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 البيان التمهيدي 
 لبعثة جامعة الدول العربية لمراقبة 

 2016انتخابات مجلس نواب المملكة األردنية الهاشمية 
 ــــ

تلبيًة للدعوة التي تلقاها معالي السيد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية من 
لالنتخاب للمشاركة في مراقبة  معالي الدكتور خالد الكاللدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة

بتاريخ  وفي ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين ،2016االنتخابات النيابية األردنية لعام 
 جبات لمراقبة العملية االنتخابية.، والتي حددت الحقوق والوا2016أغسطس  21

ردنية ضمت في النيابية األالنتخابات في مراقبة االعربية الدول جامعة شاركت بعثة من  
 –السعودية  -تونس  –هي: )البحرين  ة عربية( جنسي12)مراقبًا ينتمون إلى ( 19)عضويتها 
، اليمن( –مصر  –المغرب  –ليبيا  –الكويت  -سلطنة عمان  –العراق  –سوريا  -السودان 

من القومي قطاع األرئيس األمين العام المساعد خليل إبراهيم الذوادي السيد السفير وترأس البعثة 
 .العربي بجامعة الدول العربية

أجرت البعثة العديد من اللقاءات مع مختلف شركاء العملية االنتخابية، وعلى رأسها المسؤولين 
في الهيئة المستقلة لالنتخاب، وبعض الجهات الحكومية المعنية باالنتخابات، باإلضافة إلى عدد 

التي راقبت والمنظمات الدولية مدني ممثلي منظمات المجتمع البعض من المرشحين، و 
. وقد هدفت البعثة خالل هذه اللقاءات إلى تكوين تصور حول مختلف وجهات النظر االنتخابات

 والرؤى حول مجريات العملية االنتخابية في مختلف مراحلها.

 مالحظات البعثة األولية حول مختلف مراحل العملية االنتخابية

 مرحلة تسجيل الناخبين أوال:
زيادًة  نسبة ناخبًا وناخبًة، وقد شهد هذا العدد 4.139.612المسجلين الناخبين بلغ عدد  -

، حيث 2013في االنتخابات النيابية التي جرت عام  كبيرًة مقارنًة بعدد الناخبين المسجلين
ناخبًا وناخبًة، وقد جاءت هذه الزيادة نتيجًة لتغيير نظام  2.272.182بلغ عددهم آنذاك 

لناخبين المتبع في المملكة األردنية الهاشمية ليصبح نظام التسجيل التلقائي بداًل من تسجيل ا
نظام التسجيل الطوعي، وقد جاء هذا التغيير تماشيًا مع ما جاء في تقرير بعثة جامعة الدول 

والذي أوصى بتغيير  2013العربية التي راقبت االنتخابات النيابية األردنية التي جرت عام 
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على سجالت دائرة األحوال المدنية اعتمادًا  لتسجيل إلى نظام التسجيل التلقائينظام ا
كافة الناخبين سجالت  لشمول حتساب عدد الذين يحق لهم التصويت، وذلك بهدف السعيال

، باإلضافة إلى سهولة عملية التسجيل يعطيهم الدستور والقانون الحق في االقتراعمن 
نت تؤدي إلى انخفاض عدد الناخبين اسجيل الطوعي التي كالتلقائي مقارنًة بعملية الت

 .المسجلين
وذلك بسبب  ،لمغتربين األردنيين المقيمين خارج المملكة األردنيةلم تشمل سجالت الناخبين ا -

تأمل البعثة  ن ممارسة حقهم في عملية االقتراع.وجود آلية في الوقت الراهن تمكنهم معدم 
 . في المستقبل غتربين األردنيين بممارسة حقهم االنتخابيأن يكون هناك آلية لقيام الم

عامًا وتسعين يوما قبل يوم االقتراع  17 أتمسمح قانون االنتخابات الجديد وألول مرة لمن  -
شراك أكبر  بالمشاركة في االنتخابات، وهو مؤشر إيجابي يدل على الرغبة في دعم الشباب وا 

 القرار وممارسة الحقوق السياسية. عدد ممكن من هذه الفئة في عملية اتخاذ

 مرحلة الترشح :ثانيا  
 1000منهم  مرشحًا ومرشحةً  1252قائمة تضم  226بلغ العدد اإلجمالي لقوائم المرشحين 

