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توطئة

بــادر مركــز الحيــاة لتنميــة املجتمــع املدنــي فــي عــام 2007 لتأســيس تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات وانطلقــت 

أعمــال التحالــف خــال االنتخابــات البرملانيــة فــي نفــس العــام مــن خــال 1200 مراقــب، حيــث تــم توزيعهــم خــارج 

مراكــز االقتــراع ملراقبــة مســار العمليــة االنتخابيــة ألول مــرة فــي تاريــخ االنتخابــات األردنيــة، واســتمر فريــق راصــد 

األردنيــة،  الديمقراطيــة  املنظومــة  االنتخابــات وقوننتهــا ضمــن  نهــج مراقبــة  لتكريــس  التأييــد  بعمليــة كســب 

حيــث تــم الســماح لفريــق راصــد بإدخــال عــدد مــن املراقبيــن إلــى مراكــز االقتــراع ملاحظــة االنتخابــات فــي العــام 

 بــأن فريــق راصــد عمــل علــى توســعة التحالــف ليشــمل 25 مؤسســة و1700 مراقــب. 
ً
2010 علمــا

125 موسســة  تــم تشــكيل التحالــف مــن  2013 حيــث  فــي العــام  وعمــل فريــق راصــد علــى توســعة التحالــف 

مجتمــع مدنــي مــن جميــع محافظــات اململكــة بهــدف مراقبــة االنتخابــات البرملانيــة للمجلــس الســابع عشــر مــن 

خــال 3000 مراقــب محلــي، وعمــل فريــق راصــد علــى مراقبــة االنتخابــات البلديــة لعــام 2013 وذلــك ألول مــرة 

150 مؤسســة  2016 لتشــمل  فــي عــام   علــى مســتوى االنتخابــات البلديــة، حيــث توســعت أعمــال التحالــف 

مجتمــع مدنــي ليتــم مراقبــة االنتخابــات مــن خــال 5000 مراقــب، وفــي عــام 2017 عمــل التحالــف علــى مراقبــة 

االنتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات مــن خــال 2600 مراقــب، وبعــام 2020 عمــل تحالــف راصــد علــى 

 ومراقبــة، كمــا تــم تشــكيل التحالــف مــن 252 مؤسســة 
ً
مراقبــة االنتخابــات النيابيــة مــن خــال 3000 مراقبــا

موزعــة علــى كافــة الدوائــر االنتخابيــة. 

واعتمــد راصــد إلنجــاح عمليــة مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2020 علــى الــدروس املســتفادة والخبــرة التراكميــة 

املميــزة التــي يمتلكهــا فريــق راصــد فــي مراقبــة االنتخابــات علــى املســتوى املحلــي واإلقليمــي، والتــي اســتمدها مــن 

بنــاء قــدرات املراقبيــن املحلييــن ملراقبــة االنتخابــات املحليــة فــي املغــرب والعــراق وتونــس وليبيــا والجزائــر ومصــر 

-2010 مــن الســودان ومصــر وتونــس خــال األعــوام  لــكل  الدوليــة لانتخابــات  بعثــة املراقبــة  فــي  واملشــاركة 

2012، وشــارك راصــد فــي صياغــة إعــان املبــادئ العامليــة للمراقبــة املحايــدة لانتخابــات مــن قبــل املنظمــات 

املدنيــة والــذي أطلــق فــي مقــر هيئــة األمــم املتحــدة فــي نيويــورك خــال نيســان/أبريل 2012، وانتخــب راصــد فــي 

 فــي مجلــس إدارة الشــبكة العامليــة ملراقبــة االنتخابــات والحكومــة )GNDEM( واملكونــة مــن 
ً
العــام 2017 عضــوا

245 شــبكة علــى مســتوى العالــم.
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وفــي الختــام، ال بــد مــن اإلشــادة بجهــود أفرقــة العمــل واملتطوعيــن الذيــن كانــوا أســاس نجــاح أعمــال جميــع 

مراحــل مراقبــة االنتخابــات، كمــا ال بــد مــن شــكر جميــع الجهــات التــي قدمــت الدعــم املــادي والخبــرات التــي 

.2020 فــي إنجــاح عمليــة مراقبــة االنتخابــات النيابيــة  ســاهمت 

د. عامر بني عامر

منسق تحالف راصد ملراقبة االنتخابات النيابية 2020

مدير عام مركز الحياة - راصد
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شكر	وتقدير

مراقبــة  فعاليــات  إنجــاح  فــي  ســاهموا  الذيــن  لجميــع  الجزيــل  بالشــكر  نتوجــه  أن  راصــد  فريــق  فــي  يســعدنا 

يشــكر  كمــا  اململكــة،  مناطــق  مختلــف  فــي  امليدانييــن  املراقبيــن  مهمــة  وتســهيل   2020 النيابيــة  االنتخابــات 

التحالــف جميــع مــن ســاهم فــي نقــل التقاريــر الصــادرة عنــه وإيصالهــا للمواطنيــن وكســب التأييــد لصالحهــا 

 يشــكر راصــد كل 
ً
 وســائل اإلعــام علــى كافــة مســتوياتها املرئيــة واملســموعة وااللكترونيــة، وأخيــرا

ً
وخصوصــا

 فــي تدريــب كــوادره وإمدادهــم بالخبــرات الازمــة، ونخــص بالشــكر جميــع منســقي/ات 
ً
 ومعنويــا

ً
مــن ســاهم ماديــا

الدوائــر االنتخابيــة والراصديــن والراصــدات الذيــن شــاركوا ضمــن فــرق املراقبــة فــي جميــع محافظــات اململكــة، 

.2020 وكادر فريــق عمــل مشــروع مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 

ويخص	راصد	بالشكر

الدعــم  اللــذان قدمــا   )AECID( الدولــي  اإلنمائــي  للتعــاون  اإلســبانية  والوكالــة   )EU( األوروبــي  االتحــاد   •

راصــد. تحالــف  لفريــق  املــادي 

 )USAID( والوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة )NDI( املعهــد الديمقراطــي الوطنــي للشــؤون الدوليــة  •

راصــد. تحالــف  لفريــق  املــادي  الدعــم  قــدم  اللــذان 

منتدى االتحادات الفدرالية الكندية الذي قدم الدعم املادي لتدريب السيدات املترشحات لانتخابات   •

النيابيــة. 

رئيــس الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ومجلــس املفوضيــن وجميــع كوادرهــا علــى حســن تعاملهــم وتعاونهــم مــع   •

فــي جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة. فريــق املراقبيــن 

الوعــي  تعزيــز  حمــات  تنفيــذ  فــي  األسا�ســي  الشــريك  كانــت  التــي  والبرملانيــة  السياســية  الشــؤون  وزارة   •

والصحيحــة.  الفاعلــة  املشــاركة  علــى  والتشــجيع 

دائرة األحوال املدنية والجوازات بجميع كوادرها العاملة في جميع محافظات اململكة.  •

املؤسســات اإلعاميــة التــي ســاهمت بتغطيــة تقاريــر وفعاليــات راصــد واملتمثلــة باملحطــات الفضائيــة   •

واإلذاعــات املحليــة والصحــف اليوميــة ووكاالت األنبــاء الرســمية وجميــع املواقــع اإللكترونيــة وجميــع مــن 

ســاهم فــي تغطيــة ونقــل التقاريــر علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي.
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اقبة	االنتخابات	النيابية	2020 تحالف	راصد	ملر

االنتخابــات  خــال  التحالــف  أعمــال  وانطلقــت   2007 عــام  فــي  االنتخابــات  ملراقبــة  راصــد  تحالــف  تأســس 

البرملانيــة فــي نفــس العــام مــن خــال 1200 مراقــب، حيــث تــم توزيعهــم خــارج مراكــز االقتــراع ملراقبــة مســار 

التأييــد  كســب  بعمليــة  راصــد  فريــق  واســتمر  األردنيــة،  االنتخابــات  تاريــخ  فــي  مــرة  ألول  االنتخابيــة  العمليــة 

لتكريــس نهــج مراقبــة االنتخابــات وقوننتهــا ضمــن املنظومــة الديمقراطيــة األردنيــة، حيــث تــم الســماح لفريــق 

 بــأن فريــق 
ً
راصــد بإدخــال عــدد مــن املراقبيــن إلــى مراكــز االقتــراع ملاحظــة االنتخابــات فــي العــام 2010 علمــا

راصــد عمــل علــى توســعة التحالــف ليشــمل 25 مؤسســة و1700 مراقــب.  وواصــل التحالــف توســعته ملراقبــة 

االنتخابــات النيابيــة للمــرة الثالثــة فــي العــام 2013 وبمشــاركة 125 مؤسســة مجتمــع مدنــي محليــة، ومراقبــة 

االنتخابــات البلديــة كمــا عمــل راصــد علــى مراقبــة االنتخابــات النيابيــة لعــام 2016 ضمــن تحالــف ضــّم 150 

مؤسســة مجتمــع مرنــي موزعــة علــى كافــة محافظــات اململكــة ومــن خــال 5000 مراقــب، وعمــل تحالــف راصــد 

علــى مراقبــة االنتخابــات البلديــة ومجالــس املحافظــات 2017 مــن خــال 2600 مراقــب، تــم بنــاء تحالــف راصــد 

ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2020 مــن 253 مؤسســة مجتمــع مدنــي، وتــم تنفيــذ عمليــات املراقبــة مــن خــال 

3000 راصــد/ة عملــوا علــى مراقبــة كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة مــن نشــر جــداول الناخبيــن األوليــة وحتــى 

 بــأن التحالــف ال يمثــل أي جهــة حكوميــة أو حزبيــة إذ أنــه يعمــل بصــورة مســتقلة 
ً
إعــان النتائــج النهائيــة، علمــا

ومحايــدة.

 

وقــد عمــل أعضــاء التحالــف كفريــق فاعــل للمســاهمة فــي تطويــر آليــات وإجــراءات عمليــة االنتخــاب بشــكل 

خــاص والتطبيــق الديمقراطــي بشــكل عــام، حيــث عكــف التحالــف منــذ تأسيســه علــى إعــداد مجموعــة مــن 

الوثائــق أبرزهــا مدونــة الســلوك التــي يعمــل مــن خالهــا أعضــاء التحالــف واملراقبيــن املحلييــن الخاصيــن بــه، 

 داخليــة للعمــل علــى توثيــق النتائــج وإعــداد التقاريــر الخاصــة باملراقبــة وتقديــم 
ً
كمــا وشــكل التحالــف لجانــا

الهيئــة املســتقلة  الصــادرة عــن  التنفيذيــة  القوانيــن والتعليمــات  الازمــة بخصــوص  القانونيــة  االستشــارات 

لانتخــاب والخاصــة بتنظيــم ســير العمليــة االنتخابيــة.
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الهدف	العام

يهدف تحالف راصد إلى تطوير التطبيق الديمقراطي في األردن من خال الوصول إلى درجة أعلى من التوافق 

االنتخابيــة،  والعدالــة  والشــفافية والحريــة  بالنزاهــة  املتعلقــة  الدوليــة  االنتخابيــة واملعاييــر  العمليــة  بيــن  مــا 

باإلضافــة إلــى ترســيخ ثقافــة املشــاركة السياســية املدنيــة الهادفــة.

 

األهداف	الفرعية	وأدوات	العمل	لالنتخابات	النيابية	2020

1.تقديــم تقييــم شــامل وموضوعــي ومنهــي ملجريــات العمليــة االنتخابيــة الخاصــة بمجلــس النــواب التاســع عشــر 

بحياديــة تامــة، وباالســتناد إلــى نصــوص املعاييــر الدوليــة الخاصــة باملراقبــة املحليــة لانتخابــات، بهــدف إتاحــة 

معلومــات التقييــم للجمهــور لتشــكيل حلقــات الضغــط لتطويــر العمليــة االنتخابيــة بمختلــف عناصرهــا.

 

مواكبــة  مــن  لتمكينهــا  لانتخــاب«  املســتقلة  بـ»الهيئــة  املتمثلــة  األردنيــة  االنتخابيــة  الســلطة  قــدرات  رفــع   .2

التطــور االنتخابــي املنشــود، مــن خــال تقديــم مقترحــات وتوصيــات يتــم اعدادهــا بشــكل علمــي وموضوعــي بنــاًء 

علــى الخبــرات املحليــة الدوليــة واملمارســات الفضلــى، باإلضافــة إلــى مخرجــات املراقبــة امليدانيــة وتحليــل األطــر 

القانونيــة الخاصــة بعملهــا.

 

3. بنــاء قــدرات 3,000 شــابة وشــاب أردنــي فــي مجــال مراقبــة مجريــات العمليــة االنتخابيــة الخاصــة بمجلــس 

النــواب التاســع عشــر فــي مختلــف مراحلهــا، بهــدف تكريــس ثقافــة التطــوع واملشــاركة العامــة فــي تعزيــز التطــور 

الديمقراطــي.

 

4. تعزيز اندماج مؤسسات املجتمع املدني املحلية في املكونات املعنية بالتنمية السياسية كطرف أسا�سي له 

القــدرة علــى الربــط مــا بيــن مختلــف الفئــات املجتمعيــة مــن جهــة، والنخــب السياســية مــن القيــادات التنظيميــة 

وصنــاع القــرار مــن جهــة أخــرى، مــن خــال رفــع قدراتهــم فــي مجــال الرقابــة االنتخابيــة وكســب التأييــد مــن أجــل 

اإلصــاح االنتخابي.
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اقبة	انتخابات	2020 منهجية	العمل	والهيكل	التنظيمي	ملر

عمــل تحالــف راصــد علــى مراقبــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة املختلفــة والتــي شــملت: إعــداد الجــداول األوليــة 

والنهائيــة للناخبيــن، عمليــة تســجيل املرشــحين، فتــرة الحمــات االنتخابيــة، مجريــات يــوم االقتــراع، تجميــع 

النتائج واإلعان عنها، مرحلة الطعون بصحة عضوية البلديات ومجالس املحافظات الفائزين، كما تضمنت 

نشــاطات املراقبــة عمليــة التحقــق مــن الجــداول األوليــة للناخبيــن للمــرة الخامســة علــى التوالــي بعــد إنجازهــا فــي 

إطــار عمــل راصــد خــال االنتخابــات النيابيــة األردنيــة الســابقة 2010 و 2013 و 2016 واالنتخابــات البلديــة 

2013 و 2017، وعمليــة تجميــع األصــوات املــوازي )PVT( والتــي ينفذهــا راصــد للمــرة الثالثــة بعــد تنفيذهــا فــي 

االنتخابــات البرملانيــة 2013 و2016، واالنتخابــات البلديــة  ومجالــس املحافظــات 2017 ومــن الجديــر بالذكــر 

أن كا العمليتيــن بالغتــا الدقــة وتنفــذ مــن خــال منهجيــة عمليــة يشــارك فــي إعــداد خبــراء متخصصيــن.

 

وســبق عقــد أنشــطة املراقبــة الخاصــة بــكل مرحلــة مــن مراحــل العمليــة االنتخابيــة تدريبــات مكثفــة للمراقبيــن/

الدفــاع  قانــون  أحــكام  علــى   
ً
واســتنادا وحياديــة،  بدقــة  العمليــة  إتمــام  علــى  قادريــن  ليكونــوا  امليدانييــن  ات 

الــذي الزم العمليــة االنتخابيــة فقــد تــم اســتخدام وســائل التكنولوجيــا مــن خــال تنفيــذ تدريبــات الكترونيــة 

للمراقبيــن/ات طويلــو األمــد، وقــد ركــز راصــد فــي تدريباتــه علــى املعاييــر الدوليــة لانتخابــات الشــفافة والعادلــة 

والنزيهة والحرة، وربط هذه املعايير مع اإلطار القانوني األردني الذي يحكم كل مرحلة من املراحل االنتخابية، 

باإلضافــة إلــى املمارســات الفضلــى إلدارة هــذه املراحــل، كمــا ركــزت التدريبــات علــى أنــواع الخروقــات واملخالفات 

التــي يجــب مراقبتهــا فــي كل مرحلــة، ودور املراقــب فــي توثيــق هــذه املخالفــات، وآليــة التوثيــق، وخطــة االتصــال 

وإيصــال التقاريــر لفريــق إدارة تحالــف راصــد، إضافــة إلــى ذلــك، فقــد شــددت التدريبــات علــى حياديــة املراقــب 

 فــي فريــق املراقبــة، واتبــع تنظيــم املراقبيــن 
ً
 فاعــا

ً
أثنــاء عملــه وآليــة تعاملــه مــع وســائل اإلعــام ليكــون عضــوا

الهيــكل التنظيمــي التالــي:

فريق	إدارة	املشروع:

 تمثلــت مهامهــم بتنظيــم عمــل املراقبيــن/ات امليدانييــن ومتابعــة تقاريرهــم، وجمــع وتحليــل 
ً
تكــون مــن 15 عضــوا

والرســمية  اإلعاميــة  الجهــات  مــع  االتصــال  إلــى  إضافــة  الصحفيــة،  والبيانــات  التقاريــر  وصياغــة  النتائــج 

للمراقبيــن  التدريبيــة  املــواد  وبنــاء  املراقبــة  نمــاذج  وتصميــم  املراقبــة  خطــة  وإعــداد  املختلفــة،  والشــعبية 

واملراقبــات.
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اقبة	امليداني: فرق	املر

هــم املراقبــون/ات الذيــن عملــوا علــى مراقبــة جميــع مراحــل العمليــة االنتخابيــة الخاصــة باالنتخابــات النيابيــة 

 لهــذه الغايــة، والذيــن تكونــوا مــن:
ً
2020، مــن خــال تعبئــة نمــاذج معــدة خصيصــا

املنســقون/ات	امليدانيــون: بلــغ عــدد املنســقين امليدانييــن 23 منســق ومنســقة حيــث تــم توزيعهــم علــى  	-

انتخابيــة. دائــرة  لــكل  واحــد  منســق/ة  بواقــع  االنتخابيــة  الدوائــر 

 

 ومراقبــة، وهــم املراقبــون/
ً
اقبــون/ات	طويلــي	األمــد: والذيــن بلــغ عددهــم مــا يقــارب 300 مراقبــا املر 	-

ات الذيــن قامــوا بمراقبــة مختلــف املراحــل االنتخابيــة التــي تســبق يــوم االقتــراع، والتــي تمثلــت بعمليــة 

املرشــحين  تســجيل  وعمليــة  الناخبيــن،  جــداول  علــى  واالعتراضــات  الناخبيــن،  قوائــم  مــن  التحقــق 

واالعتــراض عليهــا، ونشــاطات املرشــحين والقوائــم خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة، وإعــداد الدراســات 

واملترشــحات. املترشــحين  ومقابلــة  االنتخابيــة  بالعمليــة  املرتبطــة  والتحليــات 

 

اقبــون	قصيــري	األمــد: وهــم املراقبــون الذيــن قامــوا بمراقبــة مجريــات يــوم االقتــراع منــذ افتتــاح  املر 	-

 ومراقبــة، 
ً
صناديــق االقتــراع وحتــى انتهــاء عمليــات الفــرز وإعــان النتائــج، وبلــغ عددهــم 2500 مراقبــا

وانقســم املراقبــون/ات قصيــرو األمــد إلــى مراقبيــن/ات ثابتيــن قامــوا بمراقبــة يــوم االقتــراع مــن داخــل 

غــرف االقتــراع بنــاًء علــى توزيــع عينــة الصناديــق املســتهدفة فــي عمليــة املراقبــة والــذي أعــده فريــق إدارة 

املشــروع، ومشــرفون ومشــرفات قامــوا بمراقبــة مراكــز االقتــراع ومتابعــة عمــل املراقبيــن/ات الثابتيــن 

مــن  االقتــراع  يــوم  بمراقبــة مجريــات  قامــوا  الذيــن  املتحركــون  واملراقبــون/ات  االقتــراع،  غــرف  داخــل 

خــال مرورهــم علــى صناديــق محــددة وتقييــم عمــل املراقبيــن/ات الثابتيــن والتأكــد مــن تواجدهــم داخــل 

غــرف االقتــراع وحضــور الفــرز والتجميــع لصناديــق ومراكــز محــددة حســب العينــة.

 

املنصة	اإللكترونية:

منصــة  بنــاء  علــى  راصــد  عمــل  املراقبــة  عمليــة  فــي  أسا�ســي  كجــزء  التكنولوجيــا  إدمــاج  تعزيــز  إطــار  ضمــن 

إلكترونيــة تهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة املواطــن بالعمليــة االنتخابيــة مــن جهــة وبمراقبــة العمليــة االنتخابيــة مــن 

جهــة أخــرى، حيــث عمــل راصــد علــى بنــاء منصــة الكترونيــة وتطبيــق هاتــف تــم مــن خالــه التســجيل للمشــاركة 

الفيديوهــات  مــن  مجموعــة  علــي  االلكترونيــة  املنصــة  واحتــوت  والفــرز،  االقتــراع  ليــوم  املراقبــة  عمليــة  فــي 
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الســياق  وفــي ذات  املواطنيــن  لكافــة  لتكــون متاحــة  اليوتيــوب  نشــرها علــى موقــع  وتــم  والتثقيفيــة  التوعويــة 

تضمنــت الفيديوهــات مجموعــة مــن االختبــارات الخاصــة باملواطنيــن الذيــن أبــدوا رغبتهــم باالنضمــام لفريــق 

راصــد خــال يــوم االقتــراع، حيــث تــم اشــتراط اجتيــاز االختبــار لــكل مــن يرغــب باملشــاركة ضمــن فريــق راصــد، 

حيــث كان مــن املمكــن اإلجابــة علــى االختبــارات املوجــودة مــن خــال محتــوى الفيديوهــات.

 

واســتقبل تحالــف راصــد 17,700 طلــب مشــاركة فــي عمليــة املراقبــة ليــوم االقتــراع والفــرز، فيمــا وصــل عــدد 

الذيــن قامــوا بحضــور التدريبــات إلــى 6,500، ووصــل عــدد املشــاهدات علــى كافــة الفيديوهــات التــي نشــرها 

80,000 ألــف مشــاهدة، يذكــر أن املنصــة التدريبيــة التــي أطلقهــا تحالــف راصــد تعــّد األولــى مــن نوعهــا  إلــى 

املتخصصــة ببنــاء قــدرات الراصديــن والراصــدات ملراقبــة االنتخابــات علــى مســتوى الشــرق األوســط والوطــن 

العربــي.
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مقدمة	التقرير	

 للمــادة )34( مــن الدســتور األردنــي، صــدرت اإلرادة امللكيــة الســامية بحــّل مجلــس النــواب الثامــن عشــر 
ً
وفقــا

بتاريــخ 2020/9/27، وبحســب املــادة )73( مــن الدســتور األردنــي توجــب أن يتــم إجــراء انتخابــات خــال أربعــة 

شــهور علــى األكثــر مــن موعــد الحــل، حيــث أعلنــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وهــي الجهــة املســؤولة عــن إدارة 

 النتخــاب مجلــس النــواب التاســع عشــر بنــاًء علــى اإلرادة 
ً
العمليــة االنتخابيــة عــن تاريــخ 2020/11/10 موعــدا

امللكيــة التــي صــدرت بإجــراء االنتخابــات النيابيــة، ومــن هنــا بــدأ مركــز الحيــاة - راصــد باإلعــداد ملراقبــة العمليــة 

االنتخابيــة بكافــة مراحلهــا.

ومركــز الحيــاة - راصــد هــو مؤسســة مجتمــع مدنــي أردنيــة، مســتقلة، وغيــر حكوميــة، أنشــأت فــي العــام 2006 

ويعمــل املركــز مــن خــال أربعــة برامــج وهــي اإلصــاح االنتخابــي واإلصــاح البرملانــي واإلصــاح الحكومــي وبرنامــج 

التماســك املجتمعــي، حيــث عمــل مركــز الحيــاة مــن خــال برنامــج راصــد علــى إنشــاء التحالــف املدنــي ملراقبــة 

االنتخابــات النيابيــة راصــد فــي العــام 2007 والــذي يمثــل 125 مؤسســة مجتمــع مدنــي محليــة،  وعمــل راصــد 

علــى مراقبــة االنتخابــات منــذ العــام 2007 علــى املســتوى املحلــي واإلقليمــي، حيــث راقــب االنتخابــات النيابيــة 

لألعــوام 2007 و 2010 و  2013 و 2016، كمــا عمــل علــى مراقبــة االنتخابــات البلديــة لعــام 2013، و 2017، 

وقــام راصــد بمراقبــة مجموعــة مــن انتخابــات بعــض النقابــات املحليــة وشــارك فــي العديــد مــن البعثــات الدوليــة 

فــي مختلــف دول  فــي هــذا املجــال  ملراقبــة االنتخابــات إضافــة إلــى تنفيــذه مجموعــة مــن برامــج بنــاء القــدرات 

املنطقــة.

وراقــب تحالــف راصــد مجريــات العمليــة االنتخابيــة للعــام 2020 فــي مختلــف مراحلهــا والتــي شــملت: إعــداد 

يــوم  الجــداول األوليــة والنهائيــة للناخبيــن، عمليــة تســجيل املرشــحين، فتــرة الحمــات االنتخابيــة، مجريــات 

تضمنــت  كمــا  الفائزيــن،  األعضــاء  نيابــة  بصحــة  الطعــون  مرحلــة  عنهــا،  واإلعــان  النتائــج  تجميــع  االقتــراع، 

نشــاطات املراقبــة عمليــة التحقــق مــن الجــداول األوليــة للناخبيــن للمــرة الخامســة علــى التوالــي بعــد إنجازهــا فــي 

إطــار عمــل راصــد خــال االنتخابــات النيابيــة األردنيــة الســابقة 2010 و 2013 و2016 واالنتخابــات البلديــة 

2013 و2017، وعمليــة تجميــع األصــوات املــوازي )PVT( والتــي ينفذهــا راصــد للمــرة الرابعــة، بعــد تنفيذهــا 

فــي االنتخابــات النيابيــة لعــام 2013 و 2016،وعمــل فريــق راصــد علــى تنفيــذ عمليــة تجميــع األصــوات املوازيــة 

 ملعادلــة 
ً
PVT والتــي تعنــى باســتخراج النتائــج مــن خــال توزيــع الراصديــن علــى صناديــق يتــم اختيارهــم وفقــا
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تحقــق مســتوى التمثيــل  وهامــش خطــأ أقــل مــن %0.5، وتــم تنفيــذ هــذه العمليــة علــى7  دوائــر انتخابيــة وهــي 

عمــان األولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة والزرقــاء األولــى واربــد األولــى، ومرفــق صــور تبيــن النســب التــي 

تحصــل عليهــا تحالــف راصــد علــى مســتوى تلــك الدوائــر. 

وبهــدف توثيــق نتائــج راصــد فــي مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2020 واتاحــة معلومــات التقييــم للجمهــور لتوعيتــه 

ومســاعدته فــي تشــكيل حلقــات كســب التأييــد لتطويــر العمليــة االنتخابيــة بمختلــف عناصرهــا يطلــق مركــز 

راصــد هــذا التقريــر حــول مخرجــات مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2020، حيــث يقــدم مــن خــال التقريــر تقييــم 

شــامل وموضوعي ومنهي ملجريات العملية االنتخابية وباالســتناد إلى املعايير الدولية الخاصة باملراقبة املحلية 

لانتخابات.

ويتضمن	هذا	التقرير:

خلفية سياسية حول االنتخابات البرملانية 2020.  •

خاصة مخرجات عملية مراقبة االنتخابات البرملانية 2020.  •

مقارنة اإلجراءات االنتخابية لعام 2020 باملعايير الدولية الخاصة باالنتخابات.  •

التوصيــات: خارطــة طريــق لتعزيــز عمليــة اإلصــاح االنتخابــي فــي األردن بمــا يتوائــم مــع الســياق املحلــي   •

والدولــي.
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الخلفية	السياسية	للحياة	البرملانية	في	األردن

 
ً
مــرت الحيــاة البرملانيــة بمراحــل عديــدة كانــت بدايتهــا مــع تشــكيل أول حكومــة أردنيــة، وتــم االعتــراف رســميا

بحكومــة شــرق األردن بتاريــخ 1923/05/25 وأجريــت االنتخابــات وعقــد املجلــس التشــريعي األول فــي نيســان/

أبريــل مــن العــام 1929 برئاســة حســن خالــد أبــو الهــدى، حيــث تــم إعــداد قانــون انتخــاب فــي العــام 1928 نــص 

 يمثلــون أربــع دوائــر انتخابيــة هــي: الكــرك والبلقــاء وعجلــون والبــدو.
ً
أن يكــون عــدد األعضــاء ســتة عشــر عضــوا

 

أمــا املجلــس التشــريعي الثانــي فقــد شــرعت الحكومــة باإلعــداد إلجــراء انتخابــات جديــدة فــي 1931/07/01 بعــد 

أن قــدم أعضــاء املجلــس التشــريعي املشــاركون بالحكومــة اســتقالتهم فلــم يتبــق أمــام الحكومــة أي خيــار ســوى 

تقديــم اســتقالتها إذ تــم تكليــف الشــيخ عبــد هللا ســراج بتشــكيل حكومــة جديــدة، وقســمت الدوائــر االنتخابيــة 

إلــى ثــاث دوائــر هــي عجلــون وتمثــل شــمال األردن، والبلقــاء وتمثــل وســطه والكــرك ومعــان وتمثــل جنوبــه.

 

وجــاء املجلــس التشــريعي الثالــث بعــد إجــراء انتخابــات فــي 1934/10/16 حيــث تميــز بإكمالــه مدتــه الدســتورية 

فــي  املنتخبيــن  األعضــاء  عــدد  وزيــادة  االنتخابــات  فــي  الجماهيريــة  القاعــدة  وتوســيع  هاشــم  إبراهيــم  برئاســة 

الثالــث  التشــريعي  املجلــس  إكمــال  وبعــد  ومعــان.  والكــرك  والبلقــاء  وهــي عجلــون  ذاتهــا،  االنتخابيــة  الدوائــر 

أكمــل  والــذي   1937 العــام  الرابــع  التشــريعي  املجلــس  النتخــاب  جديــدة  انتخابــات  جــرت  الدســتورية  مدتــه 

مدتــه الدســتورية ثــم مــددت واليتــه لســنتين حتــى تاريــخ 1942/10/16 وتــرأس املجلــس إبراهيــم هاشــم وامتــاز 

املجلــس بدخــول حــزب اإلخــاء األردنــي بعــد الســماح بتأليــف حــزب سيا�ســي فــي شــرق األردن والــذي فــاز منــه 8 

أعضــاء، وتــم توســيع القاعــدة االنتخابيــة فــي ثــاث دوائــر هــي عجلــون والبلقــاء وضــم إليهــا قصبــة جــرش والكــرك 

1942، ومــن أهــم التغيــرات  فــي تشــرين األول/أكتوبــر مــن العــام  ومعــان. واملجلــس التشــريعي الخامــس جــاء 

 مــن ثــاث بعــد أن تــم فصــل 
ً
التــي حصلــت هــي زيــادة عــدد الدوائــر االنتخابيــة لتصبــح أربــع دوائــر انتخابيــة بــدال

دائــرة معــان عــن الكــرك وضــم قصبــة جــرش ومنطقــة انتخــاب عمــان إلــى دائــرة البلقــاء، واســتمر املجلــس الــى 

أن أكمــل مدتــه الدســتورية بتاريــخ 1945/10/20 ثــم مــددت واليتــه لســنتين حتــى 1947/10/20 عنــد إعــان 

 علــى اململكــة 
ً
دســتور 1947، وفــي عهــد هــذا املجلــس أعلــن قيــام اململكــة فــي األردن وأصبــح األميــر عبــدهللا ملــكا

األردنيــة الهاشــمية.

وعنــد األردن مملكــة مســتقلة ذات ســيادة فــي عــام 1946، تــم تعديــل الدســتور ليعــرف فيمــا بعــد بـــ »دســتور 

1947«، حيــث تــم تعديــل قانــون االنتخــاب فــي الدســتور لتصبــح اململكــة مكونــة مــن تســعة أقضيــة هــي )عمــان، 
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الكــرك، الســلط، اربــد، عجلــون، جــرش، الطفيلــة، معــان، مادبــا( وليصبــح عــدد أعضــاء مجلــس النــواب 20 

تــم حــل مجلــس النــواب وذلــك لضــم   ،1950 فــي العــام  9 أعيــان، وعلــى أثــر وحــدة الضفتيــن   واألعيــان 
ً
نائبــا

أعضــاء جــدد مــن الضفــة الغربيــة يــوازي أعضــاء الضفــة الشــرقية، ليصبــح عــدد أعضــاء مجلــس النــواب 40 

بمشــاركة  آنــذاك  السياســية  الحيــاة  تميــزت  1950/04/11، حيــث  فــي  التــي أجريــت  االنتخابــات  بعــد   
ً
عضــوا

حزبيــة نشــطة ومواجهــات قويــة بيــن الحكومــة والبرملــان، ممــا أدى إلــى حــل مجلــس النــواب فــي العــام 1951.

وبعــد أن أجريــت تعديــات جوهريــة علــى الدســتور »فــي مــا عــرف بدســتور 1952«، جــرت فــي العــام 1956 أول 

انتخابــات نيابيــة علــى أســاس التعدديــة الحزبيــة، وتألفــت أول وزارة برملانيــة، ولكــن هــذه التجربــة الديمقراطيــة 

 وتعثــرت ألســباب داخليــة وخارجيــة مختلفــة، واســتمرت املجالــس التشــريعية بالعمــل منــذ 
ً
لــم تســتمر طويــا

عــام 1952 حتــى عــام 1965، وكانــت هــذه املجالــس ممثلــة ألبنــاء األردن والضفــة الغربيــة. وفــي العــام 1967، 

مــع إســرائيل وأصبحــت الضفــة الغربيــة تحــت ســلطة االحتــال اإلســرائيلي وبذلــك  العــرب املواجهــة  خســر 

تعطلــت الحيــاة البرملانيــة األردنيــة حتــى العــام 1989. وفــي 1988/08/31، تــم فــك االرتبــاط القانونــي واإلداري 

تــم إطــاق املســيرة الديمقراطيــة وإحيائهــا  22 عــام مــن توقــف الحيــاة البرملانيــة  مــع الضفــة الغربيــة، وبعــد 

بانتخابــات نيابيــة أجريــت فــي عــام 1989، حيــث تــم تعديــل قانــون االنتخــاب ليصبــح أعضــاء مجلــس النــواب 

1989 علــى مبــدأ عــدد األصــوات للناخــب  ، واعتمــد قانــون انتخابــات 
ً
40 عضــوا  ومجلــس األعيــان 

ً
80 نائبــا

يعــادل عــدد املقاعــد املخصــص لتلــك الدائــرة، وتميــزت انتخابــات 1989 بمشــاركة جميــع القــوى السياســية 

وحققــت جماعــة اإلخــوان املســلمين مــا يقــارب 16% مــن مقاعــد البرملــان الحــادي عشــر، وشــهدت البــاد عقــب 

 ســادت فيــه روح الحــوار بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة بمشــاركة 
ً
 سياســيا

ً
تلــك االنتخابــات انفراجــا

كافــة القــوى الوطنيــة وكافــة فئــات الشــعب، وتــم إعــداد امليثــاق الوطنــي فــي عــام 1991 ليعبــر عــن تاحــم بيــن 

فئــات املجتمــع األردنــي وألغيــت األحــكام العرفيــة وتــم الســماح بتأســيس األحــزاب السياســية حتــى أصبــح عــدد 

 لكنهــا لــم تســتطع أن تحقــق التنميــة السياســية املنشــودة ولــم تســتطع 
ً
األحــزاب السياســية أكثــر مــن 40 حزبــا

 داخــل البرملــان.
ً
 حزبيــا

ً
أن تكــون تجمعــا

األصعــدة  جميــع  علــى  األردن  تأثــر  الحــرب  لهــذه  ونتيجــة  الثانيــة  الخليــج  حــرب  حدثــت   ،1991 العــام  وفــي 

جريت االنتخابية النيابية 
ُ
االقتصادية واالجتماعية والسياسية بشكل سلبي وفي ظل هذه الظروف وتبعاتها أ

فــي العــام 1993، بعــد أن تــم تعديــل قانــون االنتخابــات ليتــم اســتخدام مــا عــرف بـــ »قانــون الصــوت الواحــد«، 

حيــث يتيــح هــذا القانــون للناخــب بــأن يصــوت ملرشــح واحــد فقــط حتــى لــو كان هنــاك أكثــر مــن مقعــد انتخابــي 
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فــي دائرتــه االنتخابيــة، وبالرغــم مــن حــق انتخــاب مرشــح واحــد فــي هــذا القانــون إال أن معظــم القــوى السياســية 

شــاركت فــي االنتخابــات وفــي مقدمتهــم جماعــة اإلخــوان املســلمين التــي شــاركت مــن خــال قائمــة ضمــت 36 

 أي بنســبة 21% ليكونــوا أعضــاء فــي املجلــس النيابــي 
ً
 نجــح منهــم 17 مرشــحا

ً
 يتنافســون علــى 80 مقعــدا

ً
مرشــحا

الثانــي عشــر 1997-1993.

فــي العــام 1997 أجريــت االنتخابــات النيابيــة لكــن بمقاطعــة الكثيــر مــن القــوى السياســية وفــي مقدمتهــم حــزب 

جبهــة العمــل اإلســامي »الــذراع السيا�ســي لجماعــة اإلخــوان املســلمين«، وبعــد حــل املجلــس النيابــي الثالــث 

عشــر في تموز/ يوليو 2001 بقيت اململكة دون برملان منتخب حتى 2003، حيث أجريت االنتخابات النيابية 

 يتنافســون على 110 مقاعد 
ً
والتي شــاركت فيها جماعة اإلخوان املســلمين من خال قائمة ضمت 30 مرشــحا

 أي بنســبة 15% ليكونــوا أعضــاء فــي املجلــس النيابــي الرابــع عشــر 2007-2003.
ً
نجــح منهــم 17 مرشــحا

 علــى العمــل 
ً
فــي العــام 2007 صــدر قانــون جديــد لألحــزاب السياســية اعتبرتــه بعــض القــوى السياســية تضييقــا

 )فيمــا اشــترط القانــون فــي الســابق 50 
ً
السيا�ســي، حيــث تــم رفــع الحــد األدنــى ملؤس�ســي الحــزب إلــى 500 عضــوا

 منهــم حزبــان جديــدان، 
ً
 كحــد أدنــى(، وأدى هــذا القانــون إلــى تقليــص عــدد األحــزاب مــن 35 إلــى 15 حزبــا

ً
عضــوا

 حيــث شــاب هــذه 
ً
كمــا أجريــت انتخابــات فــي العــام 2007، وكانــت مــن أكثــر االنتخابــات البرملانيــة األردنيــة جــدال

االنتخابــات الكثيــر مــن جرائــم االنتخــاب، وعمليــات التزويــر ممــا أدى إلــى حــل املجلــس النيابــي الخامــس عشــر 

 لقانــون 
ً
فــي العــام 2009 وتعطيــل الحيــاة النيابيــة حتــى نهايــة العــام 2010، لتجــري االنتخابــات النيابيــة وفقــا

 أن 
ً
انتخــاب جديــد مؤقــت رافقــه جــدل كبيــر بيــن مــن قاطــع االنتخابــات ومــن شــارك بهــا حــول نزاهتهــا خصوصــا

املقاطعيــن )أهمهــم حــزب جبهــة العمــل اإلســامي وحــزب الوحــدة الشــعبية الديمقراطــي( استشــهدوا بانتخابــات 

2007 ومــا شــابها مــن تقنيــات تزويــر ونقــل لألصــوات، وصــدرت عــدة تقاريــر حــول تلــك االنتخابــات تشــير إلــى 

حــدوث تجــاوزات كبيــرة وتدخــل مــن عــدة جهــات فــي مجرياتهــا، ومــن بيــن تلــك التقاريــر مــا أصــدره راصــد، والــذي 

أشــار إلــى حــدوث عمليــات نقــل جماعيــة لألصــوات وعمليــات شــراء أصــوات وتزويــر لبطاقــات األحــوال املدنيــة 

التــي كانــت الوثيقــة الوحيــدة للتصويــت، ممــا أدى إلــى حــدوث تاعــب فــي نتائــج تلــك االنتخابــات، وكان نتــاج 

كل تلــك التجــاوزات غضــب شــعبي حيــال املجلــس الســادس عشــر بالتزامــن مــع أحــداث الربيــع العربــي، وفــي 

املحصلــة تــم حــل املجلــس فــي 2012/10/04، حيــث لــم يكمــل نصــف مدتــه الدســتورية شــأنه فــي ذلــك مــا حــدث 

ملجلــس النــواب الخامــس عشــر.
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تــم إجــراء االنتخابــات البرملانيــة ملجلــس النــواب الســابع عشــر بتاريــخ 2013/01/23، حيــث عقــدت االنتخابــات 

النــواب الســادس عشــر وإجــراء  الثانــي بحــل مجلــس  امللــك عبــدهللا  لقــرار جالــة  بشــكل مبكــر كاســتحقاق 

انتخابات نيابية مبكرة في تشرين األول/أكتوبر 2012، وقد قام على إدارة العملية االنتخابية سلطة مستقلة 

للمــرة األولــى فــي األردن وهــي الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، والتــي تــم انشــاؤها بنــاًء علــى التعديــات الدســتورية 

التــي أقرهــا مجلــس النــواب الســادس عشــر فــي وقــت متأخــر مــن أيلول/ســبتمبر 2011، حيــث أن كافــة مراحــل 

 مــن قبــل وزارة الداخليــة.
ً
العمليــة االنتخابيــة كانــت تــدار ســابقا

 للمــادة )34( مــن الدســتور األردنــي قــرر جالــة امللــك عبــدهللا الثانــي حــّل مجلــس النــواب الســابع عشــر 
ً
ووفقــا

بتاريــخ 2016/05/29، وبنــاًء عليــه وبحســب املــادة )73( مــن الدســتور يجــب أن يتــم إجــراء انتخابــات خــال 

أربعــة شــهور علــى األكثــر مــن موعــد الحــل، حيــث أعلنــت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وهــي الجهــة املســؤولة عــن 

 النتخــاب مجلــس النــواب الثامــن عشــر، وتميــزت 
ً
إدارة العمليــة االنتخابيــة عــن تاريــخ 2016/09/20 موعــدا

هــذه االنتخابــات باعتمــاد نظــام انتخابــي جديــد بعــد االنتهــاء مــن قانــون الصــوت الواحــد والــذي الزم العمليــة 

التــي  السياســية   للضغــوط 
ً
الجديــد اســتجابة النظــام االنتخابــي  ، وجــاء 

ً
20 عامــا ملــدة  فــي األردن  السياســية 

تمثلــت بحــركات احتجاجيــة ومطالبــات بإصاحــات حقيقيــة علــى الصعيــد السيا�ســي واالقتصــادي واالجتماعــي 

علــى حــٍد ســواء، كمــا طالبــت العديــد مــن الجهــات الحزبيــة وغيــر الحزبيــة مــن مكونــات املشــهد السيا�ســي األردنــي 

بإطــار قانونــي جديــد لانتخابــات النيابيــة يقــدم ضمانــات حقيقيــة ألعلــى درجــات النزاهــة والشــفافية والعدالــة 

والحريــة.

 إذا مــا تمــت مقارنتــه باإلطــار القانونــي الــذي تــم اعتمــاده 
ً
وشــهد اإلطــار القانونــي النتخابــات 2016 تحســينا

إبــان انتخابــات مجلــس النــواب الســابع عشــر، حيــث تــم اعتمــاد النظــام النســبي »القوائــم املفتوحــة« كنظــام 

تــم  الــذي  االنتخابــي  النظــام  أن  كمــا   ،1989 العــام  فــي  الديمقراطيــة  الحيــاة  عــودة  منــذ  مــرة  ألول  انتخابــي 

 45 فــي تخفيــض عددهــا مــن   ممــا ســاهم 
ً
اعتمــاده أعــاد تقســيم الدوائــر االنتخابيــة ليتــم توســعتها جغرافيــا

دائــرة انتخابيــة فــي عــام 2013 إلــى 23 دائــرة انتخابيــة فــي عــام 2016 وهــي إحــدى الخطــوات التــي ســاهمت فــي 

تعزيــز العدالــة التمثيليــة الخاصــة بالدوائــر االنتخابيــة، ومــن مميــزات قانــون االنتخــاب الجديــد أنــه أعطــى 

الحــق للناخــب بالتصويــت ألكثــر مــن مرشــح داخــل القائمــة االنتخابيــة الــذي يختارهــا ممــا يســاعد علــى تقليــص 

الهويــات الفرعيــة التــي أنتجهــا نظــام الصــوت الواحــد، ولكــن وفــي ذات الســياق يؤخــذ علــى قانــون انتخابــات 

2016 إلغــاء القائمــة الوطنيــة والتــي كانــت فــي العــام 2013 تحــت مســمى الدائــرة العامــة، مــع العلــم بــأن الحــوار 
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املطالبيــن  نســبة  وصلــت  االنتخــاب  قانــون  حــول  راصــد  مــع  بالتعــاون  النــواب  مجلــس  أجــراه  الــذي  الوطنــي 

بتضميــن الدائــرة العامــة »القامــة الوطنيــة« فــي القانــون إلــى 40% مــن مجمــوع التوصيــات التــي تــم اســتخاصها 

مــن الحــوار الوطنــي)1(.

 لذات القانون الذي استخدم في انتخابات 2016، وأجريت 
ً
وفي العام 2020 اجريت االنتخابات النيابية وفقا

هــذه االنتخابــات فــي ظــل انتشــار فيــروس كورونــا والــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى نمــط حيــاة املواطنيــن مــن حيــث 

منــع  التجمعــات وتطبيــق إجــراءات التباعــد االجتماعــي، وفــرض الكثيــر مــن اإلغاقــات للعديــد مــن القطاعــات 

املختلفــة، باإلضافــة الــى فــرض حالــة الحظــر الشــامل بعيــد يــوم االقتــراع االنتخابــات النيابيــة 2020، وبلــغ 

 مقــداره 
ً
 وناخبــة ويظهــر ذلــك انخفاضــا

ً
عــدد املقترعيــن فــي انتخابــات املجلــس التاســع عشــر 1,387,711 ناخبــا

 ،
ً
، باملقارنــة مــع انتخابــات البرملــان الثامــن عشــر حيــث بلــغ عــدد املقترعيــن 1,492,400 ناخبــا

ً
104,689 ناخبــا

ووصلــت نســبة املشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة 2020 إلــى %29.9، فيمــا بلغــت نســبة املشــاركة فــي االنتخابــات 

النيابيــة للمجلــس الثامــن عشــر %36.1، وتعــزى نســبة االنخفــاض لعــدة أســباب منهــا إجــراء االنتخابــات فــي 

ظــل جائحــة كورونــا، كمــا تعــزى نســبة االنخفــاض كذلــك الــى تدنــي مســتوى ثقــة املواطنيــن فــي املجالــس النيابيــة 

الســابقة)2(. 

نتائج الحوار الوطني للجنة القانونية خال مؤتمر وطني بتاريخ 2015/11/11.  )1(

shorturl.at/dtwB7 :الهيئةا املستقلة لانتخاب، متاح على الرابط  )2(

http://shorturl.at/dtwB7
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االنتخابات	البرملانية	2020	باألرقام

بلــغ عــدد املقترعيــن فــي االنتخابــات البرملانيــة 2020 مــا مجموعــه 1387711 ومــن حيــث تــوزع املقترعيــن بيــن 

الذكــور واإلنــاث، فقــد بلــغ عــدد املقترعيــن مــن اإلنــاث 638081 وبنســبة بلغــت %46، وبلــغ عــدد املقترعيــن 

.54% بلغــت  وبنســبة   749630 الذكــور 

أعداد	املقترعين	في	االنتخابات	البرملانية	2020	وتوزيعهم	ذكور	وإناث	والنسب	املئوية

2020 حســب الدوائــر االنتخابيــة وتوزيعهــم  فــي االنتخابــات البرملانيــة  التالــي أعــداد املقترعيــن  ُيبيــن الجــدول 

ذكــور وإنــاث والنســب املئويــة.

الجدول )1(: ُيبين أعداد املقترعين في االنتخابات البرملانية 2020 حسب الدوائر االنتخابية وتوزيعهم ذكور وإناث والنسب املئوية

الرقم
الدائرة	االنتخابية

عدد	
املقترعين

النسبةذكورالنسبةإناث

%2763558%477522011742العاصمة األولى1

%3832862%614722314438العاصمة الثانية2

%1852960%310241249540العاصمة الثالثة3

%4257359%725152994241العاصمة الرابعة4

%41773559%707112897641العاصمة الخامسة5

%5639855%1031874678945اربد األولى6

%3953453%745863505247اربد الثانية7

%2726154%501152285446اربد الثالثة8

%4157051%814744017749اربد الرابعة9

%6540554%1218495644446البلقاء10

%5062449%1030565243251الكرك11

%1585352%297971394448معان12

%4983063%796252979537الزرقاء األولى13

%2310956%416051849644الزرقاء الثانية14

%2530251%497492444749املفرق15

%1587551%310671519249الطفيلة16
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الرقم
الدائرة	االنتخابية

عدد	
املقترعين

النسبةذكورالنسبةإناث

%2862753%538262519947مأدبا17

%3064149%622953165451جرش18

%2800749%568152880851عجلون19

%1369457%241271043343العقبة20

%2631447%555712925753بدو الشمال21

%1849551%366611816649بدو الوسط22

%2429150%485592426850بدو الجنوب23

%74963054%138771163808146املجموع

املقترعين	حسب	الفئة	العمرية	والنسب	املئوية

احتلت الفئات العمرية من 17-25 وحتى 36-40 النسبة األكبر بين الفئات العمرية التي توزع عليها املقترعين 

بمجمــوع نســب بلغــت %56، وتظهــر هــذه النســب أن الغالبيــة العظمــى مــن املقترعيــن هــي مــن فئــة الشــباب، 

وفيمــا يلــي جــدول ُيبيــن أعــداد املقترعيــن فــي االنتخابــات البرملانيــة 2020 حســب الفئــة العمريــة وتوزيعهــم ذكــور 

وإنــاث والنســب املئويــة.

الجدول )2(: ُيبين أعداد املقترعين في االنتخابات البرملانية 2020 حسب الفئة العمرية وتوزيعهم ذكور وإناث والنسب املئوية

املجموعانثىذكرالنسبةالفئة	العمريةالرقم

117-2526%203501155335358836

225-3012%8512176260161381

331-359%6298064007126987

436-409%5831162958121269

541-5019%143334126733270067

651-6015%11248293902206383

8390158886142787%10أكبر من 760
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أعداد	الناخبين	لالنتخابات	البرملانية	2020	وتوزيعهم	ذكور	وإناث	والنسب	املئوية

ُيبيــن الجــدول التالــي أعــداد الناخبيــن لانتخابــات البرملانيــة 2020 حســب الدوائــر االنتخابيــة وتوزيعهــم ذكــور 

وإنــاث والنســب املئويــة.

الجدول )3(: ُيبين أعداد الناخبين لانتخابات البرملانية 2020 حسب الدوائر االنتخابية وتوزيعهم ذكور وإناث والنسب املئوية

الرقم
الدائرة	االنتخابية

عدد	
الناخبين

النسبةذكورالنسبةإناث

%15734549%32205216470751العاصمة األولى1

%21917150%44328122411050العاصمة الثانية2

%12714048%26612613898652العاصمة الثالثة3

%13749949%28336714586851العاصمة الرابعة4

%21831753%41468019636347العاصمة الخامسة5

%17418548%36234718816252اربد األولى6

%7671747%1644108769353اربد الثانية7

%5984347%1282196837653اربد الثالثة8

%8320645%18676610356055اربد الرابعة9

%15844647%33592117747553البلقاء10

%8557845%18880110322355الكرك11

%2768347%593593167653معان12

%24830549%50660425829951الزرقاء األولى13

%7106248%1486277756552الزرقاء الثانية14

%4842144%1096886126756املفرق15

%02783544%630673523256الطفيلة16

%5529846%1194046410654مأدبا17

%5571646%1224936677754جرش18

%5131745%1149806366355عجلون19

%3098749%638913290451العقبة20

%4354044%980265448656بدو الشمال21

%2858444%646663608256بدو الوسط22

%3292045%738684094855بدو الجنوب23

%219716147%4640643244348253املجموع
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أعداد	املرشحين	لالنتخابات	البرملانية	2020،	وتوزيعهم	ذكور	وإناث	والنسب	املئوية:

ُيبيــن الجــدول التالــي أعــداد املرشــحين لانتخابــات البرملانيــة 2020 حســب الدوائــر االنتخابيــة وتوزيعهــم ذكــور 

وإنــاث والنســب املئويــة.

الجدول )4(: ُيبين أعداد املرشحين لانتخابات البرملانية 2020 حسب الدوائر االنتخابية وتوزيعهم ذكور وإناث والنسب املئوية

الرقم
الدائرة	االنتخابية

عدد	
املرشحين

النسبةذكرالنسبةانثى

%5680%701420العاصمة األولى1

%9284%1101816العاصمة الثانية2

%7173%982727العاصمة الثالثة3

%5877%751723العاصمة الرابعة4

%8183%991717العاصمة الخامسة5

%8582%1041918اربد األولى6

%3674%491326اربد الثانية7

%3777%481123اربد الثالثة8

%5883%701217اربد الرابعة9

%14287%1632113البلقاء10

%13677%1774123الكرك11

%2876%37924معان12

%10480%1302620الزرقاء األولى13

%4580%561120الزرقاء الثانية14

%2679%33721املفرق15

%3073%411127الطفيلة16

%6079%761621مأدبا17

%3180%39820جرش18

%4172%571628عجلون19

%2870%401230العقبة20

%2865%431535بدو الشمال21

%2968%431432بدو الوسط22

%1173%15427بدو الجنوب23

%131379%167336021املجموع
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املترشــحين  بلــغ عــدد  2020، حيــث  البرملانيــة  1674 لانتخابــات  للمترشــحين واملترشــحات  الكلــي  العــدد  بلــغ 

1313 مترشــح وبنســبة بلغــت %79، فــي حيــن بلــغ عــدد املترشــحات 360  وبنســبة بلغــت %21، وتعــد دوائــر بــدو 

الوســط والشــمال ودائــرة العقبــة ودائــرة عجلــون أكثــر الدوائــر االنتخابيــة التــي ترشــحت فيهــا النســاء، فيمــا 

كانــت دوائــر البلقــاء ودائــرة العاصمــة الثانيــة ودائــرة اربــد الرابعــة واربــد االولــى اقــل الدوائــر االنتخابيــة التــي 

ترشــحت فيهــا نســاء.

أعداد	الفائزين	في	االنتخابات	البرملانية	2020	وتوزيعهم	ذكور	وإناث

ُيبيــن الجــدول التالــي أعــداد الفائزيــن فــي االنتخابــات البرملانيــة 2020 حســب الدوائــر االنتخابيــة وتوزيعهــم ذكــور 

وإناث.

