخبين الذين يشكلون قاعدة انتخابية   . ب

 لمنافسيھم. 

ألسس والمعايير التي اعتمدتھا دائرة األحوال المدنية في تثبيت الدائرة االنتخابية ألبناء باضين عدم معرفة المعتر  . ت

 الدائرة الذين يقيمون خارجھا وبرغبتھم بممارسة حقھم االنتخابي فيھا.

 يلي: ما في مجال االعتراض على جداول الناخبين  اإلدارة االنتخابيةعلى ھا فريق الرصد ومن المخالفات التي سجل .٣

قيام بعض المكاتب التابعة لدائرة األحوال المدنية بالبت في بعض طلبات االعتراضات الشخصية في اليوم األول لعملية   . أ

صدر تعميم عن مدير عام دائرة األحوال المدنية يمنع البت في االعتراضات  ٨/٨/٢٠١٠تاريخ باالعتراض، إال أنه 

، كما الحظ فريق الرصد في ھذا السياق تكتم المسؤولين في االعتراضات لبتلحين بدء الفترة الزمنية المحددة لمرحلة ا

 على نتائج البت في االعتراضات الصادرة في ذلك اليوم. 

، كما اشتملت على مخالفات رافقت إعداد ٢٠١٠ط االعتراضات المقدمة بمخالفات رافقت إعداد جداول عام اارتب  . ب

ن المركز كان قد رصد في مرحلة تسجيل الناخبين وإعداد الجداول االنتخابية جداول األعوام السابقة، وحري باالشارة ا

 مع عدم تثبيت الدائرة عليھا.  ٢٠٠٧و ٢٠٠٣وجود ھويات مقصوصة ومختومة انتخب بموجبھا في عامي 

                                                                                                                                                                  
٢٣  http://www.petra.gov.jo/Artical.aspx?Lng=&Section=1&Artical=214708  
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على غرار مرحلة القيام بذلك حد أفراد األسرة ألالسماح وعدم حضور الشخص المعني بتقديم االعتراض اشتراط   . ت

 إعداد جداول الناخبين. 

كالبطاقة  - دائرة األحوال المدنية والجوازات في بعض الحاالت من األوراق الثبوتية لمقدم االعتراض عدم تحقق   . ث

 بدعوى توفر المعلومات الشخصية لدى مكاتب األحوال. –الشخصية وشھادة الميالد 

لوجود ضغط في بعض مراكز المحافظة، وھو ما  تمديد فترة تقديم االعتراضات في اليوم األخير في محافظة اربد  . ج

  يخالف القانون.

تأخر مراكز تقديم االعتراضات في محافظة مأدبا عن وضع إشارات دالة عليھا حتى منتصف األسبوع المخصص لھذه   . ح

 الغاية. 

  نتخابية:جداول االالالبت في االعتراضات على جريات رصد م .٤  

في االعتراضات التي قامت بھا دائرة األحوال المدنية والجوازات العامة في الفترة الممتدة  تابع فريق الرصد الوطني مرحلة البت

، حيث شكلت الدائرة لھذا الغرض لجانا للبت في االعتراضات المقدمة على الجداول االنتخابية، ٢٠١٠أيلول  ٤آب ولغاية  ١٥من 

، وقد ٧/٩/٢٠١٠-٥ول االعتراضات المقدمة في موعدھا المحدد وھو ومن ثم تم تزويد الحكام اإلداريين بقرارات البت الصادرة ح

، وتضمنت قوائم المعترض عليھم المعلومات التالية: للناخبين نشرت القوائم في األماكن ذاتھا التي عرضت فيھا الجداول األولية

جديدة)، والرقم الوطني، واسم الناخب، ما نوع االعتراض، ومكتب القرار، ورقم القرار، وتاريخ القرار، وخالصة القرار(الدائرة ال

  ممارستھم لھذا الحق. ليسھل على الراغبين بالطعن القضائي 

وقد سجل فريق الرصد الوطني إعداد الناخبين المعترض عليھم واإلعداد المضافة والمنقولة في كل دائرة حسب المحافظة، كما 

اعتراضات المواطنين على القوائم االنتخابية من قبل دائرة األحوال المدنية ، وذلك بعد البت في )٣) ورقم (٢ين رقم (يبرزه الجدول

ألف  ١٦٥حسب قوائم وزارة الداخلية، وقد بلغ مجموع االعتراضات التي قبلتھا دائرة األحوال المدنية والجوازات العامة نحو 

  اعتراض، وجاءت على النحو األتي:

ي كل دائرة نتيجة البت في االعتراضات التي قدمت الى دائرة األحوال المدنية على جداول عداد المضافة ف) يبين نسبة األ٢جدول رقم (
  الناخبين مقارنة مع عدد الناخبين المسجلين في الجداول االولية لتلك الدائرة

 المحافظة/ الدائرة األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة

 العاصمة ١٠.٤ 15.5 10.4 11.5 10.4 10.2 4.3    

 اربد 3.2 0.2 0.8 0.5 1 0.7 1.5 0.6 0.9

 البلقاء 2.4 6 3.3 15.6          

 الكرك 2.7 2.2 0.7 1 0.3 0.8      

 معان 1.4 1.2 0.7            

 الزرقاء 11.8 4.7 4.6 11          
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 المفرق 1.7                

 الطفيلة 0.7 0.5              

 مأدبا 2.8 1.1              

 جرش 1.6                

 عجلون 1.1 0.4              

 العقبة 4.1                

 بدو الشمال 0                

 بدو الوسط 0                

 بدو الجنوب 0                
  

لى كل دائرة نتيجة البت في االعتراضات التي قدمت الى دائرة األحوال المدنية على جداول عداد المنقولة ا) يبين نسبة األ٣جدول رقم (
  الناخبين مقارنة مع عدد الناخبين المسجلين في الجداول االولية لتلك الدائرة 

 المحافظة/ الدائرة األولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة

 العاصمة 6.7 8.3 23.2 3 18.2 18.6 12.2    

 اربد 0 0.4 0 0 0.7 0 2.3 1.1 3.7

 البلقاء 10.6 1.5 3.4 3.7          

 الكرك 0.9 6.7 2.9 0 0 1.5      

 معان 5.4 0 0            

 الزرقاء 0.4 12.8 2.8 3.2          

 المفرق 3.5                

 لةالطفي 10.2 7.7              

 مأدبا 0 2.4              

 جرش 5.6                

 عجلون 0.5 2.4              

 العقبة 7.4                

 بدو الشمال 1.8                

 بدو الوسط 0.4                

 بدو الجنوب 2.1                
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  من الدوائر االنتخابية في كافة دوائر المملكة. ) نسبة إعداد الخارجين١ويوضح الشكل البياني رقم (

ويظھر الشكل البياني أن 

محافظة العاصمة قد حظيت 

بالقدر األكبر من عدد األصوات 

%، وحري ٦٤المنقولة بنسبة 

باإلشارة أن الدائرة الثالثة في 

محافظة العاصمة كانت ھي 

الدائرة األكبر التي شھدت عملية 

ھم إلى نقل الناخبين منھا وإعادت

%، ٢٣بنسبة  دوائرھم األصلية

وقد جاءت في المرتبة الثانية 

بعدھا الدائرة الخامسة بنسبة 

%، والدائرة الثانية بنسبة ١٤

%. ويالحظ بأن قرابة ربع ١٠

المسجلين في الدائرة الثالثة 

في مقيمين كانوا من غير الناخبين الوعشر المسجلين في الدائرة الثانية في محافظة العاصمة  الخامسةوسبع المسجلين في الدائرة 

  من دوائر اخرى. تلك الدوائر، وھو مؤشر يكشف عن دور المرشحين في تلك الدوائر بنقل ناخبين إليھا 

  عداد الداخلين في كل دائرة على النحو االتي:أ) نسبة ٢كما يوضح الشكل البياني رقم (

عداد المسجلين في أويظھر الشكل البياني 

ة لمكان اإلقامة أو أصل دوائر مغاير

العائلة، وقد حظيت محافظة العاصمة 

بالنسبة االكبر من اإلعداد العائدة لدوائرھم 

%، وجاءت الدائرة ٦٩األصلية بنسبة 

الثالثة في محافظة العاصمة في المرتبة 

%، تلتھا الدائرة الثانية ١٠األولى بنسبة 

%، ٧% والدائرة االولى بنسية ١٠بنسبة 

دل على مدى رغبة الناخبين وھذا مؤشر ي

  بالعودة إلى دوائر تجمعھم العشائري.
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  وعلى صعيد اخر، تم رصد جملة من المالحظات على مرحلة البت في االعتراضات وابرزھا:

بخصوص االستثناءات القانونية في تسجيل المسيحيين والشركس  - تسببت اآللية التي تعاملت بھا دوائر األحوال المدنية   . أ

في إعادة الكثير منھم الى دوائر ليس لھم فيھا مقعد حسب مكان اإلقامة أو  -في مرحلة البت في االعتراضات والشيشان 

 األصل.

ً في   . ب ً على موقع وزارة الداخلية وورقيا تم عرض كشوفات قرارات البت في االعتراضات على جداول الناخبين إلكترونيا

 األماكن نفسھا التي عرضت فيھا الجداول األولية.

ول عن نشر قوائم ؤامتناع الموظف المس ٧/٩/٢٠١٠محافظة البلقاء في يوم  سجل فريق الرصد في الدائرة األولى /  . ت

ول عن نشر قوائم الناخبين في ؤظھراً، وفي اليوم نفسه قام الموظف المس ١٢الناخبين في مبنى بلدية السلط حتى الساعة 

الجداول؛ بسبب مغادرته مبنى المحافظة وإغالق الباب على مكان عرض مبنى محافظة البلقاء بمنع المواطنين من مشاھدة 

  الجداول. 

  نتخابية:جداول االال رصد مجريات الطعون القضائية في .٥  

تابع الفريق الوطني لرصد العملية االنتخابية مرحلة الطعون في القرارات الصادرة عن مكاتب دوائر األحوال المدنية المقدمة لدى 

، وقد تخللتھا عطلة عيد الفطر، إال أن رئيس المجلس القضائي قام ١٣/٩/٢٠١٠—٨اية، حيث امتدت ھذه الفترة من محاكم البد

بالتعميم على كافة محاكم البداية بمباشرة أعمالھا خالل العطلة، وقد تسبب تزامن فترة الطعن القضائي مع عطلة عيد الفطر بإحجام 

في الطعن بالقرارات الصادرة عن دوائر األحوال المدنية اللتزاماتھم االجتماعية والدينية، العديد من المواطنين عن ممارسة حقھم 

  باالضافة الى صعوبة التواصل مع المحامين في ھذه الفترة لتوكيلھم بقضايا الطعون. 

التي  وقد استقبلت محاكم البداية الطعون

 ٤٤٣تقدم بھا المواطنون والتي بلغت 

، بينما بلغت بيانات المحاكمطعنا وفقا ل

طعنا حسب المعلومات التي حصل  ٤٤٠

عليھا فريق الرصد العامل في الميدان، 

عداد الطعون أ) ٤ويوضح الجدول رقم (

المقدمة لدى المحاكم حسب المحافظة 

عداد المطعون بھم حسب ما رصده أو

 .٢٤يالفريق الوطن

                                                 
  )، اال ان ھذا الجدول يمكن اعتماده للتعرف على توزيع الطعون حسب المحافظات مع وجود ثالثة طعون غير مصنفة حسب معلومات المركز.٤٤٣من المؤكد ان الرقم االدق ھو الرقم الوارد من المحاكم وھو (  ٢٤

  ) يبين إعداد الطعون المقدمة لدى المحاكم حسب المحافظة٤جدول رقم (

  عدد الطعون  المحافظة

  ٣٠  اربد
  33  الكرك
  ١٤  معان

  ٤٠  البادية الجنوبية
  ٠  العقبة
  ٣٤  المفرق

  عمان
جنوب  ١٢غرب عمان،  ١٠بداية عمان،   ١٦محكمة شرق عمان،  ٦(  ٦٣

  شمال عمان) ١٩عمان، 
  ٣٠  الزرقاء
  ٣  مأدبا
  ١٧١  البلقاء
  ٢  الطفيلة
  ١١  جرش
  ٩  عجلون
  ٤٤٠  المجموع
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إال ان اشتراطات  ٢٠١٠لعام  ٩من قانون االنتخاب رقم  ١٦في المادة النص على ذلك وعلى الرغم من مجانية الطعون كما ورد 

ال تجيز المثول أمام  محاكم البداية من  ٦٣/١وقانون أصول المحاكمات المدنية في المادة  ٤١/٢قانون نقابة المحامين في المادة 

ً للوكالة ٤٠ديناراً و ١٤ر الذي حمل المواطنين أعباًء مالية قدرھا غير توكيل محامي، األم ً رسما في حال رغبتھم في تقديم  قرشا

  من تقديم الطعون. ما حدّ م، باألضافة إلى اتعاب المحاماة، الطعون

ا االنتخابية، كما لوحظ كيفية التعامل مع القضاي الىولوحظ عدم وجود لوحات إرشادية في المحاكم لمساعدة المراجعين في إرشادھم 

كالئحة دعوى للطعن، األمر الذي لم يمكن عددا من المراجعين من معرفة التفاصيل  اأن المحاكم لم توفر نموذجا جاھزا معد

  المطلوبة لرفع الدعوى، وترك األمور مبھمة وحسب معرفة المحامين.

عون لم يكونوا مھيئين أو مدربين بشكل جيد على التعامل مع الحظ فريق الرصد أن موظفي المحاكم الذين يستقبلون دعاوى الطكما 

 الدعاوى، وقد ورد للمركز شكاوى حول اختالف المتطلبات من مرفقات وبيانات من محكمة إلى أخرى. ھذا النوع من

 مجريات البت في الطعون القضائية  

فصل بالطعون المقدمة من قبل المواطنين حول بالنظر وال ٢٠١٠/ ٢٣/٩- ١٤قامت محاكم البداية وخالل الفترة الممتدة بين 

قرارات دائرة األحوال المدنية والجوازات بخصوص الطلبات واالعتراضات التي قدمت لديھا على جداول الناخبين، حيث بلغ 

ً موزعة على مختلف المحافظات واأللوي ٤٤٣  -وحسبما أعلن مدير المكتب الفني لمحكمة التمييز  -وع الطعون ممج ة طعنا

    ):٥باستثناء محافظة العقبة التي لم يقدم فيھا أي طعن وقد كانت نتائج الطعون على النحو التالي الذي يظھره جدول رقم (

  ) يبين عدد الطعون التي قدمت في المحاكم المختصة والقرارات التي صدرت بخصوصھا ٥الجدول رقم (

 فصل

 المكان د القضاياعد رد فسخ تصديق فسخ وتصديق اسقاط رد شكلي إحالة

 اربد 30 17 13            

 عمان ٦٧ ٢٠ ٢٥ ١٠ ٤ ١ ٥ ١ ١

 الزرقاء 30 6 14 10          

 البلقاء/السلط 171 159 12            

 المفرق 34 5 22 6   1      

 الكرك 33 2 4 27          

 عجلون 9 0 3 6          

 جرش 11 3 7 1          

 معان 54 1     50 3      

 مأدبا ٢ 1   1          

 الطفيلة 2   2            

 المجموع 443 214 102 61 54 5 5 1 1
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اكم ان نوبدراسة ھذه األرقام يالحظ  ل المح رد الشكلي من قب رد وال ـكانت سبة ال ارب ال ة وتق ي عدم دخول ٥٠مرتفع ا يعن %، مم

ستند إليھا مقدمو ھذه الطعون  في طعونھم، واقتصار دورھا على البحث في األسباب المحاكم في دراسة األسباب الموضوعية التي ا

ى أن  ذه النسبة إل اع ھ ون، ويعزى ارتف ذا الطع ا ھ ي استندت إليھ الشكلية مما حرمھا من بسط رقابتھا على موضوعية األسباب  الت

ويسجل المركز عدم  .عن آليات  تقديم الطعون وشروطھان وفيھم المختصن عملية تقديم الطعون لم يسبقھا أي توعية للمواطنين بم

ة بضمان حق  اة من الطعون القضائية والمتمثل ة المتوخ مواءمة اإلجراءات الخاصة بالطعن القضائي  في قانون االنتخاب مع الغاي

ذا المواطنين في المشاركة في االنتخابات، مما يتطلب عدم  خضوع ھذا الحق ألي اشتراطات شكلية أو قانو نية تعيق من ممارسة ھ

ق  انون االنتخاب الحالي إذ كشف التطبي م يراعه المشرع في ق ا ل ذا م ة، وھ ذه الطعون بالمجاني الحق إضافة إلى ضرورة اتسام ھ

ز التصاف في اإلجراءات وعدم اعن التعقيد العملي ألحكامه  ة الطعن القضائي  في تعزي بالسالسة واليسر، ما ساھم في عدم فاعلي

 الجداول االنتخابية. سالمة

وحسبما  ٢٧/٩/٢٠١٠-٢٥بين ما وقد قامت محاكم البداية بإرسال نتائج البت في الطعون لدائرة األحوال المدنية في الفترة الممتدة 

 ٢٨/٩/٢٠١٠ھو منصوص عليه في القانون، وبعد ذلك قامت دائرة األحوال المدنية والجوازات العامة  وخالل الفترة الممتدة من 

بتزويد  ٦/١٠/٢٠١٠-٤ل الفترة الممتدة خالقامت ثم بتعديل جداول الناخبين وفق قرارات المحاكم المختصة،  ٣/١٠/٢٠١٠غاية ول

 الحكام اإلداريين بالجداول النھائية للناخبين، إال أن الحكام اإلداريين لم يقوموا بنشر جداول الناخبين بعد اكتسابھا الصفة القطعية

ورقياً، بالرغم من قيام وزارة الداخلية بنشر الجداول األولية للناخبين وأسماء المعترض عليھم لدى دائرة األحوال  سواء الكترونياً أو

وعلى الرغم من عدم وجود نص في القانون يحتم على وزارة الداخلية نشر القوائم النھائية المدنية على الموقع االلكتروني للوزارة. 

يرى ان عدم قيام الحكام اإلداريين بنشر اال ان المركز نتخاب الحالي مما يؤشر الى قصور تشريعي، لجداول الناخبين في قانون اال

جداول الناخبين بعد أن اكتسبت الدرجة القطعية ليتسنى لجمھور الناخبين والمرشحين اإلطالع عليھا والتأكد من سالمتھا 

، والتي تقضي بتزويد األحزاب السياسية ابية المتعارف عليھا دولياً حد المقومات األساسية لشفافية العملية االنتخأيتعارض مع 

   .والمرشحين ومنظمات المجتمع المدني والناخبين بالجداول االنتخابية بصفتھا النھائية

ً من المركز زلنشر الجداول القطعية خاطب وزير الداخلية رسمياوقد نشر المركز بيانا بھذا الخصوص و ار ، كما ان وفداً رسميا

اكتفت وزارة الداخلية بنشر الجداول واثر ذلك وزارة الداخلية وطالب بنشر الجداول النھائية بعد ان اكتسبت الدرجة القطعية، 

ويذكر ان ھذه الجداول لم تتضمن أسماء األشخاص الذين لم يراجعوا  .٢٣/١٠/٢٠١٠النھائية للناخبين على موقع الوزارة بتاريخ 

مثبت عليھا الدائرة االنتخابية التي تم نقلھم إليھا اما بقرار من دائرة األحوال الالستالم بطاقاتھم الشخصية دائرة األحوال المدنية 

المدنية او بموجب قرار قضائي نتيجة لالعتراضات والطعون التي تقدم بھا المواطنون، والذين بلغ عددھم وفق التقديرات 

خوف من ان يقوم ھؤالء األشخاص بالتصويت أكثر من مرة، األمر الذي شكل الف مواطن وذلك بحجة ال ١٥٠الرسمية ما يقارب 

مخالفة صريحة لقانون االنتخاب الذي اعتبر ان جداول الناخبين في ھذه الحالة قطعية وال يجوز حذف او إضافة أسم أي مواطن 

  .اعليھ
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د الحق في الترشيح الوجه اآلخر للحق في االنتخاب، على اعتبار أن االنتخاب والترشيح حقان متكامالن ال تقوم الحياة النيابية يع

على ضمان حق الترشيح لحقوق االنسان المواثيق الدولية كما حرصت بواحد منھما دون اآلخر، ولھذا حرص الدستور األردني 

 ً ً وإنسانيا ً سياسيا ً ال يجوز المساس به أو االنتقاص منه، ويجب على أي قانون أن يكفل حق جميع المواطنين في بوصفه حقا مقدسا

المشاركة بإدارة الشأن العام من خالل الترشيح لعضوية المجالس النيابية ضمن قيود معقولة، وبما يضمن إتاحة الفرصة لجميع 

ً لجميع  الراغبين بالمشاركة في إدارة الشؤون العامة التقدم لھذه ً متاحا المھمة ضمن تلك الشروط التي تجعل من حق االنتخاب حقا

  .الناخبين

منه، والتي كررھا قانون االنتخاب  ٧٥وفي ھذا اإلطار وضع الدستور األردني جملة من الشــروط للترشــح وردت في نص المادة 

/ھـ) من ٧٥/١لنص المادة (ته مؤقت في ھذا الجانب مخالفالمركز يأخذ على قانون االنتخاب الإال ان ، ٢٠١٠لعام ) ٩رقم ( المؤقت

التي تنص على ان ال يكون عضوا في مجلسي األعيان والنواب من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد كما ذكر سابقاً، و ،الدستور

ص، إال ان و عام او خامطلقا لصيغة العفو ولم يخصصه بعف النص جاء حيث، يعف عنهعلى سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم 

  قانون االنتخاب خصص العفو بان اقتصره على العفو العام دون العفو الخاص.

 مرحلة تسجيل المرشحين:رصد  .١  

 :المالحظات على سير عملية الترشيح 

- ١٠الواقعة بين التي استمرت لمدة ثالثة أيام خالل الفترة  ٢٠١٠مرحلة الترشيح لالنتخابات النيابية لعام الوطني رصد الفريق 

. وفي ھذا اإلطار لمس راصدو الفريق الوطني تعاون اللجان المعنية معھم وتقديم التسھيالت الممكنة، وقد سجل ١٢/١٠/٢٠١٠

  الفريق على سير عملية الترشيح ما يلي: 

تشرين أول  ١٠الموافق بدأت عملية قبول طلبات الترشيح في جميع الدوائر االنتخابية منذ بداية الدوام الرسمي ليوم األحد   . أ

، ولم يتم أي إيقاف لعملية التسجيل أثناء ساعات الدوام الرسمي، كما لم يتم قبول أي طلبات للترشح بعد انتھاء وقت ٢٠١٠

 الدوام الرسمي. 

في مكان بارز وبخط واضح، كما كان يتم توضيحھا للراغب بالترشيح من قبل متصّرف  ةكانت تعليمات الترشيح موضوع  . ب

  رة والموظف المختص.الدائ

حرص الموظفون المكلفون باستقبال طلبات الترشيح على طلب األوراق الثبوتية من المرشح وتدقيقھا بشكل كامل، مما أكد   . ت

 إلمامھم بإجراءات التسجيل والشروط الواجب توفرھا في المرشح. 