% وفقًا لما أعلنته 17، وقد بلغت نسبة المشاركة الحزبية في المرشحين إناث 252ذكور و 
مشاركة االحزاب السياسة في انخفاض  علىالهيئة المستقلة لالنتخاب، وهي نسبة تدل 

 .لتنمية الحياة الحزبيةوهي نسبة تستدعي بذل المزيد من الجهود االنتخابات، 

 ثالثا : فترة الحمالت االنتخابية
م االنتخابية قبل موعدها المحدد الذي نص عليه قانون انتخابات بدأ بعض المرشحين حمالته -

الفقرة )أ( بالقيام بالدعاية االنتخابية من  20دة في الما ، حيث سمح القانونمجلس النواب
 ساعة من اليوم المحدد لالقتراع. 24تاريخ بدء الترشح، وأن تنتهي قبل 

 22الحظت بعثة جامعة الدول العربية عدم التزام بعض المرشحين بما نصت عليه المادة  -
البعثة وضع  فقرة )أ( بشأن تحديد األماكن المخصصة للدعاية االنتخابية، حيث رصدت

شارات المرور وفي محيط المراكز  بعض اإلعالنات االنتخابية على أعمدة اإلنارة وا 
ات عليه القانون، ويستدعي تطبيق عقوباالنتخابية، األمر الذي يشكل مخالفة لما نص 

 رادعة لعدم تكراره في المستقبل.
سائل اإلعالم الرسمية فقرة )أ( أن "على و  21نص قانون انتخابات مجلس النواب في المادة  -

معاملة جميع المرشحين خالل مدة الدعاية االنتخابية بحياد ومساواة" وقد الحظت بعثة 
الجامعة التزام وسائل اإلعالم الرسمية بما جاء في نص القانون فيما يتعلق بهذا األمر، إال 
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لحياد أنها وفي الوقت نفسه تؤكد على ضرورة أن يتضمن التشريع ما يؤكد على مبدأ ا
 التي قد تؤثر بشكل كبير على اختيارات الناخبين. ةوالمساواة بالنسبة لوسائل اإلعالم الخاص

الحظت البعثة تفاوتًا كبيرًا بين المرشحين في اإلنفاق االنتخابي على حمالتهم االنتخابية،  -
انتخابية بمساحات كبيرة، باإلضافة إلى  مقراتحيث اعتمد بعض المرشحين على إقامة 

 .اآلخريننتخابية لمرشحين معينين دون ود كثافة في الملصقات واإلعالنات االوج

 مجريات يوم االقتراعرابعا : 

مركز إقتراع في  133إقتراع تواجدت في  لجنة 342بعثة خالل يوم اإلقتراع زارت فرق ال
 –فرق الم –الزرقاء  –الكرك  –البلقاء  –أربد  إلى جانب المحافظات التالية: محافظة عمان

في عملية اإلفتتاح  الفرق بدو الشمال، كما حضرت – عجلون –جرش  –بدو الوسط  –مأدبا 
حول مجريات يوم  وفيما يلي أبرز مالحظات الفرق لجنة. 12في عملية الفرز و  ،لجنة 12

 االقتراع والفرز.

 فتح لجان االقتراع
ت ، حيث نصحدد لها قانونياً ثة في الوقت المتم فتح معظم مكاتب االقتراع التي زارتها البع -

االقتراع في تمام الساعة  لجانعلى فتح ( من قانون االنتخاب لمجلس النواب 30المادة )
، كما تمت عملية االفتتاح بشكل ة مساءً بعفي السا غلقهاصباحًا، على ان يتم  السابعة

لجيد يم اقانونيًا، والحظت البعثة التنظ اصحيح وسليم ووفقًا لإلجراءات المنصوص عليه
 .لجان االقتراعسهولة التحرك داخل ب لجانولموظفي ال االقتراع الذي سمح للناخبين لجانل

 موظفو لجان االقتراع
 نالعضاء لجان االقتراع في معظم اللجان التي زارتها، والذي الكاملالحظت البعثة التواجد  -