الجدول )5(: ُيبين أعداد الفائزين في االنتخابات البرملانية 2020 حسب الدوائر االنتخابية وتوزيعهم ذكور وإناث

ذكرانثىعدد	الفائزينالدائرة	االنتخابيةالرقم

615العاصمة األولى1

66العاصمة الثانية2

66العاصمة الثالثة3

44العاصمة الرابعة4

77العاصمة الخامسة5

66اربد األولى6

514اربد الثانية7

44اربد الثالثة8

55اربد الرابعة9

11110البلقاء10

11110الكرك11

514معان12

88الزرقاء األولى13

514الزرقاء الثانية14

514املفرق15

514الطفيلة16

514مأدبا17
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ذكرانثىعدد	الفائزينالدائرة	االنتخابيةالرقم

514جرش18

514عجلون19

413العقبة20

413بدو الشمال21

413بدو الوسط22

413بدو الجنوب23

13015115املجموع

أظهــرت نتائــج االنتخابــات البرملانيــة 2020، حصــول النســاء علــى 15 مقعــد مــن أصــل 130 مقعــد عــدد مقاعــد 

أي  تنجــح  ولــم  املــرأة«،  نظــام »كوتــا  عــش، وحصلــن جميعهــن علــى مقاعــد حســب  التاســع  النــواب  مجلــس 

مرشــحة فــي الوصــول إلــى البرملــان التاســع عشــر عــن طريــق التنافــس.

الفئات	العمرية	للفائزين	في	االنتخابات	البرملانية	2020

الشكل )1(: ٌيبين الفئات العمرية للفائزين في االنتخابات البرملانية 2020، املصدر: راصد

ويظهــر توزيــع أعضــاء البرملــان التاســع عشــر علــى الفئــات العمريــة ان معــدل اعمــار نــواب املجلــس التاســع عشــر 

.
ً
وصــل الــى مايقــارب 52عاما

الفئات العمرية للفائزين في االنتخابات البرلمانية 2020

11 %39 %

17 % 33 %

أكبر من 40-3050-4160-5161
43 برلماني 

وبرلمانية
15 برلماني 

وبرلمانية
51 برلماني 

وبرلمانية
21 برلماني 

وبرلمانية
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اقبة	االنتخابات	النيابية	2020 خالصة	عملية	مر

 ومســتوحاة مــن 
ً
 ملنهجيــات معــّدة خصيصــا

ً
عمــل تحالــف راصــد علــى مراقبــة االنتخابــات النيابيــة 2020 وفقــا

أفضــل املمارســات الدوليــة الفضلــى فــي هــذا املجــال ومرتكــزة علــى املعاييــر الدوليــة الناظمــة لانتخابــات، وبنــي 

التحالــف مــن 253 مؤسســة مجتمــع مدنــي، وتمــت عمليــة املراقبــة مــن خــال 3000 راصــدة وراصــد توزعــوا 

علــى املدييــن طويــل وقصيــر األمــد، وســتقدم هــذه الخاصــة مجموعــة مــن النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا بشــكل 

كافــة  تبيــان  فــي  االنتخابــات  تحالــف راصــد ملراقبــة  الواقــع علــى عاتــق  الوطنــي  الــدور   علــى 
ً
وارتــكازا ملخــص، 

الحقائــق التــي وصــل إليهــا مــن خــال عمليــة املراقبــة فــإن أهــم النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا كانــت علــى النحــو 

اآلتــي:

:
ً
أوال

إن إصــرار النظــام السيا�ســي علــى إجــراء االنتخابــات البرملانيــة للمجلــس التاســع وترســيخ األطــر الدســتورية 

وضمــان التقــدم فــي عمليــة التحــول الديمقراطــي وتطبيــق املــادة 24 مــن الدســتور التــي تنــص علــى أن األمــة 

 فــي إرســاء قواعــد الديمقراطيــة كأداة تســاهم 
ً
مصــدر الســلطات والتأكيــدات امللكيــة الدائمــة علــى امل�ســي قدمــا

بــدوره علــى نوعيــة الجهــود املبذولــة مــن قبــل مؤسســات  فــي إشــراك الشــعب بعمليــة صنــع القــرار، انعكــس 

فــي   مــن خــال تصريحــات امللــك عبــدهللا الثانــي 
ً
الدولــة األردنيــة الرســمية وغيــر الرســمية، وظهــر ذلــك جليــا

شــباط مــن العــام 2020 وتأكيــده علــى أننــا مقبلــون علــى اســتحقاق دســتوري يتمثــل بإجــراء انتخابــات نيابيــة، 

 بــأن هــذا التصريــح كان قبيــل جائحــة كورونــا والظــروف االقتصاديــة التــي رافقتهــا حيــث أكــد جالــة امللــك 
ً
علمــا

 باالســتحقاقات الدســتورية، وصــدرت اإلرادة 
ً
علــى أهميــة املوائمــة بيــن ســامة وصحــة املواطــن وامل�ســي قدمــا

امللكيــة بإجــراء االنتخابــات بتاريــخ 2020/7/29 ممــا يدلــل بشــكل واضــح علــى تواجــد اإلرادة السياســية العليــا 

كافــة  رغــم  الديمقراطــي  املســار  واســتدامة  الدســتورية  األطــر  وترســيخ  الحفــاظ  فــي  السيا�ســي  النظــام  لــدى 

املعيقــات والتحديــات.

:
ً
ثانيا

 مــن الحيــاد والنزاهــة فــي إدارتهــا للعمليــة االنتخابيــة، إذ 
ً
 كبيــرا

ً
أظهــرت إدارة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب قــدرا

الحــظ فريــق راصــد تعامــل إدارة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بحيــاد كبيــر مــع معظــم املترشــحين واملترشــحات 
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والقضايــا املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة، وظهــر ذلــك خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة ويــوم االقتــراع والفــرز 

وآليــات العمــل التــي انتهجتهــا الهيئــة فــي اســتخدام ضابطتهــا العدليــة.

:
ً
ثالثا

ضمــن إطــار متابعــة عمليــة تســجيل املترشــحين واملترشــحات والفتــرة الزمنيــة التــي تلتهــا رصــد فريــق املراقبيــن 

 من الشكاوى املتعلقة بتدخات من قبل بعض الجهات الرسمية وشبه الرسمية قبيل انتهاء 
ً
امليدانيين عددا

موعــد االنســحابات الرســمية بهــدف تحييــد وســحب بعــض املرشــحين ضمــن بعــض الجماعــات السياســية، 

وذلك أثر بشكل حقيقي على معيار حرية املترشحين واملترشحات من جهة ومعيار حرية الناخبين والناخبات 

مــن جهــة أخــرى، ويذكــر أن هــذه التدخــات أســهمت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالتأثيــر علــى مخرجــات 

 علــى 
ً
العمليــة االنتخابيــة، ومثــال ذلــك مــا حصــل فــي الدائــرة الثالثــة فــي عمــان ودائــرة مادبــا االنتخابيــة، واســتنادا

 مــع تطلعــات األردنييــن 
ً
مــا تقــدم فإننــا فــي راصــد نو�ســي بضمــان عــدم التدخــل مــن أي جهــٍة كانــت وذلــك انســجاما

 للتوجيهــات امللكيــة وذلــك بهــدف الحفــاظ علــى املســار الديمقراطــي 
ً
نحــو إجــراء انتخابــات أكثــر حريــة وموائمــة

 علــى اختيــارات وتوجهــات الناخبيــن والناخبــات.
ً
ولضمــان بنــاء املؤسســة التشــريعية ارتــكازا

:
ً
رابعا

شــكل اســتخدام املــال الفاســد ومــا ارتبــط بــه مــن عمليــات شــراء أصــوات قبيــل يــوم االقتــراع وحتــى يــوم االقتــراع 

 غيــر مســبوق لتفاقــم هــذه الظاهــرة 
ً
 علــى مجمــل العمليــة االنتخابيــة، وشــهدنا فــي هــذه االنتخابــات انتشــارا

ً
تأثيــرا

 علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، كمــا شــهدت هــذه العمليــة االنتخابيــة بكافــة 
ً
والتــي بدورهــا أثــرت ســلبا

مراحلهــا تحويــل 51 قضيــة مرتبطــة بعمليــات شــراء األصــوات واســتخدام املــال الفاســد منهــا 9 قضايــا حولــت 

لغايــة إصــدار  القضايــا  ببعــض  البــت  وتــم  العــام،  املدعــي  إلــى  42 قضيــة  بينمــا حولــت  إلــى األجهــزة األمنيــة، 

( بعــد يــوم االنتخابــات وتــم الحكــم بالســجن علــى مجموعــة مــن األشــخاص املتورطيــن 
ً
هــذا التقريــر )85 يومــا

 بــأن كافــة القضايــا التــي تــم تحويلهــا إلــى املدعــي العــام قدمــت الهيئــة املســتقلة 
ً
بالقضايــا التــي تــم البــت بهــا، علمــا

لانتخابــات أدلــة وبراهيــن فــي هــذه القضايــا، دون أن يتــم البــت بالبعــض منهــا، وهــذا ســاهم بشــكل حقيقــي 

بإضعــاف ثقــة املواطــن فــي معاقبــة مرتبكــي هــذه القضايــا والحــد مــن هــذه الظاهــرة، وبالتالــي ازدادت حــاالت 

شراء األصوات التي تم ضبطها خال يوم االقتراع، وإننا في راصد نؤكد على أن هذه الظاهرة أخلت بالعدالة 

االنتخابيــة مــا بيــن املترشــحين واملترشــحات مــن جهــة، كمــا أخلــت بالحريــة االنتخابيــة للناخبيــن والناخبــات مــن 
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جهــٍة أخــرى وعــززت الضغــوط املمارســة عليهــم واســتغال احتياجاتهــم االقتصاديــة لتوجيــه أصواتهــم نحــو 

مترشــحين أو مترشــحات بعينهــم.

:
ً
خامسا

فيمــا يتعلــق بــأداء العامليــن والعامــات فــي العمليــة االنتخابيــة فقــد أظهــرت كــوادر لجــان االنتخــاب املنتشــرة فــي 

 
ً
 فــي تطبيــق اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالعمليــة االنتخابيــة خصوصــا

ً
 ملموســا

ً
كافــة دوائــر اململكــة ضعفــا

عمليــات التجميــع التــي شــهدت العديــد مــن املمارســات واالجتهــادات الشــخصية، والتــي يخ�ســى بأنهــا أثــرت علــى 

بعــض نتائــج املترشــحين، باإلضافــة إلــى بعــض املمارســات التــي حدثــت أثنــاء التجميــع النهائــي وتســببت فــي بعــض 

الحــاالت بالفو�ســى مــن قبــل إمــا املترشــحين أو مندوبيهــم.

 

:
ً
سادسا

أمــا بمــا يتعلــق بــأداء لجــان التجميــع النهائــي علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة، فقــد كشــفت عمليــة املراقبــة مــن 

 فــي زيــادة حــدة التوتــر 
ً
 أساســيا

ً
قبــل فريــق راصــد وجــود تبايــن فــي وضــوح اإلجــراءات وتطبيقهــا، وهــذا كان عامــا

فــي مقــار التجميــع النهائــي، كمــا لوحــظ تكــرار لألخطــاء أثنــاء عمــل مدخلــي البيانــات ســيما وأن عمليــة اإلدخــاالت 

يتم بثها بشــكل مباشــر أمام الحضور وهذا ســاهم في الحد من ثقة ومصداقية اللجان أمام بعض املترشــحين 

واملترشحات.

:
ً
سابعا

بخصــوص اإلطــار التشــريعي الناظــم للعمليــة االنتخابيــة فإنــه وحســب املعاييــر الدوليــة للتطبيــق الديمقراطــي، 

ال يوجــد أي إلــزام للــدول بتحديــد نظــام انتخابــي معيــن، إذ أن األنظمــة االنتخابيــة حــول العالــم يتــم اختيارهــا 

وتجانــس  االنتخابيــة  والثقافــة  املحليــة  السياســية  البيئــة  مثــل  للدولــة،  املحليــة  العوامــل  مــع  يتناســب  بمــا 

املكونــات املجتمعيــة وقــدرة األحــزاب والتنظيمــات السياســية علــى اســتقطاب الناخبيــن، إال أن املمارســات 

الفضلــى فــي العديــد مــن الــدول قــد بينــت أن الوصــول إلــى اإلصــاح االنتخابــي املنشــود، يتطلــب تطويــر النظــام 

االنتخابــي بمــا يتناغــم واحتياجــات التنميــة السياســية املرتكــزة علــى العوامــل املحليــة ســالفة الذكــر.
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القــوى السياســية فحســب، إذ أن العديــد مــن  إلــى النظــام االنتخابــي كركيــزة آلليــة توزيــع  وال يمكــن النظــر 

 بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة 
ً
 وثيقــا

ً
األبحــاث والدراســات املختصــة بينــت أن األنظمــة االنتخابيــة مرتبطــة ارتباطــا

ومعــدالت تطــور الســلوك التصويتــي، وعلــى ذلــك، فعنــد العمــل علــى إيجــاد نظــام انتخابــي بديــل، فإنــه ال بــد مــن 

مراعــاة االحتياجــات التنمويــة املتعلقــة بالضمانــات اإلجرائيــة التــي يخلقهــا النظــام االنتخابــي وقدرتــه علــى رفــع 

وعــي الناخبيــن بالتــوازي مــع مراعــاة االحتياجــات املتعلقــة بتمكيــن التنظيمــات واألحــزاب السياســية.

 

نزاهــة  ضمــان  فــي   
ً
أساســيا  

ً
عنصــرا تشــكل  والتقنــي  التشــريعي  الصعيديــن  علــى  اإلجرائيــة  الضمانــات  إن 

وشــفافية وحريــة وعدالــة العمليــة االنتخابيــة بمختلــف مراحلهــا، إذ أن اإلطــار القانونــي الناظــم لانتخابــات 

النيابيــة، واملتمثــل بالدســتور وقانــون االنتخــاب ملجلــس النــواب وقانــون الهيئــة املســتقلة لانتخــاب باإلضافــة 

بينــت  التنفيذيــة الصــادرة عنهــا تشــكل بمجموعهــا مرتكــزات ســير العمليــة االنتخابيــة، وقــد  التعليمــات  إلــى 

مخرجــات مراقبــة حيثيــات املراحــل االنتخابيــة منــذ بدايتهــا وجــود قصــور فــي هــذه املرتكــزات أدى فــي بعــض 

األحيــان إلــى وقــوع انتهــاكات انتخابيــة حرجــة دون محاســبية للمســؤولين عنهــا أو تصحيــح ألثرهــا.  
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مقارنة	اإلجراءات	االنتخابية	لعام	2020	باملعايير	الدولية	الخاصة	

باالنتخابات

تطبيقهــا  تــم  التــي  اإلجــراءات  مقارنــة  علــى  راصــد  تحالــف  عمــل  النيابيــة،  االنتخابــات  مراقبــة  ســياق  ضمــن 

االنتخابيــة  النزاهــة  وهــي  لانتخابــات  الناظمــة  الدوليــة  املعاييــر  مــع   2020 لعــام  االنتخابيــة  العمليــة  خــال 

والحريــة والشــفافية والعدالــة، وفيمــا يلــي الخاصــات التــي تــم التوصــل إليهــا بعــد مراقبــة كافــة مراحــل العمليــة 

االنتخابيــة:

:	فيما	يتعلق	بنزاهة	العملية	االنتخابية
ً
أوال

1.	الضمانات	اإلجرائية

 تضمــن قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 والــذي أجريــت عليــه انتخابــات البرملــان التاســع عشــر 2020، 

مجموعــة مــن الضمانــات اإلجرائيــة الخاصــة بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة، كمــا اشــتمل اإلطــار القانونــي الناظــم 

لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  وقانــون  األردنــي  االنتخــاب  بقانــون  واملتمثــل  االنتخابيــة  العمليــة  ســير  ملجريــات 

والتعليمــات التنفيذيــة الصــادرة عنهــا علــى مجموعــة مــن الضمانــات اإلجرائيــة لســامة ســير العمليــة، إال أن 

 فــي وضــع ضمانــات إجرائيــة كاملــة قــادرة علــى منــع عمليــات التاعــب 
ً
قانــون االنتخــاب مــا زال يعانــي قصــورا

والتأثير على إرادة الناخبين، ورغم محاوالت الهيئة املستقلة لانتخاب سد تلك الثغرات عن طريق تعليماتها 

التنفيذيــة، مثــل تحديــد مركــز االقتــراع للناخبيــن ضمــن التعليمــات التنفيذيــة، وضمــان وجــود كاميــرات أثنــاء 

عمليــة الفــرز وعــّد األصــوات، والتأكــد مــن إعــداد محاضــر للفــرز وتعليقهــا علــى أبــواب غــرف ومراكــز االقتــراع. 

كذلــك لــم يتضمــن قانــون االنتخــاب أن يتــم تجميــع األصــوات علــى مســتوى املراكــز إال أن الهيئــة املســتقلة 

باالقتــراع  الخاصــة  التنفيذيــة  التعليمــات  مــن   )24( للمــادة  تضمينهــا  خــال  مــن  ذلــك  تداركــت  لانتخــاب 

وفــرز وعــّد األصــوات إال أنهــا لــم تفصــح عــن آليــات املحاســبة والعقــاب لــكل مــن لــم يلتــزم بتطبيــق التعليمــات 

التنفيذيــة بشــكل دقيــق، وعلــى الرغــم مــن محاولــة الهيئــة لتقديــم ضمانــات إجرائيــة إضافيــة، إال أن تلــك 

لــم تكــن كافيــة لتحقيــق درجــة النزاهــة االنتخابيــة املنشــودة، ولوحــظ وجــود مؤشــرات معياريــة  الضمانــات 

لضعــف املحاســبة فيمــا يتعلــق بخــرق اإلطــار القانونــي الناظــم للعمليــة مــن قبــل األفــراد القائميــن علــى إدارة 

 لــدى البعــض مــن الكــوادر العاملــة 
ً
 خــال عمليــات الفــرز ضعفــا

ً
تفاصيــل العمليــة االنتخابيــة، ولوحــظ أيضــا

 بمــا يتعلــق بآليــات احتســاب األصــوات وإعــداد املحاضــر. 
ً
ضمــن لجــان االقتــراع والفــرز خصوصــا
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2.	سالمة	جداول	الناخبين

الهيئــة  التــي أصدرتهــا  األوليــة  الناخبيــن  جــداول  فــي  الــواردة  املعلومــات  مــن  تحقــق  راصــد عمليــة  فريــق  نّفــذ 

املســتقلة لانتخــاب بتاريــخ 2020/8/24، حيــث نــص قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 فــي الفقــرة )أ( مــن 

 مــن التاريــخ املحــدد 
ً
املــادة )3( علــى أن لــكل أردنــي بلــغ ثمانــي عشــرة ســنة شمســية مــن عمــره قبــل تســعين يومــا

إلجــراء االقتــراع الحــق فــي انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب، وبنــاًء علــى هــذه املــادة أعــدت دائــرة األحــوال املدنيــة 

الجــداول االنتخابيــة، حيــث وصــل عــدد مــن يحــق لهــم االقتــراع فــي جــداول الناخبيــن األوليــة إلــى 4,655,411 

 
ً
4,640,643 ناخبــا فــي جــداول الناخبيــن النهائيــة    وناخبــة، بينمــا كان عــدد الذيــن يحــق لهــم االقتــراع 

ً
ناخبــا

وناخبــة، وباالطــاع علــى نتائــج التحقــق مــن دقــة قوائــم الناخبيــن الــذي أجــراه فريــق راصــد علــى الجــداول األوليــة 

للناخبيــن خــال انتخابــات 2020 تبيــن أن دقــة املعلومــات الــواردة فــي جــداول الناخبيــن بلغــت )3(%98,4 بينمــا 

 فــي نســبة دقــة املعلومــات الــواردة فــي 
ً
بلغــت نســبة الدقــة %97 خــال عــام 2016، وبذلــك نــرى أن هنــاك تطــورا

الجــداول األوليــة. 

3.	نزاهة	االقتراع	وتدفق	الناخبين

شــهدت انتخابــات املجلــس النيابــي التاســع عشــر ضمانــات إجرائيــة لتحقيــق نزاهــة عمليــة االقتــراع وذلــك مــن 

خــال اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــة االقتــراع وتدفــق الناخبيــن، وفــي هــذا الســياق عمــل فريــق راصــد باالرتــكاز 

علــى مجموعــة مــن املمارســات الدوليــة الفضلــى املتعلقــة لقيــاس نزاهــة عمليــة االقتــراع وتدفــق الناخبيــن علــى 

بنــاء نمــاذج خاصــة هــدف لقيــاس نزاهــة عمليــة االقتــراع وتدفــق الناخبيــن وتــم توزيعهــا علــى املراقبيــن املحلييــن 

الذيــن وصــل عددهــم إلــى 2500 مراقبــة ومراقــب محلــي توزعــوا علــى غــرف ومراكــز االقتــراع، حيــث تــم تغطيــة 

%75 مــن مراكــز االقتــراع علــى مســتوى اململكــة، وتــم توزيــع أكثــر مــن 200 مراقــب متحــرك، وتــم جمــع 1270 

مخالفــة انتخابيــة انتخابيــة تــم إيصالهــا بشــكل مباشــر إلــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، وتنوعــت املاحظــات 

واملخالفــات االنتخابيــة وتــم تقســيمها إلــى ماحظــات مرتبطــة بمحاولــة التصويــت ألكثــر مــن مــرة مــن قبــل نفــس 

الشــخص حيــث تكــررت خمــس مــرات ومثــال ذلــك مدرســة الحســينية الثانويــة الشــاملة للبنــات فــي دائــرة بــدو 

الجنــوب ومدرســة الســماكية فــي دائــرة الكــرك ومدرســة أم رمانــة األساســية للبنــات فــي الزرقــاء الثانيــة ومدرســة 

الزبيديــة الثانويــة الشــاملة للبنــات فــي عمــان األولــى، ووصــل تعــداد املاحظــات املرتبطــة بالتأثيــر علــى الناخبيــن 

والناخبــات إلــى 137 ماحظــة ومثــال ذلــك مدرســة القريــات األساســية املختلطــة فــي دائــرة مادبــا ومدرســة ســمير 

الرفاعــي فــي دائــرة عمــان الثالثــة، فيمــا وصــل تعــداد املاحظــات املرتبطــة عــدم تنقيــط الحبــر بســبب رفــض 

 https://ibit.ly/7b3Q :دراسة راصد حول التحقق من املعلومات الواردة في جداول الناخبين األولىة  )3(

https://ibit.ly/7b3Q
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الناخبيــن إلــى 13 حالــة ومثــال ذلــك مدرســة مقبلــة الثانويــة للبنيــن فــي جــرش ومدرســة طبريــا الثانويــة الشــاملة 

187 غرفــة اقتــراع لعــدة أســباب مختلفــة ومثــال ذلــك  فــي  اربــد األولــى، وتوقفــت عمليــة االقتــراع  فــي  للبنــات 

مدرســة ســكينة بنــت الحســين الثانويــة الشــاملة للبنــات صنــدوق 266 فــي دائــرة الزرقــاء األولــى ومدرســة فاطمــة 

الزهــراء األساســية املختلطــة صنــدوق رقــم 527 فــي دائــرة الكــرك ومدرســة العاشــرة الثانويــة املختلطــة صنــدوق 

رقــم 96 فــي دائــرة العقبــة. 

4.	نزاهة	عد	األصوات	وفرزها	

تعتبــر نزاهــة عــّد األصــوات وفرزهــا مــن أهــم املمارســات الدوليــة الفضلــى التــي تســاهم فــي تعزيــز نزاهــة العمليــة 

 
ً
االنتخابيــة بمجملهــا، وفــي هــذا الســياق شــهد اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــة عــد األصــوات وفرزهــا تطــورا

مــن حيــث مواكبتــه للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بنزاهــة وشــفافية وعدالــة العمليــة االنتخابيــة، حيــث تــم إلــزام 

لجــان االقتــراع والفــرز بتعليــق نســخة مــن محضــر فــرز األصــوات علــى مدخــل غــرف االقتــراع فــور انتهائهــم 

إلــى اإلعامييــن، كمــا  الفــرز بحضــور مندوبــي املرشــحين والجهــات الرقابيــة املحليــة والدوليــة باإلضافــة  مــن 

أتيــح بــاب االعتــراض الفــوري علــى مجريــات العمليــة مــن قبــل املرشــحين ومندوبيهــم، والفصــل الســريع فــي تلــك 

االعتراضــات، كمــا تــم إلــزام اللجــان االنتخابيــة مــن تجميــع األصــوات علــى مســتوى املركــز االنتخابــي وتعليــق 

محضــر التجميــع علــى بــاب مركــز االنتخــاب أمــام املندوبيــن واملراقبيــن واملحلييــن والدولييــن إال أن بعــض لجــان 

االقتــراع والفــرز لــم تلتــزم بهــا ومثــال ذلــك مدرســة راكيــن الثانويــة للبنيــن فــي دائــرة الكــرك،، كمــا اعتمــدت الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب تقنيــة الفــرز أمــام الكاميــرات وذلــك مــن خــال تثبيــت كاميــرا فــي كل غرفــة اقتــراع يتــم فــرز 

األصــوات مــن خالهــا علــى أن تكــون الشاشــة الناقلــة للصــورة أمــام املندوبيــن واملراقبيــن واإلعامييــن، والــذي 

أســهم فــي زيــادة نزاهــة عمليــة عــّد األصــوات وفرزهــا.

وبمــا يتعلــق ببــدء إجــراءات العــد والفــرز فقــد تبيــن أن كافــة لجــان االنتخــاب قامــت بإفــراغ صنــدوق االقتــراع 

%10 مــن  أمــام الجميــع وكشــف أوراق االقتــراع أمــام جميــع املوجوديــن، وأظهــرت مراقبــة عمليــة الفــرز أن 

غــرف االقتــراع أنهــت عمليــة الفــرز فــي ســاعة واحــدة أو أقــل، فيمــا اســتغرقت عمليــة الفــرز أكثــر مــن ســاعة 

وأقــل مــن ســاعتين فــي %47.5 مــن غــرف االقتــراع، بينمــا وصلــت نســب غــرف االقتــراع التــي اســتغرق فيهــا الفــرز 

أكثــر مــن ســاعتين %42.5 مــن غــرف االقتــراع التــي تواجــد بهــا الراصــدون. 

أمــا فــي الجانــب اإلجرائــي فقــد شــهد هــذا الجانــب مجموعــة مــن االختــاالت التــي أثــرت علــى نزاهــة عــّد األصــوات 

وفرزهــا، وتمثلــّت هــذه االختــاالت بأخطــاء فرديــة مــن قبــل أعضــاء لجــان االقتــراع والفــرز، فقــد لوحــظ أن 
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إلــى غــرف االقتــراع ومثــال ذلــك مركــز  الدخــول  مــن  للمراقبيــن  لــم يســمحوا  اللجــان  بعــض رؤســاء وأعضــاء 

عائشــة أم املؤمنيــن األساســية املختلطــة فــي دائــرة عمــان الرابعــة، ومدرســة برمــا فــي جــرش، ومدرســة املشــارع 

الثانويــة للبنــات فــي اربــد الرابعــة، ويذكــر أن بعــض رؤســاء لجــان االنتخــاب علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة 

لــم تســمح للراصديــن بالدخــول إلــى مواقــع الفــرز النهائــي وعلــى الرغــم مــن أن الهيئــة اســتجابت وتــم حــل هــذه 

اإلشــكالية إال أننــا نــرى ضــرورة أن يكــون أعضــاء ورؤســاء اللجــان علــى معرفــة تامــة باألطــر القانونيــة، دون أن 

يتــم التواصــل معهــم مــن قبــل الهيئــة خــال يــوم االقتــراع ملــا فــي ذلــك مــن إربــاك قــد تشــهده العمليــة االنتخابيــة، 

 مــا بيــن لجــان االقتــراع والفــرز فــي التعامــل مــع املســتجدات 
ً
 واضحــا

ً
كمــا أظهــرت عمليــة املراقبــة أن هنالــك تباينــا

التــي تطــرأ خــال عمليــة االقتــراع والفــرز.

وشــهدت مرحلــة فــرز األصــوات علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة مجموعــة مــن املاحظــات التــي أســهمت فــي 

تأخيــر عمليــة اســتخراج النتائــج علــى مســتوى الدوائــر، وتنوعــت هــذه املاحظــات مــا بيــن عــدم املعرفــة الكاملــة 

بــدو الجنــوب، وتعطــل النظــام االلكترونــي  فــي دائــرة  آلليــة احتســاب األصــوات وتجميــع النتائــج كمــا حصــل 

لعمليــة جمــع وعــّد األصــوات فــي دائــرة عمــان الخامســة، ممــا دفــع اللجنــة إلــى اســتخدام الجــداول املتواجــدة 

علــى األجهــزة بصيغــة )Excel( ولوحــظ قيــام رئيــس إحــدى مراكــز االقتــراع فــي دائــرة عمــان الثالثــة الســتكمال 

 داخــل مركــز اســتخراج النتائــج الخاصــة بالدائــرة 
ً
تعبئــة املحاضــر الخاصــة  بمركــز االقتــراع الــذي يرأســه ورقيــا

االنتخابيــة الثالثــة، أمــا بمــا يتعلــق بدائــرة اربــد الرابعــة فقــد أظهــرت عمليــة املراقبــة توقــف متكــرر لعمليــة 

الفــرز وذلــك بســبب تدخــل أحــد املترشــحين فــي عمليــة الفــرز وتواجــد أشــخاص غيــر مصــرح لهــم داخــل مركــز 

التجميــع النهائــي، أمــا بمــا يتعلــق بدائــرة املفــرق فقــد رفــض رئيــس لجنــة االنتخــاب علــى مســتوى الدائــرة طباعــة 

أو عــرض املحضــر النهائــي لعملــي تجميــع األصــوات. 

5.	سالمة	تجميع	األصوات	واإلعالن	عن	النتائج	األولية	والنهائية

 فيمــا يخــص عمليــة تجميــع األصــوات واإلعــان عــن النتائــج 
ً
شــهدت انتخابــات املجلــس التاســع عشــر تطــورا

األوليــة والنهائيــة، حيــث أفــردت الهيئــة املســتقلة لانتخابــات تعليمــات تنفيذيــة خاصــة لهــذه العمليــة وهــو مــا 

 املمارســات 
ً
 فــي انتخابــات املجلــس الســابع عشــر، حيــث واكبــت التعليمــات التنفيذيــة نظريــا

ً
لــم يكــن موجــودا

الدوليــة التــي تختــص بمرحلــة تجميــع األصــوات واإلعــان عــن النتائــج األوليــة والنهائيــة.

 ملــا ورد فــي التعليمــات التنفيذيــة حيــث لوحــظ وجــود العديــد مــن املمارســات التــي 
ً
إال أنــه التطبيــق جــاء مغايــرا

أوردهــا املراقبيــن امليدانييــن والتــي مّســت نزاهــة عمليــة تجميــع األصــوات واإلعــان عــن النتائــج األوليــة والنهائيــة، 
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فعلــى ســبيل املثــال لــم تلتــزم جميــع اللجــان االنتخابيــة بتجميــع األصــوات علــى مســتوى مراكــز االنتخــاب وهــو مــا 

خالــف املــادة )24( مــن التعليمــات التنفيذيــة، وفيمــا يتعلــق بــأداء العامليــن والعامــات فــي العمليــة االنتخابيــة 

 فــي تطبيــق اإلجــراءات 
ً
 ملموســا

ً
فقــد أظهــرت كــوادر لجــان االنتخــاب املنتشــرة فــي كافــة دوائــر اململكــة ضعفــا

 عمليــات التجميــع التــي شــهدت العديــد مــن املمارســات 
ً
والتعليمــات الخاصــة بالعمليــة االنتخابيــة خصوصــا

واالجتهادات الشــخصية، والتي يخ�ســى بأنها أثرت على بعض نتائج املترشــحين، باإلضافة إلى بعض املمارســات 

التــي حدثــت أثنــاء التجميــع النهائــي وتســببت فــي بعــض الحــاالت بالفو�ســى مــن قبــل إمــا املترشــحين أو مندوبيهــم.

أمــا بمــا يتعلــق بــأداء لجــان التجميــع النهائــي علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة، فقــد كشــفت عمليــة املراقبــة مــن 

 فــي زيــادة حــدة التوتــر 
ً
 أساســيا

ً
قبــل فريــق راصــد وجــود تبايــن فــي وضــوح اإلجــراءات وتطبيقهــا، وهــذا كان عامــا

فــي مقــار التجميــع النهائــي، كمــا لوحــظ تكــرار لألخطــاء أثنــاء عمــل مدخلــي البيانــات ســيما وأن عمليــة اإلدخــاالت 

يتــم بثهــا بشــكل مباشــر أمــام الحضــور ومثــال ذلــك مــا حــدث فــي دائــرة العاصمــة الخامســة، وهــذا ســاهم فــي 

املســتغرق  الوقــت  يخــص  وفيمــا  واملترشــحات،  املترشــحين  بعــض  أمــام  اللجــان  ومصداقيــة  ثقــة  مــن  الحــد 

فــي الوقــت املســتغرق   
ً
إلخــراج النتائــج األوليــة والنهائيــة علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة فقــد لوحــظ تباينــا

حيــث اســتمرت عمليــة الفــرز النهائــي علــى مســتوى دائــرة الكــرك مــا يقــارب 24 ســاعة وفــي دائــرة البلقــاء واربــد 

األولــى فقــد اســتمرت عمليــة الفــرز النهائــي أكثــر مــن 24 ســاعة. 

الذيــن  األشــخاص  جميــع  مــن  يتحققــوا  أن  االنتخــاب  لجــان  علــى  تحتــم  األصــوات  تجميــع  ســامة  أن  كمــا 

يتواجــدوا داخــل غرفــة االقتــراع والفــرز، حيــث كشــف املراقبيــن امليدانييــن لتحالــف راصــد أن بعــض غــرف 

املســتقلة  الهيئــة  قبــل  مــن  باجــات معتمــدة  وبــدون  مدنــي  بلبــاس  أشــخاص  وجــود  والفــرز شــهدت  االقتــراع 

لانتخــاب داخــل الغــرف أثنــاء عمليــة الفــرز كمــا يبيــن الشــكل )2(، ولــم يتــم التعامــل معهــم مــن قبــل لجــان 

املطلــوب.  بالشــكل  والفــرز  االقتــراع 
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الشكل )2(: ُيبين ماحظات الراصدين خال عملية الفرز ، املصدر: راصد

كما تبين في الفترة الاحقة ليوم االنتخاب وجود العديد من الدالالت على وقوع خروقات أثرت على مخرجات 

العمليــة االنتخابيــة، فنتائــج عمليــة تجميــع األصــوات املــوازي )PVT( التــي قــام بهــا راصــد، باإلضافــة إلــى نتائــج  

تقاريــر لجــان الخبــرة الصــادرة بأمــر قضائــي، ونتائــج التحليــل اإلحصائــي التــي قــام بهــا فريــق راصــد، بينــت أن 

أغلــب الخروقــات التــي تــم توثيقهــا كانــت ناجمــة عــن أخطــاء فرديــة وضعــف فــي قــدرات الكــوادر املشــرفة علــى 

العمليــة االنتخابيــة مثــل أخطــاء إدخــال البيانــات واحتســاب املجاميــع وضعــف تطبيــق اإلجــراءات الخاصــة 

بالعــد والفــرز، األمــر الــذي أدى لخلــق انطباعــات ســلبية عــن مجريــات العمليــة.

:	فيما	يتعلق	بشفافية	العملية	االنتخابية
ً
ثانيا

1.	إتاحة	املعلومات	االنتخابية	للجمهور

تتبــع فريــق راصــد مجموعــة مــن املؤشــرات التــي تتعلــق بشــفافية العمليــة االنتخابيــة مــن خــال تقييمــات كميــة 

تــم اعتمادهــا حــول إتاحــة املعلومــات االنتخابيــة للجمهــور، وبينــت املخرجــات أن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

اســتطاعت أن توفــر قــدر عــاٍل مــن شــفافية اإلدارة االنتخابيــة إال أنهــا لــم تقــدم كل مــا يلــزم مــن معلومــات حتــى 

يتمكــن الجمهــور مــن اإلطــاع علــى مجريــات العمليــة االنتخابيــة بكافــة تفاصيلهــا. 

ومــن املمارســات التــي وثّقهــا راصــد خــال فتــرة انتخابــات املجلــس التاســع عشــر عــدم قيــام الهيئــة املســتقلة 

واكتفــت   ،)CSV( والتحليــل  للبحــث  وقابلــة  مفتوحــة  إلكترونيــة  بصيــغ  الناخبيــن  جــداول  بنشــر  لانتخــاب 

بنشــرها بصيــغ محميــة ومشــفرة )PDF(، ممــا حــّد مــن شــفافية الهيئــة فــي إتاحــة املعلومــات للجمهــور، كمــا أن 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لــم تجــد آليــات مناســبة إلخطــار املواطنيــن بقراراتهــا وقــرارات دائــرة األحــوال املدنيــة 

حــول قبــول أو رفــض اعتراضاتهــم علــى جــداول الناخبيــن األوليــة، وضمــن إطــار زمنــي معقــول يتيــح للناخــب 

إعــداد الوثائــق الازمــة لتقديــم الطعونــات فــي محاكــم البدايــة. 

1.9 %
من غرف الفرز تواجد بها أشخاص غير معروفين 

وبدون ارتداء لباجات رسمية

مالحظات الراصدين خالل عملية الفرز 
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وفيمــا يتعلــق بنشــر النتائــج النهائيــة لانتخابــات علــى مســتوى غــرف االقتــراع فلــم تنشــر الهيئــة لغايــة إصــدار 

هــذا التقريــر النتائــج علــى موقعهــا االلكترونــي، ويتوجــب علــى الهيئــة لضمــان الحفــاظ علــى مؤشــرات الشــفافية 

أن تنشــر النتائــج بصيــغ مفتوحــة لتســهيل مهمــة التدقيــق اإلحصائــي للنتائــج وذلــك ضمــن إطــار زمنــي منســجم 

مــع اإلطــار الزمنــي الخــاص بالطعونــات التــي تــم تقديمهــا علــى النتائــج النهائيــة. 

2.	اإلفصاح	املالي	عن	مصادر	تمويل	الحمالت	االنتخابية

 باإلفصاح عن موارد تمويل الحملة االنتخابية 
ً
تميزت انتخابات املجلس التاسع عشر بإلزام املرشحين نظريا

وســبل إنفاقهــا وذلــك مــن خــال الفقــرة )أ( مــن املــادة )14( مــن التعليمــات التنفيذيــة الخاصــة بقواعــد حمــات 

الدعايــة االنتخابيــة)4(، كمــا ألزمــت التعليمــات التنفيــذي فــي املــادة )15( منهــا بضــرورة فتــح حســاب بنكــي لــكل 

قائمــة انتخابيــة لغايــات رصــد املبالــغ املخصصــة للحملــة االنتخابيــة، وتــم اشــتراط تعييــن مدقــق حســابات 

قانونــي يتولــى تدقيــق حســابات القائمــة.

وتبيــن أن جميــع القوائــم التزمــت بفتــح حســاب بنكــي لــدى البنــوك التجاريــة العاملــة فــي اململكــة، ولكــن فيمــا 

مدققــي  تقريــر  قدمــت  االنتخابيــة  القوائــم  مــن  محــدود  عــدد  أن  ظهــر  الحســابات،  مدققــي  بتقاريــر  يتعلــق 

الحســابات، ورغــم قصــور اإلطــار القانونــي بعــدم تحديــد فتــرة زمنيــة لتقديــم تقريــر مدقــق الحســابات إال أن 

الهيئــة لــم تفصــح عــن مخاطبتهــا للقوائــم االنتخابيــة وإلزامهــا بتقديــم تقريــر مدقــق حســابات، كمــا أن تأخيــر 

مثــل هــذه اإلجــراءات يخــّل بشــفافية اإلفصــاح املالــي والــذي مــن املفتــرض أن يتــم كشــفه للجمهــور ممــا أســهم فــي 

الحــد مــن قــدرة الناخبيــن علــى االطــاع علــى أحجــام ومصــادر التمويــل الخاصــة بالقوائــم االنتخابيــة.

:	فيما	يتعلق	بعدالة	العملية	االنتخابية
ً
ثالثا

1.	أثر	جائحة	كورونا	وإجراءات	مواجهتها:	

لقــد كان إلجــراءات مواجهــة انتشــار فيــروس كورونــا مــن فــرض حظــر جزئــي وشــامل وتطبيــق إجــراءات التباعــد 

االجتماعــي األثــر الشــديد علــى مســتوى العدالــة االنتخابيــة، حيــث قــررت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب إغــاق 

املقــرات االنتخابيــة ومنــع إقامــة أيــة مهرجانــات أو اجتماعــات انتخابيــة، واقتصــرت املظاهــر االنتخابيــة علــى 

حمــات الترويــج والدعايــة االنتخابيــة عبــر شاشــات التلفــزة ووســائل التواصــل االجتماعــي، وتعليــق اليافطــات 

نصــت الفقــرة )أ( مــن املــادة )14( أن علــى مفو�ســي القوائــم وأي مــن املرشــحين فيهــا اإلفصــاح عــن مــوارد تمويــل الحملــة االنتخابيــة لتلــك   )4(

القائمــة أو أي مــن املرشــحين فيهــا وأوجــه إنفــاق تلــك املــوارد بمــا ال يتعــارض مــع القانــون وهــذه التعليمــات.
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فــي الشــوارع العامــة، ورغــم أن هــذه اإلجــراءات تــم تطبيقهــا علــى الجميــع إال أننــا شــهدنا بعــض املمارســات مــن 

بعــض املرشــحين التــي خالفــت تعليمــات الهيئــة املســتقلة لانتخابــات وأوامــر قانــون الدفــاع، كمــا أن تطبيــق 

 في قدرات املترشــحين واملترشــحات على نشــر حماتهم االنتخابية على وســائل التواصل 
ً
اإلجراءات أظهر تباينا

االجتماعــي. 

2.	توزيع	القوة	التمثيلية

التــي  املشــكات  أبــرز   ،2020 انتخابــات  عليــه  أجريــت  الــذي   2016 لســنة    )6( رقــم  االنتخــاب  قانــون  عالــج 

لــت 
ّ
واجهــت قانــون االنتخــاب الــذي ســبقه واملتعلقــة بتوزيــع املقاعــد املخصصــة للدوائــر االنتخابيــة والتــي مث

فــي النظــام  ضعــف عدالــة توزيــع القــوة التمثيليــة ملقاعــد مجلــس النــواب، حيــث أن توزيــع املقاعــد النيابيــة 

 ولكنــه لــم يــراِع بصــورٍة معياريــة كافــة املرجعيــات املتعــارف عليهــا 
ً
 إيجابيــا

ً
الخــاص بهــذه الجزئيــة شــهَد تطــورا

 فــي توزيــع القــوى التمثيليــة مثــل البعــد الجغرافــي عــن العاصمــة والكثافــة الســكانية ومســتوى الخدمــات 
ً
دوليــا

واالحتياجــات التنمويــة، وفــي هــذا الســياق عمــل فريــق راصــد علــى تحليــل إحصائــي بنــاًء علــى مخرجــات العمليــة 

االنتخابيــة لتبيــان مقارنــات توزيــع مقاعــد مجلــس النــواب مقارنــة بنســبة املؤهليــن لانتخــاب ونســبة املقترعيــن 

كمــا يبيــن الجــدول )6(.

الجدول )6(: ُيبين مقارنة بين نسبة الناخبين واملقترعين ونسبة املقاعد حسب الدوائر االنتخابية

الرقم
الدائرة	االنتخابية

نسبة	الناخبين	من	
مجموع	الناخبين	الكلي	

في	األردن

نسبة	املقاعد	من	
مجموع	املقاعد

نسبة	املقترعين	من	
مجموع	املقترعين

%4.33.4%%6.9العاصمة األولى1

%4.4%5.2%9.6العاصمة الثانية2

%2.2%5.2%5.7العاصمة الثالثة3

%5.2%3.5%6.1العاصمة الرابعة4

%5.1%6.1%8.9العاصمة الخامسة5

%7.4%5.2%7.8اربد األولى6

%3.55.4%%3.5اربد الثانية7

%3.6%3.5%2.8اربد الثالثة8

%5.9%4.3%4.0اربد الرابعة9

%8.78.8%%7.2محافظة البلقاء10
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الرقم
الدائرة	االنتخابية

نسبة	الناخبين	من	
مجموع	الناخبين	الكلي	

في	األردن

نسبة	املقاعد	من	
مجموع	املقاعد

نسبة	املقترعين	من	
مجموع	املقترعين

%8.77.4%%4.1محافظة الكرك11

%3.52.1%%1.3محافظة معان12

%5.7%7.0%10.9الزرقاء األولى13

%3.53.0%%3.2الزرقاء الثانية14

%3.53.6%%2.4محافظة املفرق15

%3.52.2%%1.4محافظة الطفيلة16

%3.53.9%%2.6محافظة مادبا17

%3.54.5%%2.6محافظة جرش18

%3.54.0%%2.5محافظة عجلون19

%2.61.7%%1.4محافظة العقبة20

%2.64.0%%2.1دائرة بدو الشمال21

%2.62.7%%1.4دائرة بدو الوسط22

%2.63.5%%1.6دائرة بدو الجنوب23

100.0%100.0%100.0%املجموع

وبينــت نتائــج التحليــل اإلحصائــي مجموعــة مــن االختــاالت، فعلــى ســبيل املثــال بلغــت نســبة التمثيــل النيابــي 

أقــل مــن مجمــوع الذيــن يحــق لهــم االقتــراع فــي كافــة دوائــر العاصمــة عمــان، إال أن نســبة التمثيــل النيابــي زاد 

عــن نســبة املقترعيــن فــي دوائــر العاصمــة خــال انتخابــات 2020، أمــا فــي الدائــرة الثانيــة ملحافظــة اربــد كانــت 

نســبة التمثيــل النيابــي مســاوية لنســبة عــدد الذيــن يحــق لهــم االقتــراع إال أنهــا كانــت أقــل مــن نســبة املقترعيــن 

فــي انتخابــات 2020، فيمــا تشــابهت االختــاالت الــواردة فــي دوائــر بــدو الشــمال والوســط والجنــوب حيــث كانــت 

نســبة التمثيــل النيابــي أعلــى مــن نســبة الذيــن يحــق لهــم االقتــراع إال أنهــا وفــي ذات الوقــت زادت نســبة املقترعيــن 

عــن نســبة التمثيــل النيابــي.

3.	اإلنفاق	على	الحمالت	االنتخابية

 وذلــك مــن خــال نصــت 
ً
 نظريــا

ً
شــهد اإلطــار القانونــي الناظــم لعمليــة اإلنفــاق علــى الدعايــة االنتخابيــة تطــورا
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الفقــرة )ب( مــن املــادة )20()5( مــن قانــون االنتخــاب، واســتجابت الهيئــة ملــا ورد فــي قانــون االنتخــاب رقــم )6( 

لسنة 2016 وأفردت تعليمات تنفيذية خاصة بقواعد حمات الدعاية االنتخابية وتضمنت هذه التعليمات 

 خاصــة بتحديــد الســقف اإلجمالــي لإلنفــاق وذلــك فــي املــواد )14( و )15( و)16(، كمــا اشــترطت الهيئــة 
ً
مــوادا

املســتقلة لانتخــاب مــن خــال املــادة )15( فــي التعليمــات التنفيذيــة فتــح حســاب بنكــي لغايــات مــوارد وأوجــه 

الصــرف علــى الحملــة االنتخابيــة واشــترطت تعييــن مدقــق حســابات قانونــي يتولــى تدقيــق حســابات القائمــة، 

ومــن خــال اإلجــراءات التــي تبنتهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب يتبيــن أنهــا لــم تــراِع املمارســات الدوليــة الفضلــى 

املتعلقــة بعدالــة العمليــة االنتخابيــة مــن خــال اإلنفــاق علــى الحمــات االنتخابيــة، حيــث أنهــا اعتمــدت علــى 

نســبة الدخــل للفــرد فــي الدائــرة االنتخابيــة وعــدد الناخبيــن فــي الدائــرة إال أنهــا لــم تنتهــج العدالــة فــي تحديــد 

ســقف اإلنفــاق، حيــث ظهــر تبايــن واضــح فــي بيــن الدوائــر االنتخابيــة، فعلــى ســبيل املثــال تســتطيع القائمــة 

 إال أن أي قائمــة مترشــحة فــي دائــرة بــدو الجنــوب 
ً
املترشــحة فــي الزرقــاء األولــى مــن صــرف مبلــغ 2,533,020 دينــارا

واملمتــدة جغرافيــا مــن محافظــة العقبــة وحتــى محافظــة الكــرك ال تســتطيع أن تصــرف أكثــر مــن 221,604 

 أي أن قائمــة فــي الدائــرة األولــى ملحافظــة الزرقــاء يمكنهــا صــرف 11 ضعــف قائمــة مترشــحة فــي دائــرة بــدو 
ً
دينــارا

الجنــوب، ويبيــن الشــكل )3( أوجــه الصــرف املختلفــة للقوائــم املترشــحة.

الشكل )3(: أوجه صرف القوائم االنتخابية، املصدر: راصد

نصــت الفقــرة )ب( مــن املــادة )20( علــى: تحــدد األحــكام واألســس والضوابــط املتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة بمــا فــي ذلــك ضوابــط اإلنفــاق   )5(

التنفيذيــة. التعليمــات  بموجــب  املالــي 

مصاريف 
هاتف

مصاريف 
بنكية 

وعموالت
مكافآت 
مندوبين

تأمينات
دعاية

دعاية 
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أتعاب 
تدقيق 
حسابات

يافطات 
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مصاريف
ترشح
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أدوات 
صحية 
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ومــن الجديــر ذكــره أن هنــاك مجموعــة مــن املمارســات الدوليــة الفضلــى التــي كان مــن األولــى االســتناد إليهــا فيمــا 

يخص تحديد سقف الحمات االنتخابية واألخذ بمنظومة املعايير بشكل كامل بما في ذلك االمتداد الجغرافي 

الدائــرة االنتخابيــة وقيمــة الدخــل للفــرد والبعــد عــن املركــز والخدمــات املقدمــة للناخــب فــي دائرتــه االنتخابيــة، 

 أعلــى مــع معاييــر العدالــة االنتخابيــة والتطبيقــات املثلــى 
ً
كمــا أن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لــم تضمــن توافقــا

الخاصــة بمســاحات وصــول املرشــحين للناخبيــن إذا مــا أخذنــا بعيــن االعتبــار الفــوارق املعياريــة فــي التمويــل 

والثــروات الشــخصية للمرشــحين، كمــا تــم اشــتراط تعييــن مدقــق حســابات قانونــي لــكل قائمــة انتخابيــة حتــى 

يقــوم املدقــق بمتابعــة مصروفــات القائمــة  وتســليم تقريــر حســاب ختامــي للهيئــة.

4.	حيادية	السلطة	االنتخابية

املمارســات  مــع  االنتخابيــة  بموائمــة اإلجــراءات  املرتبطــة  املؤشــرات  تقييــم  فــي  مــن خــال عمــل فريــق راصــد 

الدوليــة الفضلــى لوحــظ تطــور ملحــوظ فــي أداء الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى الصعيــد التقنــي والتنظيمــي 

 إلــى االســتجابة الســريعة للماحظــات التــي كان يوردهــا تحالــف راصــد بشــكل دوري للهيئــة 
ً
واللوجســتي، إضافــة

املســتقلة لانتخــاب، كمــا يذكــر للهيئــة وقوفهــا علــى مســافة واحــدة مــن كافــة القوائــم واملترشــحين واملترشــحات 

وتعزيــز قيــم النزاهــة فــي ممارســاتها.

ومارســت الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ســلطاتها الدســتورية بدرجــة معقولــة مــن الحياديــة فــي التعامــل املعلــن 

مــع الناخبيــن واملرشــحين وجهــات الرقابــة املحليــة والدوليــة علــى حــد ســواء، إال أن الشــكاوى املقدمــة مــن قبــل 

، ولــم تبــدي 
ً
 كبيــرا

ً
مرشــحين حــول ممارســات شــراء أصــوات مــن قبــل مرشــحين آخريــن لــم تعرهــا الهيئــة اهتمامــا

جديــة فــي التعامــل مــع هــذه الظاهــرة.

5.	حق	الطعن	والتقا�ضي

أتــاح اإلطــار القانونــي الناظــم النتخابــات املجلــس التاســع عشــر حــق تقديــم الطعــن واالعتــراض خــال مراحــل 

العمليــة االنتخابيــة وأعطــى الحــق بتقديــم الطعــن واالعتــراض للناخبيــن واملرشــحين علــى حــد ســواء ممــا عِمــل 

علــى مواكبــة املعاييــر الدوليــة املتعلقــة فــي تكريــس العدالــة االنتخابيــة مــن خــال حــق الطعــن والتقا�ســي، كمــا 

أتــاح اإلطــار القانونــي لــإلدارة االنتخابيــة التحويــل للقضــاء كل مــن يســاهم فــي انتهــاك ســير العمليــة االنتخابيــة 

ســواًء مــن موظفيــن أو ناخبيــن أو مرشــحين تحويلهــم للقضــاء.
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وفيمــا يتعلــق باالعتراضــات التــي قدمهــا املواطنــون إبــان عــرض الجــداول األوليــة للناخبيــن، فوصــل مجمــوع 

، حيــث شــكلت 
ً
 منهــا كمــا تــم رفــض 4320 اعتراضــا

ً
 تــم قبــول 29912 اعتراضــا

ً
االعتراضــات إلــى 34232 اعتراضــا

فــي جــداول الناخبيــن  الــواردة  %0.7 مــن مجمــوع األســماء  مــا نســبته  تــم تقديمهــا  التــي  مجمــوع االعتراضــات 

األوليــة، وانقســمت االعتراضــات املقدمــة إلــى اعتراضــات علــى املعلومــات الــواردة بحــق الشــخص نفســه وذلــك 

بهــدف تحديثهــا واعتراضــات تقــدم بهــا أشــخاص علــى غيرهــم، ومــن الجديــر ذكــره أن مجلــس مفو�ســي الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب قــام برفــض جميــع االعتراضــات التــي تقــدم بهــا أشــخاص علــى غيرهــم بحجــة عــدم وجــود 

وثائــق وبيانــات كافيــة لقبــول الطلــب.

