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 بالرغم سلمیا و ھادئا كان االنتخاب یوم.  مصداقیة ذو و شفاف باسلوب ینایر ۲۳ في البرلمانیة االنتخابات وادارة تنظیم تم •

 المستقلة الھیئة و جید بشكل ادارتھا تمت النتائج تبویب و الفرز و االقتراع  عملیة. المتقطع المحلي العنف حوادث من
 الناخبین. من بالمئة ٥٦.۷ حضور عن نسبة اعلنت لالنتخابات

 قب��ل م��ن ایجابی��ا قیم��ت النت��ائج تبوی��ب و الف��رز و االقت��راع عملی��ات ف��ان التقنی��ة، الخل��ل م��واطن بع��ض  وج��ود م��ن ب��الرغم •
 و وك��الء بوج��ود االقت��راع مراك��ز ف��ي كبی��ر بش��كل اتباعھ��ا ت��م االج��راءات  ان ل��وحظ ك��ذلك. االقت��راع مراك��ز ف��ي الم�راقبین
 مراقب�وا الح�ظ فق�د االنتخابی�ة الحم�الت لق�وانین مخالف�ات ف�ي و االنتخابیة العملیة شفافیة و بشمولیة ساھموا محلیین مراقبین

 االقتراع. مراكز محیط في واسع نطاق على مواد و دعائیة حمالت انشطة االوربي االتحاد  بعثة
. نزی��ھ و ش��فاف باس��لوب مھمتھ��ا ألتق��ان اھمی��ة ذات جھ��ودا ب��ذلت ق��د  ح��دیثا انش��أت الت��ي لالنتخاب��ات المس��تقلة الھیئ��ة ان •

 و القص��ور اوج��ھ عل��ى للتغل��ب جھ��ود ف��ي و المح��دد العمل��ي و الق��انوني الموع��د ض��من  بفاعلی��ة انج��زت الفنی��ة التحض��یرات
 العملی��ة جوان�ب تت�رجم و ت��نظم الخاص�ة التنفیذی�ة التعلیم��ات م�ن كبی�را ع��ددا الھیئ�ة ،اص�درت االنتخ��اب ق�انون ف�ي الثغ�رات
 القانون. في عادة  تنظم  التي و االنتخابیة

 االردنی�ة المملك�ة بھ�ا تعھ�دت الت�ي االلتزام�ات و االقلیمی�ة و الدولیة االلتزامات مع یتوافق عامة بصورة القانوني االطار ان •
 وعالمی�ة التص�ویت ف�ي المس�اواة مث�ل عالمی�ا المقبول�ة المب�ادئ على اثر قصور و كبیرة فجوة ھناك كان ذلك مع و الھاشمیة
 .االقتراع

 االنتخاب�ات الدارة مس�تقلة ھیئ�ة  تأس�یس و الق�انون یق�ین عل�ى یح�افظ ال�وطني التجم�ع قبل من الجدید االنتخاب قانون أعتماد •
 . القانونیة االصالحات من لمزید بدایة و تحسن على داللة

 حی�ث. المع�اییر و الكف�اءة ذل�ك ف�ي بم�ا االنتخابیة للدوائر التخطیط في الھامة االحكام ناحیة من تقصیر فیھ التشریعي االطار •
 نوعی��ة خطی��ر بش��كل قوض��ت والت��ي الس��كان حرك��ة ت��اثیر مراجع��ة دون  الس��ابقة االنتخابی��ة ال��دوائر تحدی��د  تطبی��ق  اعی��د

 المرشحین. بین متساویة غیر فرصا خلقت و القرویین و الحضریین الناخبین بین التصویت
 ھذه لكن و  االنتخابیة الحمالت خالل عامة بصورة المرشحون  بھا تمتع حقوق ھي الحركة و التعبیر حریة و التجمع حریة •

 و المرش�حین م�ن كبی�ر ع�دد وجود من بالرغم الدولة من كبیرة اجزاء في ھادئة بقیت و كبیر بشكل تنافسیة تكن لم الحمالت
 ع��دم و المتس�اویة غی��ر المالی�ة المص��ادر مس�تویات و القبلی��ة االنتم�اءات ال��ى االول�ى بالدرج��ة یع�ود ذل��ك و المتنافس�ة الق�وائم

 .المعارضة القوى بعض مشاركة
مرش�حون و حاالت من استخدام المال السیاسي مثل شراء االصوات و مح�اوالت التزوی�ر الت�ي ابل�غ عنھ�ا خ�الل الحم�الت.  •

اخرون محتجزون بتھم تشمل تزویر البطاقات االنتخابیة او حجبھا و عرض المال مقابلھا و مراقبون محلیون قدموا شكاوى 
 عن تاخیر اتخاذ االجراءات من قبل الھیئة المستقلة لالنتخابات و التطبیق غیر المتناسق للقانون.