بإجراءات العملية لجيد ا(، كذلك إلمامهم أعضاء 6دهم وفقًا لما نص عليه القانون )بلغ عد
، وتشيد البعثة بالتواجد الملحوظ للعنصر النسائي ضمن وخطوات عملية التصويت االنتخابية

 .أعضاء اللجان

 المواد االنتخابية
على  المكاتب التي زارتها البعثة بكميات كافية،  وهو ما يؤكد فرت المواد االنتخابية فيتوا -

القتراع في الوقت المحدد، إال بتوفير كل مستلزمات عملية ا المستقلة لالنتخابات الهيئة التزام
، األمر الذي تسبب االقتراع معظم لجان معلقة خارج لم تكن قوائم الناخبين المسجلين أن
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أحيانًا في صعوبة وصول الناخبين إلي لجان االقتراع المسجلين بها، وتود البعثة في هذا 
لعدم تكرار  اً هام اً يعتبر ضماني االلكتروني الذي ومات االنتخابالصدد ان تشيد بنظام المعل

المشاكل التقنية حدوث بعض اللجان عدد من التصويت، إال ان مراقبي البعثة  الحظوا في 
، كما انه في بعض االحيان كان هناك تضارب أحيانًا إلى إرباك عملية االقتراع التي أدت

جل الورقي ولم دت أسماء ناخبين في السكترونية، حيث ور الورقية وااللبين قوائم المسجلين 
 كتروني.ترد في السجل االل

 المشاركةنسبة 
دار اليوم ازداد تدريجيًا على مو للناخبين في بداية يوم االقتراع، إقبااًل ضعيفًا سجلت البعثة  -

وفقًا وقد بلغ إجمالي عدد المقترعين ، ما بين المتوسط والكثيف باختالف المناطقولكنه ظل 
 4.139.612 من إجمالي  مقترعا   1.492.044 الهيئة المستقلة لالنتخاباتنته لما اعل
%، وهي نسبة جيدة بالنظر 37حوالي  نسبة المشاركة في هذه االنتخاباتوبذلك بلغت ناخبًا 

إلى أن نظام التسجيل التلقائي أدى إلى زيادة كبيرة في أعداد الناخبين الذين يحق لهم 
ثة بكل تقدير عدم مقاطعة أي جهة للعملية االنتخابية، وأنها شملت كما تسجل البع .االقتراع

 كل من كان يرغب في المشاركة فيها وهذا نهج ديمقراطي سليم.

 نمندوبو المرشحين والمراقبون المحليو
 في المدني المجتمع منظمات متابعيو  المرشحين لمندوبي اً ملحوظ اً تواجدرصدت البعثة  -

 المجتمع منظماتلعبته  الذي الهام الدور على البعثة تؤكد اإلطار هذا يفو  ،قتراعاال لجان
 التوعية مجال فيتدعوها إلى بذل المزيد من الجهود و  االنتخابية، يةلالعم خالل المدني

لى الو  ،ة أوسع من كافة فئات الشعب خالل االنتخابات المقبلةمشارك ضمانل  لبشك تواجدا 
 .االنتخابية العملية ودعم تعزيز في إيجابي ثرأ من لذلك لما ،االنتخابات المقبلة خالل أوسع

 :االنتخابيةالدعاية 
في  يوم االقتراعخالل فترة الصمت وفي البعثة استمرار مظاهر الدعاية االنتخابية رصدت  -

، من خالل وضع الملصقات الخاصة بالمرشحين على اسوار ومداخل مراكز بعض األماكن
للناخبين أمام المراكز، إضافة إلى استخدام األطفال في  وتوزيع منشورات وصور االقتراع

( من قانون االنتخابات التي 20ذي ُيعد مخالفًا الحكام المادة )، االمر الالدعاية االنتخابية
من يوم االقتراع، كذلك رصد  24بل نصت على انتهاء كافة مظاهر الدعاية االنتخابية ق

امام  والت التأثير على الناخبين بطرق متعددةبشكل علني العديد من محا مراقبو البعثة
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رادة الحرة للناخبين في مر الذي قد يؤثر في بعض االحيان على االمراكز االقتراع، األ
التصويت. وفي هذا اإلطار تؤكد البعثة على أن الهيئة المستقلة لالنتخاب تعاملت بشكل 

، حيث التي وردت إليها من البعثة المخالفةإيجابي مع العديد من حاالت الدعاية االنتخابية 
تطبيق عقوبات على أهمية البعثة وفي هذا اإلطار، تؤكد  أزالت هذه المخالفات بشكل فوري.

