
 1

 
  

  2010 المعهد الديمقراطي الوطني لمتابعة االنتخابات البرلمانية األردنية لعام بعثة األولي لالبيان
  

   2010 تشرين الثاني 10عمان، 
  

ريخ تانتخابات البرلمانية في األردن ب لمتابعة اال الدوليةلمعهد الديمقراطي الوطني ابعثةأعد هذا البيان األولي من قبل 
 وتم نشر المتابعين 2010 تشرين الثاني 10 إلى 5قام الوفد بزيارة األردن خالل الفترة من . 2010 تشرين الثاني 9

  . حول المملكة
  

يس السابق لكولومبيا، وبول ديوار، عضو البرلمان الكندي، وسام جيدنسن، ، الرئدة الوفد أندرياس باستراناقام بقيا
 والية مينيسوتا في الواليات برلمان أندرسن آيليهر، رئيسة مريكي، ومارغريتونغرس األعضو سابق في الك

ن الوفد تكَو. اإلقليمي للمعهد الديمقراطي الوطني لبرامج الشرق األوسط وشمال أفريقياالمديرالمتحدة، وليزلي آامبل، 
 . دولة وإقليم18، من ح للمدى القصير والمدى الطويل متابع مصَر61من 

  
آما قام فريق من . 2010النتخابات في أيلول ل بالمعلومات من خالل بعثة متابعة الفترة السابقةنتائج الوفد  تم تعزيز

طي الوطني هو المعهد الديمقرا. 2010 تشرين األول ل بمتابعة العملية االنتخابية منذثمانية متابعين على المدى الطوي
المؤسسات الديمقراطية حول العالم من خالل مشارآة  حزبية تعمل على دعم وتعزيز منظمة غير ربحية وغير

 1993راطية في األردن منذ عام ويقوم المعهد بدعم برامج التنمية الديمق. المواطنين، االنفتاح، والمساءلة في الحكومة
  .2004 مكتبًا في األردن منذ عام وأسس

  
 ومندوبين إعالميين ن ومسؤولين انتخابيينالحكوميين ومرشحيمسؤولين آبار ال بلقاء قبل االنتخابات قام الوفد

 250، قام الوفد بزيارة ما مجموعه االنتخاباتفي يوم . ومتابعين محليين وقادة مجتمع مدني وممثلين عن اإلعالم
   .12 ال المملكةمحافظاتفي  صندوق اقتراع

  
تقديم تقييم  في األردن وديمقراطية أقوىسياسية  هو إظهار اهتمام المجتمع الدولي بتطوير عمليات بعثةوآان هدف ال

وقد نفذ المعهد الديمقراطي الوطني أنشطته بما يتوافق مع القوانين األردنية وإعالن مبادئ . لعملية االنتخابيةمحايد  ل
  .لالنتخاباتالمراقبة الدولية 

  
  

  ملخص المالحظات 
  

ورة أدت إجراءات مط بموجب قانون انتخاب جديد ووفق 2010رين الثاني  تش9تمت االنتخابات النيابية األردنية في 
  .2007 انتخابات إلى تقدم واضح عن إدارة

  
، إال أن   ايجابية مقارنة بالمعايير الدوليةالتحضيرات الفنية لالقتراع واجراءت التصويت خالل يوم االنتخاب آانت 

 آبير، عدم وجود هيئة انتخابية ير المتكافئة  إلى حدمثل الدوائر غنقص في عدد من الجوانب الهيكلية  الوفد الحظ
   . والحريات اإلعالمية المحدودة، مما يعني أن الـعمليات السياسية في األردن ال تزال بحاجة إلى التطوير،مستقلة

  
ع  التدريب بشكل جيد وقاموا بواجباتهم بشكل فعال ومهني، وآانت صناديق االقترااالنتخابيتلقى عاملو الكادر 

التكنولوجيا وتم استخدام .  وعملية فرز األصوات شفافة،منظمة بشكل جيد، وإجراءات تحديد هوية الناخبين واضحة
بشكل فعال من خالل شبكة حاسوبية ربطت صناديق االقتراع حول المملكة وسمحت بالتحقق الفوري من هوية 