لك حسب ما نشره رؤساء اللجان المركزية في امرأة، وذ )١٤٢(مرشحاً منھم  )٨٥٤(بلغ عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب و

، وتم قبول جميع طلبات الترشيح ما عدا خمسة في محافظتي عمان وإربد، وقد توالت ١٦/١٠/٢٠١٠الصحف اليومية بتاريخ 

والطعون القضائية  ح لعضوية مجلس النواب يالترشومجريات رصد مرحلة 
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توزع المرشحون  وقدمرشحاً،  ٧٦٣بلغ العدد النھائي للمرشحين  الى ان ١/١١/٢٠١٠انسحابات عدد من المرشحين حتى تاريخ 

 ):٦لى الدوائر االنتخابية والفرعية كما ھو مبين في الجدول رقم (ع

  يبين عدد المرشحين الموزعين حسب الدوائر الفرعية  )٦( الجدول رقم

 المدينة  الدائرة الرئيسية ١ف ٢ف ٣ف ٤ف ٥ف ٦ف ٧ف المجموع

 عمان  األولى 4 3 7 7 13   34

 عمان  الثانية 4 5 7 9 6   31

 عمان  الثالثة 6 9 5 7 7   34

 عمان  الرابعة 6 9 3     18

 عمان  الخامسة 7 6 4     17

 عمان  السادسة 9 6 2     17

 عمان  السابعة 7       7

   بدو الوسط 5 8 8     21

 اربد األولى 7 5 3 15 5   35

 اربد الثانية 3 17 5     25

 اربد الثالثة 7       7

 اربد لرابعةا 3 8      11

 اربد الخامسة 7 12      19

 اربد السادسة 20       20

 اربد السابعة 5       5

 اربد الثامنة 6       6

 اربد التاسعة 8       8

 البلقاء  األولى 5 10 4 6 4 9 3 41

 البلقاء  الثانية 9       9

 البلقاء  الثالثة 11       11

 اء البلق الرابعة 15       15

 الكرك األولى 8 11 4     23

 الكرك الثانية 8 4      12

 الكرك الثالثة 5 6      11

 الكرك الرابعة 13       13

 الكرك الخامسة 13       13

 الكرك السادسة 11       11

 معان األولى 5 5      10

 معان  الثانية 7       7

 معان  الثالثة 4       4

   بدو الجنوب 3 7 5     15

 الزرقاء األولى 9 7 11 2 6   35

 الزرقاء الثانية 6 9 10     25

 الزرقاء الثالثة 7       7

 الزرقاء الرابعة 9 9      18

 المفرق  االولى 6 4 5 7    22

   بدو الشمال 4 6 8     18

 االولى 3 2 4     9
 الطفيلة 

 الثانية 10       10

 مادبا  الولىا 13 7 8     28
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 الثانية 10       10

 جرش  االولى 7 7 7 7    28

 االولى 8 8 7     23
 عجلون 

 الثانية 6       6

 العقبة  االولى 6 8      14

          

 المجموع        763

  
في الدائرة  اثنين مرشحينعداد المرشحين من دائرة فرعية ألخرى، حيث كان أدناھا أويكشف الجدول وجود تفاوت كبير بين 

الفرعية الرابعة من الدائرة االنتخابية األولى في محافظة الزرقاء وفي الدائرة الفرعية الثالثة من الدائرة االنتخابية السادسة في 

  اربد.  مرشحاً في الدائرة الفرعية األولى من الدائرة االنتخابية السادسة في محافظة ٢٢محافظة العاصمة، بينما كان أعالھا 

يتضح أن ھناك تراجعاً في  ٢٠٠٧عداد المرشحين النتخابات عام أمع  ٢٠١٠عداد المرشحين لالنتخابات في عام أوبمقارنة 

مقعداً.   ١٢٠إلى  ١١٠، وذلك بالرغم من زيادة عدد المقاعد من ٢٠٠٧% عن عام ١٤بنسبة  ٢٠١٠عداد المرشحين لعام أ

، لوحظ تراجع نسبة المرشحات بمقدار ٢٠٠٧مع انتخابات عام  ٢٠١٠مرشحات لعام عداد النساء الأوفيما يتعلق بمقارنة 

مقعداً، كما يشار إلى خلو قائمة أسماء  ١٢على الرغم من ارتفاع عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى  ٢٠٠٧% عن عام ٢٨

 . االنسحابية ، مما يستدعي البحث عن اسباب ھذه النزعةالمرشحين في دائرة بدو الجنوب من أي مرشحة

  وبالمقابل، الحظ الفريق الوطني جملة من المآخذ التي أعاقت سير عملية الترشيح، وأبرزھا:

عدم نشر اللجان المركزية ألسماء من تقدموا بطلبات الترشيح في الدوائر الفرعية التي ترشحوا فيھا واكتفائھا باإلعالن   . أ

الترشيح، وكذلك امتناع اللجان المركزية عن تزويد المرشحين بأسماء األولي عن عدد المرشحين مع نھاية كل يوم من أيام 

األشخاص الذين سبقوھم بالترشيح في الدوائر الفرعية، األمر الذي أثار قلق الناخبين والمرشحين على حد سواء؛ وذلك 

ً بأن عدد ناخبيه أكبر من أو احتمال الفوز بما يشبه التزكية، إن كان معر بسبب التخّوف من احتمال فوز أحدھم بالتزكية وفا

من الحكومة تضمن عدم  ملموسةعدد ناخبي منافسيه في الدائرة الفرعية نفسھا. وقد رافق ھذا التكتم عدم وجود إجراءات 

بعض المرشحين صرحوا بأنھم تمكنوا من رؤية قوائم المرشحين قبل  إال انب أي معلومات عن الدوائر الفرعية، يتسر

م، مما أدى إلى قيام بعض الراغبين في الترشيح إلى تأخير ترشحھم للدوائر الفرعية حتى الساعة تسجيل طلبات ترشحھ

األخيرة من العملية، وكذلك قيام عدد كبير من المرشحين بمتابعة عملية التسجيل في الدوائر الفرعية والوھمية، سواء عبر 

وحري يخبرونھم بمن سجل وأين سجل؟.  كانوا ھم الذينوجودھم المباشر في مبنى المحافظة، أو من خالل إرسال مندوبي

قانون االنتخاب ال يلزم المحافظ باإلعالن   مصادر سياسية وحكومية تؤكد أن عن أن الصحف اليومية تناقلت أخباراً ذكر بال

اإلعالن عن  المرشحين في الدوائر الفرعية أثناء عملية التسجيل، كما أن القانون ال يمنع المحافظ أيضا من عن أسماء

األسماء كونھا غير سرية. وحري باإلشارة كذلك أن اللجان كانت تنبه المرشحين إلى ضرورة عدم اإلعالن عن دوائرھم 

المرشحين في الدوائر اسماء الفرعية، وذلك بالرغم من أن الحكومة أعلنت صراحة في وسائل اإلعالم بأنھا ستقوم بنشر 

المرشحين من السرية المحيطة بموضوع الدوائر الفرعية وضبابية القانون حولھا، ، وقد شكا أكثر الفرعية أوال بأول

 وتحديدا ماذا سيحدث إذا لم يسجل أحد في دوائر فرعية.
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ويرى المركز أن عدم إفصاح الحكومة عن أسماء مرشحي الدوائر الفرعية أوال بأول يتنافى مع مبدأ علنية الترشيح الذي 

شفافية عملية الترشيح، كما يتناقض مع مبدأ المساواة بين المرشحين في الحصول على يھدف إلى حماية تنافسية و

ئر وادالعدد المرشحين في  الكبير في تفاوتالفرص متساوية للوصول إلى المقاعد البرلمانية، وھو ما يفسر جزئيا 

ات الخاصة بأسماء المرشحين في يتنافى ھذا االجراء كذلك مع حق المرشح والناخب في الحصول على المعلوموفرعية، ال

الدوائر الفرعية، خصوصا وأن شكل الدوائر الفرعية يسمح بتوزيع المقاعد النيابية بين مرشحين أقوياء بصورة اقرب 

أن بعض المرشحين ابدوا تذمرھم من وجود اتفاق بين  هذكرمن الجدير . وإلى التزكية بدال من التنافس الحر والنزيه

على تقاسم الدوائر الفرعية بينھم، كما اعترض أحد المرشحين على عدم العدالة في تقسيم الدوائر مقارنة  المرشحين األقوياء

 بإعداد السكان المقيمين فيھا.

ول في احتج المرشحون في الدائرة الرابعة   . ب ائج قب ار نت ة في أظھ ة المركزي أخر اللجن ى ت اء عل ائج  رفض وامحافظة البلق نت

 .اتمن تقديم الطلب لليوم الثالث الترشيح 

ين   . ت ة ب ز في المعامل ا التميي ة في محافظة العاصمة مفادھ ة المركزي تلقى فريق الرصد شكوى من احد المرشحين ضد اللجن

اقي  ا ب ي مر بھ اإلجراءات الت م يمر ب المرشحين، حيث تم استقبال أحد الراغبين في الترشيح في مكتب المحافظ مباشرة، ول

 الراغبين في الترشيح.

ين اثنتين من قبل مرشحين حول تقاضي أمانة عمان الكبرى أمواال نقدية لضمان حسن تنفيذ الحملة يقى المركز شكوتل  . ث

الدعائية وإزالة اليافطات خالل مدة أسبوعين من تاريخ انتھاء االنتخابات، علما بان أمانة عمان الكبرى نفت ذلك وأكدت 

نتخابية التي أعطت للمرشحين الحق في دفع المبلغ المالي نقدا أو بموجب شيك التزامھا بشروط وتعليمات استخدام الدعاية اال

 تأمين.

اعترض ثالثة مرشحين على تعدد الجھات الواجب مراجعتھا الستصدار الوثائق المرفقة في طلب الترشيح، وقد صرح   . ج

من صعوبات في الحصول على احدھم لفريق الرصد بأن استصدار شھادة عدم المحكوميه استغرق وقتا طويال، وشكا آخر 

 والتسجيل ال تتم في مكان واحد. الرسوم ن على كون عملية دفع وخرآوثيقة إثبات الجنسية. كما اعترض ثالثة 

طالب ثالثة مرشحين بوجود لجنة مركزية واحدة الستصدار الوثائق الالزمة للترشح، وطالب احد المرشحين بالسماح   . ح

لمرشح وينوب عنه في تسجيله كمرشح، وطالب مرشحان اثنان أن يكون التسجيل بتوكيل أحد األشخاص ليقوم مقام ا

الكترونياً بواسطة االنترنت، كما اعترض مرشح واحد على مركزية التسجيل مطالبين بأن يكون التسجيل في مراكز األلوية 

 أيضاً.

  

  

 



 
 

49 
 

 :الطعون القضائية في عملية الترشيحمرحلة رصد  .٢  

رصد العملية االنتخابية مرحلة الطعون من قبل المرشحين في قرارات اللجان المركزية الرافضة لترشيحھم تابع الفريق الوطني ل

ھا خالل ثالثة أيام فيولمدة ثالثة أيام، كما تابع الفريق قيام المحاكم بدراسة الطعون والبت  ١٠/٢٠١٠/ ١٦اعتبارا من يوم السبت 

  .١٠/٢٠١٠/ ٢١انتھت يوم 

ام خمسة من الراغبين في الترشيح بتقديم خمسة طعون قضائية في قرارات اللجان المركزية في عمان واربد، وقد سجل الفريق قي

سنة واحدة بسبب ارتكابه جريمة  لىوالتي عللت سبب رفض قبول طلبات الترشيح إما لصدور حكم قضائي بالسجن لمدة تزيد ع

. ٢٠١٠لسنة  )٢٦( رقم للشركس والشيشان بموجب نظام تقسيم الدوائر غير سياسية أو للترشح خارج الدائرة االنتخابية المخصصة

وقد صدرت أحكام قضائية برد جميع الطعون باستثناء الطعن المقدم من احد المرشحين إلى محكمة جنوب عمان، حيث قررت 

لطلب ھذا المرشح كان المحكمة فسخ قرار اللجنة المركزية وقبول ترشيحه. وحري باإلشارة أن سبب رفض اللجنة المركزية 

  صدور حكم بحقه بجنحة إساءة االئتمان.

ويذكر انه قد صدر حكمان متناقضان عن محكمتي بداية في الجرم نفسه، إذ قبل الطعن المقدم من احد المرشحين رغم اعتراض 

القضاء كون يمر الذي يتطلب أن اللجنة المركزية عليه بسبب إدانته سابقا بجرم إساءة االئتمان في حين رد طلب المرشح األخر، األ

  طعون المرشحين على قرارات اللجان المركزية.على درجتين فيما يتعلق ب

 كما تابع الفريق الوطني طعون الناخبين في قبول طلبات ترشيح المرشحين لعضوية مجلس النواب السادس عشر، والتي بدأت يوم

، وقد ٢٢/١٠/٢٠١٠الجمعة  قوائم بأسمائھم في الصحف المحلية يوم لمدة ثالثة أيام، وذلك بعد أن نشرت ٢٣/١٠/٢٠١٠السبت 

  زودت المحاكم قراراتھا للجان المركزية لتصبح جداول المرشحين قطعية ونھائية. 

العاصمة وثالثة مرشحين في محافظة حد عشر طعنا قضائيا في قبول ترشح ثمانية مرشحين في أوسجل الفريق الوطني تقديم 

  :وھي نحصرت أسباب الطعون في خمسة أسباب رئيسةمحافظة إربد، وا

  وجود مرشحين محكوم عليھم بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنھم.  . أ

  وجود مرشح مصاب بمرض نفسي.  . ب

  جنسية بعض المرشحين. يةازدواج  . ت

  ار واألمالك.وجود منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود االستئج  . ث

 .أن النواب السابقين والمرشحين حاليا ليسوا أھالً للثقة ولذلك تم حل المجلس الذي كانوا أعضاء فيه  . ج

وفي مخالفة لقانون االنتخاب سجل المركز عدم قيام رؤساء اللجان المركزية بإعالن قوائم  .وقد ردت المحاكم جميع ھذه الطعون

االستئناف قراراتھا في طعون الناخبين في قبول المرشحين، حيث ان قانون االنتخاب نص المرشحين النھائية بعد إصدار محاكم 

  الكتساب قائمة المرشحين الصفة النھائية. اشكلي ا/ھـ على ضرورة  ذلك بوصفه شرط١٣في المادة 
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/أ من قانون االنتخاب الذي سمح للمرشحين القيام ١٧الدعاية االنتخابية قبل الموعد المحدد لھا قانونا بموجب نص المادة بدأت 

من تاريخ قبول الترشيح الى نھاية اليوم الذي يسبق يوم االقتراع، ولم تتخذ اإلدارة االنتخابية  ابالدعاية االنتخابية ابتداء

وحظ استمرار الدعاية االنتخابية الى يوم االقتراع في مخالفة كما ل، ٢٥مخالفين في غالبية ھذه الحاالتاالجراءات القانونية بحق ال

من قانون االنتخاب اثناء  ١٧/٥رصد الفريق الوطني مخالفات لنص المادة وقد /أ من قانون االنتخاب. ١٧لنص المادة صريحة 

، سواء اكانت بصورة شخصية في دعاياتھم االنتخابية للمرشحين االخرينالعملية االنتخابية التي الزمت المرشحين عدم التعرض 

من قانون االنتخاب التي الزمت المرشح عند ممارسته الدعاية االنتخابية  ١٧/٣ومخالفة نص المادة  ؛بواسطة اعوانه ما

/د من القانون ١٨ة نص المادة بالمحافظة على الوحدة الوطنية وامن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين، ومخالف

ذاته التي اشارت الى انه ال يجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات واالعالنات ووسائل الدعاية االنتخابية المساس بأي مرشح اخر 

   ھم ھذه المخالفات التي رصدھا الفريق ما يلي:أ. ومن بصورة مباشرة او غير مباشرة
التشھير بھم وكيل التھم اليھم من خالل توزيع المنشورات المسيئة لھم على الناس خرين ولمرشحين آمرشحين بعض الساءة إ  - أ

حد األشخاص  بين الناخبين على أفي محافظة مادبا، وتوزيع الطعن المقدم الى محكمة البداية بصحة طلب ترشح كما جرى 

 نطاق واسع  الحتوائه على اتھامات اخالقية بحق المعترض عليه.

عايات االنتخابية في الشوارع العامة بالتمزيق او الرسم عليھا بصورة مسيئة او وضع عبارات نابية على االعتداء على الد  -  ب

يتغذى من دماء التي اظھرت احد المرشحين وكأنه محافظة العاصمة في في الدائرة الثالثة كما جرى  صور بعض المرشحين

 الشعب.

 ات الخيرية .عقد االجتماعات الخاصة باالنتخابات في مقار الجمعي  -  ت

في  والدائرة الثانيةفي العاصمة لعاب نارية خالل مواكب المرشحين وافتتاح المقرات في الدائرة السابعة أطالق عيارات وإ  -  ث

صابة بعض األشخاص .كما رصد المركز انتشار ظاھرة حشد الحضور الفتتاح المقرات إذلك الى  أدىالبلقاء، وقد محافظة 

 الغ مالية لھم.االنتخابية من خالل دفع مب

، األمر الذي لتحقيق مكاسب مالية جراء تصويت الكتروني لتحديد المتوقع فوزھم في االنتخاباتباقيام احدى القنوات الفضائية   -  ج

التي قد يسفر جتماعية االترات ومن التونتائج على قناعات الناخبين وتوجھاتھم، ھذه المن تأثير ا اثار استياء المرشحين خوف

 .بعض المحافظات فيعنھا ذلك 

                                                 
الالزمة الزالتھا، واستجابت الوزارة لھذه المخاطبة بازالة  دعاية انتخابية واضحة في الشوارع واالماكن العامة قبل الموعد المحدد لھا، وقد قام المركز بمخاطبة وزارة الداخلية التخاذ االجراءات شھدت محافظة مادبا ٢٥

ا. كما تجدر االشارة الى انه تم ازالة بعض ھذه الدعايات في محافظتي اربد والزرقاء من قبل نر االنتخابي الحد الراغبين بالترشح على مثلث جريغالبية الدعايات االنتخابية باستثناء يافطة انتخابية تتضمن االشارة الى المق

  الحكام االداريين.

   جريات الدعاية االنتخابيةرصد م
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حد المراكز العلمية المرموقة في جامعة حكومية للتأثير على أحد األشخاص في محافظة مادبا بمحاولة استغالل سمعة أقيام   -  ح

خيارات المواطنين واالدعاء بان ھذا المركز قد نشر دراسة تقيس فرص فوز بعض المرشحين في االنتخابات النيابية في تلك 

 منه للتأثير على خيارات الناخبين االنتخابية .المحافظة في محاولة 

محافظة العاصمة باستخدام مجموعة من االطفال في مقره االنتخابي لتوزيع دعاياته في  حد مرشحي الدائرة السادسةأقيام   -  خ

 .االنتخابية بما يتنافى مع المعايير الدولية والتزام االردن بخصوص عمالة االطفال، ومخالفة قانون العمل ايضا

 تعرض مرشحين احدھما في محافظة البلقاء واالخر في محافظة مادبا للضرب من قبل مجھولين.    - د

قيام بعض المرشحين باستخدام عبارات من الشعارات التي بثتھا الحكومة لحث المواطنين على التسجيل واالنتخاب في   - ذ

                                محاولة منھم الظھار انفسھم بانھم موالون للحكومة.

ماكن عرض الدعايات االنتخابية في غالبية المحافظات، األمر الذي أدى الى انتشارھا بشكل أكما تم رصد عدم قيام البلديات بتحديد 

مواطنين، وخصوصا وضع الدعايات االنتخابية على اإلشارات والشواخص باللحق التشويه ببعض الممتلكات الخاصة أعشوائي و

الوطني وحري باالشارة ان الفريق  الشوارع العامة.في اقت الرؤية أمام  المركبات لكثافتھا في بعض المناطق والمرورية التي اع

مانة عمان الكبرى في منطقة خلدا دون اتخاذ أي اجراء أمبنى  أمام عمدة االنارة أرصد الصاق صور بعض المرشحين على 

مانة عمان بازالة بعض الدعايات االنتخابية المخالفة في وادي أريق قيام بازالتھا رغم مخالفتھا للقانون، وبالمقابل رصد الف

  صقرة.

من الحملة االنتخابية  اومن االمور المؤسفة التي شھدتھا فترة الدعاية االنتخابية تفاقم ظاھرة شراء األصوات بوصفھا جزء

ابات النيابية، وتراوح سعر الصوت الواحد بين للمرشحين، اذ بدأت عمليات شراء األصوات منذ لحظة االعالن عن موعد االنتخ

، وقد اتخذت ظاھرة شراء األصوات خالل ھذه االنتخابات شكال جديدا تمثل في ما يسمى "تجميد ٢٦دينار ٢٠٠دينارا الى  ٢٥

ن من وذلك لحرمان المنافسي عوانهأاألصوات" اي حجز البطاقات الشخصية مقابل مبلغ مالي للناخب لدى المرشح او من قبل 

  .. ٢٧الحصول على صوت صاحب ھذه البطاقة

موال احدى الجمعيات الخيرية في حملته االنتخابية وتوجيه حد المرشحين ألأوقد تلقى المركز شكويين: االولى تفيد باستغالل 

ة في محافظة العاصمة سر معينة حتى تقوم بانتخابه. اما الثانية فقدمھا احد المرشحين في الدائرة الثالثالمساعدات التي تقدمھا أل

دينار نقدا، اال ان االمانة نفت تلك االدعاءات وبينت انھا  ٤٠٠٠ية طالما لم يدفع مبلغ ئتتعلق بتھديد امانة عمان بازالة وسائله الدعا

 تقبل شيكات من المرشحين بھذا الخصوص، وھو ما تحقق منه المركز بالرجوع الى تعليمات تنظيم الدعاية االنتخابية.