رادعة ضد مرتكبي هذه المخالفات، االمر الذي قد ُيحد من هذه الظاهرة خالل االنتخابات 
 القادمة.

  مساعدة كبار السن
ي لجان االقتراع مع كبار السن وتقديم المساعدة الحظت البعثة التعاون الملحوظ لموظف -

الالزمة لهم، بما في ذلك السماح لهم باصطحاب مرافق لمساعدتهم في عملية التصويت، إال 
دالء واجهوا بعض الصعوبات في عملية اإلان بعض الناخبين من فئة كبار السن قد 

في  مر الذي يجب مراعاته، األالعلياجلين بها في االدوار باصواتهم بسبب تواجد اللجان المس
تقديرًا للظروف  األرضيةاالنتخابات القادمة من خالل تخصيص لجان لهم في االدوار 

 الصحية لمثل هؤالء االشخاص.

 قوات االمن
 حيثالتي تمت زيارتها. االقترع مراكز في األمن بعثة الجامعة تواجد قوات  مراقبوسجل  -

مراكز واللجان دون التدخل في مسار العملية تأمين الدورها في قوات بهذه ال قامت
 ، كما تود البعثة اإلشادة بتواجد العنصر النسائي ضمن تشكيل قوات األمن.االنتخابية

 غلق لجان االقتراع
مفوضي الهيئة المستقلة  ساعة بموجب قرار من مجلستم تمديد فترة التصويت لمدة  -

في جميع  بداًل من الساعة السابعة مساءً  هي في تمام الساعة الثامنةتلتن لالنتخاب
كبيرًا خالل هذه  اقباالً ولم يرصد مراقبو البعثة ، المحافظات ما عدا محافظتي المفرق والكرك

 في معظم المحافظات التي تم فيها التمديد. الفترة

 عد وفرز االصوات
رشحين الفرز وفقًا لالجراءات المنصوص عليها في القانون وبحضور مندوبي الم تمت عملية -

وبعض المراقبين المحليين والدوليين، كما اتسمت بالتنظيم الجيد والسالسة واليسر في اتمام 
شادة بااللية الجديدة رغم بطئها في بعض األحيان. وتود البعثة في هذا الصدد اإل االجراءات

وهي استخدام كاميرات تعكس نتائج التصويت  دثتها الهيئة المستقلة لالنتخاباستح يالت
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لمدونة على اوراق االقتراع امام جمهور الحاضرين، االمر الذي ساهم في تعزيز مبدأ ا
مما  ،الفرزالعد و تزويد اللجان بموظفين اضافيين خالل عملية وتشيد البعثة أيضًا بالشفافية، 

  تقليل العبء على أعضاء لجان االقتراع ومساعدتهم في إجراءات عملية العد والفرز. أسهم

 إلى لجان االقتراعالمراقبين  دخولإتاحة 
جامعة الدول العربية بترحيب كبير من قبل رؤساء وموظفي لجان االقتراع  حظي مراقبو -

دون معوقات  المراقبةبمهام  امدوهم بكافة المعلومات المطلوبة، وسمحوا لهم بالقيام الذين
 .ذي ساهم في تسهيل مهمة البعثةاالمر ال ،تذكر

 ة لالنتخابخامسا : الهيئة المستقل
تشيد بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة االنتخابات النيابية األردنية بالجهد الكبير والمقدر الذي 

هذه االنتخابات، والذي أسهم بشكل أساسي في ُبذل من جانب الهيئة المستقلة لالنتخاب في 
كما لم نتخابية، جوانب العملية االمختلف الهيئة بعملية تطوير كبيرة في  قامتإنجاحها، حيث 

كل ما تم طرحه من مختلف شركاء العملية االنتخابية. وفي هذا اإلطار، تتوان عن التجاوب مع 
تدعو بعثة الجامعة إلى تقديم مزيد من الدعم للهيئة بما يمكنها من القيام بالمزيد من التطوير 