  .الناخبين وحدثت أرقام مشارآة الناخبين بشكل مستمر
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، أفاد المتابعون بأن قوات حالة وفاة واحدة معلنةت هناك حاالت متفرقة من العنف المرتبط باالنتخابات، وفيما آان
 وبدا أن بعض حاالت .األمن وفرت الدعم المناسب لعملية االقتراع وأن تجاوبهم مع الحوادث آان سريعًا وفاعًال

 تضمن الحد من التأثير شحين والعشائر، مما يؤآد ضرورة تبني إجراءاتالعنف مرتبطة بالمنافسة ما بين المر
 .الحياة السياسية في األردن ي علىعشائرلا

  
آان الحزب السياسي األآثر تنظيمُا في المملكة، جبهة العمل اإلسالمي، قد أعلن عن مقاطعته لالنتخابات البرلمانية، 

 رئيس الوزراء سمير الرفاعي  دولةوقد قام. انتخابيخيار ناخبين من مما لوح بإمكانية حرمان عدد آبير من ال
التشاور مع النتخابية، إال أن الحزب، وببالمشارآة في العملية ا الحزب عإلقناومسؤولون حكوميون آخرون بجهود 

  .أعضائه، رفض المشارآة
  
ناخبين المسجلين في المدن عنها في تفاوتت نسبة مشارآة الناخبين عبر المملكة، حيث شارآت نسبة أقل من القد و

لكن بدا أن نسبة االقتراع العامة قريبة من متوسط نسبة .  أعلىفية حيث تكون نسبة االقتراع عادًةالمناطق الري
  .االنتخابات السابقة

  
ها تي يتم فياله االنتخابات المرة األولى ، آما شهدت هذ المحليين للمرة األولى في األردنلمتابعين رسميُا لوتم السماح

وتم التصريح للمتابعين الدوليين باالطالع على جميع مستويات اإلدارة االنتخابية وآان . الترحيب بالمتابعين الدوليين
   .هناك تعاون آامل معهم من قبل اللجان االنتخابية وقوات األمن في مراآز االقتراع

  
في حين لم . 12للنساء حيث أصبح عددها ية المخصصة ضاعف قانون االنتخاب األردني الجديد عدد المقاعد البرلمان

يتم نشر النتئج النهائية، سيتضمن البرلمان األردني الجديد أول إمرأة تمثل دائرة بادية وإمرأتبن منتخبتين من العاصمة 
 . وقد فازت إمرأة واحدة على األقل خارج الكوتا. عمان

 
ين ادعوا األمية وحاالت آثيرة من من الناخبين الذ آبيرُا الحظ وفد متابعي المعهد الديمقراطي الوطني عددًا

ملصقات  وقد شهد العديد من المتابعين . أي إعالن اسم المرشح الذي اختاره الناخب بصوت عال–" التصويت العلني"
ة للقانون لم يتم قتراع، مما يشكل مخالف وغيرها من المواد االنتخابية داخل غرف االمرشحينومنشورات وبطاقات ل

  . في آثير من الحاالت عملية االقتراعمسئولي من قبل التصدي لها
  

ت عشران أجل رفع نسبة تسجيلهم، آان هناك العلى الرغم من أن الحكومة قامت بحملة توعوية لتشجيع الناخبين م
النتخاب فيها ولم يتمكنوا من ولوا اوربما المئات من الناخبين ممن لم تتطابق بطاقات هوياتهم مع الدائرة التي حا

 ومحاوالت العشائرعضاء مضايقة الناخبين من قبل أ:  وتضمنت المخالفات األخرى التي أبلغ عنها المتابعون.االقتراع
  ).ظمتكل منشم بتلم ت(طاول على سرية التصويت التصويت بهويات مزورة وحاالت من الت

   
وقد أعلنت . في الفترة السابقة لالنتخابات أو خالل يوم االنتخاب شراء األصوات سواء وآان هناك العديد من مزاعم

إجراءات إضافية للتصدي  ويوصي وفد المعهد الديمقراطي الوطني باتخاذ . األشخاصمنعدد الحومة عن اعتقال 
 . ودور المال في السياسةقضية شراء األصواتل

  
المنفرد غير المتحول الصوت ت طويل حول نظام تناول االنتقادات المطروحة منذ وقحاولت الحكومة األردنية 

آانت قوائم المرشحين ". الوهمية"من خالل استحداث نظام الدوائر الفرعية )  بنظام الصوت الواحدوالمتعارف عليه(
في بعض غرف االقتراع مقسمة حسب الدوائر الفرعية بينما تم عرض القائمة العامة لمرشحي الدائرة في غرف 