وأتــاح اإلطــار القانونــي تقديــم الطعــون إبــان مرحلــة الترشــح وأعطــى لــكل مــن املرشــحين والقوائــم أنفســهم 

للطعــن بقــرار الهيئــة كمــا أعطــى الحــق للناخبيــن بالطعــن بقــرارات قبــول ورفــض املرشــحين والقوائــم، ومــن 

الجديــر ذكــره أن جميــع هــذه الطعــون تقــدم أمــام محاكــم االســتئناف للنظــر فيهــا، وبلغــت الطعــون التــي قدمهــا 

 تــم قبــول 5 طعــون ورفــض 6 طعــون أمــا 
ً
املرشــحين ضــد قــرارات مجلــس مفو�ســي الهيئــة املســتقلة 12 طعنــا

 منهــا 
ً
 واحــدا

ً
فيمــا يخــص الطعــون املقدمــة مــن قبــل الناخبيــن فقــد وصــل عددهــا إلــى 6 طعــون تــم قبــول طعنــا

ورفــض 5 طعــون آخريــن، وبخصــوص الطعــون التــي تــم تقديمهــا بعــد إصــدار نتائــج االنتخابــات، فتــم تقديــم 

 .
ً
 أو شــكا

ً
 وكانــت ســبب الــرد إمــا موضوعــا

ً
 فــي صحــة نيابــة أعضــاء مجلــس النــواب، تــم رّدهــا جميعــا

ً
59 طعنــا

6.	املحاسبة	وسيادة	القانون

نــص قانــون االنتخــاب األردنــي رقــم )6( لســنة 2016 الــذي أجريــت عليــه انتخابــات 2020 فــي عــدة مواضــع علــى 

عقوبــات متفاوتــة تقــع علــى مرتكبــي معظــم الجرائــم االنتخابيــة، إال أنــه لــم يحــدد بشــكل فعــال الجهــة املســؤولة 

عــن متابعــة تلــك الجرائــم واالنتهــاكات ومحاســبة املســؤولين عــن حدوثهــا، فالســلطة االنتخابيــة ممثلــة بالهيئــة 

 فيمــا يتعلــق بتشــكيل لجــان التحقــق واســتدعائها للمخالفيــن. 
ً
املســتقلة لانتخــاب أظهــرت تطــورا

يــوم  االقتــراع وحتــى  يــوم  قبيــل  مــن عمليــات شــراء أصــوات  بــه  ارتبــط  ومــا  الفاســد  املــال  اســتخدام  وشــكل 

 غيــر مســبوق لتفاقــم هــذه 
ً
 علــى مجمــل العمليــة االنتخابيــة، وشــهدنا فــي هــذه االنتخابــات انتشــارا

ً
االقتــراع تأثيــرا

 علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، كمــا شــهدت هــذه العمليــة االنتخابيــة 
ً
الظاهــرة والتــي بدورهــا أثــرت ســلبا

بكافــة مراحلهــا تحويــل 51 قضيــة مرتبطــة بعمليــات شــراء األصــوات واســتخدام املــال الفاســد منهــا 9 قضايــا 

حولــت إلــى األجهــزة األمنيــة، بينمــا حولــت 42 قضيــة إلــى املدعــي العــام، وتــم البــت ببعــض القضايــا لغايــة إصــدار 
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( بعــد يــوم االنتخابــات وتــم الحكــم بالســجن علــى مجموعــة مــن األشــخاص املتورطيــن 
ً
هــذا التقريــر )85 يومــا

 بــأن كافــة القضايــا التــي تــم تحويلهــا إلــى املدعــي العــام قدمــت الهيئــة املســتقلة 
ً
بالقضايــا التــي تــم البــت بهــا، علمــا

لانتخابــات أدلــة وبراهيــن فــي هــذه القضايــا، دون أن يتــم البــت بالبعــض منهــا، وهــذا ســاهم بشــكل حقيقــي 

بإضعــاف ثقــة املواطــن فــي معاقبــة مرتكبــي هــذه القضايــا والحــد مــن هــذه الظاهــرة، وبالتالــي ازدادت حــاالت 

شراء األصوات التي تم ضبطها خال يوم االقتراع، وإننا في راصد نؤكد على أن هذه الظاهرة أخلت بالعدالة 

االنتخابيــة مــا بيــن املترشــحين واملترشــحات مــن جهــة، كمــا أخلــت بالحريــة االنتخابيــة للناخبيــن والناخبــات مــن 

جهــٍة أخــرى وعــززت الضغــوط املمارســة عليهــم واســتغال احتياجاتهــم االقتصاديــة لتوجيــه أصواتهــم نحــو 

مترشــحين أو مترشــحات بعينهــم.

:	فيما	يتعلق	بحرية	العملية	االنتخابية
ً
رابعا

1.	الضمانات	اإلجرائية	وحرية	اإلرادة	االنتخابية

جــّرم قانــون االنتخــاب رقــم )6( لســنة 2016 الــذي أجريــت عليــه انتخابــات 2020، معظــم األفعــال التــي تــؤدي 

بشــكل مباشــر علــى التأثيــر بصــورة مخالفــة علــى حريــة إرادة الناخــب، حيــث نــص القانــون فــي املــواد مــن )55( 

وحتــى )58( علــى عقوبــات ملــن لــم يمتثــل لقانــون االنتخــاب والتعليمــات التنفيذيــة ومــن تلــك العقوبــات الحبــس 

ملــدة ال تقــل عــن شــهر وال تزيــد عــن 6 أشــهر ألي شــخص دخــل غرفــة االقتــراع وهــو مــن األشــخاص غيــر املصــرح 

ــص علــى العقوبــة بالحبــس مــدة ال تقــل عــن ثاثــة أشــهر وال تزيــد علــى ســنة أو بغرامــة ال تقــل 
ُ
ن لهــم، كمــا 

 يتعلــق بشــراء 
ً
عــن مائتــي دينــار وال تزيــد علــى خمســمائة دينــار أو بكلتــا هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ارتكــب جرمــا

األصــوات أو مخالفــة القانــون فيمــا يتعلــق بفتــرة الدعايــة االنتخابيــة، وتضمــن القانــون باإلضافــة إلــى ذلــك 

عقوبــات تقــع علــى أعضــاء ورؤســاء لجــان االنتخــاب.

وفيمــا يتعلــق بحــاالت العنــف التــي تــم رصدهــا خــال الفتــرة املســائية لعمليــة االقتــراع وخــال عمليــة إغــاق 

الصناديــق وبــدء عمليــة الفــرز، حيــث تــم حصــر مــا يقــارب 63 حالــة عنــف علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة، 

وتباينــت مســتوى وتيــرة أحــداث العنــف حيــث كان بعضهــا بيــن أنصــار املترشــحين، وحــاالت عنــف بيــن الناخبيــن 

واألجهــزة األمنيــة، ومثــال ذلــك مــا حــدث كل مــن الدائــرة األولــى فــي عمــان، ومــا حــدث فــي دائــرة معــان االنتخابيــة، 

ومدرســة عيــن غــزال الثانويــة للبنــات فــي الزرقــاء األولــى، وتســاهم أعمــال العنــف بالحــد مــن حريــة الناخبيــن 

وقدرتهــم علــى اإلدالء بأصواتهــم. 
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وفيمــا يتعلــق بحريــة الترشــح لانتخابــات النيابيــة األردنيــة، فعلــى الرغــم مــن أن مــا يقــارب 70% مــن ســكان 

 
ً
األردن هــم دون ســن 30 ســنة، إال أن الدســتور حصــر حــق الترشــح لانتخابــات النيابيــة بمــن أتمــوا 30 عامــا

مــن العمــر فــي يــوم االقتــراع علــى الرغــم مــن العديــد مــن التوصيــات التــي وجهــت لخفــض الحــد األدنــى لعمــر 

 باملعاييــر الدوليــة، حيــث أنــه ال 
ً
أعضــاء مجلــس النــواب، وعمــل ذلــك علــى الحــد مــن الحريــة االنتخابيــة قياســا

بــد مــن إعطــاء الحــق لــكل مــن يحــق لــه االنتخــاب بالترشــح لعضويــة املجلــس مــن أجــل تكريــس املبــادئ املتعلقــة 

بحريــة وعدالــة العمليــة االنتخابيــة.

2.	سرية	االقتراع

عمــل قانــون االنتخــاب علــى تجريــم األعمــال التــي تــؤدي إلــى اختــراق ســرية االقتــراع، كمــا عملــت التعليمــات 

وكشــف  األصــوات  تتبــع  مــن  كبيــر  بشــكل  الحــد  علــى  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  أصدرتهــا  التــي  التنفيذيــة 

الســلوك التصويتــي قبــل عمليــة عــد األصــوات وفرزهــا، ورغــم وضــع الضمانــات اإلجرائيــة لاقتــراع مــن خــال 

وضــع صــور املرشــحين ورمــوز القوائــم علــى أوراق االقتــراع ملنــع خــرق ســرية االقتــراع مــن قبــل األشــخاص الذيــن 

يدعــون األميــة، إال أن تلــك التعليمــات لــم تضــع آليــة واضحــة للتعامــل مــع حــاالت إشــهار أوراق االقتــراع بعــد 

تعبئتهــا ولــم تنــص علــى إبطــال األصــوات املعلنــة، حيــث أشــار الكثيــر مــن مراقبــي فريــق راصــد املوزعيــن فــي املراكز 

االنتخابيــة إلــى أنهــم شــهدوا حــاالت إلشــهار أوراق االقتــراع بعــد تعبئتهــا مــن قبــل الناخبيــن، ولــم يتــم منعهــم مــن 

وضــع تلــك األوراق فــي الصناديــق. 

 وتــم تســجيل العديــد مــن حــاالت التصويــت الجماعــي املخالــف فــي بعــض مراكــز االقتــراع، ممــا عمــل علــى الحــد 

الدوليــة للحريــة  العمليــة االنتخابيــة واملعاييــر  مــدى توافــق   علــى 
ً
أثــر ســلبا بــدوره  مــن ســرية االقتــراع وذلــك 

االنتخابيــة، وفيمــا يتعلــق بماحظــات تواجــد أكثــر مــن شــخص عنــد املعــزل خــال عمليــة التصويــت فقــد رصــد 

فريــق التحالــف 27 حالــة ومثــال ذلــك مدرســة باعــون الثانويــة الشــاملة للبنيــن صنــدوق رقــم 197 فــي دائــرة 

عجلــون ومدرســة الزهــراء الثانويــة للبنــات صنــدوق رقــم 248 فــي دائــرة اربــد الثانيــة ومدرســة القصــور الثانويــة 

للبنــات فــي دائــرة عمــان األولــى.
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التوصيات

	التوصيات	التي	يقدمها	فريق	راصد	بين	يدي	مختلف	الجهات	املعنية	في	تطوير	العملية	االنتخابية:
ً
وتاليا

النظام	االنتخابي 	.1

يجــب تطويــر منظومــة التشــريعات املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة مــن أجــل تعزيــز التطــور الديمقراطــي   

واإلصــاح االنتخابــي، بمــا يســاهم بالحــد مــن املخالفــات والجرائــم االنتخابيــة ويضمــن تحقيــق انتخابــات 

والعدالــة  والشــفافية  بالحريــة  املتثملــة  الدوليــة  واملعاييــر  الفضلــى  الدوليــة  املمارســات  مــع  منســجم 

والنزاهــة وضمــان تمثيــل عــادل للمــرأة والشــباب. 

توصيات	مرتبطة	بنزاهة	العملية	االنتخابية 	.2

علــى الهيئــة أن تتيــح مســاحة زمنيــة أوســع لتصحيــح التشــوهات الواقعــة علــى تخصيــص مراكــز االقتــراع   .2.1

للناخبيــن داخــل الدوائــر االنتخابيــة، حيــث أنــه ال بــد مــن تمديــد الفتــرة الخاصــة بتعديــل مراكــز االقتــراع 

 لفتــرة تمتــد حتــى موعــد يســبق بدايــة عمليــة الترشــح، وهــذه 
ً
ضمــن الدائــرة االنتخابيــة املثبتــة حصــرا

ممارســة مطبقــة فــي عــدد مــن الديمقراطيــات الحديثــة، إذ يحــق للناخــب تعديــل مركــز االقتــراع الخــاص 

بــه بنــاًء علــى مــكان إقامتــه داخــل الدائــرة االنتخابيــة ذاتهــا بدرجــة أعلــى مــن املرونــة. 

علــى الهيئــة فتــح بــاب االعتــراض اإللكترونــي علــى مراكــز االقتــراع املخصصــة داخــل الدائــرة االنتخابيــة   .2.2

املثبتــة حتــى اليــوم الســابق لعــرض الجــداول النهائيــة للناخبيــن ، ويتــم هــذا مــن خــال إدخــال الناخــب 

إرســال  ذلــك  بعــد  ليتــم  املدنيــة،  األحــوال  بطاقــة  ورقــم  هاتفــه  ورقــم  ميــاده  وتاريــخ  الوطنــي  لرقمــه 

رقــم التحقــق مــن الشــخصية برســالة نصيــة للناخــب، وعنــد إدخــال هــذا الرقــم إلــى منصــة التعديــل 

فــي دائــرة األحــوال   مــن املــدارس الواقعــة ضمــن مــكان إقامتــه املثبــت 
ً
أيــا اإللكترونــي، يختــار الناخــب 

والنقــل  للغيــر  الكيــدي  النقــل  تفــادي  لضمــان  معاييــر  التحقــق  ورقــم  البيانــات  هــذه  لتكــون  املدنيــة، 

الجماعــي للناخبيــن مــن قبــل مرشــحيهم أو القائميــن علــى حماتهــم االنتخابيــة، مــع تحديــد ســقف أعلــى 

 لعــدد الناخبيــن فــي كل مركــز اقتــراع.
ً
إلكترونيــا
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ال بــد مــن تطويــر املنظومــة التدريبيــة الخاصــة بتأهيــل لجــان االقتــراع والفــرز، وتعزيــز آليــات ضبــط   .2.3

الجــودة فيمــا يتعلــق بإكســاب تلــك اللجــان املهــارات الازمــة إلتمــام عمليــة االقتــراع وعــد وفــرز األصــوات 

ضمــن اإلطــار القانونــي وبصــورة موحــدة فــي كافــة مراكــز االقتــراع، إذ أن العديــد مــن املؤشــرات بينــت 

مثــل  عشــر،  التاســع  األردنــي  النــواب  مجلــس  بانتخــاب  الخاصــة  االنتخابيــة  الكــوادر  تدريــب  ضعــف 

التبايــن فــي تطبيــق التعليمــات التنفيذيــة، لــذا فعلــى الســلطة االنتخابيــة أن تعمــل علــى بلــورة منظومــة 

تدريبيــة أكثــر جــودة، تعمــل علــى تأهيــل الكــوادر االنتخابيــة بصــورة أكثــر فعاليــة، لتافــي وقــوع املخالفــات 

وتكريــس مبــادئ النزاهــة والشــفافية االنتخابيــة.

ضــرورة ادمــاج أعضــاء لجــان االقتــراع والفــرز بعمليــات محــاكاة قبيــل يــوم االنتخــاب ملــا فــي ذلــك مــن   .2.4

تدريــب عملــي مباشــر يســاعد فــي الحــد مــن التجــاوزات واألخطــاء املمكــن حدوثهــا خــال يــوم االقتــراع 

والفــرز. 

يجــب أن تنــص التعليمــات التنفيذيــة الناظمــة لاقتــراع والفــرز إعــداد محاضــر الفــرز علــى مســتوى   .2.5

علــى  تســهيل  مــن  ذلــك  فــي  ملــا  واملترشــحات  املترشــحين  أو  القوائــم  ملندوبــي  وتوزيعهــا  االقتــراع  مراكــز 

تحــدث.  أن  يمكــن  التــي  الفو�ســى  مــن  والحــد  عليهــا  حصلــوا  التــي  األصــوات  جمــع  فــي  املترشــحين 

ال بــد مــن تطويــر املنظومــة التدريبيــة املتعلقــة بإجــراءات عــّد األصــوات وفرزهــا إذ أظهــرت ممارســات   .2.6

تتبعهــا رغــم  يتــم  التــي  فــي اإلجــراءات   
ً
 واضحــا

ً
تباينــا اللجــان علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة  أعضــاء 

العــّد والفــرز. بإجــراءات  يتعلــق  لذلــك، وبينــت مؤشــرات عــدم وعــي كاٍف فيمــا  التشــريعية  وضــوح األطــر 

وضــع أكثــر مــن مدخــل بيانــات فــي اللجنــة الواحــدة املعنيــة يجمــع النتائــج علــى مســتوى الدائــرة االنتخابية   .2.7

حتــى يتــم العمــل علــى نظــام تبــادل املهــام وذلــك فــي الحــاالت التــي كان يمتــد بهــا الفــرز ألكثــر مــن عشــر 

ســاعات، وهنا ال بد من إعادة النظر في عملية الفرز النهائي على مســتوى الدوائر االنتخابية ومراجعة 

آليــات التطبيــق واملراحــل التــي تمــر بهــا عمليــة الفــرز والوصــول إلــى النتيجــة األوليــة علــى مســتوى الدائــرة 

االنتخابيــة. 
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توصيات	مرتبطة	بعدالة	العملية	االنتخابية 	.3

يجــب تفعيــل املــواد القانونيــة الخاصــة باإلطــار الزمنــي الناظــم للدعايــة االنتخابيــة، والــذي يتزامــن مــع   .3.1

بدايــة الترشــح، وتتبــع وســائل اإلعــام الرســمية والخاصــة، باإلضافــة إلــى األنشــطة االنتخابيــة املحليــة، 

لتقييــم مــدى التــزام املرشــحين بفتــرة الدعايــة االنتخابيــة ومحاســبة املســؤولين عــن مخالفــة ذلــك اإلطــار 

الزمنــي، حيــث أن العديــد مــن املترشــحين بــدأوا أنشــطتهم الدعائيــة قبــل ابتــداء الفتــرة القانونيــة، ممــا 

العدالــة  بمعاييــر  القانــون واإلخــال  مبــادئ ســيادة  مــع  االنتخابيــة  العمليــة  توافــق  إلــى إضعــاف  أدى 

االنتخابيــة.

 عــن لجــان االنتخــاب موزعــة علــى الدوائــر االنتخابيــة 
ً
علــى الهيئــة بنــاء فريــق ميدانيــة منفصلــة تمامــا  .3.2

تتبلور مهمتها في مراقبة االنفاق على الحمات االنتخابية ومدى انسجامها مع اإلطار التشريعي الناظم 

 
ً
للحمــات االنتخابيــة، علــى أن تكــون هــذه الفــرق مشــكلة مــن قبــل أشــخاص لديهــم الخبــرة خصوصــا

ويمكــن االســتعانة بكــوادر ديــوان املحاســبة وهيئــة النزاهــة ومكافحــة الفســاد وإذا اقتضــت الحاجــة 

أن يتــم تشــكيل فــرق مــن قبــل الهيئــة املســتقلة علــى أن يتــم تدريبهــم وبنــاء قدراتهــم وإعطائهــم املســاحة 

الكافيــة ملمارســة أعمالهــم دون ضغــوط، وأن تكــون مرجعيــة هــذه الفــرق مــع اللجنــة املتخصصــة فــي 

الهيئــة ملتابعــة قضايــا اإلنفــاق والحمــات االنتخابيــة. 

نصــوص  تتضمــن  وأن  االنتخابــي  الصمــت  فتــرة  تطبيــق  الازمــة لضمــان  التدابيــر  اتخــاذ  الهيئــة  علــى   .3.3

قانونيــة رادعــة تشــمل عقوبــات لــكل مــن يقــوم بنشــر الدعايــة االنتخابيــة خــال فتــرة الصمــت االنتخابــي 

ال ســيما وأن الصمــت االنتخابــي أحــد أهــم مؤشــرات عدالــة الحمــات االنتخابيــة. 

على الهيئة أن تربط تسليم تقرير املدقق املالي لكل قائمة مترشحة بفترة زمنية ال تمتد ألكثر من شهر   .3.4

بعــد انتهــاء موعــد االنتخابــات، مــع النــص بوضــوح علــى العقوبــات املفروضــة فــي حالــة عــدم االمتثــال. 

يجــب علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب اإلطــاع علــى التجــارب فــي بعــض الــدول األخــرى التــي تمــت حــول   .3.5

الحمــات االنتخابيــة وكيفيــة معالجــة التشــوهات ضمــن تلــك الفتــرة واالســتفادة مــن تلــك التجــارب بمــا 

 
ً
يتوافــق مــع الســياق األردنــي، والعمــل علــى وضــع إطــار تشــريعي ينظــم فتــرة الحمــات االنتخابيــة وفقــا

ملعاييــر وضوابــط تســاهم فــي الحــد مــن ظاهــرة شــراء األصــوات وتكــّرس العدالــة بيــن املرشــحين، واعتمــاد 
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الحــد األدنــى للرواتــب وتعييــن مجموعــة مــن املراقبيــن امليدانييــن ملتاعبــة نشــاطات املرشــحين خــال فتــرة 

الحمــات االنتخابيــة، ونحــن فــي راصــد علــى اســتعداد تــام باملســاهمة فــي وضــع تشــريع متطــور يضمــن 

الحــد مــن التجــاوزات خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة.

تطوير سبل املحاسبة الخاصة بأعضاء اللجان املسؤولين عن وقوع االنتهاكات واملخالفات االنتخابية،   .3.6

والتعامــل مــع قضاياهــم بدرجــة أعلــى مــن الشــفافية، وعــدم اإلكتفــاء بإعفائهــم مــن اســتكمال أعمالهــم.

القوائــم  مــن  يطلــب  بحيــث  االنتخابيــة  القائمــة  داخــل  املترشــحين  ترتيــب  آليــة  تعديــل  يتــم  أن  يجــب   .3.7

 وأن يتــم تقديمهــا للهيئــة املســتقلة العتمادهــا 
ً
االنتخابيــة ترتيــب املترشــحين واملترشــحات فيهــا مســبقا

 مــن اعتمــاد الترتيــب الهجائــي، وذلــك إلعطــاء القوائــم املترشــحة الحريــة فــي العمــل الجماعي املشــترك 
ً
بــدال

وزيــادة حياديــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب.

إعطــاء الهيئــة املســتقلة لانتخــاب صاحيــة فــي التحكــم فــي األطــر الزمنيــة القانونيــة الخاصــة بالعمليــة   .3.8

االنتخابيــة ضمــن ضوابــط محــددة، علــى أن يتــم ذلــك عنــد تعديــل قانــون االنتخــاب. 

ال بــد مــن تفعيــل املــواد القانونيــة الخاصــة بمظاهــر وفعاليــات الحمــات الدعائيــة، وخاصــة بمــا يتعلــق   .3.9

بالدعايــة املعلقــة فــي األماكــن العامــة مثــل اليافطــات وامللصقــات وغيرهــا، وذلــك لضمــان عــدم اإلضــرار 

باملمتلــكات العامــة.

ضــرورة البــت بالقضايــا املنظــورة أمــام القضــاء األردنــي، ووجــوب تعديــل قانــون االنتخــاب وأي تشــريع   .3.10

آخــر لوضــع إطــار زمنــي محــدد غيــر قابــل للتمديــد وإكســاب قضايــا شــراء األصــوات صفــة االســتعجال 

والبــت بهــا بشــكل مباشــر وبــكل شــفافية ووضــوح. 
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توصيات	مرتبطة	بشفافية	العملية	االنتخابية 	.4

يتوجــب علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أن تنشــر جــداول الناخبيــن )ســواًء األوليــة أو النهائيــة( بصيــغ   .4.1

إلكترونيــة مفتوحــة )CSV( وقابلــة للبحــث والتحليــل علــى املوقــع االلكترونــي الخــاص بهــا، دون أن يتــم 

 
ً
بــل أن يتــم نشــرها للعامــة، خافــا حصــر هــذه النســخ القابــل للتحليــل للذيــن ينــوون الترشــح فقــط 

للصيغــة اإللكترونيــة املغلقــة )Secure PDF( التــي تــم نشــر جــداول الناخبيــن مــن خالهــا، فمــن املهــم 

لتحقيق الشــفافية االنتخابية أن يتمكن العامة من القيام بتحليل مســتقل للبيانات األولية والتحقق 

علــى أساســه مــن املعطيــات الــواردة مــن إدارة االنتخابــات. 

دائــرة  وقــرارات  بقراراتهــا  املواطنيــن  إلخطــار  مناســبة  آليــة  تجــد  أن  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  علــى   .4.2

األحــوال املدنيــة حــول قبــول أو رفــض اعتراضاتهــم علــى جــداول الناخبيــن األوليــة، وضمــن إطــار زمنــي 

معقــول يتيــح للناخــب إعــداد الوثائــق الازمــة لتقديــم الطعــن فــي محاكــم البدايــة، حيــث يمكــن للهيئــة 

اســتخدام نظــام الرســائل القصيــرة )SMS( كونهــا تتطلــب بشــكل أسا�ســي مــن املعترضيــن تزويدهــا برقــم 

الهاتــف مــن خــال طلــب االعتــراض. 

علــى الهيئــة أن تقتــرح آليــات حقيقيــة لتتبــع اإلنفــاق املالــي للمترشــحين، حيــث أظهــرت االنتخابــات األخيــرة   .4.3

 في عملية االنفاق على الحمات االنتخابية ولم يتسَن للمواطن معرفة مجموع النفقات 
ً
 واضحا

ً
تفاوتا

 عنــد القواعــد االنتخابيــة حــول القــدرة 
ً
 معياريــا

ً
التــي قدمهــا كل مرشــح وذلــك مــن شــأنه أن يبنــي انطباعــا

املالية للمترشــحين واملترشــحات. 

علــى الهيئــة أن تعمــل علــى نشــر صــور إلكترونيــة عــن جميــع املحاضــر االنتخابيــة الرســمية، باإلضافــة   .4.4

إلــى نشــر التقاريــر الختاميــة الخاصــة بالقوائــم االنتخابيــة بشــفافية تمنــح جمهــور الناخبيــن القــدرة علــى 

بنــاء انطباعــات حــول حياديــة الســلطة االنتخابيــة.

علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أن تعلــن عــن آليــات التعييــن الخاصــة بموظفيهــا والحيثيــات التــي اتبعتهــا   .4.5

لضمــان تكافــؤ الفــرص، ممــا يعمــل علــى رفــع مــدى توافــق املنظومــة االنتخابيــة مــع معاييــر الشــفافية 

اإلداريــة.
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علــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب أن تعلــن عــن آليــات التعييــن الخاصــة بلجــان االقتــراع والفــرز ولجــان   .4.6

االنتخاب على مستوى الدوائر االنتخابية ونشرها عبر موقعها االلكتروني، وإفساح املجال للمواطنين 

 واضحــة لاختيــار ونشــر نتائــج املقابــات التــي يتــم 
ً
بالتقديــم لــكل شــفافية علــى أن يتــم وضــع معاييــرا

إجراءهــا.  

4.7.  علــى الهيئــة أن تعلــن عــن تفاصيــل موازنتهــا وســبل إنفاقهــا ومصــادر التمويــل الخاصــة بأنشــطتها بشــكل 

 مــع مبــادئ الشــفافية املاليــة، وتطويــر االنطباعــات العامــة عــن الســلطة 
ً
واضــح للجمهــور، وذلــك تماشــيا

االنتخابيــة.

نتائــج االقتــراع حســب الصناديــق وبصيــغ قابلــة للتحليــل ضمــن فتــرة زمنيــة  الهيئــة نشــر  يجــب علــى   .4.8

معقولــة ومرتبطــة بالفتــرة الزمنيــة لتقديــم الطعــون االنتخابيــة حتــى يتســنى للمواطنيــن االطــاع نتائــج 

الفــرز ومقارنتهــا مــع مــا تــم اإلعــان عنــه.

توصيات	مرتبطة	بالحرية	االنتخابية 	.5

تطويــر ضمانــات ســرية االقتــراع، مــن خــال ضــرورة منــع االنتخــاب الجماعــي بشــكل حاســم دون أي   .5.1

اســتثناءات، وتطويــر آليــة قانونيــة ملنــع مــن يشــهر مضمــون ورقــة االقتــراع الخاصــة بــه مــن وضعهــا فــي 

صنــدوق االقتــراع، وذلــك لتعزيــز توافــق العمليــة االنتخابيــة مــع معاييــر الحريــة االنتخابيــة. 

االقتــراع  مراكــز  وحــول  داخــل  االنتخابيــة  الدعايــة  أشــكال  بمنــع  الخاصــة  القانونيــة  املــواد  تفعيــل   .5.2

والفــرز، إذ أن ضعــف محاربــة الدعايــة االنتخابيــة املخالفــة داخــل وحــول مراكــز االقتــراع قــد عملــت 

األصــوات.  لشــراء  أوســع  مســاحة  وإتاحــة  االنتخابيــة  الحريــة  إضعــاف  علــى 
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	لالنتخابات	البرملانية	2020 
ً
	تنسيقيا

ً
راصد	والهيئة	املستقلة	يعقدان	اجتماعا

 مــع فريــق الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، عقــد فريــق عمــل راصــد ملراقبــة االنتخابــات اجتماعــا

لبحــث ســبل تجويــد العمليــة االنتخابيــة لتتوائــم مــع املمارســات الدوليــة الفضلــى ومناقشــة التوصيــات التــي 

قدمهــا راصــد خــال االنتخابــات البرملانيــة عــام 2016وســبل األخــذ بهــا وتطبيقــا بمــا ينســجم مــع اإلطــار القانونــي 

فــي  املواطــن  ثقــة  مــن  تعــزز  إجــراءات وضمانــات  إلــى  الوصــول  فــي  املســتقلة  الهيئــة  للعمليــة االنتخابيــة ورؤيــة 

العمليــة االنتخابيــة.

ويأتــي هــذا االجتمــاع ضمــن أطــر العاقــة التشــاركية التــي تنتهجهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب مــع املؤسســات 

الفريقــان  وبحــث  االنتخابيــة،  العمليــة  تجويــد  فــي  يســاهم  مقتــرح  بــأي  األخــذ  بضــرورة  منهــا   
ً
وإيمانــا الرقابيــة 

مجموعــة مــن القضايــا التــي حدثــت خــال عــام 2016وكيفيــة التغلــب علــى التحديــات التــي واجهــت العمليــة 

الوعــي االنتخابــي.  تعزيــز  فــي  التعــاون  االنتخابيــة وتعظيــم اإليجابيــات وتكريــس 

وتضمــن االجتمــاع مناقشــة قضيــة تجــاوز الســقوف املاليــة املســموحة خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة ال ســيما 

وأن التعليمــات التــي وضعتهــا الهيئــة املســتقلة بخصــوص هــذا اإلطــار قــد عالجــت الســقوف املاليــة فــي الحمــات 

االنتخابيــة إال أنهــا مــا زالــت بحاجــة إلــى إصــدار تعليمــات خاصــة تحــد مــن تجــاوز هــذه الســقوف وتســاهم فــي 

ضبــط وتتبــع الحســابات البنكيــة التــي يتوجــب فتحهــا مــن قبــل املترشــحين وكيــف تعمــل الهيئــة علــى مراقبتهــا 

وضمــان اســتخدامها مــن قبــل املترشــحين بشــكل عــام، وأبــدت الهيئــة اســتعدادها لتطويــر تعليمــات خاصــة فــي 

هــذا الســياق، واتفــق الفريقــان أن مثــل هــذه التعليمــات وتطبيقهــا بشــكل عــادل يســاهم فــي الحــد مــن تجــاوز 

الســقوف املاليــة املحــددة خــال الحمــات االنتخابيــة. 

وفيمــا يتعلــق بعدالــة العمليــة االنتخابيــة قــدم راصــد مقترحــات تتعلــق فــي اختيــار أعضــاء لجــان االقتــراع والفــرز 

 تجــاه هــذا املقتــرح ووعــدت بأنهــا ســتقوم بإعــادة 
ً
وعــدم حصرهــا باملوظفيــن الحكومييــن، وأبــدت الهيئــة انفتاحــا

النظــر بخلفيــات أعضــاء لجــان االقتــراع والفــرز وتضمينهــا أشــخاص مــن املجتمــع املدنــي واملجتمعــات املحليــة 

والقطــاع الخــاص، مــع التأكيــد علــى اخضاعهــم لتدريبــات نوعيــة يتــم مــن خالهــا بنــاء قدراتهــم فــي التعامــل مــع 

املهــام املوكولــة إليهــم. 
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فــي هــذا اإلطــار  إلــى مراكــز االقتــراع وقــدم راصــد  كمــا نوقــش خــال االجتمــاع محــور ضمــان تدفــق الناخبيــن 

 الصــاالت الرياضيــة التــي شــهدت 
ً
مقترحــات حــول تطويــر منهجيــة التنفيــذ فــي بعــض مراكــز االقتــراع وخصوصــا

إزدحامــات كبيــرة خــال االنتخابــات الســابقة، وارتــأت الهيئــة فــي هــذا اإلطــار إلــى تغييــر تركيبــة الصالــة الرياضيــة 

لتحتــوي علــى أكثــر مــن لجنــة انتخــاب حتــى يتســنى لهــا ضمــان نزاهــة تدفــق الناخبيــن وحصــول الناخبيــن علــى 

نفــس الوقــت للوصــول إلــى صنــدوق االقتــراع. 

؛أشــاد فريــق راصــد بانفتــاح الهيئــة علــى عمــل املراقبيــن الــذي سيســاهم فــي إجــراء انتخابــات تلبــي طمــوح 
ً
وختاما

املواطنيــن وتعــزز مــن ثقــة املواطــن فــي العمليــة االنتخابيــة، وســيتم تنســيق اجتماعــات تنســيقية دوريــة خــال 

العمليــة  مــن شــأنها تطويــر  التــي  2020للتنســيق والتشــاور حــول املقترحــات والتوصيــات  العمليــة االنتخابيــة 

االنتخابيــة.  

: تسجيل املترشحات واملترشحين 
ً
ثانيا

- يو�ســي راصــد اعتمــاد القرعــة فــي ترتيــب القوائــم االنتخابيــة فــي ورقــة االقتــراع، حيــث  نصــت املــادة 11 مــن 

التعليمات التنفيذية الخاصة رقم 6 الخاصة بالترشح للدائرة االنتخابية على »تظهر أسماء القوائم وأرقامها 

 لتاريــخ ووقــت تقديــم كل منهــا« وهنــا فــإن ذلــك 
ً
علــى ورقــة االقتــراع حســب اســبقية تقديــم طلــب الترشــح وفقــا

 للممارســة عام 2016 قد تســبب بحدوث ازدحام أمام مراكز تســجيل املترشــحين وأدى إلى نشــوب بعض 
ً
ووفقا

النزاعــات، وهنــا نؤكــد علــى ضــرورة اعتمــاد مبــدأ القرعــة الاحقــة فــي ترتيــب القوائــم االنتخابيــة فــي ورقــة االقتــراع.  

- أما بما يتعلق بأثر ترتيب أسماء املرشحين داخل القائمة االنتخابية على مخرجات العملية االنتخابية، فإن 

 وأن يتــم تقديمهــا 
ً
راصــد يو�ســي بــأن يطلــب مــن القوائــم االنتخابيــة ترتيــب املترشــحين واملترشــحات فيهــا مســبقا

 مــن اعتمــاد الترتيــب الهجائــي، وذلــك إلعطــاء القوائــم املترشــحة الحريــة فــي 
ً
للهيئــة املســتقلة العتمادهــا بــدال

العمــل الجماعــي املشــترك وزيــادة حياديــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

 علــى الوضــع الوبائــي فإنــه مــن املحتمــل أن يصــاب أحــد املترشــحين أو املترشــحات لانتخابــات، وهــذا 
ً
- اســتنادا

 حتــى يشــفى، وهــذا يرتــب علــى املرشــح 
ً
يرتــب حســب البروتوكــول الطبــي أن يتــم حجــر املصــاب ملــدة 14 يومــا

االنقطــاع عــن حملتــه االنتخابيــة، وهنــا يو�ســي راصــد بضــرورة إصــدار تعليمــات خاصــة تحقــق العدالــة بيــن 

املترشــحين وتضمــن حمايــة املجتمــع.
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املستقلة	لالنتخاب	وراصد	ينفذان	عملية	انتخابية	تجريبية	

فــي إطــار التعــاون بيــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وشــركاء العمليــة االنتخابيــة نفــذت اليــوم الســبت  املوافــق 

لــواء الرصيفــة بالتعــاون  فــي محافظــة الزرقــاء –   2020 2020/7/25، عمليــة تجريبيــة لانتخابــات النيابيــة 

مــع  مركــز الحيــاة - راصــد ومركــز األمــان لحقــوق االنســان وبدعــم مــن االتحــاد األوروبــي والوكالــة االســبانية 

 ملتطلبــات الســياق املحلــي املتعلقــة بتطويــر وتعزيــز الوعــي العــام 
ً
للتنميــة، حيــث تأتــي هــذه االنتخابــات وفقــا

باالنتخابــات البرملانيــة للمجلــس التاســع عشــر.

تأتــي  التجربــة  هــذه  أن  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  مفو�ســي  مجلــس  رئيــس  الكالــدة  خالــد  الدكتــور  وقــال 

باالنســجام مــع رؤيــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب باالنفتــاح والتعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، كمــا تأتــي 

هــذه التجربــة لتقييــم إجــراءات الهيئــة املســتقلة بشــكل قبلــي، لنتعــرف علــى أهــم التحديــات واملشــاكل ونعمــل 

، وعملــت الهيئــة خــال هــذه التجربــة علــى تطبيــق كافــة اإلجــراءات الصحيــة والازمــة لتنفيــذ 
ً
علــى حلهــا مســبقا

عمليــة االقتــراع والفــرز 

 للشــراكة مــع 
ً
وتحــدث الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر مركــز الحيــاة راصــد أن هــذا التعــاون يأتــي اســتكماال

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بمــا يهــدف إلــى تجويــد العمليــة االنتخابيــة، وتســاهم هــذه التجربــة إلــى رفــع الوعــي 

 إلــى قيــاس 
ً
لــدى الشــباب بشــكل خــاص بضــرورة املشــاركة الصحيحــة فــي العمليــة االنتخابيــة، وتهــدف أيضــا

اإلجــراءات الرقابيــة وانســجامها مــع اإلجــراءات الخاصــة بالوضــع الصحــي 

إن هذه االنتخابات هي تمرين حي على إجراء االنتخابات في ظل جائحة الكورونا واختبارا للتعليمات الجديدة 

 إلــى زيــادة وعــي املجتمــع املحلــي 
ً
والتــي تحاكــي شــروط الســامة العامــة املقــرة مــن قبــل لجنــة االوبئــة، وتهــدف أيضــا

فــي إجــراءات االنتخابــات فــي كافــة مراحلهــا ليكــون املواطــن علــى درايــة أكبــر بمــا تحتاجــه العمليــة االنتخابيــة مــن 

كوادر بشــرية وإدارية إلدارة العملية االنتخابية

وشــارك في االنتخابات التجريبية شــابات وشــباب من لواء الرصيفة حيث ترشــح 16 مرشــحة ومرشــح ضمن 3 

قوائــم انتخابيــة افتراضيــة، وأجريــت االنتخابــات فــي مدرســة عوجــان الثانويــة للبنــات، واســتمرت التجربــة مــن 

، وشــارك فــي العمليــة االنتخابيــة 400 ناخبــة وناخــب.
ً
 وحتــى الســاعة 1 ظهــرا

ً
الســاعة 10 صباحــا
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املستقلة	لالنتخاب	وراصد	ينفذان	عملية	انتخابية	تجريبية	

فــي إطــار التعــاون بيــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وشــركاء العمليــة االنتخابيــة نفــذت اليــوم الســبت  املوافــق 

2020/8/22، عمليــة تجريبيــة لانتخابــات النيابيــة 2020 فــي محافظــة مادبــا  بالتعــاون مــع  مركــز الحيــاة - 

 ملتطلبــات 
ً
راصــد وبدعــم مــن االتحــاد األوروبــي والوكالــة االســبانية للتنميــة، حيــث تأتــي هــذه االنتخابــات وفقــا

الســياق املحلــي املتعلقــة بتطويــر وتعزيــز الوعــي العــام باالنتخابــات البرملانيــة للمجلــس التاســع عشــر.

تأتــي  التجربــة  هــذه  أن  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  مفو�ســي  مجلــس  رئيــس  الكالــدة  خالــد  الدكتــور  وقــال 

باالنســجام مــع رؤيــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب باالنفتــاح والتعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، كمــا تأتــي 

هــذه التجربــة لتقييــم إجــراءات الهيئــة املســتقلة بشــكل قبلــي، لنتعــرف علــى أهــم التحديــات واملشــاكل ونعمــل 

، وعملــت الهيئــة خــال هــذه التجربــة علــى تطبيــق كافــة اإلجــراءات الصحيــة والازمــة لتنفيــذ 
ً
علــى حلهــا مســبقا

عمليــة االقتــراع والفــرز ، كمــا اســتفادت الهيئــة مــن الــدروس املســتفادة مــن التجربــة األولــى التــي أجريــت فــي 

محافظــة الزرقــاء.

 للشــراكة مــع 
ً
وتحــدث الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر مركــز الحيــاة راصــد أن هــذا التعــاون يأتــي اســتكماال

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب بمــا يهــدف إلــى تجويــد العمليــة االنتخابيــة، وتســاهم هــذه التجربــة إلــى رفــع الوعــي 

 إلــى قيــاس 
ً
لــدى الشــباب بشــكل خــاص بضــرورة املشــاركة الصحيحــة فــي العمليــة االنتخابيــة، وتهــدف أيضــا

اإلجــراءات الرقابيــة وانســجامها مــع اإلجــراءات الخاصــة بالوضــع الصحــي.

  

إن هذه االنتخابات هي تمرين حي على إجراء االنتخابات في ظل جائحة الكورونا واختبارا للتعليمات الجديدة 

 إلــى زيــادة وعــي املجتمــع املحلــي 
ً
والتــي تحاكــي شــروط الســامة العامــة املقــرة مــن قبــل لجنــة االوبئــة، وتهــدف أيضــا

فــي إجــراءات االنتخابــات فــي كافــة مراحلهــا ليكــون املواطــن علــى درايــة أكبــر بمــا تحتاجــه العمليــة االنتخابيــة مــن 

كوادر بشــرية وإدارية إلدارة العملية االنتخابية.

وشــارك فــي االنتخابــات التجريبيــة شــابات وشــباب مــن محافظــة مادبــا حيــث ترشــح 16 مرشــحة ومرشــح ضمــن 

4 قوائــم انتخابيــة افتراضيــة، وأجريــت االنتخابــات فــي مدرســة فاطمــة الزهراءاالساســية للبنــات، واســتمرت 

، وشــارك فــي العمليــة االنتخابيــة 240 ناخبــة وناخــب.
ً
 وحتــى الســاعة 2 ظهــرا

ً
التجربــة مــن الســاعة 11 صباحــا
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اقبة	االنتخابات	 بيان	صادر	عن	تحالف	راصد	ملر

التوصيــات  مــن  مجموعــة  يتضمــن   
ً
بيانــا االنتخابــات  ملراقبــة  راصــد  تحالــف  أصــدر  راصــد،   - الحيــاة  مركــز 

املتعلقــة بعــرض جــداول الناخبيــن وتســجيل املترشــحات واملترشــحين، وأكــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق 

تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات علــى أن تقديــم التوصيــات الدوريــة يســاهم بشــكل أسا�ســي فــي تعزيــز وتجويــد 

العمليــة االنتخابيــة، وقــال بنــي عامــر بــأن إجــراء االنتخابــات ضمــن هــذه املرحلــة املرتبطــة بوجــود وبــاء كورونــا 

تتطلــب املزيــد مــن الجهــود والتنســيق بيــن كافــة املؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.  

حيــث تضمــن البيــان توصيــات تتعلــق بآليــة توزيــع الناخبيــن حســب القيــد املدنــي لألســرة الواحــدة، كمــا احتــوى 

البيــان علــى توصيــات حــول وجــود آليــات للتعامــل مــع الناخبيــن الذيــن ال يوجــد لهــم عناويــن محــددة والذيــن 

يتجــاوز عددهــم 50 ألــف ناخبــة وناخــب، وتوصيــة حــول املواطنيــن الذيــن لــم يقومــوا بإصــدار بطاقــة األحــوال 

 بســبب كورونــا، وضــرورة 
ً
املدنيــة املجــددة، وأو�ســى البيــان بضــرورة ضمــان حــق االقتــراع للمحجوريــن صحيــا

اســتقبال طلبــات االعتــراض علــى الــذات داخــل مكاتــب الهيئــة املوزعــة فــي املحافظــات، والعديــد مــن التوصيــات 

  :
ً
التــي نضعهــا أمــام اإلدارة االنتخابيــة، وفيمــا يلــي التوصيــات املقدمــة تفصيــا

: فيما يتعلق بمرحلة عرض جداول الناخبين 
ً
أوال

- يو�ســي راصــد بضــرورة االلتــزام بتوزيــع الناخبيــن حســب القيــد املدنــي، بمــا يضمــن أن تكــون األســرةالواحدة 

ضمــن دفتــر العائلــة فــي نفــس مركــز االقتــراع، وذلــك يســاهم فــي الحــد مــن التحديــات التــي تواجــه الناخبيــن 

فــي الوصــول إلــى مراكــز االقتــراع، حيــث واجهــت العديــد مــن األســر فــي االنتخابــات الســابقة تواجــد أفــراد مــن 

األســرة الواحــدة فــي عــدة مراكــز اقتــراع.  

- يو�ســي فريــق »راصــد« الهيئــة فتــح بــاب االعتــراض اإللكترونــي علــى مراكــز االقتــراع املخصصــة داخــل الدائــرة 

االنتخابيــة املثبتــة حتــى اليــوم الســابق لعــرض الجــداول النهائيــة للناخبيــن.  

- يو�ســي راصــد الهيئــة أن تنشــر قائمــة مفصلــة بمراكــز االقتــراع املؤهلــة الســتقبال الناخبيــن مــن ذوي اإلعاقــة 

ومحــدودي الحركــة، وإتاحــة درجــة عاليــة مــن املرونــة لنقــل الناخبيــن مــن ذوي اإلعاقــة ومحــدودي الحركــة إلــى 

مراكــز مؤهلــة الســتقبالهم يــوم االقتــراع. 
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 مــع الوضــع الوبائــى والصحــي الحالــي فإنــه مــن املتوقــع أن يكــون خــال يــوم االقتــراع آالف املواطنيــن 
ً
- انســجاما

االنتخــاب  فــي  األردنييــن  حــق  علــى   
ً
وارتــكازا الخــارج،  مــن  العائديــن  األردنييــن  مــن   

ً
خاصــة الصحــي  الحجــر  فــي 

 للمــادة 67 مــن الدســتور فــإن ذلــك يتطلــب ضمــان مشــاركتهم فــي عمليــة االقتــراع وذلــك مــن خــال بنــاء 
ً
وفقــا

النزاهــة والحريــة  املتعلقــة بضمانــات  مــع ضمــان كافــة اإلجــراءات  اقتــراع فنــادق الحجــر  واســتحدات غــرف 

والعدالــة املرتبطــة بعمليــة االقتــراع.  

- ضــرورة إيجــاد آليــة واضحــة للتعامــل مــع الناخبــات والناخبيــن الذيــن ال يوجــد لهــم عناويــن واضحــة ومحــددة، 

حيــث يتــاوز عددهــم 50 ألــف ناخبــة وناخــب، بحيــث يتــم ضمــان عــدم تنقلهــم مــن دائــرة انتخابيــة إلــى أخــرى 

أو عــدم اســتغال غيــاب عناوينهــم مــن قبــل بعــض املترشــحين واملترشــحات إلحــداث تجــاوزات تتثمــل فــي النقــل 

الجماعــي ممــا يؤثــر علــى نزاهــة العمليــة االنتخابيــة. 

- ضرورة إيجاد آلية إلخطار املواطنين الذين لم يقوموا بتجديد بطاقات األحوال املدنية، سيما وأن عددهم 

يتجــاوز 157ألــف ناخبــة وناخــب، وعليــه فإننــا نو�ســي بــأن يتــم التنســيق مــع دائــرة األحــوال املدنيــة ليتــم فتــح 

مكاتبهــا إبــان يــوم االقتــراع حتــى يســتطيع أي ناخــب أن يقــوم بتجديدهــا فــي يــوم االقتــراع.  

-  يو�ســي راصــد بضــرورة تعديــل التعليمــات املعدلــة للتعليمــات الخاصــة بإعــداد جــداول الناخبيــن، وذلــك 

بتعديــل املــادة )8 - أ( والتــي أوجبــت أن يتــم تقديــم طلبــات االعتــراض علــى الــذات لــدى مكتــب األحــوال املدنيــة، 

بحيــث يتــم الســماح للناخبيــن الذيــن ينــوون تقديــم اعتراضــات علــى الــذات بتقديــم اعتراضاتهــم فــي مكاتــب 

ومقــار الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى أن يتــم جمعهــا ويتــم البــت فيهــا مــن قبــل لجنــة البــت فــي الطلبــات فــي 

األحــوال املدنيــة، ملــا فــي ذلــك مــن تســهيل لعمليــة االعتــراض وضمــان عــدم االزدحــام واالكتظــاظ فــي مكاتــب 

األحــوال املدنيــة.  

: تسجيل املترشحات واملترشحين 
ً
ثانيا

- يو�ســي راصــد اعتمــاد القرعــة فــي ترتيــب القوائــم االنتخابيــة فــي ورقــة االقتــراع، حيــث  نصــت املــادة 11 مــن 

القوائــم  أســماء  »تظهــر  علــى  االنتخابيــة  للدائــرة  بالترشــح  الخاصــة   6 رقــم  الخاصــة  التنفيذيــة  التعليمــات 

 لتاريــخ ووقــت تقديــم كل منهــا« وهنــا 
ً
وأرقامهــا علــى ورقــة االقتــراع حســب اســبقية تقديــم طلــب الترشــح وفقــا

 للممارســة عــام 2016 قــد تســبب بحــدوث ازدحــام أمــام مراكــز تســجيل املترشــحين وأدى إلــى 
ً
فــإن ذلــك ووفقــا
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نشــوب بعــض النزاعــات، وهنــا نؤكــد علــى ضــرورة اعتمــاد مبــدأ القرعــة الاحقــة فــي ترتيــب القوائــم االنتخابيــة 

فــي ورقــة االقتــراع.  

- أمــا بمــا يتعلــق بأثــر ترتيــب أســماء املرشــحين داخــل القائمــة االنتخابيــة علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، 

 وأن يتــم 
ً
فــإن راصــد يو�ســي بــأن يطلــب مــن القوائــم االنتخابيــة ترتيــب املترشــحين واملترشــحات فيهــا مســبقا

املترشــحة  القوائــم  الهجائــي، وذلــك إلعطــاء  الترتيــب  مــن اعتمــاد   
ً
بــدال للهيئــة املســتقلة العتمادهــا  تقديمهــا 

الحريــة فــي العمــل الجماعــي املشــترك وزيــادة حياديــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

 علــى الوضــع الوبائــي فإنــه مــن املحتمــل أن يصــاب أحــد املترشــحين أو املترشــحات لانتخابــات، وهــذا 
ً
- اســتنادا

 حتــى يشــفى، وهــذا يرتــب علــى املرشــح 
ً
يرتــب حســب البروتوكــول الطبــي أن يتــم حجــر املصــاب ملــدة 14 يومــا

االنقطــاع عــن حملتــه االنتخابيــة، وهنــا يو�ســي راصــد بضــرورة إصــدار تعليمــات خاصــة تحقــق العدالــة بيــن 

املترشــحين وتضمــن حمايــة املجتمــع.
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توجهات	البرملانيين	والبرملانيات	أعضاء	مجلس	النواب	الثامن	عشر	لالنتخابات	

البرملانية	القادمة	2020 

مركز الحياة - راصد، أصدر املركز من خال برنامجه ملراقبة األداء البرملاني دراســة حول توجهات البرملانيين 

والبرملــان أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر لانتخابــات البرملانيــة القادمــة 2020،حيــث تــم التواصــل مــع 

 للتعــرف علــى توجهاتهــم، واســتجاب للدراســة مــا مجموعــه 128برملانــي وبرملانيــة، فيمــا 
ً
أعضــاء املجلــس هاتفيــا

بقــي برملانيــان قيــد الدراســة.  

إلــى  وصــل  قــد  عشــر  التاســع  املجلــس  النتخابــات  الترشــح  ينــوون  الذيــن  النــواب  عــدد  أن  النتائــج  وأظهــرت 

97برملانــي وبرملانيــة، فيمــا قــال 19أنهــم ال ينــوون الترشــح لانتخابــات القادمــة، بينمــا أظهــرت النتائــج أن 12 

 لــم يحســموا أمرهــم بعــد، وفيمــا يتعلــق بالنــواب الذيــن أبــدوا رغبتهــم بالترشــح فقــد تــم ربــط الترشــح مــن 
ً
نائبــا

 أعضــاء حــزب جبهــة العمــل اإلســامي.  
ً
قبــل بعضهــم بقــرار الحــزب الــذي ينتمــون إليــه وخصوصــا

وتــم طــرح ســؤال علــى برملانــي وبرملانيــات املجلــس الثامــن عشــر، حــول توقعاتهــم لســيناريو حــل مجلــس النــواب 

 فــي تطبيــق ســيناريو مجلــس يســلم مجلــس )أي إجــراء االنتخابــات واملجلــس قائــم(، حيــث قــال 
ً
أم امل�ســي قدمــا

يتــم حــل املجلــس قبيــل إجــراء االنتخابــات، فيمــا يعتقــد مــا  أنهــم يتوقعــون أن  %31مــن النــواب  مــا نســبته 

نســبته %50مــن املســتجيبين أن ال حــّل ملجلــس النــواب الثامــن عشــر أي أن املجلــس الثامــن عشــر سيســلم 

املجلــس التاســع عشــر، بينمــا وصلــت نســب البرملانييــن والبرملانيــات الذيــن لــم يبــدوا رأيهــم إلــى %19مــن مجمــوع 

املســتجيبين.  

