
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  تقرير المركز الوطني لحقوق اإلنسان 

  م٢٠٠٧االنتخابات النيابية لعام  حول مجريات
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  شكر وتقدير

 جزيل الشكر والتقـدير الـى     م  يتقد المركز الوطني لحقوق اإلنسان ب      مجلس أمناء  يتشرف  

م، ٢٠٠٧لعـام   فراد والمؤسسات األعضاء بالفريق الوطني لمراقبة االنتخابات النيابيـة          أل ا السادة

  : التالية والمؤسسات ممثال بالجهاتنجاح عملية المراقبة،إوالذي كان لمشاركتهم الدور األكبر في 

  .الهيئة األردنية للثقافة الديمقراطية .١

  .الجمعية الوطنية للحرية والنهج الديمقراطي .٢

  ).حق( جمعية حقوق الطفل األردنية  .٣

  .الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان .٤

  .دولي لتضامن النساءالمعهد ال .٥

  .مجموعة القانون من أجل حقوق اإلنسان .٦

  .اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة .٧

  .الشبكة القانونية للنساء العربيات .٨

  ).الفروع عامة (األردني الهاشميالصندوق  .٩

  .مركز األردن الجديد للدراسات .١٠

  .مركز عدالة لدراسات حقوق اإلنسان .١١

  .افةالمنتدى الوطني للشباب والثق .١٢

  .جمعية أصدقاء البرلمان األردني .١٣

  . األردني العاماالتحاد النسائي .١٤

  .مركز الحياة لتنمية المجتمع المحلي .١٥

  .لدراساتمركز الفينيق ل .١٦

  . بالجامعة االردنيةةمركز الدارسات اإلستراتيجي .١٧

  .مركز العالم العربي للتنمية والديمقراطية وحقوق اإلنسان .١٨

  .نسانلدراسات حقوق اإلمركز الشفافية  .١٩

  .شبكة نور للمحامين .٢٠

  .ن المستقلونوعوالمتط .٢١

 . المركز الوطني لحقوق االنسانموظفو .٢٢

 الى كل من برنامج األمم المتحدة اإلنمـائي         يعرب المركز الوطني عن شكره وامتنانه     كما    

للمعهد الوطني الديمقراطي للـشؤون الدوليـة       و والوكالة الكندية لإلنماء الدولي لدعمهم للمشروع،     

NDI  لتـي بـذلوها لتـدريب فريـق المراقبـة      والى اعضاء مكتبه في عمان على الجهـود ا.
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 مقدمة

 الشرعية للتعبير الحر عن سيادة من أهم الوسائل   االنتخابات الديمقراطية بوصفهاىينظر إل

الشعب، ونظراً لهذه األهمية التي تكتسبها االنتخابات فقد نصت المواثيق الدولية على حق المواطن              

 واعتبرت هذا الحق  من أهم حقوق     ،ينتخب في انتخابات ديمقراطية دورية ونزيهة     ان ينتخب و  ي  ف

، )٢١(االعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المـادة        (رف بها دولياً، وأكد ذلك كل من        االنسان المعت 

  .منه) ٢٢(ية والسياسية في المادة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدن

  منـه  )٦٧( االردني حق االردنيين في ممارسة حق االنتخاب في المـادة            كما  كفل الدستور    

 وفاقـاً   ومباشرا سرياًيتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عاماً: " والتي نصت على

  :لقانون االنتخاب يكفل المبادئ التالية

 .سالمة االنتخاب  . ١

 . حق المرشحين في مراقبة األعمال االنتخابية . ٢

  ."ابثين بإرادة الناخبينعقاب الع . ٣

 الحق في االنتخاب من أهـم الحقـوق الـسياسية            اإلنسان بأن  لحقوق المركز الوطني    ويرى

  ن مستقبل الديمقراطية في األردن يعتمد على مشاركة قطاعات المجتمع كافةأللمواطن االردني، و

للمشاركة فـي عمليـة      تكافؤ الفرص المتاحة لهذه القطاعات       في االنتخابات، كما يعتمد على مدى     

  .مشاركة شعبية حقيقية القرار السياسي، وأن تعزيز العملية الديمقراطية  يتطلب اتخاذ

 ال   ءاً بما في ذلك الحق في الترشيح والتـصويت جـز          النيابيةفي االنتخابات    المشاركة   وتعد

بيقهـا فـي    سـالمة تط  ة رصدها والتأكد من     يتعتبر مسؤول و ،والسياسيةيتجزأ من الحقوق المدنية     

 قـانون   ، وهو المركز الوطني لحقوق اإلنسان   قانون  م الرئيسية التي نص عليها      المجتمع من المها  

 مراقبـة م برصـد و   ياقل ا  المركز فقد ارتأى هذا االساس    وعلى   .خاص صدر بعد قانون االنتخاب    

 وان  تها، خاصـة  ونزاهتها  ضمانة من ضمانات حري    ك  في جميع مراحلها    االنتخابات النيابية  عملية

 بعد نشر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية          التي تجري    األولىهي  هذه االنتخابات   

 من احكـام     العهد   ه هذا    تضمن بالتالي فقد بات ما      و ،م١٥/٦/٢٠٠٦في الجريدة الرسمية بتاريخ     

  . بل واسماها من منظومة التشريع االردنيءاًجزليس فقط 

عداد هذا التقرير   إ قانونه، تم    المبينة في الوطني لحقوق االنسان    وفي إطار صالحيات المركز     

حول االنتخابات النيابية االخيرة، وفقا للمعايير الدولية، واعتمادا على ما تـوفر مـن مالحظـات                

المراقبين في الحدود التي أتيحت للمركز الوطني، وما ورد للمركـز مـن شـكاوى المـواطنين                 

  . والمرشحين
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 االنتخابات الحرة   ومعاييرتعزيز الثقة العامة بسالمة العملية االنتخابية، وترسيخ مبادئ         ل وسعياً

قد بدأ المركز الوطني لحقوق االنسان خطواته العمليـة لمراقبـة           ف ، المجتمع األردني  في نزيهةوال

راقبة  قدم للحكومة مذكرة تتضمن برنامجاً مقترحاً لم        بأن ١٩/٧/٢٠٠٧ بتاريخاالنتخابات النيابية   

 مـن   عـدد  بالتعاون مـع     فريق وطني مستقل   النيابية، واقترح لتنفيذ البرنامج تشكيل       االنتخابات

 من  مواطناً) ٢٢٠٠(مؤسسات المجتمع المدني وبعض منظمات حقوق اإلنسان األردنية، وتدريب          

  .الدولية مراقبة االنتخابات وفق المبادئ والمعايير كيفيةجميع محافظات المملكة على 

تسهيل مهمة المركـز وفريـق       مذكرته الموجهة لدولة رئيس الوزراء       فيد طالب المركز    وق

، كما بادر إلى االتصال بعـدد مـن          اللجنة العليا لإلشراف على االنتخابات     معالمراقبة بالتنسيق   

 معها تشكيل تحالف وطني     وتم المدني المؤهلة والراغبة في مراقبة االنتخابات        المجتمعمؤسسات  

  .غايةلهذه ال

 من المباشرة بمهمته وتدريب األعداد الالزمة لعملية المراقبة في حدود الفترة            المركزولتمكين  

 الحكومـة  المتاحة، تم تكليف المفوض العام من قبل مجلس األمناء بمتابعة االتصال مـع               الزمنية

 واستمرار  رةالمذكلمعرفة موقفها النهائي من البرنامج، وبالرغم من مرور وقٍت كاٍف على توجيه             

 القـانوني واتخـاذ     بواجبهمكنه من القيام    إال ان المركز لم يتلق رداً يّ       ،االتصاالت مع الحكومة  

ومع اقتراب موعد االنتخابات بدا     . المقترحالخطوات العملية الالزمة للمباشرة في تنفيذ البرنامج        

بمهمة المراقبة علـى     من شأنها إعاقة القيام      حقيقيةواضحاً أن المركز أصبح يواجه صعوبات       

قناعهـا بـضرورة وأهميـة       االتصاالت مع الحكومة إل    توالت ذلك   ومع .الوجه الكامل والصحيح  

إال أن جميع هذه االتصاالت لم تسفر عن النتيجة التي كـان            . المرحلةمراقبة االنتخابات في هذه     

دت رغبتهـا فـي      تم إبالغ المركز وبعض مؤسسات المجتمع المدني التي أب         إذالمركز يتوخاها،   

ممـا ال يتـيح الفرصـة       ،  مواطناً فقـط  ) ١٥٠( المراقبة بالموافقة على تدريب    بعمليةالمشاركة  

 ورصـد  بمتابعةنه سيسمح فقط    أ دول العالم، و   في بالطريقة المتعارف عليها     االنتخابات مراقبةل

 االقتراع قاعات في ون لمندوبيه الحق في البقاء المستمر   كان ي العملية االنتخابية عن بعد، دون      

   غيـرهم، دون أعطى هذا الحق للمرشحين ومنـدوبيهم       بحجة أن قانون االنتخاب   وذلك   ،والفرز

 لهـذه   اإلنـسان ن على مؤسسات المجتمع المدني المعنية أن تنسق مع المركز الوطني لحقوق             أو

قاعـات  ل  قـصيرة  اتبزيارألعضاء الفريق للقيام     السماح تطور موقف الحكومة باتجاه      ثمالغاية،  

  .  الزياراتهذه ماهيةل  دقيقاالقتراع دون تحديد
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وبهدف إنجاح فكرة الرقابة الوطنية على مجريات العملية االنتخابية، اختار المركـز فريقـاً              

منسقا آخرين للقيام بمهمة التنسيق المحلي في المحافظـات ومتابعـة           ) ٢٥(مراقباً و ) ١٥٠(قوامه  

ع، حيث خضع اعضاء هذا الفريق لبرنامج تدريبي تضمن التعريـف           العملية االنتخابية يوم االقترا   

 عن التعريف بواجبات والتزامـات المراقـب،        ، فضالً خى تحقيقها بمفهوم المراقبة واألهداف المتو   

  .وخطة العمل التي سيعمل الفريق بموجبها

برز االنتهاكـات والتجـاوزات التـي       أعداد فريق خاص لمراقبة ورصد      إكما جرى تشكيل و   

  .١ناولتها وسائل االعالم حول مجريات العملية االنتخابيةت

بما فـي   جراءاتها منذ البداية    إوقد باشر المركز مهمته  بمتابعة ورصد العملية االنتخابية و              

 االنتخابية واالعتراض عليها، والمعايير التي اتبعت فـي         والجداولذلك عمليات تسجيل الناخبين     

  . للتأثير على خيارات الناخبينن دائرة إلى أخرى، واستخدام المال  ماالنتخابيةنقل البطاقات 

 :خلفية قانونية

 ٢٠٠١ لـسنة    ٣٤مؤقـت رقـم     القـانون   م،  بموجب أحكام ال    ٢٠٠٧أجريت انتخابات عام    

وبالرغم من أهمية قانون االنتخاب للحياة السياسية في المملكة االردنية الهاشمية إال انه              .وتعديالته

، ولم يناقش من قبل مجلس النواب الرابع عشر فـي أي             قانوناً مؤقتاً منذ صدوره    بوصفهاستمر  

حكـام المـادة    أ في ظل     األمر الذي يثير تساؤالً حول مدى دستوريته       من دوراته العادية األربع،   

 ،التي اوجبت  عرض القوانين المؤقتة على مجلس األمة في أول اجتماع يعقده             من الدستور، ) ٩٤(

مجلـس    أما إذا رفضها فيجب علـى ن يقـر هـذه القـوانين أو يعدلها،للمجلس أ والتي أجازت

اإلعـــالن يـــزول   ومــن تاريــخ ذلك،الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطالنها فوراً

ومـن  ة، والحقـــوق المكــتـســب   مـفـعـولها على أن ال يـؤثـر ذلك في الـعـقود

دى حصولها على ثقة مجلس النواب السابق بالعمـل علـى            ل تتعهدن الحكومة   أالجدير بالذكر   

  .تقديم مشروع قانون انتخابات جديد

 ١٨ إلـى    ١٩ خفض سن الناخب من      :حكام الجديدة أهمها   عدد من األ   لىالقانون ع وقد اشتمل   

من عمره في اليـوم األول مـن عـام          شمسية   سنة   ١٨ أكمل   مواطنسنة، بحيث بات ممكنا لكل      

ـ  إعـداد الجـداول االنتخابيـة      كما أسند القانون مهمة      ك في االقتراع،  االنتخابات أن يشار    ةدائر ل

 للمـواطن بمثابـة بطاقـة       قة الشخـصية  استخدام البطا حدد  ، و  والجوازات العامة  األحوال المدنية 

 جانب السماح للناخبين باإلدالء بأصواتهم في أي مركز من مراكـز االقتـراع فـي                ، إلى انتخاب

 أنـاط  قـانون      كما .وإجراء عمليات الفرز للنتائج في مراكز االقتراع نفسها       دوائرهم االنتخابية،   

                                                 
  .٢٠٠٧دور وسائل االعالم في رصد العملية االنتخابية لعام الخاص  ب" ب" انظر الملحق - 1
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منه، صالحية تقسيم الـدوائر االنتخابيـة وتحديـد المقاعـد النيابيـة             ) ٥٢(االنتخاب في المادة    

لسنة ) ٤٢(المخصصة لكل منها بمجلس الوزراء،  حيث صدر نظام تقسيم الدوائر االنتخابية رقم              

دائرة انتخابية، ليبلغ عدد مقاعـد       ) ٤٥(منطقة انتخابية تضم    ) ١٣(مملكة إلى   ، الذي قسم ال   ٢٠٠١

  .مقاعد مخصصة للنساء) ٦(مقعداً من ضمنها ) ١١٠(مجلس النواب 

  :آلية عمل فريق المراقبة
عد قيام المركز بتدريب أعضاء فريق المراقبة والمنسقين المحليين، تم تحديد عدد المـراقبين               ب

 على النسبة المئوية لعدد الصناديق في المحافظة من إجمالي عدد الصناديق فـي              لكل محافظة بناءً  

كما تم توزيع فريق المتابعة على مختلف الدوائر االنتخابية كما هو مبين فـي الجـدول                . المملكة

  :التالي

 عدد المنسقين عدد المراقبين المحافظة  العدد

 9 51 العاصمة 1

 5 27 اربد 2

 3 17 الزرقاء 3

 2 10 البلقاء 4

 1 9 الكرك 5

 1 4 المفرق 6

 1 5 جرش 7

 1 4 مأدبا 8

 1 5 عجلون 9

 0 2 العقبة 10

 0 2 الطفيلة 11

 1 3 معان 12

 1 4 بدو الوسط 13

 1 4 بدو الشمال 14

 1 4 بدو الجنوب 15

 25 150  المجموع
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  :وتم وضع آلية عمل فريق المراقبة على النحو التالي

 عضو من أعضاء فريق المراقبة بمتابعة اجراءات افتتاح صندوق واحد فقط ، مـن               يقوم كل  •

 .الساعة السادسة صباحا وحتى االنتهاء من إجراءات افتتاح الصندوق

، )١النمـوذج رقـم     (إلجراءات افتتاح الـصندوق     يقوم  المراقب بتعبئة النموذج المخصص        •

 وتسليم النمـوذج    ،لوطني لحقوق اإلنسان  وتمرير المعلومات إلى غرفة العمليات في المركز ا       

 .المعبأ إلى المنسق المحلي

 مراكـز اقتـراع،     )٧(ع في   بمتابعة عملية االقترا  يقوم كل عضو من أعضاء فريق المراقبة         •

  عن كـل صـندوق     )٢(و تعبئة النموذج رقم     ) بمعدل صندوقين لكل مركز   ( صندوق   )١٤(و

ناخبين، وتمرير المعلومات إلى غرفة العمليات      والمتعلق بإجراءات االقتراع ونسبة مشاركة ال     

 وتـسليم   قتـراع في المركز الوطني لحقوق اإلنسان في الساعة الثانية من بعد ظهر يـوم اال             

 . إلى المنسق المحليةذج المعبأاالنم

  وتعبئة النموذج رقـم      انتهاء عملية االقتراع  يستمر المراقب برصد إجراءات االقتراع حتى        •

الخـاص  ) ٤(، ثم تعبئة النموذج رقم       االقتراع ونسبة مشاركة الناخبين    اتالخاص بإجراء ) ٣(

بإجراءات إقفال مكان االقتراع، وتمرير المعلومات إلى غرفة العمليات في المركز الـوطني             

 وتسليم النماذج المعبأة إلـى      ،لحقوق اإلنسان بعد االنتهاء من متابعة إجراءات إقفال الصندوق        

 .المنسق المحلي

 وتعبئة النموذج رقـم     عملية فرز األصوات  ل عضو من أعضاء فريق المراقبة بمتابعة        يقوم ك  •

 وتـسليم   ،وتمرير المعلومات إلى غرفة العمليات في المركز الوطني لحقـوق اإلنـسان           ) ٥(