 اضطر الناخبون أن يقوموا باختيار المرشحين دون االطالع على قائمة المتنافسين على مستوى يث، ح أخرىاقتراع
 . القادمةتلالنتخاباتطوير هذا النظام تعديل اوينبغي . الدائرة الفرعية

  
ا ، وحقق األردن تقدمُا آبيرًا بهذ"والحيادية والشفافيةنموذجًا في النزاهة " إلى انتخابات تكون عبد اهللادعا الملك 

، ويعود ذلك إلى حد ما  من قبل الناخبينةك والالمباالي، بقيت هناك درجة ملحوظة من التشكبالرغم من ذلك. التجاها
لذا، . تخابية ذات صالحيات المسؤولة عن تنظيم وتنفيذ االنتخابات وليس هيئة ان الجهةإلى آون الحكومة نفسها هي

 .عتباريجب أن يؤخذ تأسيس هيئة انتخابية مستقلة بعين اال
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وآانت إضافة أربعة مقاعد جديدة للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل الزرقاء وعمان تقدمُا مرحبُا به، إال أن 
التفاوت الكبير في أحجام الدوائر االنتخابية يعني أن المواطنين في المناطق الحضرية والذين ومنهم أعداد آبيرة من 

 .ا غير ممثلين بشكل آافذوي األصول الفلسطينية ما زالو
  

 سيأتي  ممارسة ناجحة، فإن االختبار الحقيقي لكونها2007 تقدمُا آبيرًا عن انتخابات 2010فيما يعتبر تنفيذ انتخابات 
إن البرلمان الذي يضمن تمثيًال . من خالل تقبل الشعب للنتائج وسلوك وفعالية البرلمان الذي ستفرزه هذه االنتخابات

  . سليمة على الحكومة وقوانين فعالة من شأنه أن يزيد من ثقة المواطنينحقيقيًا ورقابة
  

صة الشباب، على المشارآة  تشجيع المزيد من األردنيين، وبخا آذلك2010ومن شأن زيادة مستوى سالمة انتخابات 
ردة في هذا ت الواويمكن أن تعمل تعديالت إضافية على إدارة االنتخابات ومن ضمنها بعض التوصيا. السياسية

 . الحكوميةا يعزز التنمية الديمقراطية والمسؤولية مستوى ثقة األردنيين بالعمليات السياسية ممالتقرير على زيادة
  

  السياق السياسي 
  

، قام الملك عبداهللا بحل البرلمان في تشرين الثاني 2007تجاوبُا مع االستياء الشعبي من البرلمان المنتخب عام 
 وآثف ".نموذجًا للنزاهة والحيادية والشفافية"قانون انتخاب معدل وإجراء انتخابات مبكرة تكون ، مناديًا ب2009

المراقبون والمحللون السياسيون والمنظمات المدنية المنخرطة في الجدل حول النظام السياسي األردني من مطالبها 
 دورها في تشكيل العملية االنتخابية في وشهدت منظمات المجتمع المدني في ذلك فرصة لتعزيز  . بتغيير النظام

وقدم تحالف من منظمات المجتمع المدني ، فضال . األردن ، وعملت على بناء مطلب شعبي إلصالح النظام االنتخابي
دعم ت ان رسميًا توصيات إلى الحكومة ودعت إلى تغييرات محددة من شأنها باعتقادهمعن المجموعات النسائية، 

 في 20انتاج هيئة تشريعية أآثر تمثيال وفعالية ، بما في ذلك زيادة تمثيل المرأة في البرلمان إلى المنافسة الصحية و
  .المئة

  
 القانون الجديد نظاما وقدم. 2010 تخاب المؤقت في أياربعد الكثير من الترقب ، أطلقت الحكومة الجديدة قانون االن

تساوي عدد " وهمية"بية إلى دوائر فرعية غير جغرافية أو تقسم المناطق االنتخا، حيث فريدا من تقسيم الدوائر
يمكن للمرشحين التسجيل في الدائرة الوهمية التي يختارونها ويعطي المرشحون صوتًا واحدًا  ( المقاعد لكل منطقة

مع أي  ألنها ال تتجاوب بالوهمية الدوائر الفرعية وتسمى). ألي مرشح في أي دائرة فرعية ضمن منطقتهم االنتخابية
  .منطقة جغرافية محددة