بالمئة م�ن الن�اخبین الم�ؤھلین و لك�ن كثاف�ة  71سجلین بنسبة تصل الى عملیة التسجیل نتجت عن زیادة في نسبة الناخبین الم •
تسجیل الناخبین بالوكالة اثرت على مصداقیة عملیة التسجیل و اسفرت عن االدراك العام بعدم الثق�ة ف�ي دق�ة ق�وائم الن�اخبین 

 النھائیة.  
 نقاش��ات خل��ق ف�ي  بفعالی��ة س�اھمت حی��ث المذاع�ة و المطبوع��ة إع��الم وس�ائل  ح��ددت ذاتی�ة رقاب��ة و  ص�ارم تنظیم��ي اط�ار •

 ال  ح�ین ف�ي, محای�دة و متوازن�ة تق�اریر تق�دیم عل�ى قانونیا مجبرة العامة االعالم وسائل كانت حیث ، وحیویة عامة حواریة



 االع�الم ووس�ائل االعالم�ي و الص�حف  الب�ث الص�دد.تغطیة الحم�الت ف�ي بھ�ذا منظم�ة غی�ر الخاص�ة االع�الم وس�ائل تزال
 االنترنت كانت تجاریة. عبر االخباریة

 ، بالمئ�ة 10 وھ�ي االنتخاب�ات ف�ي الم�رأة مش�اركة نس�بة فإن الجدید بقي كما ھو االنتخابات الكوتا النسائیة المعتمد في قانون •
 المجموع من بالمئة 13.4 یمثلن الالتي و سیدة 191 مجموعھ ما االنتخابات ھذه في تنافسن اللواتي النساء مجموع بلغ حیث

المس��جلین. تمثی��ل النس��اء ف��ي ادارة  الن��اخبین م�ن  بالمئ��ة 51.8 نس��بة الم��رأة فی��ھ تمث�ل ال��ذي الوق��ت ف��ي ، للمرش��حین الكام�ل
 االنتخابات كان منخفض و خاصة في مناصب اتخاذ القرار.

وا ف�ي جمی�ع ال مراقب�ا اعتم�د 6990حلف المراقبین المحلیین لعب دورا مھما ف�ي ش�فافیة العملی�ة االنتخابی�ة و م�ا مجموع�ھ  •
 مركزا لالقتراع في كل مكان في الدولة لیراقبوا عملیات االقتراع و الفرز و تبویب النتائج.  4069

 

 الخلفیة) المعلومات االساسیة (

تم�ت ض�من  2013االنتخابات النیابیة السابعة عشر لمجلس النواب  التي عقدت في الثالث و العشرون م�ن ك�انون الث�اني لع�ام 
اطار تشریعي جدید و بموجب نظام انتخابي مختلط ، فق�انون االنتخ�اب المعتم�د الجدی�د  زاد ع�دد المقاع�د لمجل�س الن�واب ال�ى 

) مقعد لیجري انتخابھا بالتمثیل النسبي من خالل القوائم المغلقة . و ألول م�رة ت�م 27) مقعد  و أدخل الدائرة العامة من (150(
النتخاب�ات لتق�وم باالش�راف و ادارة جمی�ع مراح�ل االنتخاب�ات البرلمانی�ة ، و بل�غ الع�دد الكل�ي  للمرش�حین إنشاء ھیئة مس�تقلة ل

م�ن  86( 819من النساء) قد رشحوا للدوائر االنتخابیة المحلیة  و  105(  606) و التي منھا 1,425المتنافسین ما مجموعھ (
عامة . ھذه االنتخابات جرت على خلفیة بعض القوى السیاس�یة المقاطع�ة  و ) قائمة 61النساء ) للقوائم العامة المنشورة على (

، وحدة الشعبیة الدیمقراطي االردنيالغیر مشاركة في العملیة االنتخابیة ، (جبھة العمل االسالمي ، الحزب الشیوعي ، حزب ال
 .الحراك الشعبي) فئات من

 

 االطار القانوني

المعاھدات و االلتزام�ات الدولی�ة و االقلیمی�ة و المص�ادق علیھ�ا م�ن قب�ل المملك�ة االردنی�ة  االطار القانوني بشكل عام یلتزم مع
الھاشمیة لضمان سیر العملیة االنتخابیة بصورة مرضیة و مع ذلك ،  فقد احتوت على فجوات جوھریة  و  نواقص م�ن ش�أنھا 

المیة االقتراع .  كما ان اعتماد و اقرار  ق�انون االنتخ�اب أن تقلل من المبادئ العالمیة المقبولة مثل المساواة في االصوات و ع
الجدید من قبل مجلس االمة  كان تمسكا یقین�ا بھ�ذا الق�انون ، كم�ا  إن إنش�اء ھیئ�ة مس�تقلة الدارة االنتخاب�ات یعن�ي الس�عي نح�و 

 تطور ھذا الجانب  و مزیدا من االصالحات القانونیة .

عض االحكام الھامة  المتعلقة  في تعیین  وتخطیط الدوائر  االنتخابیة  بم�ا فیھ�ا الكف�اءة  ان االطار التشریعي الشامل قصر في ب
و المعاییر ، و لغایات ھذه االنتخابات  فان تخطیط ال�دوائر االنتخابی�ة الس�ابقة ت�م اع�ادة تطبییقھ�ا دون مراجع�ة و بوج�ھ یعك�س 

 الناخبین في المناطق الحضریة و الریفیة.الحراك الشعبي، لذا قوضت بشكل خطیر نوعیة من االصوات بین 

ان عالمی��ة الح��ق ف��ي التص��ویت تقلص��ت بس��بب اس��تبعاد بع��ض المجموع��ات الكبی��رة مث��ل أف��راد الق��وات المس��لحة، المخ��ابرات  
یمت�د  م الرسمیة عالوة على ذلك ایضا فان حق التصویت لم ھالعامة،األمن العام ، قوات الدرك و االمن العام أثناء تأدیتھم لمھام