 . النماذج المعبئة إلى المنسق المحلي

 الناخبين وتعبئـة    خالل تنقل المراقب بين مراكز االقتراع يقوم بإجراء عدد من المقابالت مع            •

وفي حال سماع المراقب أو مـشاهدته ألي        . المخصصين لهذه الغاية  ) ٧ و   ٦(النموذجين رقم   

واإلبالغ عنها فورا إلى المنسق المحلي كمـا        ) ٨(انتهاك أو مخالفة يقوم بتعبئة النموذج رقم        

تـسليم   غرفة العمليات في المركز الوطني لحقـوق اإلنـسان، و          ىيقوم بتمرير المعلومات إل   

 .النموذج للمنسق المحلي

عملية جمع األصوات وإعالن النتائج النهائية      يقوم مراقب واحد في كل دائرة انتخابية بمتابعة          •

، واالتصال بغرفة العمليات    )٩رقم  ( وتعبئة النموذج الخاص بها      التي حصل عليها كل مرشح      

تسليم النماذج المعبـأة إلـى      في المركز الوطني لحقوق اإلنسان لتمرير المعلومات، ثم يقوم ب         

   . المنسق المحلي



 

 7

كما تم تشكيل فريق المنسقين المحليين لمتابعة أداء أعضاء فريق المراقبة كمـا هـو مبـين                 

بالكشف أعاله، حيث تولى كل منسق اإلشراف على عدد من المراقبين، وتزويدهم بخطة العمـل               

يق عملية توزيع المهام على المـراقبين        وتنس ،الداخلية والبطاقات التي صرفت لهم من قبل وزارة      

ولضمان قيام كل من فريق المنسقين      . ومتابعة جميع مراحل العملية االنتخابية خالل يوم االقتراع       

والمراقبين بواجباتهم، واستقبال مالحظات وشكاوى المواطنين، تم افتتاح غرفة عمليات في مقـر             

ثة من موظفي المركز ليعملوا كضباط ارتبـاط        المركز الوطني لحقوق اإلنسان، كما تم اختيار ثال       

  .مع وزارة الداخلية

  

  :مرحلة ما قبل  يوم االقتراع
         واحدة من أهم مراحـل العمليـة االنتخابيـة،         إعداد وإعالن الجداول االنتخابية   تعتبر مرحلة   

م، م، ٢٠٠٧٢٠٠٧//١١١١//٢٠٢٠جراء االنتخابـات النيابيـة بتـاريخ        جراء االنتخابـات النيابيـة بتـاريخ        إإومنذ أن أعلن مجلس الوزراء عن موعد        ومنذ أن أعلن مجلس الوزراء عن موعد        

رعت دائرة األحوال المدنية والجوازات العامة بإعداد الجداول االنتخابيـة وتزويـدها للحكـام              رعت دائرة األحوال المدنية والجوازات العامة بإعداد الجداول االنتخابيـة وتزويـدها للحكـام              شش

وفي هذه المرحلة تلقـى     وفي هذه المرحلة تلقـى     . . اإلداريين الذين قاموا بعرضها للمواطنين وفتح المجال لالعتراض عليها        اإلداريين الذين قاموا بعرضها للمواطنين وفتح المجال لالعتراض عليها        

  ::المركز الوطني عدداً من  الشكاوى والمالحظات حول آلية تسجيل الناخبين تمثلت بما يليالمركز الوطني عدداً من  الشكاوى والمالحظات حول آلية تسجيل الناخبين تمثلت بما يلي

قل أسماء  آالف من الناخبين بموافقة دائرة االحوال المدنية والجوازات مـن دائـرة إلـى                 قل أسماء  آالف من الناخبين بموافقة دائرة االحوال المدنية والجوازات مـن دائـرة إلـى                 نن  

أخرى وعلى نطاق واسع، مما أدى بالنتيجة إلى  ازدياد أعداد الناخبين في بعـض الـدوائر              أخرى وعلى نطاق واسع، مما أدى بالنتيجة إلى  ازدياد أعداد الناخبين في بعـض الـدوائر              

على حساب الدوائر األخرى بشكل يفوق عدة مرات معدل الزيادة الطبيعية لعـدد النـاخبين               على حساب الدوائر األخرى بشكل يفوق عدة مرات معدل الزيادة الطبيعية لعـدد النـاخبين               

    ..مم٢٠٠٧٢٠٠٧--٢٠٠٣٢٠٠٣  المسجلين بين عاميالمسجلين بين عامي

    ،،وقد أظهرت دراسة أعدها المرصد االنتخابي األردني التابع لمركز األردن الجديد للدراسات           وقد أظهرت دراسة أعدها المرصد االنتخابي األردني التابع لمركز األردن الجديد للدراسات           

 ولم يرد عليها أي تعقيب أو تعليق رسمي          ولم يرد عليها أي تعقيب أو تعليق رسمي         ،،٢٠٠٧٢٠٠٧//١١١١//١١تم نشرها في جريدة الدستور بتاريخ     تم نشرها في جريدة الدستور بتاريخ     

ع عدد  ع عدد  ، فيما  ارتف   ، فيما  ارتف   %%١٥١٥,,٠٨٠٨عمان بنسبة   عمان بنسبة   //ارتفاع عدد المسجلين في الدائرة السادسة     ارتفاع عدد المسجلين في الدائرة السادسة       ،،في حينه في حينه 

، وفي دائرة البلقاء األولـى ارتفـع عـدد      ، وفي دائرة البلقاء األولـى ارتفـع عـدد      %%٢٠٢٠,,٤٤عمان بنسبة   عمان بنسبة   //المسجلين في الدائرة السابعة     المسجلين في الدائرة السابعة     

وفـي محافظـة    وفـي محافظـة    %. %. ٧٧نخفاضهم في دائرة البلقاء الرابعة بنسبة       نخفاضهم في دائرة البلقاء الرابعة بنسبة       اامقابل  مقابل  % % ٣٠٣٠المسجلين بنسبة   المسجلين بنسبة   

فيما انخفض في الدائرة االولـى      فيما انخفض في الدائرة االولـى      % % ٢١٢١الزرقاء ارتفع عدد المسجلين في الدائرة الثانية بنسبة         الزرقاء ارتفع عدد المسجلين في الدائرة الثانية بنسبة         

، كما ارتفع عدد المسجلين في الدائرة السادسة مـن محافظـة            ، كما ارتفع عدد المسجلين في الدائرة السادسة مـن محافظـة            %%٩٩ بنسبة    بنسبة   نفس المحافظة نفس المحافظة من  من  

، وفـي   ، وفـي   %%٠٠,,٢٢بينما انخفض في الدائرة الثانية من ذات المحافظة بنـسبة           بينما انخفض في الدائرة الثانية من ذات المحافظة بنـسبة           % % ١٧١٧الكرك بنسبة   الكرك بنسبة   

فيما ارتفع في الدائرة    فيما ارتفع في الدائرة    , , %%١٩١٩,,٥٥محافظة الطفيلة ارتفع عدد المسجلين في الدائرة األولى بنسبة          محافظة الطفيلة ارتفع عدد المسجلين في الدائرة األولى بنسبة          

، ، %%٢٣٢٣، وفي محافظة اربد ارتفع عدد  المسجلين في الدائرة الثامنة بنسبة             ، وفي محافظة اربد ارتفع عدد  المسجلين في الدائرة الثامنة بنسبة             %%٣٣٢٢الثانية بنسبة   الثانية بنسبة   

    %.%.١٤١٤,,٣٣وفي الدائرة الرابعة بنسبة وفي الدائرة الرابعة بنسبة 
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ويظهر مما تقدم انه قد تم نقل بضعة االف من اسماء الناخبين من بعض الـدوائر االنتخابيـة                ويظهر مما تقدم انه قد تم نقل بضعة االف من اسماء الناخبين من بعض الـدوائر االنتخابيـة                

 هـؤالء   هـؤالء  امـة امـة  للنظر ودون اعتبـار لمحـل إق   للنظر ودون اعتبـار لمحـل إق  الفتةالفتةالى دوائر انتخابية اخرى بصورة جماعية   الى دوائر انتخابية اخرى بصورة جماعية   

الناخبين،  ومما يثير التساؤل السماح لبعض المرشحين بنقل أعداد كبيرة من أسماء النـاخبين               الناخبين،  ومما يثير التساؤل السماح لبعض المرشحين بنقل أعداد كبيرة من أسماء النـاخبين               

 عملية نقل أسماء     عملية نقل أسماء    ررإلى دوائرهم االنتخابية بينما لم يسمح للبعض األخر بنقل أي اسم، واستمرا           إلى دوائرهم االنتخابية بينما لم يسمح للبعض األخر بنقل أي اسم، واستمرا           

  ..عالن الجداول النهائية للناخبينعالن الجداول النهائية للناخبينحتى بعد إحتى بعد إالناخبين من دائرة إلى أخرى، الناخبين من دائرة إلى أخرى، 

  

م م ٢٠٠٧٢٠٠٧//٩٩//١٩١٩رصد المركز الوطني تشكيل لجنة رسمية من قبل وزير الداخلية بتـاريخ             رصد المركز الوطني تشكيل لجنة رسمية من قبل وزير الداخلية بتـاريخ             ما  ما  كك  

 حيث قامت هـذه اللجنـة بـشطب     حيث قامت هـذه اللجنـة بـشطب    ،،إلعادة النظر في الجداول االنتخابية الخاصة بدوائر البدو      إلعادة النظر في الجداول االنتخابية الخاصة بدوائر البدو      

   كانـت قـد      كانـت قـد     ه الجـداول  ه الجـداول  الف من اسماء الناخبين المسجلين في هذه الدوائر بالرغم من ان هذ           الف من اسماء الناخبين المسجلين في هذه الدوائر بالرغم من ان هذ           آآ

  ..جراء تعديالت عليهاجراء تعديالت عليهاإإ جداول نهائية وال يجوز  جداول نهائية وال يجوز  وأصبحت وأصبحتكتسبت الصفة القطعيةكتسبت الصفة القطعيةاا

  عـداد كبيـرة،   عـداد كبيـرة،   أأ ب  ب وينظر المركز الوطني لحقوق اإلنسان إلى عملية نقل اسـماء النـاخبين           وينظر المركز الوطني لحقوق اإلنسان إلى عملية نقل اسـماء النـاخبين           

والطريقة التي تمت بها على أنها تشكل إخالال بمقتضيات التمثيل الحقيقي لهذه االنتخابـات،              والطريقة التي تمت بها على أنها تشكل إخالال بمقتضيات التمثيل الحقيقي لهذه االنتخابـات،              

، األمر الذي يعتبـر خرقـا       ، األمر الذي يعتبـر خرقـا       الذي يمثلهم الذي يمثلهم رة في اختيار المرشح     رة في اختيار المرشح     وتضعف من دور سكان الدائ    وتضعف من دور سكان الدائ    

 بما فيهـا     بما فيهـا    ،،ألساس مهم من األسس التي تقوم عليها النظم االنتخابية الديمقراطية في العالم           ألساس مهم من األسس التي تقوم عليها النظم االنتخابية الديمقراطية في العالم           

 فضالً عن أن نقل قوائم الناخبين بهذه  فضالً عن أن نقل قوائم الناخبين بهذه ..النظام االنتخابي األردني،  وهو مبدأ الصفة التمثيليـة      النظام االنتخابي األردني،  وهو مبدأ الصفة التمثيليـة      

جراء واألسـباب   جراء واألسـباب   فة المستفيدين من هذا اإل    فة المستفيدين من هذا اإل    ال بد وأن يثير االهتمام لمعر     ال بد وأن يثير االهتمام لمعر     الكيفية غير المبررة    الكيفية غير المبررة    

جراء مثل هذا النقل، وكذلك معرفة الطرق التـي اتبعـت إلقنـاع             جراء مثل هذا النقل، وكذلك معرفة الطرق التـي اتبعـت إلقنـاع             إإالتي دعت إلى السماح ب    التي دعت إلى السماح ب    

  هـم هـم  عـن ممارسـة حق      عـن ممارسـة حق      آالف النـاخبين    آالف النـاخبين   تخلـي تخلـي   الدافع الى الدافع الى المواطنين بالموافقة على ذلك، و    المواطنين بالموافقة على ذلك، و    

  . .  في دوائرهم األصلية في دوائرهم األصليةيياالنتخاباالنتخاب

عدم قيام الحكام اإلداريين بعرض جـداول  عدم قيام الحكام اإلداريين بعرض جـداول  شكاوى مفادها شكاوى مفادها تلقى المركز الوطني عدداً من ال    تلقى المركز الوطني عدداً من ال      كماكما  

الناخبين في جميع الدوائر بعد تسلمها مـن دائـرة األحـوال المدنيـة              الناخبين في جميع الدوائر بعد تسلمها مـن دائـرة األحـوال المدنيـة                االطالع واالعتراض االطالع واالعتراض 

عليها في الحاالت التي تستدعي ذلك، حيـث جـرى عـرض      عليها في الحاالت التي تستدعي ذلك، حيـث جـرى عـرض        بطريقة تتيح للجمهور إمكانية   بطريقة تتيح للجمهور إمكانية   

ام االداريين، مع عدم السماح     ام االداريين، مع عدم السماح     الجداول من خالل وضعها بشكل صفحات متتالية في مقار الحك         الجداول من خالل وضعها بشكل صفحات متتالية في مقار الحك         

 االسم   االسم  ، واالكتفاء بذكر  ، واالكتفاء بذكر   إضافة لعدم ذكر عنوان الناخب على الكشوفات        إضافة لعدم ذكر عنوان الناخب على الكشوفات       للمرشحين بتصويرها، للمرشحين بتصويرها، 

 ومما زاد من صعوبة االطالع على هذه القوائم وأثار الكثير من             ومما زاد من صعوبة االطالع على هذه القوائم وأثار الكثير من            ..والرقم الوطني للناخب فقط   والرقم الوطني للناخب فقط   

األمر الذي أتـاح    األمر الذي أتـاح    منها،  منها،    اًاًجميع المرشحين نسخ  جميع المرشحين نسخ    التساؤالت حولها، رفض وزارة الداخلية تسليم     التساؤالت حولها، رفض وزارة الداخلية تسليم     

ثـار الـشك حـول     ثـار الـشك حـول     المجال لحيازة هذه الجداول من قبل بعض المرشحين دون غيرهم، مما أ           المجال لحيازة هذه الجداول من قبل بعض المرشحين دون غيرهم، مما أ           

  ..خر منها واألسباب التي كانت وراء ذلكخر منها واألسباب التي كانت وراء ذلك، وحرمان البعض اآل، وحرمان البعض اآلطريقة الحصول عليهاطريقة الحصول عليها
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ويرى المركز الوطني لحقوق اإلنسان أن اإلجراءات التي تم من خاللها نشر قوائم الناخبين              ويرى المركز الوطني لحقوق اإلنسان أن اإلجراءات التي تم من خاللها نشر قوائم الناخبين              

جبها عن بعض المرشحين تنطوي على تمييز واضح بين المرشحين، ويتعـارض مـع              جبها عن بعض المرشحين تنطوي على تمييز واضح بين المرشحين، ويتعـارض مـع              وحوح

وصول للمعلومات، ومع الضمانات األساسية الواجب توفرها ألجراء انتخابات حـرة           وصول للمعلومات، ومع الضمانات األساسية الواجب توفرها ألجراء انتخابات حـرة           حرية ال حرية ال 

  ..ونزيهةونزيهة

      

إلى المركز الـوطني إلـى أن       إلى المركز الـوطني إلـى أن       وفي ذات السياق أشارت بعض الشكاوى والمالحظات الواردة         وفي ذات السياق أشارت بعض الشكاوى والمالحظات الواردة           

ين كانت في معظمها منطوية على شراء أصوات وذمم الناخبين  من            ين كانت في معظمها منطوية على شراء أصوات وذمم الناخبين  من            عملية نقل اسماء الناخب   عملية نقل اسماء الناخب   

  .. وهي جريمة يعاقب عليها  قانونا سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء وهي جريمة يعاقب عليها  قانونا سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء،،قبل بعض المرشحينقبل بعض المرشحين

وقد الحظ المركز الوطني لحقوق اإلنسان أن مالحقة مرتكبي تلك الجـرائم كانـت محـدودة                وقد الحظ المركز الوطني لحقوق اإلنسان أن مالحقة مرتكبي تلك الجـرائم كانـت محـدودة                  

نه وفقـا لتـصريح     نه وفقـا لتـصريح     أأ ب  ب  علماً  علماً ،، أو في يوم االنتخاب     أو في يوم االنتخاب    للغاية، سواء في مرحلة ما قبل يوم االنتخاب       للغاية، سواء في مرحلة ما قبل يوم االنتخاب       

د تم إلقاء القبض على شخصين كانـا يقومـان بجمـع            د تم إلقاء القبض على شخصين كانـا يقومـان بجمـع            فقفق  ،،مصدر مسؤول في وزارة الداخلية    مصدر مسؤول في وزارة الداخلية    