وفيمــا يتعلــق بتقييــم البرملانييــن والبرملانيــات ألداء مجلــس النــواب الثامــن عشــر، فقــد قــال مــا نســبته %12أن 

، فيمــا قــال ٪31 أن أداء 
ً
، بينمــا كان رأي %48 مــن النــواب أن أداء املجلــس كان جيــدا

ً
أداء املجلــس كان ممتــازا

  .
ً
، وعبــر %9عــن رأيهــم بــأن أداء املجلــس كان ضعيفــا

ً
املجلــس كان متوســطا

وفــي ذات الســياق بينــت النتائــج أن عــدد البرملانيــات أعضــاء املجلــس الثامــن عشــر اللواتــي ليــس لديهــّن النيــة 

بالترشــح اثنتيــن مــن أصــل 20برملانيــة، فيمــا قالــت ثــاث برملانيــات أنهــّن لــم يحســمّن قرارهــّن بالترشــح، فيمــا 

عبــرت 15برملانيــة عــن نيتهــّن بالترشــح.  
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وأظهــرت النتائــج أن نــواب الدوائــر االنتخابيــة العاصمــة االولــى والثانيــة والثالثــة وبــدو الشــمال وبــدو الوســط 

ومادبــا ينــون الترشــح بنســبة %100 مــن نــواب الدائــرة تاهــم نــواب اربــد األولــى بنســبة %83، فيمــا كان نــواب 

العمــل  جبهــة  حــزب  أعضــاء  معظــم  وأكــد  منهمــا،  لــكل   40% بنســبة  بالترشــح  رغبــة  األقــل  ومعــان  الطفيلــة 

اإلســامي نــواب »كتلــة اإلصــاح« رغبتهــم بالترشــح لكنهــم ربطــوا قرارهــم بقــرار الحــزب.  

وبمــا يتعلــق بقــرار حــل مجلــس النــواب مــن عدمــه يــرى مجموعــة مــن النــواب الذيــن تــم اســتطاع آرائهــم بــأن 

كورونــا،  جائحــة  جــراء  الوبائيــة  األوضــاع  ومنهــا  القــرار  هــذا  اتخــاذ  علــى  املؤثــرة  العوامــل  مــن   
ً
عــددا هنالــك 

واألوضــاع االقتصاديــة، وبعــض امللفــات السياســية الداخليــة مثــل ملــف نقابــة املعلميــن والرغبــة فــي الحفــاظ 

علــى الحكومــة الحاليــة، وعوامــل خارجيــة أبرزهــا ملــف ضــم األرا�ســى الفلســطينية وصفقــة القــرن.

البرملانيين	والبرملانيات	أعضاء	املجلس	الثامن	عشر	الذين	ينوون	الترشح		

لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020

الرغبة	في	الترشح	لالنتخاباتالنائبالرغبة	في	الترشح	لالنتخاباتالنائب

نعم عزيز العبيدينعم ابتسام النوافلة 

نعم عقلة الزبوننعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي ابراهيم ابو السيد

نعم علي الحجاحجةنعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي احمد الرقب

نعم علي الخايلةنعم احمد الصفدي 

نعمعليا ابو هليلنعم احمد اللوزي

نعم عمر قراقيشنعم احمد الهميسات

نعم عي�سى خشاشنة نعم اندريه عزوني 

نعمغازي الهواملةنعم جمال قموه

نعم فضية الداياتنعم جودت الدرابسة

نعم فضيل النهارنعمحابس الشبيب

نعمفواز الزعبينعم حابس الفايز

نعم فيصل األعور نعم حازم املجالي 

نعم ق�سي الدمي�سينعم حسن السعود

نعم قيس زياديننعم حسن العجارمة

نعم كمال الزغولنعم حسني الشياب

نعم ماجد القويسمنعم حمود الزواهرة 
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البرملانيين	والبرملانيات	أعضاء	املجلس	الثامن	عشر	الذين	ينوون	الترشح		

لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020

الرغبة	في	الترشح	لالنتخاباتالنائبالرغبة	في	الترشح	لالنتخاباتالنائب

نعم مازن القا�سينعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي حياة املسيمي

نعم مجحم الصقورنعم خالد ابو حسان

نعم محاسن الشرعةنعمخالد البكار

ال ينوي ينوي الترشح
الترشح

9719

لم يحسم 
رأيه

قيد الدراسة

ذكور

122

0.0 % 100.0 %

توجهات البرلمانيين والبرلمانيات أعضاء المجلس الثامن عشر

نحو االنتخابات النيابية القادمة 2020

إناث ذكور

25.0 % 75.0 %

إناث ذكور

11.0 % 89.0 %

إناث ذكور

15.0 % 85.0 %

إناث

توقعات البرلمانيين والبرلمانيات أعضاء المجلس الثامن عشر

حول سيناريو حل البرلمان أو مجلس يسلم مجلس

يتوقعون 
الحل

31.0 %

ال يتوقعون 
الحل

50.0 %

لم يبدي 
رأيه

19.0 %
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تقييم البرلمانيين والبرلمانيات �داء المجلس الثامن عشر

12.0 %

ممتاز

48.0 %

جيد

31.0 %

متوسط

9.0 %

ضعيف

عّمان 1

النعم
100 %0 %0 %

عّمان 2

النعم
100 %0 %0 %

عّمان 3

النعم
100 %0 %0 %

عّمان 4

النعم
75 %0 %25 %

عّمان 5

النعم
71 %29 %0 %

النعم
100 %0 %0 %

الزرقاء 1

نعم
78 %

ال
11 %0 %11 %

نعم
40 %

ال
40 %20 %20 %

الزرقاء 2

النعم
75 %25 %0 %

البلقاء

النعم
73 %9 %18 %

المفرقمادبا

النعم
80 %20 %0 %

جرش

النعم
60 %40 %0 %

عجلون

النعم
60 %0 %40 %

النعم
60 %40 %0 %

اربد 1

النعم
83 %17 %0 %

اربد 2

النعم
60 %20 %20 %

اربد 3

النعم
75 %0 %25 %

اربد 4

الكرك

النعم
45 %36 %19 %

معان

النعم
40 %20 %40 %

العقبةالطفيلة

النعم

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

قيد 
الدراسة

لم يحسم 
أمره

قيد 
الدراسة

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

لم يحسم 
أمره

75 %25 %0 %

توجهات البرلمانيين والبرلمانيات أعضاء المجلس الثامن عشر

نحو االنتخابات النيابية القادمة 2020 حسب دوائرهم االنتخابية
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البرملانيين	والبرملانيات	أعضاء	املجلس	الثامن	عشر	الذين	ينوون	الترشح		

لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020

الرغبة	في	الترشح	لالنتخاباتالنائبالرغبة	في	الترشح	لالنتخاباتالنائب

نعم محمد البرايسة نعم خالد الحياري

نعم محمد الرياطينعم خالد الفناطسة

نعم محمد الظهراوينعم خالد رمضان

نعم محمد العتايقةنعم خليل عطية

نعم محمد العياصرةنعم خميس عطية

نعم محمود الطيطينعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي ديمه طهبوب 

نعممرام الحيصةنعم راشد الشوحة

نعم مرزوق الدعجةنعم رائد الخزاعلة 

نعم مصطفى الخصاونة نعم رجا الصرايرة 

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي مصطفى العسافنعم رسمية الكعابنة 

نعم مصطفى ياغينعم رمضان الحنيطي

نعم معتز ابو  رمان نعمرياض العزام

نعم مفلح الخزاعلة نعم ريم أبو دلبوح 

نعم منال الضمورنعم زيد الشوابكة

نعم منصور مراد نعمزينب الزبيد 

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي مو�سى الوحشنعم سليمان الزبن

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي مو�سى هنطشنعم شاهة ابو شوشة

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي نبيل الشيشانينعمصالح ابو تاية 

نعم نبيل الغيشاننعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي صالح العرموطي 

نعم نصار القي�سينعم صباح الشعار 

نعم نضال الطعاني نعم صفاء املومني

نعم نواف الزيودنعم صوان الشرفات

نعم نواف النعيماتنعم طارق خوري

نعم / بانتظار قرار حزب جبهة العمل اإلسامي هدى العتومنعم عبدالرحمن العوايشة

نعم هيا املفلح نعم عبدالقادر الفشيكات

نعم هيثم الزيادين نعم عبدالكريم الدغمي

نعم وائل رزوقنعمعبدهللا العكايلة

نعم وصفي حداد نعم عبداملحسيري
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البرملانيين	والبرملانيات	أعضاء	املجلس	الثامن	عشر	الذين	ينوون	الترشح		

لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020

الرغبة	في	الترشح	لالنتخاباتالنائبالرغبة	في	الترشح	لالنتخاباتالنائب

نعم يحيى السعودنعم عبداملنعم العودات

نعمعدنان ابو ركبة
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البرملانيين	والبرملانيات	أعضاء	املجلس	الثامن	عشرالذين	ال	ينوون	الترشح		

لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020

محمود الفراهيدعبدهللا زريقاتتامر بينوابراهيم ابو العز

مصلح الطراونةعبدهللا عبيدات سعود ابو محفوظابراهيم القرعان

مو�سى الزواهرةفوزي الطعيمةشعيب الشديفاتابراهيم بني هاني 

وفاء بني مصطفىمحمد الفاحاتصداح الحباشنة انصاف الخوالدة

محمد هديبعاطف الطراونةبركات العبادي

البرملانيين	والبرملانيات	أعضاء	املجلس	الثامن	عشر	الذين	لم	يحسموا	أمرهم	

بالترشح		لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
محمود النعيماتعواد الزوايدةخير ابو صعيليكابراهيم البدور

منتهى البعولمحمد الزعبيرندة الشعار احمد الفريحات

يوسف الجراحمحمود العدوانعبدهللا  القرامسة انتصار الحجازي

البرملانيين	والبرملانيات	أعضاء	املجلس	الثامن	عشر	قيد	الدراسة

حسين القي�سيمحمد نوح القضاة
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توجهات	األحزاب	السياسية	األردنية	لالنتخابات	البرملانية	القادمة	2020 

مركــز الحيــاة - راصــد، أصــدر املركــز مــن خــال برنامجــه ملراقبــة االنتخابــات دراســة حــول توجهــات األحــزاب 

السياســية األردنيــة لانتخابــات النيابيــة 2020، وذلــك مــن خــال اســتطاع آراءهــم وتوجهاتهــم وتــم التواصــل 

 فــي وزارة الشــؤون السياســية 
ً
 ومرخصــا

ً
 مســجا

ً
 سياســيا

ً
مــع كافــة األحــزاب السياســية والبالــغ عددهــا 48 حزبــا

ا�حزاب السياسية التي ستشارك في االنتخابات النيابية القادمة 2020

7 أحزاب0 صفر41 حزب

النعم
لم 

يحسم 
أمره

عدد الدوائر االنتخابية التي ستترشح بها ا�حزاب السياسية في االنتخابات 

النيابية القادمة 2020

 3 - 1
دوائر

 10 - 7
دوائر

ال يوجد 
إجابة

 6 - 4
دوائر

10
أحزاب

3
أحزاب

161 حزب
حزب واحد

15
أحزاب

أكثر من 
15 دائرة
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ُبنية القوائم التي ستترشح بها ا�حزاب السياسية في االنتخابات النيابية 

القادمة 2020

قوائم من أعضاء الحزب وغير أعضاءهقوائم من أعضاء الحزب فقط

لم يحسموا أمرهم

8 % 

15 %

77 %

مدى رضى ا�حزاب السياسية عن أداء الهيئة المستقلة لالنتخاب

راٍض بدرجة 
كبيرة

65 %

راٍض بدرجة 
متوسطة

21 %

راٍض بدرجة 
محدودة

13 %

ال يوجد
إجابة

1 %
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والبرملانيــة، وذكــر الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد أن فريــق العمــل اعتمــد منهــج 

التواصــل املباشــر مــع األحــزاب مــن خــال االتصــال الهاتفــي مــع أميــن عــام الحــزب أو مــن ينــوب عنــه، وأكــد 

 بمــا يتعلــق بالتحضيــر لبنــاء القوائــم 
ً
 خــال الفتــرة القادمــة وخصوصــا

ً
بنــي عامــر أن دور األحــزاب مهــم جــدا

االنتخابيــة ووضــع البرامــج االنتخابيــة.  

وأظهــرت النتائــج أن عــدد األحــزاب السياســية التــي تنــوي املشــاركة فــي االنتخابــات النيابيــة القادمــة قــد وصــل 

 مــن أصــل 48 حــزب مرخــص، فيمــا وصــل عــدد األحــزاب التــي لــم تحســم أمرهــا بعــد بمــا يتعلــق فــي 
ً
41 حزبــا

املشــاركة بالترشــح لانتخابــات النيابيــة القادمــة إلــى 7 أحــزاب سياســية.  

وفيمــا يتعلــق بتركيبــة القوائــم االنتخابيــة التــي ستترشــح بهــا األحــزاب السياســية فقــد َعّبــر مــا نســبته %8 مــن 

مــن األحــزاب   77% مــا نســبته  الحــزب فقــط، فيمــا عّبــر  مــن أعضــاء  الترشــح بقوائــم  ينــوون  بأنهــم  األحــزاب 

فــي القائمــة ســيكونون مــن  السياســية أنهــم سيترشــحون مــن خــال قوائــم مختلطــة مــا يعنــي أن املترشــحين 

أعضــاء الحــزب وخارجــه، فيمــا لــم يحســم مــا نســبته %15 مــن األحــزاب السياســية قرارهــم فــي آليــة بنــاء القوائــم 

االنتخابيــة.  

ينــوون  بأنهــم   
ً
13حزبــا أفــاد  السياســية،  األحــزاب  بهــا  التــي ستترشــح  االنتخابيــة  الدوائــر  تعــداد  وبخصــوص 

 بأنهــم ينــوون الترشــح بـــ )4 إلــى 6( دوائــر 
ً
الترشــح بـــ دائــرة انتخابيــة واحــدة إلــى 3 دوائــر انتخابيــة، وأفــاد 16حزبــا

 عــن 
ً
 واحــدا

ً
انتخابيــة، بينمــا أشــار 3 أحــزاب أنهــم ينــوون الترشــح بـــ )7 إلــى 10( دوائــر انتخابيــة، بينمــا عّبــر حزبــا

 أمرهــم بعــد فيمــا يتعلــق بتعــداد الدوائــر 
ً
نيتــه الترشــح فــي أكثــر مــن 10 دوائــر انتخابيــة، فيمــا لــم يحســم 15حزبــا

االنتخابيــة التــي سيترشــحون بهــا.  

أمــا بمــا يتعلــق بدرجــة رضــا األحــزاب السياســية عــن أداء الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فقــد أظهــرت النتائــج أن 

 21% %65 مــن األحــزاب السياســية راضــون بدرجــة كبيــرة عــن أداء الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، فيمــا قــال 

مــن األحــزاب السياســية أنهــم راضــون بدرجــة متوســطة عــن أداء الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، وعبــر%13 مــن 

%1 مــن األحــزاب  األحــزاب بأنهــم راضــون بدرجــة محــدودة عــن أداء الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، ولــم يجــب 

السياســية عــن هــذا الســؤال.
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توجهات	األحزاب	السياسية	األردنية	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020

املشاركة	في	االنتخابات	النيابية	القادمة	2020الحزب

لم يحسم امره بعد حزب جبهة العمل اإلسامي

نعم حزب الوسط اإلسامي األردني

نعم الحزب الشيوعي األردني

نعم حزب البعث العربي اإلشتراكي االردني

لم يحسم امره بعد حزب الشعب الديمقراطي  االردني "حشد"

نعم حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي االردني

نعم حزب الحركة القومية

نعم حزب الرسالةاألردني

لم يحسم امره بعد حزب الجبهـة األردنية املوحدة

نعم حزب التيـار الوطنــي األردني

نعم حزب اإلتحاد الوطنـــي األردنــي

نعم حزب اإلصــاح األردني

نعم البعث العربــــي التقدمـــــي األردني

لم يحسم امره بعد حزب الحيـــاة األردنـي

نعم حزب العدالـــــة والتنميــــة األردني

نعم حزب اإلصـاح والتجديد األردني )حصاد(األردني

نعم حزب العدالـــــة واإلصــــــــاح األردني

نعم حزب التجمع الوطني األردني الديمقراطي )تواد( األردني

نعم حزب الفرسان األردني

نعم حزب اردن اقوى األردني

نعم حزب مساواة األردني

نعم حزب الشهامة األردني

نعم حزب العدالة االجتماعية األردني

نعم حزب االنصار األردني
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املشاركة	في	االنتخابات	النيابية	القادمة	2020الحزب

نعم حزب الشورى

نعم حزب البلد األمين األردني

نعم حزب الوفاء الوطني

نعم حزب الوحدة الوطنية

نعم الحزب الديمقراطي االجتماعي االردني

نعم حزب الطبيعة الديمقراطي االردني

نعم حزب املستقبل األردني

نعم حزب أحرار األردن

نعم حزب اإلتجاه الوطني األردني

نعم حزب املحافظين

نعم حزب النداء

نعم حزب الراية األردنية

نعم حزب املؤتمر الوطني ) زمزم(

نعم حزب الحداثة والتغيير

نعم األردن بيتنا 

لم يحسم امره بعد جزب الشراكة واإلنقاذ 

لم يحسم امره بعد حزب التحالف املدني 

نعم حزب الشعلة األردني 

نعم الحزب الوطنــي األردنــــــــي

نعمحزب الحرية واملساواة 

نعمحزب العون الوطني

نعم حزب الشباب الوطني األردني

لم يحسم امره بعد الحزب الوطنــي الدستـــــوري األردني

نعمحزب جبهة النهضة الوطنية
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بيان	راصد	لليوم	األول	من	عرض	جداول	الناخبين	

 مــع بــدء عمليــة عــرض جــداول الناخبيــن األوليــة عمــل فريــق تحالــف 
ً
تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات، تزامنــا

راصــد ملراقبــة االنتخابــات علــى متابعــة وتقييــم عمليــة عــرض الجــداول األوليــة وقــام التحالــف عمليــة املراقبــة 

3 نمــاذج مســتوحاه مــن أفضــل املمارســات الدوليــة  مــن فريــق مكــون مــن )54( مراقــب ميدانــي, مــن خــال 

ومرتكــزة علــى أهــم املعاييــر الدوليــة لانتخابــات، املرتبطــة بعمليــة عــرض جــداول الناخبيــن.  

وبالتــوازي مــع عمليــة عــرض الجــداول عمــل راصــد علــى مقارنــة أعــداد املواطنيــن الذيــن يحــق لهــم االقتــراع 

وذلــك باالســتناد علــى مــا ورد فــي الجــداول النهائيــة لعــام 2016ومــا ورد فــي الجــداول األوليــة لعــام 2020حيــث 

تبيــن أن عــدد املؤهليــن لاقتــراع فــي عــام 2016وصــل إلــى 4.130.145ناخبــة وناخــب، فيمــا وصــل عــدد املؤهليــن 

مقدارهــا  بزيــادة  أي  وناخــب،  4.655.411ناخبــة  إلــى  اليــوم  املعروضــة  األوليــة  الجــداول  حســب  لانتخــاب 

525.266ناخبــة وناخــب، وعلــى صعيــد الدوائــر االنتخابيــة لوحــظ أن جميــع الدوائــر شــهدت زيــادة فــي أعــداد 

الناخبيــن بنســب متفاوتــة، والجديــر ذكــره أن األرقــام الــواردة هــي حــول أعــداد الناخبيــن لعــام 2020 هــي أعــداد 

أوليــة وســتتغير بنســب بســيطة بعــد انتهــاء فتــرة اإلعتراضــات وإصــدار الجــداول النهائيــة للناخبيــن. 

بيــن الدوائــر االنتخابيــة حيــث وصــل عــدد املؤهليــن لاقتــراع  وتبيــن أن الدائــرة األولــى بالزرقــاء األعلــى زيــادة 

2016أي  عــام  جــداول  449,753فــي  لانتخــاب  املؤهليــن  عــدد  كان  511,273بينمــا  إلــى  األوليــة  الجــداول  فــي 

بزيــادة وصلــت إلــى 61,520ألــف ناخبــة وناخــب، تلتهــا دائــرة عمــان الثانيــة حيــث وصــل مقــدار الزيــادة فــي تعــداد 

الناخبيــن إلــى 47,542ناخبــة وناخــب، تاهــا دائــرة عمــان الخامســة بزيــادة وصلــت إلــى 41,087ناخبــة وناخــب، 

أمــا أقــل الدوائــر زيــادة فــي تعــداد املؤهليــن لاقتــراع كانــت دائــرة معــان بزيــادة وصلــت إلــى 6,019ناخبــة وناخــب.  

الثامنــة  الســاعة  تمــام  فــي  افتتحــت  العــرض  أغلبيــة مراكــز  أن  املراقبــة  نتائــج  أظهــرت  وعلــى صعيــٍد متصــل 

 فــي أول يــوم مــن قبــل الناخبيــن لاطــاع علــى معلوماتهــم الــواردة فــي 
ً
، كمــا كان اإلقبــال ضعيفــا

ً
والنصــف صباحــا

الجــداول االنتخابيــة األوليــة، كمــا أظهــرت النتائــج أن البعــض مــن مراكــز عــرض الجــداول غيــر مهيــأة الســتقبال 

دائــرة  مــع  وبالتنســيق  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  راصــد  يدعــوا  اإلطــار  هــذا  وفــي  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص 

األحــوال املدنيــة اإليعــاز بمــا يلــزم للعمــل علــى تهيئــة هــذه املراكــز لتكــون مائمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومثــال 
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مقارنة أعداد المؤهلين لالقتراع بين الجداول النهائية لعام 

2016 والجداول ا�ولية لعام 2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20162020الدائرة

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

325918

144883

114052

163899

101112

107637

95055

290177

400452

242198

249125

375433

449753

131254

297818

106370

167280

54638

53217

55819

64039

56102

83914

364231

165189

128209

186868

115089

122894

110092

324093

447994

265410

285423

416520

511273

149690

334202

119820

188964

61944

59236

63749

73503

63888

97130

اربد االولى

اربد الثانية 

اربد الثالثة 

اربد الرابعة 

عجلون 

جرش

 المفرق

العاصمة ا�ولى

العاصمة الثانية 

العاصمة الثالثة 

العاصمة الرابعة 

العاصمة الخامسة 

الزرقاء االولى 

الزرقاء الثانية 

البلقاء

مادبا

الكرك

الطفيلة

معان 

العقبة 

بدو الجنوب 

بدو الوسط

بدو الشمال

الفرق

38313

20306

14157

22969

13977

15257

15037

33916

47542

23212

36298

41087

61520

18436

36384

13450

21684

7306

6019

7930

9464

7786

13216

المجموع 

2020الكلي
20164130145

4655411525266
الفرق
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ذلــك مقــر اللجنــة الرئي�ســي فــي دائــرة عمــان الخامســة – صالــة تــاع العلــي الرياضيــة، ومكتــب أحــوال وجــوازات 

صويلــح ،ومكتــب أحــوال جبــل الحســين، ومنطقــة زهــران – أمانــة عمــان ومبنــى بلديــة مادبــا. 

كمــا وأشــاد راصــد فــي بيانــه بالجهــد املبــذول مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فــي اســتحداث برامــج ووســائل 

تســهل علــى املواطنيــن عمليــة الوصــول إلــى املعلومــات التــي يريدونهــا ســواًء مــن خــال موقــع الهيئــة االلكترونــي أو 

مــن خــال الرســائل النصيبــة التــي يرســلها للمواطنيــن لاســتعام عــن معلوماتهــم, إن مــن مثــل هــذه البرمجيــات 

نهــج العدالــة  بأقــل وقــت وجهــد ممكــن ممــا يســاعد علــى تكريــس  فــي الوصــول للمعلومــة  تســاعد املواطنيــن 

االنتخابيــة .  

ويو�ســي راصــد بضــرورة زيــادة الجهــود لرفــع الوعــي العــام بعــرض الجــداول األوليــة للناخبيــن وأهميــة التحقــق 

مــن البيانــات االنتخابيــة وآليــات تقديــم االعتراضــات مــن خــال تكثيــف حمــات الوصــول. وتخصيــص عــدد 

أكبــر مــن موظفــي البحــث االلكترونــي فــي مراكــز عــرض الجــداول االنتخابيــة فــي حــال زيــادة إقبــال املواطنيــن. 

وفــي الســياق ذاتــه، يدعــو »راصــد« كافــة الناخبيــن إلــى التحقــق مــن دقــة بياناتهــم االنتخابيــة بالوســائل التــي 

األخطــاء  لتصحيــح  االعتراضــات  وتقديــم  مــرة،  الناخبيــن ألول  لانتخــاب، وخاصــة  املســتقلة  الهيئــة  طورتهــا 

الواقعــة علــى بياناتهــم فــي الجــداول األوليــة للناخبيــن قبــل انتهــاء الفتــرة القانونيــة وتثبيتهــا فــي الجــداول النهائيــة. 

ويذكــر أن راصــد ســيعمل مــن خــال فريقــه علــى تدقيــق علــى جــداول الناخبيــن األوليــة مــن خــال عــدة تقنيــات 

علميــة وموضوعيــة وســيتم نشــر نتائــج التدقيــق بشــكل مباشــر لتســتفيد اإلدارة االنتخابيــة واملواطنيــن مــن 

نتائــج التدقيــق.  
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راصد	يصدر	نتائج	دراسة	التحقق	من	دقة	املعلومات	الواردة	في	جداول	الناخبين	

تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات، فــي إطــار مراقبــة العمليــة االنتخابيــة أجــرى فريــق راصــد دراســة بحثيــة حــول 

مــدى دقــة املعلومــات الــواردة فــي جــداول الناخبيــن األوليــة والتــي تــم عرضهــا مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

بتاريخ 2020/8/14، حيث قال الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة - راصد أن هذه الدراسة ارتكزت 

علــى منهجيــة توجيــه األســئلة املباشــرة للمســتجيبين، وأســلوب التدقيــق مــن الناخــب إلــى القائمــة، وأكــد بنــي 

عامــر أنــه تــم اختيــار عينــة عشــوائية مركبــة مــن مجمــوع الناخبيــن بدرجــة ثقــة %95 وهامــش خطــأ قيمتــه 3% 

 وتضمنــت االســتمارة 
ً
وتــم تصميــم اســتمارة التحقــق وتدريــب 25 باحثــة وباحــث للتواصــل مــع الناخبيــن هاتفيــا

أســئلة تتعلــق باطــاع الناخبيــن علــى جــداول الناخبيــن األوليــة وقيــاس دقــة الدوائــر االنتخابيــة الــواردة فيهــا 

ومــدى مائمــة مراكــز االقتــراع ملواقــع ســكن الناخبيــن، وأشــار بنــي عامــر أن راصــد ســيجري دراســة ثانيــة بعــد 

عــرض جــداول الناخبيــن النهائيــة لقيــاس مــدى دقــة املعلومــات الــواردة فيهــا ومقارنــة نتائجهــا.

وقــال بنــي عامــر أن النتائــج أظهــرت أن %35 مــن الناخبيــن اطلعــوا علــى الجــداول األوليــة للناخبيــن مــن خــال 

مقارنة اهتمام الناخبات والناخبين ما بين االنتخابات البرلمانية 

لعامي 2016 و 2020

اطالع الناخبين 
على الجداول 

ا�ولية

2020 2016

15.0 %35.0 %

دقة الدوائر 
االنتخابية في 
الجداول ا�ولية

مالئمة مراكز 
االقتراع مع 

مكان السكن

2020 2016

97.0 %98.4 %

2020 2016

81.0 %91.0 %
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مواقع العرض املعلن عنها ومن خال املوقع االلكتروني للهيئة املستقلة لانتخاب ومن خال خدمة الرسائل 

النصيــة التــي وفرتهــا الهيئــة املســتقلة لانتخــاب، ومــن الجديــر ذكــره أن ذات الدراســة أجريــت فــي االنتخابــات 

البرملانيــة لعــام 2016 وبينــت أن %15 فقــط مــن الناخبيــن اطلعــوا علــى معلوماتهــم الــواردة فــي جــداول الناخبيــن 

األوليــة، ممــا يعنــي أن هنــاك زيــادة فــي نســبة املطلعيــن علــى معلوماتهــم مقارنــة بنتائــج عــام 2016.

وفيمــا يتعلــق بدقــة الدائــرة االنتخابيــة الــواردة فــي جــداول الناخبيــن تبيــن أن دقتهــا وصلــت إلــى %98.4 وبذلــك 

ارتفعــت نســبة الدقــة التــي كانــت عليهــا فــي عــام 2016 حيــث كانــت %97 مــن مجمــوع الناخبيــن الــواردة أســمائهم 

فــي جــداول الناخبيــن، وبخصــوص مائمــة مركــز االقتــراع ملــكان الســكن تبيــن أن %9 مــن الناخبيــن أبــدوا عــدم 

مائمــة مركــز االقتــراع املخصــص لهــم حســب جــداول الناخبيــن األوليــة مــع موقــع ســكنهم.

وعلــى صعيــٍد آخــر بينــت نتائــج املراقبــة أنــه تــم اســتقبال 15972 طلــب اعتــراض علــى الــذات لعــام 2020 مقارنــة 

التنقيــح والتطويــر املســتمر لجــداول  2016 وهــذا مؤشــر علــى أن  لعــام  اعتــراض شــخ�سي  24461 طلــب  بـــ 

الناخبيــن  بعيــن االعتبــار أن جــداول  مــع األخــذ  الشــخصية  فــي تخفيــض عــدد االعتراضــات  الناخبيــن أســهم 

األوليــة لعــام 2020 تزيــد بمجمــوع ناخبيهــا عــن جــداول الناخبيــن لعــام 2106 بمقــدار نصــف مليــون ناخبــة 

 ضــد الغيــر، فيمــا كان عــدد 
ً
وناخــب، وفيمــا يتعلــق باالعتراضــات ضــد الغيــر تبيــن أنــه تــم تقديــم 740 اعتراضــا

 فقــط.  
ً
االعتراضــات ضــد الغيــر لعــام 2016 وصلــت إلــى 133 اعتراضــا

وبينــت نتائــج املراقبــة وجــود بعــض األخطــاء الــواردة فــي الجــداول األوليــة للناخبيــن والتــي تتعلــق بعــدد محــدود 

 بمــا يتعلــق بانتقــال ســيدات مــن داخــل دائــرة البــدو إلــى خــارج 
ً
مــن ناخبــات وناخبيــن دوائــر البــدو خصوصــا

، كمــا تبيــن 
ً
الدائــرة بســبب الــزواج، ودخــول بعــض الســيدات مــن خــارج دوائــر البــدو إليهــا بســبب الــزواج أيضــا

األحيــاء  ذات  االنتخابيــة  الدوائــر  فــي  الناخبيــن  بعــض  بمعلومــات  املرتبطــة  املحــدودة  األخطــاء  بعــض  وجــود 

الســكنية املتداخلــة فــي العاصمــة عمــان.

ورغــم اســتقبال أكثــر مــن 320,000 ألــف استفســار مــن قبــل الناخبيــن عبــر مختلــف األدوات التــي وفرتهــا الهيئــة 

 
ً
املســتقلة لانتخــاب، إال أننــا ندعــوا املواطنيــن لاستفســار عــن معلوماتهــم فــي جــداول الناخبيــن وخصوصــا

مراكــز االقتــراع املخصصــة لهــم والتأكــد مــن مــدى مائمتهــا ملوقــع الســكن، وبــذات الســياق يدعــوا راصــد الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب ضــرورة تكثيــف الجهــود املرتبطــة بتعزيــز وعــي املواطنيــن فــي االســتعام عــن معلوماتهــم.
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دراسة	راصد	حول	الراغبات	والراغبون	في	الترشح	لالنتخابات	النيابية	القادمة	

2020

مركــز الحيــاة - راصــد، نفــذ فريــق »راصــد » ملراقبــة االنتخابــات البرملانيــة، سلســلة تتبــع للمشــهد االنتخابــي 

البرملانــي فــي األردن وذلــك مــن خــال جمــع املعلومــات املتعلقــة باملواطنــات واملواطنيــن الذيــن ينــوون الترشــح 

النتخابــات املجلــس النيابــي التاســع عشــر املزمــع إجراؤهــا فــي 10 /2020/11، فــي كافــة دوائــر اململكــة واعتمــدت 

فــرق الرصــد امليدانيــة منهجيــة اللقــاءات الشــخصية والصفحــات الخاصــة باالنتخابــات عبــر وســائل التواصــل 

االجتماعــي املختلفــة والحســابات الشــخصية لألشــخاص الذيــن ينــوون الترشــح. 

 
ً
وأظهــرت نتائــج الرصــد التــي تــم تنفيذهــا، أن الذيــن ينــوون الترشــح وصــل عددهــم إلــى 1076 مترشــحة ومترشــحا

حتــى تاريــخ 2020/8/26، وصــل عــدد اإلنــاث منهــم إلــى 206أنثــى تنــوي الترشــح وبنســبة وصلــت إلــى %19مــن 

مجمــوع الذيــن ينــوون الترشــح، فيمــا بلغــت نســبة الذكــور مــن املجمــوع %81، وعلــى صعيــد الدوائــر االنتخابيــة 

تصــدرت دائــرة البلقــاء الدوائــر االنتخابيــة بأكثــر مــن ينــوي الترشــح وبنســبة وصلــت إلــى %10مــن مجمــوع الذيــن 

%9.5مــن مجمــوع الذيــن لديهــم الرغبــة  إلــى  تلتهــا دائــرة الكــرك االنتخابيــة وبنســبة وصلــت  ينــوون الترشــح، 

بالترشــح، أمــا الدوائــر االنتخابيــة األقــل بعــدد مــن ينــوي الترشــح لانتخابــات البرملانيــة كانــت دوائــر بــدو الجنوب 

واربــد الثالثــة بنســبة %2 لــكل منهــم مــن مجمــوع مــن لديــه الرغبــة بالترشــح. 

واملترشــحين  املترشــحات  اعــداد  تزايــد  أن  راصــد،   – الحيــاة  مركــز  مديــر  عامــر،  بنــي  عامــر  الدكتــور  وقــال 

لانتخابــات البرملانيــة ملجلــس النــواب التاســع عشــر، يؤشــر إلــى اهتمــام كبيــر مــن قبــل االردنيــات واالردنييــن 

بالعمليــة االنتخابيــة، وأن زيــادة أعــداد املترشــحين تزيــد مــن نســبة املشــاركة املتوقعــة، الســيما أنــه مــازال لدينــا 

 تفصلنــا عــن موعــد بــدء الترشــيح بشــكل رســمي، مــا يعنــى أن الفرصــة مازالــت متاحــة لزيــادة أعــداد 
ً
41 يومــا

واملترشــحات.  املترشــحين 

وأكــد الدكتــور بنــي عامــر أن املشــهد االنتخابــي ال بــد أن ينســجم مــع ضــرورة تجويــد املخــرج البرملانــي ليكــون 

منســجم مــع تطلعــات القواعــد االنتخابيــة وكذلــك انســجامه مــع أولويــات الدولــة األردنيــة فــي كافــة امللفــات. 



7979

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  2020

ا�عداد ا�ولية للذين ينوون الترشح لالنتخابات النيابية القادمة 2020

على مستوى المملكة

على مستوى الدوائر االنتخابية

عّمان 
ا�ولى

عّمان 
الثانية

عّمان 
الثالثة

عّمان 
الرابعة

عّمان 
الخامسة

اربد
ا�ولى

اربد
الثانية

اربد
الثالثة

اربد
الزرقاءالمفرقالرابعة

ا�ولى
الزرقاء
الثانية

الطفيلةمادباجرشعجلون الكرك البلقاء

معان

28
مرشح

ذكور 64 %

إناث 36 %

البادية 
الشمالية

البادية 
الوسطى

البادية 
الجنوبية

58
مرشح

ذكور 64 %

إناث 36 %

21
مرشح

ذكور 62 %

إناث 38 %

39
مرشح

ذكور 74 %

إناث 26 %

العقبة

24.0 %

إناث ذكور
76.0 %1398

مرشح

46
مرشح

ذكور 85 %

إناث 15 %

58
مرشح

ذكور 78 %

إناث 22 %

62
مرشح

ذكور 74 %

إناث 26 %

47
مرشح

ذكور 89 %

إناث 11 %

66
مرشح

ذكور 86 %

إناث 14 %

68
مرشح

ذكور 75 %

إناث 25 %

64
مرشح

ذكور 67 %

إناث 33 %

32
مرشح

ذكور 78 %

إناث 22 %

69
مرشح

ذكور 81 %

إناث 19 %

33
مرشح

ذكور 45 %

إناث 55 %

91
مرشح

ذكور 79 %

إناث 21 %

43
مرشح

ذكور 74 %

إناث 26 %

78
مرشح

ذكور 78 %

إناث 22 %

40
مرشح

ذكور 80 %

إناث 20 %

61
مرشح

ذكور 64 %

إناث 36 %

125
مرشح

ذكور 78 %

إناث 22 %

171
مرشح

ذكور 77 %

إناث 23 %

51
مرشح

ذكور 75 %

إناث 25 %

47
مرشح

ذكور 79 %

إناث 21 %
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	حول	توجهات	
ً
	حول	أعداد	الذين	ينوون	الترشح	وتحديثا

ً
راصد	يصدر	تقريرا

النواب	واألحزاب	لالنتخابات

 لدراســته الســابقة بشــأن 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، نفــذ فريــق »راصــد » ملراقبــة االنتخابــات البرملانيــة تحديثــا

توجهــات البرملانييــن والبرملانيــات أعضــاء مجلــس النــواب الثامــن عشــر لانتخابــات البرملانيــة القادمــة 2020، 

 للتعــرف علــى توجهاتهــم.  
ً
حيــث تــم التواصــل مــع أعضــاء املجلــس هاتفيــا

 وأظهــرت النتائــج أن عــدد البرملانييــن والبرملانيــات الذيــن ينــوون الترشــح النتخابــات املجلــس التاســع عشــر قــد 

23 أنهــم ال ينــوون الترشــح لانتخابــات القادمــة، بينمــا أظهــرت  103 برملانــي وبرملانيــة، فيمــا قــال  إلــى  وصــل 

النتائــج أن 4 برملانييــن وبرملانيــات لــم يحســموا أمرهــم بعــد، وربــط غالبيــة نــواب حــزب جبهــة العمــل اإلســامي 

ترشــحهم بالقــرار الصــادر عــن الحــزب. 

 وبحســب التقريــر، فــإن دوائــر العاصمــة عمــان )األولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة( ونــواب دوائــر الباديــة الثــاث 

واربــد الثالثــة ومادبــا ينــوون الترشــح بنســبة 100 %، وكانــت دوائــر معــان والطفيلــة األقــل رغبــة فــي الترشــيح 

وبنســبة 40 % لــكل دائــرة، كمــا بلغــت نســبة البرملانيــات اللواتــي ينويــن الترشــح االنتخابــات املجلــس التاســع 

عشــر %90مــن مجمــوع البرملانيــات فــي املجلــس الثامــن عشــر.  

 وتــم 
ً
2020 التــي أجريــت ســابقا كمــا أظهــرت نتائــج دراســة توجهــات األحــزاب لانتخابــات البرملانيــة القادمــة 

 سيشــاركون فــي االنتخابــات النيابيــة املقبلــة، فيمــا لــم تحســم أربعــة أحــزاب قرارهــا بعــد 
ً
تحديثهــا أن 44 حزبــا

باملشــاركة وهــي حــزب جبهــة العمــل اإلســامي وحــزب الشــراكة واإلنقــاذ وحــزب التحالــف املدنــي والحــزب الوطنــي 

الدســتوري.  

 علــى الدراســة التــي أجراهــا راصــد واملتعلقــة بالذيــن ينــوون الترشــح لانتخابــات 
ً
وعلــى صعيــٍد متصــل وارتــكازا

القادمــة، حيــث تــم تحديــث البيانــات واملعلومــات التــي تــم تتبعهــا خــال الفتــرة األخيــرة، ليصــل تعــداد األردنيــات 

واألردنييــن الذيــن ينــوون الترشــح إلــى 1398 منهــم 341 أنثــى وذلــك لغايــة تاريــخ اليــوم الخميــس 2020/9/3. 
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لانتخابــات  الترشــح  ينــوون  الذيــن  تعــداد  فــي  األكثــر  الكــرك  دائــرة  كانــت  االنتخابيــة  الدوائــر  صعيــد  وعلــى   

النيابيــة حيــث وصــل عددهــم إلــى 171 أردنــي وأردنيــة وبنســبة %12 ممــن ينــوي الترشــح علــى مســتوى اململكــة، 

تلتهــا دائــرة البلقــاء بتعــداد 125 أردنــي وأردنيــة وبنســبة %9 ممــن ينــوي الترشــح علــى مســتوى اململكــة.  

واملترشــحين  املترشــحات  اعــداد  تزايــد  أن  راصــد،   – الحيــاة  مركــز  مديــر  عامــر،  بنــي  عامــر  الدكتــور  وقــال 

لانتخابــات البرملانيــة ملجلــس النــواب التاســع عشــر، يؤشــر إلــى اهتمــام كبيــر مــن قبــل االردنيــات واالردنييــن 

ومؤسســاتهم السياســية بالعمليــة االنتخابيــة، حيــث وصلــت الزيــادة بمــن ينــوي الترشــح إلــى 146 أردنــي وأردنيــة 

وبنســبة زيــادة وصلــت إلــى %11 عــن انتخابــات عــام 2016، وأشــار بنــي عامــر إلــى ان زيــادة أعــداد املترشــحين 

 تفصلنــا عــن موعــد بــدء الترشــيح بشــكل 
ً
تزيــد مــن نســبة املشــاركة املتوقعــة، الســيما أنــه مــازال لدينــا  33 يومــا

رســمي، مــا يعنــى ان الفرصــة مازالــت متاحــة لزيــادة اعــداد املترشــحين واملترشــحات. 

توجهات البرلمانيين والبرلمانيات أعضاء المجلس الثامن عشر

نحو االنتخابات النيابية القادمة 2020

لم يحسم 
رأيه

4

ذكور

0.0 % 100.0 %

إناث

ال ينوي 
الترشح

23

ذكور

9.0 % 91.0 %

إناث

ينوي الترشح

103

ذكور

17.0 % 83.0 %

إناث
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ا�حزاب السياسية التي ستشارك في االنتخابات النيابية القادمة 2020

4 أحزاب0 صفر44 حزب

النعم
لم 

يحسم 
أمره
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ا�عداد ا�ولية للذين ينوون الترشح لالنتخابات النيابية القادمة 2020

على مستوى المملكة

على مستوى الدوائر االنتخابية

عّمان 
ا�ولى

عّمان 
الثانية

عّمان 
الثالثة

عّمان 
الرابعة

عّمان 
الخامسة

اربد
ا�ولى

اربد
الثانية

اربد
الثالثة

اربد
الزرقاءالمفرقالرابعة

ا�ولى
الزرقاء
الثانية

الطفيلةمادباجرشعجلون الكرك البلقاء

معان

28
مرشح

ذكور 64 %

إناث 36 %

البادية 
الشمالية

البادية 
الوسطى

البادية 
الجنوبية

58
مرشح

ذكور 64 %

إناث 36 %

21
مرشح

ذكور 62 %

إناث 38 %

39
مرشح

ذكور 74 %

إناث 26 %

العقبة

24.0 %

إناث ذكور
76.0 %1398

مرشح

46
مرشح

ذكور 85 %

إناث 15 %

58
مرشح

ذكور 78 %

إناث 22 %

62
مرشح

ذكور 74 %

إناث 26 %

47
مرشح

ذكور 89 %

إناث 11 %

66
مرشح

ذكور 86 %

إناث 14 %

68
مرشح

ذكور 75 %

إناث 25 %

64
مرشح

ذكور 67 %

إناث 33 %

32
مرشح

ذكور 78 %

إناث 22 %

69
مرشح

ذكور 81 %

إناث 19 %

33
مرشح

ذكور 45 %

إناث 55 %

91
مرشح

ذكور 79 %

إناث 21 %

43
مرشح

ذكور 74 %

إناث 26 %

78
مرشح

ذكور 78 %

إناث 22 %

40
مرشح

ذكور 80 %

إناث 20 %

61
مرشح

ذكور 64 %

إناث 36 %

125
مرشح

ذكور 78 %

إناث 22 %

171
مرشح

ذكور 77 %

إناث 23 %

51
مرشح

ذكور 75 %

إناث 25 %

47
مرشح

ذكور 79 %

إناث 21 %
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راصد	يطالب	بترسيخ	الشفافية	من	خالل	نشر	جداول	املقبولة	اعتراضاتهم

املســتقلة لانتخــاب  الهيئــة  تنفذهــا  التــي  بالــغ اإلجــراءات  باهتمــام  يتابــع تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات 

ونتائــج  عليهــا  املقدمــة  واالعتراضــات  األوليــة  الناخبيــن  جــداول  فــي  الــواردة  األخطــاء  بتصويــب  واملرتبطــة 

االعتراضــات.

الشــخصية  االعتراضــات  كشــوفات  الجمعــة  أمــس  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  نشــرت  الســياق؛  هــذا  وفــي 

املرفوضــة املقدمــة لــدى دائــرة األحــوال املدنيــة والجــوازات، إال أننــا نؤكــد علــى ضــرورة تطبيــق الشــفافية فيمــا 

يتعلق بنشــر كشــوفات االعتراضات الشــخصية املقدمة والتي وصل عددها إلى 29912 ملا في ذلك من ترســيخ 

ملعيــار الشــفافية االنتخابيــة.

وعلــى الصعيــد ذاتــه فــإن املواطنيــن الذيــن قدمــوا اعتراضــات ال بــد لهــم مــن االطــاع علــى نتيجــة االعتــراض 

ثقــة  مــن  يعــزز  وذلــك  لانتخــاب  املســتقلة  بالهيئــة  املمثلــة  االنتخابيــة  اإلدارة  دور  وهــذا  عدمــه  مــن  وقبولــه 

 وبنســبة 
ً
املواطــن فــي العمليــة االنتخابيــة، ســيما وأن عــدد املقبــول اعتراضهــم زادت بمقــدار 9886 اعتراضــا

.2016 البرملانيــة  االنتخابــات  إبــان  املقدمــة  باالعتراضــات  %33 مقارنــة  إلــى  وصلــت 

للناخبيــن  الجــداول األوليــة  فــي  الــواردة  املعلومــات  وبــذات اإلطــار شــدد راصــد علــى ضــرورة تطويــر وتجويــد 

 وأننــا عملنــا علــى تنفيــذ عمليــة تحقــق مــن املعلومــات الــواردة فــي الجــداول األوليــة والتــي بينــت أن 
ً
خصوصــا

االنتخابيــة.   بالدائــرة  الناخبيــن  بتواجــد  %1.6 مرتبطــة  نســبة خطــأ  هنالــك 

وأكــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد أن تطبيــق اإلجــراءات وتجويدهــا يســاهم 

بشــكل رئي�ســي إلــى تجويــد وتطويــر العمليــة االنتخابيــة، وشــدد علــى أن البيانــات التــي تصــدر مــن راصــد تأتــي 

مــع  منســجمة  انتخابــات  تنفيــذ  فــي  لانتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  وبيــن  بيننــا  املشــترك  الهــدف  تحقيــق  ظــل  فــي 

التطبيقــات املثلــى، ومائمــة للواقــع السيا�ســي األردنــي الهــادف إلــى تحقيــق انتخابــات برملانيــة تســاهم فــي رقــع 

االنتخابيــة. بالعمليــة  املواطــن  ثقــة 
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راصد	يصدر		دراسة	حول	توجهات	الشباب	األردني	لالنتخابات	البرملانية	2020  

مركــز الحيــاة - راصــد، نفــذ املركــز دراســة حــول توجهــات الشــباب األردنــي لانتخابــات البرملانيــة املقبلــة 2020، 

2248 شــاب وفتــاه وامتنــع عــن اإلجابــة  2500 شــاب وفتــاة، حيــث اســتجاب منهــم  حيــث اســتهدفت العينــة 

252شــاب وفتــاة، واعتمــدت الدراســة منهجيــة االتصــال الهاتفــي املباشــر مــع الشــابات والشــباب وتــم تقســيم 

العينــة علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة ونســبة املؤهليــن لاقتــراع فــي دائــرة انتخابيــة بــذات الفئــة العمريــة 

  .
ً
 و30 عامــا

ً
والتــي كانــت بيــن 18 عامــا

وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر، مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد، أن أهميــة الدراســة تأتــي فــي توقيــت اجرائهــا 

 وذلــك ملعرفــة توجهــات الناخبيــن ضمــن 
ً
قبيــل موعــد اجــراء انتخابــات البرملــان التاســع عشــر بأكثــر مــن 60 يومــا

هــذه الفئــة العمريــة، كمــا تأتــي اهميــة الدراســة بعدمــا احتــوت الجــداول األوليــة للناخبيــن علــى مــا يزيــد عــن 

550 ألــف ناخبــة وناخــب جــدد معظمهــم ضمــن الفئــة العمريــة )18 - 22(.  

حماتهــم  فــي  واملترشــحين  املترشــحات  عليهــا  تســتند  منــارة  تشــكل  الدراســة  أن  عامــر  بنــي  الدكتــور  وأضــاف 

أن  إلــى   
ً
واهتماماتهــم مشــيرا لقضاياهــم  االنتخابيــة  برامجهــم  وتبنــي  الشــباب  علــى  التركيــز  بهــدف  االنتخابيــة 

الدراســة تعــد مؤشــرا للحكومــة إليجــاد آليــات عمــل جديــدة لتحفيــز وحــث فئــة الشــباب املتــرددة للمشــاركة فــي 

مســتقبلهم.  صناعــة  وبالتالــي  االنتخابــات 

وبينــت النتائــج أن %45.9 مــن الشــباب ال ينــوون املشــاركة فــي االنتخابــات القادمــة فــي حيــن بلغــت نســبة ممــن 

يرغبون باملشاركة وإلدالء بأصواتهم %28.4 وبلغت نسبة الذين لم يقرروا بعد املشاركة %25.7 من مجموع 

املســتجيبين، ممــا يعنــي أن هــذه النســبة مــا زالــت لــم تحســم أمرهــا ويمكــن العمــل عليهــا واســتهدافها للمشــاركة 

الفاعلــة فــي االنتخابــات القادمــة ممــا سيســاهم فــي زيــادة نســبة التصويــت يــوم االقتــراع.  

 وبمــا يتعلــق بتأثيــر االنتمــاء العشــائري، يــرى %39 مــن الشــباب أن االنتمــاء العشــائري 
ً
وبحســب النتائــج أيضــا

%32 مــن الشــباب أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر عليهــم   فــي ســلوكهم التصويتــي، فيمــا قــال 
ً
يؤثــر عليهــم ســلبا

، بينمــا قــال %13 ان التأثيــر »نــادرا« مــا يقــع فــي حيــن ال يعتقــد %16 مــن أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر علــى 
ً
أحيانــا

ســلوكهم التصويتــي. 
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 لانتمــاء الحزبــي للمترشــحين عنــد التصويــت، بينمــا قــال 
ً
 وقــال %53.1 مــن الشــباب أنهــم ال يأخــذون اعتبــارا

 لانتمــاء الحزبــي للمترشــحين عنــد التصويــت، وبحســب النتائــج 
ً
%19.7 مــن الشــباب أنهــم يأخــذون اعتبــارا

« بلغــت %31.4 مــن مجمــوع الشــابات 
ً
فــإن نســبة ميــل الشــباب للتصويــت لصالــح املترشــحين الشــباب »دائمــا

« للشــباب %37.8، فــي حيــن بلغــت نســبة 
ً
والشــباب املســتجيبين للعينــة، وبلغــت نســبة مــن يصوتــون »أحيانــا

 
ً
الشــباب الذين ال يصوتون للمترشــحين الشــباب %17.3 من مجموع املســتجيبين، و13.6 % قالوا بأنهم نادرا

مــا يصوتــوا للشــباب املترشــحين فــي االنتخابــات. 

 علــى ســلوك الشــباب التصويتــي، فيمــا بلغــت نســبة 
ً
وقــال %48.6 مــن الشــباب أن املؤهــل األكاديمــي يؤثــر دائمــا

 “علــى ســلوكهم التصويتــي %26، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن ال 
ً
الشــباب الذيــن يؤثــر مؤهلهــم األكاديمــي »أحيانــا

يعتقــدون أن مؤهلهــم يؤثــر علــى ســلوكهم التصويتــي إلــى %17.8، وقــال %7.6 مــن الشــباب أن مؤهــل األكاديمــي 

 »مــا يؤثــر علــى الســلوك التصويتــي للشــباب.  
ً
»نــادرا

« بذلــك، فيمــا 
ً
وحــول تأثيــر االســتقال املالــي للشــباب فــي ســلوكهم التصويتــي، تبيــن أن %40.9 يتأثــرون »دائمــا

«، بينمــا وصلــت نســبة الشــباب الذيــن ال يعتقــدون أن لاســتقال 
ً
قــال %36مــن الشــباب يتأثــرون »أحيانــا

« مــا يؤثــر 
ً
 علــى الســلوك التصويتــي %16.6 مــن املســتجيبات واملســتجيبين، وقــال %6.5 أنهــم »نــادرا

ً
املالــي أثــرا

االســتقال املالــي علــى الســلوك التصويتــي.  

ويعتقــد %53.2 مــن الشــباب أن تقلــد الشــباب للمناصــب القياديــة لــه أثــر إيجابــي فــي حشــد التصويــت لصالــح 

 لهــذا التأثيــر، بينمــا 
ً
«، فيمــا ال يعتقــد %7.5 وجــودا

ً
املترشــحين الشــباب لانتخابــات، ويتأثــر %33.1 »أحيانــا

يــرى %6.1 أن وجــود شــباب فــي مناصــب قياديــة نــادر مــا يؤثــر علــى ســلوكهم التصويتــي. 

 خــال املشــاركة فــي االنتخابــات، 
ً
 كافيــا

ً
 سياســيا

ً
ويــرى %37 مــن الشــباب أن الشــباب »أحيانــا« يمتلكــون وعيــا

« هــذا الوعــي، وال يعتقــد %20.7 مــن الشــباب أن الشــباب يملكــون 
ً
فيمــا يــرى %29 أن الشــباب يملكــون »دائمــا

 .
ً
 كافيــا

ً
 سياســيا

ً
وعيــا
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فــي   
ً
 دائمــا

ً
 إيجابيــا

ً
%37 مــن الشــباب يعتقــدون أن مؤسســات املجتمــع املدنــي تلعــب دورا وبينــت النتائــج أن 

تعزيــز مشــاركة الشــباب باالنتخابــات، فــي املقابــل بلغــت نســبة ممــن ال يعتقــدون بالــدور اإليجابــي %15، ويــرى 

 .
ً
 إيجابيــا

ً
 ملؤسســات املجتمــع املدنــي دورا

ً
« فــي حيــن يــرى %36.9 أن أحيانــا

ً
%11.1 أن التأثيــر »نــادرا

ويرى %70 من الشباب أن وسائل التواصل االجتماعي تؤثر بشكل إيجابي في تعزيز مشاركتهم في االنتخابات، 

في حين يرى %16.9 أن تأثير بشكل سلبي ويرى %13.2 أن ليس لها تأثير. 

وفيمــا يتعلــق بتأثــر اآلبــاء علــى ســلوك األبنــاء الشــباب فــي ســلوكهم التصويتــي فقــد تبيــن أن %33.5 يتأثــرون، 

 %43.1، فيمــا بلغــت نســبة ال يتأثــرون %14.8، بينمــا بلغــت نســبة الذيــن يتأثــرون بشــكل 
ً
فيمــا يتأثــر أحيانــا

نــادر 8.6%. 