لالشخاص الذین اعلنوا افالسھم و المتخلفین عقلیا و المج�انین اض�افة ال�ى ذل�ك, ل�م یك�ن ھن�اك احك�ام و نص�وص ت�نظم مس�الة 
التص��ویت و االقت��راع بالوكال��ة  و التص��ویت ف��ي الخ��ارج،و تص��ویت الموق��وفین و المس��جونین، و االش��خاص المحتج��زین قب��ل 

یع�ارض مب�ادئ االقت�راع العالمی�ة  و یع�ارض مب�دأ ان ك�ل م�تھم ب�ريء حت�ى تثب�ت  المحاكمة ضد االلتزامات الدولی�ة و بش�كل
جن�ب م�ع  ىادانتھ مبدا (افتراض البراءة ) . اج�راءات المرش�حین  و الجدول�ة الزمنی�ة مح�ددة بوض�وح ف�ي الق�انون و جن�ب ال�

كین الحصول على ترتیبات ناجح�ة و ماءة ، لتالنھج العملي للھیئة المستقلة لالنتخابات و التي تفسر االحكام بطریقة شاملة  و بن

 النتائج األولیة



ف��رص مالئم��ة  للط��امحین ف��ي التق��دم  و تص��حیح المعلوم��ات الناقص��ة . و ان وج��ود نق��ص ف��ي تفاص��یل اج��راءات  الحم��الت 
لف�ات مخااال أن االنتخابیة أسفرت عن تطبیق غیر متناسق لمراقبة و ادارة الھیئة المس�تقلة لالنتخاب�ات أثن�اء الحمل�ة االنتخابی�ة. 

ضئیلة تلقتھا اللجان االنتخابیة و غالبا ما تم التعام�ل معھ�ا بمج�رد ت�ذكیر بس�یط ح�ول قواع�د الحمل�ة  و ك�ان ف�ي الغال�ب یعقبھ�ا   
ازال��ة  الم��واد االعالمی��ة م��ن الحمل��ة . و ف��ي بع��ض الح��االت االخ��رى ت��م احال��ة بع��ض القض��ایا مباش��رة  ال��ى اللجن��ة المس��تقلة 

دورھا القضایا المھمة ال�ى الس�لطات المختص�ة و الھیئ�ات التنفیذی�ة تحدی�دا ، الش�رطة ، البل�دیات ، و لالنتخابات و التي تحول ب
 بعض القضایا للمحاكم. 

 

 ادارة االنتخابات 

الھیئة المستقلة لالنتخابات و المنش�أة ح�دیثا, حقق�ت جھ�ود كبی�رة ال�ى ح�د االن  لتحقی�ق مھامھ�ا عل�ى ق�در كبی�ر م�ن الش�فافیة و 
النزاھة .  و الترتیبات التقنیة تحققت بفاعلی�ة  و ض�من المواعی�د القانونی�ة و التنفیذی�ة و لك�ن ع�دم وج�ود تق�ویم انتخ�ابي ع�ام و 

لحة بتقی�یم مراح�ل  الترتیب�ات خط�وة بخط�وة . ان م�واد االنتخاب�ات كان�ت موزع�ة ف�ي الوق�ت موحد ل�م یس�مح الص�حاب المص�
المناسب  على اللجان االنتخابیة  و ایضا في مراكز االقتراع ، و الول م�رة  ك�ان ھن�اك اوراق اقت�راع مطبوع�ة تحت�وي عل�ى  

الم�راقبین المحلی�ین و ال�دولیین لمراقب�ة طباع�ة ع�وة و تم�ت داسماء  المرشحین  مع  مراعاة قدر عالي من االمن و الحمای�ة ، 
 االجراءات.  على الشفافیةمزیدا من  مما اضافاوراق االقتراع 

الھیئة المستقلة لالنتخابات كان علیھ�ا ان تواج�ھ العدی�د م�ن التح�دیات المتعلق�ة  ب�الثغرات و القص�ور و التناقض�ات ف�ي الق�انون 
االنتخ��ابي ، و  بب��ذل جھ��ود للمتابع��ة السلس��ة  و اكم��ال العملی��ة االنتخابی��ة اص��درت الھیئ��ة المس��تقلة لالنتخاب��ات ع��دد كبی��ر م��ن 

تنظم و تترجم  جوانب عدیدة من العملیة االنتخابیة مثل توزیع المقاعد في الدائرة االنتخابیة العامة   التعلیمات التنفیذیة الخاصة
( نقل نتائج االقتراع الى تخصیص المقاعد المحجوزة و المقاعد المدرجة في النظام النسبي )  عملیة تجمی�ع النت�ائج و مواجھ�ة 

لمقاعد و الذي في م�نظم ع�ادة  ف�ي ق�انون االنتخ�اب . ف�بعض ھ�ذه التعلیم�ات التحدیات  و االعتراضات  عند الفرز  و توزیع ا
استحدثت بشكل  متاخر في مسار العملیة  االنتخابیة و بالت�الي خلق�ت ش�عور م�ن الش�ك  تارك�ا القلی�ل م�ن الوق�ت  الس�تیعاب و 

عند اصحاب العالقة عالوة عل�ى  المزی�د  تطبیق بعض الخطوات المھمة  في سیر العملیة االنتخابیة  و اثارة القلق و عدم الثقة
من الخالفات الداخلی�ة ب�ین االص�الحیین و كب�ار المس�ؤولین و المتعلق�ة باالنتخاب�ات الس�ابقة  الت�ي اجری�ت تح�ت رعای�ة وزارة 

حدیدا في الداخلیة  ساھمت في تاخیر سیاسة اتخاذ القرار و مثل ھذه الخالفات تتكرر في ادنى مستویات  ادارة االنتخابات  و ت
 الدوائر االنتخابیة التي یكون فیھا رئیس اللجنة االنتخابیة مسؤول كبیر سابق في وزارة الداخلیة . 