  . .  إلى المدعي العام المختص إلى المدعي العام المختصاالناخبين مقابل المال وتم إحالتهملناخبين مقابل المال وتم إحالتهملبعض  البعض  االبطاقات الشخصية البطاقات الشخصية 

فـي معظـم المحافظـات       فـي معظـم المحافظـات       ن القبض على شخصين فقط في ظل استشراء هذه الظـاهرة            ن القبض على شخصين فقط في ظل استشراء هذه الظـاهرة            أأال  ال  إإ

بصورة علنية ومكشوفة للكافة، يعد مؤشرا على حجم التقصير في التعامل مع هذه الظاهرة،              بصورة علنية ومكشوفة للكافة، يعد مؤشرا على حجم التقصير في التعامل مع هذه الظاهرة،              

ثرها على تزييف   ثرها على تزييف   أأجدية في التعامل مع مرتكبي هذه الجريمة، و       جدية في التعامل مع مرتكبي هذه الجريمة، و       الالويثير تساؤالت حول مدى     ويثير تساؤالت حول مدى     

  ..إرادة الناخبينإرادة الناخبين

ث  تقدم  لعـضوية      ث  تقدم  لعـضوية      ، تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب حي        ، تم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب حي        ٢٠٠٧٢٠٠٧//١٠١٠//٢١٢١وبتاريخ  وبتاريخ    

مرشحا فيما تم رفـض طلبـات       مرشحا فيما تم رفـض طلبـات       ) ) ٩٩٧٩٩٧(( ترشيح    ترشيح   اتات، وتم قبول طلب   ، وتم قبول طلب   مرشحاًمرشحاً)  )  ١٠٠٦١٠٠٦((المجلس  المجلس  

وقد عللت اللجان المركزية رفض قبول طلبات ترشيحهم، اما لعدم بلوغ السن            وقد عللت اللجان المركزية رفض قبول طلبات ترشيحهم، اما لعدم بلوغ السن            . . مرشحينمرشحين) ) ٩٩((

القانوني لبعض المرشحين، أو قيام أشخاص بترشيح أنفسهم خارج دوائرهم االنتخابية وتحديدا            القانوني لبعض المرشحين، أو قيام أشخاص بترشيح أنفسهم خارج دوائرهم االنتخابية وتحديدا            

شحي دوائر البادية التي يحظر القانون ترشيح أبنائها خارج دوائرهم، أو لعـدم تـضمين                شحي دوائر البادية التي يحظر القانون ترشيح أبنائها خارج دوائرهم، أو لعـدم تـضمين                مرمر

 المقدمة للجنة المركزية كتاب استقالة  المرشح من العمل كونه موظف حكومـة، أو                المقدمة للجنة المركزية كتاب استقالة  المرشح من العمل كونه موظف حكومـة، أو               األوراقاألوراق

 بجريمة غير سياسية بـالحبس لمـدة عـام      بجريمة غير سياسية بـالحبس لمـدة عـام     ى المرشحات ى المرشحات حدحدإإبسبب صدور حكم قضائي على      بسبب صدور حكم قضائي على      

  .. وليس العام وليس العام بالعفو الخاص بالعفو الخاصااونصف وشمولهونصف وشموله

رشحين لدى محـاكم    رشحين لدى محـاكم    مم) ) ٥٥((قرارات اللجان المركزية  من قبل       قرارات اللجان المركزية  من قبل        الطعن ب   الطعن ب  وتشيرالمعلومات انه تم  وتشيرالمعلومات انه تم  

، وكانت نتيجة قرارات المحاكم رد جميع الطعون باستثناء الطعن المقدم مـن             ، وكانت نتيجة قرارات المحاكم رد جميع الطعون باستثناء الطعن المقدم مـن             البداية المختصة البداية المختصة 

ار ار  حيث قررت المحكمة فـسخ قـر        حيث قررت المحكمة فـسخ قـر       ،،قبل أحد المرشحين عن الدائرة الثانية في محافظة البلقاء        قبل أحد المرشحين عن الدائرة الثانية في محافظة البلقاء        

  ..اللجنة المركزية واعتماد ترشيحه وقبولهاللجنة المركزية واعتماد ترشيحه وقبوله
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 المركز الوطني لحقوق اإلنسان رفض طلب ترشيح إحـدى المرشـحات  نتيجـة                المركز الوطني لحقوق اإلنسان رفض طلب ترشيح إحـدى المرشـحات  نتيجـة               قد رصد قد رصد وو  

، وكذلك رفض طلب ترشـيح أحـد        ، وكذلك رفض طلب ترشـيح أحـد        ارتكابها جريمة غير سياسية، ولم يصدر بحقها عفو عام        ارتكابها جريمة غير سياسية، ولم يصدر بحقها عفو عام        

ية مجلـس   ية مجلـس   المواطنين خارج دائرة بدو الجنوب، وعدم قبول  طلب ترشيح مواطنتين لعـضو            المواطنين خارج دائرة بدو الجنوب، وعدم قبول  طلب ترشيح مواطنتين لعـضو            

وان نظـام تقـسيم الـدوائر    وان نظـام تقـسيم الـدوائر    البدو البدو  كونهما ليستا من أبناء عشائر  كونهما ليستا من أبناء عشائر اب عن دائرة بدو الشمال    اب عن دائرة بدو الشمال    النوالنو

ـ              ـ             االنتخابية  قد خصص ألبناء  هذه العشائر عددا من المقاعد الخاصة به م  واعتبرهـا مـن      م  واعتبرهـا مـن      االنتخابية  قد خصص ألبناء  هذه العشائر عددا من المقاعد الخاصة به

  ..الدوائر المغلقةالدوائر المغلقة

ن قانون االنتخاب   ن قانون االنتخاب    م  م ٣٣//جج//٣٣امتناع محاكم البداية  النظر في دستورية المادة         امتناع محاكم البداية  النظر في دستورية المادة         ن  ن  ويرى المركز أ  ويرى المركز أ  

 والتي لم تميز بين العفـو العـام والعفـو            والتي لم تميز بين العفـو العـام والعفـو           ،،هـ  من الدستور   هـ  من الدستور   //١١//٧٥٧٥في ضوء أحكام  المادة      في ضوء أحكام  المادة      

 لغايات قبول ترشيح المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنه بجريمة غير سياسـية،                لغايات قبول ترشيح المحكوم عليه بالسجن لمدة تزيد عن سنه بجريمة غير سياسـية،               صصالخاالخا

وكذلك عدم النظر في دستورية نظام تقسيم الدوائر والمقاعد المخصصة لهـا، بـالرغم مـن                وكذلك عدم النظر في دستورية نظام تقسيم الدوائر والمقاعد المخصصة لهـا، بـالرغم مـن                

تقرار اجتهاد محكمة التمييز على حق المحاكم على مختلف درجاتها في النظر في دستورية              تقرار اجتهاد محكمة التمييز على حق المحاكم على مختلف درجاتها في النظر في دستورية              اساس

 يشكل انتهاكـا ألحكـام الدسـتور ومخالفـة           يشكل انتهاكـا ألحكـام الدسـتور ومخالفـة          القوانين من خالل الدفع الفرعي الذي يقدم لها،       القوانين من خالل الدفع الفرعي الذي يقدم لها،       

 األمر الذي يدعو إلى تفعيل اآللية التي تتـيح          األمر الذي يدعو إلى تفعيل اآللية التي تتـيح         ،،صريحة لحق أصيل ومطلق وهو حق التقاضي      صريحة لحق أصيل ومطلق وهو حق التقاضي      

 بدستورية القوانين في إطار المنظومة القانونية الحالية إلـى حـين إنـشاء               بدستورية القوانين في إطار المنظومة القانونية الحالية إلـى حـين إنـشاء              اإلسراع في البت  اإلسراع في البت  

والقـوانين  والقـوانين    بطال القوانين المخالفة للدستور   بطال القوانين المخالفة للدستور   إإالمحكمة الدستورية، ليكون لها الدور الرئيس في        المحكمة الدستورية، ليكون لها الدور الرئيس في        

التي تنطوي على انتهاك  لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والمواثيـق الدوليـة لحقـوق               التي تنطوي على انتهاك  لحقوق المواطنين التي كفلها الدستور والمواثيـق الدوليـة لحقـوق               

  ..عمل بهاعمل بها ال الفف أو إيقا أو إيقااإلنساناإلنسان

    

تعرض بعض المرشحين لضغوط أمنية من أجـل        وردت  للمركز الوطني شكاوى تفيد       كما     

، وتعرض  بعض أنصار المرشحين لضغوط مماثلة        هم عن الترشح لعضوية مجلس النواب     ثني

وا تقـدم وقد أكد مقدمو الشكاوى انهـم       ،     التصويت لهم  لثنيهم عن مؤازرة أحد المرشحين أو     

وقف هذه التجاوزات والمخالفات، إال أنه لـم        م اإلداريين  من اجل التدخل ل      لحكابطلبات إلى ا  

  .ايتم التجاوب مع هذه الطلبات، وتم غض النظر عنه

  

تناقضاً بين تصريحات المصادر الرسـمية  حـول          وقد الحظ المركز الوطني لحقوق اإلنسان      

داخلية قيام المحـاكم  ، ففي الوقت الذي أعلن فيه وزير العملية شطب أسماء بعض النـاخبين     

وأنه  ،١للقانونتها ـ لمخالفل تمت من دائرة إلى أخرى  ـألف طعن في عمليات نق    ) ٨٦(بتلقي    
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خبين فـي جميـع     ألف حالة فقط ألشخاص وردت أسماؤهم في جداول النا        ) ١٢( طبـتم ش 

يمهم بـسبب تقـد   ، وتم االكتفاء بفقدانهم حقهم في المشاركة في االنتخابات          الدوائر االنتخابية 

 الذي  اً مختلفاً عن الرقم   رقمعاد وأعطى    باسم الحكومة     الرسمي إال أن الناطق   وثائق مزورة، 

ألف منها  ) ١٢(ألف، تم شطب    ) ٨٦(  ثم عاد وأكد بان ما تم شطبه هو        أعلنته وزارة الداخلية،  

 حال  وقد .١ العامة والجوازاتمن قبل المحاكم والباقي تم شطبه من قبل دائرة األحوال المدنية            

  .عدم نشر جداول الناخبين بشكلها النهائي دون التحقق من صحة ما تم اإلعالن عنه

  

 رصد المركز الوطني لحقوق اإلنسان حاالت تجاوز ومخالفات لقانون االنتخاب وغيـره             كما 

 ومواد  إعالنيـة   تمزيق يافطاتومن بينها، من القوانين تمت من قبل مؤازري  المرشـحين      

  للتصويت لصالح أحد المرشـحين،     تحشيد عمال بعض الشركات    و ،رشحينانتخابية لبعض الم  

وضـغوط علـى    رية على  بعضهم من اجل االنسحاب،        باإلضافة إلى ممارسة ضغوط عشائ    

ولم يالحظ المركز الـوطني رد فعـل         أجل التصويت لصالح مرشحين معينين،    الناخبين من   

مـؤازري     حـدثت مـن قبـل        تـي جدي من قبل الجهات الرسمية حيال كافة التجاوزات ال        

  .المرشحين

كما رصد المركز ضغوطا وتهديدات تمت ممارستها على بعض المرشـحات مـن النـساء                

الجبارهن على االنسحاب وعدم القيام بالدعاية االنتخابية ألنفسهن من قبل مرشحين آخـرين             

   . مستغلين في ذلك البيئة االجتماعية القائمة في بعض المناطق،ومناصريهم

  

  :صد العملية االنتخابية خالل يوم االقتراعر
 )١٥٠( من   المؤلف المراقبة   قتمثل هذه المالحظات والنتائج حصيلة ما تم رصده من قبل فري          

 ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني األعضاء في التحـالف الـوطني مـن اجـل مراقبـة                 ،مراقباً

وقد  اسـتطاع     .نسان يوم االقتراع  الذي عمل تحت مظلة المركز الوطني لحقوق اإل       و ،االنتخابات

  : المالحظات والمشاهدات التاليةالفريق تسجيل
 

  االقتراع وافتتاح مراكز االقتراعبدء عملية : أوالً

 حـضور بدأت العملية االنتخابية في تمام الساعة السابعة صباحاً، وقد استطاع فريق  المراقبة              

 في حين لـم يـسمح       صندوق،) ٣٩٩٥(ل   فقط من أص   اًصندوق) ١٤٦(ورصد عملية االفتتاح في     

نتيجة لعدم الـسماح لهـم بمتابعـة هـذه          مراقبة عملية االفتتاح     من أعضاء الفريق القيام ب     ألربعة
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اتـه  تـسجيل مالحظ  قام فريـق المراقبـة ب     و،  االجراءات من قبل رؤساء لجان االقتراع والفرز      

  :ومشاهداته على النحو التالي

  مـن لجـان    %٢٣تأخر حضور ما نـسبته        التي تم رصدها    في المراكز    فريق المراقبة    الحظ •

مليـة  عببدء  الوتأخرتبعا لذلك   ،  ١االقتراع والفرز عن الوقت المحدد لهم لبدء إجراءات االقتراع        

من قـانون االنتخابـات،      ٢٧خالفا لما نصت عليه المادة      وذلك  ،  االقتراع عن الساعة السابعة   

واطنين الذين اصطفوا في الطوابير لغاية االقتـراع         من الم  ألعداد  السماح األمر الذي حال دون   

 ومن األسباب العديدة التي وقفـت       .احا من اإلدالء بأصواتهم في حينه     منذ الساعة السابعة صب   

وراء التأخر في بدء عملية االقتراع تعطل نظام الربط اإللكتروني، مما أدى إلى وقـوع حالـة                 

 نتيجـة لتوقـف عمليـة االقتـراع أحيانـا           من اإلرباك والفوضى في العشرات من المراكز،      

 واستبدالها بالتسجيل اليدوي أحيانا أخرى، أو       واالستغناء عن تسجيل أسماء الناخبين إلكترونيا     

استخدام الرسائل اإللكترونية عبر الهاتف الخلوي للتأكد من وجود اسـم الناخـب فـي قـوائم                 

 .ر تساؤالت كثيرةاأثوسجالت الناخبين األمر الذي 

 ،٢ق التي تم رصـدها    ي في الصناد  من لجان الفرز واالقتراع   % ٥ قيام ما نسبته     عدموحظ  كما ل  •

بعرض صناديق االقتراع على مندوبي المرشحين عند بدء عملية االقتراع للتأكد من خلوها من    

 التي حددت  اإلجراءات      من قانون االنتخاب   ٣٢خالفا لما نصت عليه المادة      وذلك  ،  أية أوراق 

 .ها من قبل رئيس لجنة االقتراع والفرز  قبل بدء عملية االقتراع الواجب اتباع

 لم تقم لجان االقتراع والفرز بإحصاء أوراق  االقتراع قبل البدء بعملية االقتراع في ما نسبته                •

علماً بأن   خالفا للمعايير الدولية لنزاهة االنتخابات،    وذلك  ،  ٣ من المراكز التي تم رصدها     %٤٩

 لم ينص على ضرورة إحصاء البطاقات قبل البـدء          ٢٠٠١ لعام   الحاليردني   اال قانون االنتخاب 

 ويظهر عدم الجدوى من عد األوراق       ،هذا القانون  نقصا في    فشكقتراع، األمر الذي ي   بعملية اال 

الوارد النص عليها في المـادة      (والتي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت        التي استعملت في االقتراع     

بصورة تضمن   ال يفسح المجال امام التدقيق في اعمال لجان االقتراع           مما،  ) قانون االنتخاب  ٣٨

 .وراق االقتراعأالتالعب بعدم 

 في أماكن ال تـسمح      التي تم رصدها   ٤ من الصناديق  %٤ الحظ فريق المراقبة وجود ما نسبته          •

 دور منـدوبي المرشـحين فـي        أعاقلمندوبي المرشحين مشاهدتها بشكل واضح، األمر الذي        

 .  بشكل تامراقبة عملية االقتراعم

                                                 
  ).١( جدول رقم - انظر ملحق أ - 1
  ).٢( جدول رقم - انظر ملحق أ - 2
  ).٣( جدول رقم - انظر ملحق أ - 3
  ).٤(  جدول رقم -ملحق أ   انظر- 4
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لم تتـوفر فيهـا      من مجموع صناديق االقتراع التي تم رصدها          %١٤كما لوحظ ان ما نسبته       •

من حيث ضرورة وجود معزل في مكان بعيد عـن          وذلك  ،  ١الترتيبات الالزمة لسرية االقتراع   

الى مكان االقتـراع     والسماح ألكثر من ناخب للدخول       ،اعين لجان االقتراع ومندوبي المرشحين    