                                                 
الف  ٣٠٠٠٠م احد مرشحي الدائرة الثالثة /عمان بشراء عدد كبير من األصوات باالضافة لعرضه  مبلغ . سجل فريق الرصد قيام اكثر من مرشح في الدائرة الثالثة /عمان بحملة شراء أصوات كبيرة . كما سجل الفريق  قيا٢٦

 موثقة لقاءات في عنوان"كما اصدرت صحيفة العرب اليوم تقريرا مفصال حول ھذا الموضوع ب دينار للصوت. ١٠٠دينار الحد مؤيدي مرشح اخر في نفس الدائرة  مقابل ان يحضر له أصوات تابعة لھذا المرشح ومقابل 

    http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=263029على الرابط  ٧/١١/٢٠١٠" المنشور بتاريخ  االنتخابية األصوات وشراء بيع عمليات تكشف) اليوم العرب( والصورة بالصوت
لكل ھوية يحصل عليھا وذلك مقابل ان تبقى لديه  ادينار ٣٠او  ادينار ٢٥نية/العاصمة قد قام بتجميد الھويات بمساعدة اعوانه، وتم دفع مبلغ . سجل فريق الرصد وجود دالالت واضحة تشير الى ان احد مرشحي الدائرة الثا٢٧

. ووردت معلومات للمركز تفيد بانه تم دفع مبالغ من المال لموظفي  احدى مقابل حجز ھويات لديھا ادينار ٣٥من المنازل ودفعت مبلغ  الحين انتھاء عملية االقتراع. كما ان احدى مرشحات الدائرة الثالثة زارت عدد

  المستشفيات الخاصة القريبة من مقر احد  المرشحين في الدائرة الثالثة من اجل التصويت له وحجز ھوياتھم لديه.    
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االمور التي يأسف لھا المركز عدم قيام الحكومة باي اجراء جدي لمعاقبة المخالفين الحكام الدعاية االنتخابية الواردة في ومن 

  قانون االنتخاب اثناء قيام المرشحين ومندوبيھم بھا.
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 :راكز االقتراعبدء عملية االقتراع وافتتاح م .١  

بالتوجه الى الصناديق المخصصة لكل ن في الفريق الوطني راصدوالفي تمام الساعة السابعة صباحاً، حيث قام اليوم االنتخابي بدأ 

% من المجموع الكلي للصناديق البالغ ٣٠نسبة الصناديق التي خضعت للرصد من الفريق الوطني حوالي  تواحد منھم، وبلغ

 )٣٩(وقا، وقد تم السماح لجميع الراصدين بمتابعة بدء عملية االقتراع دون فرض أي قيود عليھم باستثناء صند )٤٢٢٠(عددھا 

مراكز االقتراع من قبل رؤساء لجان االقتراع  ھمدخوللرفض % لم يسمح لھم بحضور عملية االفتتاح 3,53راصدا، اي ما نسبته 

  على النحو التالي:حول ھذه العملية اته ، وقام فريق الرصد بتسجيل مالحظاته ومشاھد٢٨والفرز

وعدم توفر  نتخابيةإلى مواقع المراكز االترشد عدم وجود أية شواخص إرشادية الراصدين الى  % من35.24أشار   . أ

% من ھذه المراكز، كما تم رصد قلة عدد الصناديق المخصصة لالقتراع في بعض القرى 30,23القتراع في لإرشادات 

ھا، وقد وردت شكوى للمركز حول وجود صندوق واحد فقط لالقتراع في مدرسة رأس منيف في مقارنة مع عدد سكان

% 6,31ناخب. كما أشار  ٢٠٠٠صل إلى والدائرة األولى في محافظة عجلون بالرغم من أن عدد الناخبين في تلك القرية 

الى الحد من قد ادت مور مجتمعة ھذه االتكون ، وقد والفرزمن الراصدين إلى صعوبة الوصول إلى مراكز االقتراع 

 ممارسة المواطنين لحقھم الدستوري في المشاركة في العملية االنتخابية.
% من مراكز االقتراع والفرز المرصودة لم تكن مؤھلة الستقبال الناخبين من األشخاص 71,4اشار الراصدون الى ان   . ب

محافظة العاصمة في اني من مبنى مركز اقتراع مدرسة القويسمة في الطابق الثمعاقين كان يتم اقتراع ال، فمثال ذوي اإلعاقة

محافظة الكرك. كما انه لم يوجد صندوق لذوي االعاقه في مركز اقتراع في ومركز اقتراع مدرسة راكين الثانوية للبنات 

عاقين، األمر الذي يمكن اربد علما بانھا خصصت القتراع المفي محافظة مدرسة المغيرة الثانوية الشاملة في الدائرة االولى 

يبين الجدول الدستوري في المشاركة في العملية االنتخابية، و اان يكون قد حد من ممارسة ھذه الشريحة االجتماعية من حقھ

 ) العوامل التي أدت الى التأثير على مشاركة ھذه الفئة من المواطنين حسب نسب رصدھا من قبل الفريق الوطني.٧رقم (

                                                 
٢٨ 

االقتراع في تمام الساعة السابعة صباحا مصطحبين معھم أجھزتھم الخلوية لم يسمح رئيس اللجنة المركزية لالنتخابات في محافظة جرش بدخول الراصدين الى مراكز 

تم منع راصدين في دائرة بدو بحجة ان ذلك سيؤدي الى قيام مندوبي المرشحين وباقي فرق الرصد بالمطالبة في الدخول الى المراكز مصطحبين معھم أجھزتھم الخلوية، كما 

االمير محمد العسكرية ومدرسة الحسينية الثانوية للبنين) لمدة نصف ساعة، وعدم السماح للراصد بدخول مركز اقتراع وفرز في الجنوب من دخول مركزي االقتراع (مدرسة 

مدرسة عقربا مادبا، كما تم منع راصد من الدخول من قبل من افراد الشرطه في  –محافظة الزرقاء، وفي مركز اقتراع مدرسة ذيبان االساسية المختلطة في الدائرة الثانية 

حد اعضاء الفريق الوطني لرصد أمحافظة اربد، مما حرمھم من رصد عملية بدء االقتراع. باالضافة الى ذلك، تم خالل رصد يوم االقتراع حجز  –الثانوية للبنين الخامسة 

لفريق في محافظة جرش من قبل رئيس للجنة (مدرسة الرشايدة مجريات العملية االنتخابية لمدة اربع ساعات متواصلة من قبل نائب محافظ البلقاء، وطرد عضوين من ا

وعدم ادخال الراصد. )االساسية للبنات
  

  جريات يوم االقتراع والفرزرصد م
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  يبين العوامل التي اثرت على مشاركة االشخاص ذوي االعاقة في االقتراع) ٧جدول رقم (

  النسبة المئوية حسب الرصد  العامل  الرقم

  %٤٢.٤٢  عدم توفر ممر خاص للمعوقين حركيا  ١

  %٢٩.٤١  مركز االقتراع في الطابق األرضي عدم كون   ٢

  %٧٦.٩٢  كھربائي مصعد عدم توفر   ٣

  %٦٦.٦٧  ة مترجم لغة إشارعدم وجود   ٤

  %١٩.٣٥الصندوق في المعزل والطاولة التي عليھا الطاولة عدم مالئمة   ٥

 
تقريبا في الوقت المحدد بينما تاخر بدء عملية االقتراع من المراكز المرصودة % ٩٥تم بدء عملية االقتراع في ما نسبته   . ت

األمر الذي حال دون السماح إلعداد من المرصودة عن الساعة السابعة صباحا، المراكز % من ٥فيما نسبته حوالي 

تأخر عملية الوطني رصد الفريق . فمثال المواطنين الذين اصطفوا في الطوابير لغايات االقتراع واإلدالء بأصواتھم في حينه

املة مدرسة حمود الثانوية الشوالعاصمة، في االقتراع في مدرسة خولة بنت االزور الثانويه المختلطة في الدائرة الرابعة 

محافظة اربد ومركز في الدائرة االولى في محافظة الكرك ومدرسة بيت راس األساسية للبنات في للبنين في الدائرة الثانية 

كما  .عطال السيرفر والشبكة االلكترونيةأوذلك بسبب  اقتراع مدرسة ام بطمة الثانوية الشاملة للبنين في دائرة بدو الوسط

مركز اقتراع مدرسة الملك الحسين  الىعضاء اللجنة في الوصول أالمحدد بسبب تأخر فتح الصندوق في الوقت تأخر 

اربد، وتأخر فتح صندوق مركز اقتراع مدرسة صبحية األساسية المختلطة في في محافظة الثانوية للبنين في الدائرة االولى 

ق في مركز اقتراع مدرسة مي زيادة دائرة بدو الشمال بسبب عدم وجود مدخل بيانات في اللجنة، وتأخر فتح الصندو

 .٢٩العاصمة لعدم وجود اي من مندوبي المرشحينفي االساسية المختلطة في الدائرة الخامسة 

 ق المخصصة لھما حسبما أعلنته اللجان االنتخابية.يسجل فريق الرصد عدم التزام لجنتين انتخابيتين بأرقام الصناد  . ث

% من مباني مراكز االقتراع المرصودة ولم تقم الجھات الرسمية ٨.٦٩ لوحظ وجود مواد دعائية للمرشحين في نحو  . ج

% من المباني التي وجدت فيھا مثل ھذه الدعايات للمرشحين، ٣٥.٢٩بمنع وجود ھذه المواد عمالً بأحكام القانون في 

خابية في ھذه المباني، من قانون االنتخاب التي حظرت إجراء الدعاية االنت ٤/ب/١٧األمر الذي شّكل مخالفة لنص المادة 

/أ من قانون االنتخاب التي أوجبت وقف كافة أشكال الدعاية االنتخابية في نھاية اليوم الذي يسبق يوم ١٧ونص المادة 

 ٢٩باإلضافة الى كونه مخالفة صريحة لنص المادة  ،االقتراع بھدف منع تأثيرھا على المقترعين عند اإلدالء بأصواتھم

                                                 
ساسية للبنين في الدائرة على الرغم من تأخر الربط على شبكة النت لمدة ساعة ونصف اال ان رئيس اللجنة قام ببدء إجراءات االقتراع في مركز اقتراع مدرسة مرو اال  ٢٩

ة اربد.محافظ -االولى
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لتي أوجبت على رئيس لجنة االقتراع والفرز منع اي شخص من القيام بأي عمل من شأنه التأثير من قانون االنتخاب ا

، عالوة على انھا ال تتفق مع الممارسات الدولية الفضلى التي تكفل نزاھة االنتخابات. على حسن سير العملية االنتخابية

خابية والتجمھر أمام  مراكز االقتراع وقيام بعض ومن امثلة ذلك ما رصده الفريق الوطني من استمرار للدعاية االنت

كز االمندوبين بالطلب من الناخبين التصويت لمرشح محدد في مراكز االقتراع واستخدام ھواتفھم الشخصية داخل ھذه المر

حين أمام  ومنھا مركز اقتراع مدرسة الكرامة االساسية المختلطة في محافظة البلقاء، كما كان ھناك توزيع لمنشورات المرش

مراكز االقتراع ومنھا مدرسة المھلب بن ابي صفرة في الدائرة االولى في محافظة الزرقاء. كما كانت تنظم مؤازرات تنادي 

محافظة  بأسم احد المرشحين في المراكز ومنھا مركز اقتراع مدرسة المغير الثانوية الشاملة للبنات في الدائرة االولى في

ب ماء عليھا صورة احد المرشحين في مركز اقتراع مدرسة كتم الثانوية الشاملة للبنين في الدائرة تم توزيع اكواكما  ،اربد

 اربد.في محافظة الثانية 

% من الراصدين وجود أشخاص من غير أعضاء لجنة االقتراع والفرز والمرشحين ومندوبيھم والراصدين ٢٦.٣٥سجل   . ح

من قانون  ٣٥و  ٢٦حق االقتراع، مما يشكل مخالفة ألحكام المادتين في المراكز المرصودة أثناء ممارسة المواطنين ل

ً ألحكام قانون االنتخاب. االنتخاب وقد ذكر الراصدون  اللتين تبينان تشكيل لجان االقتراع والفرز والمھام المناطة بھا خالفا

صاالت تستخدم من قبل ھذه على االرجح ان يكونوا من األجھزة االمنية بسبب حملھم الجھزة اتان ھؤالء األشخاص 

بجوالت دورية داخل قاعات االقتراع. كما دخل مصور مع امين عام عمان آخرين باإلضافة إلى قيام أشخاص األجھزة، 

بناًء على طلب االمين في مركز اقتراع كلية االردن الجامعية للتعليم الفندقي  المركزوسمح رئيس اللجنة له بالبقاء داخل 

 العاصمة.في ئرة الثالثة والسياحي في الدا

في مكان  ٣٠على الرغم من قيام اإلدارة  االنتخابية بتوفير أوراق االقتراع وصناديق االقتراع وقوائم أسماء المرشحين  . خ

، إال إن فريق الرصد الحظ عدم توفر نماذج الشكاوى ٣١% على التوالي٩٧.٣٢% و٩٩.٠٢% و٩٨.٦٧االقتراع بنحو 

كمركز اقتراع مدرسة زرقاء اليمامة األساسية للبنات في الدائرة  %،٣٠.٢٣االقتراع بنسبة  أمكنةللمرشحين ومندوبيھم في 

على اإلجراءات واالنتھاكات التي ترافق عملية االقتراع  مما أثّر على تفعيل آلية اإلعتراضاالولى في محافظة الزرقاء، 

  ). ٢٨(صفحة  ٢٠١٠القتراع والفرز والفرز وفقا لتعليمات وزارة الداخلية الواردة في دليل إجراءات ا
اكد فريق الرصد على ان مواصفات الصناديق تتفق مع الممارسات الدولية الفضلى في ھذا المجال من حيث شفافية   . د

الصندوق وطريقة إقفاله وذلك على الرغم من عدم قيام وزير الداخلية بإصدار التعليمات التي تحدد شكل صندوق االقتراع 

من قانون االنتخاب، ما يؤكد على صحة النقد الذي وّجھه المركز الوطني لحقوق  ٣١لما ورد في المادة  ومواصفاته وفقا

اإلنسان الى القانون الحالي الذي يمنح وزير الداخلية صالحية تحديد شكل صندوق االقتراع، وسالمة توصية المركز 

                                                 
  في العاصمة.مثال لم ترد اسماء ثالثة مرشحين في جدول اسماء المرشحين في مركز اقتراع مدرسة سفانة بنت حاتم الطائي االساسية في الدائرة الثانية   ٣٠

.١٠٠٠ورقة بدال من العدد المحدد بـ  ٧٥٠مثال كان عدد اوراق اإلقتراع في صندوق مركز اقتراع مدرسة أجنادين األساسية في الدائرة االولى في محافظة اربد   ٣١
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ان فتحة الصناديق  ا% من الراصدين الحظو٢٠.٨٤ ، إال أن٣٢بضرورة ان يتضمن القانون ذاته مواصفات وشكل الصندوق

كانت من السعة الكافية إلدخال أكثر من ورقة انتخابية واحدة في الوقت نفسه، حيث رصد الفريق الوطني قيام اكثر من 

في مدرسة حاتمية الموقر للبنات في دائرة بدو الوسط. كما ذكر كما حدث  هناخب بوضع أكثر من ورقة في الصندوق ذات

% من الصناديق المرصودة لم تكن في مكان يتيح مراقبة إدخال ورقة االقتراع فيھا، األمر الذي أعاق ٢.٤٣الراصدون ان 

 دور مندوبي المرشحين والراصدين في مراقبة عملية االقتراع بشكل تام. 

إلدارة االنتخاب % من الراصدين وجود معزل واحد لكل صندوق وبشكل يحقق خصوصية الناخبين، ويسجل ٩٨.٠٤سجل   . ذ

التقدم الكبير الذي حصل في ھذا المجال والمتمثل في تحسين ظروف المعزل من خالل وضع ستارة على كل معزل، ما 

 ساھم في تحقيق الخصوصية للناخب اثناء كتابة اسم المرشح الذي يرغب بالتصويت له. 

أوراق االقتراع أمام  الحضور قبل بدء  رصودة بعدّ % من الصناديق الم٢٩.٤٤لم تقم لجان االقتراع والفرز في ما نسبته   . ر

مراكز اقتراع في محافظة العاصمة، ولم  ةفي جميع مراكز االقتراع في محافظة الزرقاء وخمسكما حدث عملية االقتراع 

لتزام ، األمر الذي يظھر عدم امن الصناديق المرصودة %٢٨.٥٧يتم اعالن عدد أوراق االقتراع أمام  الحضور فيما نسبته 

نسبة كبيرة من لجان االقتراع والفرز بالتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في ھذا الخصوص، اذ اكد دليل اجراءات 

أوراق االقتراع التي استلمھا وان يعلن الرقم الكلي لكي يتمكن  االقتراع والفرز على ضرورة قيام رئيس كل لجنة بعدّ 

عدد ھذه األوراق، باإلضافة الى ضرورة قيام رئيس اللجنة بتسجيل عدد ھذه مندوبو المرشحين والراصدين من تسجيل 

األوراق في محضر بدء االقتراع. علماً بأن قانون االنتخاب الحالي لم ينص على ضرورة إحصاء أوراق االقتراع قبل البدء 

األوراق التي  لجدوى من عدّ ، ويظھر عدم ا٢٠١٠بعملية االقتراع، األمر الذي يكشف نقصا في قانون االنتخاب لعام 

قانون االنتخاب)، مما ال يفسح  ٣٨استعملت في االقتراع والتي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت (الوارد النص عليھا في المادة 

سالمة إجراءات االقتراع المجال أمام  الراصدين ومندوبي المرشحين للتحقق من سالمة عمل لجان االقتراع بصورة تضمن 

 .والفرز

% من لجان الفرز واالقتراع في الصناديق التي تم رصدھا بعرض صناديق االقتراع على ٢.٣٠لوحظ عدم قيام ما نسبته   . ز

من قانون  ٣٢مندوبي المرشحين عند بدء عملية االقتراع للتأكد من خلوھا من أية أوراق، خالفا لما نصت عليه المادة 

 ن قبل رئيس لجنة االقتراع والفرز قبل بدء عملية االقتراع .االنتخاب التي حددت اإلجراءات الواجب اتباعھا م

% من المراكز المرصودة، ٢.٧٦، سجل فريق الرصد عدم إعداد ھذا المحضر في بداية االقتراعوفيما يخص إعداد محضر   . س

ً  % من المراكز المرصودة٢١.٠٥ولم يتم تثبيت عدد أوراق االقتراع في ھذا المحضر في  للحاضرين ، كما لم يسمح أيضا

لجان عدد من األمر الذي يعني عدم تقيد ، % منھا٥.١٥من المرشحين ومندوبيھم بالتوقيع على محضر بداية االقتراع في 

                                                 
ان تكون الصناديق  يجب ان يتناسب حجم صندوق االقتراع مع عدد الناخبين، وسعة فتحة صندوق االقتراع يجب ان تصمم بما يتناسب وحجم ورقة االقتراع، كما يجب ٣٢

ن يتم ختم الصناديق بشكل واضح من ادارة العملية االنتخابية بحيث يتم كشف فتح الصندوق اذا شفافة وخفيفة الوزن، وضمان اال يفتح الصندوق دون كسر االقفال واالختام، وا

اصيب الختم.
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االقتراع والفرز بالتعليمات الخاصة بإجراءات فتح الصناديق وبدء عملية االقتراع الصادرة عن وزارة الداخلية والقاضية 

 ٣٢لمرشحين للتوقيع على المحضر، وذلك في خطوة الستكمال النقص الوارد في  المادة بان يدعو رئيس اللجنة مندوبي ا

من قانون االنتخاب التي اوجبت تنظيم محضر بدء عملية االقتراع والتوقيع عليه من جميع اعضاء اللجنة أمام  المرشحين 

مركز اقتراع مدرسة دوقرا صل في ، كما حتوقيعھم على المحضرالمذكور ومندوبيھم الحاضرين ولم يتطلب القانون 

على التوقيع من قبل اعضاء لجنة االقتراع والفرز فقط عندما تم  الثانوية للبنات في الدائرة االولى في محافظة اربد

  المحضر.

% من الصناديق المرصودة، وتحقق رئيس ١٩.٧٧وقام مندوبو المرشحين بالتقدم بشكاوى أثناء عملية بدء االقتراع في   . ش

% منھا، ويذكر ان قانون االنتخاب لم ينظم الية ٣٢.٩٤% من ھذه الشكاوى، كما اتخذ اجراء في ٣٦.٠١االقتراع في لجنة 

تقديم الشكاوى واالعتراضات الى لجنة االقتراع والفرز واغفل ضرورة ان تكون خطية، ما دفع وزارة الداخلية الى محاولة 

حية، وكشف عدم مواءمة قانون االنتخاب مع المعايير الدولية لالنتخابات صدار تعليمات تعالجه من ناإتالفي ھذا النقص و

 الحرة والنزيھة من ناحية اخرى، وھو ما يتطلب تفادي ھذا النقص أثناء مناقشة قانون االنتخاب من قبل مجلس األمة .

  رصد الفريق انتشار الفوضى داخل بعض مراكز االقتراع وبالقرب منھا ألسباب متنوعه، منھا:  . ص

 بطء إجراءات توثيق أسماء المقترعين األمر الذي أدى إلى تأخر عملية االقتراع واكتظاظ الناخبين داخل المراكز. .١

 –في مدرسة بنات الضاحية األساسية في الدائرة االولى كما حصل وجود اعتراضات على حجز ھويات الناخبين  .٢

 محافظة معان ودائرة بدو الوسط. 

تاخر افتتاح مركز اقتراع مدرسة الطفيلة الثانوية المھنية للبنين ما أدى الى في بعض المراكز تعطل الشبكة االلكترونية  .٣

في الدائرة االولى في محافظة الطفيلة ومركز اقتراع مدرسة االميرة رحمة بنت الحسن االساسية للبنات في الدائرة 

 الثالثة في محافظة العاصمة، األمر الذي أدى إلى اكتظاظ الناخبين. 

 تجمھر أنصار بعض المرشحين بالقرب من بعض مراكز االقتراع وقيامھم بالھتاف لمرشحيھم بصوت مرتفع.  .٤

 :رصد اإلجراءات الخاصة باالقتراع .٢  

  يوم االقتراع، وسّجل الفريق المالحظات التالية : اثناءتابع فريق الرصد إجراءات االقتراع في الصناديق المرصودة 

من المراكز  %٩٨.٨٨والفرز في مراكز االقتراع المرصودة بالتحقق من شخصية الناخب في قيام لجان االقتراع   . أ

/أ من قانون االنتخاب التي اوجبت على رئيس لجنة االقتراع والفرز ٣٥، وذلك انسجاما مع نص المادة ٣٣المرصودة

                                                 
له الشخص الى الجھات تم ضبط ھويه أحوال شخصية مزورة الحد االشخاص في مدرسة جعفر الطيار االساسية للبنين في محافظة المفرق، وقد تم حجز ھذه البطاقة وأحا ٣٣

نات إربد الثانوية ما سمح لشخصين باالقتراع ظھرت اسماؤھما على شاشة الحاسوب بالرغم من عدم تثبيت الدائرة االنتخابية على بطاقاتھم الشخصية في مدرسة باالمنيه. ك

الشاملة في الدائرة االولى في محافظة اربد.
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ية تحديدا والمثبت عليھا الدائرة القيام بذلك استنادا الى بطاقة األحوال الشخصية الصادرة عن دائرة األحوال المدن

 االنتخابية.

لجان االقتراع والفرز من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين للدائرة التي يتبع لھا مركز االقتراع من خالل  تحقق  . ب

% من المراكز ٩٧.٩٥بما نسبته واستعراض وجود اسم الناخب على سجالت جھاز الحاسوب الخاص باللجنة 

حالة لم يتم فيھا التأكد من وجود اسم الناخب في جدول الناخبين على جھاز  ٦٧٥٦انه تم تسجيل ، اال  ٣٤المرصودة

% من التأشير على اسم الناخب على جھاز ٨٨.٢٤الحاسوب. وباإلضافة الى ذلك فقد تحقق الراصدون فيما نسبته 

% من المراكز ١١.٧٦اصدون في الحاسوب بعد التأكد من وجود  اسمه في جداول الناخبين، في حين لم يتمكن الر

المرصودة من التحقق من ذلك. كما كانت اللجنة تسجل اسم الناخب ورقمه الوطني في الجدول الخاص بمن ادلى بصوته 

حالة لم يسجل فيھا اسم الناخب ورقمه الوطني في  ٩٣٨٠% من المراكز المرصودة، وبالمقابل تم رصد ٩٨.٨٦في 

 جدول من أدلى بصوته .