ويعتقــد %47.4 مــن الشــباب أن إجــراءات مواجهــة جائحــة كورونــا ســتؤثر بشــكل ســلبي علــى نســبة مشــاركة 

الشــباب فــي االنتخابــات ويعتقــد 39.6 % ليــس لهــا تأثيــر، فــي حيــن يــرى %13 مــن الشــباب أن التأثيــر ســيكون 

إيجابــي. 

املشــاركة  فــي  الشــباب  مــن حمــاس   يضعــف 
ً
30 عامــا بـــ  الترشــح  الشــباب أن تحديــد ســن  مــن   37.2% ويــرى 

 إضعــاف 
ً
%19.8 أن التأثيــر أحيانــا %35.6 بوجــود هــذا التأثيــر، فــي حيــن يــرى  فــي االنتخابــات، بينمــا ال يقــر 

 .
ً
نــادرا التأثيــر  أن  الشــباب  مــن   7.4% ويــرى  حماســهم، 

ويميــل الشــباب للتصويــت للقوائــم املترشــحة التــي لديهــا برامــج تدعــم قضايــا الشــباب بنســبة %53.1، تلتهــا 

التصويــت للقوائــم التــي تضــم مرشــحين مــن نفــس عشــيرة الشــباب بنســبة %22.6 ثــم القوائــم التــي تؤازرهــا 

األســرة %12.5 ثــم القوائــم املترشــحة التــي تنفــق بســخاء %7 والقوائــم التــي تضــم مرشــحين منتميــن لألحــزاب 

السياســية 4.8 %. 

الشــباب  منهــا  يســتقي  التــي  املصــادر  أكثــر  حيــث  مــن  األول  املركــز  فــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  وجــاءت 

معلوماتهــم حــول االنتخابــات وبنســبة %60.4 وحــل موقــع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فــي املركــز الثانــي وبنســبة 

%22.0 وحلــت العائلــة باملركــز الثالــث بنســبة %8.7 وحــل التلفــاز فــي املركــز الرابــع بنســبة %4.5 وفــي املركــز 
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الخامــس حــل األصدقــاء بنســبة %3.5 وفــي املركــز الســادس حلــت الصحــف الورقيــة بنســبة %0.7 وفــي املركــز 

األخيــر حلــت اإلذاعــات بنســبة 0.2%. 

فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي يــرى الشــباب األردنــي أنهــا تحــد مــن مشــاركتهم السياســية تفاوتــت التحديــات فــي 

تأثيرهــا إال أن معظــم التحديــات التــي تــك تكرارهــا تمحــورت حــول الوضــع االقتصــادي للشــباب وعــدم ثقــة 

أفــاد  كمــا  األردنــي،  الشــباب  مــع متطلبــات  البرملانــي  العمــل  انســجام  وعــدم  النــواب،  بــأداء مجلــس  الشــباب 

الشــباب بــأن ســن الترشــح يحــد مــن مشــاركة الشــباب وانخراطهــم فــي االنتخابــات، وقــال الشــباب أن العــادات 

والتقاليــد تحــد مــن مشــاركتهم السياســية، كمــا عبــر الشــباب عــن تحــٍد يتعلــق بعــدم ثقتهــم بــأداء الحكومــات 

 عــن املشــهد السيا�ســي.
ً
والــذي ســبب لهــم ابتعــادا

التصويت في االنتخابات البرلمانية المقبلة 

28.4%

45.9%

25.7%

نعم

لم أقرر بعد

ال
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تأثير ا�نتماء العشائري على الشباب في االنتخابات 

39.0%32.0%

أحيان�دائم�

13.0%

نادر�

16.0%

ال أعتقد ذلك

تأثير ا�نتماء الحزبي للمرشحين عند التصويت في االنتخابات 

دائم�

19.7%

أحيان�

27.3%

نادر�

14.5%

ال أعتقد ذلك

38.5%

ميول الشباب للتصويت لصالح الشباب في االنتخابات

دائم�31.4%

نادر�

%37.8أحيان�

ال أعتقد 
ذلك

17.2% 13.6%
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تأثير المؤهل ا�كاديمي للشباب على سلوكهم التصويتي في االنتخابات

دائم�

48.6%

أحيان�

26.0%

نادر�

7.6%

ال أعتقد ذلك

17.8%

تأثير استقاللية الشباب المالية على سلوكهم التصويتي في االنتخابات

ال أعتقد ذلكنادر�أحيان�دائم�

40.9%36.0%6.5%16.6%

53.3%33.1%6.1%7.5%

تأثير تقلد الشباب للمناصب القيادية في حشد التصويت لصالح الشباب 
في االنتخابات

ال أعتقد ذلكنادر�أحيان�دائم�
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آراء الشباب في مدى وعي الشباب ا�ردني سياسي� خالل المشاركة في 
العملية االنتخابية

29.0%37.0%13.3%20.7%

ال اعتقد ذلكنادر�أحيان�دائم�

ثأثير وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز مشاركة الشباب باالنتخابات

ليس لها تأثير تؤثر بشكل ايجابي           

69.9%

تؤثر بشكل سلبي              

16.9%13.2%

ثأثير إجراءات مواجهة جائحة كورونا على نسبة مشاركة الشباب في 
االنتخابات

13.0%47.4%39.6%

ليس لها تأثير تؤثر بشكل ايجابي            تؤثر بشكل سلبي              

تأثر الشباب برأي آبائهم عند التصويت باالنتخابات

33.5%

دائم�

43.1%

أحيان�

8.6%

نادر�

14.8%

ال اعتقد ذلك
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تأثير استخدام الشعارات الدينية للقوائم المترشحة على الشباب 
للتصويت لصالحها في االنتخابات

13.0%

دائم�

28.4%

أحيان�

15.9%

نادر�

42.7%

ال اعتقد ذلك

تأثير استخدام الشعارات القومية تحديد� (القضية الفلسطينية) للقوائم 
المترشحة على الشباب للتصويت لصالحها في االنتخابات

أحيان�

29.4%

ال اعتقد ذلك

38.2%

دائم�

16.8%

15.6%

نادر�
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أي من القوائم التالية تميل للتصويت لها خالل االنتخابات، البرلمانية 
المقبلة

7.0%

4.8%

22.6%

القوائم المترشحة التي تنفق بسخاء في االنتخابات

القوائم المترشحة التي تضم مرشحين منتمين 
لالحزاب السياسية

القوائم المترشحة التي تضم مرشحين  من نفس 
عشيرتك

12.5% القوائم المترشحة التي  تؤازرها ُأسرتك

53.1%
القوائم المترشحة التي لديها برنامج يدعم قضايا 

الشباب
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المصدر االول الذي تستقي منه معلوماتك عن االنتخابات

العائلة

8.7%

التلفاز

4.5%

الصحف 
الورقية

0.7%

االذاعات

0.2%

ا�صدقاء

3.5%

موقع 
الهيئة 

المستقلة 
لالنتخاب

22.0%

وسائل 
التواصل 

االجتماعي

60.4%
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تدخالت	نواب	حاليين	تؤثر	في	مجرى	عدالة	العملية	االنتخابية

 بمــا يتعلــق 
ً
2020، وخصوصــا يتابــع فريــق راصــد باهتمــام بالــغ ســير مجريــات العمليــة االنتخابيــة البرملانيــة 

بمعايــر العدالــة االنتخابيــة ومــدى تكريســها وضمــان تطبيقهــا علــى كافــة مــن املترشــحات واملترشــحين، وضمــن 

هــذا الســياق تلقــى فريــق راصــد شــكاوى مــن قبــل بعــض مــن ينــوون الترشــح تمحــورت حــول اســتغال بعــض 

النــواب الحالييــن للصاحيــات املتوفــرة لهــم واالمتيــازات التــي يمتلكونهــا النــواب وبــذات الوقــت هــم مرشــحين 

لانتخابــات البرملانيــة الحاليــة ممــا يســاهم فــي اإلخــال بمعيــار العدالــة االنتخابيــة.  

البعــض اآلخــر،  تتعلــق بإعطــاء أولويــة لبعــض املرشــحين علــى  التــي  وتضمنــت الشــكاوى بعــض التحفظــات 

وباســتمرار وجــود النــواب الحالييــن مــع امتيازاتهــم واســتخدامهم ملكاتبهــم فــي مبنــى مجلــس النــواب الســتقبال 

املواطنيــن وباســتخدام مركباتهــم ذات النمــر الحمــراء  والتــي تســهل دخولهــم للــوزارات واملؤسســات الحكوميــة 

بشــكل يســير وباســتغال صفتهــم كنــواب حالييــن، ممــا يؤثــر فــي مجــرى العمليــة االنتخابيــة، وبالتالــي اســتغال 

الــوزراء  ببعــض  عاقاتهــم  مــن  باإلســتفادة  وذلــك  ألنفســهم  والترويــج  حالييــن  نــواب  قبــل  مــن  الحالــة  هــذه 

واملســؤولين الحكومييــن الحالييــن ليقدمــو لهــم تســهيات وخدمــات باعتبــار أن هــذه التســهيات والخدمــات 

فــي حقيقيــة األمــر يمكــن االســتفادة منهــا كدعايــة انتخابيــة لهــؤالء   مــن أجــل املواطنيــن، لكنهــا 
ً
قــدم خدمــة

ُ
ت

النــواب إذا مــا تــم النظــر إليهــا مــن خــال توقيتهــا الزمنــي.  

103 برملانيــة وبرملانــي رغبتهــم بالترشــح، وردت لراصــد العديــد مــن الشــكاوى مــن قبــل مــن ينــوون   وبإعــان 

الترشــح أو مناصريهــم حــول اســتمرار عمــل هــؤالء النــواب فــي تقديــم خدمــات لقواعدهــم االنتخابيــة، وفــي ذات 

الوقــت يقــدم هــؤالء النــواب أنفســهم كمرشــحين.  

وقــد تتبــع فريــق عمــل راصــد مجموعــة مــن املواقــف لبعــض النــواب الحالييــن مــن شــأنها أن تؤثــر علــى العمليــة 

االنتخابيــة بشــكل عــام ومعيــار العدالــة االنتخابيــة بشــكل خــاص باعتبارهــا دعايــة انتخابيــة منهــا : 

* نائــب حالــي نشــر علــى صفحتــه الشــخصية علــى الفيــس بــوك منشــور يعلــن فيــه للمواطنييــن فــي منطقتــه بأنــه 

ســيتم فتــح بــاب التســجيل فــي ملــف توزيــع وبيــع أرا�ســي فــي محافظتــه بأســعار مدعومــة مــن الدولــة. 
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 من احد الوزراء يبين فيه حصول املوافقات الازمة بخصوص شبكة الصرف 
ُ
 موقعا

ُ
* نائب حالي نشر كتابا

الصحــي بتكاليــف بعشــرات املاييــن، ممــا أثــار حفيظــة مرشــحين آخريــن فــي نفــس الدائــرة واعتبــر هــذا الكتــاب 

 لصالــح النائــب الــذي ينــوي الترشــح  لانتخابــات فــي ذات الوقــت. 
ً
 انتخابيــا

ً
ترويجــا

* نائــب حالــي قــام بتوجيــه كتــاب لرئيــس الــوزراء، ورئيــس ديــوان الخدمــة املدنيــة بخصــوص تعيينــات أبنــاء 

 بإرســال رســالة إلــى رئيــس إحــدى الجامعــات 
ً
 فــي املحافظــه وقــام أيضــا

ً
محافظتــه فــي مستشــفى أقيــم حديثــا

 .
ً
املــواد الدراســية املعفــاة اكاديميــا بالغــاء الرســوم عــن  الحكوميــة ملطالبتهــا 

* نائــب حالــي أعلــن عبــر صفحتــه علــى الفيــس بــوك بأنــه قــام بزيــارة وزارة التربيــة والتعليــم ملتابعــة بنــاء غــرف 

صفيــه إلحــدى املــدارس فــي محافظتــه. 

أنــه تلقــى مطالبــات مــن أهالــي طلبــة  بــوك، قــال  نائــب حالــي نشــر وعبــر صفحتــه الشــخصية علــى الفيــس   *

بإلغــاء شــرط إلقامــة عنهــم.  الــوزراء يطالبــه  إلــى رئيــس  بإرســال رســالة  قــام  الخــارج و  فــي  الدكتــوراة 

* نائــب حالــي أعلــن عبــر صفحتــه الشــخصية علــى الفيــس بــوك بأنــه تواصــل مــع رئيــس الــوزراء ووزيــر التربيــة 

والتعليــم مــن أجــل حــل مشــاكل املــدارس فــي محافظتــه. 

بــوك أنــه اتصــل بوزيــر التربيــة والتعليــم  * نائــب حالــي أورد عبــر صفحتــه الشــخصية الرســمية علــى الفيــس 

بخصوص شــكاوى مواطنيين منطقته املتعلقة باســتيعاب الطلبة القادمين من املدارس الخاصة في املدارس 

الحكوميــة. 

الــوزراء  رئيــس  إلــى  وجههــا  رســالة  بــوك  الفيــس  علــى  الرســمية  الشــخصية  صفحتــه  عبــر  نشــر  حالــي  نائــب   *

بخصــوص فتــح بــاب تقييــم شــهادات االختصــاص الرئيســية والفرعيــة لجميــع االطبــاء فــي القطاعــات الصحيــة 

املختلفــة.  

وفــي هــذا الســياق يؤكــد الدكتورعامــر بنــي عامــر مديــر مركــز الحيــاة – راصــد أنــه علــى الجهــات الرســمية توفيــر 

الضمانــات الازمــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة االنتخابيــة، وإرســاء مبــدأ املســاواة فــي الفــرص واملنافســة بيــن 

جميــع املترشــحين، واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بحــق كل مــن يحــاول التأثيــر فــي مجــرى االنتخابــات.  
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وشــدد بنــي عامــر علــى ضــرورة وقــف اســتمرار بعــض النــواب اســتغال صفتهــم البرملانيــة القانونيــة وامتيازاتهــم  

وإلغــاء التســهيات والخدمــات الخاصــة لهــم مــن قبــل بعــض الــوزراء واملســؤولين الحكومييــن الحالييــن ووجــوب 

معاملتهم معاملة كل من ينوي الترشــح، ملا في ذلك من تأثير على مجرى العملية االنتخابية برمتها، وال يتحقق 

بذلــك الجوهــر الحقيقــي للعدالــة االنتخابيــة، بضمــان تســاوي الفــرص بيــن جميــع مرشــحي انتخابــات املجلــس 

التاســع عشــر2020.
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راصد	انطالق	فعاليات	تدريب	السيدات	اللواتي	ينوين	الترشح	على	مستوى	اململكة

مركــز الحيــاة - راصــد، انطلقــت اليــوم االثنيــن فعاليــات الورشــات التدريبيــة التــي تســتهدف الســيدات اللواتــي 

ينوين الترشح لانتخابات النيابية القادمة 2020 وتنفذ التدريبات من قبل تحالف راصد ملراقبة االنتخابات 

واملعهد الديمقراطي الوطني ومنتدى االتحادات الفدرالية املمول من الحكومة الكندية وتستهدف التدريبات 

السيدات اللواتي ينوين الرغبة بالترشح لانتخابات البرملانية 2020، ويتضمن التدريب مواد علمية متقدمة 

حــول آليــات إدارة الحمــات االنتخابيــة وبنائهــا وتنفيذهــا خــال الفتــرة الزمنيــة القادمــة، كمــا ســتحتوي علــى 

مــواد متقدمــة حــول القيــادة السياســية للنســاء وبلورتهــا بمــا يســهم فــي تعزيــز فــرص الســيدات، وســيتم إضافــة 

الحمــات  الــذي ستشــهده  التكنولوجــي  التطــور  مــع  ينســجم  بمــا  التنمــر االلكترونــي  بمجابهــة  محــور متعلــق 

االنتخابيــة هــذا العــام، ســيما بعــد اإلجــراءات الجديــدة التــي أقــرت مــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب والتــي تتعلــق 

بالحمــات االنتخابيــة، وســيتم رفــع قــدرات الســيدات املشــاركات باملفاهيــم املتعلقــة بالنــوع االجتماعــي كمــا 

ســتتضمن املــواد التدريبيــة محــاور متعلقــة بإدمــاج النــوع االجتماعــي فــي الحمــات والبرامــج االنتخابيــة.  

وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر أن هــذه الشــراكة النوعيــة بيــن املؤسســات املحليــة والدوليــة والتــي تنســجم 

مــع تطلعــات الدولــة األردنيــة لتعزيــز مشــاركة الســيدات فــي العمليــة االنتخابيــة وضمــان مشــاركتهم فــي عمليــة 

صنــع القــرار علــى املســتوى الوطنــي، وأضــاف بــأن املــادة التــي بنائهــا مــن قبــل خبــراء فــي الشــأن االنتخابــي يمكــن 

لهــا أن تســاعد الســيدات بشــكل رئي�ســي فــي بنــاء برامجهــم وبياناتهــم االنتخابيــة، وأضــاف بنــي عامــر أن عــدد 

املســتهدفات فــي التدريبــات 250 ســيدة تمتلــك الرغبــة بالترشــح.  

 بأنــه ســيتم تنفيــذ 12 تدريــب مكثــف فــي كافــة املحافظــات األردنيــة ملــدة 3 أيــام متتاليــة، مــن قبــل خبــراء 
ً
علمــا

بالشــأن االنتخابــي ونــواب ســابقين. 
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فريــق المدربــات والمدربيــن الخــاص ببنــاء قــدرات 

النساء الراغبات بالترشح لالنتخابات النيابية 2020

صدام ابو عزامريم بدراند. عمران سالموفاء بني مصطفى

معاذ المومنيإسراء الشيابأُسامة الرحامنةغادة سابا

محمد كيالنيلجين كشتيزن شديفاتثناء خصاونة

رغدة الزعبيمحمد الحنيطيفرح فودة
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تدريب السيدات اللواتي يرغبن بالترشح في محافظة المفرق 2020/9/14

تدريب السيدات اللواتي يرغبن بالترشح في محافظة مادبا 2020/9/14
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تدريب السيدات اللواتي يرغبن بالترشح في محافظة البلقاء 2020/9/14

تدريب السيدات اللواتي يرغبن بالترشح في محافظات الطفيلة والعقبة ومعان ودائرة بدو الجنوب 2020/9/14
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تدريب السيدات اللواتي يرغبن بالترشح في محافظات الطفيلة والعقبة ومعان ودائرة بدو الجنوب 2020/9/14

تدريب السيدات اللواتي يرغبن بالترشح في محافظات الطفيلة والعقبة ومعان ودائرة بدو الجنوب 2020/9/14
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تدريب السيدات اللواتي يرغبن بالترشح في محافظة اربد 2020/9/14

تدريب السيدات اللواتي يرغبن بالترشح في محافظة اربد 2020/9/14
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تدريب السيدات اللواتي يرغبن بالترشح في محافظة جرش 2020/9/14
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انتخابات	تجريبية	شبابية	في	العاصمة	عمان	

فــي إطــار التعــاون بيــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب ومركــز الحيــاة - راصــد شــركاء العمليــة االنتخابيــة نفــذت 

اليــوم الســبت املوافــق 2020/9/19، عمليــة تجريبيــة لانتخابــات النيابيــة 2020 فــي العاصمــة عمــان بدعــم 

 ملتطلبــات الســياق املحلــي 
ً
مــن االتحــاد األوروبــي والوكالــة االســبانية للتنميــة، حيــث تأتــي هــذه االنتخابــات وفقــا

املتعلقــة بتطويــر وتعزيــز الوعــي العــام باالنتخابــات البرملانيــة للمجلــس التاســع عشــر.

 
ً
 واقتراعــا

ً
وقدمــت تجربــة عمليــة اســتهدف فيهــا 700 شــاب وشــابة مــن العاصمــة عمــان، الذيــن شــاركوا ترشــحا

بهــدف رفــع الوعــي بأهميــة املشــاركة فــي االنتخابــات البرملانيــة والحيــاة السياســية، وفــق التعليمــات التنفيذيــة 

الجديــدة التــي اســتحدثتها الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لتتما�ســى والظــروف الصحيــة الســائدة بســبب جائحــة 

كورونــا.

 

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرملانية املهندس مو�سى املعايطة على أهمية هذه التجربة التي من شأنها أن 

تســاهم فــي رفــع وعــي الشــباب بماهيــة قانــون االنتخــاب وأهميــة املشــاركة واالختيــار بنــاًء علــى الكفــاءة واألســاس 

 الشــابات والشــباب تعزيــز املشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة واختيــار مــن يمثلهــم تحــت قبــة 
ً
البرامجــي، داعيــا

البرملــان.

االتحــاد  أن  ماريــا هادجيثيودوســيو  الســيدة  األردن، ســعادة  فــي  األوروبــي  االتحــاد  قالــت ســفيرة  مــن جانبهــا 

األوروبــي »يدعــم بقــوة تطويــر املؤسســات الديمقراطيــة فــي األردن ويتطلــع إلــى املســاعدة فــي تعزيــز مشــاركة 

األردنييــن فــي الحيــاة السياســية والعامــة للبــاد، ونأمــل أن يتــم تعزيــز مشــاركة املواطنيــن فــي الحيــاة السياســية 

فــي االنتخابــات البرملانيــة املقبلــة، وكذلــك أن يتــم االســتماع إلــى رغبــات وتطلعــات األردنييــن - وخاصــة الشــباب 

عــد اليــوم طريقــة 
ُ
والنســاء األردنييــن - وتمثيلهــا فــي البرملــان الجديــد، وأضافــت بــأن هــذه االنتخابــات التجريبيــة ت

جيــدة ملعرفــة كيــف ســيتم إجــراء العمليــة االنتخابيــة، وهــي فرصــة لرفــع وعــي النــاس باالنتخابــات ولكــن أيًضــا 

لـــتسطيع الهيئــة املســتقلة النتخــاب تقييــم عملهــم وتعزيــز ضبــط تنظيمهــم«.

وتحــدث الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر مركــز الحيــاة راصــد أن هــذه االنتخابــات التجريبيــة تهــدف إلــى تجويــد 

العمليــة االنتخابيــة، وتســاهم هــذه التجربــة إلــى رفــع الوعــي لــدى الشــباب بشــكل خــاص بضــرورة املشــاركة 
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 إلــى قيــاس اإلجــراءات الرقابيــة وانســجامها مــع اإلجــراءات 
ً
الصحيحــة فــي العمليــة االنتخابيــة، وتهــدف أيضــا

الخاصــة بالوضــع الصحــي

واختبــارا  الكورونــا  جائحــة  ظــل  فــي  االنتخابــات  إجــراء  علــى  حــي  تمريــن  هــي  االنتخابــات  هــذه  بــأن  وأضــاف 

 إلــى زيــادة وعــي املجتمــع املحلــي فــي 
ً
للتعليمــات الجديــدة والتــي تحاـكـي شــروط الســامة العامــة، وتهــدف أيضــا

إجــراءات االنتخابــات فــي كافــة مراحلهــا ليكــون املواطــن علــى درايــة أكبــر بمــا تحتاجــه العمليــة االنتخابيــة مــن 

االنتخابيــة. العمليــة  إلدارة  وإداريــة  بشــرية  كــوادر 

11 قائمــة  53 مرشــحة ومرشــح ضمــن  فــي االنتخابــات التجريبيــة شــابات وشــباب مــن حيــث ترشــح  وشــارك 

فــي وادي الســير، واســتمرت التجربــة مــن  فــي مدرســة نديــم املــاح  انتخابيــة افتراضيــة، وأجريــت االنتخابــات 

.
ً
3 ظهــرا  وحتــى الســاعة 

ً
11 صباحــا الســاعة 
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راصد	يصدر	دراسة	حول	توجهات	النساء	األردنيات	لالنتخابات	البرملانية	القادمة		

  2020

مركز الحياة - راصد، نفذ املركز دراســة حول توجهات النســاء األردنيات لانتخابات البرملانية املقبلة 2020، 

حيــث اســتهدفت العينــة 1700 امــرأة، اســتجاب منهــن 1567 امــرأة وامتنــع عــن اإلجابــة 133 امــرأة، واعتمــدت 

الدراســة منهجيــة االتصــال الهاتفــي املباشــر مــع النســاء وتــم تقســيم العينــة علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة 

 بــأن 
ً
 علمــا

ً
ونســبة املؤهليــن لاقتــراع فــي كل دائــرة انتخابيــة حســب الفئــة العمريــة والتــي كانــت تزيــد عــن 30 عامــا

الدراســة أجريــت ضمــن الفتــرة )9 - 14/ 2020/9(.  

وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر، مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد، أن أهميــة الدراســة تأتــي فــي توقيــت إجرائهــا 

 وذلــك ملعرفــة توجهــات النســاء ضمــن 
ً
قبيــل موعــد إجــراء انتخابــات البرملــان التاســع عشــر بأكثــر مــن 55 يومــا

هــذه الفئــة العمريــة، وأضــاف بنــي عامــر أن الدراســة تشــكل منــارة تســتند عليهــا املترشــحات واملترشــحين فــي 

حماتهــم االنتخابيــة بهــدف التركيــز علــى املــرأة األردنيــة وتضميــن برامجهــم االنتخابيــة لقضاياهــن واهتماماتهــن 

 للحكومة إليجاد آليات عمل جديدة لتحفيز املرأة للمشاركة في االنتخابات.   
ً
 إلى أن الدراسة تعد مؤشرا

ً
مشيرا

وبينــت النتائــج أن %47.3 مــن النســاء ال ينويــن املشــاركة فــي االنتخابــات القادمــة فــي حيــن بلغــت نســبة ممــن 

يرغبــن باملشــاركة واإلدالء بأصواتهــن %30.4 مــن مجمــوع املســتجيبات، فيمــا بلغــت نســبة اللواتــي لــم يحســمّن 

أمرهــّن بعــد باملشــاركة %22.3 مــن مجمــوع املســتجيبات، مــا يعنــي أن هــذه النســبة مــا زالــت لــم تحســم أمرهــا 

ويمكــن العمــل عليهــا واســتهدافها للمشــاركة الفاعلــة فــي االنتخابــات القادمــة ممــا سيســاهم فــي زيــادة نســبة 

التصويــت يــوم االقتــراع.    

 فــي 
ً
وبمــا يتعلــق بتأثيــر االنتمــاء العشــائري، تــرى %52.9 مــن النســاء أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر عليهــن ســلبا

، بينمــا قــال 4.5% 
ً
ســلوكهن التصويتــي، فيمــا قــال %24 مــن النســاء أن االنتمــاء العشــائري يؤثــر عليهــن أحيانــا

 على ســلوكهن 
ً
أن التأثير »نادرا« ما يقع في حين ال تعتقد %18.6 من النســاء أن االنتماء العشــائري يؤثر ســلبا

التصويتــي.   

 لانتمــاء الحزبــي للمترشــحات واملترشــحين عنــد التصويــت، 
ً
وقالــت %79.2 مــن النســاء أنهــّن ال يأخــذن اعتبــارا

 لانتمــاء الحزبــي للمترشــحات واملترشــحين عنــد التصويــت، 
ً
بينمــا قــال %20.8 مــن النســاء أنهــن يأخــذن اعتبــارا
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 ما يعزز نظام الكوتا النسائية املشاركة 
ً
وفيما يتعلق بنظام الكوتا النسائية قال 41.7 % من النساء أنه دائما

السياســية للنســاء بشــكل جيــد فــي االنتخابــات بينمــا يــرى %23.7 مــن النســاء ان نظــام الكوتــا النســائية ال يعــزز 

مــن املشــاركة السياســية للنســاء بشــكل جيــد فــي االنتخابــات.   

 
ً
وبخصــوص تصويــت النســاء ملترشــحات نســاء فقــد عّبــرَن %23.4 مــن النســاء املســتجيبات أنهــّن يصوتــّن دائمــا

« للنســاء املترشــحات %36.5 من مجموع املســتجيبات، في 
ً
ملترشــحات نســاء، وبلغت نســبة من يصوتن »أحيانا

حيــن بلغــت نســبة النســاء اللواتــي ال يصوتــن للمترشــحات النســاء %27.6 مــن مجمــوع املســتجيبات، و12.5% 

« مــا يصوتــن للنســاء املترشــحات فــي االنتخابــات.   
ً
تحدثــن بأنهــن »نــادرا

 باملؤهــل األكاديمــي للمرشــحات واملرشــحين، 
ً
وقالــت %48.2 مــن النســاء أن ســلوكهن التصويتــي يتأثــر دائمــا

 باملؤهل األكاديمي للمرشــحات واملرشــحين 23.9%، 
ً
فيما بلغت نســبة اللواتي يتأثر ســلوكهّن التصويتي أحيانا

بينما وصلت نسبة اللواتي ال يعتقدن أن سلوكهن التصويتي يتأثر باملؤهل األكاديمي للمرشحات واملرشحين 

« مــا يتأثــر ســلوكهن التصويتــي باملؤهــل األكاديمــي للمرشــحات واملرشــحين. 
ً
إلــى %22.5، وقــال %5.4 أنــه »نــادرا

وحــول أثــر االســتقال املالــي للنســاء علــى ســلوكهن التصويتــي، تبيــن أن %48.8 مــن املســتجيبات أن ســلوكهّن 

 باســتقالهن املالــي، فيمــا قــال %25.3مــن املســتجيبات أن ســلوكهّن التصويتــي 
ً
 دائمــا

ً
التصويتــي يــزداد تحــررا

 »باســتقالهن املالي، بينما وصلت نســبة النســاء اللواتي ال يعتقدن أن االســتقال املالي يســاهم 
ً
يتحرر »أحيانا

« مــا يؤثــر االســتقال املالــي 
ً
فــي تحــرر ســلوكهّن التصويتــي %21.1 مــن املســتجيبات، وقالــت %4.9 أنهــم »نــادرا

علــى الســلوك التصويتــي.    

فــي حشــد التصويــت  لــه أثــر إيجابــي  %51.1 مــن املســتجيبات أن تقلــد النســاء للمناصــب القياديــة  وتعتقــد 

 لهــذا التأثيــر، بينمــا 
ً
«، فيمــا ال يعتقــد %10.2 وجــودا

ً
لصالــح املترشــحات لانتخابــات، ويتأثــر %33 »أحيانــا

 »مــا يؤثــر علــى ســلوكهن التصويتــي، وتــرى %71.2 مــن 
ً
يــرى %5.7 أن وجــود النســاء فــي مناصــب قياديــة »نــادرا

تــرى  فــي تعزيــز التصويــت لصالــح النســاء املترشــحات بينمــا  املســتجيبات أن أداء البرملانيــات الجيــد يســاهم 

%28.8 مــن املســتجيبات أنــه ال يتأثــر الســلوك التصويتــي للنســاء بــأداء البرملانيــات.   

 خال املشاركة في االنتخابات، 
ً
 كافيا

ً
 سياسيا

ً
وترى %37.8 من املستجيبات أن النساء »أحيانا« يمتلكن وعيا

« هذا الوعي، وال تعتقد %23.9 من املســتجيبات 
ً
فيما ترى %18.3 من املســتجيبات أن النســاء يملكّن »دائما

   .
ً
 كافيا

ً
 سياسيا

ً
أن النساء يملكن وعيا
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 فــي 
ً
 دائمــا

ً
 إيجابيــا

ً
وبينــت النتائــج أن %44 مــن املســتجيبات تعتقــد أن مؤسســات املجتمــع املدنــي تلعــب دورا

تعزيــز مشــاركة النســاء باالنتخابــات، فــي املقابــل بلغــت نســبة ممــن ال يعتقــدن بالــدور اإليجابــي %12.1، وتــرى 

   .
ً
 إيجابيــا

ً
 ملؤسســات املجتمــع املدنــي دورا

ً
« فــي حيــن تــر ى %33.9 أن أحيانــا

ً
%10 أن التأثيــر »نــادرا

وتــرى %66.5 مــن املســتجيبات أن وســائل التواصــل االجتماعــي تؤثــر بشــكل إيجابــي فــي تعزيــز مشــاركتهن فــي 

االنتخابــات، فــي حيــن تــرى %18.9 أن تأثيــر بشــكل ســلبي ويــرى %14.6 أن ليــس لهــا تأثيــر.   

 
ً
وفيمــا يتعلــق بتأثيــر األزواج علــى ســلوك زوجاتهــم فــي ســلوكهن التصويتــي فقــد تبيــن أن %38.4 يتأثــرن دائمــا

 %39.8 مــن املســتجيبات، فيمــا 
ً
بــآراء أزواجهــم فــي اتخــاذ القــرار بالتوجهــات التصويتيــة، فيمــا يتأثــر أحيانــا

بلغــت نســبة مــن ال يتأثــرن %14.4، بينمــا بلغــت نســبة اللواتــي يتأثــرن بشــكل نــادر 7.4%.   

وتعتقــد %44.5 مــن املســتجيبات أن إجــراءات مواجهــة جائحــة كورونــا ســتؤثر بشــكل ســلبي علــى نســبة مشــاركة 

النساء في االنتخابات وتعتقد 21.9 % ليس لها تأثير، في حين ترى %33.6 من النساء أن التأثير سيكون إيجابي.   

تلتهــا   ،73.7% بنســبة  املــرأة  قضايــا  تدعــم  برامــج  لديهــا  التــي  املترشــحة  للقوائــم  للتصويــت  النســاء  وتميــل 

التصويــت للقوائــم التــي تضــم مترشــحات ومترشــحين مــن نفــس عشــيرة املــرأة بنســبة %11.6 ثــم القوائــم التــي 

تؤازرهــا األســرة والقوائــم التــي تضــم مرشــحين منتميــن لألحــزاب بنســبة %4.8 لــكل منهمــا، ثــم القوائــم املترشــحة 

التــي تنفــق بســخاء وذلــك بنســبة %2 مــن املســتجيبات.   

وحلت وسائل التواصل االجتماعي في املركز األول من حيث أكثر املصادر التي تستقي منها النساء معلوماتهن 

حــول االنتخابــات وبنســبة %51.9 وجــاء موقــع الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فــي املركــز الثانــي وبنســبة 19.6% 

وحلــت العائلــة واألصدقــاء باملركــز الثالــث بنســبة %13.7 وحــل التلفــاز فــي املركــز الرابــع بنســبة %10.3 وفــي 

املركــز الخامــس حلــت اإلذاعــات بنســبة %3.7 وفــي املركــز األخيــر حلــت الصحــف الورقيــة بنســبة 0.8%. 

فيمــا يتعلــق بالتحديــات التــي تــرى النســاء األردنيــات أنهــا تحــد مــن مشــاركتهن السياســية تفاوتــت التحديــات فــي 

تأثيرهــا إال أن معظــم التحديــات التــي تــم تكرارهــا تمحــورت حــول الوضــع االقتصــادي للنســاء وعــدم ثقــة النســاء 

بــأداء مجلــس النــواب، وعــدم انســجام العمــل البرملانــي مــع متطلبــات وأولويــات املــرأة األردنيــة. 
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كمــا أفــادت النســاء بــأن الذكوريــة وعــدم مراعــاة النــوع االجتماعــي التــي تســيطر علــى املجتمــع تحــد مــن مشــاركة 

بــأداء الحكومــات والــذي ســبب لهــن  فــي االنتخابــات، كمــا عبــر النســاء عــن تحــٍد يتعلــق بعــدم ثقتهــم  النســاء 

 عــن املشــهد السيا�ســي. 
ً
ابتعــادا

سأدلي بصوتي في االنتخابات البرلمانية المقبلة

لم أقرر بعد ال نعم

22.3% 47.3% 30.4%

نسبة النساء المستجيبات للدراسة حسب المحافظة 

اربد

17.7%

جرش

2.9%

عجلون

3.0%

المفرق

5.9%

عمان

37.6%

البلقاء

7.2%

الزرقاء

9.0%

مادبا

4.7%

الكرك

4.5%

الطفيلة

2.0%

معان

3.4%

العقبة

2.1%
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38.0%33.7%28.3%

نسبة النساء المستجيبات للدراسة حسب الفئة العمرية 

40 - 3150 - 4160 - 51

نسبة النساء المستجيبات للدراسة حسب قطاع العمل 

موظف قطاع 

حكومي

موظف قطاع 

خاص

صاحب عمل 

خاص

ال 

يعمل

22.7%15.6%7.7%54.0%

تأثير ا�نتماء العشائري على السلوك التصويتي للنساء في االنتخابات 

52.9%24.0%4.5%18.6%

ال اعتقد ذلكنادر�أحيان�دائم�
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7.7%13.1%33.4%45.8%

تأثير ا�نتماء الحزبي على النساء عند التصويت للمرشحين في االنتخابات

ال اعتقد ذلكنادر�أحيان�دائم�

41.7%

دائم�

27.1%

أحيان�

7.5%

نادر�

23.7%

ال اعتقد ذلك

نظام الكوتا النسائية يعزز من مشاركة النساء في االنتخابات

ميول النساء للتصويت لصالح النساء في االنتخابات

%27.6نادر�%12.5أحيان�%36.5دائم�23.4%
ال 

اعتقد 
ذلك

تأثير المؤهل ا�كاديمي للمرشحات والمرشحين في السلوك التصويتي 
للنساء

48.2%

دائم�

23.9%

أحيان�

5.4%

نادر�

22.5%

ال اعتقد ذلك
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تأثير ا�ستقاللية المالية للمرأة في تعزيز حرية المرأة في توجهاتها 
التصويتية

دائم�

48.8%

أحيان�

25.3%

نادر�

4.9%

ال اعتقد ذلك

21.0%

تأثير تقلد المترشحات النساء للمناصب القيادية في حشد التصويت 
لصالحهم من قبل النساء في االنتخابات

دائم�

51.1%

أحيان�

33.0%

نادر�

5.7%

ال اعتقد ذلك

10.2%

تأثير أداء النساء البرلمانيات في تعزيز تصويت النساء لصالح النساء 
المترشحات في االنتخابات

38.4%32.8%9.2%19.6%

ال اعتقد ذلكنادر�أحيان�دائم�
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يرى النساء أن النساء ا�ردنيات يملكّن وعي� سياسي� خالل المشاركة في 
االنتخابات

18.3%37.8%20.0%23.9%

ال اعتقد ذلكنادر�أحيان�دائم�

تأثير مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز مشاركة النساء في االنتخابات

دائم�

44.0%

نادر�

أحيان�

10.0%

33.9%

ال اعتقد ذلك

12.1%
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تأثير وسائل التواصل االجتماعي على مشاركة النساء في االنتخابات

66.5%

14.6%

تؤثر بشكل إيجابي

18.9%

ليس لها تأثير

تؤثر بشكل سلبي

26.6%

دائم�

23.8%

أحيان�

17.6%

نادر�

32.0%

ال اعتقد ذلك

يؤدي الخوف من ا�نتماء إلى ا	حزاب السياسية إلى ضعف مشاركة النساء 
في االنتخابات 
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تأثر المرأة المتزوجة برأي زوجها عند التصويت باالنتخابات

39.8%

أحيان�

38.4%

دائم�

7.4%

نادر�

14.4%

ال اعتقد ذلك

تأثير استخدام الشعارات القومية تحديد� (القضية الفلسطينية) على 
السلوك التصويتي للنساء في االنتخابات

دائم�

17.8%

أحيان�

26.4%

نادر�

12.7%

ال اعتقد ذلك

43.1%

تأثير اجراءات مواجهة جائحة كورونا على نسبة مشاركة النساء في 
االنتخابات

تؤثر بشكل إيجابي

33.6%

تؤثر بشكل سلبي

44.5%

ليس لها تأثير

21.9%
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19.3%

دائم�

28.7%

أحيان�

13.1%

نادر�

38.9%

ال اعتقد ذلك

تأثير استخدام الشعارات الدينية للقوائم المترشحة على سلوك النساء 
التصويتي لصالحها

أي من القوائم التالية تميل للتصويت لها خالل االنتخابات البرلمانية

القوائم المترشحة التي تنفق بسخاء في االنتخابات2.0%

القوائم المترشحة التي تضم مرشحين منتمين لالحزاب السياسية4.8%

القوائم المترشحة التي تضم مرشحين من نفس عشيرتك11.6%

القوائم المترشحة التي تؤازرها ُأسرتك4.8%

القوائم المترشحة التي لديها برنامج يدعم قضايا المرأة73.7%

ُأخرى3.1%
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المصدر الذي تستقي منه معلوماتك عن االنتخابات

13.7%

العائلة وا�صدقاء

10.3%

التلفاز

0.8%

الصحف الورقية

3.7%

االذاعات

19.6%

موقع الهيئة المستقلة لالنتخاب

51.9%

وسائل التواصل االجتماعي
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ً
	صباحا

ً
راصد:	73قائمة	انتخابية	سجلت	حتى	الثانية	عشرة	ظهرا

بــدء  تابــع فريــق »راصــد«  القادمــة،  النيابيــة   ملراقبــة مجريــات االنتخابــات 
ً
- راصــد، اســتكماال الحيــاة  مركــز 

عمليــة تقديــم طلبــات الترشــح لانتخابــات النيابيــة القادمــة، والتــي انطلقــت صبــاح اليــوم، مــن خــال 180 

 ومســتوحاه مــن املمارســات الدوليــة الفضلــى الخاصــة 
ً
راصــد ميدانــي تــم تدريبهــم علــى نمــاذج معــّدة مســبقا

الترشــح.   بعمليــة مراقبــة مجريــات 

املفــرق  دائــرة  عــدا  مــا  االنتخابيــة،  الدوائــر  جميــع  فــي  انتخابيــة  قائمــة   73  
ً
ظهــرا  12 الســاعة  لغايــة  وســجل 

، وتبيــن أن عمــان الثانيــة ســجل بهــا 9 قوائــم انتخابيــة 
ً
االنتخابيــة التــي لــم يســجل فيهــا أي قائمــة حتــى 12 ظهــرا

تلهتــا دائــرة اربــد األولــى بـــ 6 قوائــم انتخابيــة.  

 وعلــى صعيــد املترشــحات واملترشــحين فقــد وصــل تعدادهــم إلــى 420 مترشــحة ومترشــح منهــم 326 ذكــور و 94 

إنــاث، ويذكــر أنــه تــم تســجيل قائمتيــن مكونتيــن مــن ســيدات فقــط وهــم قائمــة نشــميات الهيــة فــي دائــرة الكــرك 

االنتخابيــة وقائمــة النشــميات دائــرة عجلــون االنتخابيــة.  

وقــد اتســمت انطاقــة عمليــة تســجيل املرشــحين بالهــدوء النســبي دون أي حــوادث عنــف أو مشــاجرات فــي أي 

 فــي 
ً
مــن دوائــر االنتخــاب، حيــث افتتحــت مراكــز تســجيل املرشــحين فــي املوعــد املحــدد، الســاعة )8:30( صباحــا

جميــع دوائــر اململكــه، وأظهــرت عمليــة التســجيل كفــاءة عاليــة للجــان االنتخــاب فــي اســتقبال وتســجيل القوائــم 

االنتخابية.  

القوائــم  الســتقبال  التســجيل  مراكــز  تجهيــز  تــم  فقــد  امليدانيــة  الرصــد  فــرق  أوردتهــا  التــي  البيانــات  ووفــق 

%90 مــن مراكــز التســجيل مائمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، أمــا املراكــز  االنتخابيــة، وأورد الراصــدون أن 

غيــر املائمــة بســبب وجــود مكاتــب التســجيل فــي الطابــق الثانــي دون وجــود مصعــد كهربائــي وذلــك فــي مركــزي 

الثانيــة.   األولــى وعمــان  الزرقــاء  تســجيل 

وأورد فريــق الرصــد فــي دائــرة العقبــة عــن اختــاالت تتعلــق بتأخيــر تســجيل القوائــم االنتخابيــة وذلــك بســبب 

لــدى  وذلــك  الدعائيــة  بالحمــات  الخاصــة  التأمينــات  دفــع  فــي  واملترشــحون  القوائــم  واجهتهــا  التــي  املعيقــات 

ســلطة منطقــة العقبــة الخاصــة، ممــا ســاهم فــي تأخيــر تســجيلهم والحــد مــن ساســة عمليــة التســجيل، وفــي 

 تــم حــل اإلشــكالية بعــد اتصــاالت وردت مــن الهيئــة املســتقلة لانتخــاب. 
ً
تمــام الســاعة 11 صباحــا
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 �أعداد القوائم والمترشحات والترشحين حتى الساعة 12 ظهر
لليوم ا ول من التسجيل لالنتخابات النيابية 2020

على مستوى المملكة

على مستوى الدوائر االنتخابية

عّمان
ا ولى

عّمان
الثانية

عّمان
الثالثة

عّمان
الرابعة

عّمان
الخامسة

اربد
ا ولى

اربد 
الثانية

اربد 
الثالثة

اربد 
الرابعة

الزرقاءالمفرق
ا ولى

الزرقاء 
الثانية

الطفيلةالكركالبلقاءمادباجرشعجلون

البادية العقبةمعان
الشمالية

البادية 
الوسطى

البادية 
الجنوبية

4 قوائم
3 إناث

17 ذكور

9 قوائم
10 إناث

46 ذكور

1 قائمة واحدة
1 إناث

5 ذكور

5 قوائم
6 إناث

18 ذكور

5 قوائم
6 إناث

31 ذكور

6 قوائم
8 إناث

34 ذكور

1 قائمة واحدة
1 إناث

4 ذكور

1 قائمة واحدة
4 إناث

4 ذكور

2 قائمتين
2 إناث

9 ذكور

0 قائمة
0 إناث

0 ذكور

2 قائمتين
2 إناث

14 ذكور

2 قائمتين
2 إناث

8 ذكور

3 قوائم
8 إناث

7 ذكور

2 قائمتين
2 إناث

7 ذكور

4 قوائم
4 إناث

16 ذكور

4 قوائم
4 إناث

25 ذكور

5 قوائم
12 إناث

33 ذكور

2 قائمتين
2 إناث

8 ذكور

2 قائمتين
2 إناث

7 ذكور

2 قائمتين
4 إناث

4 ذكور

5 قوائم
8 إناث

12 ذكور

2 قائمتين
2 إناث

6 ذكور

3 قوائم
3 إناث

8 ذكور

 73
قائمة

 420
مرشحة 
ومرشح

326
ذكور

94
إناث
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راصد	ينشر	أسماء	القوائم	واملترشحات	واملترشحين	

مــن عمليــة  الثانــي  اليــوم  النيابيــة مجريــات  االنتخابــات  ملراقبــة  راصــد  تحالــف  تابــع  راصــد،   - الحيــاة  مركــز 

تســجيل املرشــحين، وذلــك مــن خــال مــن خــال 180 راصــد ميدانــي، وبينــت نتائــج املراقبــة أنــه تــم تســجيل 

فــي كافــة الدوائــر االنتخابيــة علــى مســتوى اململكــة.    
ً
2 ظهــرا 220 قائمــة انتخابيــة لغايــة الســاعة 

 للقوائــم هــي دائــرة الكــرك االنتخابيــة بـــ 16 قائمــة انتخابيــة، تلتهــا 
ً
وتبيــن أن أعلــى الدوائــر االنتخابيــة تســجيا

عمــان الثانيــة بـــ 15 قائمــة انتخابيــة، تلتهــا دائــرة البلقــاء االنتخابيــة بـــ 14 قائمــة انتخابيــة، وكانــت دائــرة بــدو 

 للقوائــم االنتخابيــة بـــ 4 قوائــم انتخابيــة.  
ً
الجنــوب األقــل تســجيا

وعلــى صعيــد املترشــحات واملترشــحين فقــد تقــدم للترشــح مــا مجموعــه 1176 منهــم 245 ســيدة، وكانــت دائــرة 

 لطلبــات الترشــح بـــ 137 مترشــحة ومترشــح، تلتهــا دائــرة البلقــاء االنتخابيــة 
ً
الكــرك االنتخابيــة األعلــى اســتقباال

 لطلبــات الترشــح بعــدد وصــل إلــى 15 
ً
بـــ 126 مترشــحة ومترشــح، فيمــا كانــت دائــرة بــدو الجنــوب األقــل تســجيا

مترشــحة ومترشــح.  