 . أخل بضمانات سرية عملية االقتراعمر الذي األللتصويت  في وقت واحد

 علـى    التي تـم رصـدها     من مباني مراكز االقتراع   % ٣سجل فريق المراقبة احتواء ما نسبته        •

من مراكـز االقتـراع     % ١، واحتواء ما نسبته     ٢ملصقات خاصة بالدعاية االنتخابية للمرشحين    

 ٤ /١٧األمر الذي يشكل مخالفة لنص المـادة        ،  ٣قات خاصة بالدعاية االنتخابية   ذاتها على ملص  

جراء الدعاية االنتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسـسات        إالتي حظرت   من قانون االنتخاب    

  االنتخابيـة  تحظر الدعاية التي  لمعايير الدولية لنزاهة االنتخابات      ل اهداراًوالرسمية في الدولة،    

 .راعيوم االقت

 من مراكز االقتراع من قوائم المرشحين واإلرشادات        %١٥ خلو ما نسبته  رصد فريق المراقبة     •

 من قانون االنتخاب التي دعـت       ٣٣ لما نصت عليه المادة      خالفاًوذلك  ،  ٤الخاصة بآلية االقتراع  

 . المرشحين في الدائرة االنتخابيةإلى تخصيص معازل خاصة بكل صندوق مزودة بقائمة أسماء

 لجان االقتراع والفرز بالتعليمـات   أعضاء  من%٨ ما نسبته  ما الحظ فريق المراقبة عدم تقيد     ك •

 .٥الخاصة بإجراءات فتح الصناديق وبدء عملية االقتراع

  

  ع اإلجراءات الخاصة باالقترا:ثانيا

 ي في األماكن المحددة لهم من قبل المركز الوطن        بمتابعة إجراءات االقتراع  قام فريق المراقبة    

مـن  % ٨حين لم يتمكن مـا نـسبته         في ،التي تم السماح برصدها   في مختلف مناطق المملكة     

 نتيجـة لعـدم   وذلك   ٦ بحرية داخل مراكز االقتراع    إليهمأعضاء الفريق القيام بالمهمة الموكولة      

تعاون رؤساء لجان االقتراع والفرز معهم، وقد استطاع الفريق تسجيل المالحظات والمـشاهدات              

  :ة التالي

مـا نـسبته    للناخبين ب  مسؤولي مراكز االقتراع بالتحقق من البطاقة الشخصية         بعضقيام  عدم   •

 لـنص المـادة     خالفاًوذلك  ،  د المراقبين فقط  وجخالل فترة و    في المراكز التي تم رصدها     ٧%٤

 . من قانون االنتخاب التي اوجبت على رئيس لجنة االقتراع والفرز القيام بذلكأ/٣٥
                                                 

  ).٥(  جدول رقم -ملحق أ   انظر- 1
  ).٦( جدول رقم - انظر ملحق أ - 2
  ).٧( جدول رقم - انظر ملحق أ - 3
  ).٨( جدول رقم - انظر ملحق أ - 4
  ).٩( جدول رقم - انظر ملحق أ - 5
  .رتها صندوق تمت زيا١٣٣٥ صندوق من أصل ١٢٣١ حيث سمح ألعضاء فريق المراقبة بمتابعة إجراءات االقتراع في - 6
  ).١٠( جدول رقم - انظر ملحق أ - 7
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 من قبـل  ١ في الصناديق التي تم رصدهامن االقتراع  من الناخبين%١٩ما نسبته  كما تم منع     •

بحجة عدم وجود أسمائهم على جهاز الـربط        ود المراقبين فقط،     خالل فترة وج   فريق المراقبة   

  .ن بطاقاتهم الشخصية كانت تحتوي على اسم الدائرة االنتخابيةأاإللكتروني علما ب

الـسماح   وطني لحقوق االنسان العديـد مـن الـشكاوى مفادهـا            المقابل وردت للمركز ال   وفي   •

، ألشخاص بالتصويت بالرغم من عدم وجود اسم الدائرة االنتخابية على بطاقاتهم الشخـصية            

األمر الذي يشكل مخالفة لقانون االنتخاب الذي اعتمد بطاقة األحوال الشخصية المثبـت عليهـا               

تـسجيل الناخـب فـي       على   ارسة حق االنتخاب ودليلٍ   اسم الدائرة االنتخابية كوسيلة وحيدة لمم     

 وقد اطلع المركز الوطني على عدد من هذه البطاقات وهو يحـتفظ بـصور               (سجالت الناخبين   

  ).عن بعضها

من حاالت االقتراع الجماعي، ممثلة بدخول اكثر من        % ٥وقد سجل فريق المراقبة  ما نسبته         •

 .٢ لجنة االقتراعمقترع في نفس الوقت دون أي  اعتراض من قبل

يـتمكن   لـم     والتـي    التي تم رصـدها   من مراكز االقتراع     ٣%٩كما سجل الفريق ما نسبته        •

نتيجة لعدم توفر الشروط الالزمة بـالمعزل       سرية  بطريقة  من اإلدالء بأصواتهم    فيها   نالناخبو

علنـي  الخاص بعملية االقتراع، واالكتظاظ في بعض القاعات، واللجوء إلى طريقة التصويت ال           

 بالتصويت بـشكل    فة شخصيات عامة ومعرو    لوحظ قيام  والذي يعرف بالتصويت األمي، حيث    

غير ان لجان االقتراع والفرز لم تقم بأية اجراءات لتطبيق نصوص قـانون االنتخـاب                ،علني

،  من الدستور األردنـي    ٦٧األمر الذي يشكل مخالفة لنص المادة        ،التي تعاقب على هذا الفعل    

 التي نصت على أن يكون االقتراع عامـا وسـريا ومباشـرا،             ن قانون االنتخاب   م ٢١والمادة  

تـصويت   التي أوجبت أن يكـون       هـ من قانون االنتخاب   /٣٦باإلضافة لمخالفته لنص المادة     

 .األمي همسا بحيث ال يسمع به إال رئيس وأعضاء لجنة االقتراع

اع بتطبيق التعليمات الصادرة عن     ن االقتر ا لج اءسؤر  بعض وقد الحظ فريق المراقبة عدم قيام      •

مـن مراكـز    % ٨٢ما نـسبته     وزارة الداخلية فيما يتعلق بختم البطاقات وقص أطرافها في        

 مـن النـاخبين     فساح المجال امام العديـد    إ ، األمر الذي ترتب عليه    ٤االقتراع التي تم رصدها   

المركـز الـوطني     وردت شكاوى عديدة  إلى غرفة العمليات فـي           وقد ، أكثر من مرة   القتراعل

 . لحقوق اإلنسان مفادها قيام العديد من  الناخبين بتكرار عملية التصويت

                                                 
  ).١١( جدول رقم - انظر ملحق أ - 1
  ).١٢( جدول رقم - انظر ملحق أ - 2
  ).١٣( جدول رقم - انظر ملحق أ - 3
  ).١٤( جدول رقم - انظر ملحق أ - 4
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السماح ألشخاص  مفادها  العديد من الشكاوى    كما وردت إلى غرفة العمليات في المركز الوطني          •

وذلـك  ،  ممن هم دون السن القانوني لالنتخاب بالدخول إلى قاعات االقتراع واإلدالء بأصواتهم           

 التي اشترطت في الناخب أن يكون قد اكمل ثمـاني            من قانون االنتخاب   أ/٣ لنص المادة    خالفا

، وقـد أطلـع   عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم األول من الشهر األول من عام االنتخـاب  

  .المركز على بعض البطاقات الشخصية التي استعملت في االنتخاب ويحتفظ بصور عن بعضها

الت من الفوضى واالشتباك في بعض مراكز االقتراع أدت إلى إلحـاق             حا  رصد وقوع  كما تم   •

األذى بالناخبين األمر الذي تطلب تدخال من قبل رجال األمن لفض االشتباكات في كل من  بلدة                 

 في محافظة جرش، وبلدة المزار الجنوبي في محافظة         عمان ، وبلدة جبه   /لدائرة الرابعة   سحاب ا 

 . ى من محافظة البلقاء، وفي الدائرة األولى من محافظة معانالكرك ، وفي الدائرة األول

تواترت المعلومات والشكاوى التي وردت إلى غرفة عمليات المركز والى فريق المراقبة يـوم               •

حول قيام العديد من المرشحين ومؤازريهم باستخدام المال لشراء األصوات والتأثير           االقتراع    

 مبـالغ ماليـة     يتقاضونوهم  الناخبين   مشاهدة ورصد بعض     ى، باإلضافة إل  على إرادة الناخبين  

 .مقابل تصويتهم ألحد المرشحين

حدوث عمليات نقـل    كما وردت إلى غرفة عمليات المركز والى فريق المراقبة شكاوى مفادها             •

جماعية للناخبين من محافظة إلى أخرى ومن دائرة إلى أخرى بنفس المحافظـة مـستخدمين               

 ركاب هذه الحـافالت ومـؤازري        بعض  بين  عديدة مشاكل، وقد حدثت    يحافالت النقل الجماع  

 اإلدالء  عدم دفع ما تم وعدهم به مـن مبـالغ ماليـة لقـاء             بسبب حجز بطاقاتهم  و    المرشحين  

 . بأصواتهم ألحد المرشحين

البطاقات الشخصية يطوفـون بهـا علـى        من   صد بعض الناخبين وهم يحملون عدداً     كما تم ر   •

 .لتصويت أكثر من مرة لصالح أحد المرشحين بأسماء مختلفةصناديق االقتراع ل

السماح للناخبين بالتصويت فـي أي      ويرى المركز الوطني أن ما نص عليه القانون الحالي من            •

 مركز اقتراع ضمن الدائرة االنتخابية الواحدة، دون وجود سجالت مكتوبة بأسماء النـاخبين،            

 يحق لهم االقتراع في ذلـك الـصندوق، يـشكل           يمكن من خاللها التأكد من االشخاص الذين      

 .مساسا بسالمة سير العملية االنتخابية كونه يتيح المجال لتكرار التصويت

كما ورد للمركز الوطني العديد من الشكاوى مفادها استخدام الناخبين لبطاقات شخصية مـزورة       •

طباعة اسم الـدائرة علـى   من خالل استخدام الصق يطبع عليه اسم الدائرة االنتخابية، او اعادة   

وخير مثال على ذلك ما حصل      البطاقة ولكن بصورة ال تنسجم مع طباعة دائرة االحوال المدنية،           

 في مدرسة النوار بن مالك، ومدرسة رفيدة في الـدائرة االولـى مـن               ٩٩صندوق رقم   الفي  

 .محافظة اربد
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الفرز بطـرد بعـض منـدوبي       كما ورد للمركز شكاوى مفادها قيام العديد من لجان االقتراع و           •

 اعتراضهم علـى المخالفـات والتجـاوزات التـي           من مراكز االقتراع والفرز عند     المرشحين

 .  اثناء عملية االقتراعشاهدوها
 
ويسجل المركز الوطني لحقوق اإلنسان لوزارة الداخلية قيامهـا بتنظـيم وتـسهيل انتخـاب                •

شـخاص  هؤالء األ ستطاع من خاللها    مركزاً ا ) ٢٤٣(ز حيث تم تجهي   ،االشخاص ذوي اإلعاقة  

 .ممارسة حقهم بالتصويت بيسر وسهولة

 المركز الوطني عدم قيام وزارة الداخلية باتخاذ اإلجراءات الالزمـة لتمكـين             وبالمقابل يسجل  •

 . األمر الذي يخل بمبدأ عمومية االنتخاب،الموقوفين إدارياً وقضائياً من ممارسة حقهم االنتخابي
 
ن المركز الوطني لحقوق اإلنسان     إال أ  ،ث بسيطة أثناء عملية االنتخاب    اد حو وبالرغم من وقوع   •

 تمس النظام واألمن العام او انتهـاك حـق االفـراد بالحيـاة              ث خطيرة ادعدم وقوع حو  يسجل  

 .والسالمة الجسدية
 

  قفال الصناديقإاإلجراءات الخاصة ب: ثالثاً

في ذلك  االقتراع  في األماكن المخصصة ل     قفال صناديق   إقام فريق المراقبة بمتابعة إجراءات      

من أعضاء الفريـق بمتابعـة هـذه        % ٧ما نسبته   ل يسمحفي حين لم     ،عدد من مناطق المملكة   

يل  ، وبالرغم من ذلك اسـتطاع الفريـق تـسج          اإلجراءات من قبل رؤساء لجان االقتراع والفرز      

  :المالحظات والمشاهدات التالية

من الصناديق  % ٢٧ما نسبته   في  تراع وفرز الصناديق    ن االق اوا من لج   أشخاص ليس  دوجو  •

 من قانون االنتخاب التـي     ٣٨، االمر الذي يخالف نص المادة       ١قفالهاإالتي تم رصد إجراءات     

أوكلت إلى  لجنة االقتراع والفرز مسؤولية إغالق الصناديق وتنظيم المحضر الخاص بـذلك              

 . دون تدخل أشخاص من خارج اللجنة

من صناديق االقتـراع قبـل      % ٤ لجان االقتراع والفرز بإغالق ما نسبته        رؤساءبعض  قيام   •

 في كل من الدائرة االنتخابية األولـى فـي          اًءوهو الساعة السابعة مس    ،٢الموعد المحدد لذلك  

، والدائرة االنتخابية األولـى     األولى في محافظة العاصمة   محافظة الزرقاء، والدائرة االنتخابية     

من قانون االنتخاب التي حددت موعد انتهاء عملية         ٢٧الفا لنص المادة    في محافظة مأدبا ، خ    

                                                 
  ).١٥( جدول رقم - انظر ملحق أ - 1
  ).١٦( جدول رقم - انظر ملحق أ - 2
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 دون ممارسة العديد من الناخبين حقهم        ذلك  حال وقد،  راع في تمام الساعة السابعة مساءً     االقت

 . في االقتراع

من صناديق االقتراع في الوقت المحدد لذلك ، بينما جـرى تمديـد             % ٦١تم إغالق ما نسبته     كما  

من صناديق االقتراع بقـرار مـن       % ٣٥قتراع لمدة ساعتين إضافيتين في ما نسبته        فترة اال 

الثالثـة، الرابعـة،    ئر في العاصمة عمان هي الثانيـة،         في خمس دوا   رئيس اللجنة المركزية  

  .  والسادسةالخامسة

حول الزيـادة   من بعض المرشحين    وقد تلقى المركز الوطني لحقوق اإلنسان شكاوى عديدة          •

يعية ألعداد الناخبين خالل ساعتي االقتراع اإلضافيتين، متـسائلين عـن حقيقـة             غير الطب 

وصحة هذه الزيادة، فعلى سبيل المثال كانت االحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية  تشير              

عند الساعة السابعة مساء، و     % ٣٦عمان قد بلغت    /الى ان نسبة االقتراع في الدائرة الثالثة      

ألف ناخـب، ليرتفـع عـدد المقتـرعين الـى           ) ٥٤( حتى ذلك الوقت       بلغ عدد المقترعين  

، وبزيادة فـي    )%٤٩( عند الساعة التاسعة وبنسبة مئوية مقدارها         ناخب الف) ٨٠،٣٦٠(

  .١صواتهم خالل ساعتي التمديد فقطأ بادلوأ،  ناخب الف) ٢٦,٣٦٠(عدد الناخبين مقدارها 

 بإحصاء عدد الناخبين الذين     ان االقتراع  رؤساء لج   بعض عدم قيام وقد رصد فريق المراقبة      •

 ، كما لم تقم    التي تم رصدها   من مجموع الصناديق  % ٣٩مارسوا حق االقتراع في ما نسبته       

من % ٢٤ بإحصاء عدد بطاقات االقتراع غير المستخدمة والتالفة في ما نسبته            جانلبعض ال 

 مـن قـانون     ٣٨المادة   األمر الذي يشكل مخالفة لنص       ، التي تم رصدها   ٢صناديق االقتراع 

 التي أوجبت على لجنة االقتراع والفرز تنظيم محضرا يتضمن عدد الناخبين الـذين              االنتخاب

مارسوا حق االقتراع في الصندوق وعدد األوراق التي استعملت فـي االقتـراع والتـي لـم               

   .تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك

 بالتعليمات  ٣لجان االقتراع والفرز   من أعضاء    %٢٣ ما نسبته    تزامإل عدم   فريق المراقبة الحظ   •

مـن  وذلـك   ،  رصدهاتم   في مراكز االقتراع التي       بإدارة عملية االقتراع بشكل فعال     المتعلقة

والـسماح لمـؤازري بعـض      ،   المعروف بالتصويت األمـي    خالل السماح بالتصويت العلني   

دم التحقق من سن الناخبين،     المرشحين بالتدخل في إرادة الناخبين داخل قاعات االقتراع، وع        

والسماح بممارسة الدعاية االنتخابية داخل مراكز االقتراع ، واالستخدام المتكرر مـن قبـل              

والتعسف في قص أطراف بطاقة األحوال الشخصية للعديد        ،  أعضاء لجان االقتراع لهواتفهم   