ناخبا من االقتراع في دوائرھم االنتخابية في الصناديق التي تم رصدھا من قبل الفريق بحجة عدم ظھور  ٩٤٣منع   . ت

 ١٠، ومثال ذلك منع أسمائھم على جھاز الربط اإللكتروني علما بان بطاقاتھم الشخصية كان مثبتا عليھا الدائرة االنتخابية

ن البطاقه والحاسوب في مدرسة ابن عباس الثانوية الشاملة للبنين في ناخبين من التصويت بسبب عدم تطابق رقم الدائرة  بي

ناخبا لذات السبب في مدرسة دابوق االساسية للبنات في الدائرة الخامسة في  ٣٥الدائرة الخامسة في العاصمة، كما منع 

كما حصل في  النتخابيةشخصا باالقتراع دون أن تكون أسماؤھم موجودة في الجداول ا ٨٦٧قد تم السماح لـ . العاصمة

مركز اقتراع مدرسة انور نسيبة االساسية للبنين في الدائرة الثانية في محافظة الزرقاء، وكلية االردن الجامعية للتعليم 

الفندقي والسياحي في الدائرة الثالثة في العاصمة، ومركز اقتراع مدرسة االمين االساسية للبنين ومدرسة جويرية أم 

وقد رصد الفريق تفاوتا في ممارسات لجان االقتراع والفرز في ية للبنات في الدائرة الخامسة في العاصمة. المؤمنين االساس

حيث سمحت بعض اللجان لبعض الناخبين بالتصويت إذا  التعامل مع الناخبين غير المثبت على ھوياتھم الدائرة االنتخابية

ورصد الفريق في الدائرة الرابعة  م من عدم تثبيتھا على الھوية.ما ظھرت الدائرة االنتخابية على جھاز الحاسوب بالرغ

محافظة البلقاء وفي الدائرة الخامسة محافظة العاصمة الطلب من الناخبين الذين ال تحمل ھوياتھم الدائرة االنتخابية 

لناخبين بأن مراجعة المتصرف لمنحھم تصاريح لممارسة حقھم في االقتراع بشكل مخالف للقانون، وقد شكا بعض ا

المتصرف قام بمنح التصاريح لبعض الناخبين دون غيرھم. ويؤكد المركز أن ھذه التصرفات تشكل تمييزاً بين الناخبين 

حالة تصويت جماعي ممثلة بدخول  ٢٦٠وسجل فريق الرصد كذلك حدوث . ومخالفة صريحة لسالمة العملية االنتخابية

اض من قبل لجنة االقتراع، كما حصل في مركز اقتراع مدرسة عين الباشا أكثر من مقترع في نفس الوقت دون أي اعتر

الثانوية للبنات في الدائرة الرابعة في محافظة البلقاء عندما دخل ثالثة ناخبين على معزل التصويت اكثر من مرة، ووجود 

                                                 
تي ال تحمل دائرة انتخابية بعد الساعة الخامسة  باالنتخاب مثل مركز اقتراع مدرسة الملك عبد لم يتم تدقيق البطاقات الشخصية للناخبين في عدة مراكز، كما سمح لتلك ال  ٣٤

هللا للتميز في الدائرة االولى في محافظة الزرقاء.
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ي الدائرة الثالثة في العاصمة، خمس مقترعات حول الصندوق في مركز اقتراع مدرسة الملكة زين الشرف الثانوية للبنات ف

واقتراع اكثر من شخص في ذات الوقت في صندوق اقتراع مدرسة مادبا الثانوية الشاملة الصناعية للبنين في الدائرة االولى 

في محافظة مادبا. ورغم قلة إعداد التصويت الجماعي اال انھا تمثل سلوكيات تتنافى مع مبدأ سرية التصويت الوارد النص 

حد معايير نزاھة أفي الدستور والمواثيق الدولية وقانون االنتخاب، والتي اعتبرت جميعھا ان مبدأ سرية التصويت ھو  عليه

 وشفافية االنتخاب.
% كانت مختومة وموقعة مسبقاً بصورة مخالفة لتعليمات ٤٦.٩٥وبما نسبته األوراق االنتخابية ان الراصدين تأكيد   . ث

، األمر الذي يستدعي أن لى رئيس لجنة االقتراع التوقيع على ورقة االقتراع أمام  الناخبينوزارة الداخلية التي اوجبت ع

يحدد قانون االنتخاب ضرورة ختم وتوقيع ورقة االقتراع أمام  أعضاء اللجنة والحضور من المرشحين ومندوبيھم 

 والراصدين. 

ى أوراق اقتراع بعضھا موقع من أحد رؤساء حصول أشخاص من غير أعضاء لجنة االقتراع في دائرة بدو الوسط عل  . ج

اللجان في ذات الدائرة وھم يقومون بختمھا خارج مركز االقتراع والطلب من أشخاص آخرين التوجه بھا إلى مراكز 

اقتراع. كما رصد الفريق في مدرسة فوزي الملقي الثانوية للبنين محافظة المفرق وأثناء عملية الفرز وجود أوراق 

شكل رزم مثبت عليھا اسم أحد مرشحي دائرة قصبة المفرق بالرغم من أنھا مختومة بختم دائرة بدو الشمال، اقتراع على 

 رصد المركز تداول أوراق اقتراع مختومة في الدائرة األولى بمحافظة البلقاء.و

حالة  ٥٣٢٥٣قع المرصودة بالتأكد من شخصية الناخب الذي يدعي صفة االمية بوافي المراكز لجان االقتراع  قيام  . ح

  حالة منھا. ٤٩٢مرصودة، وقد تم االعتراض من قبل الحاضرين على 
عدد كبير من الناخبين باإلدالء بأصواتھم بطريقة سرية واللجوء إلى ما يعرف  بالتصويت العلني وكتابة اسم عدم التزام   . خ

مركز اقتراع مثلما حصل في  % من المراكز المرصوده٩٨.٣٩المرشح خارج المعزل، وقد تم رصد ھذه الظاھرة في 

في  ومركز اقتراع مدرسة حي عليمات الثانوية للبنات ،محافظة البلقاءفي مدرسة لويحة اقتراع عالن الثانوية للبنين ومركز 

ومركز اقتراع مدرسة كفرعان الثانوية ، محافظة عجلونفي  محافظة المفرق ومركز اقتراع مدرسة عنجرة الثانوية للبنين

مركز اقتراع مدرسة حطين األساسية المختلطة في الدائرة االولى ومحافظة اربد في في الدائرة التاسعة  ةمختلطالشاملة ال

وعدم سجل الفريق قيام ناخبين بإبراز بطاقة االقتراع لمندوب المرشح بعد خروجه من المعزل، وقد محافظة الزرقاء.  في

صوص قانون االنتخاب التي تعاقب على ھذا الفعل باستثناء حرمان لجان االقتراع والفرز بأية إجراءات لتطبيق نقيام 

شخصية بسبب اعالن الناخب االمي عن اسم المرشح الذي يريد انتخابه بصوت  أحوال اتبطاق ٧٠٩ناخبا وحجز  ١٩٦

م معرفة عدالتي تبين فيھا  الزرقاءفي محافظة  في مدرسة ھند بنت ابي أمية في الدائرة االولىوقد حدث ذلك  ،مسموع

 ٢١من الدستور، والمادة  ٦٧لنص المادة  واضحة الذي شكل مخالفة األمر، االميينكيفية تصويت لتعامل مع ل ةرئيس اللجن

/ھـ من ٣٤من قانون االنتخاب التي نصت على أن يكون االقتراع عاما وسريا ومباشرا، باإلضافة لمخالفته لنص المادة 

مما يثير تصويت األمي ھمسا بحيث ال يسمع به إال رئيس وأعضاء لجنة االقتراع.  قانون االنتخاب التي أوجبت أن يكون
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 .٣٥بحزماألصوات واستخدام ما يسمى بالمال السياسي، ومن المؤسف ان الحكومة لم تتعامل مع ھذه الظاھرة  الشبھة بشراء

مدرسة التين الفحيص االساسية في عند مركز اقتراع مدرسة الفحيص الشاملة للبنات وومن امثلة شراء األصوات ما تم 

ومركز  ،محافظة الزرقاءفي محافظة البلقاء، ومركز اقتراع مدرسة ھند بنت ابي أمية في الدائرة االولى في الدائرة االولى 

اقتراع مدرسة جميل بن شاكر في العاصمة ومركز اقتراع مدرسة منشية السلطة الثانوية المختلطة في دائرة بدو الشمال. 

تم القاء القبض على عدد من أنصار احد المرشحين في الدائرة السادسة في العاصمة بتھمة شراء اصوات. وباالضافة كما 

الى ذلك رصد الفريق تصوير ورقة االقتراع من قبل احد الناخبين بعد كتابة اسم المرشح عليھا في مركز اقتراع مدرسة 

اربد. كما سجل فريق الرصد في الدائرة الثانية في محافظة العاصمة حافظة في مللبنين في الدائرة الثالثة  ةاالساسي المزار

حدھا سيدة تطلب من الناخبين أوتحديدا في منطقة األخضر (حي نزال) وجود مجموعة ناخبين يستقلون أربعة باصات وفي 

       لقاء الصوت. ادينار ٤٠أداء القسم على المصحف للتصويت ألحد المرشحين وتقوم بمنحھم مبلغ 

الناخبين بتدوين اسم ، ومن االمثلة على قيام % من الناخبين بطي ورقة االقتراع قبل خروجھم من المعزل٧٩حوالي قيام   . د

في مركز اقتراع مدرسة علي رضا الركابي االساسية للبنين في الدائرة الخامسة في ما حدث المرشح خارج المعزل 

خب االمي كان حريصا على تسلم ورقة االقتراع وطيھا ووضعھا في % من الراصدين ان النا٩٧.٨٢ذكر و .العاصمة

الصندوق، ما يدل على حرص الناخبين على مبدأ سرية االقتراع رغم ان قانون االنتخاب ال يلزم غير االمي بطي الورقة، 

 قادمة للقانون.أي تعديالت األمر الذي يتطلب من المشرع تأكيد ھذه الممارسة السليمة في 

% من الراصدين الى انه تم إعداد جدول خاص بأسماء الناخبين االميين وأخذت بصمتھم أو توقيعھم عليه، كما ٩٥.٢٢اشار   . ذ

بنسبة وتقيدت لجان االقتراع بأسلوب الھمس بصوت خافت من قبل الناخب االمي لتسمية المترشح الذي يريد انتخابه 

بنسبة وكتابة اسم المرشح عليھا على أعضاء اللجنة  رئيس اللجنة بعرض ورقة االقتراع  بعدمن قيام %، و٩٢.٧١

٩٣.٢٩. % 

سجل الفريق قيام لجان االقتراع والفرز بإتخاذ االجراءات المحددة من قبل وزير الداخلية بخصوص قص بطاقة األحوال   . ر

لفريق الوطني ومن االمثلة التي رصدھا ا. % من مراكز الرصد٩٨.٥٢المدنية من طرفيھا لضمان عدم تكرار االقتراع في 

ضبط احد الناخبين الذي حاول اإلقتراع للمرة الثانية وكانت بطاقته الشخصية غير مقصوصه، وتم تحويله الى التحقيق في 

مركز اقتراع مدرسة أجنادين الثانوية الشاملة للبنات في الدائرة االولى في محافظة الزرقاء، كما لم يتم قص ھويات من قام 

 راع مدرسة شيحان االساسية في الدائرة الثانية في محافظة الكرك.بالتصويت في مركز اقت

% من المراكز المرصودة دخول اشخاص غير مصرح لھم الدخول إلى مراكز االقتراع أثناء عملية ٧لوحظ في حوالي   . ز

كز داخل % من المرا٨.٧٩رجال األمن العام في حوالي وجود التصويت، واالرجح انھم من األجھزة االمنية، كما لوحظ 

                                                 
يات بيع وشراء األصوات وحجز رصد الفريق الوطني احالة الحكومة لثالثة اشخاص في محافظة العاصمة وخمسة اشخاص في اقليم الشمال الى القضاء بعد ضبطھم بعمل  ٣٥

 البطاقات الشخصية لغايات االنتخابات النيابية، ولم يتسن له معرفة نتيجة االجراءات القضائية التي اتخذت بحقھم. 
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مركز اقتراع مدرسة االميرة بسمة الثانوية الشاملة للبنات في مثلما حصل في  مراكز االقتراع أثناء التصويت دون مبرر

% من ھذه الحاالت، األمر ١٨.٧٨الدائرة الخامسة في العاصمة، علما بان رئيس اللجنة نبه عليھم بالخروج من المراكز في 

اب الذي اوكل للجنة االقتراع والفرز مھمة ضمان سالمة العملية االنتخابية استناداً الى الذي شكل مخالفة لقانون االنتخ

 من قانون االنتخاب . ٣٥و ٢٦المواد 

% من المراكز المرصودة، وتعرض حوالي ٢رصد الفريق الوطني حدوث محاوالت لعرقلة سير عملية االقتراع في حوالي   . س

ن قبل ناخبين كما حصل في مدرسة الدليلة االساسية للبنين في دائرة بدو الوسط % من مسؤولي لجان االقتراع لالساءة  م٣

احد المرشحين اعضاء اللجنة في مركز  شتمعندما تم االعتداء على رئيس اللجنة وتكسير اجھزة الحاسوب لديھا، كما 

 اقتراع مدرسة المجر األساسية المختلطة في محافظة جرش.

حاولت كما حصل عندما  نتحال شخصية الغير للتصويت بدالً عنھماقام فيھا اشخاص بحالة  ١٥٨رصد الفريق الوطني   . ش

اربد في محافظة ناخبة االقتراع بھوية غير ھويتھا الشخصية في مدرسة زبدا الوسطية األساسية المختلطة في الدائرة الثامنة 

بيت  ةفي مدرس  ةم بطاقته الشخصي، كما حاول شخص إنتحال شخصية شخص اخر باستخدامن التصويت تم حرمانھاقد و

محافظة اربد، وكذلك الحال في مراكز اقتراع مدرسة وادي السلط في السادسة في الدائرة ايدس الثانوية الشاملة للبنين 

في  محافظة البلقاء، ومدرسة غرندل الثانوية الشاملة للبنين في الدائرة الثانيةفي األساسية المختلطه في الدائرة االولى 

حالة تم فيھا التصويت الكثر  ٤٥كما رصد الفريق  .مدرسة الزينة االساسية للبنات في قصبة المفرقوفي افظة الطفيلة، مح

 من مرة واحدة كما حصل في مركز اقتراع مدرسة ام الحكم االساسيه المختلطه في الدائرة االولى في محافظة معان.

وعلى سلوك الناخبين أثناء التصويت في المراكز المرصودة، وقد اعتراضا على أعمال لجان االقتراع  ٢٦٨تم تقديم   . ص

اعتراضا فقط من ھذه االعتراضات، كما تم تغيير لجنة االقتراع والفرز أو رئيسھا أو أحد أعضائھا  ١٣٨استجابت اللجان لـ

، واشار ٣٦تلفةمرة السباب مخ ٤٧٥مركزا من المراكز المرصودة، كما اوقف التصويت  ١١خالل عملية االقتراع في 

 % من الراصدين الى انه تم احتجاج الحضور على وقف عمليات التصويت دون استجابة من لجان االقتراع.٢.٧٧

اما بخصوص انتخاب ذوي االعاقة، فقد قامت لجان االقتراع والفرز في المراكز المرصودة بتقديم المساعدة للناخبين   . ض

% على التوالي، ولكن تبين لفريق ٨٤.٦٥% و٨٨.١٩راكز االقتراع بنسبة المعاقين، وسمحت لمرافقيھم بمساعدتھم داخل م

) مركزا. كما لم يقم المرافق بكتابة ٢٥٥الرصد عدم جاھزية غالبية مراكز االقتراع المخصصة للمعاقين والبالغ عددھا (

ً داخل الخلوة وبعيداً عن مرأى ومسم ع اللجنة والحضور بنسبة اسم المرشح الذي أماله عليه الناخب ذو اإلعاقة ھمسا

 .%١٧.٨٦، ولم يقم الناخب ذو اإلعاقة بوضع ورقة االقتراع في الصندوق بنفسه في %٣٤.٦٢

                                                 
الدائرة الخامسة في محافظة اربد. كما تم إيقاف التصويت من الساعة العاشرة وخمس دقائق إلى الساعة العاشرة وخمس و ثالثين دقيقة في مدرسة يبال الثانوية للبنين في   ٣٦

دقائق في مركز اقتراع مدرسة ام الحكم االساسية المختلطة في الدائرة االولى في معان.  ١٠تم توقيف التصويت لفترة 
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في مركز  % من المراكز المرصودة كما حصل٢.٦٧كما رصد الفريق الوطني محاوالت للتأثير على خيارات الناخبين في   . ط

ومدرسة بيت راس الثانوية الشاملة للبنات في الدائرة االولى في محافظة اقتراع مدرسة الوليد بن عبد الملك الثانوية للبنين 

وجود محاوالت ترھيب وعنف لمنع الناخبين من فضال عن اربد وفي  مدرسة مرصع الثانوية للبنات في محافظة جرش، 

عدد من االدالء بأصواتھم  والتأثير على حريتھم في اختيار مرشحھم من جانب بعض المرشحين وأنصارھم في 

كما حصل في مركز اقتراع  المحافظات. وقد تم القبض على عدد منھم في بعض المحافظات من قبل األجھزة االمنية

 مدرسة إسكان طيبة في الدائرة االولى في محافظة البلقاء ومدرسة الذھيبة الغربية الثانوية للبنين في دائرة بدو الوسط،.

 كررة في عدد من المحافظات يوم االنتخاب، ورصد الفريق الوطني منھا:ومن االمور المؤسفة وقوع اعمال عنف مت  . ظ

تعرض احد المرشحين  في الدائرة الرابعة في العاصمة لمحاولة دھس من قبل أنصار مرشح آخر أسفرت عن اصابته  .١

 برضوض وصفت بالبسيطة.

شحين ما أدى الى قيام شھدت منطقة ساكب في محافظة جرش أعمال شغب جراء  مشاجرات وقعت بين أنصار مر  .٢

 رئيس اللجان في أحد مراكز االقتراع بإغالق الصناديق .

شھدت قرية امرع في محافظة الكرك اعمال عنف نتج عنھا وفاة مواطن وثالث اصابات طالت احداھما مرشحا تم نقله  .٣

ق االقتراع ووقف الى احد مستشفيات العاصمة، ما أدى الى تدخل قوات الدرك والسيطرة على االمن وحجز صنادي

 عملية التصويت قبل انتھاء المدة القانونية.

شھدت مدرسة منشية القضاة ضمن دائرة بدو الوسط اعمال عنف من قبل مؤازري بعض المرشحين، ما أدى الى  .٤

 إغالق مركز االقتراع قبل انتھاء المدة القانونية.

مدرسة منشية القضاة الثانوية الشاملة للبنات في  حاولت مجموعة من أنصار أحد المرشحين الدخول الى مركز اقتراع .٥

دائرة بدو الوسط لوضع أوراق مزورة في صناديق االقتراع   وقاموا باطالق العيارات النارية على قوات االمن 

الموجودة عند مركز االقتراع وقد تصدت لھم قوات األمن العام ومنعتھم من الدخول وتم إغالق صناديق االقتراع من 

 مساء).  ٦:٢٦للجنة قبل انتھاء المدة القانونية إلغالق الصناديق (الساعة قبل ا

جرى إطالق نار من قبل مؤيدي أحد المرشحين في باحة مدرسة خديجه بنت خويلد الثانوية للبنات في الدائرة الرابعة  .٦

 في العاصمة.     

نع ابناء بعض العشائر من االدالء شھدت محافظات عجلون والمفرق واربد قيام مناوشات عشائرية تھدف الى م .٧

 بأصواتھم. 

اشتكى بعض المواطنين من فتح ابواب دائرة األحوال المدنية في مدينة عجلون خالل يوم االقتراع مع قيام أفراد من أنصار   . ع

 أحد المرشحين بالدخول الى الدائرة، ولم يتم التأكد من معرفة ما جرى داخل الدائرة .
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يام احد رجال االمن العام بمنع مندوبين من احدى الصحف اليومية بالدخول الى احد مراكز تلقى المركز شكوى حول ق  . غ

 االقتراع والفرز في العاصمة على الرغم من حملھما تصاريح تخولھما الدخول الى كافة المراكز.

  

 :اإلجراءات الخاصة بإقفال الصناديق .٣

% من أعضاء الفريق ٩٩.٤٤راع  في المراكز المرصودة، حيث سمح لنحو قام الفريق الوطني برصد إجراءات إقفال صناديق االقت

  بمتابعة ھذه اإلجراءات من قبل رؤساء لجان االقتراع والفرز، واستطاع الفريق تسجيل المالحظات التالية :

ا نسبته م فيد ناخبين ووجمع % منھا، ٩٨.٠٢تم إغالق ابواب مراكز االقتراع بحلول الساعة السابعة مساًء في نحو   . أ

اقتراع مدرسة بنات كما حصل في مركز  حقھم في االقتراع منھم من ممارسةالعديد  ولم يتمكن% من ھذه المراكز، ٢١.٦٨

اإلسكان األساسية المختلطة في الدائرة األولى في محافظة معان ومركز اقتراع مدرسة راس منيف الثانوية للبنات في محافظة 

دسية الثانوية الشاملة للبنات في الدائرة الثانية في محافظة الطفيلة ومركز اقتراع مدرسة عجلون ومركز اقتراع مدرسة القا

 االشرفيه الثانوية الشاملة للبنات في الدائرة الثانية في العاصمة.  

% من ٢٥.٣٤وجود أشخاص ليسوا من لجنة االقتراع وفرز الصناديق والمرشحين أو مندوبيھم والراصدين في ما نسبته   . ب

 ٣٨ناديق التي تم رصد إجراءات إقفالھا، ويرجح ان يكون ھؤالء من األجھزة االمنية، األمر الذي يخالف نص المادة الص

من قانون االنتخاب التي أوكلت إلى لجنة االقتراع والفرز مسؤولية إغالق الصناديق وتنظيم المحضر الخاص بذلك دون 

 تدخل أشخاص من خارج اللجنة. 

% من المراكز المرصودة، ولكن الفريق ٩٩.٠٤ع والفرز المرصودة بإعداد محضر نھاية االقتراع في قامت لجان االقترا  . ت

% من مجموع الصناديق ٤.٤٨رصد عدم قيام بعض رؤساء لجان االقتراع بإحصاء وتثبيت عدد أوراق االقتراع في ما نسبته 

توقيع على المحضر كما حصل في مراكز اقتراع % من اللجان بالسماح للحاضرين بال٢.٠٤التي تم رصدھا، كما لم يقم 

من قانون  ٣٨مدرسة المزار الثانويه الشامله للبنات في الدائرة الثالثة في محافظة اربد، األمر الذي يشكل مخالفة لنص المادة 

اع في الصندوق االنتخاب التي أوجبت على لجنة االقتراع والفرز تنظيم محضر يتضمن عدد الناخبين الذين مارسوا حق االقتر

 وعدد األوراق التي استعملت في االقتراع والتي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.  