 تحقق من نجاح في هذه االنتخابات. ماوالبناء على 
 

 لمستقلة بالمركز الثقاف  الملك عالم  للهيئة ا: المركز االسادسا  
لالنتخاب بعقد مؤتمرات صحفية بالمركز االعالمي للهيئة المستقلة  لعربيةبعثة الجامعة اتشيد 

أتاحت بشكل ايجابي وواقعي وشفاف لرجال الصحافة واالعالم بالمركز الثقافي الملكي والتي 
رئيس الهيئة المستقلة لالنتخاب ومعالي وزير اإلعالم  لاللتقاء بكبار المسؤولين ومن بينهم معالي

لرسمي باسم الهيئة، وتحدث وسعادة األمين العام للهيئة المستقلة لالنتخاب، والمتحدث ا
والتعامل مع ما طرأ عليها من سلبيات بشكل االنتخابية أواًل بأول ن عن مجريات العملية المسؤولو 

ؤسس لقواعد أساسية وثابتة لتغطية االعالمية النزيهة ويفي ا واقعي وشفاف، األمر الذي يساهم
في اتاحة المجال لالعالم بأداء دوره في انجاح العملية االنتخابية، كما كانت إجابة المسؤولين 

في  النهجمرارية هذا تباس البعثة على أسئلة رجال الصحافة واإلعالم صريحة وشفافة، وتوصي
ضمانا للواقعية والمصداقية والقضاء على اإلشاعات ة المقبلة التعامل مع االستحقاقات االنتخابي

 التي عادة ما تصاحب العملية االنتخابية.
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 سابعا : وسائل اإلعالم وتغطيتها لالنتخابات النيابية األردنية:
، وقامت وسائل اإلعالم المختلفة مراحل العملية االنتخابيةفي كل  الفتاً كان الحضور اإلعالمي 

حثهم مما أدى إلى الزيادة في وعي الناخبين و دورها المنوط بها، بوالمسموعة والمرئية المقروءة 
من أصحاب الفكر  اكبير  اية االقتراع. كما انها استضافت عددعلى المشاركة االيجابية في عمل

الحظت البعثة التنوع في األطروحات مما يعكس االيجابية في و ، والرأي والتحليل الموضوعي
بمواصلته لتحقيق المزيد من التواصل  البعثة التواصل اإلعالمي، األمر الذي توصيالتعامل و 

 ثراًء للديمقراطية وما تفرضه من الرقابة والمحاسبة.إ

انتخابات مجلس النواب في ضوء المعطيات السابقة تؤكد بعثة جامعة الدول العربية على أن 
حيث جرت  ،المملكة األردنيةلديمقراطية في المسيرة اعلى هامًة تمثل خطوًة  2016األردني لعام 

مكنت المواطن األردني من اإلدالء بصوته دون و  في إطار المعايير الدولية المتعارف عليها،
وقة ساعدت في إجراء العملية في ظل ترتيبات غير مسبالعملية االنتخابية عوائق، وأجريت 

 انتخابية على أكمل وجه.

أحمد أبو الغيط السيد معالي ريرها النهائي عن هذه المهمة إلى سوف تقوم البعثة برفع تقهذا و 
المالحظات والتوصيات المتعلقة بالعملية كافة ، متضمنًا لجامعة الدول العربيةاألمين العام 

، االستحقاقات االنتخابية القادمةتحسين األداء وتدارك السلبيات في االنتخابية والتي من شأنها 
إلى دوره بإرسال نسخة من هذا التقرير عبر القنوات الرسمية ن العام بوسوف يقوم السيد األمي

 . الجهات المعنية بالمملكة االردنية الهاشمية

للمملكة األردنية الهاشمية وشعبها بخالص التهاني تتقدم بعثة جامعة الدول العربية الختام وفي 
ن أطيب تمنياتها ألعضاء الهام، كما تعرب ع الشقيق على إنجاز هذا االستحقاق االنتخابي

مجلس النواب المنتخبين في تأدية مهامهم ومسؤولياتهم وفي إنجاز القوانين والتشريعات التي تلبي 
 .طموحات وتطلعات الشعب األردني، وتحقق ما يصبو إليه من أمن واستقرار وتقدم وازدهار

 2016سبتمبر  22المملكة األردنية الهاشمية: 
 