                                                 
  .م٢٠/١١/٢٠٠٧ بتاريخ .ردنية بترانشورة  على الموقع االلكتروني لوآالة االنباء االإحصائيات رسمية م- 1
  )١٨،١٧( الجدولين رقم - انظر ملحق أ - 2
  )١٩( الجدول رقم - انظر ملحق أ - 3
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 دون ممارسة العديـد     جراء، مما أثار استياًء عاما لدى الناخبين، كما حال هذا اإل          من الناخبين 

 .من الناخبين لحقهم باالقتراع
 

  اإلجراءات الخاصة بعملية فرز األصوات: رابعاً 

ام فريق المراقبة والرصد بمتابعة إجراءات فرز األصوات في صناديق االقتراع المخصصة            ق

تابعة  من أعضاء الفريق القيام بم     %٦ في حين لم يتمكن ما نسبته        ،لهم في عدد من مناطق المملكة     

 لعدم السماح لهم بمتابعة إجراءات الفرز من قبـل رؤسـاء             نتيجة وذلك ،عملية فرز األصوات  

  : الفريق تسجيل المالحظات التالية، وقد استطاعلجان االقتراع والفرز

% ٢٥ما نسبته    أشخاص ليسوا من لجان االقتراع والفرز في      مشاركة  الحظ فريق المراقبة     •

 من قانون االنتخـاب     ٣٩ يشكل مخالفة لنص المادة       األمر الذي  ،١من المراكز التي تم رصدها    

 .  بعملية الفرز فقط ألعضاء اللجانالتي أسندت مهمة فتح الصناديق والقيام

  من قبل مندوبي بعض المرشـحين       مالحظات وشكاوى  تقدمقد  انه  وقد سجل فريق المراقبة      •

، ٢م مراقبة عملية الفرز فيهـا      من مجموع الصناديق التي ت     %٣على آلية الفرز في ما نسبته       

، حول عدم قراءة اسم المرشح المدون على ورقة االقتراع على حقيقتـه           دارت في معظمها    

ع، وفي حال   وعدم السماح لمندوبي المرشحين باالطالع على االسم المدون في ورقة االقترا          

 .  الرد اما بالطرد او التهديد بالطرد خارج قاعة الفرزاعتراض المندوبين كان

منـدوبي  بعض   وردت للمركز الوطني لحقوق اإلنسان شكاوى ومالحظات عديدة من قبل            كما •

العثور في بعض الصناديق على أوراق اقتراع        تؤكدالمرشحين، تتعلق بنتائج بعض الصناديق      

 مثـاالً أوردوا  ، و  أدلوا بأصواتهم في تلك الصناديق     نتفوق مرات عديدة، عدد الناخبين الذي     

حيث بلغ عدد األوراق     في الدائرة الثالثة من محافظة العاصمة        )٢١(دوق رقم    ذلك الصن  على  

-٤٠٠ بـين يتـراوح   كان تقدير عدد المقترعين     ا  م، بين ورقة)  ١٥٨٦(بداخل الصندوق     

 .التحقق من دقة هذا التقدير  إلنسانا  الوطني لحقوق ولم يتسن للمركز،مقترعاً ٦٠٠

 والمالحظات من قبل منـدوبي المرشـحين مفادهـا،        وردت للمركز العديد من الشكاوى      كما   •

اضافة العديد من اوراق االقتراع لصالح بعض المرشحين من خالل الحراك الـذي احدثتـه               

اللجنة بعد انتهاء عملية االقتراع او من خالل زيارة من يدعي انـه منـدوب الداخليـة او                  

ا على صحة هذه الوقائع من      وقد دللو . المحافظ ليتم التجمهر حول الصندوق وإضافة االوراق      

خالل الفرق بين اعداد من اقترعوا فعالً و بين االوراق التي تم إحـصاؤها فيمـا بعـد فـي                    

                                                 
  ).٢٠( جدول رقم - انظر ملحق أ - 1
  ).٢١( جدول رقم - انظر ملحق أ - 2
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الصناديق، إضافة الى رفض اللجان طلب المندوبين مقارنة ما لديهم مـن إحـصاءات مـع                

 دقة هـذه    لتحقق من ولم يتمكن فريق المراقبة ا    ،  الكشوفات اليدوية التي يسجلون فيها األسماء     

 .وىاالشك

  

  صوات النهائية وإعالن النتائجعملية جمع اال: خامساً

قام فريق المراقبة بمتابعة إجراءات الجمع النهائية وإعالن النتائج  في المراكـز المخصـصة               

 مركزا، في حين لم يتمكن الفريق مـن متابعـة عمليـة             )٢٢(لذلك حيث تمكن الفريق من دخول       

 لعدم السماح لهم بمتابعة هذه اإلجراءات من قبـل رؤسـاء            نتيجة وذلك ،١الجمع في ثالثة مراكز   

  :لجان الجمع، وقد استطاع الفريق تسجيل المالحظات والمشاهدات التالية

تجري عملية جمع االصوات التي نالها كـل        " : ان    من قانون االنتخاب على    ٤٤نصت المادة    

 لجنـة الـدائرة     سة االنتخابية من قبل رئي    مرشح واعالن النتائج النهائية لالنتخابات في الدائر      

االنتخابية بصورة علنية امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عـنهم وتـنظم اللجنـة               

محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها واالوراق المتعلقة باالنتخاب الى             

 ".م بدورها برفعها الى الوزيرواللجنة المركزية والتي تق

الحظ وجود أشخاص من غير المسؤولين عن عملية جمع األصـوات           فريق المراقبة   ن  أال  إ

 رصد عملية    تم فيها  من المراكز التي  %٢٨ما نسبته     في ة المخصصة لذلك  في القاع النهائية  

 يثير الشكوك حول حقيقة دور هؤالء االشـخاص       األمر الذي    جمع األصوات وإعالن النتائج،   

 .  المة العملية االنتخابيةر بالضرورة على سيؤثو

وقد وردت شكوى للمركز الوطني لحقوق اإلنسان من قبل أحد مرشحي الدائرة األولـى فـي                 

 النتـائج النهائيـة      محافظة الكرك مفادها، انه بعد أن تم إعالن نجاحه  داخل مركز استخراج            

مضيفاً بان  قعد،   بعد ذلك بإعالن فوز منافسه على نفس الم        أ بذلك، إذ به يتفاج    وتدوين محضر 

 التي  عدادبعد تعديل النتيجة التي حصل عليها رقميا في المحضر في حين بقيت اال            ذلك قد تم    

  . ما هيتوبة باألحرف ككم تثبت فوزه بالمقعد

طعناً فـي   ) ١٧(بلغ مجموع الطعون التي تلقتها االمانة العامة لمجلس النواب الخامس عشر             

 على مختلف محافظات المملكة، إضافة الى طعن فـي          صحة أعضاء المجلس النيابي، موزعة    

 .صحة نيابة جميع السيدات اللواتي فزن عن طريق الكوتا النسائية

  

  
                                                 

  ).٢٢( انظر جدول رقم - 1
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  : والتوصياتالخالصة
وفي ختام هذا التقرير يالحظ المركز الوطني لحقوق اإلنسان، ومن خـالل عمليـة الرصـد                

التي رافقت معظم مراحل العملية     و خاباالنت، أن حجم المخالفات لقانون      كوالمراقبة وفحص الشكو  

 حول مدى توافق اجراءات العملية االنتخابية مع المعـايير          االنتخابية، القى بظالل كثيفة من الشك     

 بـصورة علنيـة      المتعلمين ن تصويت المواطنين  الدولية والوطنية المتعلقة بنزاهة االنتخابات، وا     

نهم أميون فعالً واتخاذ االجراءات     أ، دون التدقيق ب   في عدد من الدوائر االنتخابية    ) التصويت االمي (

  .دنير لهذه التجاوزات قد أخل بمبدأ سرية االنتخاب الذي نص عليه الدستور االدلوضع ح

جـراءات  كما كان لشيوع ظاهرة استخدام المال لشراء اصوات الناخبين بالجملة، وغيـاب اإل            

رادة الناخبين وسـالمة    إثر سلبي واضح على     أالحكومية الرادعة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة،       

  .العملية االنتخابية ومصداقيتها

 إذا اسـتندت إلـى      حرةًأن االنتخابات الديمقراطية تعتبر     بهذه المناسبة    المركز الوطني ؤكد  وي

سـبل  حكم القانون والتنافسية، واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم األساسـية، وكفلـت تـوفير              

 اذا جـرت بموجـب      نزيهةاالنتخابات  ، كما تعتبر    ها في جميع مراحل   الفعالةاالنتصاف  القضائي    

نظام انتخابي عادل وفعَّال، والتزمت اللجان المشرفة عليها بالحياد التام في ادارتها وبالشفافية في              

  .تسجيل الناخبين وفرز االصوات واعالن النتائج

 نسان هذا التقرير ويوصي بمـا     اء المركز الوطني لحقوق اإل    في ضوء ذلك أصدر مجلس أمن     و

  :يلي

 يعزز التوجه الديمقراطي في المملكة، ويسهم في تحقيق التعددية          وضع قانون انتخاب جديد   : أوالً

 ن توسيع قاعدة المشاركة الشعبية ويحقق عدالة التمثيل النيـابي، وفقـاً للدسـتور              السياسية، ويؤم

لعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة        على وجه الخصوص ا   و  ذات العالقة  وللمعايير الدولية 

  .والسياسية

الدارة العملية االنتخابية بجميع مراحلهـا، وتـوفير الـشروط           هيئة خاصة مستقلة     إنشاء   :ثانياً

 وتزويدها  ،حيادية تامة  و  الهيئة بمهمتها بفعالية واحتراف     لضمان قيام هذه   القانونية والموضوعية 

 العمليـة   ةنزاهة وشفافية واسـتقاللية وكفـاءة إدار      لضمان  بالموارد البشرية والمالية الالزمة     

  .االنتخابية

  :ثالثاً
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ـ          ):  أ( ن يتـضمن قـانون     أانسجاماً مع احكام الدستور يوصي المركز الوطني لحقوق اإلنسان، ب

  .نتخاب ذاته تقسيم الدوائر االنتخابيةالا

 على ان يراعى فـي ذلـك         على أسس أكثر عدالة    إعادة النظر بتقسيم الدوائر االنتخابية    ):  ب(

عطاء أصوات النـاخبين وزنـاً      ، وإ ضمان المساواة النسبية بين تلك الدوائر من حيث عدد السكان         

  . خذ بعين االعتبار الظروف واالعتبارات  الخاصة وفي أضيق الحدودمتساوياً مع األ

 بما يكفل    لذلك مة الالز ط ووضع الضواب  استخدام المال في العملية االنتخابية    طرق  تنظيم   :رابعاً  

حماية إرادة الناخبين، وضمان شـفافية المعلومـات        بغية    بين المرشحين   القانونية المساواةمراعاة  

والدعاية االنتخابيـة وإزالـة      وقف الحمالت  فضالً عن    ، وسبل صرفها  لالمتعلقة بمصادر التموي  

  .الجزائيةمظاهرها قبل أربع وعشرين ساعة من موعد االقتراع تحت طائلة المسئولية 

 االنتخاب والترشيح الذي نص عليه الدستور، والمواثيـق الدوليـة           ةتأكيداً لمبدأ عمومي  :   خامساً  

  :وق اإلنسان بما يلييوصي المركز الوطني لحق

ن تتضمن الجداول االنتخابية أسماء جميع المـواطنين الـذين تتـوفر فـيهم شـروط                أ  - أ 

  .باالنتخا

ن تكون جميـع المعلومـات      أاً وبصورة دورية، و   إخضاع جداول الناخبين للتنقيح سنوي     - ب 

ن يتم تنظيمها بشكل دقيق يـسهل       خب معروفة على نحو صحيح وسليم، وأ      المتعلقة بالنا 

 .الرجوع إليها من قبل من له حق االقتراع أو له مصلحة في حينه

 خارج المملكة من ممارسة حقهم االنتخـابي فـي          نتمكين المواطنين األردنيين المقيمي    - ج 

  .  إقامتهمأماكن

  :سادساً

 نشر جداول الناخبين عن طريق النشر االلكتروني باإلضافة إلى وسائل النـشر األخـرى،               ).أ (

 إلتاحة االطـالع عليهـا      ، والنظر في الطعون   اوإعادة نشر الجداول النهائية بعد االعتراض عليه      

  .للناخبين والمرشحين والتحقق من دقتها

الخاصة بكل صندوق بما  يضمن عدم تسجيل أي ناخب في أكثر  اعتماد الجداول االنتخابية ).ب(

  . من جدول واحد

  عدم جواز نقل أسماء الناخبين بين الدوائر بصورة جماعية، وقصر نقل أسماء الناخبين :سابعاً

 أو اختياره مسقط رأسه لإلدالء بمن دائرة إلى أخرى عند تغيير مكان اإلقامة الدائمة للناخ

لتثبت من صحة المعلومات المتعلقة بهذا التغيير واعتبار النقل في غير هاتين بصوته فقط، بعد ا

  .الحالتين مخالفة قانونية تستوجب العقوبة
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أن يتضمن قانون االنتخاب بشكل واضح الشروط الواجب توفرها لضمان سرية االقتراع : ثامناً

  :وعلى النحو التالي

ضع في مكان بعيد عن أعضاء لجنة بيان الشروط الواجب توفرها بالمعزل بحيث يو  - أ 

االنتخاب ومندوبي المرشحين، وأن يشترط القانون توجه الناخب إلى المعزل لتدوين 

  . سم المرشح الذي يرغب بالتصويت لها

 وأن تتضمن ،تحديد شكل ومضمون ورقة االقتراع بحيث تكون مطوية وغير شفافة  - ب 

اخب بالتأشير على اسم المرشح أو اسم المرشح وصورته أو رمزاً واضحاً له ليقوم الن

صورته أو الرمز الخاص به، وذلك لضبط اقتراع األميين بصورة تضمن سرية 

 . االنتخاب وسالمة العملية االنتخابية

  

 يوصـي   ولضمان سالمة وشفافية اإلجراءات المتعلقة بالعملية االنتخابية ليوم االقتـراع          :تاسعاً

  :ي بما يل االنسان لحقوقالمركز الوطني

إلزام لجان االقتراع والفرز بإحصاء بطاقات االقتراع الموجودة بحوزتهم قبل البدء بعملية              - أ 

  . وتوثيق ذلكاالقتراع

ثنـاء عمليتـي الفـرز      أن االقتراع والفرز    االنص على آلية واضحة لتقديم الشكاوى للج       - ب 

ت اللجان  واالقتراع، بحيث تقدم الشكاوى ويتم الفصل بها خطياً، وإتاحة الطعن في قرارا           

 .لدى المحاكم المختصة 

تمكين مؤسسات المجتمع المدني من مراقبة سير العملية االنتخابية دون عوائق وبالتنسيق              - ج 

  .مع لجنة االشراف على االنتخابات

  

وأخيراً يرى المركز الوطني لحقوق اإلنسان أن رؤسـاء وأعـضاء اللجـان              :عاشراً

اخبين الذين يثبت أنهم لم يلتزموا بتطبيـق        االنتخابية وكذلك المرشحين ومندوبيهم والن    

واحترام احكام قانون االنتخاب وتسببوا في حدوث مخالفات أخلت بـسالمة العمليـة             

   .االنتخابية ينبغي أن يخضعوا للمسائلة القانونية

  

 

   االردن -عمان

 .م٦/١/٢٠٠٨
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  العاصمة  السادسة  مدرسة ام القرى  41
  العاصمة  الخامسة  مدرسة ام آثير الثانوية  36
  العاصمة  الثالثة  آلية الحسين الثانوية للبنين  41

  عجلون  الثانية  مدرسة آفرنجة  الشاملة للبنات  1
  عجلون  االولى  مدرسة عين جنا الثانوية الشاملة للبنات  58
  مادبا  الثالثة  مدرسة لب الثانويه للبنات  30
  مادبا  االولى  مدرسة الخطابية االساسية المختلطه  20
 مادبا  االولى  مدرسة الروم االرثوذآس لالناث  13
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 الجدول رقم (٢)
 المراآز التي لم تقم اللجان بعرض صناديق االقتراع على مندوبي المرشحين عند بدء االقتراع 

  المحافظة  الدائرة  مرآز االقتراع  رقم الصندوق
  البلقاء  الرابعة  ام آثير الثانوية الشاملة.م  36

  الزرقاء  الثالثة  مدرسة ام الصليح الثانوية للبنات  34
  الزرقاء  الثالثة  نويه للبناتمدرسة أم آثير الثا  18

  العاصمة  الثانية  مدرسة معاذ بن جبل األساسية  1
  العاصمة  الثانية  مدرسة موسى بن نصير االساسية للبنين  242

  العاصمة  السادسة  مدرسة االسود  43
  عجلون  الثامنة  مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية المختلطة  8