وفــي هــذا الســياق ينشــر راصــد أســماء القوائــم واملترشــحات واملترشــحين األوليــة، وينــوه راصــد إلــى أن القوائــم 

 بــأول.    
ً
يتــم تحديثهــا أوال
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	العاصمة	)الدائرة	األولى(

1.	قائمةاالتجاه	الوطني

سكينة رضا فرحان خالد علي عبدالحافظعدنان محمد املبيضين 
فايز احمد حنتوليعبدالحليم عادل عبدالحليم

2.	قائمة	اإلصالح
رامي ناصر عياصرهجهاد فتحي مصطفى عطيةدعاء عبدالعزيز جبر شبانه

حسام مشهمحمود فاروق عليانمو�سى علي هنطش

3.	قائمة	اإلصالح	الوطني
مياده ابراهيماشرف جراوشخالد حمبوز

"اندريه مراد" عبدالجليل الحواريحاتم الطرمانمحمد رمضان محمد

4.	قائمة	الحق
سليمان ابو يحيىفواز الهدبانمحمود محمد البنا 

جمال عبدالكريم ارتيمهرولى ابراهيم الحاج عليطال الشريف

5.	قائمة	النهضة
محمود ابراهيم ياسين اسماعيلسحر محمود عواد مطلقعبير راجي مسلم العبدهللا

محمود خالد مصطفى عربصبري محمد صبري

6.	قائمة	كتلة	الوطني	األردني
شريف عبدهللا الحمويجمال زيادةمظهر ياسين

7.	قائمة	وطني
عبدالرحيم سرور د نهله الزقعلي الجرجاوي

محمد نعمان حسين حمدانماجد سرحان حمود الحجاج العدوان

8.	قائمة	الخير
محمد يوسف محمد عميرهعبير محمد سليم سليممحمد عوده البرايسة

محمد ضيف هللا البياري سمير احمد عبدهللا كنعان جمال احمد عبدالرحمن ايوب
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	العاصمة	)الدائرة	الثانية(

1.	قائمة	اإلصالح

زهير بيارياديب عطوه درويشمو�سى الوحش
مرام النابل�سيايوب خميسمحمد ابو رياش

2.	قائمة	الشهامة
عدنان العبوديسلطان عساكرباسمة خوالدة 

عطا القي�سيرامي عبدالهاديضرار الحراسيس
عبدهللا ابراهيم قطيشات

3.	قائمة	العروبة
فراس العباديعبدالعزيز صدقةعزيز العبيدي

نضال محمد ثلجيسهير نوفلمحمد قطامين

4.	قائمة	الفجر
عادل الخطيبزايد ابراهيم احمد حماداحمد عشا

عام نصارسامة محفوظامل عزو
اسماعيل ابو العا

5.	قائمة	الفرسان
علي محمود الذويب زياد نايف البجالياميرة عطوي

علي عي�سىيوسف خوخة

6.	قائمة	النخبة
اسعد عزات غازي البداويسهام شديفات
مازن الشرقاويعبدالكريم العبوسطلعت الجبالي

مهند الحداد

7.	قائمة	النهج	الجديد
عاء ابو عطوان محمود العساكرةمحمد اللبدي

يوسف الزعاترة هاني الكوزأنوار القواسمة 
بسمة العبدالات
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	العاصمة	)الدائرة	الثانية(

8.	قائمة	تكامل
دالل طبازه اسماعيل الشوبكيانور عبدالكريم القواسمة

يوسف همان الدعجةرائد املحسيريفايز بصبوص
محمد خالد صافي

9.	قائمة	حزب	العدالة	والتنمية
زكي باسهاسعد بساماسعد الحاج

10.	قائمة	فرسان	القدس
زبيدة أبو عرقوبأحمد ابو الحسنىيحيى السعود 

شادي سمحانفتحي عبده مو�سىسطام الكفاوين 

11.	قائمة	قادمون
محمد بسام السايمةعمر قراقيشرولى الحروب

سعاده سامه شحادةمحمد القي�سياحمد سلمان اليازوري
محمد الع�سي

12.	قائمة	موطني	
عبدالحافظ سامةمو�سى العزبغاده حماد

عدي عبدالرازقخليل عيد ابو غوشكمال ابو حاوة
عبدالستار املصري
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التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  2020

القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	العاصمة	)الدائرة	الثالثة(

1.	قائمة	االتجاه	الوطني

زيد عبدالرحيم مهيارسهى حداداسامه الخطيب
زياد احمد الزعبيجانتي حجالوقه

2.	قائمة	االصالح
ابراهيم ابو حماد عوده قواسصالح العرموطي

ديمه طهبوبمنصور مراد 

3.	قائمة	العداله
ماهر العبا�سيسليمان جريس محمد االغوات

غدير السوادحه

4.	قائمة	العون
حاتم عبداللطيفحاتم فايق جرارديما نبيل صالح 

5.	قائمة	كرامتي
رائد مشربش محمد لقمان اذوقهوليد ابراهيم امين

فيصل القي�سيعائشة الخواجاعبدالكريم شعبان التميمي
محمد عان

6.	قائمة	موطني
عمر اديب جركسيحيى عليانفهد مروان سلطان

ماهر دعاسنسرين ابو صالحةفوزان حجازين 

7.	قائمة	موطني	2
رامي ياسينمحمد فايز مو�سىميشيل بقاعين

فرج محمد احمدنهاية محمد صالح
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	العاصمة	)الدائرة	الرابعة(

1.	قائمة	أهل	العزم

هدى حامد ابو زايدنايف ابراهيم ابو محفوظعمر فرحان ابو غنيم
يوسف حسين خليل ابو صبحيوسف اربيع راشد ابو عود 

2.	قائمة	االصالح
حنان يعقوب جاد هللاجمال سليمان عوضاحمد الرقب

عبدهللا ابراهيم الظهراويزهدي الحاج صالح

3.	قائمة	االق�ضى	املبارك
محمد الحديدعطاهلل علي الحنيطيعثمان ضيف هللا عبدالهادي

وصال الدبوبيمؤيد ابو صبح 

4.	قائمة	الشعب
عساف الشوابكةعبدهللا ابو زيدسائده محمد عي�سى ابو مطر 

ناصر الحديدفاح الحنيطي

5.	قائمة	الضفتين
عارف عاكف الحنيطيحسين ابو زيداقبال ابو عودة

نور عابدمحمود حسن

6.	قائمة	العدالة
جميله جميل جادهللااياد الحاج عيداحمد ابراهيم الهميان
يونس مو�سى رزق العودانحسين فاح الحنيطي

7.	قائمة	القدس	الشريف
زكريا الفقيهخير هللا ابو صعيليكخالد اعويمر

عادل ابو هويديكوثر القطارنه

8.	قائمة	املواطن
محمد عبدهللا فاضلفايز ابو زرعيمحمود يوسف الجلي�سي

موفق القهيوي هبه بدر حسين الواوي
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	العاصمة	)الدائرة	الرابعة(

9.	قائمة	انجاز
غالب سالم محمود ربيعةعلي الحنيطيسميرة الجبالي 

فيصل خليل ابراهيم عبدالجوادفاطمة عادل مسلم

10.	قائمة	وطن
سهام الشوابكة مغير الهماناسماعيل عمرو 

نبيل الرقبمحمد الخضر الفالوجي

11.	قائمة	النداء
سلطان مخلد محمد ايزابيل بيارتس علي محموداحمد جميل علي

عوض محمد املحارمهعمر بشير علي قويدر

12.	قائمة	النشامى	
محمد خليل محمد عبدالقادرعصام سعيد احمد ابو محفوظ حسام شحده مسلم الدرابيع
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	العاصمة	)الدائرة	الخامسة(

1.	قائمة	الرسالة

ايمن محمد صالحخالد العسافمحمد حوامده
فؤاد شخشيرعاء صوالحه )مفوض(فاطمه عايش 
حسن سلتاوي

2.	قائمة	االصالح
رويده ابو را�سيعزات العدوانمحمد نايف حجر 

مصطفى العسافمحمد احمد العرمانواصف املعالية
عدنان مشوقه )مفوض(

3.	قائمة	البيرق
رمزي محمود عبادهتقسيم محمد أبو ردناسامه الرحيل 

عمر احمد العواودةعماد احمد عبدالكريم املساعفةطارق محمد خير يوسف
محمود عبداملجيد شاهينفراس عطاهلل فضيل الشهوان

4.	قائمة	الراية
هدى صالح صندوقهلؤي محمد جرادات نمر الفقهاء السليحات العبادي
محمد عوض الخطيبسالم علي حمدان عنيزاتثريا عبدالحافظ عبدهللا املواس

مازن حسين نغويانس عبدالرحيم الحباشنة

5.	قائمة	الشعب
فايز محمد الجرايرةامل محمد القي�سي عبدالرحمن أمين البلبي�سي 

لطفي محمود الديربانيايمن فتحي صندوقةمهند عبدالسام العقيلي
مولود يحيى صوبر

6.	قائمة	الصباح
فراس جميل السواعيرمحمد عمر خمشايات اسماعيل العجارمة

يوسف عبدالحميد املناعسهعمر زعل السواعيرطال أحمد العفيشات 
ماجد محمد خالد املرعيمحمد علي فرج الجمل
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	العاصمة	)الدائرة	الخامسة(

7.	قائمة	العزم
ماهر خميس عماد عاننصار القي�سي 

محمد طقاطقهمريم اللوزي 

8.	قائمة	املجد
محمود السويلمينطارق الشيشانيناجح العدوان )مفوض(

علي العسافعادل حجاجسماح بكري
عبدالجليل زلوممحمد نوري النهار

9.	قائمة	الهمه
حمزه الحوامدهاحمد سامة اللوزيعامر ابو رمان

اسماعيل نعيماتيعقوب شابسوغزياد الحجاج
فريده الذهبيمعتز املناصرة

10.	قائمة	درع	الوطن
راتب صالح بني عطاعبدالكريم الحجاج سراب عبدالكريم شرف 

خالد جابربيان السكارنهعمر سليمان العموش
عليان العدوان)مفوض(
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	اربد	)الدائرة	األولى(

1.	قائمة	األق�ضى

عبدهللا مهدي ابو مسامحطال الجمرةبسام حمايدة
احمد ابو الهيجاءمحمود عطاهلل الطيطيعلي سليمان ابو حسين

حنان محمد خضر

2.	قائمة	االصالح
سالم عليخولة ابو الربابراهيم نظمي محمد من�سي

عبدالفتاح الكيانيسعيد كامل

3.	قائمة	التعاون
محمد العبابنةخلدون العزام معتصم بطاينة

وفاء مهداويسلطان الجمرةاحمد دبور
زهاء الدلقموني

4.	قائمة	الشعب
سيما عبدهللا مصطفىخلدون حتاملهخالد الشلول
مهران عبدهللا طبيشاتمحمد حمد محمد فراس املعابره

5.	قائمة	العدالة
زكريا حموريبسام شقيراتابراهيم شواهين

نشأت الكوفحيفندي الطاهاتعبداملنعم العودات
ريم ابو الرب

6.	قائمة	العهد
تركي الشطناوي مؤيد دحادحههاني العمري 

سونيا صادق عاديمحمد جراداتيوسف الطعاني
محمود الكردي

7.	قائمة	امليزان
باسم خريسخلود حسين راشد الشوحة

عبدهللا ابو عينسام الحوريسليمان الزعبي
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	اربد	)الدائرة	األولى(

احمد الصالح

8.	قائمة	الصفوة
ابراهيم ذياب زيودهاني احمد كراسنهطارق عبداملهدي بني هاني 
فوزي عبدالرحيم الصباحينمي حاتم ابو اعدادمسعود محمد ابو الهيجاء

نزيه محمد البصول

9.	قائمة	جدارا
خضر بني هانيهناء محمد الشلولشكري املراشده
ثروت الحلوانيسريان البدارنهطاهر الحوراني

معتز عبنده

10.	قائمة	النور
فريال الجراح عامر البطاينهزهير سالم الدخل هللا 

محمد رفاعيمحمد الروسانمحمد الهيات
محمود عكاوي
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	اربد	)الدائرة	الثانية(

1.	قائمة	الشعبية

مجدي الروسانعوده مياس عبدالسام ذيابات
صباح الدردورجميلة السايس

2.	قائمة	العدالة
رزق البشابشةموفق الدردورخالد ابو حسان

آمال ضيف هللا البشيربسام السقار

3.	قائمة	العهد
أحمد عي�سى مساملهأسامة فيصل قواسمةأحمد علي سمارة

خديجة عبدالكريم الضامنأنور عبدالعزيز عبدالرزاق

4.	قائمة	الفقير
نجاح حمدانهاني اللحامفواز الزعبي

اشرف الروسانجمال خشان

5.	قائمة	الهمة
مروان حامد عبيداتيحيى حسين عبيداتاحمد عبيدات

مؤنس نبيه عبيدات ثريا حمادنه

6.	قائمة	كتلة	اليرموك
أيمن سامي املراشدةخالد مو�سى الزعبيببا غسان امللكاوي

عمر إبراهيم عوداتمحمد محمود الزعبي

7.	قائمة	نبض	التغيير
سعد الدرابسةمنذر الشبولعوني الزعبي
امجد الورداتزهرية سمارة

8.	قائمة	االنقاذ
حسين الرقيباتانتصار حجازيجودت الدرابسه

خالد ملكاويعمر الزعبي
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	اربد	)الدائرة	الثالثة(

1.	قائمة	االتحاد

بسام حدادعادل االبراهيمحسني الشياب
احمد الشرمانفاتنة طافحة

2.	قائمة	امليثاق
عليان شدادغسان سمورمحمد عكور

نجاح عماوييسار خصاونه

3.	قائمة	النور	
مصطفى الخصاونهمحمد عقل شطناويليلى شواقفه

وائل رزوقعبدالرحمن سليمان

4.	قائمة	موطني
بتول بديوينسيم الجوارنه فوزي بني عامر
سالم العمريختام الريحاني

5.	قائمة	الوفاق
عبداملجيد محمد الشرمانمحمد نشأت الجراحيحيى محمود هياجنه

ايمان الدويكات الصبيحاتخليل حنا النمري

6.	قائمة	التغيير
سامر الشطناوي عقاب ابو هيفاء عبد الناصر خصاونة 

رومان حدادهاجر درادكة 
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	اربد	)الدائرة	الرابعة(

1.	قائمة	االنتماء

ناصر العامجعفر بني حمد طارق نوافله
جمال عمايرهيسرى زريقاتعبدالكريم شريده

2.	قائمة	البركة
عي�سى خشاشنةحسين الجديخالد الدغيم
ظبية غزاويمحمد عزالدين ابو شريعةراتب الزيوت

3.	قائمة	الشباب
معاذ حمدان بني ملحمخالد الطرابشهاحمد صالح بني بكر

عبد الحميد محمد علي يونسفاتن طالب شواقفهمجدي محمد علي محمد

4.	قائمة	القطار
علي حسين العقيلي مف�سي سالم الفياض منتهى خليل الشاهين

سلطان غصاب ابو نعاجهشام حسن مناور القاسمغسان احمد منفي صالح

5.	قائمة	الوفاء
غاندي محمود محمد الحمداياد حسن عبدالرحمن شكورمجحم حمد حسين صقور

نايف كريم محمد مرايحههند سلمان فرحان الزعبياسامه يوسف الهياجنه

6.	قائمة	االتحاد
عثمان نايف عثمان السواعيسحر احمد علي تلوانيعطا حسين ابراهيم ابداح

خضر فخري نايف محافظهربيع قاسم فارس فقيهعاكف نايل الحاج مقبل 
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	الزرقاء	)الدائرة	األولى(

1.	قائمة	االصالح

فوزي خليفة نبيل كامل الشيشانيمحمد علي ابو صعيليك
محمد حمود العاماتبهجت محمد حمدان طارق تيسير عازر

حياة حسين مسيمي فالح محمد املومني

2.	قائمة	الشعب
عزيزه سعد الشواربة الدعجةسلطي الخليفاترائد صقر ابو لبه

فيصل نايف االعورسامة علي البلويمحمد علي فقير
يوسف حسن ابو هويديق�سي احمد الدمي�سيمحمد شوكت هاكوز

3.	قائمة	العداله	
محمد مصطفى تاويرائد مصباح رباعشكيب سلمان الشومري

محمد علي محمود إعمرعبداملعطي محمد فاضلردينه محمد العطي
محمد سامة الغويري

4.	قائمة	العزم
شاكر العاروريمحمد سامهاسحاق ابو حسين
محمد مو�سى الغويريمرزوق الهبارنهحسين الخصاونه
جوليت عوادفاطمة العطاونه

5.	قائمة	القرار
خير هللا العقرباويكوثر الخافاتهايل عياش

محمد خالد ابو الرببدوي حابس العمريمحمد جميل الظهراوي
محمد عمران البورينيميرزا بوالد

6.	قائمة	الكرامه
انور سبتي عارف غنيمسمير عبدهللا عبدالحافظمياد عواد

عمر احمد العمريرائد محمود حسنعبدالكريم ابو جوده
سناء غازي بيوضسائد عبدالعزيز يعقوب
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	الزرقاء	)الدائرة	األولى(

7.	قائمة	الوفاء
محمد ابو عجانليث مو�سى املجاليعاء الدين عبدالحميد حامد

يوسف خليل عمرولؤي نايف فهد فهدتركي بادي الغويري
نان�سي  محمد الحجر

8.	قائمة	موطني
حيدر حجازينابراهيم الغويرياحمد عبدالفتاح محمود 

علي قنديلعثمان املحادينسمير محفوظ عبدالرحمن 

9.	قائمة	النهضه
انور احمد العجوري شادي صالح عبدهللا عمر يوسف الجراح 

النا حسن قوشحهانس مازن بليةزياد توفيق حماتي 
محمد عواد الخايلهنجاح عبدالرحمن طشطوشصالح عبدالكريم قشطه

10.	قائمة	الوطني	األردني
وفاء محمد امينسحر مقداديبثينة الجوارنه
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	الزرقاء	)الدائرة	الثانية(

1.	قائمة	ابناء	الزرقاء
دالل عصام راشد ابراهيمرفيق حموده احمدصالح الزواهره

محمد محمود اعليانعبدالرحمن الحجوجي

2.	قائمة	االصالح
احمد زهير عبدهللامحمود علي الخطيب سهير نوفل شحاده 

خليل عبد الفتاح الخايلة

3.	قائمة	العهد
حمادة محمد سنقرطاحمد الخايلةمخلد الزواهرة
اماني تيسير الخايلةاحمد عليمات

4.	قائمة	القدس
عقل قدحريم القاسم عبدالرازقبشير عبدهللا

محمد الحجوجمحمد الباز

5.	قائمة	الوفاء	للوطن
د. صالح عبد الخايله حمود ابراهيم الزواهرةمو�سى رشيد الخايله
عليا أيوب الخايلة ايمن احمد الخطيب

6.	قائمة	اهل	الهمه
جميله املشاقبهخليل محمد عوسرائد الخايله

محمد الزواهرهسليمان القاب

7.	قائمة	تجديد	الزرقاء
عماد الخايلهعمر الزيودنعمان الزواهره
صباح الترعانيمحمد القباوي

8.	قائمة	خضر	االردن
علي يوسفاالء حميد الفقيهمحمد عوده الترابين

فيصل ابراهيم البلويعدنان احمد محمود
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	الزرقاء	)الدائرة	الثانية(

9.	قائمة	عين	الوطن
رائد غيثفايز الحشكينواف الزيود

نسرين الزواهرهبسام ابو حاوه

10.	قائمة	ابشر	وطني
احمد عبدالوهاب الزواهرةعبدهللا عبدالوهاب الزواهرةعدنان عبدالكريم الزواهره
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التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  2020

القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	عجلون	)دائرة	واحدة(

1.	قائمة	التعاون

صفاء املومني رضا خليل حدادبال املومني 
محمد حسين املومنيعلي محمد املومني

2.	قائمة	الراشد
فريد حدادمحمد اسماعيل الفريحاتعامر القضاه
فراس القضاهسناء القضاه 

3.	قائمة	العمل
فهيم محمود الصماديكمال الزغولوصفي هال حداد

رنا صالح الصمادينسرين احمد الزغول

4.	قائمة	النشميات
ربى الزغولبسما ابو مليون ختام الزغول
نوال البعولندى السلمان

5.	قائمة	جبل	عجلون
فريال بني سلمانخلدون الشوياتاحمد عناب

مصطفى الغزو مسعود الرب�سي

6.	قائمة	خيط	العز
رياض بني سعيدميسلون العروداسعد غرايبه

فادي السمردليعلي درابكه 

7.	قائمة	املستقبل
حسان فايز املومني خليل جوهر السامة طه املومني 

زينب احمد املومني 

8.	قائمة	الشباب
جنيا زكريا عايد القر�سيرغده اسعد مف�سي الحدادخالد علي محمد بني عبدالغني 

علي أحمد ابراهيم انجاداتهشام عاطف حسين محاورة
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	جرش	)دائرة	واحدة(

1.	قائمة	االصالح

ابراهيم محاسنه صالح بني مصطفىهدى عتوم 
محمد احمد ربيع

2.	قائمة	التغيير
عاطف الريمونيماجد الرواشدهعايد غدايرة البرماوي

عفاف النظاميزياد الزعبي 

3.	قائمة	النهضة
نواش قوقزهاسامه مقابلهنضال ماجد احمد ) العضمات(

ايمان الزعبيحسن القيام

4.	قائمة	جرش	للجميع
امال القرعانبدر الحراحشةهاشم الزبون 
فايز الخوالدةكامل بني بكار

5.	قائمة	كتلة	الوطن	للجميع
حمزه الصماديعمر عياصرهيحيى محمود هياجنه

عبدالفتاح دبيسيهسعيد الشهاب
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	املفرق	)دائرة	واحدة(

1.	قائمة	ابناء	املفرق

سامية العليماتمصطفى الكردياحمد الخزاعله
يزن الشديفات احمد الهواري

2.	قائمة	التغيير
طال حسين محمد ابو مالكشوكت خزاعله نظام ابو شريفه

محمد حمدان الرشود

3.	قائمة	وطن
محمد الهياجنهريم ابو دلبوحمفلح الخزاعله

4.	قائمة	النشامى
نعمات عبدالكريم الحراحشةنواف فارس عليان الخوالدةرائد عقله مفلح الخزاعلة

فرحان فا�سي الحسبان

5.	قائمة	النور
عبدالرحمن خليف الخوالدةمحمد احمد محارب الحراحشةنايف حامد حصاد العليمات

نوال سالم الزبوناسماعيل جرايدة
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	البلقاء	)دائرة	واحدة(

1.	قائمة	ابناء	الوطن
فيصل خليفاتمحمود مرشد عوده الخرابشهخالد الحياري

غرام ابو عنزه شاكر الزعبياحمد العبدلات
اياد الياس الحواتمهعلي البدرانفراس الفاعوري 
حسان ابو حمور

2.	قائمة	اردن	الغد
خالد جمال يوسف جعارهباسمه محمد سالم ابو جابراحمد عبدالعزيز احمد السراحنه

علي عبدهللا االحمد الواكدعبد حماده محمد الدياتسلمان احمد سلمان ابو صباح 
محمد فاح فا�سي العلوانمحمد عياده محسين الحوليمحمد علي محمود الكايد

3.	قائمة	البركة
حمد سليمان الشحاداتاحمد ضيف هللا النعيم احمد سلمان املشاهره

علي محمد سعد الشطيخضر حسين الدعاسخالد احمد  الخطيب
محمد العاقمة محمد عبدالرحمن سلمان الغراغيرفضيه عبدهللا ابو قدوره

هاني عي�سى انطون خير 

4.	قائمة	التحالف	الوطني	لالصالح
خضرة عبدالقادر ابراهيمحامد خليل رشيد الرحامنهابراهيم ابو محمد ابو السيد 

عبدهللا حسن محمد الغروزعادل احمد عبدالعال بيسحسعدي محمد حسين سكر
كاظم حسين عبدالفتاح عايشعبدهللا عطا اشتيوي ابو شوك

5.	قائمة	العهد
را�سي سامه عبد عاقمهامونه صالح احمد الجعاراتاحمد عبدالعظيم عبدهللا الحايك

غازي شحاده محمود الباونه علي سليمان الشطيسامر مجلي عي�سى سكر
نور جوهر عبد الرشدان نضال محمد احمد الشطراتكامل العظامات

6.	قائمة	امليثاق
عبدالرحمن محمد العوامله مو�سى مف�سي ايوب شتيويمحمود عواد اسماعيل الخرابشة

فراس كامل عبد سابقحسن عبدالعزيز سامه العزهوهيبة محمود فياض الجالودي 
ابراهيم جميل حسان كلوبتيسير مفلح سليمان صعلوكعمر جميل عبدهللا الزعبي

كمال ابراهيم ابراهيم الحياصات
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	البلقاء	)دائرة	واحدة(

7.	قائمة	الوطني	االردني
رائد جبرين اسماعيل عوضرشاد جودة رشيد ردادديمه خليل محمد الفواعير

8.	قائمة	الوفاء
سليمان فياض فاضل املساعيدحسن حسين خليل مرشودابتسام علي سعد الديست

محمود احمد محمد علي عماد زيدان عبدالحميد العدوانعبدهللا عبدالهادي مفلح الرحامنه
نعيم محمود سليم الشيشميشيل فشحومحمود محمد نموره سعاده 

9.	قائمة	فرسان	البلقاء
جرير بشير العواملهبثينا مو�سى الزعبي احمد سليمان محمد االلفي

ضيغم سالم عبدالكريم خريساتزياد عواد السمردليزياد خالد الزعبي
فاطمة احمد الحسن عطياتعوض عبدهللا الخرابشةعبدالفتاح انور قطيشات
نضال احمد علي الحياري

10.	قائمة	الراية
حسين عبدالرحمن ابو صليحبكر رياض اليوسفامنه سليمان الغراغير 

عاهد توفيق عليان الزياداتزياد سليمان فالح الباونهرامي محمود الشطرات 
محمد سلمان هاشمماهر علي عباس العباديعماد عبدالكريم الشلبي

مروان سليمان الغنام

11.	قائمة	العودة
حورية شحادة األمير جبر محمد اغنيماسامه زياد الوريكات 

مؤيد عبداملنعم معاركعلي خلف حجاحجةعارف خليل محمد ابو عيد 
هيثم كمال رمضان حمدانمصطفى عبدالغني مو�سى الدبس محمد عبدالفتاح محمود سعد

	للتجديد
ً
12.	قائمة	معا

خليل مو�سى ابو ديه خالد بركات الختالينبسام احمد سامه الجمالين
عيد سامه العزاميعبدهللا جبران النورات عارف منور السعايدة

هيا حسن علي مفلحماهر كمال الناصر عيد سليم املناصير
نايف حسني الحارثي

13.	قائمة	االتحاد
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	البلقاء	)دائرة	واحدة(

خليل سعد سعيد النصيرات حسن محمد عقيان احمد محمد الرشايده
عباس عبدالحميد العلي العدوانسامه محمد الجبارروشكا خالد احمد تيم

مو�سى احمد مو�سى الجعاراتفايز الغراغير فادي علي بركات العدوان 

14.	قائمة	الكرامة	للوطن	واملواطن
سالم غياض سليمان الصبحيندنيا عوني محمد البشيربال ابراهيم عبدالقادر شبراوي

عبدالحكيم مروان الحمود عاصم مسعود الشعار ضرار قيصر عطاهلل الداود
مصطفى رمضان عبدالقادر ياغي محمد سليمان السعافينعبدالرحمن عباس الخرابشه

وليد محمد احمد النواجي
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	مادبا	)دائرة	واحدة(

1.	قائمة	الوحده	الوطنيه

اشرف ابو حشيشد. اياف الرضاونةعارف نايف
خضر الكسابرةعماد حداد

2.	قائمة	لواء	ذيبان
سند حدادينفؤاد قبياتد سالم الهواوشه

انور الرواحنهد شذى الهاشم

3.	قائمة	التضامن
ابراهيم البواريدد. خليل الطوالبةد. علي الرواحنة

عماد الصفديفليحة القبيات 

4.	قائمة	التغيير
سمير الرواجيحغادة القي�سيصالح الوخيان

عي�سى نصار الكرادشةمحمود املصالحة الشوابكة

5.	قائمة	العزم
منى السيلماتعلي السنيدمحمد الفقهاء 
نصار الحيصهفؤاد عجيات 

6.	قائمة	النجاح
فارس الطوالعاطف محمد يوسفمحمود خريبات 

جميلة الشباكياكرم الحواجره

7.	قائمة	الوفاق
عاء الفروخفايز القطيشنايف الشوابكة

فاخر السايطه سهاد عبادي

8.	قائمة	صوت	الحق
عائشة ابو غيثبرجس حدادينمحمد غندور البشيش 

محمد ابو الهيهمحمد الشيحاحين
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	مادبا	)دائرة	واحدة(

9.	قائمة	األصل	الثبات
سالم الشماسفواز البلويياسين العجولين

محمد فليح الفقهاءمنتهى التين

10.	قائمة	وطن
مرام الحيصةمبارك الطوالعدنان الركيبات

اميه الفقهاءزياد النجادا

11.	قائمة	االصالح
جهاد ابو ربيحه ميزر يوسف محمد خليل ابو مساعد 

ايمن املعايطه

12.	قائمة	العز	والكرامة
ميسون الشوابكةعبدالعزيز الخواطرهسامر العبابسه
عبدالقادر الفشيكاتمعتز القسوس
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	الكرك	)دائرة	واحدة(

1.	قائمة	أهل	العزم

بسام يعقوب الشمايلةخالد عودة املعايطةياسين عي�سى مواجدة
ايمان ظاهر الطراونةسهم احمد املجاليسالم عبدالحميد الضمور

ماهر جريس البقاعيننضال مدهللا الخرشةابراهيم محمد البستنجي

2.	قائمة	ابناء	االغوار
جميل سالم الحشوشحسين احمد العشيباتسليم مسلم الهويمل

سليمان سلمان الشماالتاجميعان عوض هللا املراداترندة عباطة الشعار
محمد سلمان البواتصالح ابراهيم الخليفاتاقبيل سامة املحافظة

3.	قائمة	االصالح
عادل علي الرواشدةمحمد عبدالحفيظ الليمونفايز عبدالقادر البستنجي

هاني عطاهلل الصرايرةعماد خليل الحجازينعبدالوهاب عبداملهدي الكساسبة
مروه عبدالكريم الصعوبعبدالحليم ابراهيم العشوشاحمد ابراهيم القطاونة

محمد عبداملجيد العضايلة

4.	قائمة	الثقة
بيداء عطاهلل الضاعينعزمي شراري الزريقاتخالد سلمان الختاتنة
مالك خلف البزيراتبسام ضيف هللا القرالةسهم فارس الرواشدة

زياد فارس جنحعامر محمد االغواتعلي عبدالقادر العبيسات
عوض سالم املحادين

5.	قائمة	الحق
غسان عبداملطلب املعايطةسامح جمال املجاليطه عبدالكريم الشرفاء

سالم فرحان النوايسةمؤيد يحيى البيايضةخالد صادق البواليز
نجيبة لطفي الشمايلةبركات مدهللا املواجدةسهم عبدالقادر الشمايلة

عامر جودت زيادين

6.	قائمة	الكرامة
غالب صالح الصرايرةصايل امين الطراونةايمن هزاع املجالي

ابراهيم سليم ابو الخيلحسام احمد الكركيسوسن  عبدالحميد املبيضين
كمال محمد الهواورههيثم جريس الزيادينصفوان محمود املعايطة
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	الكرك	)دائرة	واحدة(

7.	قائمة	النصر	األغوار
صباح سهو الشعاراشرف جمال الهويملاحمد عي�سى الدغيمات

مندر صالح النواصرةمروان سميح هلسهعودة رزق النوايشة
بستانة سليمان املحافظةياسر سلمان الحشوش

8.	قائمة	الوفاق
محمد  خليل العشيباتيوسف النواصرةممدوح علي الخنازرة
عبير الدعيساتزكريا خالد الهويملسلطي صبح البوات

عقلة جميل العشوشمو�سى العجالينخلف عفنان الخطبا

9.	قائمة	درع	الوطن
انتصار عايد العويساتالقاهر خالد املجالياحمد لطفي الجعافرة

رائد محمد القي�سيخالد عبدالكريم الطراونةحلمي يوسف القطاونة
عامر مناور الحمايدةطال عودة الحجازينسفيان محمد البطوش

محمد فليح القضاة

10.	قائمة	نشميات	الهية
سميحة عبداملجيد الصرايرةاميرة عياض محمداسراء البوات

نور حمود املعايطةنجاح املرازقةفتحية سام املجالي
ماريا الرواشدةوفاء يوسف الطراونة

11.	قائمة	القلعة
نبيله العشوش محمد الحشوش محمود القضاه
عليا القرالهمها الطراونهزيدان املحادين

12.	قائمة	الراية
خالد علي البنويتوفيق زعل الجعافرةاحمد البستنجي

غازي مبارك الذنيبات علي عبدالكريم الطراونه عبدالحميد ابراهيم املجالي 
منال علي الضمورمحمد حمود املعايطهفارس ابراهيم القسوس 
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	الكرك	)دائرة	واحدة(

13.	قائمة	التضامن
را�سي محمد سلمان املرازقةعبدهللا سالم عي�سى الزريقاترا�سي عبد الهادي ذياب الطراونه

معاويه مبارك اشتيان املدادحهمحمد محمود عبد الكريم املعايطهمحمد عبد هللا مصلح الصرايره
هاني هاني عبد احمد النوايسهميسون علي عوض القضاهمنار ماجد حنا املدانات

14.	قائمة	امليزان
سلطانة عبدالحفيظ اللصاصمةخالد محمد املحادينغيث مصطفى البديرات

محمد حمد الخطاطبةكايد نهار حمدان العميريينضحى خلبل الخمايسة
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	الطفيلة	)دائرة	واحدة(

1.	قائمة	البيضاء

محمد املصري مأمون القطاطشةمحمود العمايرة
نورا السعودابراهيم العوران

2.	قائمة	امليثاق
محمود الشباطات وائل البداينةايمن الرواشدة 

اسام الطبشات زيد السوالقة 

3.	قائمة	النشامى
عرفات املراياتمحمود الجرابعةتيسير العوران

فتحية املرافياسامة القوابعة

4.	قائمة	امليزان
حسام الشبطاتساري الضروسبسام العمريين

مونا القطامينعبداملجيد السوالقة

5.	قائمة	الحق
ابراهيم السعايدةطه العطيويعبدهللا عواد 

انصاف الخوالدة
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	معان	)دائرة	واحدة(

1.	قائمة	االتحاد

ياسين الطورهعبدالقادر البزايعهعبدهللا الخوالده
ايمان جمعه عبدالقادر الروادعبدالرحيم ابو هاله

2.	قائمة	البترا
محمد الهاالتعائشة الحسناتيوسف النوافله

3.	قائمة	الشوبك
غنمي الغنيميينمحمد شقيراتبسمه علي الهباهبه

محمو دقور

4.	قائمة	الكرامة
سهيله ابو درويشمحمد الخطيبشادي فريج 

5.	قائمة	الوفاء	للوطن
محمد عبدهللا الحسناتنوال كريشانخالد الفناطسه
نضال البحريمحمد النوافله

6.	قائمة	وطن
احمد الرفايعةابراهيم الخشمانوصفي الرواشدة

هدى املاحيم هاني البدور

7.	قائمة	املستقبل
محمد عبدالغنيعبدالقادر ال خطابتيسير كريشان

ندى العزازمة
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	محافظة	العقبة	)دائرة	واحدة(

1.	قائمة	االجماع	العقباوي

منتصر ابو عبدهللاعبد الكريم الشناويعبيد ياسين
عاليه الكباريتي

2.	قائمة	الضحى
عبير النجيدين البطوشيحيى الضاعين عمار صمادي
صايل الصوا

3.	قائمة	العقبة
رنا خماشوالء البرديني محمد الرياطي 

حنان املصري

4.	قائمة	النخوة
مو�سى ابو معيتقمحمد القرامسهحازم املجالي

تمام الرياطي

5.	قائمة	النشامى
عمر عبد السعيدخالد الجنهيحسن صاح الرياطي

روعه الغرابلي

6.	قائمة	الوحده
محمود ياسينرنا الكباريتياحمد الشريف

مو�سى الدردساوي

7.	قائمة	الوفاء
محمد املومنيمحمود النتشهصبحي الطبيب

 منى العدوان 

8.	قائمة	قائمة	وطن
جهاد الفرانيوسف الحلومحمد الخولي 
عليا ابو هليل
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	دائرة	البادية	الشمالية

1.	قائمة	اتحاد	الباديه

فهد مصلح الرشودايمن النعيميقدر الفواز 
نوال خميس العي�سى

2.	قائمة	األسد	املتأهب
صبري الشرفاتصوان الشرفاتزينب الزبيد
رافع الخلف

3.	قائمة	البيرق
ضاحي عيفان فنخور الشرفات خلف عايد محمد الطعجاناسميا غصن العظامات 

عطاهلل عواد الشويعر

4.	قائمة	الشعله
حكمت نواش القا�سي  بني خالدعمر عواد الخزام بني خالدفارس فاح العطين بني خالد

حمده علي النهود بني خالد

5.	قائمة	املؤاخاة
خلود محمد علي النهودمشاعل السرحانغازي عوده املقيبل

هاني الكعيبر

6.	قائمة	املستقبل
خلفة العظاماتهال الشمانخالد فارس الحسحس

نجاح املخاريز

7.	قائمة	الوفاق
خالد علي محمد البريك سعيدي عويد املسيلم املساعيدذياب شريتح عوده املساعيد

روميا عواد الجوهر

8.	قائمة	رعد	الشمال
منيره العي�سى هيام الرشودحابس الشبيب 

تركية العنزي
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	دائرة	البادية	الشمالية

9.	قائمة	نشامى	التغيير
رضوان حسن الدهيمعبد اإلله السميرانمحمد الرياحي

عاليه الخالدي

10.	قائمة	العهد
هشام سعود فارس القا�سيخالد ناصر الخالدي ثريا خلف الخزام بني خالد

خلدون محمد النهود
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	دائرة	البادية	الوسطى

1.	قائمة	االصايل
صفا الخريشاوفاء الغيالينعايده الجبور

بسمه الكعابنه

2.	قائمة	التجديد
مشهور الزبن فواز الخريشاهاني الجبور

مجد الجباهين

افق 3.	قائمة	التو
احمد الطيب زيد الزبننايل دعسان

زهور الرجيات

4.	قائمة	الجبور	املوحدة
علي الجبورماهر الشويخصالح الجبور 

سامية السكران

5.	قائمة	الشهامة
طايل الحييا الخضيرياسر ادليمة الهقيشماجد الخريشا

رسميه علي الكعابنه

6.	قائمة	الفجر
عبدالسام الخضيرصايل الجبور محاسن الشرعه
غدير الوضحان

7.	قائمة	النجاح
مهيار الدهامشةسليمان االزبنطال الخريشا

ميسون السليم

8.	قائمة	النشامى
رائد املرعببسام الفايزعبدهللا العثمان

عبير الجبور
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	دائرة	البادية	الوسطى

	للتغير
ً
9.	قائمة	معا

دالل البدارين سليمان الشرعهسعود رخيص الزبن 
محمود املضالين

10.	قائمة	العهد
فارس الذفيل الجبورفراس املطر الجحاوشهمحمد عناد الفايز

فليحه الخضير
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القوائم	االنتخابية	املسجلة	لالنتخابات	النيابية	القادمة	2020
في	دائرة	البادية	الجنوبية

1.	قائمة	املجد

هدى عبدهللا العمارينعطوة علي املوسهعواد محمد كدا ابو شريتح
توفيق عبدهللا بخيت املراعية

2.	قائمة	املستقبل	املشرق
ذياب الركيباتباسل محمد الحويطاتصالح ساري ابو تايه

3.	قائمة	الوفاء
شاهة سالم ابو شوشةعيد محمد رجا النعيمات عواد محمد سليمان الزوايدة

زينب سامة املوسة

4.	قائمة	العهد
ممدوح سليمان حتمل الجازي مطلق سليمان مطلق الحجايا عواد سالم ابو تاية

خولة عوده حماد املزايدة
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راصد	ينشر	بعد	قليل	أسماء	املترشحات	واملترشحين	األولية	لغاية	الساعة	2	من	

ظهر	اليوم	الثالث		

الثالــث مــن عمليــة  اليــوم  تابــع تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة مجريــات  مركــز الحيــاة - راصــد، 

تســجيل املرشــحين، وذلك من خال من خال 180 راصد ميداني، وبينت نتائج املراقبة أنه تم تســجيل 289 

 مــن اليــوم الثالــث فــي كافــة الدوائــر االنتخابيــة علــى مســتوى اململكــة.  
ً
قائمــة انتخابيــة لغايــة الســاعة 2 ظهــرا

365 ســيدة، وباملقارنــة مــع تعــداد  1684 مترشــحة ومترشــح، منهــم  ووصــل عــدد املتقدميــن لطلبــات الترشــح 

املترشــحين لعــام 2016 فإننــا نجــد تزايــد فــي أعــداد املترشــحات واملترشــحين بـــ 417 مترشــحة ومترشــح حيــث كان 

1252، وبمقارنــة أعــداد الســيدات فقــد وصــل عــدد الســيدات هــذا العــام إلــى 365 مقارنــة بعــام 2016 والــذي 

كان 252 مترشــحة.  

وفــي هــذا الســياق ينشــر راصــد بعــد قليــل أســماء القوائــم واملترشــحات واملترشــحين األوليــة، وينــوه راصــد إلــى أن 

 بــأول. 
ً
القوائــم يتــم تحديثهــا أوال
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	في	أعداد	املترشحات	واملترشحين	مقارنة	بـ	2016
ً
راصد:	20	دائرة	انتخابية	شهدت	تزايدا

مركــز الحيــاة - راصــد، ضمــن إطــار متابعــة عمليــة مراقبــة االنتخابــات البرملانيــة 2020، أجــرى فريــق تحالــف 

راصــد ملراقبــة االنتخابــات مقابــات مــع املترشــحات واملترشــحين خــال عمليــة التســجيل، وفــي ذات الســياق 

أكــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق تحالــف راصــد أنــه ســيتم نشــر كافــة املعلومــات التــي تــم جمعهــا بــكل 

شــفافية لكافــة وســائل اإلعــام والقواعــد االنتخابيــة ليتــم االســتفادة منهــا فــي بنــاء االنطباعــات املعياريــة حــول 

املترشــحات واملترشــحين لانتخابــات املقبلــة. 

 فــي تعــداد القوائــم االنتخابيــة املترشــحة وأعــداد 
ً
 ملحوظــا

ً
وقــال بنــي عامــر أن االنتخابــات الحاليــة شــهدت تزايــدا

املترشــحات واملترشــحين، حيــث بينــت النتائــج ترشــح 295 قائمــة انتخابيــة، وتبيــن أن نســبة الزيــادة فــي القوائــم 

االنتخابيــة عــام 2020وصلــت إلــى %30 مقارنــة فــي القوائــم االنتخابيــة عــام 2016 التــي كان عــدد القوائــم بهــا 

226 قائمــة، ووصــل عــدد املترشــحات واملترشــحين إلــى 1717 هــذا العــام، حيــث كانــت نســبة الزيــادة بأعــداد 

املترشحات واملترشحين %37 مقارنة بأعداد املترشحات واملترشحين عام 2016 التي ترشح بها 1252 مترشحة 

فــي املترشــحين الذكــور عــام   خــال هــذه االنتخابــات ووصلــت الزيــادة 
ً
 ذكــرا

ً
1348 مرشــحا ومترشــح، وترشــح 

2020 إلــى %34.8 مقارنــة بعــام 2016 التــي ترشــح بهــا 1000 مترشــح ذكــر، أمــا علــى صعيــد املترشــحات اإلنــاث 

فقــد وصلــت نســبة الزيــادة إلــى %46 مقارنــة باالنتخابــات البرملانيــة الســابقة، حيــث وصــل تعــداد املترشــحات 

اإلنــاث فــي هــذه االنتخابــات إلــى 369 مترشــحة فيمــا كان تعدادهــّن فــي االنتخابــات الســابقة 252 مترشــحة.  

وبما يتعلق بتوزيع القوائم على الدوائر االنتخابية، تبين أن 16 دائرة انتخابية زادت بها أعداد القوائم خال 

عــام 2020 عــن أعــداد القوائــم فــي عــام 2016، بينمــا نقصــت أعــداد القوائــم االنتخابيــة فــي 4 دوائــر انتخابيــة 

مقارنــة بعــام 2016 وهــي دوائــر العاصمــة األولــى وبــدو الجنــوب وبــدو الوســط ودائــرة جــرش االنتخابيــة، فيمــا 

بقيــت أعــداد القوائــم املترشــحة عــام 2020 مســاوية ألعــداد القوائــم املترشــحة عــام 2016 وذلــك فــي 3 دوائــر 

انتخابيــة وهــي دائــرة الطفيلــة ودائــرة العاصمــة الخامســة ودائــرة املفــرق.  

أما على صعيد املترشــحات واملترشــحين فقد تبين أن 20 دائرة انتخابية من أصل 23 دائرة انتخابية ازداد بها 

أعــداد املترشــحات واملترشــحين مقارنــة بأعدادهــم عــام 2016، فيمــا نقصــت أعــداد املترشــحات واملترشــحين فــي 

3 دوائــر انتخابيــة فقــط وهــي دائــرة العاصمــة األولــى ودائــرة بــدو الجنــوب ودائــرة بــدو الوســط.  
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وبينــت النتائــج أن دائــرة الكــرك االنتخابيــة احتــوت علــى أعلــى عــدد مترشــحات ومترشــحين بـــ 182 مترشــحة 

ومترشــح، تلتهــا دائــرة البلقــاء بـــ 167 مترشــحة ومترشــح، تلتهــا دائــرة الزرقــاء األولــى بـــ 135 مترشــحة ومترشــح، أمــا 

 للمترشــحات واملترشــحين فقــد كانــت معــان بـــ37 مترشــحة ومترشــح واملفــرق بـــ33 
ً
أقــل الدوائــر االنتخابيــة تعــدادا

مترشــحة ومترشــح، وبــدو الجنــوب بـــ15 مترشــحة ومترشــح فقــط.  

وفي ذات السياق فقد أظهرت النتائج أن عدد املترشحات وصل إلى 369 مترشحة في كافة الدوائر االنتخابية، 

كانــت أعلــى دائــرة انتخابيــة هــي الكــرك بـــ 41 مترشــحة، تلتهــا دائــرة العاصمــة الثالثــة بـــ 27 مترشــحة، تلتهــا دائــرة 

الزرقــاء األولــى بـــ 26 مترشــحة، بينمــا كانــت أقــل الدوائــر االنتخابيــة بترشــح الســيدات هــي دائرتــي معــان وجــرش بـــ 

9مترشــحات، ودائرة املفرق االنتخابية بـ 7 مترشــحات، ودائرة بدو الجنوب بـ 4 مترشــحات.  

وعمــل فريــق تحالــف راصــد علــى إجــراء مقابــات فرديــة مــع املترشــحات واملترشــحين وتــم توجيــه ســؤال لهــم 

حــول مــدى قــدرة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى إدارة العمليــة االنتخابيــة حيــث اســتجاب 1613 مترشــحة 

ومترشــح مــن أصــل 1717 مترشــحة ومترشــح، وأفــاد %76.6 مــن املســتجيبين أن ثقتهــم عاليــة بقــدرة الهيئــة 

املســتقلة لانتخــاب علــى إدارة العمليــة االنتخابيــة، بينمــا قــال %19.2 مــن املســتجيبين أن ثقتهــم متوســطة 

بقــدرة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى إدارة العمليــة االنتخابيــة، فيمــا أجــاب %2.9 مــن املســتجيبين أن ثقتهــم 

محــدودة، بينمــا قــال %1.3 مــن املســتجيبين أن الهيئــة غيــر قــادرة علــى إدارة العمليــة االنتخابيــة.  

الدوائــر  فــي  االنتخــاب  لجــان  لحياديــة  تقييمهــم  حــول  واملترشــحين  للمترشــحات   
ً
ســؤاال راصــد  فريــق  ووجــه 

االنتخابيــة، حيــث قــال %72 مــن املترشــحات واملترشــحين أن لجنــة االنتخــاب محايــدة بشــكل كبيــر، فيمــا قــال 

%22 مــن املســتجيبين أن لجنــة االنتخــاب محايــدة بشــكل متوســط، بينمــا أفــاد مــا نســبته %2 مــن املســتجيبين 

أن لجنــة االنتخــاب محايــدة بشــكل ضعيــف، و%4 قالــوا أن لجنــة االنتخــاب غيــر محايــدة. 
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مدى ثقة المترشحات والمترشحين بقدرة الهيئة المستقلة 
لالنتخاب على إدارة العملية االنتخابية

ثقة متوسطةثقة عالية

ال يثقونثقة محدودة 

76.6 %19.2 %

2.9 %1.3 %

مدى حيادية لجان االنتخاب من وجهة نظر المترشحات والمترشحين

72.0 %

2.0 %

22.0 %

4.0 %

محايدة بشكل كبير

محايدة بشكل ضعيف

محايدة بشكل متوسط

غير محايدة
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	معدل	أعمار	املترشحات	واملترشحين	على	مستوى	األردن
ً
راصد:	51.5	عاما

مركــز الحيــاة - راصــد، ضمــن متابعــة أعمــال تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات البرملانيــة 2020، عمــل الفريــق 

علــى تحليــل املترشــحات واملترشــحين حســب الفئــة العمريــة، وفــي هــذا الســياق ذكــر الدكتــور عامــر بنــي عامــر أن 

هــذا التحليــل يهــدف إلــى إطــاع املواطنيــن علــى أعمــار املترشــحات واملترشــحين ملــا فــي ذلــك مــن مؤشــرات يمكــن 

البنــاء عليهــا. 

 ملتطلبــات تعزيــز عمليــة املشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة 
ً
وقــال بنــي عامــر أن هــذه املعلومــات يتــم نشــرها وفقــا

، كمــا يمكــن االســتفادة منهــا مــن قبــل املواطــن والباحــث واألكاديمــي واملتخصــص واإلعامــي فــي 
ً
 وانتخابــا

ً
ترشــحا

حــال كان لديهــم الرغبــة فــي التحليــل النوعــي للعمليــة االنتخابيــة.  

 فيمــا كان معــدل أعمــار 
ً
وبينــت النتائــج أن معــدل أعمــار املترشــحات واملترشــحين كافــة وصــل إلــى 51.5 عامــا

، كمــا أظهــرت 
ً
، بينمــا وصلــت معــدل أعمــار املترشــحات اإلنــاث إلــى 47.4 عامــا

ً
املترشــحين الذكــور 52.6 عامــا

النتائــج أن تعــداد املترشــحات واملترشــحين الذيــن كانــوا ضمــن الفئــة العمريــة مــن 30 – 39 قــد وصــل إلــى 221 

املترشــحات  عــدد  فيمــا وصــل  واملترشــحين،  املترشــحات  مــن مجمــوع   12.9% بنســبة  أي   
ً
ومترشــحا مترشــحة 

 أي مــا نســبته %25.6 مــن مجمــوع 
ً
واملترشــحين ضمــن الفئــة العمريــة مــن 40 – 49 إلــى 439 مترشــحة ومترشــحا

 بمــا نســبته 41.2%، 
ً
 ضمــن الفئــة العمريــة 50 – 59 عامــا

ً
املترشــحات واملترشــحين، و707 مترشــحة ومترشــحا

 أي ما نســبته %20.4 من 
ً
 350 مترشــحة ومترشــحا

ً
وبلغ تعداد املترشــحات واملترشــحين الذين تجاوزوا 60 عاما

مجمــوع املترشــحات واملترشــحين.  

وعلــى صعيــد الدوائــر االنتخابيــة فقــد كانــت دائــرة عمــان الرابعــة االنتخابيــة األقــل فــي معــدل أعمــار املترشــحات 

، تلتهــا دائــرة املفــرق االنتخابيــة والتــي كان بهــا معــدل أعمــار املترشــحات 
ً
واملترشــحين فيهــا وذلــك بـــ 48.5 عامــا

، أمــا أعلــى دائــرة انتخابيــة بمعــدل أعمــار املترشــحات واملترشــحين فقــد كانــت دائــرة اربــد 
ً
واملترشــحين 49 عامــا

  .
ً
األولــى االنتخابيــة بمعــدل أعمــار وصــل إلــى 54 عامــا

 فقــط، منهــن مترشــحتين فــي 
ً
ومــن الجديــر ذكــره أن 10 مترشــحات مــن أصــل 369 ســيدة أعمارهــّن 30 عامــا

عمــان الرابعــة ومترشــحة فــي كل مــن عمــان الخامســة والثالثــة والزرقــاء األولــى واربــد األولــى والثانيــة وعجلــون 
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 فــي دائــرة الزرقــاء 
ً
ومترشــحتين فــي دائــرة العقبــة االنتخابيــة، فيمــا بلــغ عمــر أكبــر مترشــحة لانتخابــات 69 عامــا

األولــى االنتخابيــة.  

 فــي 
ً
، تــاه مرشــحا

ً
 قــد ترشــح فــي دائــرة عجلــون االنتخابيــة حيــث بلــغ عمــره 81 عامــا

ً
وكان أكبــر املترشــحين عمــرا

، ووصل عدد املترشــحات واملترشــحون الذين بلغت أعمارهم 
ً
دائرة الكرك االنتخابية حيث بلغ عمره 80 عاما

 ذكــور وإنــاث.  
ً
 مناصفــة

ً
 20 مترشــحة ومترشــحا

ً
30 عامــا

 مــن املجالــس 
ً
وعلــى صعيــد البرملانيــات والبرملانييــن الذيــن ترشــحوا فقــد بينــت النتائــج أن 139 برملانيــة وبرملانيــا

 مــن املجلــس الثامــن عشــر، 
ً
الســابقة قــد ترشــحوا النتخابــات املجلــس التاســع عشــر، منهــم 91 برملانيــة وبرملانيــا

 مــن املجالــس التــي ســبقت املجلــس الثامــن عشــر. 
ً
و48 برملانيــة وبرملانيــا

، فيمــا 
ً
وتبيــن أن عــدد البرملانييــن الذكــور الذيــن ترشــحوا مــن املجلــس الثامــن عشــر قــد وصــل إلــى )73( برملانيــا

 ،
ً
وصــل عــدد البرملانيــون الذكــور الذيــن ترشــحوا مــن املجالــس التــي ســبقت املجلــس الثامــن عشــر )38( برملانيــا

عــدد  بلــغ  فيمــا  مترشــحة،   )18( إلــى  الثامــن عشــر  املجلــس  مــن  املترشــحات  اإلنــاث  البرملانيــات  عــدد  ووصــل 

البرملانيــات اإلنــاث املترشــحات مــن املجالــس التــي ســبقت املجلــس الثامــن عشــر )10( برملانيــات ســابقات. 

توزيع المترشحات والمترشحين حسب الفئة العمرية

13.0 %26.0 %41.0 %20.0 %

60 فأكبر50 - 4059 - 3049 - 39

معدل أعمار المترشحات والمترشحين

 51.5 عام

معدل أعمار المترشحين والمترشحات

إناثذكور

52.647.4
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توزيع المترشحات والمترشحين حسب الفئة العمرية على 
مستوى الدوائر االنتخابية

البلقاءعّمان (5)عّمان (4)عّمان (3)عّمان (2)عّمان (1)الفئة العمرية

39 - 30

49 - 40

59 - 50

12.6 %12.3 %19.6 %27.2 %15.0 %8.9 %

28.2 %26.5 %24.5 %22.0 %26.0 %22.8 %

38.0 %39.0 %38.2 %39.0 %42.0 %44.4 %

21.2 %22.2 %17.7 %11.8 %17.0 %23.9 %

9.6 %15.7 %14.3 %11.4 %8.9 %14.0 %

22.1 %21.6 %30.6 %28.6 %21.5 %24.6 %

38.5 %37.2 %30.6 %40.0 %46.7 %45.6 %

29.8 %25.5 %24.5 %20.0 %22.9 %15.8 %

9.8 %2.5 %15.1 %7.3 %14.8 %6.7 %

31.2 %30.0 %45.5 %28.0 %26.9 %26.7 %

32.8 %55.0 %24.3 %41.5 %37.4 %51.1 %

26.2 %12.5 %15.1 %23.2 %20.9 %15.5 %

5.4 %17.5 %20.9 %16.3 %6.7 %

16.2 %27.5 %18.6 %25.6 %33.3 %

62.2 %40.0 %51.2 %41.9 %40.0 %

16.2 %15.0 %9.3 %16.1 %20.0 %

60 فأكبر

الزرقاء (2)الزرقاء (1)اربد (4)اربد (3)اربد (2)اربد (1)

39 - 30

49 - 40

59 - 50

60 فأكبر

الطفيلةالكركمادباالمفرقجرشعجلون

39 - 30

49 - 40

59 - 50

60 فأكبر

البادية الجنوبيةالبادية الوسطىالبادية الشماليةالعقبةمعان

515149.748.450.152.4

5451.751.751.353.150.8

52.652.84952.651.452.1

53.749.549.250.251.3

39 - 30

معدل ا�عمار

49 - 40

59 - 50

60 فأكبر

معدل ا�عمار

معدل ا�عمار

معدل ا�عمار
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أعضاء	مجلس	النواب	الثامن	عشر	الذين	ترشحوا	لالنتخابات	النيابية	2020

اسم	املرشحالرقماسم	املرشحالرقم

علي خلف رضوان حجاحجه47ابتسام بوسف خليل النوافلة1

علي سالم فاضل الخايلة48ابراهيم محمد سلمان ابو السيد2

عليا عوده نصار ابو هليل49احمد ابراهيم الهميسات3

عمر صبحي قراقيش50احمد الصفدي4

عواد محمد الزوايدة51احمد سليمان الرقب5

عي�سى علي عي�سى خشاشنة52انتصار بادي مصطفى حجازي6

فضيل منور فضيل النهار53اندريه مراد محمود الحواري7

فضيه عبدهللا ابوقدورة54انصاف احمد الخوالده8

فواز محمود مفلح الزعبي55أحمد سامه اللوزي9

فيصل نايف جاد االعور56جمال قموه10

ق�سي احمد عبدالحميد الدمي�سي57جودت ابراهيم ناصر الدرابسه11

قيس زيادين58حابس ركاد خليف الشبيب12

كمال احمد محمد الزغول59حازم صالح صالح املجالي13

ماجد محمود حسن قويسم60حسني محمد فندي الشباب14

مجحم حمد حسين صقور61حمود ابراهيم احمد الزواهرة15

محاسن منيزل عطيه الشرعه62حياة حسين علي مسيمي16

محمد جميل الطهراوي63خالد عبد الرزاق مو�سى الخياري17

محمد راشد عوده البرايسه64خالد محمود احمد البكار18

محمد سعد العتايقه65خالد مو�سى عي�سى العبدهللا19

محمد علي حسن الرياطي66خليل حسين خليل عطيه 20

محمود عطاهلل الطيطي67خير هللا  ابو صعيليك21

مرزوق حمد عواد الهبارنة)الدعجة(68ديمة طهبوب22

مصطفى العساف69راشد محمد الشوحه.23

مصطفى رمضان عبدالقادر ياغي70رائد عقله مفلح الخزاعلة24
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أعضاء	مجلس	النواب	الثامن	عشر	الذين	ترشحوا	لالنتخابات	النيابية	2020

اسم	املرشحالرقماسم	املرشحالرقم

مصطفى فؤاد الخصاونة71رسميه علي عوض الكعابنه25

معتز محمد مو�سى ابو رمان72رندة عباطة الشعار26

مفلح محمد الخزاعلة73رياض محمد العزام27

منال علي الضمور74ريم عقله ابو دلبوح28

منصور سيف الدين مراد75زينب حمود سالم الزبيد29

مو�سى على الوحش76سليمان حويلة عيد الزبن30

مو�سى علي محمد هنطش77شاهة سالم سليم ابو شوشه31

نصار القي�سي78صالح ساري محمد ابو تايه32

نضال احمد علي الحياري79صالح عبد الكريمرالعرموطي33

نواف مقبل سليمان املعلى80صباح سهو الشعار34

هدى حسين محمد العتوم81صفاء عبدهللا محمد املومني35

هيا حسين علي مفلح82صوان طلب مريبيع الشرفات36

هيثم الزيادين83طارق سامح حسن الخوري37

وائل مو�سى يوسف رزوق84عبد الرحمن حسين العوايشه38

وصفي هال عبدهللا حداد85عبد علي محمد عليان39

يحيى محمد السعود86عبدالقادر سلمان الفشيكات40

خالد الفناطسة87عبدالكريم الدغمي 41

خالد رمضان عواد88عبدهللا العكايلة42

زيد الشوابكة89عبداملنعم صالح شحاده العودات43

مرام الحيصة90عدنان سعيد الركيبات44

نبيل الشيشاني91عزيز محمد سلمان العبيدي45

عقله غمار مفلح46
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أعضاء	مجلس	النواب	السابقيين	الذين	ترشحوا	لالنتخابات	النيابية	2020

اسم	املرشحالرقماسم	املرشحالرقم

علي سليمان الشطي25الدكتور احمد عناب1

علي صالح ابراهيم بني عطا26امنه سليمان الغراغير2

عودة بطرش قواش27أمجد ناجح ظاهر املسلماني3

فارس الهلسة28أيمن هزاع املجالي4

كوثر يوسف الخليفات29بسام محمد احمد الخليفه5

لطفي محم د محمد الدرباني30تمام محمد عبدالقادر الرياطي6

مبارك سامي الطوال31جميل سالم العشوش7

محمد إسماعيل السعودي32خالد علي محمد البريك8

محمد إسماعيل عارف الفريحات33خلود املراحله9

محمد تيسيرعلي الزيناتي34خير هللا حسين العقرباوي10

محمد علي ابو الهيه35د.موفق محمد الضمور11

محمد عواد محمد العاقمة36رائد يوسف حمدان خايلة12

محمد يوسف محمد الحجوج37ردينة محمد محمود العطي13

محمود الخرابشه38رضا خليل خوري حداد14

محمود عطاهللا عبيد ياسين39رولى احمد الفرا15

مريم اللوزي40ريم احمد قاسم عبد الرازق16

مو�سى رشيد شرقي الخايلة41سامية محمد عقيل العليمات17

ميرزا قاسم بوالد42سمير عبدهلل عبدللحافظ18

نجاح مسلم محمد العزة43ضرار منتصر عطا هللا الداوود19

نواف فارس عليان الخوالدة44طال الشريف20

هاشم عبدالكريم علي الزبون45عبدهللا جبران محمد النويرات21

وصفي علي سليمان الرواشدة46عرب محم مصطفىالصمادي22

يحيى حسين محمد عبيدات47عساف عبد ربه سالم الشوبكي23

يوسف حسن محمود ابوهويدي48علي السنيد24
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	من	مجالس	املحافظات	يترشحوا	لالنتخابات	البرملانية	منهم	15	سيدة
ً
راصد:	44	عضوا

مركز الحياة - راصد، نفذ تحالف راصد ملراقبة االنتخابات البرملانية 2020، دراسة تحليلية حول الخلفيات 

األكاديميــة للمترشــحات واملترشــحين لانتخابــات البرملانيــة القادمــة، وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق 

بشــكل  واملترشــحات  املترشــحين  مقابلــة  عــن  ناتجــة  الدراســة  هــذه  فــي  الــواردة  املعلومــات  أن  راصــد  تحالــف 

مباشــر حيــث تــم مقابلــة %95 مــن املترشــحات واملترشــحين وتــم تتبــع معلومــات مــا تبقــى مــن مصــادر مختلفــة.  