 نظ�ام ان إدخ�ال . الن�اخبین تثقی�ف مس�ؤولیة لتولي المستقلة لالنتخابات للجنة صریح  تفویض یوجد بھ  ال االنتخابات ان قانون
 االقت�راع لبطاق�ات الجدی�د والمفھ�وم للن�اخبین، بطاق�ات وإص�دار بصوتین، باالدالء نالناخبی و الذي یتطلب من  مختلط انتخابي
 بأنش�طة أحیان�ا تن�وع وتض�ارب لمراقب�ة االنتخاب�ات  األوروب�ي الحظ�ت بعث�ة االتح�اد. الن�اخبین توعی�ة برامج لمنھجة اقترحت

المس�تقلة  للن�اخبین ف�أن اللجن�ة تثقیفی�ة خط�ة ف�ي حال�ة ع�دم وج�ود .من قب�ل مختل�ف اص�حاب العالق�ة االنتخابی�ة الناخبین تثقیف
 عل�ى الم�دني المجتم�ع منظم�ات في ح�ین رك�زت وإذاعیة، تلفزیونیة فقرات واذاعت  المطبوعات من انتجت العدید لالنتخابات

 ومبعثرة. محدودة الجھود ھذه كل ظلت حیث ،المحلي الصعید على التوعیة أنشطة

 العملی�ات س�المة عل�ى والمجتمع الصحاب العالقة  السلبي العام التصور لعكس لالنتخابات المستقلة للجنة األكبر التحدي وكان
 ف�ي والنزاھ�ة الش�فافیة لض�مان و الحظ�ت جھودھ�ا  الھیئ�ة أداء عل�ى كبی�ر ح�د إلى راضین فمعظمھم كانوا . السابقة االنتخابیة

 العملیة االنتخابیة.

  



  الناخبین تسجیل

 ،وتتض��من 1989 ع��ام من��ذ بطریق��ة جدی��دة الن��اخبین تس��جیل عملی��ة أس��اس عل��ى تجمیعھ��ا ت��م وق��د النھائی��ة، الن��اخبین قائم��ة
 الن�اخبین م�ن المائة في 71 تسجیل تم). الرجال من المائة في 48.2 و النساء من المائة في 51.8( من الناخبین  2.272.182

 كبی�ر ح�د إل�ى النھائی�ة الن�اخبین قائم�ة دق�ة ع�ن تح�دوا وتس�ائلوا  السیاسیة اصحاب العالقة اكثر. الممارسة ھذه خالل المؤھلین
 . المؤھ�ل م�واطن معرف�ة أو موافق�ة دون م�ن حت�ى أجری�ت الح�االت م�ن ھ�ذه  كثی�ر و كثافة اس�تخدام التس�جیل بالوكال�ة  بسبب

 لمراقب�ة األوروب�ي االتح�ادبعث�ة  . للن�اخبین لكثاف�ة التس�جیل بالوكال�ة   مجموعات المراقبین المحلییین صرحوا مرارا برفضھم
 تفتق�ر اللجن�ة أن إال الص�حیح، االتج�اه ف�ي وتسیر إیجابیة لالنتخابات الھیئة المستقلة  تبذلھا التي الجھود اعتبرت ان االنتخابات
 تس�جیل لم�وظفي بش�كل مباش�رة والت�دریب و االش�راف التوظی�ف في انھا لم تشارك كما الناخبین تسجیل عملیة على الصالحیة

 الج�ودة ذات الس�المة مزای�ا م�ع الواح�د االس�تخدام ذات للن�اخبین بطاق�ات م�رة ألول إص�دار تم اإلیجابي، الجانب إلى. الناخبین
 .االنتخابیة المخالف لقانون التصویت تكرار إضافي لعدم وقائي كإجراء العالیة

 

 اجواء الحملة االنتخابیة 

الحقوق الدستوریة المتعلقة بحریة التجمع و و حریة التعبیر و الحركة ممنوحة لكافة المرشحین خ�الل فترةالحمل�ة االنتخابی�ة و 
على العموم الحملة االنتخابی�ة  ل�م تك�ن ذات ط�ابع تنافس�ي ع�الي  ب�الرغم م�ن الع�دد الكبی�ر للمرش�حین و الق�وائم العام�ة  نظ�را 

. م�ن بع�ض جھ�ات المعارض�ة ف�ي العملی�ةاوت المصادر المالیة   بین المرش�حین و غی�ر المش�اركین  لالنتماءات القبلیة  و التف
وف��ي جمی��ع انح��اء ال��بالد كان��ت الحمل��ة االنتخابی��ة ھادئ��ة و متمرك��زة ف��ي الم��دن  و ظ��اھرة بوض��وح عب��ر الملص��قات الجداری��ة  

لی�ل م�ن النقاش�ات الحواری�ة ب�ین المرش�حین  و الق�وائم ع�ن الالفتات والتجمع في خیم الحمالت االنتخابیة . كما تم تنظیم ع�دد ق
االنتخابات و برامجھم االصالحیة  و لم یلعب االعالم  االجتماعي دور كبیر في الحمل�ة .  ع�دم  كثاف�ة و موض�وعیة  محت�وى 