  
 البعض  جدال في األردن حيث يقول أثار طالما، والذي نظام الصوت المنفرد غير المتحول القانون الجديد علىوأبقى

من  آما زادت عدد المقاعد في مجلس النواب . على تطوير األحزاب السياسيةبأن النظام يفضل التصويت العشائري
عن ستة مقاعد  أربعة مقاعد لمناطق مكتظة بالسكان في عمان وإربد ، والزرقاء ، فضال إضافةفتمت ، 120 إلى 110
 لحماية سرية التصويت الت اإلجرائية مجموعة من التعدي القانوندمعالوة على ذلك، ق. ة مخصصة للنساءجديد

دمتها المنظمات المدنية من القانون الجديد عددًا من التوصيات التي ق حين تضيف . العملية اإلنتخابيةشفافيةوتعزيز 
توسع قاعدة إدارة  و)بما في ذلك شراء األصوات(  تزوير االنتخاباتفيما يخص محاوالتعقوبات أآثر صرامة آ

  . يةالنتخابا اناللجفي يس ئلرلبإضافة قاٍض مستقل آنائب ابات خارج إطار وزارة الداخلية، االنتخ
  

ئية بما في ذلك زيادة الكوتا صيات التي طرحتها المنظمات المدنية والنسافي حين تضمن القانون الجديد عدد من التو
ائية و نشر قوائم الناخبين وشفافية إجراءات الفرز وزيادة العقوبات على اإلنتهاآات اإلنتخابية، فإن الفانون لم النس

% 20 لم تصل إلى نسبة  ولكنها12حيث تمت زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى . يستجب للتوقعات الشعبية
وعبرت عدد من منظمات المجتمع المدني والمعلقون السياسيون عن . من التمثيل آما آانت تطالب المنظمات النسائية

وعدد (قلقهم من أن النظام الجديد لم يحل مشكلة التقسيم غير المتكافئ للدوائر مما يحد من تمثيل المواطنين في المدن 
وقد إنتقد األحزاب السياسية وآخرون القانون بسبب إبقائه على نظام الصوت المنفرد ). ينيةآبير منهم من أصول فلسط

 .قائم على التعددية الحزبية في األردنسياسي نظام ول مما يشكل عائقًا أمام تنمية غير المتح
  



 4

ويشكل . باتااإلنتخحلية بمتابعة أعلنت الحكومة أنه سيسمح للمنظمات المفي األسابيع التالية إلصدار القانون الجديد 
 2007والتي أطلقت أول جهود محدودة لمتابعة اإلنتخابات النيابية في األردن عام هذا إنجازًا آبيرًا للمنظمات المحلية 

 . متابع من قبل الحكومة لمتابعة العملية اإلنتخابية150حيث تم التصريح ل
  

طي الوطني قام المرآز الوطني لحقوق اإلنسان ومرآز الحياة لتنمية  وبمساعدة المعهد الديمقرا2007بناًء على تجربة 
قامت المنظمتان ببناء تحالفات وطنية وتدريب ونشر . 2010المجتمع المدني بإطالق مشاريع متابعة إنتخابات 

طرق تطوير راصدين لمتابعة عمليتي تسجيل الناخبين والمرشحين، وأصدرتا بيانات تتضمن توصيات محددة حول 
إال أن . وقامت الحكومة في عدة حاالت باإلستجابة لهذه التوصيات بشكل إيجابي. العملية اإلنتخابية من قبل الحكومة

يوم اإلنتخابات وحول ما  للمتابعين المحليين يتاحصول إلى المعلومات الذي  الوهناك أسئلة ال تزال تطرح حول مدى
وقد أفادت التقارير األولية في يوم اإلنتخابات بأن . ة والمهتمة بالمتابعةيسمح لجميع المنظمات المدنية المؤهلإذا آان 

  .ثلث المتابعين المصرحين لدى مرآز الحياة قد منعوا من دخول غرف اإلقتراع
  

 عن إستعدادها للسماح لمتابعي اإلنتخابات الدوليين برصد 2010بخالف تصريحات سابقة، عبرت الحكومة في تموز 
 تقيم الفترة السابقة لإلنتخابات ويوم اإلنتخابات -ومن شأن بعثة متابعة إنتخابات دولية شاملة. ادمةاإلنتخابات الق