% من الراصدين الى تطابق عدد أوراق االقتراع المستخدمة مع عدد الناخبين المسجلين في الجدول الخاص ٩٥اشار حوالي   . ث

 الى عدم وجود تطابق. % منھم ٥الذي تعده لجنة االقتراع والفرز، بينما اشار 

الحظ راصدو الفريق الوطني تأخر وصول بعض صناديق االقتراع والمحاضر الخاصة بھا الى مركز الجمع النھائي في   . ج

خر على آحد المرشحين على حصول مرشح أمحافظة البلقاء بما يزيد عن ساعتين بسبب اعتراض أنصار  –الدائرة االولى 

رز بحجة انه ليس له أنصار في تلك المنطقة، كما قام أنصار ھذا المرشح بإغالق الطريق عدد مرتفع من األصوات اثناء الف

 حراق اإلطارات، ما أدى الى تدخل قوات االمن واطالق القنابل المسيلة للدموع على المتواجدين في منطقة مركز الفرز.  إو



 
 

64 
 

والذي اظھر تناقضا كبيرا في  ١٤/١١/٢٠١٠بتاريخ  لالنتباه التقرير الذي نشرته جريدة العرب اليوملالفتة ومن االمور ا  . ح

األرقام الصادرة عن وزارة الداخلية استنادا لجدولين اعلنت عنھما الوزارة، ففي الوقت الذي كان فيه عدد الناخبين في جميع 

انخفض ھذا الرقم  ،) ناخبا وناخبة٢٦٧٨١٥دوائر العاصمة عمان باستثناء بدو الوسط قبل إغالق الصناديق بعشر دقائق يبلغ (

اذ ارتفع عدد الناخبين في جميع  ،)، وتكررت ھذه الحالة في محافظة البلقاء ايضا٦٩٩٢) وبفارق بلغ (٢٦٠٨٢٣ليصل الى (

)، ٨٥٩٣() ناخبا وبفارق بلغ ١٣٠٢٤٥) ناخبا قبل إغالق الصناديق بعشر دقائق الى (١٢١٦٥٢دوائر محافظة البلقاء من (

ميع المحافظات االخرى، األمر الذي يثير تساؤالت حول الزيادة التي تبدو غير منطقية ومقبولة من وقد تكرر ھذا الحال مع ج

ناحية، وفيما اذا كانت الفروقات عائدة الى فروقات في عدد األصوات ومجموع األوراق الملغاة من ناحية ثانية، اال ان وزارة 

تعلن في اي من نتائجھا او تصريحاتھا الرسمية عدد األوراق الملغاة  لمو لم تعقب على التقرير المنشور في الصحيفةالداخلية 

 .٣٧في عمليات الفرز

  

 :اإلجراءات الخاصة بعملية فرز األصوات .٤  

المرصودة،  المراكز% من ٩٩.٧١االقتراع المخصصة له في نحو  مراكزقام الفريق الوطني برصد إجراءات فرز األصوات في 

  المالحظات التالية:وقد استطاع الفريق تسجيل 

بحضور المرشحين أو مندوبيھم، ولكن  تاشار الراصدون الى ان عملية فتح الصندوق وفرز األوراق الواردة فيه قد تم  . أ

% من ٢٦.٠٤الحظ الفريق وجود أشخاص ليسوا من لجان االقتراع والفرز اثناء قراءة االسماء  في ما نسبته نسبته 

مھمة فتح الصناديق تسند من قانون االنتخاب التي  ٣٩شكل مخالفة لنص المادة يلذي ،األمر ا ٣٨المراكز التي تم رصدھا

 والقيام بعملية الفرز ألعضاء اللجان فقط.

انه تم إفراغ الصندوق أمام  الحضور بشكل كامل، وباإلضافة الى ذلك تم إحصاء عدد الى % من الراصدين ٩٩اشار نحو   . ب

حصل في مركز مثلما % من المراكز المرصودة ٩٥.١٧قبل البدء بالفرز بنسبة  أوراق االقتراع الموجودة في الصناديق

 اقتراع مدرسة ابو عليا الثانوية للبنات في الدائرة االولى في العاصمة. 

حد أعضائھا كان يقرأ األسماء المدونة على ورقة االقتراع بوضوٍح وتأٍن على مسمع أاشار الراصدون الى ان رئيس اللجنة أو   . ت

% من المراكز المرصودة، وان اللوحة المخصصة لتسجيل األصوات التي حصل عليھا كل مرشح كانت ٩٧.٤٧ر في الحضو

% من المراكز المرصودة ، كما قام بقية أعضاء اللجنة ٩٨.٨٣ظاھرة أمام  الحضور ومكنتھم من متابعة التأشير عليھا في 

 راكز المرصودة. % من الم٩٨.٥١بمتابعة عملية القراءة والتسجيل بدقة في 

                                                 
  http://www.alarabalyawm.net/pages.php?news_id=264311لمزيد من التفاصيل انظر العرب اليوم على الرابط    ٣٧

ائرة االولى وفي مدرسة ليه الفرز ثالثة افراد من االمن العام اثنان منھم بلباس مدني في مدرسة أميمة بنت الحارث وفي مدرسة ام سلمة االساسية للبنات في الدحضر عم  ٣٨

ام كثير الثانوية الشاملة للبنات في الدائرة الخامسة في العاصمة.
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حالة  ٢٨٥حالة، وقد تم االعتراض من قبل الحضور على  ٣١٢رصد الفريق قراءة أوراق االقتراع على غير مضمونھا في   . ث

% من االعتراضات وبتت بھا مباشرة، كما كان يتم تثبيت االعتراضات ٥٨منھا، واستجابت اللجنة لما نسبته حوالي 

ً بواق % من المراكز، ما يظھر مدى الحاجة الى تنظيم عملية قراءة األوراق بصورة ٤٦.٠١ع والقرارات من قبل اللجنة خطيا

تضمن شفافية ونزاھة اللجنة في ھذا المجال، كأن تمرر الورقة على مندوبي المرشحين والراصدين او ان يتم عرضھا على 

  .يبين اسم المرشح المدون على الورقةآلي جھاز 

 ١٣١٥ورقة منھا  ٨٩٥٦انه كان ھناك إبطال ألوراق اقتراع أثناء عملية الفرز بلغت % من الراصدين الى ٨٠.٨١اشار   . ج

ورقة كونھا  ٧٧٢ورقة كونھا غير موقعة ومختومة و ٩٨٥ورقة كونھا غير موقعة و ١٣٢٩ورقة كونھا غير مختومة و

قدرة على قراءة اسم المرشح ورقة لعدم ال ٨٢٥تضمنت باالضافة الى اسم المرشح عبارات واضافات تدل على اسم الناخب و

ورقة كونھا مزورة ومن خارج  ٣٥بطال مثل إ السباب اخرى ٢٧٢٣كثر من اسم مرشح وأأوراق الحتوائھا على  ١٠٠٧و

أوراق لعدم تطابق التواقيع في مركز اقتراع مدرسة رجم الشامي الغربي للبنين في بدو الوسط، األمر الذي  ٤القاعة والغاء 

سباب الثالثة االولى عدم التزام لجان االقتراع بعملھا بصورة دقيقة في بعض االحيان، مما يشير الى يظھر وخصوصا في اال

 تسرب خلل الى سالمة عملية االقتراع. 

راصدا الى عدم  ٩٤اشار   . ح

ائر ومنھا الدودائرة انتخابية  ٣٠تطابق عدد المقترعين فعلياً مع مجموع عدد األصوات التي نالھا جميع المرشحين في 

االولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والتاسعة في محافظة اربد، وفي جميع دوائر محافظات العاصمة والزرقاء ومادبا 

كما سجل الفريق وجود حاالت من عدم التطابق بين عدد األوراق التي أبطلت والتي لم تحتسب وعدد  ودائرة بدو الوسط،

المراكز المرصودة حسب مجموع عدد األصوات التي نالھا جميع المرشحين في  % من١٥المقترعين فعليا في حوالي 

عن نسبة  اعلما بان فريق الرصد لم يتمكن من تحديد ما اذا كان ذلك التطابق شكل زيادة او نقصانمراكز الفرز المرصودة، 

للمقترعين في ذلك الصندوق، ؛ بسبب عدم وجود سجالت خاصة بكل صندوق تبين العدد الحقيقي التي حددھا القانون %٥

وكذلك عدم تزويد رؤساء اللجان للراصدين بعدد الناخبين الذين مارسوا حقھم في التصويت في تلك الصناديق، األمر الذي 

رصد الفرق الحقيقي والتحقق من مطابقة أوراق االقتراع مع العدد الحقيقي  منالراصدين والمندوبين  تمكنيحول دون 

مكانية إسماء الناخبين في كل صندوق ما يعني أعداد وأالمركز بضرورة تعديل القانون بحيث يتم تحديد ويوصي  للناخبين.

االقتراع الخاص بالصندوق ملغاة اذا تبين بعد إحصاء نتائج فقرة ھـ التي تنص على اعتبار  ٣٩التطبيق السليم لنص المادة 

 % من عدد المقترعين في ذلك الصندوق . ٥اوز عدد األوراق الموجود فيه انھا تزيد او تنقص بنسبة تتج

% من المراكز، األمر الذي ٩٧.٧٤وقامت لجان االقتراع والفرز في المراكز المرصودة بإعداد محضر نھاية عملية الفرز في   . خ

بة قليلة منھا غلبية لجان االقتراع والفرز بقانون االنتخاب وتعليمات وزارة الداخلية بھذا الخصوص، وان كانت نسأيعني التزام 

ق االنتخابية ئ% من المراكز، وتم تسليم كافة الوثا٩٦.٧٢لم تقم بذلك. كما أعلنت نتيجة الفرز فور االنتھاء من عملية الفرز في 

وتجدر االشارة الى ان غالبية لجان االقتراع والفرز قامت باعالن  .% من المراكز٩٦.٨٤فوراً للجنة الدائرة الفرعية في 
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لية التي حصل عليھا المرشحون فور االنتھاء من عملية الفرز بالرغم من عدم اشتراط القانون ذلك، األمر الذي النتائج االو

 يتطلب تعديل القانون والنص صراحة على ضرورة اعالن النتائج فور االنتھاء من عملية الفرز. 

مما أثار أحد المرشحين وقام باالعتراض  صوتا ٧٨٠رصد الفريق الوطني احتواء أحد الصناديق في دائرة بدو الوسط على   . د

دقيقة األمر الذي يعني ان مدة االقتراع لكل ناخب كانت أقل من دقيقة  ٧٢٠على العدد مبيناً أن مجموع دقائق فترة االقتراع ھو 

وى على ويذكر أن فريق الرصد في الدائرة الثالثة في الكرك اشار الى ان احد الصناديق احت ٣٩وھو امر غير ممكن واحدة

ورقة اقتراع األمر الذي يعني أن معدل االقتراع في ذلك الصندوق يصل إلى ثالثة اشخاص في الدقيقة الواحدة، وھذا  ١٩٦٤

 امر غير ممكن من الناحية العملية.

  
 :عملية جمع األصوات النهائية وٕاعالن النتائج .٥  

% من مراكز الجمع النھائي المرصودة، في حين ٩٢ائج في حوالي قام الفريق الوطني برصد إجراءات الجمع النھائية وإعالن النت

  % منھا، وقد سجل الفريق المالحظات التالية:٨لم يتمكن الفريق من متابعة عملية الجمع في حوالي 

% من لجان الدوائر االنتخابية المرصودة تم فيھا جمع األصوات التي حصل عليھا كل مرشح في ٩٧.٢٢اشار الفريق الى ان   . أ

ختلف الصناديق التابعة للدائرة بمجرد وصول النتائج اليھا، كما تمت عملية الجمع بحضور المرشحين أو مندوبيھم م

ولكن لوحظ وجود أشخاص إلى جانب لجان الدوائر االنتخابية والمرشحين أو %. ٩٧.٣٠والراصدين في ھذه الدوائر بنسبة 

من المراكز، األمر الذي يثير الشكوك حول حقيقة دور ھؤالء % ٤٤.٤٤مندوبيھم والراصدين أثناء جمع األصوات في 

من القانون التي اوكلت الى لجنة  ٤٠األشخاص ويؤثر بالضرورة على سالمة العملية االنتخابية، ويخالف نص المادة 

    الدائرة االنتخابية القيام بعملية جمع األصوات التي نالھا كل مرشح في الدائرة.

حد الصناديق أقديم اعتراضين على أسلوب الجمع للجان االنتخابية في دائرة بدو الوسط بسبب احتواء رصد الفريق الوطني ت  . ب

صوات الناخبين الحد المرشحين، ودائرة بدو الشمال بسبب قيام اللجنة االنتخابية بجمع األصوات التي أعلى نسبة عالية من 

 رة بحجة انھم سيعلنون نتائج كافة المرشحين مرة واحدة.  عالن ھذه النتائج مباشإحصل عليھا كل مرشح على حدة وعدم 

أعلنت النتائج النھائية لالنتخابات من قبل لجان الدوائر االنتخابية المرصودة فور االنتھاء من تجميع األصوات أمام    . ت

محافظة العاصمة  ثالثة راصدين في الدائرتين الثالثة والرابعة في ، اال ان% من المراكز المرصودة٩١.١٨الحاضرين في 

عدم قيام اللجان باعالن النتائج فور االنتھاء من عملية الجمع، ما شكل مخالفة صريحة للمادة سجلوا ودائرة بدو الوسط 

/ج من قانون االنتخاب ويتنافى مع مبدأ الشفافية القاضي بضرورة نشر النتائج فور االنتھاء من عملية جمع األصوات. ٤٠

                                                 
دقائق. نقال عن  ٣-٢نتخابات أشارت في تقريرھا حول عملية االقتراع في األردن أن المدة الزمنية الالزمة للناخب لالدالء بصوته تتراوح بين علما بأن الشبكة العربية لال ٣٩

  http://www.achrs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=268&catid=36&Itemid=60الرابط 
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ثالث المذكورة لم تقم لجان الدائرة االنتخابية فيھا بإعداد محضر يتضمن عدد المقترعين في كل دائرة ن ھذه الدوائر الأكما 

 انتخابية.

سجل راصدو الفريق الوطني توقيف عملية جمع األصوات النھائية للمرشحين في مركز الجمع النھائي لبدو الوسط؛ بسبب   . ث

الح احد المرشحين المنافسين قبل انھاء عملية الفرز، ولم يتسن اعتراضات من مرشحين ومندوبيھم بحجة وجود تالعب لص

 للمركز التحقق من عملية جمع األصوات واعالن فوز المرشحين في ھذا المركز. 

نتائج األرقام علن لم تكن نسبة االقتراع وعملية جمع األصوات التي انبثقت عنھا النتائج النھائية خاضعة للتدقيق، ولم ت  . ج

التأّكد من مصداقيتھا؛ اذ لم يتم اطالع الحضور في كل تيح للمرشحين والراصدين مركز اقتراع بطريقة تالصادرة عن كل 

المراكز على المحاضر التي تم تنظيمھا لدى كل لجنة اقتراع وفرز، حيث كان يتم ذلك في غرفة خاصة غير مسموح الحد 

عليھا عدد األصوات التي حصل عليھا كل مرشح ويتم  باالطالع على ما يجري فيھا، ويتم بعد ذلك الخروج بورقة مثبت

ن الذين خسروا في و. كما ان وزارة الداخلية تأخرت في اعالن النتائج التي حصل عليھا المرشحالجمع بناء على ھذه األرقام

ى من إحدى وقد تلقى المركز شكواالنتخابات، ورفضت بداية اعالن ھذه النتائج بحجة انھا تسبب الحرج لبعض المرشحين. 

المرشحات في الدائرة االولى في محافظة مادبا حول عدم حصولھا على اي صوت في الصندوق الذي ادلت بصوتھا فيه 

 واسرتھا.  
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 )1ملحق رقم (

  النتخابيةكتاب دولة رئيس الوزراء بالسماح للمركز الوطني بمتابعة ومالحظة العملية ا
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  )٢ملحق رقم (

  على الدوائر االنتخابيةوالفرز جداول توزيع الراصدين في يوم االقتراع 

  محافظات الشمال

  عدد الراصدين  عدد الصناديق  أوال: محافظة إربد

  ٨٧  ٢٨٨  الدائرة األولى
  ٢٣  ٧٦  الدائرة الثانية
  ١٠  ٣٤  الدائرة الثالثة
  ٢٠  ٦٧  الدائرة الرابعة

  ٢١  ٧٠  خامسةالدائرة ال
  ٢٢  ٧٤  الدائرة السادسة
  ١٩  ٦٤  الدائرة السابعة
  ٩  ٢٨  الدائرة الثامنة
  ٨  ٢٤  الدائرة التاسعة
  ٢١٩  ٧٢٥  المجموع

  
    

  ٤٠  ١٣٤  ثانياً: محافظة جرش

  
    

      ثالثاً: محافظة عجلون
  ٢٩  ٩٦  الدائرة األولى
  ٧  ٢٤  الدائرة الثانية
  ٣٦  ١٢٠  المجموع

  
    

  ٣٠  ٩٨  ة المفرقرابعاً: محافظ

  
    

  ٣٥  ١١٧  خامساً: بدو الشمال
  ٣٦٠  ١١٩٤  المجموع
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  محافظات الوسط

  عدد الراصدين  عدد الصناديق  أوال: محافظة العاصمة
  ٧٨  ٢٦٠  الدائرة األولى
  ٨٨  ٢٩٣  الدائرة الثانية
  ٧٢  ٢٤٠  الدائرة الثالثة
  ٥٥  ١٨٠  الدائرة الرابعة
  ٦١  ٢٠١  الدائرة الخامسة

  ٣٩  ١٣٠  رة السادسةالدائ
  ١٦  ٥٣  الدائرة السابعة
  ٤٠٩  ١٣٥٧  المجموع

      

      ثانياً: محافظة البلقاء
  ٤١  ١٣٤  الدائرة األولى
  ٧  ٢٤  الدائرة الثانية
  ١٥  ٤٩  الدائرة الثالثة
  ١٨  ٦٠  الدائرة الرابعة
  ٨١  ٢٦٧  المجموع

      

      ثالثاً: محافظة الزرقاء
  ٥٨  ١٩٤  الدائرة األولى

  ٢٥  ٨٤  ة الثانيةالدائر
  ١٠  ٣٤  الدائرة الثالثة
  ٤٢  ١٣٦  الدائرة الرابعة
  ١٣٥  ٤٤٨  المجموع

      

      رابعاً: محافظة مادبا
  ٢٢  ٧٢  الدائرة األولى
  ١٠  ٣٥  الدائرة الثانية
  ٣٢  ١٠٧  المجموع

      

  ٣١  ١٠٣  بدو الوسط
  ٦٨٨  ٢٢٨٢  المجموع
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  محافظات الجنوب

  عدد الراصدين  يقعدد الصناد  أوال: محافظة الكرك
  ٢٢  ٧٤  الدائرة األولى
  ١١  ٣٤  الدائرة الثانية
  ١٨  ٥٩  الدائرة الثالثة
  ٨  ٢٨  الدائرة الرابعة
  ٦  ٢٠  الدائرة الخامسة
  ٤  ١٣  الدائرة السادسة
  ٩٦  ٢٢٨  المجموع

      

      ثانياً: محافظة معان
  ٨  ٢٧  الدائرة األولى
  ٤  ١٤  الدائرة الثانية
  ٦  ٢٠  الدائرة الثالثة
  ١٨  ٦١  المجموع

      

      ثالثاً: محافظة الطفيلة
  ١٦  ٥٤  الدائرة األولى
  ٦  ١٨  الدائرة الثانية
  ٢٢  ٧٢  المجموع

      

  ١٤  ٤٦  رابعاً: محافظة العقبة
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  )٣ملحق رقم (

  خطة متابعة مراكز تسجيل الناخبين

  

  ة:اتباع الخطوات التاليتم راصدين ركز والوتنظيم التواصل بين المرصد تسجيل الناخبين لتسھيل عملية 

نة السلوك المرفقة بھذه الخطة والذي يعد بمثابة وثيقة شرف يلتزم على مدوّ ون يوقع الراصدينبعد االنتھاء من عملية تدريب  :أوالً 

  بموجبھا المتابع/ة بتنفيذ المھام الموكلة إليه.

  ني لحقوق اإلنسان.من المركز الوط الرصدنماذج  الراصدونيتسلم  ثانياً:

بعنوان مركز التسجيل الموجود في دائرتھم االنتخابية وأرقام الھاتف  راصدينيقوم المركز الوطني لحقوق اإلنسان بتزويد ال ثالثاً:

  أنفسھم.راصدين والفاكس والبريد االلكتروني الخاصة بالمركز وبال

دولة رئيس الوزراء كتاب ز الوطني لحقوق اإلنسان ونسخة من المرك راصدييتم تزويد كل متابع بكتاب يثبت أنه من  رابعاً:

  مجريات العملية االنتخابية.رصد المتضمن الموافقة على أن يقوم المركز ب

يتوافق مع التزاماتھم اليومية (كالعمل وغيره) وتزويد  للرصدمن كل دائرة انتخابية بإعداد برنامج زمني  الراصديقوم  خامساً:

  قوق اإلنسان بھذا البرنامج والذي يشترط به أن يسھم في تحقيق ما يلي:المركز الوطني لح

 يتم توزيعھا بشكل متفاوت على أن ال يقل عدد ساعات التواجد عن ساعة  الوجود ً في مركز التسجيل ثالث مرات يوميا

 واحدة لكل مرة.

  لرصدتعبئة النموذج المخصص  ً  .تسجيل الناخبين يوميا بمعدل ثالثة نماذج يوميا

بشكل أسبوعي أي مع نھاية ساعات العمل يوم الخميس  الرصدبتزويد المركز الوطني لحقوق اإلنسان بنماذج  الراصديقوم  سادساً:

  من كل أسبوع من خالل تسليمھا باليد أو إرسالھا بالفاكس أو بواسطة البريد االلكتروني.

لحقوق اإلنسان بھا مباشرة بواسطة الھاتف ليقوم المركز بمتابعتھا في حال حدوث أية انتھاكات يتم إعالم المركز الوطني  سابعاً:

  مع الجھات المعنية.
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  )٤ملحق رقم (

  قتراعالعمل خالل يوم االخطة 

  
  ة:اتباع الخطوات التاليتم راصدين وتنظيم التواصل بين المركز والرصد اجراءات يوم االقتراع لتسھيل عملية 

 الراصدين بأسماء مراكز االقتراع التي سيتم رصدھا ورقم الصندوق المخصص لكل منھم  يقوم منسقو الدوائر بتزويد

 وعنوانه وفقاً للخطة المعدة من قبل المركز.

  على الراصد التأكد من وجود كافة نماذج الرصد في ملفه، وعليه العمل على تعبئتھا بدقة شديدة واالحتفاظ بھا لتسليمھا

 التالي ليوم االقتراع. لمنسق الدائرة في صباح اليوم

  ولغاية االنتھاء من ً يتولى كل راصد مھمة رصد صندوق واحد فقط طيلة يوم االقتراع منذ ساعة االفتتاح (السادسة صباحا

 الفرز األولي)

 .على كل راصد زيارة مكان الصندوق المخصص له قبل يوم االقتراع للتعرف على مكان تواجده 

 ي الذي يحمل الرقم الذي قام بتزويده لمنسق الدائرة وللمركز الوطني لحقوق اإلنسان على الراصد إحضار جھازه الخلو

ويتأكد من شحنه طيلة الليلة السابقة ويفضل أن يحمل الراصد معه جھاز الشحن لالحتياط. وفي حال تغيير رقم الھاتف قبل 

 وائر بالرقم الجديد.يوم االقتراع يرجى التأكد من تزويد منسق اإلقليم ومنسقي المحافظات والد

  على الراصد إغالق جھازه الخلوي قبل الدخول إلى الغرفة التي يتواجد فيھا صندوق االقتراع وال يفتحه طيلة تواجده في

الغرفة. وإلرسال الرسائل أو إجراء المكالمات حول أية انتھاكات على الراصد أن يخرج من الغرفة ويجري االتصال الالزم 

 وي ويعود إلى مكانه. ثم يغلق جھاز الخل

  يتواجد الراصد أمام مركز االقتراع الذي يوجد فيه الصندوق المخصص له في تمام الساعة السادسة صباحاً لرصد إجراءات

 افتتاح الصندوق.

  خالل إجراءات فتح الصندوق يقوم الراصد بتعبئة النموذج المخصص لھذه المرحلة النموذج رقم(F1). 