االجی�ال م�ا ب�ین  الرسائل عكس عدم الترابط مع الوضع  االجتماعي و االقتصادي في البالد  و كذلك وجود فج�وة عمری�ة  ف�ي
المرشحین و الناخبین و الذین معظم اعمارھم في العشرینات ،  اما االسبوع الثاني من الحملة االنتخابیة  فلق�د ت�أثرت بظ�روف  
مناخیة قاسیة .و خالل فترة الحملة شھدت العملیة االنتخابیة عدد من االحتجاجات المتكررة في كل یوم جمعة   و الت�ي  تن�ادي 

 و مقاطعة االنتخابات . باالصالح 

 ت�م وق�د. االنتخابی�ة الحمل�ة فت�رة ف�ي والتزوی�ر األص�وات ش�راء ومحاوالت عدد من الحاالت تم استخدام المال السیاسي فیھا  ،
 ومادب�ا والبلق�اء والمف�رق عم�ان ف�ي الع�ام الم�دعي م�ن أم�ر بموج�ب المرش�حین ذلك في بما معھم والتحقیق بھم المشتبھ اعتقال
 لألندی�ة" التبرع�ات" و للن�اخبین الم�ال وتقدیم حجبھا، أو الناخبین بطاقات تزویر في تورطھم بصورة غیر قانونیة  یشتبھ الذین

حلف المراقبین المحلیین اتھم الھیئة المس�تقلة .معلقة تزال ال المحاكم ان قرارات حین في بكفالة عنھم وتم االفراج . والجمعیات
 ف�ي ابل�غ عنھ�ا بم�ا قلیلة متفرقة حوادث. للمحاكم واحالتھم عنھا المبلغ الحاالت حتى أو فوریة ءاتإجرا اتخاذ بعدم  لالنتخابات

و . التحقی�ق قی�د ت�زال ال الح�وادث ھ�ذه و المفرق،والزرق�اء ارب�د، ف�ي عل�ى المرش�حین و ھج�وم والخی�ام  السیارات حرق ذلك
 مختل��ف ب��ین متس��اویة غی��ر ادى ال��ى ف��رص الحمل��ة االنتحابی��ة مم��ا نفق��ات تجدی��د إل��ى یفتق��ر السیاس��یة الجدی��د  األح��زاب ق��انون

تص�ل   اإللزامي مستردة ودیعة لطلب البلدیات بعض قرار فإن ذلك، إلى وباإلضافة. تضررا األكثر ھى المرأة وان المرشحین
 المالی��ة بس��بب الم��واردو ذل��ك  ل��م یخ��دم المرش��حین و الق��وائم العام��ة  االنتخاب��ات بع��د الحمل��ة م��واد إلزال��ة دین��ار 4000 حت��ى

 المحدودة. 

 وسائل اإلعالم

اطار تنظیمي صارم  و رقابة ذاتیة حددت  وسائل إعالم المطبوعة و المذاعة حیث ساھمت بفعالیة  في خلق نقاش�ات حواری�ة 
ال ت�زال وس�ائل عامة وحیویة ، حیث كانت وسائل االعالم العامة مجبرة قانونیا على تقدیم تقاریر متوازنة و محایدة ,في حین  

منظمة بھذا الص�دد . و رك�زت اإلذاع�ة العام�ة ف�ي التلفزی�ون االردن�ي ال�ى جان�ب تقاریرھ�ا  ع�ن جالل�ة  االعالم الخاصة غیر
الملك و الحكومة و  بشكل كبیر ایضا على الھیئة المستقلة لالنتخابات  كما عرض التلفزیون االردني للمتنافس�ین دقیق�ة مجانی�ة 

مباشرة  سعیا منھم في مساعدة  المواطنین على اتخاذ قرارات مستنیرة  اال أنھ ت�م اس�تغالل ھ�ذا االم�ر فق�ط واحدة على الھواء 



من قبل  عدد محدد من المرشحین في الدوائرة المحلیة و القوائم العامة . و في كثیر  من االحیان كانت تغطیة الحملة  من قب�ل 
ن ھ�ذه المحط�ات و ھ�ي قن�اة نورمین�ا ، و قن�اة جوس�ات، ،  قن�اة األردنی�ة ، و االعالم الخاص غیر متوازنة ، حیث أن أربعة م

 قناة الحقیقة الدولیة ، ھي ملك لبعض رؤساء القوائم العامة أو المرشحین و علیھ یتم منحھم وقت اضافي على الھواء . 

اما البث االعالمي ووسائل االعالم االخباریة عبر االنترنت م�ا ع�دا بع�ض القن�وات مث�ل  قن�اة رؤی�ا و رادی�و البل�د فغل�ب عل�ى 
تغطیتھا للحملة االنتخابیة طابع تجاري  الى حد كبیر , فالحمالت المدفوعة من قبل المرشحین و القوائم العام�ة و المص�رح ب�ھ 

خابات دون تحدید للسقف الم�الي ق�د تج�اوز ح�دود تغطی�ة الحم�الت ف�ي العدی�د م�ن وس�ائل االع�الم من قبل الھیئة المستقلة لالنت
عالوة على ذلك  ف�إن  الكثی�ر م�ن و س�ائل االع�الم ل�م تس�تطع التفری�ق بوض�وح  ب�ین محت�وى التحری�ر المس�تقل و ب�ین تغطی�ة 