 أن تقدم للجهات المعنية مثل المسؤوليين الحكوميين األردنيين واألحزاب السياسية -والفترة التالية لإلنتخابات
وانب العملية اإلنتخابية، بما في ذلك جوانب ومنظمات الرصد المحلي التغذية الراجعة والتوصيات حول جميع ج

آما تشكل المتابعة الدولية سابقًة مهمة في األردن حيث آان ينظر إلى المتابعة الدولية مسبقًا . اإلصالح الذي تم مؤخرًا
لية لإلنتخابات إن وجود المتابعين الدوليين يساهم في زيادة تقبل المتابعة الدولية والمعايير الدو. آإنتهاك لسيادة الدولة

  .في المنطقة وتعزز عمل المتابعين المحليين لإلنتخابات
 
  

  المتابعة ما قبل االنتخابات
  

  .الفترة ما قبل االنتخابات شهدت تطورات هامة وايجابية
  

 ذي نقل هائل لالصوات والتم نشر قوائم الناخبين على صفحات االنترنت، خطوه هامة الستعادة ثقة العموم في ضوء
 165000، قامت الحكومة بنقل 2010ة في آب بعد فترة طعن رسمي.  2007 في انتخابات  الحكومة وتمأقرت به

 . ونشر القوائم النهائية على االنترنت2007ناخب الى دوائرهم االصلية التي آانوا بها قبل انتخابات 
 

قام المسؤولين بتقديم سلسلة من االجراءات ليوم االنتخابات مصممة لحماية سرية التصويت وضمان شفافية أعلى في 
توجب على .  ى سجل منفصل للناخبين االمييناءات جديدة استدعت مراآز االنتخاب الحفاظ علإجر.  عملية التصويت

ل العاملين في مراآز االنتخاب عد اوراق االنتخاب في آل مرآز قبل فتح باب التصويت وعد االوراق مرة أخرى قب
ما ممثلي المرشحين، فلديهم االن الخيار أ.   توفير نماذج لالعتراض في مراآز التصويتتم.  تصنيفهم اثناء عملية العد

نظام .  لتسجيل الرقم التسلسلي الموجود على اختام صناديق االقتراع والتوقيع على نماذج فتح وإغالق مراآز االقتراع
  .تحديد الناخب تم حوسبته بربط مراآز التصويت جميعها مع قاعدة بيانات رئيسية

  
عرض اوراق األن على العاملين في مراآز االنتخاب  .ة العد والفرزتضمنت االجراءات معايير جديدة في عملي

التصويت على ممثلي المرشحين اثناء عملية عد االصوات حيث يمكن للمرشحين التوقيع على نماذج النتائج الرسمية 
التصويت الى تم بناء آلية لتكرار عملية الفرز النهائي فالنتائج يتم نقلها الكترونيا من مراآز .  في آل مرآز تصويت

مراآز الفرز النهائي في الدوائر االنتخابية ولكن يتم اعادة ادخالها يدويًا في مراآز الفرز مأخوذة من نتائج مراآز 
  .التصويت الرسمية والتي تم التوقيع عليها من قبل ممثلي المرشحين

  
مخصصة لهم والسماح لهؤالء مراآز تم اتخاذ ترتيبات لمالئمة الناخبين ذوي االحتياجات الخاصة بما فيها افتتاح 

إن الكتيب الخاص بالعاملين في مراآز التصويت .  باصطحاب شخص يختارونه يساعدهم في عملية التصويت
  .للعمل مع الناخبين ذوي االحتياجات الخاصة" النصائح"يتضمن قسم 

  



 5

وقاموا بتصوير فيلم وثائفي " ع والعداجراءات االقترا" عن االنتخابات نشروا هذه التغييرات في آتيب المسؤولين
قصير حول اجراءات يوم االنتخابات والتي تم اعتماده لتدريب العاملين في مراآز االنتخاب وتثقيف عامة الناس 

  .وتبنوا مدونة سلوك للمسؤولين عن االنتخابات
  

 150  تحسن ملحوظ عن الـ - متابع محلي غير حزبي 2750 االجرائية، قامت الحكومة باعتمادباالضافة للتغيرات 
 لمتابعة مراآز التصويت لذوي االحتياجات 100 منهم – 2007 ساعة من انتخابات 48شخص اللذين اعتمدوا قبل 