 النموذج وفي تمام الساعة السابعة والربع صباحاً يخرج الراصد لباب الغرفة التي يوجد بھا الصندوق  بعد االنتھاء من تعبئة

لألرقام التي سيتم تزويده بھا تتضمن إجابات كافة األسئلة الواردة في النموذج الخاص بإجراءات  SMSويقوم بإرسال رسالة 

 عود إلى الغرفة التي يوجد بھا صندوق االقتراع.افتتاح الصندوق. بعد ذلك يغلق الراصد جھازه الخلوي وي

 ) يبدأ الراصد بعد ذلك بتعبئة النسخة األولى من النموذج رقمF2 الخاص بإجراءات يوم االقتراع والنسخة األولى من (

خالل ال ) الخاص بتصويت غير القادرين على القراءة أو الكتابة أو األميين وتزويد المركز باإلجابات من F3النموذج رقم (

SMS .في تمام الساعة الثانية عشر ظھرا بنفس الطريقة المبينة أعاله 

 ) يبدأ الراصد بعد ذلك بتعبئة النسخة الثانية من النموذج رقمF22 الخاص بإجراءات يوم االقتراع والنسخة الثانية من (

يين وتزويد المركز باإلجابات من خالل ) الخاص بتصويت غير القادرين على القراءة أو الكتابة أو األمF33النموذج رقم (

 في تمام الساعة الخامسة مساء بنفس الطريقة المبينة أعاله. SMSال 
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  بعد ذلك يبقى الراصد متيقظا ألية انتھاكات قد تحصل خالل يوم االقتراع ويلجأ إلى تعبئة النموذج الخاص بالحوادث المھمة

بمنسق الدائرة أو المحافظة أو المركز لإلبالغ عن أية أحداث يرى أنه  وإرسال الرسائل القصيرة إلى المركز أو االتصال

 من الضروري اإلبالغ عنھا، كما يمكن للراصد استخدام ھذا النموذج في أية وقت طيلة يوم االقتراع في حال الحاجة لذلك.

  يبدأ الراصد بعد ذلك بتعبئة النموذج رقم(F4) ق الصندوق ويقوم بعد االنتھاء من الخاص بإجراءات انتھاء االقتراع وإغال

تعبئته بإرسال اإلجابات من خالل الرسائل القصيرة إلى المركز فور االنتھاء من إجراءات اإلغالق ووفقاً لما تم بيانه أعاله 

 بخصوص استخدام الھاتف الخلوي.

 موذج الخاص بھذه المرحلة يبقى الراصد متواجداً في غرفة الصندوق لرصد عملية فرز األصوات ويعمل على تعبئة الن

) الخاص بأسماء المرشحين واألصوات التي F6) ويعمل بعد االنتھاء من تعبئته على تعبئة النموذج رقم (F5(نموذج رقم 

في الصندوق، ثم يقوم بإرسال اإلجابات على النموذجين الخامس والثامن إلى المركز من خالل   حصل عليھا كل مرشح

 نتھاء من عملية الفرز وجمع أوراق االقتراع في الصندوق.الرسائل القصيرة فور اال

  يقوم المنسقون خالل يوم االقتراع بالتأكد من تواجد الراصدين في األماكن المخصصة لھم وقيامھم بالمھام الموكلة لھم

ية مفتوحة طيلة يوم وتعبئة النماذج وإرسالھا إلى المركز في األوقات المحددة لذلك. ويبقي كافة المنسقين ھواتفھم الخلو

 االقتراع ويحافظون على إدامة التواصل بين المركز والراصدين الميدانيين.

  يتوجه المنسقون إلى غرف الفرز وجمع األصوات الرئيسية كل في دائرته ويعمل على رصد ھذه المرحلة وتعبئة النموذج

عدد األصوات ثم يقوم بإرسال النتائج إلى المركز  الخاص بنتائج (F9)) وتعبئة النموذج رقم F8الخاص بھا (النموذج رقم 

 فور انتھاء ھذه المرحلة، ومن الممكن استعانة المنسقين براصدين للتناوب على رصد عملية الجمع النھائية.
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  )٥ملحق رقم (

  مدونة سلوك المنسق

، يھدف إلى حماية وتعزيز ٢٠٠٦لسنة  ٥١قم المركز الوطني لحقوق اإلنسان، مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون ر

حقوق اإلنسان المكفولة بموجب المواثيق واالتفاقيات الدولية، ومراقبة أوضاعھا ورصد أية انتھاكات تقع على ھذه الحقوق 

ج وتوثيقھا، والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بھدف وقفھا والحد من آثارھا، فضال عن تعزيز النھ

الديمقراطي في المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن، يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة 

  القانون، وضمان الحق في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

ً من الحقوق األساسية لشعو ب الدول كافة؛ فھي بمثابة التعبير الحر الذي يعد وبما أن االنتخابات الحرة والنزيھة والعادلة تعد حقا

مجريات العملية االنتخابية بكافة مراحلھا ورصد وتوثيق االنتھاكات  رصددعائم السلطة ويضفي عليھا صفة الشرعية، فإن إحدى 

  ه.التي ترافق االنتخابات تقع ضمن والية وصالحيات المركز الوطني لحقوق اإلنسان المنصوص عليھا في قانون

  مختلف مراحل العملية االنتخابية إلى تحقيق األھداف التالية: رصديھدف المركز الوطني لحقوق اإلنسان من خالل و

 تشجيع المشاركة في االنتخابات وبناء الثقة في العملية االنتخابية من خالل تأكيد عدالة ونزاھة وشفافية االنتخابات. .١

داءاً بعملية تسجيل الناخبين، وتسجيل المترشحين، والحمالت االنتخابية، ويوم االقتراع، تقييم كافة مراحل العملية االنتخابية ابت .٢

 وفرز النتائج وإعالنھا، وانتھاء بالطعون واالعتراضات.

ً لألھداف السابقة، ومن أجل تكريس التعددية ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تنظيم وإعداد مختلف مراحل العملية  وتحقيقا

ابية تم تشكيل فرق مساندة تضم منسقين يمثلون ھذه المؤسسات ويعملون بتنسيق متواصل ومباشر مع فريق إدارة المشروع االنتخ

المشكل من قبل المركز الوطني لحقوق اإلنسان. وقد تم تطوير ھذه المدونة للسلوك لكي تكون بمثابة ميثاق شرف يلتزم به 

  المنسقون.

  لتالية:وتتضمن مدونة السلوك القواعد ا

 احترام الدستور والقوانين واألنظمة األردنية وااللتزام بھا التزاماً تاماً. .١

المحافظة على الحياد التام وعدم االنحياز ألي حزب أو مترشح وعدم ممارسة أي تصرف من شأنه أن يدل على محاباة أو  .٢

 خابية ألي حزب أو مترشح.تفضيل أو توزيع المنشورات أو المشاركة في أنشطة الحملة أو الدعاية االنت

 االلتزام بحضور التدريب المخصص للمنسقين والذي سينفذه المركز الوطني لحقوق اإلنسان. .٣

 متابعة عملية تسجيل الناخبين والمترشحين والحمالت االنتخابية. .٤

 التنسيق المباشر والمتواصل مع فريق إدارة المشروع في المركز الوطني لحقوق اإلنسان. .٥

 ء فريق في المحافظات وفقاً للمعايير التي يتم االتفاق عليھا مع فريق إدارة المشروع.اختيار أعضا .٦

 تزويد المركز الوطني لحقوق اإلنسان بأسماء وعناوين أعضاء الفريق والجھات التي يمثلونھا. .٧

 تدريب أعضاء أي الفريق وفقاً للبرنامج الزمني الذي يتم االتفاق عليه مع فريق إدارة المشروع. .٨
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 لمساھمة في تحديد مراكز االقتراع التي سيتم متابعتھا ووضع خطة لتوزيع أعضاء الفريق  على ھذه المراكز.ا .٩

تزويد أعضاء الفريق  بكل ما يلزم قبل يوم االقتراع (نماذج ، عناوين أماكن االقتراع والفرز، أية تعليمات يتم االتفاق عليھا  .١٠

 مع فريق إدارة المشروع)

 ل بين غرفة العمليات في المركز وأعضاء الفريق خالل يوم االقتراع.ضمان قنوات االتصا .١١

التأكد من تواجد أعضاء الفريق  في المراكز التي تم تحديدھا وتزويدھم بأية مستلزمات خالل يوم االقتراع والمحافظة على  .١٢

 سالمتھم وأمنھم.

 ول الزمني الذي سيتم وضعه لھذه الغاية.استالم نماذج من أعضاء الفريق وتزويد المركز بملخص حولھا وفقاً للجد .١٣

 تسليم كافة النماذج لفريق إدارة المشروع في اليوم الذي يلي يوم االقتراع. .١٤

اإلشراف على عملية تسليم المخصصات المالية ألعضاء الفريق وتسليم كافة الوثائق (اإليصاالت الموقعة) التي تثبت ذلك  .١٥

 إلى فريق إدارة المشروع.

 ية تصريحات إلى وسائل اإلعالم قبل أو أثناء أو بعد يوم االقتراع.عدم اإلدالء بأ .١٦

االبتعاد وعدم التدخل في أية أحداث شغب أو عنف تحدث في مركز االقتراع وإعالم المركز الوطني لحقوق اإلنسان مباشرة  .١٧

 أو منسق الدائرة االنتخابية حول ھذه األحداث بالسرعة الممكنة.

  بأنواعھا المختلفة.االمتناع عن حمل األسلحة  .١٨
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  )٦ملحق رقم (

  مدونة سلوك الراصد

، يھدف إلى حماية وتعزيز ٢٠٠٦لسنة  ٥١المركز الوطني لحقوق اإلنسان، مؤسسة وطنية مستقلة منشأة بموجب القانون رقم 

اكات تقع على ھذه الحقوق وتوثيقھا حقوق اإلنسان المكفولة بموجب المواثيق واالتفاقيات الدولية، ومراقبة أوضاعھا ورصد أية انتھ

والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بھدف وقفھا والحد من آثارھا، فضال عن تعزيز النھج الديمقراطي في 

ان المملكة لتكوين نموذج متكامل ومتوازن، يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية، واحترام سيادة القانون، وضم

  الحق في التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 

ً من الحقوق األساسية لشعوب الدول كافة؛ فھي بمثابة التعبير الحر الذي يعد  وبما أن االنتخابات الحرة والنزيھة والعادلة تعد حقا

فة مراحلھا ورصد وتوثيق االنتھاكات مجريات العملية االنتخابية بكا رصددعائم السلطة ويضفي عليھا صفة الشرعية، فإن  ىإحد

  التي ترافق االنتخابات تقع ضمن والية وصالحيات المركز الوطني لحقوق اإلنسان المنصوص عليھا في قانونه.

  مختلف مراحل العملية االنتخابية إلى تحقيق األھداف التالية: رصدويھدف المركز الوطني لحقوق اإلنسان من خالل 

 نتخابات وبناء الثقة في العملية االنتخابية من خالل تأكيد عدالة ونزاھة وشفافية االنتخابات.تشجيع المشاركة في اال .١

تقييم كافة مراحل العملية االنتخابية ابتداءاً بعملية تسجيل الناخبين، وتسجيل المترشحين، والحمالت االنتخابية، ويوم  .٢

 تراضات.االقتراع، وفرز النتائج وإعالنھا، وانتھاء بالطعون واالع

وضماناً لسالمة عملية االنتخاب وتحقيقاً لمبدأي االستقالل والحياد، فقد تم تطوير ھذه المدونة للسلوك لكي تكون بمثابة ميثاق شرف 

  يلتزم به كافة أعضاء فريق.

  وتتضمن المدونة القواعد الواجب على الراصد االلتزام بھا في كافة مراحل العملية االنتخابية:

 تور والقوانين واألنظمة األردنية وااللتزام بھا التزاماً تاماً.احترام الدس .١

المحافظة على الحياد التام وعدم االنحياز ألي حزب أو مترشح وعدم ممارسة أي تصرف من شأنه أن يدل على محاباة أو  .٢

ح أو أي عمل آخر يمكن تفضيل كتوزيع المنشورات أو المشاركة في أنشطة الحملة أو الدعاية االنتخابية ألي حزب أو مترش

 أن يفسر على أنه انحياز.

االلتزام بإرشادات المركز الوطني لحقوق اإلنسان ومنسقي المحافظات ومنسقي الدوائر االنتخابية فيما يتعلق بعملية  .٣

 .االنتخاب

ً لصالح ھذا الفريق وعد .٤ م اإلدالء بأية يتعھد الراصد الذي يعمل ضمن فريق المركز الوطني لحقوق اإلنسان بالعمل حصريا

 معلومات أو بيانات يتم الحصول عليھا ألية جھة أخرى.

ھي ملك للمركز الوطني لحقوق اإلنسان وحدة  وله كامل الحق في اإلنتخاب جميع المعلومات والبيانات التي تنتج عن عملية  .٥

 التصرف بھا بما يحقق أھداف وغايات المشروع.  
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راكز التسجيل أو االقتراع أو الفرز بوضوح وإبالغ المركز الوطني لحقوق اإلنسان إبراز بطاقة الراصد التي تخوله دخول م .٦

مباشرة أو منسق الدائرة االنتخابية في حاالت المنع من الدخول دون التجادل مع رجال األمن أو الموظفين العامين أو 

 أعضاء اللجنة المشرفة على مراكز التسجيل أو االقتراع أو الفرز.

ج بدقة وتدوين أية مالحظات تخدم العملية وتسليم كافة النماذج إلى المركز الوطني لحقوق اإلنسان أو منسق تعبئة النماذ .٧

 الدائرة االنتخابية في الوقت المحدد لذلك.

 عدم اإلدالء بأية تصريحات لوسائل اإلعالم قبل أو أثناء أو بعد العملية . .٨

أو عنف تحدث في مركز التسجيل أو االقتراع أو الفرز وإعالم المركز  االبتعاد وعدم التدخل في أية تجمھر أو أحداث شغب .٩

 الوطني لحقوق اإلنسان مباشرة ومنسق الدائرة االنتخابية ومنسق المحافظة حول ھذه األحداث بالسرعة الممكنة.

 االمتناع عن حمل األسلحة أو األدوات الحادة بأنواعھا المختلفة. .١٠

تراع أو الفرز المخصص في األوقات التي يحددھا المركز وعدم مغادرته إال بمعرفة الوجود في مركز التسجيل أو االق .١١

 منسق الدائرة االنتخابية ومنسق المحافظة.

  عدم التدخل في قرارات اللجان الرسمية (التسجيل، االقتراع، الفرز) المتعلقة بإجراءات العملية االنتخابية. .١٢

  كراصد للعملية االنتخابية تحت إشراف المركز الوطني لحقوق اإلنسان.التوقيع على نموذج التعھد واإلقرار للعمل  .١٣
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  )٧ملحق رقم (

  قبل يوم االقتراعمرحلة ما نماذج رصد 

  (تسعة نماذج)

  

تسجيل الناخبين لدى مكاتب األحوال الشخصية رصد: نموذج ١-٧  

  

 المحور األول: معلومات عامة

    الراصدة/ الراصداسم 

   لمركز التسجي

    الدائرة االنتخابية

    المحافظة

   التاريخ

  إلى من  الرصدساعات 

  
 المحور الثاني: معلومات حول مركز التسجيل

ھل كان موقع تسجيل الناخبين معروفا للمواطنين وسھل   ١
 الوصول إليه؟ 

  نعم   ال  

ھل كان ھناك إشارات إرشادية تدل على موقع مركز تسجيل   ٢
 الناخبين؟

  ،الرجاء التوضيحنعم  
  
  

 ال  

٣  
  
  

ھل كان مركز تسجيل الناخبين مؤھالً الستقبال األشخاص
 ذوي اإلعاقة؟

 
  

 نعم، الرجاء التوضيح  
  
  

 ال  

ھل يحتوي مركز تسجيل الناخبين على تعليمات التسجيل   ٤
 بصورة واضحة؟

  نعم   ال  

  ال   نعم   ھل كان مركز تسجيل الناخبين مكتظاً بالمراجعين؟  ٥

    كم كان عدد الموظفين الموجودين في مركز تسجيل الناخبين؟  ٦

كم العدد التقريبي للمسجلين الذين سجلوا خالل فترة وجودك   ٧
  في مركز تسجيل الناخبين ؟
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 المحور الثالث: معلومات حول عملية التسجيل
ھل باشر الموظفون بإستقبال طلبات تسجيل الناخبين في الوقت   ١

  المحدد؟
  
 

 نعم 
  

  اء ال، الرج
  التوضيح

ر   ھل تم إيقاف عملية التسجيل أثناء وجودك في المركز؟  ٢ اء ذك م، الرج نع
رة  باب، والفت األس

  الزمنية
  

 ال  

ھل شھدت حاالت تسجيل جماعي خالفا لتعليمات تسجيل الناخبين   ٣
 التي أجازت التسجيل ألفراد العائلة فقط؟

  اء م، الرج نع
اال دد الح د ع ت، تحدي

ات  دد الھوي دير ع وتق
  لكل حالة

١ .  
٢.  
٣ .  

  ال  

ھل شاھدت حاالت تسجيل جماعي ألفراد األسرة وھل قام   ٤
 الموظفون بالتحقق من صلة القرابة، وطلب األوراق الثبوتية؟ 

  اء م، الرج نع
  التوضيح

  
  
  

  اء ال،  الرج
  التوضيح

رى خالفا ھل شھدت حاالت نقل ألسماء الناخبين من دائرة إلى أخ  ٥
  للتعليمات؟ 

  ر اء ذك م، الرج نع
  العدد

 ال  

اء   ھل سمح ألشخاص تعتقد بأنھم غير مؤھلين لالنتخاب بالتسجيل؟  ٦ م، الرج نع
  التوضيح

 ال  

اء   ھل تم منع أشخاص تعتقد أنھم مؤھلون لالنتخاب من التسجيل؟  ٧ م، الرج نع
  توضيح األسباب 

  

 ال  

ن بالتعليمات المتعلقة بتسجيل بتقديرك ھل التزم الموظفو  ٨
 الناخبين؟

 نعم  ال  

اء   ھل شھدت أي انتھاك أو تصرف غير الئق من المراجعين؟  ٩ م، الرج نع
دد  د الع تحدي
ة  باب وكيفي واألس

  معالجة الوضع
١ .  
٢.  
٣. 

  ال  

اء   ھل تم رصد أية شكاوى من المراجعين؟ وما عددھا أن وجد.  ١٠ م، الرج نع
دد الش د ع كاوى تحدي

ة  ا وآلي وطبيعتھ
  معالجتھا

 ال  

      الرجاء إضافة أي مالحظات أخرى حول مجريات عملية التسجيل.  ١١
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  : نموذج رصد عرض جداول الناخبين٢-٧
 

    تاريخ ووقت الرصد    اسم الراصد

    الدائرة االنتخابية    المحافظة

ان  وان المك اسم وعن
ه  ت ب ذي عرض ال

  جداول الناخبين

  

 

  لرصدمعايير ا  الرقم

  

 التحقق من االلتزام بھا

ھل إلتزمت دائرة االحوال المدنية والجوازات   ١
بتزويد الحاكم اإلداري بجداول الناخبين في 

  الوقت الذي حدده القانون؟

 نعم   (الرجاء التوضيح)ال  

ما ھي اآللية التي استلم بھا الحاكم اإلداري   ٢
  جداول الناخبين؟

      ورقيا قرص ممغنط       :أخرى يرجى التحديد  

ھل قام الحاكم اإلداري بعرض جداول   ٣
  الناخبين في الفترة المحددة بموجب القانون؟

 نعم   (الرجاء التوضيح) ال  

ھل تم اإلعالن عن مكان عرض الجداول في   ٤
  صحيفتين يوميتين على األقل؟

 (أذكر أسماء الصحف وتاريخ النشر) نعم  
-  
-  

  ال  

مكان عرض جداول الناخبين تتيح ھل آلية و  ٥
  للناخب اإلطالع عليھا وتدقيقھا؟

  نعم   (الرجاء التوضيح) ال  

  ال (الرجاء التوضيح)   نعم   ھل تم عرض جداول الناخبين إلكترونيا؟   ٦

ھل مدة عرض جداول الناخبين كافية لإلطالع   ٧
  عليھا من قبل الناخبين؟

  نعم   (الرجاء التوضيح) ال  

م عدد الناخبين الذي تضمنته الجداول ك  ٨
  المعلنة في الدائرة التي قمت بالرصد فيھا؟

  العدد (     ) ناخبا 

بجانب المعلومة التي تضمنتھا × ضع إشارة   ٩
جداول الناخبين بخصوص المعلومات 

  المتعلقة بالناخب.

      اسم الناخب   الرقم الوطني   مكان اصدار الھوية  
   رقم القيد        مكان القيد   مكان اإلقامة  
     :أخرى  

برأيك ھل شعرت برضا من الناخبين عن   ١٠
  صدق ونقاء الجداول االنتخابية؟

  نعم   (الرجاء التوضيح) ال  

١١  
  -  مالحظات أخرى:

-  
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  : نموذج رصد االعتراض لدى دائرة األحوال المدنية على جداول الناخبين٣-٧
 

    وقت الرصد تاريخ    أسم الراصد
    الدائرة االنتخابية    المحافظة

  التحقق من االلتزام بھا    معايير الرصد  الرقم
ھل بدأت دائرة األحوال المدنية باستقبال طلبات   ١

االعتراض على الجداول ضمن المدة القانونية 
  المقررة؟

  نعم    الرجاء التوضيح -ال  

ن لدى ھل تم تقديم اعتراضات على جداول الناخبي  ٢
  مكتب األحوال المختص؟ 

   نعم    ال  

عدم ورود أسماء أشخاص تتوفر فيھم شروط االنتخاب ( العدد =    إذا كانت اإلجابة بنعم فما ھي أسباب االعتراض؟  ٣
(  
  =ورود أسماء ألشخاص لم يبلغوا السن القانونية لالنتخاب (العدد

(  
 نتخاب؛ عسكري / امن ورود أسماء ألشخاص تم إيقاف حقھم باال

 عام/مخابرات/درك(العدد=    )
 العدد =        ورود أسماء في جداول الناخبين من خارج الدائرة)

(  
 العدد=       ورود أسماء ألشخاص متوفين في جداول الناخبين)

(  
  ورود أسماء ألشخاص محكوم عليھم باإلفالس في جداول الناخبين

  (العدد=     )
 ود أسماء ألشخاص محجور عليھم( جنون، عته، سفه، ذا ور

  غفلة) في جداول الناخبين  (العدد=  )
  ورود أسماء ألشخاص محكوم عليھم بالسجن لمدة تزيد على سنة

 (العدد=    )    واحدة بجريمة غير سياسية في جداول الناخبين. 
   =ورود خطأ في بيانات الناخب في جداول الناخبين (العدد (  
 :أخرى  

ھل رفض أمين مكتب األحوال المدنية استقبال أي   ٤
  اعتراض على الجداول؟

  الرجاء التوضيح -نعم    ال  

  الرجاء التوضيح -ال    نعم   ھل قدم االعتراض من قبل المعترض شخصيا؟  ٥

ھل قدم أي اعتراض من أشخاص أسماؤھم غير   ٦
  مدرجة بالجداول االنتخابية؟ 

  دد (        )    الع -نعم    ال  

ھل تم التحقق من الوثائق الثبوتية في حال   ٧
االعتراض المقدم بسبب خطأ وقع في تحديد مكان 

  اإلقامة؟

  ما ھي الوثائق؟ -نعم    ال  

ھل تم البت في االعتراضات المقدمة خالل المدة   ٨
  القانونية؟

  ال (   ) الرجاء التوضيح  نعم (   )

اضات التي استجاب لھا  مكتب كم عدد االعتر  ٩
  األحوال المختص؟

    

كم عدد االعتراضات التي لم يستجب لھا  مكتب   ١٠
  األحوال المختص؟
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 : نموذج رصد نتائج البت في قرارات طلبات االعتراض على جداول الناخبين ٤-٧

  

    تاريخ ووقت الرصد    أسم الراصد

    الدائرة االنتخابية    المحافظة

المكان الذي عرضت به اسم وعنوان 
  جداول الناخبين

  

 
 التحقق من االلتزام بھا  معايير الرصد  الرقم

ھل قامت دائرة األحوال المدنية بتزويد الحاكم   ١
اإلداري بالقرارات الصادرة بنتيجة البت في 
االعتراضات المقدمة لھا خالل المدة المحددة 

  أيلول)؟ ٧- ٥( وھي ثالثة أيام

 نعم    التوضيح)ال(الرجاء  

ما ھي اآللية التي استلم بھا الحاكم اإلداري   ٢
  القرارات؟

      ورقيا قرص ممغنط       :أخرى يرجى التحديد  

ھل قام الحاكم اإلداري بعرض القرارات في   ٣
  أيلول؟  ٧-٥الفترة الممتدة من 

 نعم   (الرجاء التوضيح) ال  

في  ھل قام الحاكم اإلداري بعرض قرارات البت  ٤
االعتراضات في ذات المكان الذي عرضت فيه 

  الجداول األولية؟

  نعم  
  

 (الرجاء التوضيح) ال  

ھل آلية ومكان عرض قرارات البت في   ٥
االعتراضات تتيح للناخب اإلطالع عليھا 

  وتدقيقھا؟

  نعم   (الرجاء التوضيح) ال  

  لتوضيح)ال (الرجاء ا   نعم   ھل تم عرض القرارات إلكترونيا؟   ٦

كم عدد الناخبين الذين تم إضافتھم بموجب   ٧
القرارات المعلنة في الدائرة التي قمت بالرصد 

  فيھا؟

  العدد (     ) ناخبا 

كم عدد الناخبين الذين تم شطب أسمائھم   ٨
بموجب القرارات المعلنة في الدائرة التي قمت 

  بالرصد فيھا؟

  العدد (     ) ناخبا 

ب المعلومة التي تضمنتھا بجان× ضع إشارة   ٩
القرارات بخصوص المعلومات المتعلقة 

  بالناخب.