وأكــد بنــي عامــر علــى ضــرورة االطــاع علــى أرقــام املترشــحات واملترشــحين الذيــن قدمــوا مــن مجالــس منتخبــة 

محليــة، والتــي ســاهمت فــي صنــع القيــادات علــى املســتوى املحلــي، ومــن ثــم انتقلــت لتكــون هــذه القيــادات ضمــن 

 مــا، كمــا شــملت 
ً
مجلــس النــواب، وقــال بــأن نســبة الــذي يحملــون دراســات عليــا يمكــن اعتبارهــا بالكبيــرة نوعــا

الدراســة القطاعــات العمليــة للمترشــحات واملترشــحين قبــل الترشــح.  

وبينــت نتائــج الدراســة أن نســبة املترشــحات واملترشــحين الذيــن يحملــون دراســات عليــا وصلــت إلــى %28 فيمــا 

%35، وبلغــت نســبة الذيــن  إلــى  وصلــت نســبة املترشــحات واملترشــحين الذيــن يحملــون درجــة البكالوريــوس 

يحملــون درجــة الدبلــوم %14، وكانــت نســبة املترشــحات واملترشــحين الذيــن يحملــون شــهادة الثانويــة العامــة 

%16، و%7 أقــل مــن ثانويــة عامــة.  

أمــا علــى صعيــد قطــاع العمــل للمترشــحات واملرشــحين قبــل خوضهــم االنتخابــات البرملانيــة فقــد كانــت النســبة 

األعلــى ملوظفــي القطــاع الخــاص وذلــك بنســبة %34، تلتهــا نســبة املترشــحات واملترشــحين مــن موظفــي القطــاع 

مــن   20% بـــ  ثــم أصحــاب األعمــال الخاصــة  مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين،   21% بـــ  العــام/ الحكومــي 

مجمــوع املترشــحات واملترشــحين، ثــم املتقاعديــن/ات العســكريين/ات بنســبة وصلــت إلــى %16 مــن مجمــوع 

املترشــحات واملترشــحين، ووصــل نســبة املترشــحات واملرشــحين الذيــن ال يعملــون إلــى %7 مــن املجمــوع العــام، 

 كانــت نســبة ربــة املنــزل والتــي بلغــت %1 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين.  
ً
وأخيــرا

املترشــحين  مــن   6% أن  الدراســة  بينــت  فقــد  انتخابــات،  أيــة  خــوض  فــي  الســابقة  بالتجــارب  يتعلــق  وفيمــا 

، فيمــا ترشــح النتخابــات مجالــس املحافظــات مــا نســبته 4% 
ً
واملترشــحات ترشــحوا لانتخابــات البلديــة ســابقا

 لانتخابــات النيابيــة، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن 
ً
مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين، و%26 ترشــحوا ســابقا

يخوضــون تجربــة االنتخابــات أول مــرة إلــى %64 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين.  



172

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  2020

لانتخابــات،  ترشــحوا  الذيــن  املحافظــات  ومجالــس  واملحليــة  البلديــة  املجالــس  أعضــاء  تعــداد  وبخصــوص 

 مجلــس بلــدي ومحلــي تقدمــوا باســتقاالتهم بغيــة الترشــح لانتخابــات 
ً
48 عضــوا فقــد أظهــرت الدراســة أن 

 مــن أعضــاء وعضــوات مجالــس املحافظــات قدمــوا 
ً
البرملانيــة للمجلــس التاســع عشــر، كمــا تبيــن أن 44 عضــوا

اســتقاالتهم وترشــحوا لانتخابــات البرملانيــة، وكان محافظــة عمــان األكبــر فــي ترشــح أعضــاء وعضــوات مجلــس 

، تلتهــا محافظــة الزرقــاء بـــ 8 أعضــاء، تلتهــا محافظــة البلقــاء بـــ 6 أعضــاء، فيمــا لــم يتقــدم 
ً
املحافظــة بـــ 12 عضــوا

أي عضــو مــن مجلــس محافظتــي عجلــون وجــرش باالســتقالة بغيــة الترشــح لانتخابــات البرملانيــة القادمــة. 

أسماء	أعضاء	وعضوات	مجالس	املحافظات	املترشحين	واملترشحات	لالنتخابات	النيابية	2020 

اسم	املرشحعدد	املرشحيناملحافظة

0عجلون 

1. هاجر درادكة5اربد 
2. م. مي ابواعداد

3. حسين رقيبات
4. على الدلكي

5. طال الجمره

0جرش

3. سميا العظمات2. مشاعل السرحان1. ثريا الخزام الخالدي3املفرق

1. غازي البداوي12عمان 
2. سهام الشديفات
3. زبيدة ابو عرقوب

4. عزات العدوان

5. ايمن صندوقة
6. نبيل الرقب

7. عاكف الحنيطي
8. عمر احمد القي�سي

9. عبدهللا رياالت 
10. حسام احمد مشه 
11. عبدالكريم العبوس

12. انور القي�سي 

 1. عبد الرحمن محمد الحجوجي8الزرقاء
2. عبد الكريم محمد ابو جوده

3. شكيب سلمان الشومري

4. رائد مصباح رباع
5. عماد امين الخايلة

6. فوزي خليفة ابراهيم

7. سامة علي البلوي
8. محمد عكاش الزواهرة

2. سهاد العبادي1. اسماء الرواحنة2مادبا 

1. محمد الغراغير 6البلقاء
2. ابتسام الدسيت 

3. عماد العدوان
4. منار ابو رمان 

5. اسامه وريكات 
6. مصطفى الدبس 

1. نجيبة الشمايلة1الكرك 

1. احمد حسن حسين الرفايعه1معان 

3. نورا السعود2. اميرة القوابعة1. ابراهيم العوران3الطفيلة 

3. حسن الرياطي2. جهاد الفران 1. علياء الكباريتي3العقبه 
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المستوى ا�كاديمي للمترشحات والمترشحين لالنتخابات النيابية 2020

أقل من
 ثانوي

دراسات
عليا

ثانوي  دبلوم  بكالوريوس 

7.0 % 16.0 % 14.0 % 35.0 % 28.0 %

المترشحات والمترشحين الذين ترشحوا �ي انتخابات سابقة

قطاع العمل للمترشحات والمترشحين لالنتخابات النيابية 2020

ربة منزل

1.0 %

ال يعمل / تعمل

7.0 %

صاحب/ـة 
عمل خاص

20.0 %

متقاعد 
عسكري

16.0 %

موظف حكومي  
سابق

21.0 %

موظف قطاع 
خاص

34.0 %

انتخابات بلدية

6.0 %

انتخابات الالمركزية

4.0 %

انتخابات نيابية

26.0 %

لم يترشح �ي 
انتخابات سابقة

64.0 %

أعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات المترشحين 

لالنتخابات النيابية 2020

مجلس بلدي أو مجلس محلي

48
مجلس محافظة

44
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راصد	ينشر	دراسة	تحليلية	حول	البرامج	االنتخابية	واملبالغ	املرصودة	للحمالت

مركــز الحيــاة - راصــد، نفــذ تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات البرملانيــة 2020، دراســة تحليليــة حــول البرامــج 

االنتخابيــة والقواعــد التــي يعتمــد عليهــا املترشــحات واملترشــحون، وموازناتهــم املرصــودة للحمــات االنتخابيــة 

مــن  األساســية  أهدافهــم  حــول  للمترشــحين  قدمــت  تســاؤالت  الدراســة  تضمنــت  كمــا  لذلــك،  ومصادرهــم 

أن  راصــد  تحالــف  منســق  عامــر  بنــي  عامــر  الدكتــور  قــال  الســياق  هــذا  وفــي  النــواب،  مجلــس  إلــى  الوصــول 

املعلومــات الــواردة فــي هــذه الدراســة ناتجــة عــن مقابلــة املترشــحين واملترشــحات بشــكل مباشــر حيــث تــم مقابلــة 

%96 مــن املترشــحات واملترشــحين وتــم تتبــع معلومــات مــا تبقــى مــن مصــادر مختلفــة. 

وأشــار بنــي عامــر إلــى أهميــة هــذه املعلومــات التــي تنشــر حــول املترشــحات واملترشــحين ملــا يمكــن أن تشــكله 

انطباعــات معياريــة تســاهم فــي تأطيــر الفكــر املســتقبلي للعمليــة االنتخابيــة فــي األردن، وآليــة التمثيــل وقــدرة 

التشــريعات الوطنيــة علــى تطويــر العمــل البرملانــي الجمعــي.  

وأظهــرت النتائــج املســتخلصة مــن الدراســة واملتعلقــة بوجــود برنامــج انتخابيــة للمترشــحات واملترشــحين أن 

%50 منهــم قالــوا بــأن لديهــم برامــج انتخابيــة وهــي جاهــزة للنشــر، وقــال %46 مــن املترشــحات واملترشــحين أنهــم 

، فيمــا وصلــت نســبة املترشــحات واملترشــحين الذيــن قالــوا بأنهــم ال يملكــون 
ً
ســيقومون بإعــداد البرامــج الحقــا

 انتخابيــة إلــى %4 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين األوليــة.  
ً
برامجــا

وعلى صعيد تواجد البرامج للمترشحات اإلناث واملترشحين الذكور فقد تبين أن %52 من املترشحات اإلناث 

برامجهــّن معــّدة وجاهــزة للنشــر، بينمــا قالــت %46 مــن املترشــحات اإلنــاث أنهــّن ســيقمّن بإعــداد برامجهــّن 

 لنشــرها، ووصلــت نســبة املترشــحات اللواتــي ليــس لديهــّن النيــة فــي كتابــة برنامــج انتخابــي إلــى %2 مــن 
ً
الحقــا

مجمــوع املترشــحات، أمــا املرشــحين الذكــور فقــد تبيــن أن %49 مــن املترشــحين الذكــور لديهــم برامــج انتخابيــة 

 وســيتم نشــره، وقــال %5 مــن 
ً
 الحقــا

ً
 انتخابيــا

ً
وجاهــزة للنشــر، و%46 مــن املترشــحين الذكــور ســيعدون برنامجــا

  .
ً
 انتخابيــا

ً
املترشــحين الذكــور أنهــم لــن يعــّدوا برنامجــا

وعملــت الدراســة علــى االستفســار عــن القواعــد التــي يعتمــد عليهــا املترشــحون واملترشــحات فــي جــذب األصــوات 

لصالحهــم حيــث تبيــن أن %41 مــن مجمــوع املترشــحات واملترشــحين يرتكــزون علــى قواعدهــم العشــائرية فــي 
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جــذب األصــوات، و%23 مــن املترشــحات واملترشــحين يرتكــزون علــى قواعدهــم املناطقيــة، فيمــا يرتكــز 22% 

قواعدهــم  علــى  يرتكــزون  واملترشــحين  املترشــحات  مــن   12% بينمــا  االنتخابيــة،  القائمــة  قواعــد  علــى  منهــم 

الحزبيــة، و%1 فقــط قالــوا بأنهــم يرتكــزون علــى قواعــد شــبابية.  

مــن   42% أن  تبيــن  فقــد  الذكــور،  واملترشــحين  اإلنــاث  املترشــحات  عليهــا  يرتكــز  التــي  القواعــد  وبتفصيــل 

املترشــحات يرتكــزّن علــى قواعدهــّن العشــائرية، فيمــا يرتكــزّن %30 علــى القائمــة االنتخابيــة املترشــحة بهــا، 

و%20 مــن املترشــحات يرتكــزّن علــى قواعدهــّن املناطقيــة، و%8 منهــّن يرتكــزّن علــى قواعدهــّن الحزبيــة، أمــا 

علــى صعيــد القواعــد التــي يرتكــز عليهــا املترشــحين الذكــور فقــد بينــت النتائــج أن %39 مــن املترشــحين يرتكــزون 

علــى قواعدهــم العشــائرية فــي جــذب األصــوات، فيمــا يرتكــز %23 منهــم علــى قواعدهــم املناطقيــة، و%21 مــن 

املترشــحين يرتكــزون علــى األصــوات التــي تحصــل عليهــا القائمــة، ويرتكــز مــا نســبته %15 مــن املترشــحين الذكــور 

علــى  قواعدهــم الحزبيــة فــي جــذب األصــوات، و%1 يرتكــزون علــى القواعــد الشــبابية.  

 للمترشــحين واملترشــحات حــول الهــدف مــن الفــوز فــي االنتخابــات حيــث تبيــن أن 30% 
ً
ووجــه فريــق راصــد ســؤاال

مــن املترشــحات واملترشــحين هدفهــم هــو خدمــي، فيمــا قــال %70 مــن املترشــحات واملترشــحين أن هدفهــم فــي 

رقابــي وتشــريعي، وعلــى صعيــد املترشــحات اإلنــاث فقــد قــال مــا نســبته %32 املترشــحات أن هدفهــّن مــن الفــوز 

فــي االنتخابــات هــو خدمــي، بينمــا عبــرّن %68 مــن املترشــحات أن هدفهــّن هــو رقابــي وتشــريعي، أمــا املترشــحين 

الذكــور فقــد عّبــر %28 منهــم علــى أن هدفهــم مــن الفــوز باالنتخابــات هــو خدمــي، فيمــا قــال %72 منهــم أن 

هدفهــم مــن الفــوز هــو رقابــي وتشــريعي.  

واشــتملت الدراســة علــى محــور اإلنفــاق علــى الحمــات االنتخابيــة واملبالــغ التــي تــم رصدهــا مــن قبــل املترشــحات 

واملترشــحين لإلنفــاق علــى الحمــات االنتخابيــة، حيــث تبيــن أن %59 مــن املترشــحات واملترشــحين رصــدوا مبالــغ 

أقــل مــن 5000 آالف دينــار لإلنفــاق علــى حملتهــم االنتخابيــة، فيمــا رصــد %28 مــن املترشــحات واملترشــحين 

 
ً
 ماليــة مــا بيــن-5001 20,000 ألــف دينــار لإلنفــاق علــى حملتهــم االنتخابيــة، بينمــا رصــد %5 منهــم مبالغــا

ً
مبالغــا

ماليــة مــا بيــن -30,000 20,001 ألــف دينــار، فيمــا قــال مــا نســبته %6 مــن املترشــحات واملترشــحين أنهــم رصــدوا 

أكثــر مــن 30,000 ألــف دينــار لإلنفــاق علــى حملتهــم االنتخابيــة.  
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القاعدة التي يعتمد عليها المترشحات والمترشحون في كسب ا�صوات

القاعدة التي يعتمد عليها المترشحون الذكور في كسب ا�صوات

القاعدة التي تعتمد عليها المترشحات ا�ناث في كسب ا�صوات

عشائري

41.0 %

شبابي

1.0 %

حزبي

12.0 %

قائمة انتخابية

22.0 %

مناطقي

23.0 %

عشائري

39.0 %

شبابي

1.0 %

حزبي

15.0 %

قائمة انتخابية

21.0 %

مناطقي

23.0 %

عشائري

42.0 %

حزبي

8.0 %

قائمة انتخابية

30.0 %

مناطقي

20.0 %



177177

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  2020

تواجد برامج انتخابية للمترشحين والمترشحات

نعم وجاهز للنشر

50.0 %

نعم سيتم إعداده الحق�

46.0 %

ال يوجد برنامج

4.0 %

تواجد برامج انتخابية للمترشحون الذكور

نعم وجاهز للنشر

49.0 %

نعم سيتم إعداده الحق�

46.0 %

ال يوجد برنامج

5.0 %

تواجد برامج انتخابية للمترشحات ا�ناث

نعم وجاهز للنشر

52.0 %

نعم سيتم إعداده الحق�

46.0 %

ال يوجد برنامج

2.0 %
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هدف المترشحين والمترشحات من الفوز باالنتخابات النيابية

70.0 % رقابي وتشريعي 30.0 % خدمي

هدف المترشحين الذكور من الفوز باالنتخابات النيابية

هدف المترشحات ا�ناث من الفوز باالنتخابات النيابية

28.0 %72.0 %

رقابي وتشريعي خدمي

32.0 %68.0 %

رقابي وتشريعي خدمي

المبلغ المالي المرصود ل�نفاق على الحمالت االنتخابية للمترشحين 

والمترشحات 

أقل من 5000

20.000 - 500128.0 %

5.0 %

6.0 %

2.0 %

59.0 %

31.0 %

6.0 %

7.0 %

3.0 %

53.0 %

22.0 %

4.0 %

2.0 %

2.0 %

70.0 %

30.000 - 20.001

أكثر من 30.000

رفض ا�جابة

ا�ناثالذكورالمترشحات والمترشحين
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راصد	يو�ضي	بتسريع	اإلجراءات	القضائية	املرتبطة	بقضايا	املال	الفاسد

 لعمليــة مراقبــة االنتخابــات البرملانيــة 2020 أصــدر تحالــف راصــد ملراقبــة 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، اســتكماال

للمخالفــات  متابعــة  التقريــر  تضمــن  حيــث  االنتخابيــة،  الحمــات  مراقبــة  عمليــة  حــول   
ً
تقريــرا االنتخابــات 

الدعائيــة وقضايــا املــال الفاســد، علــى مســتوى دوائــر اململكــة، وفــي هــذا الســياق ثمــّن منســق تحالــف راصــد 

الدكتــور عامــر بنــي عامــر اســتجابة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب لبنــاء فــرق علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة 

ملتابعــة املخالفــات ورصدهــا، حيــث أو�ســى راصــد بتشــكيل فــرق علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة قبيــل مرحلــة 

املترشــحات واملترشــحين.   تســجيل 

وفــي إطــار املتابعــة تبيــن أن الهيئــة اســتمعت لـــ 100 شــاهد أو مشــتكى عليهــم مرتبطــة بقضايــا املــال الفاســد 

حيــث تــم تحويــل 12 قضيــة للمدعــي العــام، و4 قضايــا لألجهــزة األمنيــة، إال أن القضايــا املحولــة لغايــة اآلن 

لــم يصــدر بهــا أي أحــكام نهائيــة، وهنــا فإننــا نطالــب بــأن يتــم تســريع اإلجــراءات القضائيــة وإصــدار األحــكام 

املرتبطــة بهــا، ملــا فــي ذلــك مــن تأكيــد علــى إرادة الدولــة األردنيــة فــي مكافحــة ظاهــرة املــال الفاســد، واملســاهمة فــي 

تعزيــز ثقــة املواطــن باإلجــراءات املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة.  

وعلــى صعيــد املحافظــات تبيــن أن العاصمــة عمــان كانــت األعلــى بنســبة %37 مــن مجمــوع القضايــا املتعلقــة 

باملــال الفاســد علــى مســتوى اململكــة، تلتهــا محافظــة البلقــاء بنســبة %11 مــن مجمــوع القضايــا، ثــم محافظــة 

الكــرك بنســبة %6، فيمــا لــم يتــم التحقيــق بقضايــا فســاد مــن محافظــة معــان.  

وفــي ذات الســياق وصــل تعــداد املخالفــات املرتبطــة بالدعايــة االنتخابيــة إلــى أكثــر 350 مخالفــة فــي كافــة دوائــر 

اململكــة والتــي تعاملــت معهــا الهيئــة باإلزالــة واملتابعــة، وتنوعــت املخالفــات مــا بيــن نشــر حمــات دعائيــة علــى 

وســائل التواصــل االجتماعــي قبيــل الفتــرة القانونيــة الخاصــة ببــدء الحمــات، واســتخدام صــور ملكيــة ضمــن 

فيديوهــات للمترشــحين واملترشــحات، كمــا تــم رصــد مخالفــات مرتبطــة بطــرود خيــر فــي مناطــق محجــوره، كمــا 

تــم رصــد أحــد النــواب الســابقين يســتعمل نمــره ســيارته الحمــراء وذلــك بعــد حــل مجلــس النــواب، كمــا تــم رصــد 

بعــض االعتــداءات علــى لوحــات دعائيــة ملترشــحين وذلــك فــي مناطــق عمــان الخامســة واملفــرق والبلقــاء.  
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وعلــى صعيــد االنســحابات للمترشــحين فقــد وصــل عــدد االنســحابات الرســمية لغايــة تاريــخ 2020/10/20 إلــى 

13 طلــب انســحاب رســمي وتــم نشــرهم علــى املوقــع االلكترونــي للهيئــة املســتقلة لانتخــاب، حيــث كانــت دائــرة 

مأدبــا االنتخابيــة والبلقــاء األعلــى بتقديــم طلبــات االنســحاب وبواقــع 3 طلبــات تلتهــا الزرقــاء األولــى بـــ طلبيــن 

انســحاب، ثــم كل مــن الكــرك وعجلــون وجــرش وعمــان الثالثــة بانســحاب واحــد فقــط، وفــي هــذا اإلطــار يؤكــد 

راصــد علــى ضــرورة لفــت النظــر إلــى ماهيــة هــذه االنســحابات ودراســتها وتبيــان أثرهــا علــى القوائــم االنتخابيــة 

املترشــحة، ســيما وأن كان هنــاك فتــرة زمنيــة طويلــة قبيــل عمليــة الترشــح، كان يمكــن للمترشــحات واملترشــحين 

أن يؤطــروا بهــا خططهــم نحــو عمليــة الحمــات االنتخابيــة. 
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راصد:	%33.7	من	األردنيون	ينوون	املشاركة	في	االنتخابات

مركــز الحيــاة - راصــد، نفــذ تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات دراســة حــول توجهــات الناخبــات والناخبيــن 

10/22 ولغايــة  تــم تنفيــذ الدراســة خــال الفتــرة الزمنيــة  2020، حيــث  األردنييــن نحــو االنتخابــات النيابيــة 

10/28 ، واســتهدفت الدراســة عينــة مكونــة مــن 2680 مســتجيبة ومســتجيب باســتخدام منهجيــة املعاينــة 

 لنســب توزيــع الناخبيــن والناخبــات علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة 
ً
العشــوائية حيــث تــم تقســيم العينــة وفقــا

واعتمــاد نظــام التجمعــات الســكانية، وكانــت نســبة اإلنــاث مــن العينــة املســتهدفة %51، وتــم تنفيــذ الدراســة 

 
ً
 الستمارة تم بناءها خصيصا

ً
من خال 15 مشرفة ومشرف و70 باحثة وباحث تم تدريبهم وبناء قدرات وفقا

لتنفيــذ هــذه الدراســة. 

وقــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر أن هــذه الدراســة تهــدف إلــى قيــاس توجهــات الناخبيــن قبيــل أســبوعان مــن 

موعد االقتراع، وقال بني عامر أن هنالك زيادة بالتفاعل مع العملية االنتخابية وذلك بسبب الزيادة الكبيرة 

علــى عــدد املترشــحين واملترشــحات واقتــراب موعــد االقتــراع وافتتــاح مجموعــة مــن املقــار االنتخابيــة، ودعــى بنــي 

عامــر املترشــحين واملترشــحات إلــى تعزيــز التواصــل مــع الناخبيــن والناخبــات حيــث بينــت الدراســة أن %63 مــن 

 مــن املرشــحين أو املرشــحات. 
ً
الناخبيــن والناخبــات لــم يتــم التواصــل معهــم بشــكل مباشــر مــن قبــل أيــا

وبينت نتائج الدراسة أن %33.7 من الناخبات والناخبين الذين يحق لهم االقتراع سيشاركون في االنتخابات 

 بعــد بمــا يتعلــق بمشــاركتهم مــن عدمهــا، فيمــا أجــاب مــا 
ً
املقبلــة، فيمــا قــال %19.8 منهــم أنهــم لــم يتخــذوا قــرارا

نســبته %46.5 من املســتجيبات واملســتجيبين أنهم لن يشــاركوا.

وبتفصيــل الــذي أجابــوا بأنهــم سيشــاركون فــي االنتخابــات فقــد تــم توجيــه ســؤال حــول الســبب الــذي يدفعهــم 

للمشــاركة حيث قال ما نســبته %49 سيشــاركون اســتجابة لتوجه العائلة أو العشــيرة، بينما أجاب ما نســبته 

%29 بأنهــم سيشــاركون بهــدف دعــم مرشــح أو مرشــحة فقــط، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن قالــوا بــأن ســبب 

املشــاركة هــو مصلحــة شــخصية %12 فيمــا قــال %10 أنهــم سيشــاركون لدعــم تيــار سيا�ســي. 

وبمــا يتعلــق باألســباب التــي دفعــت املســتجيبون واملســتجيبات التخــاذ قــرار عــدم املشــاركة فقــد تبيــن أن 57% 

 ،
ً
منهــم ال يؤمنــون بــأن املجلــس القــادم ســيكون فاعــل، فيمــا قــال %17 أنهــم لــم يجــدوا مرشــح ومرشــحة مناســبا
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فيمــا قــال %12 أنــه غيــر مهتــم بالشــأن السيا�ســي، بينمــا قــال %8 أن ســبب عــدم مشــاركتهم هــو عــدم إيمانهــم 

أن مشــاركتهم ســتطور العمليــة الديمقراطيــة، فيمــا أجــاب %4.8 أن عــدم مشــاركتهم ألنهــم يتخوفــون مــن أن 

تكــون االنتخابــات غيــر نزيهــة، فيمــا قــال %1.2 أن قانــون االنتخــاب غيــر مناســب. 

فــي  والناخبيــن  الناخبــات  مــن   22.3% أن  أظهــرت  عمــان حيــث  بالعاصمــة  مرتبطــة  نتائــج  الدراســة  وقدمــت 

العاصمة عمان ينوون املشــاركة في االنتخابات، فيما بينت النتائج أن %15.3 لم يحســم قراره بعد املشــاركة 

مــن عدمهــا، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن ال ينــوون املشــاركة فــي العاصمــة عمــان %62.4 مــن مجمــوع الناخبــات 

والناخبيــن، وبخصــوص اإلجــراءات املرتبطــة بجائحــة كورونــا قــال %16 ممــن ينــوون املشــاركة ربــط مشــاركته 

باآلليــات املتبعــة واإلجــراءات الخاصــة بجائحــة كورونــا،

لــم  %63 أنــه  وبخصــوص تواصــل املرشــحين واملرشــحات مــع قواعــد االنتخابيــة بشــكل مباشــر فقــد أجــاب 

تــم  أنــه  واملســتجيبات  املســتجيبون  مــن   28% قــال  بينمــا  واملرشــحات،  املرشــحين  مــن  أي  معهــم  يتواصــل 

التواصــل معهــم مــن قبــل مرشــحة أو مرشــح واحــد فقــط، وتواصــل أكثــر مــن مرشــح أو مرشــحة مــع %9 مــن 

واملســتجيبات.  املســتجيبون 

وبخصــوص االنتهــاكات املتعلقــة بشــراء األصــوات فقــد بينــت النتائــج أن %40 مــن املســتجيبون واملســتجيبات 

لــم يســمعوا عــن انتهــاكات تتعلــق بشــراء أصــوات، فيمــا قــال %47 بأنهــم ســمعوا عــن عمليــات شــراء أصــوات 

بشــكل عــام، فيمــا قــال %13 فقــط أنهــم ســمعوا عــن عمليــات شــراء أصــوات مــن مصــادر موثوقــة. 

أمــا بمــا يتعلــق بثقــة الناخبيــن والناخبــات بإجــراءات الهيئــة املســتقلة لانتخــاب فقــد وصلــت نســبة الذيــن 

يثقــون بإجــراءات الهيئــة بشــكل كبيــر إلــى %18، فيمــا وصلــت نســبة الذيــن يثقــون بشــكل متوســط إلــى 33%، 

بينمــا الذيــن يثقــون بشــكل محــدود فقــد وصلــت نســبتهم إلــى %18، بينمــا كانــت نســبة الذيــن ال يثقــون 31%. 

واملســتجيبات  املســتجيبين  مــن   17% أن  عمــان  العاصمــة  مســتوى  علــى  املســتخلصة  النتائــج  وأظهــرت 

علــى مســتوى العاصمــة قالــوا بــأن مخرجــات االنتخابــات ســتكون أفضــل بشــكل كبيــر لــو كانــت علــى أســاس 

حزبــي، فيمــا قــال %24 مــن املســتجيبين أن املخرجــات ســتكون أفضــل بشــكل متوســط، بينمــا كان %59 مــن 

لــو كانــت االنتخابــات علــى أســاس حزبــي.  تكــون أفضــل بشــكل محــدود  املســتجيبين أن املخرجــات 
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%49 مــن املســتجيبين واملســتجيبات علــى مســتوى العاصمــة عمــان علــى أن زيــادة  اتفــق  وفــي ذات الســياق 

عــدد األحــزاب ســاهمت فــي إضعــاف انخــراط املواطنيــن بهــا، فيمــا قــال %27 مــن املســتجيبين واملســتجيبات 

أنهــم ال يتفقــون مــع أن زيــادة عــدد األحــزاب أضعفــت انخــراط املواطــن بهــا، بينمــا كان %24 مــن املســتجيبين 

محايــدون.  واملســتجيبات 

 لتوجهــات الناخبيــن علــى مســتوى العاصمــة عمــان فقــد قــال %80 مــن املســتجيبين واملســتجيبات 
ً
واســتكماال

 بحــزب سيا�ســي حتــى يمــارس دوره باملشــاركة السياســية، 
ً
 ألن يكــون املواطــن عضــوا

ً
أنــه ال يوجــد ضــرورة أبــدا

 قــال %4 أن هنالــك 
ً
فيمــا قــال %9 أن هنالــك ضــرورة كبيــرة، بينمــا قــال %7 هنالــك ضــرورة متوســطة، وأخيــرا

 فــي حــزب سيا�ســي حتــى يمــارس دوره باملشــاركة السياســية. 
ً
ضــرورة محــدودة ألن يكــون املواطــن عضــوا

وبمــا يتعلــق بأثــر جائحــة كورونــا علــى نســبة املشــاركة فقــد عبــر %53 عــن رأيهــم بــأن الجائحــة ســتعمل علــى 

تخفيــض نســب املشــاركة بشــكل كبيــر، بينمــا قــال %18 أن الجائحــة ســتعمل علــى تخفيــض نســب املشــاركة 

بشــكل متوســط، و%5 قالــوا بــأن الجائحــة ســتعمل علــى تخفيــض نســب املشــاركة بشــكل محــدود، فيمــا قــال 

%1 فقــط أن الجائحــة ســتزيد مــن نســب املشــاركة، و%23 قالــوا بــأن الجائحــة لــن تؤثــر علــى نســبة املشــاركة 

فــي االنتخابــات. 

 
ً
وبخصــوص تأثيــر الشــعارات الدينيــة يــرى املســتجيبون واملســتجيبات أن تؤثــر علــى ســلوكهم التصويتــي دائمــا

، فيمــا يــرى %56 أن 
ً
بنســبة %16 فيمــا يــرى %21 أن الشــعارات الدينيــة تؤثــر علــى ســلوكهم التصويتــي أحيانــا

الشــعارات الدينيــة ال تؤثــر فــي ســلوكهم التصويتــي، بينمــا وصلــت نســبة الذيــن يــرون أن الشــعارات الدينيــة 

 مــا تؤثــر فــي ســلوكهم التصويتــي إلــى 7%. 
ً
نــادرا

إذا  يتأثــر  ال  التصويتــي  ســلوكهم  أن   58% يــرى  الفلســطينية  بالقضيــة  املرتبطــة  الشــعارات  صعيــد  وعلــى 

اســتعمل املترشــحون أو املترشــحات شــعارات مرتبطــة بالقضيــة الفلســطينية، بينمــا يــرى %19 أن ســلوكهم 

 مــا يتأثــر 
ً
، فيمــا يــرى %5 أنهــم نــادرا

ً
، و%18 يــرون أن ســلوكهم التصويتــي يتأثــر أحيانــا

ً
التصويتــي يتأثــر دائمــا

ســلوكهم التصويتــي إذا مــا اســتعمل املترشــحون أو املترشــحات الشــعارات املرتبطــة بالقضيــة الفلســطينية. . 



184

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  2020

تواصل المترشحين/ ات مع الناخبين لالنتخابات النيابية المقبلة 2020

28.0%

نعم من مترشح/ 
(ة) واحد

9.0%

نعم أكثر من 
مترشح /(ة)

63.0%

لم يتواصل معي 
أي مترشح /(ة)

نسب المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة 2020

نعم سأشارك بكل 
تأكيد

لن أشارك على لست متأكد�
ا�طالق

33.7%19.8%46.5%
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الدافع الرئيسي للمشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة 2020

استجابة لتوجه 
العائلة أو العشيرة

49.0%

مصلحة 
شخصية

دعم تيار 
سياسي معين

12.0%

دعم مترشح/ 
(ة) معين/(ة)

29.0%10.0%

الثقة باجراءات الهيئة المستقلة لالنتخاب

أثق بشكل 
كبير

18.0%

أثق بشكل 
متوسط

33.0%

أثق بشكل 
محدود

18.0%

ال أثق
أبد	

31.0%

في حال كانت االنتخابات على أساس حزبي هل ستكون مخرجات 
االنتخابات أفضل - النتائج على مستوى محافظة عّمان

17.0%

نعم
بشكل

كبير
24.0%

نعم
بشكل

متوسط
59.0%

نعم
بشكل

محدود
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زيادة أعداد ا�حزاب السياسية ساهمت في ضعف انخراط المواطن بها  - 
النتائج على مستوى محافظة عّمان

نعم أتفق
49.0%

محايد
24.0%

ال أتفق
27.0%

هل هناك ضرورة �ن يكون المواطن عضو بحزب سياسي حتى يمارس دوره 
بالمشاركة السياسية (االنتخابات)  - النتائج على مستوى محافظة عّمان

9.0%

نعم ضرورة 
كبيرة

7.0%

نعم ضرورة 
متوسطة

4.0%

نعم ضرورة 
محدودة

80.0%

ال يوجد 
ضرورة أبد�

تخفيض 
نسبة 

المشاركة 
بشكل كبير

تأثير جائحة كورونا على نسبة المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة 
2020

تخفيض 
نسبة 

المشاركة 
بشكل 
متوسط

تخفيض 
نسبة 

المشاركة 
بشكل 
محدود

لن تؤثر على 
نسبة 

المشاركة

زيادة نسبة 
المشاركة

53.0%18.0%5.0%23.0%1.0%
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دائم�

تأثير استخدام الشعارات الدينية للقوائم المترشحة على السلوك 
التصويتي للناخبين والناخبات

16.0%

أحيان�

21.0%

نادر�

7.0%

ال أعتقد ذلك

56.0%

تأثير استخدام الشعارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية على السلوك 
التصويتي للناخبين والناخبات

5.0%

نادر�
18.0%

أحيان�

58.0%

ال أعتقد 
ذلك

19.0%

دائم�



188

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  2020

أكثر	من	2.5	مليون	أردني	وأردنية	يتابعون	القوائم	واملترشحون	على	الفيسبوك

مركــز الحيــاة - راصــد، نفــذ تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات النيابيــة دراســة مســحية حــول تواجــد القوائــم 

االنتخابيــة واملترشــحين واملترشــحات علــى الفيســبوك، حيــث أجريــت الدراســة مــن خــال فــرق مختصــة ضمــن 

كافــة  تتبــع  وتــم   ،2020/10/31  –  2020/10/1 الفتــرة  خــال  ونفــذت  راصــد،  تحالــف  فــي  التقنــي  الفريــق 

الصفحــات والحســابات علــى منصــة الفيســبوك.  

وفــي هــذا الســياق قــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق تحالــف راصــد أن النتائــج املســتخلصة مــن الدراســة 

تشــير إلى تحول الحمات االنتخابية من الواقع الحقيقي إلى الواقع االفترا�سي عبر منصات وســائل التواصل 

االجتماعــي، ممــا يســاهم فــي تعزيــز العدالــة بيــن املترشــحين واملترشــحات مــن جهــة والشــباب واملــرأة مــن جهــة 

أخــرى.  

وفــي هــذا اإلطــار يشــير راصــد إلــى أن هــذا التحــول للحمــات االنتخابيــة ســاهم فــي تقليــص املســاحة املتاحــة 

لعمليــات شــراء األصــوات واســتخدام املــال الفاســد، ال ســيما إذا مــا تــم األخــذ بعيــن االعتبــار منــع تواجــد املقــار 

حريــة  مــن  الحــد  فــي  تســاهم  التــي  الســلوكيات  هــذه  ملمارســة  اســتغالها  يمكــن  التــي  واملســاحات  االنتخابيــة 

الناخبيــن، وخفــض مســتوى اإلنفــاق املالــي مــن قبــل املترشــحات واملترشــحين.  

إلــى  وصــل  قــد  واملترشــحات  واملترشــحين  االنتخابيــة  للقوائــم  واملتابعــات  املتابعيــن  عــدد  أن  النتائــج  وبينــت 

 ومتابعــة علــى منصــات القوائــم فــي الفيســبوك، ووصــل عــدد املتابعيــن واملتابعــات للقوائــم 
ً
2,216,948 متابعــا

االنتخابيــة 320,473 علــى منصــة الفيســبوك، فيمــا وصــل عــدد املتابعيــن واملتابعــات لحســابات وصفحــات 

ومتابعــة.    
ً
متابعــا  2,216,948 واملترشــحات  املترشــحين 

مــن أصــل  131 قائمــة  إلــى  التــي تمتلــك حســابات علــى الفيســبوك وصــل  النتائــج أن عــدد القوائــم  وأظهــرت 

 مــن خــال حســابات القوائــم االنتخابيــة، ووصــل عــدد املعجبيــن فــي تلــك 
ً
294 قائمــة، وتــم نشــر 980 منشــورا

 و8778 
ً
 ومعجبــة، فيمــا وصلــت عــدد التعليقــات علــى املنشــورات 29,687 تعليقــا

ً
املنشــورات 59,332 معجبــا

مشــاركة لتلــك املنشــورات.  
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 ومترشــحة لديهــم حســابات علــى منصــة 
ً
وعلــى صعيــد املترشــحين واملترشــحات فقــد تبيــن أن 1441 مترشــحا

املترشــحون  نشــرها  التــي  املنشــورات  عــدد  ووصــل  ومتابعــة،   
ً
متابعــا  2,216,948 يتابعهــا  حيــث  فيســبوك 

 على املنشورات التي تم نشرها 
ً
، ووصل تعداد اإلعجابات إلى 690,110 إعجابا

ً
واملترشحات إلى 6839 منشورا

، بينمــا 
ً
مــن قبــل املترشــحون واملترشــحات، فيمــا وصــل عــدد التعليقــات علــى املنشــورات إلــى 242,320 تعليقــا

وصــل تعــداد املشــاركات إلــى 30,124 مشــاركة للمنشــورات التــي تــم نشــرها مــن قبــل املترشــحين واملترشــحات.  

وفــي هــذا اإلطــار يدعــو راصــد إلــى أهميــة اســتخدام منصــات التواصــل االجتماعــي ملخاطبــة القواعــد االنتخابيــة 

وإيصــال البرامــج االنتخابيــة، وتطويــر الخطــاب الرقمــي مــع الجمهــور املســتهدف بمــا ينســجم مــع التطلعــات 

واألولويــات الوطنيــة، ويذكــر أن راصــد ســيقدم كافــة الروابــط الخاصــة بصفحــات املترشــحين واملترشــحات 

لتعزيــز التواصــل بينهــم وبيــن القواعــد االنتخابيــة عبــر صفحــة راصــد علــى الفيســبوك، بهــدف املســاهمة فــي ســد 

فجــوات التواصــل. 
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أعداد المتابعين لصفحات وحسابات القوائم والمترشحين والمترشحات 

على الفيسبوك 

2,537,421

320,473
متابعي 

ومتابعات 
القوائم

متابع ومتابعة 

131  

الحسابات
320,473 

المتابعون 
980 

المنشورات 
59,332

االعجابات 
29,687

التعليقات 
8778

المشاركات 

1441

الحسابات
2,216,948  

المتابعون 
6839  

المنشورات 
690,110 

االعجابات 
242,320  

التعليقات 
30,124

المشاركات 

2,216,948  
متابعي ومتابعات 

المترشحين 
والمترشحات 

تواجد القوائم على الفيسبوك 

تواجد المرشحين والمترشحات على الفيسبوك 
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بيان	املؤتمر	الصباحي	حول	بدء	عملية	االقتراع

مركــز الحيــاة - راصــد، ضمــن جهــود تحالــف راصــد فــي مراقبــة االنتخابــات النيابيــة ملجلــس النــواب التاســع 

 موزعيــن مــا بيــن ثابتيــن 
ً
عشــر، يعمــل فريــق راصــد علــى مراقبــة مجريــات يــوم االقتــراع مــن خــال 2,500 راصــدا

 إلــى غرفــة عمليــات مركزيــة لجمــع 
ً
فــي غــرف االقتــراع ومشــرفين فــي مراكــز االقتــراع وراصديــن متحركيــن، إضافــة

البيانــات واملعلومــات الــواردة مــن الراصديــن وتحليلهــا والتحقــق منهــا عبــر االتصــال املباشــر.

كمــا عمــل راصــد علــى بنــاء تطبيــق إلكترونــي يحتــوي علــى النمــاذج الخاصــة بعمليــة املراقبــة ليتســنى للفــرق 

العاملــة فــي امليــدان اســتخدامها إبــان عمليــة الرصــد التــي يتــم تنفيذهــا.

وتغطــي فــرق راصــد مــا نســبته ٪75 مــن مراكــز االقتــراع حــول اململكــة. فــي الوقــت ذاتــه، تضمنــت معاييــر توزيــع 

إلــى   
ً
اســتنادا وذلــك  التوتــر،  ومناطــق  االنتخابيــة  لانتهــاكات  الجغرافــي  التركــز  توقعــات  واملراقبــات  املراقبيــن 

مجموعــة مــن املعطيــات التحليليــة، والتــي تضمنــت تتبــع ماحظــات وشــكاوى الناخبيــن والناخبــات واملرشــحين 

واملرشــحات خــال فتــرة الحمــات االنتخابيــة، وحــدة التنافســية بيــن املترشــحين واملترشــحات، باإلضافــة الــى 

، والتــي تــم اســتنباطها مــن خــال الخبــرات التراكميــة لفريــق العمــل.
ً
مناطــق تكــرار التوتــر االنتخابــي ســابقا

وذكــر تحالــف راصــد أنــه تــم تحليــل بيانــات مــا قبــل بــدء االقتــراع )نمــوذج املراقبــة أمــام مراكــز االقتــراع( مــا 

نســبته ٪86.4 مــن مجمــوع املراقبيــن واملراقبــات فــي امليــدان، بينمــا تــم تحليــل بيانــات الفتــرة الصباحيــة بنســبة 

٪88.9 مــن فــرق املراقبــة امليدانيــة.

وبينــت النتائــج أن ٪89 مــن مراكــز االقتــراع كانــت محــددة بشــكل واضــح )تواجــد لوحــات إرشــادية للمواطنيــن 

واملواطنــات(، فيمــا وصلــت نســبة مراكــز االقتــراع التــي تواجــد بالقــرب منهــا )أقــل مــن 50 متــر( دعايــة انتخابيــة 

إلــى ٪49.8 مــن مجمــوع مراكــز االقتــراع.

وتبيــن أن ٪7.2 مــن املراكــز تواجــد بداخلهــا دعايــة انتخابيــة ومثــال ذلــك مركــز اقتــراع مــرو الثانويــة للبنــات 

فــي دائــرة األولــى ملحافظــة اربــد، وفيمــا يتعلــق بســهولة وصــول األشــخاص ذوي اإلعاقــة فقــد تبيــن أن ٪89 مــن 

مراكــز االقتــراع مجهــزة الســتقبال األشــخاص ذوي اإلعاقــة.
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كمــا أظهــرت نتائــج تحليــل املعلومــات الــواردة مــن فــرق املراقبــة إلــى أن مــا نســبته ٪99 مــن غــرف االقتــراع كانــت 

، وتبيــن أن جميــع غــرف االقتــراع يســلم بهــا 
ً
جاهــزة الســتقبال الناخبيــن والناخبــات قبــل الســاعة 7:30 صباحــا

أقــام حبــر وقفــازات إال فــي بعــض الحــاالت التــي تــم رصدهــا.

مــن  تواجــد طوابيــر  اململكــة  مــن مراكــز االقتــراع علــى مســتوى  الناخبيــن، شــهدت 20٪  بتدفــق  يتعلــق  وبمــا 

بــدء عمليــة االقتــراع، حيــث وصلــت نســبة املقترعيــن لغايــة الســاعة  الناخبيــن والناخبــات علــى أبوابهــا عنــد 

النهائيــة. الجــداول  فــي  املســجلين  والناخبــات  الناخبيــن  مــن مجمــوع  إلــى 7٪  والنصــف  العاشــرة 

وكانــت الدوائــر االنتخابيــة األعلــى بنســب االقتــراع هــي، الباديــة الجنوبيــة بنســبة ٪21.9 مــن مجمــوع الناخبيــن 

والناخبــات، تلتهــا الباديــة الشــمالية بنســبة %15.6 ومــن ثــم معــان والكــرك بنســبة ٪14، أمــا أقلهــا فكانــت فــي 

دوائــر العاصمــة عمــان والزرقــاء بنســبة ٪4 مــن مجمــوع الناخبيــن والناخبــات فيهــا.

 فــي محيطهــا وداخلهــا، حيــث تبيــن أن 
ً
 كثيفــا

ً
وفيمــا يخــص التواجــد األمنــي، فقــد شــهدت مراكــز االقتــراع تواجــدا

 ألكثــر مــن 5 أفــراد مــن مرتبــات األمــن العــام والــدرك، فيمــا تبيــن أن بعــض 
ً
كافــة مراكــز االقتــراع شــهدت تواجــدا

 ملرتبــات األمــن العــام داخــل محيطهــا.
ً
مراكــز االقتــراع شــهدت تواجــدا

وفيمــا يتعلــق بالوضــع األمنــي بشــكل عــام فلــم يتــم تســجيل أي حــاالت عنــف أو مشــاجرات أو توتــر علــى مســتوى 

الدوائر االنتخابية.

وتابــع فريــق راصــد إحــدى الشــكاوى املرتبطــة بعــدم وجــود اســم قائمــة فــي دفتــر اقتــراع فــي منطقــة عيــن الباشــا - 

محافظــة البلقــاء، ولــم يســتطع فريــق راصــد إيجــاد مــا يثبــت تكــرار مثــل هــذه الحالــة إن كانــت الشــكوى دقيقــة 

وتــم التواصــل مــع الهيئــة املســتقلة التــي حققــت بالحادثــة بشــكل مباشــر وزودت فريــق راصــد بتقريــر يفيــد 

باســتدعاء ممثــل القائمــة الــذي اطلــع علــى األوراق املتواجــدة مــع اللجــان االنتخابيــة وتأكــد مــن وجــود اســم 

القائمــة فــي باقــي أوراق االقتــراع.

وجمــع فريــق راصــد مــا يزيــد علــى 289 ماحظــة تتعلــق بســير العمليــة االنتخابيــة تــم التواصــل فــي معظمهــا مــع 

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب وتصويــب الجــزء األكبــر منهــا بشــكل مباشــر.
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هــذا وقــد بلغــت عــدد املخالفــات املرتبطــة بالتأثيــر علــى حريــة الناخبيــن والناخبيــن مــا مجموعــه 35 ماحظــة مــن 

مجمــوع املاحظــات، فيمــا بلغــت عــدد املاحظــات الــواردة املرتبطــة بالتصويــت العلنــي 20 حالــة.

وكذلــك ورد تعطــل الربــط اإللكترونــي أو أجهــزة الحاســوب فيمــا مجموعــه 36 حالــة، أمــا فيمــا يتعلــق بتواجــد 

أكثــر مــن شــخص عنــد املعــزل االنتخابــي فقــد وصلــت إلــى 12 حالــة مــن مجمــوع املاحظــات، و 33 ماحظــة 

تتعلــق بعــدم الســماح لدخــول مراقبــي ومراقبــات فريــق راصــد، حيــث تــم التواصــل مــع مســؤول فــرق الرقابــة 

وحــل هــذه اإلشــكالية بشــكل مباشــر.

باإلضافــة إلــى 25 حالــة تتعلــق بعــدم تنقيــط الحبــر أو التنقيــط علــى إصبــع غيــر الســبابة اليســرى، 81 ماحظــة 

تتعلــق بتأخــر افتتــاح غــرف االقتــراع، و4 حــاالت توقــف لعمليــة االقتــراع.

نسبة االقتراع لغاية الساعة الـ 10:30 صباح�

7.0 %

على مستوى المملكة
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من مراكز سهل الوصول 
اليها بالنسبة لشخاص 

ذوي ا�عاقة 

89.0 %

من مراكز االقتراع
 شهدت تواجد كثيف 

لرجال ا�من في محيطها

98.0 %

من مراكز االقتراع شهدت 
تواجد دعاية انتخابية 

في محيطها

50.0 %

من مراكز االقتراع شهدت 
اصطفاف للناخبين/ات 

قبيل اقتتاحها 

20.0 %

من مراكز االقتراع كانت 
محددة بشكل واضح

(من خالل اليافطات االرشادية)

89.0 %

من مراكز االقتراع شهدت 
تواجد دعاية انتخابية 

داخل حدودها

7.2 %

نتائج مراقبة ما قبل بدء االقتراع
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مجموعة	مالحظات	فريق	راصد	خالل	الفترة	الصباحية	

املخالفةاملدرسةاملحافظة

مدرسة مقبلة الثانوية املختلطةجرش
سيدة كبيرة قامت بالتصويت بشكل علني رغم تحذير 

لجنة االقتراع لها

مدرسة الفقهاء الثانويه للبناتعمان الخامسة
 "تعطل املاسح الضوئي ملدة ال تزيد عن نصف ساعه

لكن عملية االقتراع بقيت مستمرة"

مدرسة املزار الثانوية للبناتالكرك
تكرار رفض الناخبين إلرتداء الكمامة والكفوف منذ 

الصباح وحتى اللحظة

اربد 2
مدرسة ابي عبيدة االساسية االولى 

للبنين

دخل أكثر من شخص لللتصويت بشكل علني على أساس 
أنهم أميين, وقد طلبت اللجنة منهم عدم االدالء بشكل 

علني ولكنهم رفضوا

سيدة كبيرة اصرت على التصويت بشكل علني علما انها أمية مدرسة ديرعا الثانوية للبنينالبلقاء

مدرسة مقبلة الثانوية للبنينمحافظة جرش

"مؤازري مرشح يضعون طاوله خارج اسوار مركز االقتراع 
 قرب البوابة ب 10 أمتار 

يتم توزيع البروشورات على الناخبين قبل دخولهم مركز 
االقتراع"

فصل الربط اإللكترونياملغير الثانوية الشاملة للبناتاربد االولى

التأثير على الناخبين عند املعزل من قبل أحد املرشحينمدلرسة االستقال للبنينمادبا

اكثر من مركز 
اقتراع في 

البلقاء وبدو 
الوسط وعمان 
الرابعة والكرك

طرد مراقبي أو منع مراقبات االنتخابات / مندوبي أو 
مندوبات القوائم

التصويت بشكل علنيمدرسة مقبلة الثانوية للبنينجرش

معاذ محمد احمد نجيبعمان االولى
تواجد ناخبتين داخل املعزل وقامت احدهما طلب الثانية 
للتصويت ملرشح معين واقتربت من املعزل واخرجت هاتفها 

لتصوير ورقة االقتراع

اربد االولى
مدرسة عز الدين القسام االساسية 

للبنين
 عن 

ً
قامت اللجنة بالتنقيط على السبابة اليمنى عوضا

اليسرى ال كثر من ناخب 
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املخالفةاملدرسةاملحافظة

التصويت بصوت مرتفعمدرسة أم حبيبة االساسية املختلطةاملفرق

مدرسة أم حبيبة االساسية املختلطةاملفرق
قام احد املقترعين بالدخول الى القاعة وعند وصوله 

للمعزل قام باإلشهار عن  املرشح الذي ينوي التصويت له

الكرك
مدرسة عبدالوهاب املجالي الثانوية 

الشاملة للبنين

ناخب يقوم بتصوير دفتر االقتراع بعد التصويت تم 
سحب الدفتر من قبل رئيس اللجنة وبعد مناقشه بينهما 

تم وضع دفتر االقتراع داخل الصندوق

مدرسة القصور الثانوية للبناتعمان االولى
تواجد ناخبتين عن املعزل واماء واحدة منهم لاخرى 

للتصويت لقائمة معينة 

توقف عملية االقتراعمدرسة طارق بن زياد االساسية للبنينعمان اولى

توقف عملية االقتراعمدرسة الحسين االساسية العليابدو الجنوب

توقف عملية االقتراعمدرسة الجلمه االساسية املختلطةالكرك

مدرسة الخراج الثانوية الشامله للبنيناربد 1
دخول أحد الداعمين الحد املرشحين مع ناخب الى غرفة 

االقتراع والتأثير عليه للتصويت لصالح املرشح الذي 
يدعمه ولم تقوم اللجنة بإتخاذ أي اجراء

مدرسة وادي السير الثانويه للبناتعمان 5
 وعدم 

ً
ناخبة وعضو لجنة تواجدوا خلف املعزل سويا
معرفة الحاضرين الحوار الذي دار بينهم

مدرسة حطين الثانوية املهنية للبنينعمان2
تم مشاهدة مندوبي أحد املرشحين يقوم باعطاء مبلغ مالي 

للناخبين خارج مركز االقتراع ويوجد لدينا اسم املرشح 

مادبا
مدرسة ابو عبيدة ومدرسة املامونية 

الغربية
تعطل املاسح الضوئي واستيداله بالتدقيق اليدوي

مدرسة حطين الثانوية املهنية للبنينعمان2
تم مشاهدة مندوبي أحد املرشحين يقوم باعطاء مبلغ مالي 

للناخبين خارج مركز االقتراع ويوجد لدينا اسم املرشح

تعطل املاسح الضوئي واستيداله بالتدقيق اليدويمدرسة ابو عبيدة ومدرسة املامونية الغربيةمادبا

مدرسة عين جالوتاربد 4
تعطل نظام الربط االلكتروني ملدة 8 دقائق وخال هذه 

الفترة تم ادخال اسم الناخب بشكل يدوي
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أعداد	املخالفات	التي	تم	رصدها	خالل	الفترة	الصباحية	

التكراراملالحظة

82عدم فتح مركز االقتراع على اإلطاق / أو التأخر في فتح املركز ألكثر من 10 دقائق

35التأثير على الناخبين أو الناخبات أو منعهم من االقتراع

35تعطل أجهزة الحاسوب أو النظام اإللكتروني أو شبكة الربط اإللكتروني

33طرد مراقبي أو مراقبات االنتخابات / مندوبي أو مندوبات القوائم

27عدم اإللتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي

25عدم تنقيط/رش الحبر االنتخابي

20التصويت بصوت مرتفع

12ازدحام داخل غرفة االقتراع

12تواجد اكثر من شخص عند املعزل

توقف عملية االقتراع بسبب أعمال شغب، أو توقف نظام الربط اإللكتروني، أو الصاة، أو تناول 
الطعام.