 
 الجدول رقم (٣) 
 المراآز التي لم تقم اللجان فيها باحصاء اوراق االقتراع قبل البدء بعملية االقتراع  

  المحافظة  الدائرة  مرآز االقتراع  رقم الصندوق
  اربد  السابعة  وية المهنية للبنينثانمدرسة الشونة الجديدة اال  5

  اربد  االولى  مدرسة الوليد بن عبد الملك الثانوية للبنين  135
  اربد  السابعة  لجديدة للبناتمدرسة المشارع الثانوية ا  49
  اربد  الثالثة  مدرسة دير يوسف األساسية للبنين  13
  اربد  الثالثة  مدرسة دير يوسف األساسية للبنين  14

  اربد  االولى  مدرسة حمزة بن عبد المطلب األساسية  149
  اربد  االولى  مدرسة خالد بن الوليد الثانوية  223

  اربد  دسةالسا  مدرسة زمال الثانوية للبنات  22
  اربد  الخامسة  مدرسة خرجا االساسية للبنين  57
  اربد  االولى  مدرسة خولة بنت األزور األساسية  20

  اربد  االولى  مدرسة صفية بنت عبد المطلب الثانوية  156
  اربد  الثالثة  مدرسة عنبة الثانوية الشاملة للبنات  23
  لبلقاءا  الثانية  مدرسة الكرامة الثانوية الشاملة  للبنين  16
  البلقاء  الثالثة  مدرسة عامر بن الجراح الثانوية للبنين  15

  البلقاء  االولى  مدرسة اليزيدية الثانوية للبنين  112
  البلقاء  االولى  بلدية السلط/ مديرية الخدمات الهندسية   41
  الزرقاء  الثانية  مدرسة بتير الثانوية الشاملة للبنين  33
  الزرقاء  الثالثة  للبناتمدرسة ام الصليح الثانوية   34

  الزرقاء  االولى  مدرسة المهلب بن ابي صفرة  148
  الزرقاء  الثانية  مدرسة رابعة العدوية  64
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  الزرقاء  الثالثة  مدرسة الهاشمية األساسية للبنات  8
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة الهاشميه الثانوية لإلناث  1
  الزرقاء  االولى  مدرسة الزرقاء الثانوية للبنات  1

  الزرقاء  الرابعة  مدرسة آمنه بنت وهب األساسية للبنات  45
  الزرقاء  االولى  مدرسة سكينة بن الحسين الثانوية  106

  الزرقاء  الثانية  ابن خفاجة األساسية للبنين. م  5
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة أم آثير الثانويه للبنات  18
  الطفيلة  االولى  مدرسة الطفيلة االساسية المختلطة  41
  الطفيلة  الثانية  مدرسة القادسية األساسية للبنات  13

  العاصمة  الثالثة  مدرسة سكا الثانوية المختلطة  135
  العاصمة  السادسة  مدرسة الوطن الثانوية للبنين  51

  العاصمة  الثانية  مدرسة معاذ بن جبل األساسية  1
  العاصمة  السابعة  مدرسة الروضة األساسية للبنات  52
  العاصمة  السابعة  اء بن مالك األساسية المختلطةمدرسة البر  14
  العاصمة  السابعة  مدرسة األمير هاشم الثانوية للذآور  11
  العاصمة  السابعة  مدرسة العدسيه الثانوية للبنات  37
  العاصمة  السابعة  مدرسة سيل حسبان االساسيه المختلطه  38

  العاصمة  الثانية  مدرسة الحرش للبنات  176
  العاصمة  الخامسة   حذيفة االساسيةمدرسة ام  182
  العاصمة  الثانية  مدرسة ليلى الغفارية االساسية للبنات  142
  العاصمة  الخامسة  مدرسة ام حذيفة االساسية  183
  العاصمة  االولى  مدرسة القصور الثانوية للبنات  167

  العاصمة  الرابعة  مدرسة القاضي اياس األساسية للبنين  70
  العاصمة  الرابعة   عمر االساسيةمدرسة حفصة بنت  154

  العاصمة  السادسة  مدرسة بدر الثانوية الشاملة للبنات  43
  العاصمة  الثالثة  مدرسة جبل عمان االساسية للبنات  7

  العاصمة  السادسة  مدرسة االسود  43
  العاصمة  السادسة  مدرسة ام القرى  41
  العاصمة  الرابعة  مدرسة الطالبية اإلعدادية للبنين  89

  العاصمة  الرابعة  مدرسة أبو بكر الصديق األساسية  63
  العاصمة  الخامسة  مدرسة ام حذيفة االساسية  184

  العاصمة  الثالثة  مدرسة جبل عمان االساسية للبنات  88
  العاصمة  الثالثة  آلية الحسين الثانوية للبنين  41

  العقبة  االولى  المدرسة  العلمية النموذجية  1
  الكرك  االولى  ة االساسية المختلطةمدرسة االميرة رحم  3

  الكرك  االولى  مدرسة بنات اروى الثانوية الشاملة  42
  الكرك  الخامسة  مدرسة عي االساسية المختلطة  1
  المفرق  االولى  مدرسة رايه بنت الحسين الثانويه للبنات  7

  بدو الشمال  االولى  مدرسة المنصورة   37
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  جرش  الولىا  مدرسة حريما االساسية المختلطة  100
  جرش  االولى  مدرسة رابعة العدوية  67

  عجلون  الثانية  مدرسة آفرنجة  الشاملة للبنات  1
  عجلون  الثامنة  مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية المختلطة  8
  عجلون  الثانية  مدرسة آفرنجه الثانوية الشاملة للبنات  1
  عجلون  االولى  مدرسة عجلون الثانوية الشاملة للبنين  1
  مادبا  الثالثة  مدرسة لب الثانويه للبنات  03

  مادبا  االولى  مدرسة مادبا الثانوية للبنين  24
  مادبا  االولى  مدرسة الروم االرثوذآس لالناث  13

  معان  االولى  مدرسة الخليل بن أحمد للذآور  5
  معان  الثانية  مدرسة صالح الدين الثانوية الشاملة للبنيين  6
  معان  الثانية  سية للبناتمدرسة بئر خداد األسا  7
  معان  الثانية  مدرسة الشوبك األساسية للبنيين  1

 

 
 الجدول رقم (٤) 
 المراآز التي لم تكن صناديق االقتراع فيها تسمح لمندوبي المرشحين بمشاهدتها بشكل واضح 

  المحافظة  الدائرة  مرآز االقتراع  رقم الصندوق
  الزرقاء  لثةالثا  مدرسة ام الصليح الثانوية للبنات  34
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة أم آثير الثانويه للبنات  18
  الطفيلة  االولى  مدرسة زين الشرف الثانوية المختلطة  11

  العاصمة  الثانية  مدرسة معاذ بن جبل األساسية  1
  العاصمة  الثالثة  آلية االمير عالية الجامعية  53
  العاصمة  السادسة  مدرسة االسود  43

 

 
 الجدول رقم (٥) 
 المراآز التي لم تتوفر فيها الترتيبات الالزمة لسرية االقتراع 

  المحافظة  الدائرة  مرآز االقتراع  رقم الصندوق
  اربد  السادسة  مدرسة سموع االساسية للبنات  19
  اربد  الرابعة  مدرسة ذات النطاقين األساسية  32

  اربد  االولى  مدرسة جمانه الثانوية للبنات  232
  البلقاء  االولى  لثانوية للبناتبيوضه ا. م  68
  البلقاء  االولى  عبد الحافظ  العزب المهنية للبنين.م  28
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة ام الصليح الثانوية للبنات  34
  الزرقاء  الثانية  مدرسة رابعة العدوية  64
  الزرقاء  الرابعة  مدرسة ذات النطاقين األساسية  62
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  الزرقاء  الثالثة  تمدرسة أم آثير الثانويه للبنا  18
  الطفيلة  االولى  مدرسة زين الشرف الثانوية المختلطة  11
  الطفيلة  االولى  مدرسة الطفيلة االساسية المختلطة  41

  العاصمة  الثالثة  مدرسة سكا الثانوية المختلطة  135
  العاصمة  الرابعة  مدرسة آفرعان األساسية للذآور  59

  العاصمة  ةالثاني  مدرسة معاذ بن جبل األساسية  1
  العاصمة  الرابعة  مدرسة ابو علندا الثانوية للبنات  121

  العاصمة  السادسة  مدرسة االسود  43
  العاصمة  السادسة  مدرسة ام القرى  41
  العاصمة  الخامسة  مدرسة ام آثير الثانوية  36

  الكرك  االولى  مدرسة زين الشرف الثانوية المختلطة  7
  الكرك  الثانية  تلطةمدرسة حي مشهور االساسية المخ  19

  بدو الجنوب  االولى  مدرسة الحسين الثانوية للبنات  2
  عجلون  الثانية  مدرسة آفرنجة الشاملة للبنات  1

  مادبا  االولى  مدرسة الخطابية االساسية المختلطه  20
  مادبا  االولى  مدرسة ام ايمن الثانوية لالناث  51

 

 
 الجدول رقم (٦) 
 مباني مراآز االقتراع التي تحتوي على ملصقات خاصة بالدعاية االنتخابية للمرشحين 

  المحافظة  الدائرة  مرآز االقتراع  رقم الصندوق
  اربد  االولى  مدرسة خولة بنت األزور األساسية  20
  الزرقاء  الثانية  مدرسة رابعة العدوية  64

  عجلون  الثانية  مدرسة آفرنجة  الشاملة للبنات  1
  عجلون  االولى  لشاملة للبناتمدرسة عين جنا الثانوية ا  58

 عجلون  الثانية  مدرسة آفرنجه الثانوية الشاملة للبنات  1
 
 
 

 الجدول رقم (٧)
 مباني مراآز االقتراع ذاتها التي تحتوي على ملصقات خاصة بالدعاية االنتخابية للمرشحين 

  المحافظة  الدائرة  مرآز االقتراع  رقم الصندوق
  اربد  االولى  ساسيةمدرسة خولة بنت األزور األ  20

 العاصمة  الرابعة  مدرسة ابو علندا الثانوية للبنات  121

 
 الجدول رقم (٨) 
 المراآز التي لم تكن تحتوي على قوائم المرشحين واالرشادات الخاصة بآلية االقتراع 

  المحافظة  الدائرة  مرآز االقتراع  رقم الصندوق



 

 30

  اربد  ابعةالس  مدرسة المشارع الثانوية الجديدة للبنات  49
  البلقاء  الرابعة  مدرسة ام آثير الثانوية الشاملة  36
  البلقاء  االولى  بلدية السلط/ مديرية الخدمات الهندسية   41
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة ام الصليح الثانوية للبنات  34
  الزرقاء  االولى  مدرسة حي الضباط الثانوية للبنات  81

  الزرقاء  ىاالول  مدرسة المهلب بن ابي صفرة  148
  الزرقاء  الثانية  مدرسة عائشة ام المؤمنين الثانوية للبنات  52
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة أم آثير الثانويه للبنات  18
  الطفيلة  االولى  مدرسة زين الشرف الثانوية المختلطة  11

  العاصمة  الثانية  مدرسة معاذ بن جبل األساسية  1
  العاصمة  بعةالسا  مدرسة الروضة األساسية للبنات  52

  العاصمة  الرابعة  مدرسة ابو علندا الثانوية للبنات  121
  العاصمة  الثانية  مدرسة الحرش للبنات  176
  العاصمة  االولى  مدرسة ام الحكم  198

  العاصمة  السادسة  مدرسة االسود  43
  جرش  االولى  مدرسة الرشايدة األساسية للبنات  56
  جرش  االولى  مدرسة رابعة العدوية  67

  عجلون  االولى  مدرسة عبين الثانوية الشاملة الجديدة للبنات  96
  عجلون  الثانية  مدرسة آفرنجة  الشاملة للبنات  1
  عجلون  الثامنة  مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية المختلطة  8
  عجلون  االولى  مدرسة عجلون الثانوية الشاملة للبنين  1

  باماد  االولى  مدرسة الروم االرثوذآس لالناث  13

 

 
 الجدول رقم (٩) 
 المراآز التي لم يكن لدى لجان االقتراع المام آاف باجراءات فتح الصناديق وبدء عملية االقتراع 

  المحافظة  الدائرة  مرآز االقتراع  رقم الصندوق
  اربد  االولى  مدرسة المثنى بن حارثة األساسية  96
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة ام الصليح الثانوية للبنات  34
  الزرقاء  االولى  مدرسة حي الضباط الثانوية للبنات  81
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة أم آثير الثانويه للبنات  18
  العاصمة  الرابعة  مدرسة آفرعان األساسية للذآور  59

  العاصمة  الثانية  مدرسة معاذ بن جبل األساسية  1
  العاصمة  السابعة  مدرسة البراء بن مالك األساسية المختلطة  14

  العاصمة  السادسة  مدرسة االسود  34
  العاصمة  الرابعة  مدرسة الطالبية اإلعدادية للبنين  89
  المفرق  االولى  مدرسة الزبيدية الثانوية للبنين  30

  عجلون  الثانية  مدرسة آفرنجة  الشاملة للبنات  1
  عجلون  الثامنة  مدرسة خديجة بنت خويلد األساسية المختلطة  8
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 الجدول رقم (١٠) 
 المراآز التي لم تقم اللجان فيها بالتحقق من البطاقات الشخصية للناخبين  

  المحافظة  الدائرة  مرآز االقتراع  رقم الصندوق
  اربد  السادسة  مدرسة اسماء الثانويه الشامله للبنات  63

  اربد  االولى  مدرسة ام سلمة االساسية المختلطة  162
  اربد  االولى  مدرسة االندلس  177
  اربد  االولى   الكندي األساسية لإلناثمدرسة  196
  اربد  االولى  مدرسة نور الحسين الثانوية الشاملة المختلطة  190

  البلقاء  الرابعة  مدرسة السليحي الثانويه للبنات  45
  البلقاء  الرابعة  مدرسة السليحي الثانويه للذآور  15
  البلقاء  الرابعة  مدرسة ام الدنانير االساسيه المختلطه  13
  البلقاء  الرابعة  مدرسة ام الدنانير االساسيه المختلطه  43

  البلقاء  االولى  مدرسة بيو ضة الشرقية للبنات  139
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة ابو الزيغان االساسية للبنات  16

  الزرقاء  الثالثة  مدرسة الساخنة الثانوية للبنات  1
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة ام الصليح الثانوية للبنين  17
  الزرقاء  الثالثة  مدرسة دوقرا الثانوية للبنات  32
  الزرقاء  الثانية  مدرسة رابعة العدوية  67
  الزرقاء  الرابعة  مدرسة جابر بن حيان االساسية للبنبن  22
  الزرقاء  الرابعة  مدرسة حي العراتفة االساسية المختلطة  88
  الطفيلة  االولى  مدرسة الطفيلة الثانوية للبنين  13
  الطفيلة  االولى   عمر بن الخطابمدرسة  43
  العاصمة  السابعة  مدرسة العال الثانويه لالناث  53
  العاصمة  السابعة  مدرسة العال الثانويه لالناث  53
  العاصمة  السابعة  مدرسة زهرة المدائن لالناث  30

  العاصمة  السابعة  مدرسة ناعور للذآور  7
  العاصمة  ةالثاني  مدرسة الفتح الثانوية الشاملة للبنين  55

  العاصمة  الثانية  مدرسة صالحية العابد الثانوية الشاملة للبنين  151
  العاصمة  الثالثة  مدرسة الملكة رانيا العبداهللا الثانوية الشاملة للبنات  116
  العاصمة  الخامسة  مدرسة الجبيهة الثانوية الشاملة للبنات  106

  العاصمة  الرابعة  مدرسة سحاب األساسية للبنين  65
  العاصمة  الثانية  مدرسة ميسلون االساسيه للبنات  103
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 انتخابا بأن مجلس النواب يتألف من أعضاء منتخبين         ٦٧ة   الدستور األردني في الماد          نص  

  : التاليةالمبادئعاماً وسرياً ومباشراً وفقاً لقانون االنتخابات الذي يكفل 

  .سالمة االنتخابات، حق المرشحين في مراقبة األعمال االنتخابية، معاقبة العابثين بإرادة الناخبين

  

حـق  علـى     األخـرى   اإلنسان وكذلك االتفاقيات الدولية     اإلعالن العالمي لحقوق   أكدكما          

  .ممثليهم ، سواء بصورة مباشرة أو من خالل إدارة  الشؤون العامة لبلدانهم المواطنين في 

  : أن  من اإلعالن العالمي على)٢١(وتنص المادة رقم 

نتخابـات   من خـالل ا    اإلرادةإرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه           "        

 مكافئ العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء            باالقتراعتجري دورياً   

  ".من حيث ضمان حرية التصويت

 االتفاقيات الدولية األخرى كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،                كما تضمنت   

 واتفاقية القضاء على جميع أشـكال       ،ز العنصري يالتميواالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال       