خالل فترة ما قبل االنتخابات، قدم هؤالء المتابعين المحليين عدد من التوصيات حول آيفية تحسين عملية .  الخاصة
  .مرشحين، حيث تم معالجة عدد منها من قبل القائمين على االنتخاباتتسجيل الناخبين وعملية تسجيل ال

  
شفافية الى العملية ضيف درجة من اليليين الول مرة في تاريخ االردن،  الدوتابعينافة لذلك، قبول واعتماد المباالض

  .ساعد في بناء الثقة في االنتخابات بين المواطنينياالنتخابية و
  

  .بعده  يوم االقتراع وماصتحديات تخ  االنتخاباتلمرحلة ما قباظهرت  في نفس الوقت،
  

 من قبل رلمان يجب أن يتم إعادة النظر به الحكومة بدون موافقة من الب والتي سنته2010خاب المؤقت لعام قانون االنت
  .مجلس النواب المنتخب

  
الضعيف للمناطق التمثيل .  عدم التناسب بين الدوائر االنتخابية يزات السياق االنتخابي في األردنأحد أهم مال يزال 

وعلى الرغم من ان .   زمن طويلذ قضية خالف سياسي منوهاخبين من االصول الفلسطينية السكانية الكبيرة للن
لمناطق السكانية، إال أنه يجب العمل على تطوير هذه النقطة لتتطابق مع هذه القانون الجديد اضاف اربعة مقاعد ل

  .المعايير الدولية
  

حدود الصرف السياسية الغير واضحة ، ضعف .   أثر المال في العملية السياسية االردنيةهناك ايضا قلق واسع حول
.  ، تحد من الوعي العام حول دور المساهمة السياسيةتطبيق األنظمة بشكل غير واضحو قوانين االفصاح المالي ،

 وحقيقة أن 2010اب الجديد لعام وعلى الرغم من تشديد العقوبات على شراء االصوات التي تم تقديمها بقانون االنتخ
الحكومة بدأت التحقيق في عدد من الحاالت المزعومة خالل فترة الحمالت االنتخابية، اال أن ثلثي االردنيين يؤمنون 

 .بأن عملية شراء االصوات ال زالت موجودة
 
  

  المتابعة في يوم االنتخابات
  

  إجراء االنتخابات
آان هناك نشاط ملحوظ للحمالت االنتخابية في الشوارع خارج مراآز االقتراع وتواجد لعدد من ممثلي المرشحين في 

 وغيرها من المواد مرشحينملصقات ومنشورات وبطاقات لوقد شهد العديد من المتابعين  .أغلب مراآز االقتراع
 في آثير  عملية االقتراعمسئولي من قبل ة للقانون لم يتم التصدي لهاقتراع، مما يشكل مخالفاالنتخابية داخل غرف اال

في مناطق البدو % 80حيث تراوحت ما بين % 53معدل نسبة التصويت بلغت أعلنت الحكومة أن   .من الحاالت
  .في العاصمة عمان% 32الريفية و 

  
  تنظيم مراآز االقتراع

عضاء أ.  إن الغالبية العظمى لمراآز االقتراع التي قام المعهد الديمقراطي الوطني بزيارتها أتسمت بالهدوء والتنظيم
أما بخصوص التدابير المتخذة لضمان سرية .  بإخالص قاموا بإتباع االجراءات لجنة االقتراع آانوا مدربين حيث

، تم فتح مراآز االقتراع في حاالتفي أغلب ال.  على االنتخاباتالتصويت فقد آانت صحيحة ومراقبة من قبل القائمين 
  .الوقت المحدد وتعامل القائمون على العملية مع الناخبين بكفاءة

  
تم .  تجربة استخدام التكنولوجيا العالية فقد تم تحديد الناخبين من خالل قاعدة بيانات الحاسوبشهد يوم االقتراع 

التحقق من الناخب الذي يبرز بطاقته االنتخابية من خالل قاعدة البيانات المبرمجة على الحاسوب للتأآد من أهليته 
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بغض .  الدوائر االنتخابية خالل الوقت المحدد تم تحديث النظام بناءا على التعديالت التي اجريت على. لالقتراع
  .النظر عن بعض التقارير المعزولة بخصوص العطل الفني في النظام المحوسب، فالنظام عمل بكفاءة