4

2التصويت ألكثر من مرة من قبل نفس الشخص

1شراء األصوات

1مصادرة هوية أحوال مدنية بشكل غير قانوني

289املجموع
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اقبة	االنتخابات املؤتمر	الثاني	لتحالف	راصد	ملر

 لجهــود تحالــف راصــد فــي مراقبــة مجريــات عمليــة االقتــراع النتخابــات املجلــس 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، اســتكماال

، مــا 
ً
 ومراقبــة

ً
التاســع عشــر، يعمــل فريــق العمــل علــى مراقبــة مجريــات يــوم االقتــراع مــن خــال 2,500 مراقبــا

 إلــى غرفــة 
ً
بيــن ثابتيــن فــي غــرف االقتــراع ومشــرفين فــي مراكــز االقتــراع وراصديــن وراصــدات متحركيــن، إضافــة

عمليــات مركزيــة لجمــع البيانــات واملعلومــات الــواردة مــن الراصديــن وتحليلهــا والتحقــق منهــا عبــر االتصــال 

املباشــر. 

لشــخصية  كإثبــات  املدنيــة  األحــوال  بطاقــة  مــن  تتحقــق  االقتــراع  لجــان  مــن   99٪ أن  املراقبــة  نتائــج  بينــت 

الناخبيــن والناخبــات وتتأكــد مــن وجــود اســم الناخــب أو الناخبــة فــي الجــدول الورقــي واإللكترونــي، كمــا تقــوم 

بتوقيــع وختــم أوراق االقتــراع عنــد تســليمها. 

وبخصــوص االلتــزام بالتصويــت داخــل املعــزل االنتخابــي، فقــد وصلــت نســبة عــدم االلتــزام إلــى ٪4 مــن مجمــوع 

غــرف االقتــراع التــي تواجــد بهــا فريــق راصــد، وهنــا يو�ســي راصــد فــي هــذا الســياق أن تقــوم اللجــان االنتخابيــة 

بتطبيــق التعليمــات التنفيذيــة بــكل حــزم وعــدم الســماح بالتصويــت خــارج املعــزل.  

وعلــى صعيــد التصويــت الجماعــي عنــد املعــزل االنتخابــي، فتبيــن النتائــج أن ٪4 مــن غــرف االقتــراع شــهدت 

حــاالت تتعلــق بحــاالت تصويــت جماعــي، أي تواجــد أكثــر مــن شــخص فــي آٍن واحــد عنــد املعــزل االنتخابــي.  

تــم منــع ٪5 مــن  أمــا بمــا يتعلــق بمنــع الناخبيــن مــن عمليــة االقتــراع، فقــد أورد الراصــدون والراصــدات أنــه 

الناخبــون وذلــك يعــود لعــدة أســباب منهــا، عــدم إدراج أســماءهم علــى جــداول الناخبيــن والنهائيــة، وعــدم وجــود 

أســماء لهــم فــي مراكــز االقتــراع التــي ذهبــوا إليهــا، إضافــة إلــى قــدوم مجموعــة مــن املصابيــن بفيــروس كورونــا 

أعضــاء  بيــن  الكاميــة  واملشــادات  املشــاحنات  بعــض  حصلــت  ولذلــك  االقتــراع،  مــن  منعهــم  وتــم  املســتجد 

والناخبــات.   والناخبــون  اللجــان 

نتائــج  فبينــت  قائمــة،  أو  مرشــحة  أو  مرشــح  لصالــح  للتصويــت  والناخبــات  الناخبيــن  توجيــه  يخــص  وفيمــا 

تحليــل البيانــات أن ٪11 مــن الناخبيــن والناخبــات فــي غــرف االقتــراع التــي تواجــد فيهــا فريــق الرصــد تــم توجيههــم 

للتصويــت لصالــح قائمــة أو مرشــح أو مرشــحة. 
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مــن قبــل  كانــت  التوجيــه  مــن عمليــات  تبيــن أن 79٪  التوجيــه حســب مصادرهــا، حيــث  واختلفــت عمليــات 

مندوبي ومندوبات القوائم املتواجدين داخل مراكز االقتراع، فيما وصلت نسبة توجيه الناخبين والناخبات 

للتصويــت لصالــح قائمــة أو مرشــح أو مرشــحة مــن قبــل مرشــح أو مرشــحة إلــى 19٪.  

أمــا بمــا يتعلــق باملاحظــات االنتخابيــة، فوصــل مجموعهــا إلــى 863 ماحظــة علــى العمليــة االنتخابيــة، أوصلنــا 

العديــد منهــا للهيئــة املســتقلة لانتخــاب وتمــت االســتجابة. 

وعملــت الهيئــة علــى تحويــل مجموعــة مــن األشــخاص الــذي ظهــروا فــي فيديوهــات شــراء أصــوات إلــى املدعــي 

العــام، كمــا تــم تحويــل مجموعــة مــن األشــخاص الذيــن قامــوا بتصويــر أوراق االقتــراع داخــل املعــزل االنتخابــي. 

النظــام  أو  الحاســوب  أجهــزة  تعطــل  حــول  ماحظــة   129 وردت  حيــث  االنتخابيــة،  املاحظــات  وتنوعــت 

اإللكترونــي أو شــبكة االنترنــت، و 123 حالــة تصويــت بصــوت مرتفــع، والتأثيــر علــى حريــة الناخبيــن والناخبــات 

112 حالــة.  بواقــع 

الســماح  بعــدم  مرتبطــة  حالــة   60 و  الضوئــي،  املاســح  تعطــل  بســبب  مــرة   91 فــي  االقتــراع  عمليــة  وتوقفــت 

للمراقبيــن واملراقبــات بالدخــول إلــى غرفــة االقتــراع بعــد مغادرتهــم منهــا وعــدم الســماح لهــم بالعــودة لهــا، و 16 

حادثــة مرتبطــة بعمليــات شــراء أصــوات، وحــاالت عنــف وصلــت إلــى 21 أعمــال عنــف وشــغب، وســيتم نشــر 

 عبــر صفحــة راصــد علــى الفيســبوك. 
ً
املاحظــات تباعــا

نسبة االقتراع لغاية الساعة الـ 05:30 مساًء

26.0 %

على مستوى المملكة
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راصد	ينشر	النتائج	األولية	في	عمان	والزرقاء	األولى	واربد	األولى

مركــز الحيــاة - راصــد، عمــل تحالــف راصــد علــى مراقبــة مجريــات عمليــة االقتــراع والفــرز لانتخابــات البرملانيــة 

2500 مراقبــة ومراقــب محلــي توزعــوا علــى غــرف ومراكــز  مــن خــال توزيــع  التاســع عشــر، وذلــك  للمجلــس 

االقتــراع، حيــث تــم تغطيــة %75 مــن مراكــز االقتــراع علــى مســتوى اململكــة، وتــم توزيــع أكثــر مــن 200 مراقــب 

متحــرك. 

وأكــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق تحالــف راصــد علــى أن الدولــة األردنيــة اســتطاعت أن تحافــظ علــى 

التحديــات  رغــم  الدســتورية  االســتحقاقات  تحقيــق  اســتدامة  ضمــان  خــال  مــن  الديمقراطــي  مســارها 

كورونــا. جائحــة  تحــدي  إلــى   
ً
إضافــة األردنيــة،  الدولــة  تواجــه  التــي  واالقتصاديــة  الجيوسياســية 

  

وعمــل فريــق راصــد علــى تنفيــذ عمليــة تجميــع األصــوات املوازيــة PVT والتــي تعنــى باســتخراج النتائــج مــن خــال 

 ملعادلــة تحقــق مســتوى التمثيــل  وهامــش خطــأ أقــل مــن 
ً
توزيــع الراصديــن علــى صناديــق يتــم اختيارهــم وفقــا

%0.5، وتــم تنفيــذ هــذه العمليــة علــى7  دوائــر انتخابيــة وهــي عمــان األولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة والخامســة 

والزرقــاء األولــى واربــد األولــى، ومرفــق صــور تبيــن النســب التــي تحصــل عليهــا تحالــف راصــد علــى مســتوى تلــك 

الدوائــر. 

ومــن خــال عمــل فريــق راصــد فــي تقييــم املؤشــرات املرتبطــة بموائمــة اإلجــراءات االنتخابيــة مــع املمارســات 

الدوليــة الفضلــى لوحــظ تطــور ملحــوظ فــي أداء الهيئــة املســتقلة لانتخــاب علــى الصعيــد التقنــي والتنظيمــي 

 إلــى االســتجابة الســريعة للماحظــات التــي كان يوردهــا تحالــف راصــد بشــكل دوري للهيئــة 
ً
واللوجســتي، إضافــة

املســتقلة لانتخــاب، كمــا يذكــر للهيئــة وقوفهــا علــى مســافة واحــدة مــن كافــة القوائــم واملترشــحين واملترشــحات 

وتعزيــز قيــم النزاهــة فــي ممارســاتها. 

 أثــر بشــكٍل ســلبي علــى 
ً
لقــد شــكل اســتخدام املــال الفاســد ومــا ارتبــط بــه مــن عمليــات شــراء أصــوات تحديــا

 علــى مخرجــات العمليــة 
ً
مجمــل العمليــة االنتخابيــة وســاهم بالحــد بشــكل جزئــي مــن حريــة الناخبيــن، وتأثيــرا

 غيــر قابــل للتأجيــل أو التأخيــر مــن أجــل إطــاق نــداء 
ً
 متناســقا

ً
 تشــاركيا

ً
 وطنيــا

ً
االنتخابيــة، ممــا يســتدعي جهــدا

وطني تتشــارك به كافة مؤسســات الدولة الحكومية وغير الحكومية واألحزاب والنقابات ومؤسســات املجتمع 
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مــن تعــرض  نــداء وطنــي ونحــذر  مــن هــذه املمارســة، وهنــا فإننــا نطلــق  املدنــي واملواطنيــن واملترشــحين للحــد 

العمليــة الديمقراطيــة لتشــوهات جوهريــة بســبب عمليــات شــراء األصــوات، وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن أهــم 

األســباب التــي أســهمت فــي تزايــد تعــداد عمليــات شــراء األصــوات هــو تأخــر إصــدار األحــكام القضائيــة املرتبطــة 

اعتبــار  بضــرورة  توصيــة  راصــد  يقــدم  وهنــا  االنتخابيــة،  الحمــات  مرحلــة  إبــان  تحويلهــا  تــم  التــي  بالقضايــا 

القضايــا املرتبطــة باملــال الفاســد قضايــا تأخــذ صفــة االســتعجال ووضــع حــد زمنــي للبــت فــي هــذه القضايــا، 

 
ً
 بأنــه لــو تــم إصــدار أي أحــكام قطعيــة بحــق املخالفيــن والذيــن ثبــت تورطهــم لكانــت هــذه األحــكام رادعــا

ً
علمــا

 لــكل مــن تســول لــه نفســه اســتخدام املــال الفاســد. 
ً
حقيقيــا

الفــرز علــى مســتوى غــرف االقتــراع فقــد لوحــظ أن بعــض رؤســاء وأعضــاء  يتعلــق بمجريــات عمليــة  وفيمــا 

اللجان لم يســمحوا للمراقبين من الدخول إلى غرف االقتراع ومثال ذلك مركز عائشــة أم املؤمنين األساســية 

املختلطــة فــي دائــرة عمــان الرابعــة، ومدرســة برمــا فــي جــرش، ومدرســة املشــارع الثانويــة للبنــات فــي اربــد الرابعــة، 

ويذكــر أن بعــض رؤســاء لجــان االنتخــاب علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة لــم تســمح للراصديــن بالدخــول 

إلــى مواقــع الفــرز النهائــي وعلــى الرغــم مــن أن الهيئــة اســتجابت وتــم حــل هــذه اإلشــكالية إال أننــا نــرى ضــرورة 

أن يكــون أعضــاء ورؤســاء اللجــان علــى معرفــة تامــة باألطــر القانونيــة، دون أن يتــم التواصــل معهــم مــن قبــل 

الهيئــة خــال يــوم االقتــراع ملــا فــي ذلــك مــن إربــاك قــد تشــهده العمليــة االنتخابيــة، كمــا أظهــرت عمليــة املراقبــة 

 مــا بيــن لجــان االقتــراع والفــرز فــي التعامــل مــع املســتجدات التــي تطــرأ خــال عمليــة 
ً
 واضحــا

ً
أن هنالــك تباينــا

االقتــراع والفــرز. 

وفيمــا يتعلــق بحــاالت العنــف التــي تــم رصدهــا خــال الفتــرة املســائية لعمليــة االقتــراع وخــال عمليــة إغــاق 

الصناديــق وبــدء عمليــة الفــرز، حيــث تــم حصــر مــا يقــارب 63 حالــة عنــف علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة، 

وتباينــت مســتوى وتيــرة أحــداث العنــف حيــث كان بعضهــا بيــن أنصــار املترشــحين، وحــاالت عنــف بيــن الناخبيــن 

واألجهــزة األمنيــة، ومثــال ذلــك مــا حــدث كل مــن الدائــرة األولــى فــي عمــان، ومــا حــدث فــي دائــرة معــان االنتخابيــة، 

ومدرســة عيــن غــزال الثانويــة للبنــات فــي الزرقــاء األولــى.

وبخصــوص نتائــج مراقبــة عمليــة إغــاق غــرف االقتــراع، فقــد تبيــن أن %1 مــن غــرف االقتــراع التــي تواجــد بهــا 

فريــق الرقابــة تــم إغاقهــا قبــل الســاعة 9:00 مســاًء، فيمــا أغلقــت %30 مــن غــرف االقتــراع فــي تمــام الســاعة 

%69 مــن غــرف االقتــراع بعــد الســاعة التاســعة، حيــث تبيــن أن ســبب عــدم  9:00، بينمــا أغلــق مــا نســبته 

اإلغــاق بعــود إلــى تواجــد ناخبــات وناخبيــن داخــل مركــز االقتــراع. 
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أمــا بمــا يتعلــق ببــدء إجــراءات العــد والفــرز فقــد تبيــن أن كافــة لجــان االنتخــاب قامــت بإفــراغ صنــدوق االقتــراع 

%10 مــن  أمــام الجميــع وكشــف أوراق االقتــراع أمــام جميــع املوجوديــن، وأظهــرت مراقبــة عمليــة الفــرز أن 

غــرف االقتــراع أنهــت عمليــة الفــرز فــي ســاعة واحــدة أو أقــل، فيمــا اســتغرقت عمليــة الفــرز أكثــر مــن ســاعة 

وأقــل مــن ســاعتين فــي %47.5 مــن غــرف االقتــراع، بينمــا وصلــت نســب غــرف االقتــراع التــي اســتغرق فيهــا الفــرز 

أكثــر مــن ســاعتين %42.5 مــن غــرف االقتــراع التــي تواجــد بهــا الراصــدون. 

وشــهدت مرحلــة فــرز األصــوات علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة مجموعــة مــن املاحظــات التــي أســهمت فــي 

تأخيــر عمليــة اســتخراج النتائــج علــى مســتوى الدوائــر، وتنوعــت هــذه املاحظــات مــا بيــن عــدم املعرفــة الكاملــة 

بــدو الجنــوب، وتعطــل النظــام االلكترونــي  فــي دائــرة  آلليــة احتســاب األصــوات وتجميــع النتائــج كمــا حصــل 

لعمليــة جمــع وعــّد األصــوات فــي دائــرة عمــان الخامســة، ممــا دفــع اللجنــة إلــى اســتخدام الجــداول املتواجــدة 

علــى األجهــزة بصيغــة )Excel( ولوحــظ قيــام رئيــس إحــدى مراكــز االقتــراع فــي دائــرة عمــان الثالثــة الســتكمال 

 داخــل مركــز اســتخراج النتائــج الخاصــة بالدائــرة 
ً
تعبئــة املحاضــر الخاصــة  بمركــز االقتــراع الــذي يرأســه ورقيــا

االنتخابيــة الثالثــة، أمــا بمــا يتعلــق بدائــرة اربــد الرابعــة فقــد أظهــرت عمليــة املراقبــة توقــف متكــرر لعمليــة 

الفــرز وذلــك بســبب تدخــل أحــد املترشــحين فــي عمليــة الفــرز وتواجــد أشــخاص غيــر مصــرح لهــم داخــل مركــز 

التجميــع النهائــي، أمــا بمــا يتعلــق بدائــرة املفــرق فقــد رفــض رئيــس لجنــة االنتخــاب علــى مســتوى الدائــرة طباعــة 

أو عــرض املحضــر النهائــي لعملــي تجميــع األصــوات. 

وعلــى صعيــد املاحظــات واملخالفــات التــي تــم جمعهــا مــن قبــل الراصديــن امليدانييــن، فقــد وصــل تعدادهــم 

إلــى أكثــر مــن 1270 ماحظــة انتخابيــة تــم إيصالهــا بشــكل مباشــر إلــى الهيئــة املســتقلة لانتخــاب. وتــم التعامــل 

بشــكل مباشــر، وتنوعــت املاحظــات واملخالفــات االنتخابيــة وتــم تقســيمها إلــى ماحظــات مرتبطــة مثــل محاولــة 

التصويــت ألكثــر مــن مــرة مــن قبــل نفــس الشــخص حيــث تكــررت خمــس مــرات ومثــال ذلــك مدرســة الحســينية 

رمانــة  أم  ومدرســة  الكــرك  دائــرة  فــي  الســماكية  ومدرســة  الجنــوب  بــدو  دائــرة  فــي  للبنــات  الشــاملة  الثانويــة 

فــي عمــان األولــى، ووصــل  الثانويــة الشــاملة للبنــات  الثانيــة ومدرســة الزبيديــة  فــي الزرقــاء  األساســية للبنــات 

تعــداد املخالفــات املرتبطــة بقضايــا شــراء األصــوات إلــى 32 مخالفــة وردت مــن الراصديــن منهــا فــي عمــان الثانيــة 

وعمــان الثالثــة وجــرش وبــدو الجنــوب وتــم إيصــال مجموعــه منهــا للهيئــة املســتقلة لانتخــاب، ووصــل تعــداد 

137 ومثــال ذلــك مدرســة القريــات األساســية  إلــى  املاحظــات املرتبطــة بالتأثيــر علــى الناخبيــن أو الناخبــات 

املاحظــات  تعــداد  وصــل  فيمــا  الثالثــة،  عمــان  دائــرة  فــي  الرفاعــي  ســمير  ومدرســة  مادبــا  دائــرة  فــي  املختلطــة 
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املرتبطــة عــدم تنقيــط الحبــر بســبب رفــض الناخبيــن إلــى 13 حالــة ومثــال ذلــك مدرســة مقبلــة الثانويــة للبنيــن في 

جــرش ومدرســة طبريــا الثانويــة الشــاملة للبنــات فــي اربــد األولــى، وتوقفــت عمليــة االقتــراع فــي 187 غرفــة اقتــراع 

لعــدة أســباب مختلفــة ومثــال ذلــك مدرســة ســكينة بنــت الحســين الثانويــة الشــاملة للبنــات صنــدوق 266 فــي 

دائــرة الزرقــاء األولــى ومدرســة فاطمــة الزهــراء األساســية املختلطــة صنــدوق رقــم 527 فــي دائــرة الكــرك ومدرســة 

فــي دائــرة العقبــة، وفيمــا يتعلــق بماحظــات تواجــد أكثــر مــن   96 العاشــرة الثانويــة املختلطــة صنــدوق رقــم 

شــخص عنــد املعــزل خــال عمليــة التصويــت فقــد رصــد فريــق التحالــف 27 حالــة ومثــال ذلــك مدرســة باعــون 

الثانويــة الشــاملة للبنيــن صنــدوق رقــم 197 فــي دائــرة عجلــون ومدرســة الزهــراء الثانويــة للبنــات صنــدوق رقــم 

248 فــي دائــرة اربــد الثانيــة ومدرســة القصــور الثانويــة للبنــات فــي دائــرة عمــان األولــى.

ويؤكــد راصــد أنــه ســيعمل خــال األيــام القادمــة علــى تقييــم املؤشــرات املعياريــة املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة، 

 حول مدى تأثير املاحظات واملخالفات على مخرجات العملية االنتخابية وتقديمها 
ً
 تفصيليا

ً
وسيقدم تقريرا

بشــكل تفصيلي للهيئة املســتقلة لانتخاب.

مجموعة	من	املالحظات	واملخالفات	التي	تم	رصدها	خالل	العملية	االنتخابية

املالحظة	أو	املخالفةاملدرسةالدائرة	االنتخابيةالرقم

اربد األولى1
مدرسة سعد بن أبي وقاص الثانوية 

الشاملة للبنين
اقتراع ناخبين ومغادرتهم دون تنقيط حبر انتخابي

اربد األولى2
مدرسة طبريا الثانوية الشاملة 

للبنات
خروج بعض املقترعين دون تنقيط حبر انتخابي بسبب التزاحم 

داخل غرفة االقتراع

فصل الربط اإللكترونياملغير الثانوية الشاملة للبناتاربد األولى3

اربد األولى4
مدرسة عز الدين القسام االساسية 

للبنين

 عن اليسرى 
ً
قامت اللجنة بالتنقيط على السبابة اليمنى عوضا

الكثر من ناخب 

اربد األولى5
مدرسة الخراج الثانوية الشامله 

للبنين

دخول أحد الداعمين الحد املرشحين مع ناخب الى غرفة االقتراع 
والتأثير عليه للتصويت لصالح املرشح الذي يدعمه ولم تقوم 

اللجنة بإتخاذ أي اجراء



204

التقرير النهائي لمخرجات مراقبة االنتخابات البرلمانية األردنية  2020

مجموعة	من	املالحظات	واملخالفات	التي	تم	رصدها	خالل	العملية	االنتخابية

املالحظة	أو	املخالفةاملدرسةالدائرة	االنتخابيةالرقم

اربد األولى6
مدرسة االندلس الثانوية الشاملة 

للبنات

اغاق غرفة االقتراع  ملدة 15 دقيقة بسب خروج رئيس لجنة 
االقتراع وتم اخراج الجميع من غرفة االقتراع وإغاقها ومنع عملية 

التصويت دون ابداء االسباب )هذه الحالة تكررت مرتين في ذات 
املركز(

اربد األولى7
مدرسة كفر اسد الثانوية الشاملة 

للبنات
يتم تجهيز دفاتر االنتخاب وختمها من رئيس لجنة االقتراع قبل 

وصول الناخبين

اربد الثانية8
مدرسة ابي عبيدة االساسية االولى 

للبنين

دخل أكثر من شخص للتصويت بشكل علني على أساس أنهم 
أميين, وقد طلبت اللجنة منهم عدم االدالء بشكل علني ولكنهم 

رفضوا

مدرسة عين جالوتاربد الرابعة9
تعطل نظام الربط االلكتروني ملدة 8 دقائق وخال هذه الفترة تم 

ادخال اسم الناخب بشكل يدوي

صما االساسية املختلطةاربد الرابعة10
السماح لناخبة بالتصويت بناء على هوية أحوال مدنية قديمة 
) منتهية الصاحية ( وذلك بعد تأثير احد املرشحين على اللجنة 

العتماد صوت الناخبة ووافقت اللجنة على ذلك 

اربد الرابعة11
مدرسة االشرفيه الثانوية الشاملة 

املختلطة
تواجد رجل أمن بجانب املعزل داخل غرفة االقتراع

12

اكثر من مركز 
اقتراع في البلقاء 

وبدو الوسط 
وعمان الرابعة 

والكرك

طرد مراقبي أو منع مراقبات االنتخابات / مندوبي أو مندوبات 
القوائم

توقف عملية االقتراعمدرسة الحسين االساسية العلياالبادية الجنوبية13

مدرسة الرشادية الثانوية املختلطة البادية الجنوبية14
شغب بسبب اعتراض الناخبين على وجود مندوبي مرشحين 

ذكور في مدرسة اناث وتدخل االمن لحل املشكلة وتوقفت عملية 
التصويت ألكثر من نصف ساعة

حاالت تصويت علني في معظم مدارس منطقة الحسبنبة البادية الجنوبية15

الحسينية الثانوية الشاملة للبناتالبادية الجنوبية16
قيام ناخبة بالتصويت بهوية ليست لها )انتحال شخصية( وتم 
كشفها من قبل اللجنة ولم يتخذوا اي اجراء وعادت مرة أخرى 

وصوتت بهويتها االصلية
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الجفر الثانوية الشاملة للبنين البادية الجنوبية17
العديد من الناخبين يقوموا بالتصويت دون تنقيط الحبر 

االنتخابي

البادية الجنوبية18

اخطاء في الية تجميع األصوات بحيث كانت اللجنة تقوم باحتساب 
أصوات للقائمة بعدد املرشحين املصوت لهم داخل القائمة، يعني 

لو قام ناخب بالتصويت ألربع مرشحين داخل قائمة واحدة يتم 
احتساب أربع أصوات للقائمة حيث انتبهت اللجنة لهذا الخطأ في 

 وأعادت التجميع من البداية
ً
الثالثة والنصف صباحا

سيدة كبيرة اصرت على التصويت بشكل علني علما انها أمية مدرسة ديرعا الثانوية للبنينالبلقاء19

البلقاء20
مدرسة وادي السلط األساسية 

املختلطة
منع ناخب من االدالء بصوته بسبب وجود ماحظة تمنعه من 

التصويت على قاعدة البيانات دون إخباره بالسبب

البلقاء21
مدرسة وادي السلط األساسية 

املختلطة
إجراء عملية االقتراع بوجود عضو واحد فقط من أعضاء لجنة 

االقتراع بسبب خروج بقية األعضاء للصاة واالستراحة

مدرسة عين الباشا الثانويه للبناتالبلقاء22
ايقاف عملية التصويت لنصف ساعة بسبب خروج رئيس اللجنة 

للصاة

تواجد امني داخل ساحة مركز االقتراع بأعداد كبيرةمدرسة ديرعا الثانوية للبنينالبلقاء23

رصد حاالت شراء اصواتمدرسة البشيري السلط24

مدرسة املزار الثانوية للبناتالكرك25
تكرار رفض الناخبين إلرتداء الكمامة والكفوف منذ الصباح وحتى 

اللحظة

الكرك26
مدرسة عبدالوهاب املجالي الثانوية 

الشاملة للبنين

ناخب يقوم بتصوير دفتر االقتراع بعد التصويت تم سحب الدفتر 
من قبل رئيس اللجنة وبعد مناقشه بينهما تم وضع دفتر االقتراع 

داخل الصندوق

توقف عملية االقتراعمدرسة الجلمه االساسية املختلطةالكرك27

الكرك28
مدرسة السماكية الثانوية الشاملة 

املختلطة

دخول ناخب الى مركز االقتراع وصوت وبعد تصويته اكتشف 
عضو اللجنة وجود حبر انتخابي على سبابته اليسرى بشكل مسبق 

ولم يتم اتخاذ أي اجراء 

الكرك29
مدرسة العراق الثانوية الشاملة 

للبنين

مشادات كامية واحتكاك بين متطوعين الهيىة املستقلة واحد 
الناخبين وتم حل املشكلة من قبل رئيس اللجنة واخراج املتطوعين 

الى خارج مركز االقتراع
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توقف عملية االقتراع ملدة نصف ساعة بسبب انقطاع االنترنتمدرسة حمود االساسية املختلطةالكرك30

الكرك31
مدرسة السماكية الثانوية الشاملة 

املختلطة
توقف عملية االقتراع  بسبب قيام مدخل البيانات بإجراء مكاملة 

هاتفية داخل غرفة االقتراع ملدة 3 دقائق

الكرك32

مدرسة السماكية الحكومية، 
مدرسة السماكية دير الاتين، 
مدرسة القصر الثانية، مدرسة 

الجدعا املختلطة، مدرسة املنشية 
االساسية املختلطة 

التصاق الورقة االولى من دفتر االقتراع بغاف الدفتر مما يعيق 
عملية التصويت للقائمة املوجودة على الصفحة االولى 

تأثير رئيس لجنة االقتراع على حرية الناخبينمدرسة الخالدية االساسية املحتلطة الكرك33

التصويت بصوت مرتفعمدرسة أم حبيبة االساسية املختلطةاملفرق34

مدرسة أم حبيبة االساسية املختلطةاملفرق35
قام احد املقترعين بالدخول الى القاعة وعند وصوله للمعزل قام 

باإلشهار عن  املرشح الذي ينوي التصويت له

الربيع بنت معوض املفرق36
قيام أحد املرشحين وبرفقته ما يقارب 30 شخص بالتهجم على 
لجنة االقتراع وطلب فتح الصناديق لوجود شكوك له بحاالت 

تزوير

مدرسة مقبلة الثانوية املختلطةجرش37
سيدة كبيرة قامت بالتصويت بشكل علني رغم تحذير لجنة 

االقتراع لها

توزيع الدعاية االنتخابية على مدخل مركز االقتراع مدرسة مقبلة الثانوية للبنينجرش38

التصويت بشكل علنيمدرسة مقبلة الثانوية للبنينجرش39

مدرسة تلعة الرز االساسية املختلطةجرش40
اكتشاف إصابة كورونا لعضوة لجنة االقتراع وتم استكمال 

االقتراع دون وجودها ملدة نصف ساعة ثم تم احضار عضو اخر 
عوض عنها

مدرسة مقبلة الثانوية للبنينجرش41
اغاق صندوق االقتراع الكثر من 15 دقيقة لذهاب رئيس اللجنة 

للصاة 

جرش42
مدرسة آمنه بنت وهب االساسية 

للبنات
استغال كبار السن والذين يعانون من ضعف بصر من قبل 

رئيس اللجنة ومحاولة توجيههم للتصويت لصالح مرشحين 
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جرش43
مدرسة لبابة بنت الحارث الثانوية 

للبنات
 تتبع مندوب احدى  املرشحين للناخبين داخل مركز االقتراع  

ويقوم بعرض مبالغ وبدل مواصات لهم

مدرسة سوف الثانوية املختلطةجرش44
توقف عملية االقتراع ملدة 50 دقيقة بسبب فقدان رئيسة لجنة في 

مركز االقتراع لوعيها لحين قدوم الدفاع املدني الستبدالها

معاذ محمد احمد نجيبعمان األولى45
تواجد ناخبتين داخل املعزل وقامت احدهما طلب الثانية 
للتصويت ملرشح معين واقتربت من املعزل واخرجت هاتفها 

لتصوير ورقة االقتراع

مدرسة القصور الثانوية للبناتعمان األولى46
تواجد ناخبتين عند املعزل واماء واحدة منهم لاخرى للتصويت 

لقائمة معينة 

عمان األولى47
مدرسة طارق بن زياد االساسية 

للبنين
توقف عملية االقتراع

مدرسة حطين الثانوية املهنية للبنينعمان الثانية48
تم مشاهدة مندوبي أحد املرشحين يقوم باعطاء مبلغ مالي 

للناخبين خارج مركز االقتراع 

عمان الثانية49
مدرسة نسيبة بنت كعب االساسية 

الثانية للبنات
تواجد رجال االمن على ابواب غرف االقتراع

عمان الثانية50
مدرسة ام ورقة االنصارية االساسية 

للبنات
قيام مدخلة البيانات بالتصريح ألحد املرشحين أنها قد انتخبته 

بشكل علني

مركز تجميع دائرة عمان الثالثة عمان الثالثة51
قيام رئيس مركز اقتراع بتعبئة محاضر الفرز الخاصة باملركز 

الذي يديره داخل مركز التجميع النهائي

مدرسة الفقهاء الثانويه للبناتعمان الخامسة52
تعطل املاسح الضوئي ملدة ال تزيد عن نصف ساعه لكن عملية 

االقتراع بقيت مستمرة

مدرسة وادي السير الثانويه للبناتعمان الخامسة53
 وعدم معرفة 

ً
ناخبة وعضو لجنة تواجدوا خلف املعزل سويا
الحاضرين الحوار الذي دار بينهم

عدم وجود أقفال على صندوق االقتراعمدرسة مي زيادة الثانوية املختلطةعمان الخامسة54

تواجد شخصين عند املعزل في الوقت ذاتهمدرسة وادي السير الثانويه للبناتعمان الخامسة55

مدرسة وادي السير الثانويه للبناتعمان الخامسة56
لوحظ وجود بعض دفاتر االقتراع ال يوجد فيها صفحة إلحدى 

القوائم االنتخابي
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مدرسة السامك الثانوية للبنين عمان الخامسة57
رفض أحد الناخبين وضع الحبر االنتخابي على سبابته بعد االقتراع 

وخروجه من غرفة االقتراع

عمان الخامسة58
تعطل النظام االلكتروني خال عملية تجميع األصوات والتحول 

لتجميع االصوات باستخدام اكسل

التأثير على الناخبين عند املعزل من قبل أحد املرشحينمدرسة االستقال للبنينمادبا59

مادبا60
مدرسة ابو عبيدة ومدرسة املامونية 

الغربية
تعطل املاسح الضوئي واستيداله بالتدقيق اليدوي

تواجد احد افراد االجهزة االمنية داخل احدى غرفة االقتراعمدرسة الديسة الثانوية61

62
طرد ومنع عدد كبير من مراقبي فريق راصد من حضور عملية 

الفرز تم حل بعض الحاالت بالتعاون مع الهيئة

63

مادبا، عمان 
الثانية، بدو 

الجنوب، اربد 
الرابعة وجرش

عدم ماءمة بعض مراكز التجميع النهائي ملعايير السامة العامة 
والتباعد الجسدي حيث شهدت املراكز اكتظاظ
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المالحظات على العملية االنتخابية

تحالف راصد لمراقبة االنتخابات 

االنتخابات النيابية ا�ردنية 2020

1270
مالحظة على 

العملية االنتخابية

التأثير على الناخبين أو الناخبات أو منعهم من االقتراع

طرد مراقبي أو مراقبات االنتخابات / مندوبي أو مندوبات القوائم

ازدحام داخل غرفة االقتراع

الربط  نظام  توقف  أو  شغب،  أعمال  بسبب  االقتراع  عملية  توقف 
ا�لكتروني، أو الصالة، أو تناول الطعام.

تعطل أجهزة الحاسوب أو النظام ا�لكتروني أو شبكة الربط ا�لكتروني

عدم ا�لتزام بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي

شراء ا§صوات

التأخر في فتح  أو  عدم فتح مركز االقتراع على االطالق 
المركز §كثر من 10 دقائق

أعمال عنف وشغب

عدم تنقيط/رش الحبر االنتخابي

تواجد اكثر من شخص عند المعزل

التصويت بصوت مرتفع

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.79 %

9.13 %

17.64 %

14.19 %

1.02 %

10.55 %

2.52 %

2.13 %

6.54 %

5.96 %

5.12 %

14.41 %
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ً
راصد:	3	برملانيين	وبرملانيات	في	عمر	الـ	32	عاما

 لعمــل مركــز الحيــاة – راصــد فــي مراقبــة االنتخابــات، نقــدم دراســة حــول 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، اســتكماال

 منــا بضــرورة ضمــان تدفــق كافة املعلومات 
ً
التحليــات واملعلومــات لتركيبــة مجلــس النــواب التاســع عشــر إيمانــا

املرتبطــة بتركيبــة املجلــس وفئاتهــم العمريــة والوجــوه الجديــدة التــي دخلــت مجلــس النــواب ألول مــرة وأســماء 

البرملانييــن والبرملانيــات الحزبييــن وضمــن التيــارات السياســية. 

وفــي هــذا الســياق دعــى الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر عامــر مركــز الحيــاة راصــد البرملانييــن والبرملانيــات أعضــاء 

املجلــس التاســع عشــر إلــى ضــرورة تعزيــز قنــوات التواصــل مــع القواعــد االنتخابيــة وتكريــس التشــاركية فــي 

القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا، واملوائمــة بيــن األداء وتطلعــات القواعــد االنتخابيــة، والبنــاء علــى أولوياتهــم ضمــن 

األطــر الرقابيــة والتشــريعية. 

وتبيــن نتائــج الدراســة أن عــدد البرملانييــن والبرملانيــات الجــدد الذيــن أصبحــوا أعضــاًء فــي مجلــس النــواب التاســع 

عشــر وصــل إلــى 98 برملانــي وبرملانيــة، فيمــا وصــل 23 برملانــي وبرملانيــة مــن املجلــس الســابق الثامــن عشــر إلــى 

املجلــس التاســع عشــر، بنمــا وصــل 9 برملانييــن ســابقين قبيــل املجلــس الثامــن عشــر إلــى املجلــس التاســع عشــر. 

 17 أن  الدراســة  بينــت  فقــد  التاســع عشــر،  البرملــان  فــي  السياســية  والتيــارات  تثميــل األحــزاب  وعلــى صعيــد 

 
ً
 مــن األحــزاب والتيــارات السياســية وصلــوا إلــى مجلــس النــواب التاســع عشــر، منهــم 13 حزبيــا

ً
برملانيــة وبرملانيــا

5 منهــم ضمــن التيــارات السياســية املتحالفــة مــع األحــزاب، وبينــت النتائــج  فــي قوائــم األحــزاب، و  مســجلين 

أن 4 أحــزاب فقــط وصلــت إلــى البرملــان التاســع عشــر وهــي وحــزب جبهــة العمــل اإلســامي بواقــع 5 برملانييــن 

وبرملانيــات، وحــزب الوســط اإلســامي بـــ 5 برملانييــن وبرملانيــات،  وحــزب الجبهــة األردنيــة املوحــدة ببرملانــي واحــد، 

وحــزب الوفــاء األردنــي ببرملانــي واحــد، ويذكــر أن األصــوات التــي حصلــت عليهــا قوائــم األحــزاب الفائــزة فقــد 

 ومقترعــة فــي االنتخابــات. 
ً
وصــل عددهــا إلــى 145,386 مــن أصــل 1,387,711 مقترعــا

أعمــار مجلــس  أن معــدل  تبيــن  العمريــة فقــد  الفئــات  والبرملانيــات حســب  البرملانييــن  بتوزيــع  يتعلــق  بمــا  أمــا 

، وتبيــن أن عــدد البرملانييــن والبرملانيــات ضمــن الفئــة العمريــة مــن 
ً
النــواب التاســع عشــر وصــل إلــى 51.8 عامــا

 وبرملانيــة، فيمــا كان عــدد البرملانييــن والبرملانيــات ضمــن الفئــة العمريــة 41 – 50 
ً
30 – 40 وصــل إلــى 15 برملانيــا
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 وبرملانيــة ضمــن الفئــة العمريــة 51 – 60، فيمــا وصــل 
ً
 وبرملانيــة، بينمــا كان 51 برملانيــا

ً
قــد وصــل إلــى 43 برملانيــا

 كل مــن 
ً
 وبرملانيــة، ويذكــر أن أصغــر البرملانييــن والبرملانيــات ســنا

ً
 إلــى 21 برملانيــا

ً
وعــدد الذيــن تجــاوزوا الـــ 61 عامــا

، فيمــا كان أكبــر البرملانييــن والبرملانيــات 
ً
عمــاد العــدوان ومــروة الصعــوب ويــزن شــديفات وذلــك بعمــر 32 عامــا

 .
ً
 النائــب نــواف الخوالــدة مــن محافظــة املفــرق بعمــر 74عامــا

ً
عمــرا

وبخصــوص مجمــوع األصــوات التــي حصلــت عليهــا القوائــم التــي حصلــت علــى مقاعــد فــي املجلــس التاســع عشــر 

 ومقترعــة فــي االنتخابــات وبنســبة 
ً
فقــد وصــل عــدد األصــوات إلــى 1,060,151 مــن أصــل  1,387,711 مقترعــا

%76.4 مــن املقترعيــن، وبنســبة %22.8 مــن مجمــوع مــن يحــق لــه االقتــراع علــى مســتوى اململكــة، أمــا فيمــا 

يتعلــق بمجمــوع األصــوات التــي حصــل عليهــا البرملانييــن والبرملانيــات الــذي حصــدوا مقاعــد املجلــس التاســع 

 ومقترعــة ووصلــت نســبة األصــوات التــي حصــل عليهــا 
ً
عشــر فقــد وصــل تعــداد أصواتهــم إلــى 604,126 مقترعــا

الفائــزون إلــى %43.3 ممــن اقترعــوا فــي االنتخابــات، فيمــا وصلــت نســبة األصــوات التــي حصــل عليهــا الفائــزون 

مــن مجمــوع مــن يحــق لــه االقتــراع إلــى 13%. 

أعضاء مجلس النواب التاسع عشر حسب فئاتهم العمرية

15435121

1234

61 فأكبر 40-3050-4160-51
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تركيبة مجلس النواب التاسع عشر

ذكور
115

برلماني وبرلمانية 
ول مرة

98
برلماني وبرلمانية من 

احزاب والتيارات 
السياسية

17

برلماني وبرلمانية سابقون
32

من المجلس الثامن عشر
23

من مجالس قبل المجلس الثامن عشر
9

أناث
15

برلماني وبرلمانية
130
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أعضاء	مجلس	النواب	التاسع	عشر	الذين	كانوا	في	املجلس	الثامن	عشر

النائبالرقمالنائبالرقم

محمد الظهراوي17نصار القي�سي9خليل عطية 1

علي سالم الخايلة18عبداملنعم العودات 10اندرية العزوني2

عبدالكريم الدغمي19راشد الشوحه11مو�سى هنطش 3

صفاء املومني20خالد أبو حسان 12عبدالرحمن العوايشة 4

حازم املجالي21فواز الزعبي 13عبد املحسيري5

حابس الشبيب22وائل رزوق 14احمد الصفدي 6

صالح ابوتايه23مجحم الصقور 15صالح العرموطي 7

هيثم زيادين 16 خير أبو صعيليك 8

أعضاء	مجلس	النواب	التاسع	عشر	الذين	كانوا	في	مجالس	سابقة	قبل	املجلس	الثامن	عشر

النائبالرقمالنائبالرقمالنائبالرقم

محمد السعودي7ايمن هزاع املجالي 4نضال الحياري 1

يحيى حسين محمد عبيدات8ميرزا بوالد 5محمد العاقمة2

جميل سالم سامه الحشوش9نواف الخوالدة 6ضرار الداوود 3

أعضاء	مجلس	النواب	التاسع	عشر	الذين	وصلوا	ألول	مرة	للبرملان	

النائبالرقمالنائبالرقم

تيسير محمد هليل ابوهاله كريشان50مياده ابراهيم مصطفى ابراهيم1

شادي عبد هللا ابراهيم فريج51سليمان مو�سى عطوه ابو يحيى2

عائشه احمد محمد الحسنات52ايوب عبد الكريم خميس خميس3
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النائبالرقمالنائبالرقم

محمود ابراهيم محمد الفرجات53ضرار علي محمود الحراسيس4

محمد سليمان عي�سى الهاالت54فايز اسماعيل محمد بصبوص5

محمد علي امنيفي ابو صعيليك55غازي احمد حسن البداوي6

محمد مو�سى هال الغويرى56احمد جميل عبد القادر عشا7

محمد عواد رجاء الخايله57خالد خليل محمود البستنجي8

رائد مصباح طلب رباع58حسين علي جريد الحراسيس9

سامه علي سلمان الهرفي البلوي59عمر انطون عايد النبر10

هايل فريح جريس عياش60خلدون نواف احمد حينا11

سليمان خليف عقله القاب61محمد يحيا محمد املحارمه12

عمر محمود عقله الزيود62امغير عبد هللا مغير الهمان13

رهق محمد سليم الزواهره63عبد هللا منور احمد ابو زيد14

احمد محمد قاسم الخايله64فراس جميل علي السواعير15

اسماعيل راشد عبود املشاقبه65اسامه نايف سالم الرحيل / العجارمة16

يزن حسين سليمان الشديفات66ينال عبد السام نور الدين الفريحات17

ريما محمد الخلف ابو العيس / العموش67ناجح محمد قبان العدوان18

محمد احمد خليف املرايات68نمر عبد الحميد عبد هللا السليحات19

عبد هللا علي خليل عواد69عدنان يلدار الخاص مشوقه20

اسامه صقر عطيه القوابعه70خالد احمد فالح الشلول21

اسام صالح مدروش الطباشات71زهير سالم الحامد الدخل هللا22

عبد الرحيم فاح عبيد هللا املعايعه72محمد احمد محمود العبابنه23

نصار فالح إسماعيل الحيصه73محمد ذياب عبد الرحمن جرادات24

اسماء صالح محمود الرواحنه74عبد السام احمد محسن الذيابات25

صالح عبد الجليل مرار الوخيان75سالم حسني سالم العمرى26
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النائبالرقمالنائبالرقم

مجدي نورس جريس اليعقوب76امال ضيف هللا سليم البشير27

زيد احمد علي العتوم77محمد عقيل خطار شطناوى28

عمر احمد محمد العياصره78يسار محمد عبد الوالي الخصاونه29

ماجد محمد حسن الرواشده79عطا حسين ابراهيم ابداح30

نواش عقله عطيه القواقزه80علي سليمان محمد الغزاوى31

فايزه احمد حسين الشهاب81جعفر محمود احمد ربابعه32

بال محمد سالم املومني82محمد تيسير عبد القادر العبد هللا مساعده بني ياسين33

فراس احمد محمد قضاه83عبد الحليم مروان عبد الحليم الحمود34

خلدون حسين علي الشويات84طال محمد عبد الوالي النسور35

فريد ثلجي فرحان حداد85عماد زيدان عبد الحميد العدوان36

عبيد احمد عبيد ياسين86عارف منور عبد الرحمن السعايده37

حسن صاح صالح الرياطي87احمد عبد العزيز احمد السراحنه38

روعه سليمان احمد الغرابلي88فادي علي بركات العدوان39

غازي عوده عويد املقبل89رائد اطعيمه مو�سى السميرات40

هاديه محمد الياس السرحان90دينا عوني محمد البشير41

ذياب شريتح عوده املساعيد91غازي مبارك احمد الذنيبات42

عبد السام علي سلمان الخضير92سالم عبد الحميد سالم الضمور43

عبير عبدهللا حريثان الجبور93ايمن نجيب يوسف املدانات44

محمد عناد محمد الفايز94عوده رزق مرزوق النوايشه45

بسام محمد مفلح الفايز95علي مد هللا علي الطراونه46

توفيق عبد هللا بخيت املراعيه96طالب محمد عبد القادر الصرايره47

عيد محمد رجا النعيمات97احمد ابراهيم عبد العزيز القطاونه48

زينب سامه سلمان املوسه / البدول98مروه عبد الكريم عبد الحميد الصعوب49
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راصد	يدعو	الناخبين	واملرشحين	إلى	ممارسة	الحق	في	تقديم	الطعون

 ملعيــار العدالــة االنتخابيــة وتكريــس النزاهــة االنتخابيــة يدعــو تحالــف »راصــد« 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، تحقيقــا

تقديــم  فــي  حقهــم  ممارســة  إلــى  واملرشــحات  واملرشــحين  والناخبيــن  الناخبــات   ،2020 البرملانيــة  لانتخابــات 

مــا توفــر األدلــة  إذا  التاســع عشــر،  النــواب  مــن أعضــاء مجلــس   
ً
أيــا نيابــة  فــي صحــة  القضــاء  أمــام  الطعــون 

 للمــادة )53( مــن 
ً
والبينــات الحقيقيــة لديهــم وذلــك باالســتناد علــى املــادة )71( مــن الدســتور األردنــي، ووفقــا

2016 النافــذ.  قانــون االنتخــاب لســنة 

ودعــا الدكتــور عامــر بنــي عامــر، املنســق العــام لتحالــف – راصــد ملراقبــة االنتخابــات، املرشــحين واملرشــحات 

فــي تقديــم الطعــون  والناخبيــن علــى حــٍد ســواء، الذيــن يمتلكــون أدلــة حقيقيــة ممارســة حقهــم الدســتوري 

بنتائج االنتخابات البرملانية 2020، كما دعا بني عامر إلى ضرورة تســريع اإلجراءات املرتبطة بإصدار األحكام 

الخاصــة بقضايــا شــراء األصــوات، والعمــل علــى تســريع اإلجــراءات الخاصــة بالقضايــا التــي تــم تحويلهــا مــن 

ــكل 
ّ

الهيئــة املســتقلة لانتخــاب قبيــل يــوم االقتــراع ألن إصــدار االحــكام وبيــان الحقائــق كان مــن املمكــن ان يش

 حقيقــا لــكل مــن مــارس عمليــات شــراء األصــوات. 
ً
رادعــا

وبــذات الســياق أكــد تحالــف “راصــد«، أن حــق التقا�ســي ممارســة فضلــى تســاهم فــي إزالــة أي تشــوهات يمكــن 

 مــن تاريــخ نشــر نتائــج االنتخابــات 
ً
 وأن الدســتور أتــاح 15 يومــا

ً
أن تكــون رافقــت العمليــة االنتخابيــة، خصوصــا

التاســع  النــواب  النيابيــة ألعضــاء مجلــس  النهائيــة لانتخابــات  النتائــج  فــي الجريــدة الرســمية، حيــث نشــرت 

عشــر 2020 فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 2020/11/16.  

 أثــر بشــكٍل 
ً
واكــد تحالــف »راصــد«، أن املــال الفاســد ومــا ارتبــط بــه مــن عمليــات شــراء أصــوات شــكلت تحديــا

 علــى بعــض 
ً
ســلبي علــى مجمــل العمليــة االنتخابيــة وســاهم بالحــد بشــكل جزئــي مــن حريــة الناخبيــن، وأثــر ســلبا

مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، وبنــاء عليــه يدعــو »راصــد« كل مــن يمتلــك أدلــة حقيقيــة أن يقدمهــا للقضــاء 

حتــى يتــم البــت فيهــا وأن يســاهم فــي تعزيــز الجهــد الوطنــي ملكافحــة هــذه اآلفــة التــي مــن شــأنها أن تمــس فــي نزاهــة 

العمليــة االنتخابيــة، ســيما وأن الجهــد الجماعــي والتشــاركي مــن الناخبيــن والناخبــات واملرشــحين واملرشــحات 

علــى حــٍد ســواء هــو أولــى خطــوات الحــد مــن عمليــات شــراء األصــوات.  
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املســتقلة  للهيئــة  األصــوات  بشــراء  املتعلقــة  القضايــا  مــن  مجموعــة  مختلفــة  تقاريــر  فــي  »راصــد«  أورد  وقــد 

لانتخــاب التــي عملــت بدورهــا علــى تحويــل بعضهــا إلــى املدعــي العــام للنظــر فيهــا، وفــي هــذا الســياق فــإن »راصــد« 

يدعــو الهيئــة املســتقلة لانتخــاب إلــى ضــرورة تقديــم كافــة املعلومــات الازمــة إلتمــام عمليــة التقا�ســي وتوفيــر 

املعلومــات للمرشــحين واملرشــحات لتســهيل تقديــم الطعــون بطريقــة تبنــى علــى األدلــة واملعرفــة، التــي مــن شــأنها 

أن تســاعد القضــاء فــي إصــدار االحــكام القضائيــة وفــي ذات الســياق يدعــو »راصــد« إلــى ضــرورة االبتعــاد عــن 

الطعــون الكيديــة ومحــاوالت تظليــل الــرأي العــام مــن قبــل بعــض املرشــحين واملرشــحات بمعلومــات مغلوطــة 

مــن شــأنها أن تعيــق عمليــات التقا�ســي وتســيئ للعمليــة االنتخابيــة. 

 غيــر قابــل للتأجيــل أو 
ً
 متناســقا

ً
 تشــاركيا

ً
 وطنيــا

ً
، فــإن راصــد يدعــو كافــة املواطنيــن إلــى ضــرورة تبنــي جهــدا

ً
وأخيــرا

التأخيــر مــن أجــل إطــاق نــداء وطنــي تتشــارك بــه كافــة مؤسســات الدولــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة واألحــزاب 

والنقابات ومؤسســات املجتمع املدني واملواطنين واملترشــحين للحد من ظاهرة شــراء األصوات واملال الفاســد.  







تعتبر   االنتخابات   الحرة   والنزيهة   والشفافة   والعادلة 

مرتكز   رئيسي   للدخول   في   العملية   الديمقراطية   الحقيقية

   وحفظ   حقوق   المواطنين   في   المشـــاركة   الفاعلة   في   عملية   

صنع   القرار . 

ولضمــــان   إجراء   مثل   هذه   االنتخـــــابات،   يجب   على   الدولـــة   أن   تكـــــون   

جــــــادة   فـــــي   بســـــط   سيـــــادة   القـــــانون   وتعـــــزيز   استقالليـــــــة   

الهيئـــــة   المشـــــرفة   على   االنتخـــــاب   والعمـــــل   ضمـــــن   نظـــــام  

 انتخـــــابي   يضمـــــــن   تمثيـــــــل   حـــــزبي   فـــــــاعل ويعــــــــــــزز 

تحقيق ا»صالح السياسي الموجود  .    
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