       اسم الناخب   الرقم الوطني   مكان إصدار الھوية  
     رقم القيد      مكان القيد   مكان اإلقامة  
     :أخرى  

كيف تقيم رضا الناخبين عن القرارات الصادرة   ١٠
  عن دائرة األحوال المدنية؟

 عالي
  معتدل

  منخفض
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 : نموذج رصد الطعن القضائي على قرارات دائرة األحوال المدنية ٥-٧

    تاريخ وقت الرصد    اسم الراصد

    الدائرة االنتخابية    المحافظة

 
  التحقق من االلتزام بھا  معايير الرصد  الرقم

ھل قدمت طعون لدى محكمة البداية في قرارات   ١
المتعلقة باالعتراض على دائرة األحوال المدنية 

  الجداول؟

   العدد (   ) -نعم      ال  

ھل قامت المحكمة المختصة بالفصل في الطعون   ٢
المقدمة لھا خالل المدة القانونية المحددة وھي 

  أيلول)؟ ٢٣- ١٤عشرة أيام(

  نعم    الرجاء التوضيح  - ال  

ھل تم تزويد دائرة األحوال المدنية باألحكام   ٣
ية الصادرة بشأن الطعون المقدمة لھا القضائ

-٢٥خالل المدة القانونية المحددة(ثالثة أيام من 
  أيلول)؟ ٢٧

 نعم    الرجاء التوضيح - ال  

ھل التزمت الدائرة بتعديل الجداول االنتخابية في   ٤
ضوء أحكام محكمة البداية خالل المدة 

  تشرين األول)؟ ٣-٢٨القانونية(خمسة أيام من 

   نعم    الرجاء التوضيح - ال  

ھل قامت الدائرة بتزويد الحكام اإلداريين   ٥
بالجداول النھائية خالل المدة المحددة 

  تشرين األول)؟ ٦- ٤قانوناً(من

   نعم    الرجاء التوضيح - ال  

 مالحظات أخرى:  
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  عضوية مجلس النواب: نموذج رصد عملية الترشح ل٦-٧

    وقت الرصد    اسم الراصد
    الدائرة االنتخابية    المحافظة

  
  التحقق من االلتزام بھا  معايير الرصد  الرقم

١  
  ھل الوصول إلى مكان تسجيل المرشحين سھل وميسر؟

  ( الرجاء التوضيح)
  ال   نعم

٢  
ھل بدأت عملية قبول طلبات الترشح في الدائرة االنتخابية 

  ومنذ بداية الدوام الرسمي؟ ٢٠١٠تشرين أول  ١٠بتاريخ 
  الرجاء التوضيح –ال   نعم

  الرجاء التوضيح –ال   نعم  ھل تعليمات الترشح موضوعة في مكان بارز وبخط واضح؟  ٣
  الرجاء التوضيح –ال   نعم  ھل تم طلب األوراق الثبوتية من المرشح؟  ٤

٥  
لمسؤول ھل يتم التدقيق على األوراق المقدمة من الموظف ا

  وكيف؟
  الرجاء التوضيح –ال   نعم

٦  
ھل الموظف المسؤول عن استقبال طلبات الترشح ملم 

  بإجراءات التسجيل؟
  الرجاء التوضيح –ال   نعم

  الرجاء التوضيح –ال   نعم  ھل تم منح المرشح إشعاراً بقبول طلبه؟  ٧

٨  
ھل مكان استالم رسوم التسجيل قريب من مكان تقديم طلبات 

  الرجاء ذكر المسافة بين المكانينالترشح؟ 
  ال   الرجاء التوضيح –نعم

٩  
ه ؤعطاإھل طلب المرشح قائمة أسماء المترشحين وھل تم 

  إياھا؟
  ال  نعم

١٠  
ھل قائمة المترشحين موضوعة في مكان بارز يسھل 

  مشاھدته؟
  الرجاء التوضيح –ال   نعم

  ال   الرجاء التوضيح –نعم  سمي ؟ھل تم إيقاف عملية التسجيل أثناء ساعات الدوام الر  ١١
  ال   الرجاء التوضيح –نعم  ھل تم  قبول طلبات الترشح بعد انتھاء وقت الدوام الرسمي؟  ١٢

١٣  
  الرجاء ذكر العدد واألسماء إن أمكن  كم عدد المترشحين لھذا اليوم لكل دائرة فرعية؟

  

١٤  
  وضيحالرجاء الت –نعم  ھل سحب أحد المترشحين ترشحھم لھذا اليوم؟

  
  ال 

١٥  
ھل تم نشر أسماء من تقدموا بطلبات الترشح من قبل اللجنة 
المركزية والدوائر الفرعية التي ترشحوا فيھا في مكان 

  بارز؟

  الرجاء التوضيح –ال   نعم

١٦  
ھل تم اإلعالن األولي لقوائم المترشحين خالل المدة المحددة 

  وھل تم إعالنھا بالوسيلة المحددة قانوناً؟
  الرجاء التوضيح – ال  نعم

١٧  
ھل تمتاز إجراءات تقديم طلبات الترشح بالسھولة من وجھة 

  نظر من تقدموا بھا؟
  الرجاء التوضيح –ال   نعم

  الرجاء التوضيح –ال   نعم  ھل ھناك رضا حول تعاون اللجنة المركزية في اإلجراءات؟  ١٨

١٩  
ھل رفضت اللجنة المركزية أياً من طلبات الترشح المقدمة 

  لھا؟ وإن وجدت، فھل تضمنت أسباب الرفض؟
  الرجاء التوضيح –نعم 

  
  

  ال
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٢٠  

الرجاء ذكر إجراءات التسجيل موضحاً الوثائق المطلوبة
  بالتفصيل ومرفقاً نسخة من طلب الترشح

  
  

    

٢١  
  المخصصة للترشيح ة*نرجو تزودينا بمجموع من تقدموا في الدائرة خالل األيام الثالث

  
  التي تحتاج تفصيل لغايات التوثيق، استعمل أوراقاً إضافية تحمل شعار المركز الوطني لحقوق اإلنسان.في الحاالت 
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  :نموذج رصد مرحلة الدعاية االنتخابية٧-٧

    وقت الرصد  اسم الراصد
    الدائرة االنتخابية  المحافظة 

  مالحظات  التحقق من االلتزام بھا  معايير الرصد

  
  التحقق من االلتزام بھا  معايير الرصد  الرقم

١  
ھل بدأت الدعاية االنتخابية في التاريخ المحدد 

  قانوناً؟
 ال (    ) الرجاء التوضيح  نعم (    )

٢  
ھل بدأت الدعاية االنتخابية لكافة المترشحين 

  في الدائرة االنتخابية في ذات التاريخ؟
 ء التوضيحال (    ) الرجا  نعم (    )

٣        

٤  

ھل التزام المترشح عند ممارسته الدعاية 
  االنتخابية بـ:

  

المحافظة على الوحدة الوطنية 
  وامن الوطن واستقراره 

  عدم التمييز بين المواطنين. 
احترام احكام الدستور احترام 

  سيادة القانون.
احترام حرية الرأي والفكر لدى  

  االخرين.
  

) نعم (    )    ال (    
  الرجاء التوضيح

  
نعم (    )    ال (    ) 

  الرجاء التوضيح
نعم (    )    ال (    ) 

  الرجاء التوضيح
  

نعم (    )    ال (    ) 
  الرجاء التوضيح

٥  

ھل تضمنت الخطابات و وسائل الدعاية 
  االنتخابية  المساس بـ: 

باي مترشح اخر بصورة مباشرة 
  او غير مباشرة؟

طائفية او القبلية اثارة النعرات ال 
او االقليمية او الجھوية او 

  العنصرية بين فئات المواطنين؟

نعم (    )    ال (    ) 
  الرجاء التوضيح

  
نعم (    )    ال (    ) 

  الرجاء التوضيح

٦  
ھل تم اقامة المھرجانات والتجمعات بالقرب 

  من مراكز االقتراع والفرز؟
  )   ال (   نعم (    )    الرجاء التوضيح

٧  
ھل تم اجراء دعايات انتخابية في مباني 
الوزارات و الدوائر والمؤسسات الرسمية 

  العامة ؟

  ال (    )  نعم (    )    الرجاء التوضيح

٨  

ھل ھناك تعٍد على الدعاية االنتخابية ألي من 
  المترشحين؟ 

نعم (    )    الرجاء التوضيح نوع 
  االعتداء

 
  

  ال (    )

٩  

جابة على السؤال السابق بنعم اذا كانت اال
  فممن وقع االعتداء؟

  ،جھة رسمية  
 ،جھة محلية  

  ،مترشح أخر  
  ،ناخب  
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  .غير ذلك  

١٠  
ھل ھناك التزام باألماكن المحددة قانوناً للدعاية

  االنتخابية؟
 ال (    ) الرجاء التوضيح  نعم (    )    

١١  
إزالة ھل تقوم البلديات بواجبھا القانوني في 

  المخالفات؟
 ال (    ) الرجاء التوضيح  نعم (    )    

١٢  
ھل البيانات واإلعالنات والبرامج االنتخابية 
تحمل األسماء الصريحة للمترشحين في 

  الدائرة؟

 ال (    ) الرجاء التوضيح  نعم (    )    

١٣  
ھل ھناك استخدام للشعار الرسمي للدولة على 

ابية ألي من البيانات والبرامج االنتخ
  المترشحين في الدائرة؟

  ال (    )   نعم (    )    الرجاء التوضيح

١٤  

ھل تم عقد االجتماعات االنتخابية والقاء 
  الخطب في: 

  دور العبادة  
 الجامعات والمعاھد العلمية  
  المدارس الحكومية والخاصة  
الشوارع العامة  
  االبنية التي تشغلھا الوزارات

المؤسسات الرسمية والدوائر و
والعامة او الخاضعة الشراف 

  الحكومة ؟

  

١٥  
ھل تم استخدام مكبرات الصوت خارج القاعات 

  وعلى وسائط النقل ؟
  ال (    )   نعم (    )    الرجاء التوضيح

١٦  
ھل تم الصاق أي اعالن او بيان انتخابي او 
وضعه على الجدران وأعمدة الھاتف والكھرباء 

  رية واألمالك العامة ؟والشواخص المرو

  ال (    )   نعم (    )    الرجاء التوضيح

 في الحاالت التي تحتاج تفصيل لغايات التوثيق، استعمل أوراقاً إضافية تحمل شعار المركز الوطني لحقوق اإلنسان.
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  : نموذج خاص بآراء المرشحين أثناء عملية الترشح٨-٧
    اسم الراصد

    الدائرة االنتخابية    ةالمحافظ
    وقت المقابلة (البداية والنھاية)    تاريخ المقابلة

  
  ما يتعلق بالمرشح

  الحزب المنتمي إليه:  أسم المرشح:  الرقم
ھل خاض  المرشح االنتخابات النيابية سابقا   ١

  وكم مرة؟ 
  نعم 

  
  ال

 أذكر اسم الدائرة - نعم   ھل فاز المرشح في أي انتخابات سابقة؟   ٢
  وفي انتخابات أي عام؟

  

  ال

  ما يتعلق بتسجيل المرشحين
ن اھل مكان دفع الرسوم والتسجيل معروف  ٣

  ويسھل الوصول إليھما؟
  ال  نعم

ھل الوثائق المطلوبة للترشح معلنة ويسھل   ٤
  الحصول عليھا؟

  الرجاء التوضيح –ال   نعم

ھل لمست تمييزاً في المعاملة بين المرشحين  ٥
  ي الطلبات؟من قبل مستقبل

  ال  نعم

ھل يوجد لديك أي اعتراضات بشأن عملية   ٦
  تسجيل المتشحين؟

  ال  التوضيح-نعم  

  التوضيح –نعم   ھل الحظت أي مخالفات أثناء عملية التسجيل؟  ٧
  

  ال

ھل قام أحد بممارسة ضغط عليك أو قام   ٨
  بتھديدك أثناء التسجيل؟

  نعم
من قام بذلك(االسم 

  والمنصب)
  

  ال

ح لك بمشاھدة قوائم المرشحين قبل ھل سم  ٩
  التسجيل؟

  ال  نعم

    كيف يمكن حسب رأيك تحسين عملية التسجيل؟  ١٠
  معلومات إضافية
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  : نموذج رصد عملية اعتراض المرشحين على قرارات اللجنة المركزية واعتراض الناخبين على قوائم الترشح٩-٧

    وقت الرصد    اسم الراصد
    االنتخابيةالدائرة     المحافظة

  
  فيما يتعلق باعتراض المرشحين على قرارات اللجنة المركزية

  التحقق من االلتزام بھا  معايير الرصد  الرقم

١  
ھل لجأ من رفض طلب ترشحھم للطعن 
القضائي خالل المدة القانونية( ثالثة أيام 

  من تاريخ صدور قرار رفض الترشح)؟

الرجاء ذكر اسم المرشح  –ال   نعم
  م يطعنالذي ل

  

٢  
ھل فصلت المحكمة بالطعن ضمن المدة 
القانونية(خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديم 

  ليھا)؟إالطلب 

  ال  الرجاء التوضيح –نعم 

٣  
ھل قامت المحكمة بتبليغ قراراتھا المتعلقة 
بالطعون المقدمة من المرشحين إلى رئيس 

  اللجنة المركزية فور صدورھا؟

  ال  نعم

٤  

لجنة المركزية طلبات ھل سجل رئيس ال
الترشيح التي قبلھا أو التي صدر قرار 
محكمة البداية بقبولھا في سجل خاص كل 

حسب وقت وتاريخ تقديم  ةواحد على حد
  كل منھا إليه؟

  ال  نعم

٥  

ھل قام رئيس اللجنة المركزية بتنظيم 
قائمة أسماء المرشحين وعرضھا في 
مركز المحافظة واألماكن األخرى التي 

مناسبة حال اكتمال اكتساب قرارات  يراھا
الترشح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة 

  في صحيفتين يوميتين على األقل؟

  ال  نعم

  فيما يتعلق بطعن الناخبين بقوائم الترشيح

٦  

ھل تم الطعن القضائي بقوائم الترشح من قبل 
أيام  ةاحد الناخبين ضمن المدة القانونية(ثالث

المرشحين) وما ھي  من تاريخ عرض قوائم
  األسباب التي استند إليھا؟

  ال  نعم

٧  
ھل فصلت المحكمة في الطعون المقدمة من 
الناخبين خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمھا 

  إليھا؟

  ال  نعم

٨  
ما ھي نتيجة قرارات المحكمة المختصة في 
نظر طلبات الطعن القضائي بقوائم الترشح 

  من قبل الناخبين وأسبابھا؟

  ات:توضيح

٩  
ھل قامت المحكمة بتبليغ قراراتھا إلى رئيس 
اللجنة المركزية خالل يومين من تاريخ 

  ال  نعم
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  صدورھا؟

١٠  

ھل قام رئيس الجنة المركزية باإلعالن عن 
التعديالت التي أدخلت على قائمة المرشحين 
بموجب قرارات محكمة االستئناف فور تبلغه 

بھا عن  بھا وبالطريقة ذاتھا التي تم اإلعالن
  قائمة المرشحين؟

  ال  نعم

١١  
ھل إجراءات تقديم طلبات االعتراضات تمتاز 
بالسھولة من وجھة نظر من تقدموا 

  باالعتراضات؟

  ال  نعم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

93 
 

  
  )٨ملحق رقم (

  نماذج رصد يوم االقتراع
  (سبعة نماذج)

  
  : نموذج رصد بدء عملية االقتراع١-٨

  وقت الرصد  اسم الراصد
  الدائرة االنتخابية  المحافظة

  رقم الصندوق  مكان االقتراع  مركز االقتراع

  عدد الناخبين المسجلين في الدائرة االنتخابية  اسم رئيس لجنة االقتراع

    

  التحقق من االلتزام بھا  معايير الرصد  الرقم

١  

ھل سمح للراصدين بمتابعة بدء عملية 
  ؟االقتراع دون فرض أي قيود

  الرجاء التوضيح -ال  نعم

٢  

ھل مكان االقتراع والفرز ھو نفس 
المكان الذي حدده رئيس لجنة الدائرة 

  االنتخابية؟

  الرجاء التوضيح –ال   نعم

٣  
ھل ھناك سھولة في الوصول إلى مركز 

  االقتراع؟
  

  الرجاء التوضيح –ال   نعم

٤  
ھل كان المركز مؤھال الستقبال 

  ي اإلعاقة؟الناخبين من  األشخاص ذو
الرجاء  -نعم

  التوضيح
  الرجاء التوضيح -ال

٥  

ھل ھناك شواخص إرشادية تشير إلى 
  موقع مركز االقتراع؟

  

  ال  نعم

٦  

ھل حضر رئيس لجنة االقتراع 
وأعضاؤھا في الوقت المحدد؟ وھل ھي 
ذات اللجنة المعلنة مسبقاً من قبل رئيس 

 لجنة الدائرة االنتخابية؟
 
  
  

  التوضيحالرجاء  –ال   نعم
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٧  

ھل يوجد في مباني مركز االقتراع أي 
مواد دعائية ألي من المرشحين بأي 
شكل من االشكال؟ وھل قامت الجھات 

  األمنية بمنعھا؟
  

الرجاء   –نعم 
  التوضيح

  ال

٨  
ھل تواجد أشخاص غير أعضاء لجنة 

  االقتراع والفرز في المركز؟
الرجاء  –نعم 

  التوضيح
  ال

٩  

التالية في مكان  ھل تم توفير المواد
  االقتراع:

o أوراق االقتراع 

o  صناديق االقتراع 

o معزل 

o قائمة بأسماء المترشحين 

o جداول الناخبين 

o إرشادات االقتراع 

o نماذج شكاوى متحة للمرشحين أو مندوبيھم  

١٠  
ھل يتطابق شكل ومواصفات 
صندوق/صناديق االقتراع مع التعليمات 

  التي أصدرھا الوزير لھذه الغاية؟

  الرجاء التوضيح – ال  نعم

١١  
ھل مواصفات الصندوق تحقق مبدأ 

  شفافية االنتخاب؟ 
  حدد لماذا؟ -ال    نعم

١٢  
ھل الصندوق شفاف بحيث يمكن ضبط 

  عدد األوراق االنتخابية المدخلة فيه؟
  ال  نعم

١٣  
ھل مكان الصندوق يتيح رصد عملية 

  إدخال ورقة االقتراع في الصندوق؟
  حالرجاء التوضي -ال  نعم

١٤  
ھل فتحة الصندوق من حيث السعة 
تضمن عدم إدخال أكثر من ورقة 

  انتخابية واحدة؟

  ال  نعم

١٥  
ھل تم اطالع الحضور على خلو 

  الصندوق؟
  الرجاء التوضيح –ال   نعم

١٦  
ھل قامت اللجنة بعد أوراق االقتراع 

  أمام الحضور؟ 
  الرجاء التوضيح -ال  نعم

١٧  
راع أمام ھل تم إعالن عدد أوراق االقت

  الحضور؟
كم كان  -نعم
  العدد

  الرجاء التوضيح -ال

١٨  
ھل تم تثبيت عدد اوراق االقتراع في 

  محضر بدء عملية االقتراع؟
  ال  نعم

١٩  
ھل تم إعداد محضر بداية إقتراع؟ وھل 
سمح للحاضرين التوقيع عليه؟ ومن 

  نعم
o  أعضاء

  لتوضيحالرجاء ا –ال 
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 اللجنة  وقع عليه؟

o  المرشحين
أو 

 مندوبيھم

  

٢٠  
ھل تم تخصيص معزل واحد لكل 
  صندوق، ويحقق الخصوصية للناخب؟

  الرجاء التوضيح –ال   نعم

٢١  

ھل قام مندوبو المرشحين بالتقدم بأية 
  شكاوى أثناء عملية بدء االقتراع؟

العدد (  -نعم
(  

الرجاء توضيح 
طبيعة 

  الشكاوى

  ال

٢٢  
ھل قام رئيس لجنة االقتراع بالتحقق 

  الشكاوى؟من  
  ال  نعم

٢٣  
ھل تم اتخاذ أية إجراءات بخصوص 

  الشكاوى المقدمة؟
الرجاء  -نعم

توضيح طبيعة 
  اإلجراء المتخذ

  لماذا؟ -ال
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  : نموذج رصد إجراءات االقتراع٢-٨

  وقت الرصد  اسم الراصد
  الدائرة االنتخابية  المحافظة

  رقم الصندوق  مكان االقتراع  مركز االقتراع

  عدد الناخبين المسجلين في الدائرة االنتخابية  اسم رئيس لجنة االقتراع

  

  التحقق من االلتزام بالمعايير  معايير الرصد  الرقم
ھل تقوم لجنة االقتراع والفرز بالتحقق من   ١

  شخصية الناخب؟ 
  وضح اآللية -نعم
  

  ال 

ھل تقبل لجنة االقتراع وثائق ثبوتية غير   ٢
ة األحوال المدنية المثبتة عليھا الدائرة بطاق