المرش�حین , مم�ا أدى ال�ى تض�لیل الم�واطنین و اث�ارة الحملة المدفوعة,  بما فیھا اجراء مقابالت و برامج  حواریة تستضیف  
المخاوف و القلق لدیھم حول المبادىء المھنیة لالعالمیین ، و بالرغم من تضافر جھود بعض اجھزة االعالم اال أن القلی�ل م�ن 

ن المش�اركة  م�ع النقاشات الحواریة  االنتخابیة  كانت منظمة ، كما واجھت وسائل االعالم صعویة في ایج�اد مرش�حین یرغب�و
ان االعالنات المدفوعة  لوحظ�ت عل�ى نط�اق واس�ع م�ن وس�ائل االع�الم المطبوع�ة ف�ان معظ�م الص�حف رك�زت عل�ى العملی�ة 
االنتخابیة و حت�ى ان بعض�ھا خص�ص قس�ما خاص�ا لالنتخاب�ات ، كم�ا ان ص�حیفة الغ�د الخاص�ة عرض�ت للق�وائم العام�ة قس�ما 

ذكر بأن صحیفة الرأي الحكومیة منحت مساحة كبیرة  للھیئة المس�تقلة لالنتخاب�ات مخصصا الدراج برامجھم ، ومن الجدیر بال
,باالضافة الى ان وسائل  االعالم على االنترنت اضافت الحیویة على  الساحة االعالمیة و الذي كان�ت تحظ�ى بمس�توى اعل�ى 

ت��ي ادخل��ت عل��ى ق��انون الص��حافة و اعتم��دت التع��دیالت ال 2012م��ن ایل��ول م��ن ع��ام  16م��ن الحری��ة التنظیمی��ة، فف��ي  ال 
المطبوعات لتنظیم ھذا االعالم  و تھدد ھذه الحریة اال انھ لم یطبق بع�د و ل�یس ل�ھ أي ت�أثیر ملح�وظ عل�ى تغطی�ة الحمل�ة عب�ر 
االع��الم االلكترون��ي . كم��ا ان العدی��د م��ن المح��اورین أبلغ��وا بعث��ة االتح��اد االوروب��ي  لمراقب��ة االنتخاب��ات ب��أن بع��ض المواق��ع 

 اللكترونیة االخباریة  تقوم بابتزاز المرشحین الجبارھم على االعالن و الدعایة  عبر مواقعھم االلكترونیة . ا

 

 مشاركة المرأة 

بالمئ�ة ، حی�ث بل�غ مجم�وع  10وفقا لقانون االنتخابات الجدید فإن نسبة مشاركة المرأة في االنتخابات بقی�ت عل�ى حالھ�ا و ھ�ي 
بالمئة من المجموع الكامل للمرشحین ،  13.4سیدة و الالتي یمثلن  191ھذه االنتخابات ما مجموعھ  النساء اللواتي تنافسن في

) قائم�ة عام�ة... ھن�اك ق�ائمتین 61بالمئة  من الناخبین المسجلین ، و من ب�ین ال  ( 51.8في الوقت الذي تمثل فیھ المرأة نسبة 
قوائم االخرى فإن المرشحات من النساء تم ادراجھ�م ع�ادة ف�ي المرك�ز فقط  تم ترأسھما من قبل مرشحات من النساء ، و في ال

الخامس او ادناه  و بالتالي كانت لدیھم فرص أقل في أن ی�تم انتخ�ابھن .ل�م یس�مح للم�رأة ف�ي العش�ائر البدوی�ة   بالمش�اركة ف�ي 
الض�رورة ان ی�تم تمثیلھ�ا م�ن قب�ل الم�رأة  فم�ا االنتخابات الداخلیة ، فالمقاعد الثالثة االضافیة في نظام الكوتا في البادی�ة ل�یس ب

زالت المرأة  مثبطة العزیمة من الدخول في االمور السیاسیة وذلك عائد مبدئیا السباب ثقافیة  ، باالضافة الى ذلك  فإن حقیق�ة 
االسرة و القیم و ) من الدستور و ھو یعتمد على 6المجتمع االردني و حسبما ھو منصوص علیھ في التعدیل الجدید في المادة (

المبادئ المحلیة و التي تعد المرأة الركیزة األساسیة لھا . مما یخلق حاجزا  اضافیا على تاكید فاعلیة  المرأة في الحیاة  و على 
 بالمئ�ة  ف�ي  لج�ان المن�اطق االنتخابی�ة لك�ن ھ�ذه النس�بة 10الساحة السیاسیة . و نسبة تمثیل المرأة في  ادارة االنتخابات كانت 

بالمئة  في لجان الفرز و االقتراع ، و ھذا یؤك�د النزع�ة  ب�أن الم�رأة  غالب�ا م�ا  ی�تم توظیفھ�ا بوظ�ائف ذات  51.2ارتفعت الى 
 مستوى اقل و نادرا ما تتولى مناصب قیادیة .

 

 مشاركة األقلیات و المجموعات االخرى 

من الكوتا  لضمان المقاعد البرلمانیة الممنوحة  نتیجة لم�ا ھ�و الشیشان و الشركس و المسیحیین و كذلك القبائل البدویة تستفید  
) م��ن ق��انون االنتخ��اب ، فق��د ت��م تخص��یص ث��الث مقاع��د للشیش��ان و الش��ركس ، و تس��عة مقاع��د 8منص��وص علی��ھ ف��ي الم��ادة (

ھ�م  م�ن اص�ول للمسیحیین ، تسع مقاعد  الكب�ر ث�الث عش�ائر بدوی�ة ف�ي الش�مال  و الوس�ط و الجن�وب .أم�ا االردنی�ین وال�ذین 
 فلسطنیة , رغم انھم یمثلون  نسبة عالیة من المجنمع االردني اال ان دورھم في الحیاة السیاسیة  یعتبر تمثیال ناقصا .