الدقيقة لحق المشاركة في الحكـم      اإلجراءات  التمييز ضد المرأة، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة        

تعد موضـع   لم   تلك الحقوق و   اتضمان إحدى   أصبحت مراقبة االنتخابات    وقد  والحقوق االنتخابية   

لهدف األول لمراقبة االنتخابات هو ضمان نزاهة العمليـة  وأصبح ا، جدل حاد كما كان فيما مضى  

 ، وممثلي  جيداً  تدريباً   بموظفي االنتخابات المحايدين المدربين    نممثلياالنتخابية، ويلعب المراقبون    

 دوراً هامـاً فـي       المحايدة ومؤسسات المجتمع المدني  وسائل األعالم المحلية    واألحزاب السياسية   

  . على نتائجهاا أكثر منهون منصبة على مجريات العملية االنتخابية عملية المراقبة التي تك

  

 المجتمـع المـدني     مؤسـسات   من هنا فإن مراقبة اإلعالم في السياق االنتخابي يتطلب من                

مراقبة مدى تغطية اإلعالم لإلطار القانوني لالنتخابات، ومدى االعتـراف القـانوني بـاألحزاب              

تحـرك فـي    الحريـة   و، والمناطق االنتخابية ودقة بيانات المقترعين،       السياسية وأهلية المرشحين  

الحمالت االنتخابية، وحوادث العنف المتعلقة باالنتخابات، والترهيـب وشـراء األصـوات وأداء             

 االنتخابية، ونزاهة عملية االقتراع واحتساب األصوات وجدولتها وأداء آليات الـشكاوى،            اإلدارة

حكـام وواجبـات، ومـدى اتـسامها        أ والقانون من    الدستور   نص عليه    اآخذين بعين االعتبار م   

 عنـدما تراقـب األعـالم أن تكـون           المدني بالمعايير الدولية، كما يتطلب من منظمات المجتمع      

  .موضوعية ومحايدة، ولها مصداقية توثيق وإعالن األهداف والمناهج والنتائج
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 اليومي والمناطق التي تغطيها واسـتطالع       لصحف نسبة توزيعها  ا اختيار في   وعي قد ر          و

النحـو  وكانت على   . مركز الدراسات االستراتيجية حول مدى انتشار وتأثير هذه الصحف المحلية         

  _:األتي

موقع و األردنية بترا،    األنباء موقع وكالة    الغد ، األنباط، والديار، و    الرأي، الدستور، العرب اليوم،   

   للصحف األسبوعية  باإلضافة.اإللكترونيوكالة عمون 

  

  :  التقرير إلى رصد هذاهدفيو

 مدى إدارة عملية االقتراع حسب مواد قانون االنتخاب األردنـي والقـوانين والمعـايير               •

  .الدولية ذات الصلة

 مدى درجة تأثير بعض المشاكل على نتائج االنتخابات، خالل عملية الدعاية االنتخابيـة              •

كما وردت فـي الـصحف المـراد        . ظهور النتائج النهائية  االقتراع والفرز وحتى    مرحلتي  وفي  

 .مراقبتها

  

  _:النحو األتي كانت النتائج على  قد و

  

  عملية التسجيل :  أوال 

 قيام لجان التسجيل قي بعض الدوائر االنتخابية بشطب أعداد كبيـرة  مـن               كشفت الصحف       

 ولم تكشف الصحف فيمـا إذا قامـت          أسماء الناخبين من السجالت بعد عملية التدقيق والمتابعة ،        

هذه اللجان بتصحيح مكان أقامتهم  حسب العناوين األصلية لهم ، أو فيما إذا قامت بنشر سـجالت        

الناخبين بصورتها النهائية كما نص عليه قانون االنتخاب األردني، أو إذا ما تم استخدام القـانون                

دل على انتهاك لقانون االنتخاب األردنـي       بشكل متعسف أو تمييزي إذ أن وجود مثل هذا األمر ي          

  .وللمعايير الدولية ذات الصلة

 كما كشفت الصحف حاالت منع لبعض الناخبين من اإلدالء بأصواتهم لعدم وجود أسماء لهم على               

جهاز الربط اإللكتروني بالرغم من حملهم للبطاقات الشخصية التي تحتوي على  أسماء الـدائرة               

  .فيهااالنتخابية المسجلين 

     

  

  _: وتعديالته على ٢٠٠١من قانون االنتخابات األردني لعام ) ٥(وقد نصت المادة 
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 تمـت    الناخبين   الف طعن في عمليات نقل     ) ٨٦(وقد كشفت الصحف قيام المحاكم  بتلقي        •

 ت ألف حالة فقـط ألشـخاص ورد       )١٢(من دائرة إلى أخرى بشكل مخالف للقانون وتم شطب          

 من قبل المحاكم حسب تصريح وزيـر        ابيةأسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر االنتخ       

 بأنه تم االكتفاء بفقدانهم حقهم في المشاركة فـي االنتخابـات بـسبب              الذي أعلن    ،   الداخلية  

 ، الناطق باسم الحكومة شكك بالرقم الذي أعلنته وزارة الداخلية إال انـه              تقديمهم وثائق مزورة  

ف شطبت من قبل المحاكم والبـاقي تـم    أل)١٢ ( ألف منها  )٨٦(عاد وأكد بان ما تم شطبه هو        

 .شطبه من قبل دائرة االحوال المدنية والجوازات 

 من جداول الناخبين في دائرة بدو الوسط وذلك بعد متابعة           اسماً) ٣٧٨٠(كما تم شطب     •

 هـذه األسـماء ال يحـق لهـا          أفادت بأن وتدقيق من قبل اللجان التي شكلت لهذه الغاية والتي          

بدو الوسط ألنهم ليسوا من العشائر أو العائالت المنصوص عليهـا بقـانون             االنتخاب في دائرة    

  .االنتخاب باعتبارها من الدوائر المغلقة حسب القانون 

 .... على ضرورة نشر جداول الناخبين ) ٢٥(وقد نصت المادة  •
 

 _: ) 25(المادة 
 جـداول  إعـداد  مامإت تاريخ من يوما ثالثين خالل يصدر أن االنتخابية الدائرة رئيس على .

 يـراه  مكان أي وفي األقل على محليتين يوميتين صحيفتين في قرارا ينشر النهائية الناخبين
  .… ضرورياً

  

  

  

 من اإلدالء بأصـواتهم     لناخبينا  لبعض   وقد شهدت العديد من الدوائر االنتخابية حاالت منع        •

لالنتخابـات وحملهـم     بالرغم من تـسجيلهم      وببحجة عدم وجود أسماء لهم على جهاز الحاس       

 .للبطاقة الشخصية التي تحتوي على اسم الدائرة االنتخابية المسجلين فيها 

   ) ٥(المادة 

 التـي  النـاخبين  جداول بعرض االنتخابية الدائرة للجنة رئيسا بصفته اإلداري الحاكم يقوم .و
 عرضها عن علني ماك تسلمها تاريخ من أسبوع ولمدة يقرره الذي في المكان الدائرة بها زودته
  .األقل على محليتين يوميتين صحيفتين في
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أسماء الناخبين في معان وغيرها من المحافظـات فـي الـسوق             جداول   بيع      كم تم    •

السوداء نتيجة لعدم توفر األقراص المدمجة التي تحوي أسماء الناخبين ، والتي من المفتـرض               

  .وفرة وفي أيدي المرشحين من خالل آلية معلنة تتبعها وزارة الداخلية أن تكون مت

  _:حق االنتخاب:  ثانياً 

ح إلفراد ليس لهم أهلية االنتخاب بأن يدلوا بأصواتهم كما منُع           امالس  انه تم    رصدت الصحف      

خابيـة  مسجل عليها اسـم الـدائرة االنت       بطاقات شخصية   ناخبون من االقتراع رغم أنهم يحملون       

 كما تم الـسماح ألفـراد بـاإلدالء          اإللكتروني غير مسجلة على شبكة الربط       أسماءهمبحجة أن   

على ما يعتقد بان له تأثير في تغير           وقد قامت الصحف بتسليط الضوء       . بأصواتهم اكثر من مرة   

  .نتائج االنتخابات

  

  ...من قانون االنتخابات على ) ٤(و) ٣(     وقد نصت المادة رقم 

  

 : االنتخاب حق ) 3( المادة
 من األول الشهر من األول اليوم في عمره من شمسية سنة عشرة ثماني اكمل أردني لكل . أ

  .نتخاباال في الحق االنتخاب عام

  ) 4( المادة

 الواحد االنتخاب في واحدة مرة من اكثر االقتراع في حقه يستعمل أن للناخب يجوز ال
 
  

من خالل نشرها لصور البطاقات الشخصية      ل المادي الملموس     بالدلي الصحف  كشفت   حيث   •

 واإلدالء قاعات االنتخـاب     إلىالدخول   ممن سمح لهم ب    هم دون السن القانوني لالنتخاب      ألفراد  

  بأصواتهم

  

كما كشفت قيام بعض الناخبين وهم يحملون عشرات البطاقات االنتخابية  المختلفة يطوفون              •

 . المرشحين وبأسماء مختلفة أحدلتصويت اكثر من مرة لصالح بها على صناديق االقتراع ل

  

   

  الدعاية االنتخابية:  ثالثاً 



 

 70

  

استخدام مكبـرات   و  البدء المبكر للدعاية االنتخابية قبل الموعد المحدد لها،          رصدت الصحف      

 اع  وحتى يوم االقتـر    الصوت من قبل مناصري بعض المرشحين في العديد من الدوائر االنتخابية          

النشاط يمكن أن يكون له تأثيراً هاماً على التصويت وأنـه يمثـل              هذا   ر الصحف إلى أن     يولم تُش 

  .ن على إرادة الناخبيغطًأض

  

  

  ...من قانون االنتخاب على مايلي ) ١٨(وقد نصت المادة 

  

  _:)١٨(المادة 

 االنتخابيـة  اتوالبيان واإلعالنات االجتماعات في الرسمي الدولة شعار استعمال يجوز ال .ب
 لهذه يمنع ماك االنتخابية الدعاية في تستخدم التي والصور والرسوم الكتابات أنواع سائر وفي
 . النقل وسائط وعلى القاعات خارج الصوت مكبرات استعمال الغاية

  والفرز االقتراع كزمر من بالقرب والتجمعات المهرجانات إقامة يحظر .ـه

  

  

 . اية االنتخابية للعديد من المرشحين  قبل الموعد المحدد لهاكشفت الصحف بدأ الدع  لقد  •

 بعض المرشحين في العديد من الدوائر االنتخابيـة         رياستخدام مكبرات الصوت من قبل مناص     و  •

 ،  حتى يوم االقتراع لحشد الناخبين للتصويت لصالح أحد المرشحين

راكز االقتراع والفرز خالفا لما نص      كما كشفت وجود العديد من المقرات االنتخابية بالقرب من م          •

  .عليه قانون االنتخاب والتي تم استغاللها للتأثير على إرادة الناخبين

  

  

  استخدام المال: رابعاً 

  

 بأصوات الناخبين والتنوع في أشكال      االتجارانتشار ظاهرة    للصحف   أكد العديد من الناخبين         

  .شراء األصوات وبأسعار مختلفة

 في هذه الحالة     المستخدم في عمليات التبرعات والهدايا        أن المال  رت الصحف  إلى          وقد أشا 

 من قانون االنتخاب األردنـي،      )٢٠(رشوة تخالف المادة    هو  ما   إن ليس دعاية انتخابية مشروعة و    
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لـشراء   فـي اسـتخدام المـال        الجهات المشتركة   تسلط األضواء على الشخصيات أو      لم   إال أنها 

  .األصوات

  

  

  

   

  

  

  ...على ) ٢٠( وقد نصت المادة 

  

 أحـد عمليات شراء األصوات من قبـل فريـق مـؤازرة            لقد كان للصحف دور في كشف        •

 .المرشحين يظهر آلية البيع وحلف اليمين والتوقيع على سند القبض 

 مع انطالق الحملة االنتخابية بـشكل        لم تبدأ    ظاهرة شراء األصوات   وقد أكدت الصحف أن      •

من خالل عمليات الترحيل الجماعي لألصوات مقابل المـال،         عديدة  رسمي وإنما سبقتها بأشهر     

تسع نطاق الظاهرة وتحولـت الـصفقات       اأن دخل منافسون آخرون  في األسابيع األخيرة ف        إلى  

 .حمالت االنتخابية السرية لشراء األصوات إلى نشاط علني مكشوف كجزء من ال

o  

  أكد العديد من الناخبين انتـشار ظـاهرة االتجـار بأصـوات              الصحف فقد     ما تناقلته    وحسب

دينـارا عنـد    )  ٥٠(الناخبين والتنوع في أشكال شراء األصوات وبأسعار مختلفة وصلت إلـى            

 .النتخابات أخرى بعد انتهاء ااًدينار)  ٠٢٥ (اإلدالء بالصوت واستالم سند أمانة وتعهد بدفع

 _: ) 20(المادة

 أو تبرعـات  أو هـدايا  االنتخابيـة  بالدعايـة  قيامه خالل من يقدم أن مرشح أي على حظري
 معنوي أو طبيعي لشخص بتقديمها يعد أو المنافع من ذلك أو غير عينية أو نقدية مساعدات

 الغير بواسطة أو مباشرة بصورة ذلك أكان سواء
 بها الوعد أو المساعدات أو التبرعات أو الهدايا تلك مثل يطلب أن شخص أي على ريحظ كما
 مرشح أي من
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o ك

 صورا مفادها انتشار حقائب رجال األعمال  وهـي تطـوف أمـام مراكـز                تناقلت الصحف    ما  

 .االقتراع وخاصة في دوائر العاصمة عمان لشراء األصوات بشكل علني 

  

  

  . االنتخابيةيةالعمل: خامسا 

  

يت األمي في   يعرف بالتصو يما  كشفت الصحف لجوء العديد من الناخبين للتصويت بشكل علني ف             

العديد من الدوائر االنتخابية، ولم تذكر الصحف أن موظفي االنتخابات يجـب أن يطبقـوا وينفـذوا                 

من قانون االنتخابات األردني، ويظهروا احتراماً بـأن        ) ٢١(اإلجراءات الخاصة بفعالية حسب المادة      

  .ائلة المسؤولية القانونيةاالقتراع يجب أن يكون سرياً ومباشراً، وان عدم التقيد بذلك يقع تحت ط

  

  .....من قانون االنتخاب على ) ٣٦(والمادة ) ٢١(وقد نصت المادة 

  

  ) 21(المادة 
 االنتخابية العمليات
  ومباشرا وسريا عاما االقتراع يكون

  ) 36(المادة

 : التالي الوجه على األمي الناخب اقتراع يتم
 . قةالبطا من والفرز االقتراع لجنة رئيس يتحقق . أ
 إذا القانونية المسؤولية طائلة تحت وذلك والكتابة القراءة يحسن ال أمي انه األمي الناخب يعلن .ب
 . باألمية صحة ادعائه عدم ثبت
 ثبـت  وإذا أمـي  الناخب أن والحاضرين اللجنة أعضاء على والفرز االقتراع لجنة رئيس يعلن .ج

 وتحجـز  االنتخاب حق ممارسة من حرمانه يقرر الدعائه خالفا أمي غير بان الناخب اللجنة لرئيس
 . بطاقته

   هأو بـصمت  توقيعـه  ويؤخـذ  أمي وانه الوطني ورقمه الناخب اسم الجدول فييسجل . دد يس .د
  .ذلك على بصمته
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كشفت العديد من الصحف لجوء العديد من الناخبين للتصويت بشكل علني فيما يعرف بالتـصويت                •

ئر االنتخابية وخاصة في دوائر جنوب المملكة ودوائـر بـدو الوسـط            في العديد من الدوا    األمي

 .والشمال 

كما كشفت وسائل األعالم تدخل بعض مؤازري المرشحين في إرادة الناخبين األميين مـن خـالل                 •

  . اإلمالء عليهم بأسماء مرشحيهم 

  

  عمليات الفرز:  سادسا 

  

قتراع بين  عدد الذين أدلوا بأصواتهم            كشفت الصحف أن هنالك اختالفا في بعض صناديق اال        

فعليا في تلك الصناديق وبين  عدد األوراق التي تم فرزها  في تلـك الـصناديق، كـم أظهـرت         

التقارير وجود اختالف بين نتائج فرز بعض الصناديق والنتائج التي ظهرت عند الجمع النهـائي               

  . لها 

   

  ..على ) ٤١ و٣٨(وقد نصت المادة 

  

  )٣٨(المادة 

 وعلى محضرا صندوق لكل والفرز االقتراع لجنة تنظم االقتراع عملية من االنتهاء بعد
 مـن  الحاضرين من يرغب وممن وأعضائها اللجنة رئيس من توقيعهما يتم نسختين