  
  االمن

قامت قوات االمن االردنية بتنفيذ المهام الموآلة اليها بخصوص الحفاظ على النظام يوم االنتخابات ، انيحفي أغلب اال
ومع ذلك، الحظ المتابعون حضور قوات أمن بمالبس مدنية .  ءة ومهنية عالية متبعين آافة االجراءات القانونيةبكفا

ير رأشارت التقارير العامة وتقا.  داخل مراآز االقتراع حيث عبر المتابعون عن قلقهم بشأن أثر ذلك على الناخبين
  .المملكة احداها أدت الى حالة وفاةالمتابعون الى وجود مظاهر للعنف متفرقة في بعض مناطق 

  
  شراء االصوات

 الحظ وقد.   وفي يوم االنتخاباتسمع المتابعون العديد من االدعاءات بخصوص شراء االصوات قبل االنتخابات
 .من التدابير للحد من هذه الممارسةيشجع الوفد المزيد .  اعتقالحاالت دة عالوفد بأن الحكومة أعلنت عن 

  
  تحديد الناخبين ورفض التصويت

في عدد من مراآز االقتراع التي قام المعهد بزيارتها، الحظ المتابعون رفض بعض الناخبين بسبب عدم تطابق 
 ناخب الذين تم اعادتهم الى دوائرهم 165000  المنهم آانوا من ضمنالعديد .  هويتهم االنتخابية مع النظام المحوسب

تصحيح تم فهؤالء لم يحصلوا على هوية احوال مدنية جديدة و.  2007 انتخابات  قبل التي آانوا بهااالنتخابية االصلية
  .وضعهم في الفترة التي سبقت االنتخابات

  
  دور المتابعين المحليين والمتابعين الدوليين

.  آانت هذه االنتخابات االولى في االردن التي تم فيها قبول متابعين معتمدين من قبل الحكومة سواء محليين أو دوليين
 ومرآز الحياة لتنمية المجتمع المدني اإلنسانت المجتمع المدني االردنية بقيادة المرآز الوطني لحقوق قامت منظما

  على الرغم من إن .المتحرآة سواء خالل الفرق الثابتة أو ي المملكةفالمتابعين المحليين على مناطق مختلفة بتوزيع 
بالمتابعين الدوليين ، إال أن الوفد لمس ترحيب  لمراآز االقتراعالدخولبعض المتابعين المحليين لم يتم السماح لهم ب

  .  االنتخابيةاإلدارة الى آافة مستويات هموتعاون آامل وتسهيل دخول
  

  الدوائر الفرعية الوهمية
 داخل نتظمالمرشحين، وتم طرحه بشكل غير م شّكل مصدر لالرتباك بين وائر الفرعية الوهمية الغير عادينظام الد

 على قائمة المرشحينالدائرة االنتخابية الفرعية الوهمية ذآر بعض المراآز، تم مالحظة  في . مراآز االقتراع
.  في مراآز أخرى، لم يتم ذآر للدائرة الفرعية الوهمية على قائمة المرشحين. وباستطراد اسماء المرشحين المنافسين

فرعية الوهمية على قائمة المرشحين غير ضروري  الدائرة ال بأن ذآراألردنيين المسؤولين وبالرغم من توضيح
في للناخب الذي يقوم بالتصويت لمرشح واحد فقط، فإن الوفد يعتقد بأن قلة المعلومات عن المرشحين ومنافسيهم 

  .بإستراتيجيةعلى التصويت الناخب قدرة يحد من الدوائر الفرعية 
  

  تصويت االميين
آبير م تطويرها ، إال أنه ظهر في تقارير المتابعين وجود عدد على الرغم من إن االجراءات المتبعة للناخبين االميين ت

مما أثار القلق حول سرية التصويت ، وإمكانية شراء األصوات ، وغيرها من  األميةمن الناخبين اللذين ادعوا 
  .المخالفات

  
  

  التوصيات
  

 : يوصي المعهد الديمقراطي الوطني بما يلي ،للمالحظات المتعلقة بفترة ما قبل االنتخابات ويوم االقتراعاستنادا 
  

  .تأسيس هيئة إدارية مستقلة إلدارة االنتخابات •
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  .خالل التوازن في توزيع الناخبين لكل مقعدمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق تمثيل أفضل من  •