  االنتخابية؟

  ال  الرجاء التوضيح –نعم 

ھل يتم التأكد من وجود اسم الناخب في جدول   ٣
  ناخبي الدائرة التي يتبع لھا مركز االقتراع؟

  ال حدد عدد الحاالت؟  نعم

ھل يتم التأشير عند اسم الناخب  بعد  التأكد   ٤
  وجود اسمه؟

  ال  نعم
  ا؟لماذ

  عدد الحاالت
ھل تم تسجيل اسم الناخب ورقمه الوطني في   ٥

  الجدول الخاص بمن أدلى بصوته؟
  عدد الحاالت -ال  نعم

ھل ُمنع أي من الناخبين من االقتراع في   ٦
  دائرته االنتخابية؟

الرجاء بيان السبب؟  –نعم 
  وكم عدد الحاالت؟

  ال

ھل سمح ألي شخص باالقتراع دون أن يكون   ٧
  مدرجاً في الجداول االنتخابية؟ اسمه 

  ال  وكم عدد الحاالت؟ –نعم 

  نعم، عدد الحاالت (      )  ھل حدث حاالت من التصويت الجماعي؟  ٨
  الوقت (         ) 

  

  ال

ھل ھناك محاوالت للتأثير على خيارات   ٩
  الناخبين؟ 

  نعم، من قِبل؟:
o .لجنة االقتراع والفرز 

o  المرشحين أو
 مندوبيھم

  ال



 
 

97 
 

o رىجھات أخ  

  نعم. ھل ھناك ممارسات تخل بمبدأ سرية االقتراع؟   ١٠
o تصويت علني 

o  كتابة اسم المرشح
 خارج المعزل

o  أخرى، الرجاء
  التوضيح

  ال

ھل تصميم ورقة االقتراع يحقق سرية   ١١
  االقتراع ؟

  الرجاء التوضيح –ال   نعم

ھل األوراق االنتخابية مختومة وموقعة   ١٢
  مسبقاً؟

  التوضيحالرجاء  -ال  نعم

ھل قام الناخب بطي ورقة االقتراع قبل   ١٣
  خروجه من المعزل؟

  ال  نعم

ھل قام الناخب بوضع ورقة االقتراع في   ١٤
الصندوق على مرأى من لجنة االقتراع 

  والحضور؟

  الرجاء التوضيح –ال   نعم 

ھل قامت لجنة االقتراع باتخاذ اإلجراءات   ١٥
ن عدم المحددة من قبل وزير الداخلية لضما

  تكرار االقتراع؟ 

  حدد عدد الحاالت؟ -ال    نعم

ھل دخل أي شخص غير مصرح له إلى مركز   ١٦
  االقتراع أثناء التصويت؟ 

  حدد: –نعم 
  الشخص: 

  الصفة:
  وقت الدخول:

  ال

ھل ھناك محاوالت لعرقلة سير عملية   ١٧
  االقتراع؟ 

  من قام بذلك: –نعم 
o ناخب 

o  مرشح 

o  لجنة االقتراع
 والفرز

o ات أمنيةجھ 

o  غيرھم  

  ال

  من قبل؟  -نعم   ھل تمت اإلساءة ألحد أعضاء لجنة االقتراع؟  ١٨
  وما ھي صفته؟

  ال

ھل حاول أحد انتحال شخصية غيره للتصويت   ١٩
  بدالً منه؟ 

  ال  عدد الحاالت -نعم 
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ھل قام أي ناخب بالتصويت ألكثر من مرة   ٢٠
  واحدة؟ 

  ال  عدد الحاالت –نعم 

من رجال األمن داخل مركز ھل تواجد أي   ٢١
  االقتراع أثناء التصويت دون مبرر

   –نعم 
  وقت الدخول(.....)

المدة الزمنية التي قضاھا 
  داخل المركز(.....) 

وھل تم تنبيھه للخروج من 
  قبل رئيس اللجنة؟

  ال

ھل قدمت اعتراضات على أعمال لجنة   ٢٢
  االقتراع أو سلوك الناخبين أثناء التصويت؟ 

  

دد ع –نعم 
  االعتراضات(.....)

عدد االعتراضات التي -
  استجابت لھا اللجنة(.....)

عدد االعتراضات التي لم  -
  تستجب لھا اللجنة(.....)
  تم الفصل فيھا من قبل: 

o  اللجنة 

o رئيس اللجنة  

  ال

ھل تم تغيير لجنة االقتراع والفرز أو رئيسھا   ٢٣
  أو أي من أعضائھا خالل عملية االقتراع؟

  نعم
  ت:الوق

  السبب:

  ال

  عدد المرات(....) –نعم   ھل تم وقف التصويت خالل اليوم؟   ٢٤
  السبب:
  الوقت:

  ال

  عدد المرات(....) –نعم   وھل تم االحتجاج على وقف التصويت؟   ٢٥
  من قبل: 

موقف اللجنة من 
  االعتراض....

  ال

ھل قدمت لجنة االقتراع المساعدة للناخبين   ٢٦
  من األشخاص ذوي اإلعاقة؟

  ال، الرجاء التوضيح  نعم، الرجاء التوضيح

ھل سمح للناخبين من األشخاص ذوي اإلعاقة   ٢٧
باصطحاب مرافقين لھم لمساعدتھم داخل 

  مركز االقتراع؟

  الرجاء التوضيح -ال  طبيعة المساعدة -نعم
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  مي: نموذج إجراءات تصويت غير القادر على القراءة أو الكتابة أو األ٣-٨

    وقت الرصد    اسم الراصد
    الدائرة االنتخابية    المحافظة

مركز 
  االقتراع

    مكان االقتراع    رقم الصندوق  

عدد الناخبين المسجلين     اسم رئيس لجنة االقتراع
  في الدائرة االنتخابية

  

  
  التحقق من االلتزام بالمعايير  معايير الرصد  الرقم
ة ھل قامت اللجنة بالتأكد من شخصي  ١

  الناخب في ھذه الحالة؟
  الرجاء التوضيح –ال   نعم

ھل أعلن الناخب أنه غير قادر على   ٢
القراءة أو الكتابة أو أنه أمي علناً أمام 

  الحاضرين؟ 

  ال  العدد(.....) –نعم 

ھل اعترض أي من الحاضرين على أي   ٣
  حالة من ھذا القبيل؟ 

  ال  عدد الحاالت(.....) –نعم 

الناخبين باإلعالن عن اسم ھل قام أي من   ٤
المرشح الذي يريد انتخابه بصوت 

  مسموع؟

   –نعم 
  عدد الحاالت(.....)

عدد الذين حرموا من 
  التصويت(.....)

  عدد البطاقات التي تم حجزھا؟
  

  ال

ھل تم إعداد جدول خاص بأسماء   ٥
الناخبين غير القادرين على القراءة أو 
 الكتابة أو األميين وأخذت بصمتھم أو

  توقيعھم عليه؟

  ال  العدد (....) –نعم 

ھل تقيّدت لجنة االقتراع بأسلوب الھمس   ٦
بصوت خافت من قبل الناخب األمي 

  لتسمية المرشح الذي يريد؟ 

  عدد الحاالت  -ال   نعم

عدد الحاالت التي لم  -ال  نعمھل قام رئيس اللجنة بعد الكتابة بعرض   ٧
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  تعرض  البطاقة على أعضاء اللجنة؟
ھل تسلم الناخب األمي ورقة االقتراع   ٨

  وقام بطيھا ووضعھا في الصندوق؟ 
  عدد الحاالت(....) -ال   نعم

ھل قدمت لجنة االقتراع المساعدة   ٩
  للناخبين من األشخاص ذوي اإلعاقة؟

  ال، الرجاء التوضيح  نعم، الرجاء التوضيح

ھل سمح للناخبين من األشخاص ذوي   ١٠
ن لھم اإلعاقة باصطحاب مرافقي
  لمساعدتھم داخل مركز االقتراع؟

  الرجاء التوضيح -ال  طبيعة المساعدة -نعم

 
  
  
  : نموذج إجراءات انتھاء االقتراع وإغالق الصناديق٤-٨

    وقت الرصد    اسم الراصد
    الدائرة االنتخابية    المحافظة

مركز 
  االقتراع

رقم   
  الصندوق

    مكان االقتراع  

الناخبين المسجلين في  عدد    اسم رئيس لجنة االقتراع
  الدائرة االنتخابية

  

  
  التحقق من االلتزام بالمعايير  معايير الرصد  الرقم

  الرجاء التوضيح –ال   نعم  ھل سمح للراصدين بمراقبة إجراءات اإلقفال؟  1
ھل تم إغالق باب مركز االقتراع بحلول الساعة   2

  السابعة مساًء؟
  الرجاء التوضيح –ال   نعم 

ن ھناك ناخبون داخل مركز االقتراع ھل  كا  3
  بحلول تمام الساعة السابعة مساًء؟

  ال  كم العدد؟ -نعم 

ھل تواجد أشخاص إلى جانب لجنة االقتراع   4
والفرز والمترشحين أو مندوبيھم والراصدين 

  عند االقفال؟

حدد ھؤالء االشخاص  –نعم 
  وصفاتھم.

  ال

ھل قامت لجنة االقتراع والفرز باحصاء   5
  تثبيت عدد أوراق االقتراع:و

عدد االوراق التي  –نعم 
  استعملت(....) 

عدد االوراق التي لم 
  تستعمل(.....)

عدد األوراق التي 
  الغيت(....)

عدد األوراق التي 
  اتلفت(....)

  ال

ھل تطابق عدد أوراق االقتراع المستخدمة مع   6
عدد الناخبين المسجلين في الجدول الخاص 

االقتراع والفرز على مدار مدة الذي تعده لجنة 
  التصويت؟ 

الفارق بين عدد األوراق  –ال   نعم 
  واالسماء المسجلة(....)
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ھل تم إعداد محضر نھاية االقتراع؟ وھل تم   7
  التوقيع عليه من الحاضرين باإلضافة للجنة؟

  ال  نعم  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  : نموذج رصد عملية الفرز٥-٨
    مركز الفرز    اسم الراصد

    الدائرة االنتخابية    ظةالمحاف

مركز 
  االقتراع

    مكان االقتراع    رقم الصندوق  

عدد الناخبين المسجلين في     اسم رئيس لجنة االقتراع
  الدائرة االنتخابية

  

  
  التحقق من االلتزام بالمعايير  معايير الرصد  الرقم

ھل سمح للراصدين بمراقبة عملية فرز   1
  األصوات؟

  حالرجاء التوضي –ال   نعم

ھل تمت عملية فتح الصندوق والفرز بحضور   2
  المرشحين أو مندوبيھم؟

  الرجاء التوضيح -ال    نعم

ھل وجد أشخاص إلى جانب لجنة االقتراع   3
والفرز والمترشحين أو مندوبيھم والراصدين 

  عند الفرز؟

حدد األشخاص  - نعم  
  وصفتھم

  ال

ھل تم إستبعاد بعض الحضور عند فتح   4
  بدء بالفرز؟ الصندوق وال

   -نعم  
أسماء المستبعدين(...) 

  صفاتھم(...) 
  سبب االستبعاد(...)

  ال

ھل تم إفراغ الصندوق كامالً أمام الحضور؟  5
وھل مكان إفراغ الصندوق كان خالياً من أية 

  أوراق؟

  ال  نعم

ھل تم إحصاء أوراق االقتراع الموجودة في   6
  الصندوق قبل البدء بالفرز؟

  ال  نعم، العدد

  ال  نعم  ھل تم إعداد محضر لبداية الفرز ؟  7
ھل قرأ رئيس اللجنة أو احد أعضائھا األسماء   8

المدونة  على ورقة االقتراح بوضوٍح وتأٍن أمام 
  وعلى مسمع الحضور؟

  الرجاء التوضيح –ال   نعم

  ال  نعمھل اللوحة المخصصة لتسجيل األصوات التي   9
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حصل عليھا كل مرشح ظاھرة أمام الحضور 
  ث يتمكنون من متابعة التأشير عليھا؟بحي

ھل وجد أشخاص إلى جانب لجنة االقتراع   10
والفرز والمرشحين أو مندوبيھم والراصدين 
أثناء قراءة األسماء وإحصاء األصوات 

  للمرشحين؟

حدد األشخاص  - نعم  
  وصفتھم

  ال

ھل تابع  بقية أعضاء اللجنة عملية القراءة   11
  والتسجيل بدقة؟

  ال  عمن

ھل تمت قراءة أي من أوراق االقتراع على غير   12
  مضمونھا؟ 

  ال  عدد المرات(....) –نعم 

ما ھو اإلجراء الذي يتم اتخاذه على األوراق   13
  االنتخابية التي يتم قراءتھا؟ وأين يتم وضعھا؟

  التوضيح:

ھل تم االعتراض من قبل الحضور على أي   14
  ورقة اقتراع؟ 

  ال   اتعدد المر –نعم 

ھل استجابت اللجنة لتلك االعتراضات وبتت بھا   15
  مباشرة؟

  ال  نعم

ھل يتم تثبيت االعتراضات والقرارات من قبل   16
  اللجنة خطياً؟

  ال  نعم

  العدد الكلي(....)  –نعم   ھل ھناك إبطال ألوراق اقتراع أثناء الفرز؟   17
  سبب اإلبطال:

o (...العدد) غير مختومة 

o د ...)غير موقعة (العد 

o  غير مختومة وغير
 موقعة (العدد...)

o  تضمنت دالالت على
 أسم الناخب (العدد...)

o  عدم القدرة على قراءة
اسم المرشح المدون 

 عليھا(العدد...)

o  اشتمالھا على أكثر من
 اسم مرشح(العدد...)

o  أخرى  

  ال

ھل تطابق عدد المقترعين فعلياً مع مجموع عدد  ١٨
مرشحين في مركز األصوات التي نالھا جميع ال

  الفرز؟ 

الرجاء تحدد نسبة الزيادة  –ال   نعم
  أو النقصان(...)
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ھل يتطابق الفارق في السؤال السابق مع عدد   ١٩
  األوراق التي أبطلت ولم تحتسب؟ 

  الرجاء توضيح الفارق –ال   نعم 

ھل تم إعداد محضر نھاية الفرز تضمن عدد   ٢٠
ھا كل المقترعين وعدد األصوات التي حصل علي

مرشح وعدد األوراق التي أبطلت وتلك التي لم 
  تستعمل؟

  ال  نعم

ھل أعلنت نتيجة الفرز في المركز فور االنتھاء   ٢١
  من عملية الفرز؟ 

  مدة التأخير(....)  -ال   نعم
  سبب التأخير(...)

رافق ذلك ظروف تثير الشبھة 
  كانقطاع التيار الكھربائي....

االنتخابية فوراً للجنة ھل تم تسليم كافة الوثائق  ٢٢
  الدائرة الفرعية؟

كم استغرق من  –ال   نعم
  الوقت(...)

  
  
  
 
  : نموذج رصد عملية جمع األصوات وإعالن النتائج في الدائرة االنتخابية٦-٨

    وقت الرصد    اسم الراصد
    الدائرة االنتخابية    المحافظة

    مركز جمع األصوات

اسم رئيس لجنة 
  الدائرة االنتخابية

عدد الناخبين   
المسجلين في الدائرة 

  االنتخابية

  

  
  التحقق من االلتزام بالمعايير  معايير الرصد  الرقم

  الرجاء التوضيح -ال  نعم  ھل سمح للراصدين بمراقبة عملية جمع األصوات؟  ١
ھل تم جمع األصوات لكل مرشح في مختلف مراكز   ٢

االقتراع في دائرته الفرعية بمجرد وصول نتائج 
  اكز االقتراع؟مر

   –ال   نعم
  مدة التأخير:

  أسباب التأخير:
ھل رافق ذلك ظروف تثير 
الشبھة كانقطاع التيار 

  الكھربائي؟
ھل تمت عملية الجمع بحضور المرشحين أو   ٣

  مندوبيھم و الراصدين؟
  ال  نعم

ھل وجد أشخاص إلى جانب لجنة الدائرة االنتخابية   ٤
أثناء جمع والمرشحين أو مندوبيھم والراصدين 
  األصوات التي حصل عليھا كل مرشح؟

حدد األشخاص  -نعم  
  وصفتھم

  ال

  ال  الرجاء التوضيح –نعم   ھل قدمت اعتراضات على أسلوب الجمع؟  ٥
  الرجاء التوضيح - ال   نعمھل أعلنت النتائج النھائية لالنتخابات من قبل لجنة   ٦
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الدائرة االنتخابية فور االنتھاء من تجميع األصوات 
  وأمام الحاضرين؟

ما ھي ردة فعل المرشحين الذين لم يحالفھم الفوز   ٧
  بمقعد دائرتھم الفرعية؟

  التوضيح:

ھل احتل مرشحان المركز األول بنفس عدد   ٨
األصوات في أي من الدوائر الفرعية للدائرة 

  االنتخابية؟

الرجاء ذكر األسماء  –نعم 
  وعدد األصوات

  ال 

دد المقترعين في كل دائرة ھل تم إعداد محضر بع  ٩
فرعية وعدد األصوات التي نالھا كل مرشح 
وقرارات اللجنة فور االنتھاء من جمع األصوات، 

  أم تأخر ذلك؟ 

  مدة التأخير(...) -ال   نعم
  سبب التأخير(...)

ھل تطابق عدد المقترعين فعلياً في الدائرة الفرعية  ١٠
مع مجموع األصوات التي حصل عليھا جميع 

  مرشحين في تلك الدائرة الفرعية؟ ال

  الرجاء ذكر العدد(....) –ال   نعم
ھل الفارق يتطابق مع عدد 

  األوراق التي ألغيت؟
ما ھو تقييمك لعملية جمع األصوات في كافة   ١١

  الدوائر الفرعية؟
  التوضيح

  
  
  
  
  : نموذج لرصد الحوادث المھمة٧-٨
  الفريق المتنقل بالسرعة الممكنة بعد اإلبالغ عن الحادثة عبر الھاتف للمنسق يعبأ ھذا النموذج من قبل الراصد وتسليمه إلى 

    اسم الراصد

    رقم الصندوق    مكان االقتراع

    الدائرة االنتخابية    المحافظة
  الوقت/    اسم رئيس لجنة االقتراع

  
الشھادة (ضع دائرة 
  حول أحد الخيارات)

  شھدت المخالفة شخصياً   أ
  وع المخالفةوصلت بُعيد وق  ب
  أبلغني آخرون عن المخالفة  ج

نوع الحادثة (ضع 
دائرة الخيارات 

المناسبة أو األكثر 
  انطباقا)

  

  مخالفات في عملية التصويت  ٨  اللجوء إلى العنف  ١
  سرقة/إتالف صناديق االقتراع  ٩  تھديدات وإزعاج  ٢
  سرقة/ إتالف مواد انتخابية  ١٠  شراء األصوات  ٣
وصول إلى مكان الحد من ال  ٤

  االقتراع
  االقتراع المزدوج  ١١

تصميم غير مالئم لمكان   ٥
  االقتراع

  تضييق على الراصدين و/أو مندوبي المترشحين  ١٢

  فوضى في مركز االقتراع  ١٣  مخالفات في عملية االقتراع  ٦
  أخرى (حدد)  ١٤  تضييق على الناخبين  ٧

  تي تأثرت نتيجة المخالفات في حال حدوثھا (     ) ناخباً أو (     ) صوتاً                 برأيكم كم يبلغ عدد الناخبين أو األصوات ال
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 ** الرجاء توضيح تفاصيل الحادثة
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  )٩ملحق (

  أسماء مراكز التسجيل التي تم رصدھا في مرحلة تسجيل الناخبين
  

  المنطقة  المحافظة الرقم

 الرمثا اربد 1

 الشماليةالشونة  اربد 2

 الطيبة اربد 3

 المزار الشمالي اربد 4

 الوسطية اربد 5

 بني عبيد اربد 6

 الكريمة اربد 7

 بني كنانة اربد 8

 مكتب اربد اربد 9

 السلط البلقاء 10

 الشونة الجنوبية البلقاء 11

 الصبيحي البلقاء 12
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 الفحيص البلقاء 13

 دير عال البلقاء 14

 اشاعين الب البلقاء 15

 الرصيفة الزرقاء 16

 الزرقاء الغربية الزرقاء 17

 القصبة الزرقاء 18

 الضواحي الزرقاء 19

 الحسا الطفيلة 20

 بصيرا الطفيلة 21

 مكتب الطفيلة الطفيلة 22

 القويرة العقبة 23

 مكتب العقبة العقبة 24

 القصر الكرك 25

 المزار الجنوبي الكرك 26

 القطرانة الكرك 27

 عي الكرك 28

 مكتب الكرك الكرك 29

 الخالدية الكرك 30

 صبحا وصبحية المفرق 31

 مكتب المفرق المفرق 32

  جامعة االردنيةال 33

  جامعة البلقاء 34

  جامعة الحسين 35

  جامعة الشرق االوسط 36
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  جامعة العلوم 37

  جامعة العلوم االسالمية 38

  جامعة الھاشمية 39

  اليرموكجامعة  40

  جامعة آل البيت 41

  جامعة مؤته 42

 مكتب جرش جرش 43

 كفرنجة عجلون 44

 مكتب عجلون عجلون 45

 االشرفية عمان 46

 المغتربين عمان 47

 الموقر عمان 48

 جبل الحسين عمان 49

 عمان الغربية عمان 50

 ماركا عمان 51

 ناعور عمان 52

 وادي السير عمان 53

 جيزةال عمان 54

 سحاب عمان 55

 ذيبان مأدبا 56

 لب مأدبا 57

 مكتب مادبا مأدبا 58

 الشوبك معان 59

 مكتب معان معان 60
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 وادي موسى(البتراء) معان 61
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):١٠ملحق رقم (
 وااللكترونيةالورقية  االنتخابية الجداول في الناخبين عدادأ مقارنة

 النسخة الورقيةالعدد في  إللكترونيةالنسخة االعدد في  الدائرة المحافظة

صمة
العا

 

1 172,102171919 

2 203,597  

3 160,234  

4 135,963  

5 121,575121000 

6 89,16889115 

7 32,41232374 

    915,051  

إربد
 

1 178,569178288 

2 57,51757411 

3 24,67524658 

4 52,33852172 

5 46,940  

6 46,44646380 
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7 47,74147682 

8 18,43818406 

9 15,09515066 

    487,759  

البلقاء
 

1 104,527112640 

2 21,48921433 

3 26,43826416 

4 46,52046481 

    198,974 ٢٠٦٩٧٠ 

الكرك
 

1 39,800  

2 16,927  

3 32,44832325 

4 16,672  

5 10,696  

6 7,725  

    124,268  

معان
 1 21,68221638 

2 7,8867864 

3 10,10710080 

    39,675 ٣٩٥٨٢ 

الزرقاء
 

1 138,879138440 

2 63,42763262 
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3 22,62222476 

4 95,816٩5842 

    320,744 ٣٢٠٠٢٠ 

 60,12059925 1 المفرق

        

 37,08136973 1 الطفيلة

  2 11,57711566 

    48,658 ٤٨٥٣٩ 

 50,29950228 1 مأدبا

  2 20,81720801 

    71,116 ٧١٠٢٩ 

 74,53173221 1 جرش

        

 57,60757558 1 عجلون

  2 17,97917950 

    75,586 ٧٥٥٠٨ 

 29,54629509 1 العقبة

        

 57,80057685 بدو الشمال البادية

  39,994 وسطبدو ال  

 42,63242538 بدو الجنوب  
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