  :يلي ما المحضر يتضمن أن على مندوبيهم أو المرشحين

 . الصندوق ذلك في االقتراع حق مارسوا الذين الناخبين عدد . أ
 أو ألغيـت  أو تستعمل لم التي واألوراق االقتراع في استعملت التي األوراق عدد .ب

 . ذلك وسبب أتلفت

  

شهادات عديدة قدمتها وسائل األعالم ألشخاص الحظوا خرقاً لهذه المـادة ومنهـا مـا                •

 قدمته  مندوبة أحد المرشحين عن الدائرة األولى في الزرقاء ، والتي قالت أن لجنة الفرز جاءت                

بكيس اسود لتحصي األوراق لغايات فرز األصوات ،فقامت باالحتجاج على ذلك  وطلبـت مـن                

رئيس اللجنة أن يثبت  لمندوبي المرشحين  أن الكيس فارغ لكنه لم يـستجب لطلبهـا، وقـام                   

بتفريغ محتويات صندوق االقتراع داخل الكيس األسود   وعندما تم إخراج األوراق من الكـيس                

ورقة في حين قالت المندوبة لـرئيس اللجنـة أنهـا أحـصت عـدد               ) ٥٥٠(اوجدوا  أن عدده   
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مقترعا فقط وطلبت من رئيس اللجنـة إحـصاء عـدد           ) ٢٥٠(المقترعين في الصندوق وكانوا     

قصاصات الورق التي بحوزته لكي تثبت له صحت كالمها  إال أن رئيس اللجنـة قـال لهـا ال                    

في مدرسـة  ) ٦٧( راق أخرى إلى الصندوق رقم  تتدخلي في األمر وبنفس الطريقة تم إضافة أو       

 .رابعة العدوية  من نفس الدائرة 

  
 

  ...  على ٤١كما نصت المادة 

  

  ) 41(المادة

 الموجودة االقتراع أوراق عدد إحصاء بعد تبين إذا ملغى بالصندوق الخاص االقتراع يعتبر كما.ب
 الصندوق ذلك في رعينالمقت عدد من %) 5 (تتجاوز بنسبة تنقص أو تزيد أنها فيه

  

نشرت العديد من الصحف صورا  إلحدى األوراق الرسمية الموقعة من رئيس لجنـة               •

االنتخابات في محافظة الزرقاء بينت أن مجموع عدد األصوات التي حـصل عليهـا              

 صوتا في حـين أن إحـصائيات        ٥١٥٠٨المرشحين في الدائرة األولى في المحافظة       

 مما دفع الكثير مـن      ٤١٣١٠ين في الدائرة نفسها هو      رسمية بينت أن عدد المقترع    

 صوتا  اإلضافية والتي تـشكل فـي         ١٠١٩٨المرشحين للتساؤل من أين جاءت  أل        

 .من عدد األصوات  % ٢٠مجموعها 

  

  .جرائم االنتخابات : سابعاً 

كشفت العديد من الصحف عدداً من الخروقات والتجاوزات لقانون االنتخاب األردنـي مـن قبـل       

من قـانون   ) ٤٧(لناخبين والمرشحين ومؤازريهم ولجان االنتخابات خالفا لما نصت عليه المادة           ا

  .االنتخابات 

  ..   على ٤٧وقد نصت المادة  

  

  ) 47( المادة

 : االنتخاب جرائم
 مائتي عن تقل ال بغرامة أو واحدة سنة على تزيد وال اشهر ثالثة عن تقل ال مدة بالحبس يعاقب
 : التالية األفعال من أياً ارتكب من  العقوبتين بكلتا أو دينار خمسمائة زيد علىت وال دينار
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 . أتلفها أو أخفاها أو عليها استولى أو حق بدون لغيره ببطاقة احتفظ . أ
 . االنتخاب في االقتراع بقصد غيره اسم أو شخصية انتحل .ب
 . واحدة مرة من اكثر االقتراع في حقه استعمل .ج
 . ذلكك ليس وهو الكتابة عن العجز أو ألميةا ادعى .د

 التعـرض  أو تأخيرهـا  أو االنتخابية العمليات على للتأثير والفرز االقتراع مركز إلى الدخول .و
 . األصوات شراء ذلك في بما إجرائها عن المسؤولين من ألي بسوء

 . الصور من صورة بأي االنتخابية العمليات إعاقة أو االنتخابات حرية على التأثير .ز

  

 لقد كشفت الصحف  قيام العديد من المرشحين بحجز أعداد كبيرة من البطاقات بهـدف                •

 .حجب أصوات أصحابها عن المرشحين المنافسين 

كما شهدت بعض المناطق وخاصة في شمال مدينة الـسلط إغالقـا كـامال مـن قبـل                   •

 المؤيـدين للمرشـحين     المؤازرين ألحد المرشحين للحيلولة دون وصول الناخبين ومركبـات        

اآلخرين إلى مراكز االقتراع لكي تقتصر صناديق االقتراع على استقبال المؤيدين للمرشح من             

 .ذات المنطقة  

 أحداث شغب شهدتها بعض المدن مثل بلدة صما في لواء الطيبة بمحافظة اربد األمر الـذي                 •

 الكهربائي جراء إلقاء السالسل     عكر صفو االنتخابات ، وقد أدت هذه األحداث إلى انقطاع التيار          

 .على أسالك الكهرباء التي تغذي البلدة 

شهدت منطقة أم الرصاص من دائرة بدو الوسط إطالق نار كثيف على خطوط الضغط العـالي                 •

، وفي مناطق راجب والسخنة وعين البستان والفـاخرة         ةللكهرباء بغية تعطيل العملية االنتخابي    

  لخطوط الكهرباء إلى انقطاع التيار الكهربائي مـن الـساعة            ضمن لواء كفرنجة أدى التعرض    

الواحدة والنصف إلى الساعة الثالثة والنصف عصرا ، األمر الذي عطل سير العملية االنتخابية              

. 

كما كشفت وسائل األعالم قيام بعض الناخبين وهم يحملون عشرات البطاقات االنتخابية وهـم               •

للتصويت بها اكثر من مرة لصالح أحد المرشحين وبأسماء         يطوفون بها على صناديق االقتراع      

 .مختلفة 

طرد مندوب جبهة العمل اإلسالمي من مركز مدرسة أم كثير في صويلح بعد أن اعترض على                 •

ما وصفه من تجاوزات في عملية االقتراع مفادها حصول بعض المقترعين على اكثر من ورقة               

 .اقتراع للناخب الواحد 

 .ن التجاوزات التي سبق ذكرها وغيرها الكثير م •
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  _):٤٩(المادة 

ة  الجداول  وإعداد  لتنظيم المعينين اللجان أعضاء من عضو أي ارتكب إذا ا  أو االنتخابي  أو تنقيحه
يهم  المعهود  الموظفين  من  أي أو األصوات  وإحصاء  والفرز االقتراع عمليات إجراء  األشراف  إل
ال  من  آيًا نالقانو هذا أحكام بموجب العمليات هذه على ة  األفع الحبس  فيعاقب  التالي دة  ب ل  ال لم  تق
 دينار ألف على تزيد وال دينار خمسمائة عن تقل بغرامة ال أو سنوات ثالثة على تزيد وال سنة عن
  _: العقوبتين بكلتا أو
 .فيها ورد ما تخالف وبصورة حقيقتها غير على االقتراع ورقة قرأ .و 
 
 

 تقدم بها المرشح عن منطقة الرصيفة جعفر الحوراني    تناقلت وسائل اإلعالم شهادة    •

قائال  بأنه أثناء قراءة األسماء  لغايات الفرز وجـدنا أن هنالـك  أوراقـا تقـرأ                   

باألسماء غير المكتوبة  عليها وعند اعتراض المندوب على ذلك تم  طـرده مـن                

  .القاعة

  

  

لية االقتراع والفـرز للتـدريب      وقد كشفت وسائل األعالم افتقار بعض اللجان المشرفة على عم         

الكافي على إدارة عملية االقتراع وعدم تقيدهم بالتعليمات الواردة في قانون االنتخابـات، وقـد               

مـن قـانون    ) ٤٩،٤٣،٤١،٣٩،٣٨،٣٦(ظهر هذا التجاوز بعدم التقيد بما نصت عليه المواد            

  .   وتعديالته ٢٠٠١االنتخاب لمجلس النواب األردني لعام 

  

  

لطت الصحف الضوء على العديد من القضايا التي رافقت سير العملية االنتخابيـة مـن               كما  س  

  :أهمها 
 

 :الفترة التي سبقت يوم االنتخاب  . ١

 تم رفض طلبات ترشيح تسعة مواطنين في المملكة من قبل اللجان المركزية في مختلف      •

ظة العاصـمة ،وناهـد     توجان فيصل وخالد الحويطات في محاف     :دوائر المملكة االنتخابية وهم       

طرابشة ورانيا ابو النادي  في محافظة اربد ، وعيدة الشريدة ونهلة ثلجي وتركي العزيفي فـي                 

 .محافظة المفرق وحمدي الجريري في محافظة البلقاء وعائشة البطاينه في دائرة بدو الجنوب



 

 77

ه ردت محكمة جنوب عمان االعتراض المقدم من المرشح خالد الحويطات لرفض ترشيح            •

في الدائرة الرابعة من محافظة العاصمة ، كونه ينتمي إلى عشيرة الحويطات إحدى عشائر بدو               

 . الجنوب، والن دائرة بدو الجنوب إحدى الدوائر المغلقة التي ال يجوز  ألبنائها الترشح خارجها 

ردت محكمة بداية عمان الطعن المقدم من المرشحة لالنتخابات توجان فيـصل بقـرار               •

 . المركزية النتخابات العاصمة كونها محكومة بعقوبة جزائية تزيد مدتها عن عام اللجنة

تم إلقاء القبض على شخصين يشتبه بقيامهما بجمع بطاقات شخصية لناخبين مـسجلين             •

في جداول الناخبين التي تخص دائرة انتخابية تقع خارج العاصمة لصالح مرشـح عـن تلـك                 

 .حالتهم إلى المدعي العام المختص الدائرة مقابل مبالغ مالية وتم إ

تم تسجيل أول حالة اعتراض على المرشحين في محافظة عجلون من قبل أحـد المحـامين                 •

 الذي اعترض على المرشح احمد العرود بحجة انه يحمل الجنسية اإليطالية 
 
 تعرض منزل أحد مرشحي مأدبا سليمان أبو غيث إلى االعتداء من قبـل مجموعـة مـن                  •

لذين قاموا بتخريب مقتنيات منزلة وتكسير أبواب وشبابيك المنزل إثنـاء تنظيمـه             األشخاص ا 

 .لمهرجان انتخابي استعداداً لالنتخابات 
 
 تم استدعاء أحد المرشحين عن الدائرة االنتخابية األولى في  محافظة العاصمة  إلى مكتب                •

خـرى و تعكـر صـفو       محافظ العاصمة وطلب منه إزالة بعض اليافطات كونها تسيء لدولـة أ           

العالقات التي تربطها باألردن، كما قامت المحافظة بإزالة يافطات ألحد المرشحين كانت تحمـل              

 عبارة الزعيم  ، 

  

ازدياد عملية تمزيق يافطات وصور بعض المرشحين وتـشويهها فـي الـدائرتين األولـى                •

 .المرشحين والثالثة في محافظة الكرك وسكب مادة السوالر واإلسفلت على صور بعض 

 مشاجرات عديدة وقعت بين أطراف من عائلة واحدة في محافظـة الكـرك أسـفرت عـن                  •

إصابات عديدة وفقء عين أحد المواطنين ، كما تم إضرام النار في أحد المقار االنتخابيـة فـي                  

 .بلدة الثنية في قصبة الكرك وقد أتى الحريق على كافة محتويات المقر

ن الوحيدي إلى إطالق نار كثيف في وقت متأخر من الليـل            تعرض منزل المرشحة نعمة حس     •

  . أدى إلى تكسير نوافذ الغرفة التي تواجدت فيها المرشحة مع مؤازريها 

  

 _: يوم االقتراع . ٢
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لوحظ استمرار الدعاية االنتخابية قرب مراكز االقتراع والفرز ، وفي الصحف الـصادرة              •

 .صباح يوم االقتراع 

في معظم الدوائر االنتخابية في الساعات األولى لبـدء عمليـة           تعطل الربط اإللكتروني     •

االقتراع األمر الذي أدى إلى توقف عملية االقتراع أحيانا واستبدال عملية إدخال أسماء الناخبين              

إلى جهاز الحاسوب إلكترونيا بالتسجيل اليدوي أحيانا أخرى، واللجـوء إلـى إرسـال رسـائل                

الستفسار عن الشخص الذي يود االقتراع واالنتظار لحـين الـرد           إلكترونية عبر الهاتف النقال ل    

على الرسالة األمر الذي كان يستغرق فترة زمنية طويلة كانت ترهـق النـاخبين  مـن طـول                   

 .االنتظار 
 
كشفت الصحف  افتقار لجان  االنتخابات إلى بعض التعليمات المتعلقة بعملية االقتـراع،               •

ترعات المنقبات األمر الذي رافقه انتهاك للحريات الشخصية        مثل كيفية التحقق من شخصية المق     

 .والمعتقدات الفكرية والدينية  

انتشار الدعاية عبر رسائل إلكترونية تشير إلى تصدر أحد المرشـحين علـى حـساب                •

 .اآلخرين

نقلت وسائل اإلعالم إحجام عدد من الناخبين عن اإلدالء بأصواتهم لمنع قـص الهويـة                •

 صالحيتها بعد القص ، األمر الذي يستدعى استخراجهم لبطاقة جديـدة وعلـى               بعدم مالقتناعه

 .نفقتهم الخاصة 

كشفت الصحف حدوث  عمليات نقل جماعية بالحافالت للناخبين من دوائر انتخابية ومن              •

 .بعض المحافظات إلى دوائر أخرى خارجة عن مكان سكناهم 

إحدى مرشحات الـدائرة الخامـسة فـي        كما تناقلت وسائل األعالم نبًأ مفاده عدم تمكن          •

محافظة اربد من انتخاب نفسها بعد أن تبين للجنة االقتراع أن الهوية الشخصية مثبـت عليهـا      

 .اسم  إحدى دوائر العاصمة االنتخابية األمر الذي يؤكد عدم صحة ترشحها عن تلك الدائرة 

% ١١ والساعة فـي     تأخر افتتاح الصناديق عن موعدها مدة تتراوح بين دقائق معدودة          •

 .من مراكز االقتراع 

كما تناولت الصحف شكاوى عديدة من قبل المرشحين مفادها إدخال أعداد كبيـرة مـن                •

أوراق االقتراع الى  صناديق االقتراع في  كل مـن الـدائرة الرابعـة والخامـسة والـسادسة                   

 .والعقبة والرصيفة وعجلون والزرقاء وغيرها من الدوائر )عمان(
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ت الصحف عدم استيفاء اإلجراءات الالزمة لعملية االقتراع ممثلة بعدم لجـوء             كم كشف  •

اللجان المشرفة على عملية االقتراع بقص البطاقة الشخصية حسب مـا أعلنـت عنـه وزارة                

  .الداخلية 

  

 _:فترة إعالن النتائج  . ٣
 
كشفت الصحف فور إعالن النتائج قيام عدد من المحتجين عليهـا فـي لـواء المـزار                  •

نوبي بإحراق مستودع يعود للبلدية، كما اندلعت أحداث شغب محدودة تمكن رجال األمن من              الج

 .تطويقها 

تناولت وسائل األعالم فور االنتهاء من عملية فرز األصوات التأثير السلبي لعملية نقـل               •

ـ              د األصوات وتأثيرها على التركيبة السكانية ومجريات العملية االنتخابية في بعض الدوائر،  فق

بينت السجالت االنتخابية  للدائرة الثانية في عمان والتي تعد  اكبر الدوائر االنتخابية من حيـث                 

عدد السكان قد انخفض عدد ناخبيها بحوالي عشرة آالف ناخب ليتراجع مجموعهم إلـى نحـو                 

ألف ناخب في االنتخابات الـسابقة وكـذلك         ) ٢٠٩( ألف ناخب بعد أن كان يزيد على       ) ٢٠٠(

ألـف ناخـب عـن       )٢٤( ر مع دائرة الزرقاء األولى التي انخفض تعداد ناخبيها بحـوالي          األم

االنتخابات السابقة، أما الدوائر التي شهت زيادة ملحوظة فقد برزت كـل مـن دوائـر عمـان                  

ألـف  ) ٢٥( الخامسة والسادسة والسابعة ، كما ارتفع عدد ناخبي دائرة البلقاء األولى القـصبة         

 . واحده ناخب وناخبة دفعة

وعلى خلفية االنتخابات قام عدد من المواطنين باالعتداء بالضرب على رئـيس لجنـة               •

احتجاجا على خلفية ما قـالوا      – متصرف لواء الهاشمية     -االنتخابات في الدائرة الثالثة الزرقاء      

 . انه كان طرفا في تجاوزات حدثت أثناء العملية االنتخابية
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