 المراقبین المحلیین

) منظمة من منظمات المجتمع المدني انضمت للعملی�ة االنتخابی�ة م�ن خ�الل  تش�كیلھا ل�ثالث ائتالف�ات و تحالف�ات  250حوالي (
م�راقبین محلی�ین  و ھ�ي بالتحدی�د ك�ل م�ن ، الحل�ف  الم�دني  لمراقب�ة االنتخاب�ات االردنی�ة النیابی�ة ، حل�ف النزھ�ة لمراقب�ة من 

االنتخابات و الحلف الوطني، كما ان منظم�ات المجتم�ع الم�دني نف�ذت جھ�ودا  كبی�رة ف�ي مج�ال توعی�ة و تثقی�ف الن�اخبین  م�ن 
نقاش�یة ، و تنظ�یم النش�اطات التفعالی�ة التثقیفی�ة للن�اخبین ، كم�ا نش�ر حل�ف الم�راقبین خالل نشر مواد اعالمیة و اج�راء حلق�ات 

) مراقب على المدى البعید لتقییم كل مراحل العملیة االنتخابیة بما فیھا تسجیل الناخبین، ترشیح المرشحین 522المحلیین نحو (
) مراك��ز اقت��راع  ف��ي انح��اء 4,069ق��ب  عل��ى ح��والي () مرا6,990و حم��الت الدعای��ة . و ف��ي ی��وم االنتخاب��ات ق��اموا بنش��ر (

 المملكة لمراقبة االقتراع و الفرز و جدولة النتائج . 

 

 الشكاوى( االعتراضات )  و االستئنافات 

اج��راءات الش��كاوى لتس��جیل الن��اخبین معرف��ة نص��ا ف��ي ق��انون االنتخاب��ات و التعلیم��ات التنفیذی��ة  حی��ث تلق��ت الھیئ��ة المس��تقلة 
) منھ�ا حول�ت ال�ى المحكم�ة االبتدائی�ة  حی�ث ت�م قب�ول 7,437) اعتراض على قائمة الن�اخبین المؤقت�ة ، (25,265( لالنتخابات

)  شكوى ، في ح�ین أن الش�كاوى عل�ى  مرش�حي ال�دائرة المحلی�ة و الق�وائم العام�ة كان�ت أق�ل ع�ددا و اح�دثت تغی�رات 6208(
مستقلة لالنتخابات . و الول مرة تملك محكمة االستئناف السلطة في البت في طفیفة على القائمة البرلمانیة التي نشرتھا الھیئة ال

ش��كاوى الترش��یح  واس��تطاعت التعام��ل م��ع  قض��ایا قلیل��ة خ��الل  االط��ار الزمن��ي المح��دد ، و ف��ي الواق��ع  ان ق��رارات محكم��ة 
عة قرار الھیئ�ة الس�تقلة لالنتخاب�ات االستئناف تكون  نھائیة  قد تقضي بحرمان المرشحین و الناخبین من فرصة ثانیة من مراج

، و مازالت اجراءات الشكاوى و االعتراضات  خالل عملیة الف�رز و االقت�راع تفتق�ر ال�ى التنظ�یم المطل�وب ، حی�ث ان انش�اء 
 امكانیة الشكوى  فقط  للمرشحین و ممثلیھم لالعتراض على عملیة تنفیذ اجراءات االقتراع و الفرز دون اطار زمني .  

 

 قتراع و الفرزاال

 وقتھ�ا في افتتحت المراقبة االقتراع مراكز و.المتقطعة المحلیة العنف حاالت بعض من بالرغم سلمیا و ھادئا االقتراع یوم كان
 مراك�ز ف�ي الع�املین قب�ل م�ن البطیئ�ة التحض�یرات و الفنی�ة الخل�ل لم�واطن اساس�ا ذل�ك یرج�ع و س�اعة غض�ون ف�ي او المحدد

 و المراقب�ة االقت�راع مراك�ز ف�ي فع�ال و م�نظم نح�و ف�ي ت�م التص�ویت و متاح�ة كانت لالنتخاب المھمة المواد جمیع و االقتراع
 نزاھ�ة عل�ى  ت�اثیر اي لھ�ا یك�ن ل�م التي و المخالفات بعض مع كبیر بشكل متبعة كانت المراقبة المراكز في االقتراع اجراءات

 اجمالي.  بشكل العملیة

 وض�ع ع�دم ال�ى یع�ود االساس�ي الس�بب و ك�اف بش�كل محمی�ة تكن لم المراقبة االقتراع مراكز من عدد في التصویت سریة ان
 تص��رفوا فلق��د االقت��راع ف��ي الع��املین ام��ا. الن��اخبین اھم��ال بس��بب ك��ذلك و المفت��وح التص��ویت ممارس��ة و كافی��ة اقت��راع مراك��ز

 ح�ول االنتش�ار واس�عة دعائی�ة م�واد و حم�الت انش�طة ھن�اك فان الدعائیة الحمالت انظمة مخالفات عن اما. نزاھة و باحتراف
 م�ن اض�افیة لس�اعة االقت�راع وق�ت تمدی�د تم قد و االنتخابات لمراقبة االوربي االتحاد مراقبي قبل من لوحظت االقتراع مراكز