  .مراجعة نظام االنتخابات بهدف دعم تطوير األحزاب السياسية •

  .طرح قانون انتخابي دائم للنقاش في البرلمان بما يتضمن وجهات النظر المتعددة •

ع شراء تنظيم تمويل الحمالت االنتخابية إلحراز المزيد من الشفافية والمصداقية و التعامل مع موضو •
 مراجعة التشريعات واالنتهاآات االنتخابية للتأآد من أن اإلجراءات القائمة لفرض العقوبات  .األصوات

  .آافية ومناسبة

  إذا تم البقاء على إعتماد نظام الدوائر الفرعية الوهمية في المستقبل، يجب أن يتم توزيع الناخبين على •
ين بوضوح في آل مرآز اقتراع محددة بالدوائر الفرعية  يجب نشر قوائم المرشح .مراآز اقتراع محددة

  .الوهمية

 .إصالح اجراءات االقتراع لألميين ليتضمن استخدام بطاقة إقتراع مطبوعة عليها صورة المرشح أو رمزه •

ضبط سلوك وسائل اإلعالم خالل فترة الحمالت االنتخابية ليتم التأآد من التغطية العادلة للبث المباشر  •
 .مرشحينلجميع ال

إيجاد تعليمات للسماح باإلعتراض على نتائج االنتخابات من قبل المرشحين بشكل منظم وحيادي وفي  •
 .الوقت المناسب

 .حث األحزاب والمرشحين على تقديم تدريب أفضل لمندوبيهم •

 .تحسين االجراءات لمساعدة الناخبين ذوي االحتياجات الخاصة •

 بصوتهم تحت إجراءات باإلدالء تظهر اسمائهم على قوائم الناخبين تبني إجراءات تسمح للناخبين الذين ال •
 .بديلة مع تحديد فعال لهويتهم

  
  خلفية عن الوفد والمتابعة الدولية

  
إن عملية المتابعة الدولية لالنتخابات أصبحت مقبولة بشكل واسع في العديد من الدول حول العالم حيث تلعب دورا 

عندما يتم تنفيذ عملية متابعة دولية .  بليغ المواطنين والمجتمع الدولي عن طبيعة العملية االنتخابية في آل بلدمهما في ت
لالنتخابات وفق المعايير المقبولة وذلك للتقييم المحايد فإنها تسعى الى تعزيز النزاهة في العملية االنتخابية وذلك من 

مخالفات حيث يمكن أن يؤدي ابية وردع سوء السلوك وتحديد المشاآل وال االنتخللعمليةخالل تشجيع ممارسة أفضل 
  .ذلك الى إصالح فاعل

  
قام المعد الديمقراطي الوطني بتنظيم أآثر .  المتابعين الدوليين مرحب بهم في الدول بكل مراحل التنمية الديمقراطية

العالم وفي منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا  وفد لتقييم مرحلة ما قبل االنتخابات وبعد االنتخابات حول 150من 
يقوم المعهد بتنفيذ المتابعة للعملية االنتخابية .    الفلسطينية ، واليمنالسلطةتتضمن الجزائر، مصر ، لبنان ، المغرب ، 

ر حكومية  منظمة غي35للمراقبة الدولية لالنتخابات والموافق عليها من قبل  إعالن المبادئبما يتطابق مع معايير 
  .وحكومية دولية بما فيهم أمانة االمم المتحدة

  
 المحليين والناشطين المدنيين على ترحيبهم والمتابعينالوفد يشكر الناخبين والقائمين على االنتخابات والمرشحين 

ابعة دولية عتمد رسميًا من قبل وزارة الداخلية الجراء متافالمعهد الديمقراطي الوطني .  مرالحار وتعاونهم  المث
.  تقدم بالشكر الجزيل من الوزارة ووزارة التنمية السياسية على ترحيبهم لهذا الوفد ووفود أخرىي لالنتخابات وبدوره

  .ويقدم الوفد هذا التقرير االنتخابي بروح من الدعم والتعزيز للمؤسسات الديمقراطية في االردن
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 من قبل الوآالة االميرآية لالنماء ةل المعهد الديمقراطي الوطني ممول من قبةالبعثة الدولية لمتابعة االنتخابات المنظم
  .USAIDالدولي 

  
  

  معلومات لالتصال
 أو  org.ndi@kgest للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال مع آاثي جيست في واشنطن على بريد الكتروني
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