 عش�ر خمس�ة و الثامنة الساعة تمام في و. البالد انحاء جمیع في الطویلة الناخبین صفوف بسبب لالنتخابات المستقلة الھیئة قبل
 الناخبین. من بالمئة ٥٦.۷ حضور عن لالنتخابات المستقلة الھیئة رئیس اعلن دقیقة

 ال�ذین و وك�الء و العام�ة الق�وائم ممثل�وا و المرش�حین بحض�ور و المراقب�ة االقت�راع مراك�ز ف�ي فع�ال باس�لوب الف�رز اجري و
 عملی�ة ان حی�ث المراقب�ة االقت�راع مراك�ز ف�ي ج�دا جی�د ال�ى جی�د م�ن الف�رز عملی�ة قیمت قد و. العملیة نزاھة بشمولیة اسھموا
 تبوی�ب ع�ن ام�ا. المراقب�ة االقت�راع مراك�ز اغل�ب ف�ي عرض�ت الرس�میة النت�ائج م�ن نس�خة و كبی�ر بشكل محترمة كانت الفرز
 تبوی�ب مراك�ز ف�ي االنتخاب�ات لمراقب�ة االورب�ي االتحاد بعثة مراقبي قبل من ایجابیا قیم فانھ االنتخابیة الدوائر لجان في النتائج
 المراقبة.  النتائج



 المرش�حین ب�ین البلق�اء و جرش الطفیلة، المفرق، الكرك، معان، عجلون، في عنھا ابلغ محلیة لكنھا و خطیرة اشتباكات اندالع
 ق�وات قام�ت فق�د عجل�ون و الك�رك ف�ي ام�ا.  متوقع�ة نتائج و مزعومة لممارسات افعال ردود في الشبان من مجموعات بین و

 عل�ى ب�الھجوم خاس�ر محل�ي مرش�ح مس�اندوا قام النتائج اعالن بعد معان في و للدموع المسیل الغاز باستعمال بالتدخل الشرطة
 ف��ي تغیی��رات ع��ن ابل��غ فق��د االول��ى ال��دائرة ف��ي البلق��اء ف��ي ام��ا. حتف��ھ لق��ى شخص��ا ان زع��م و ع��ام مبن��ى و  االقت��راع مراك��ز

  مراقبة. اقتراع مراكز ثالث في النتائج بروتوكوالت

 

ى بعد تلقي دعوة من الھیئة المستقلة لالنتخاب�ات ف�ي المملك�ة االردنی�ة الھاش�میة  تواج�دات بعث�ة االتح�اد االوروب�ي لمراقب�ة االنتخاب�ات عل�
، و یقود البعثة رئیس الم�راقبین الس�ید دافی�د م�ارتن ، عض�و البرلم�ان األوروب�ي (المملك�ة  2012كانون االول  13اراضي المملكة  منذ 

دولة  أعض�اء ف�ي االتح�اد االوروب�ي ،   27) مراقب  من 80نشرت بعثة االتحاد االوروبي لمراقبة االنتخابات ( ) ، و بالمجمل ،المتحدة 
ك�ذلك وفق�ا منھا النرویج و سویسرا في جمیع  أنحاء البالد لتقییم كامل العملیة االنتخابیة  وفقا للتعھدات الدولیة و االقلیمیة  لالنتخابات  و 

 ن المملكة االردنیة الھاشمیة . لقوانی

حی�ث ص�ادق بالكام�ل  عل�ى ھ�ذا البی�ان ، كم�ا ان ئاسة السید كریس�تیان دان  بری�دا و انضم  للبعثة و فد من أعضاء البرلمان االوروبي بر
ولیة لالنتخابات المصادق علیھا  بعثة االتحاد االوروبي لمراقبة االنتخابات مستقلة في نتائجھا و استنتاجاتھا وفقا العالن مبادئ المراقبة الد

) مراكز 355المراقبین   بزیارة أكثر من(   . و في یوم االنتخاب ، قام2005في الوالیات المتحدة االمریكیة  في تشرین االول من عام  
ة االتحاد االورورب�ي لمراقب�ة )  دائرة انتخابیة في المملكة االردنیة الھاشمیة ، لمراقبة التصویت و الفرز.  و ستبقى  بعث45اقتراع  في( 

االنتخابات  في ال�بالد لمراقب�ة  تط�ورات مرك�ز االنتخ�اب   و تبوی�ب النت�ائج و س�یتم نش�ر  التقریرالنھ�ائي متض�منا التوص�یات التفص�یلیة  
للھیئ��ة المس��تقلة   خ��الل ش��ھرین م��ن االج��راءات االنتخابی��ة ، و تعب��ر بعث��ة االتح��اد االوروب��ي لمراقب��ة االنتخاب��ات ع��ن ش��كرھا و تق��دیرھا 

لالنتخابات  و سائر السلطات االردنیة االخرى، و االحزاب السیاسیة  و المجتمع المدني  و كذلك للشعب االردني  لحضورھم و تع�اونھم  
ة الھاش�میة  وال�دول أثناء المراقبة ، كم تتقدم بعثة االتحاد االوروبي لمراقبة االنتخابات بالشكر لوفد  االتحاد االوروبي في المملكة االردنی�

 االعضاء في االتحاد االوروبي  والمبعوثین الدبلوماسیین المتواجدین في االردن  لدعمھم .
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