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 مؤتمر صحفي
 بعثة ااالتحادد ااالووررووبي لمرااقبة ااالنتخاباتت تقدمم االتقريیر االنهھائي وو االتوصيیاتت االفنيیة لالنتخاباتت االمقبلة 

االيیومم دديیفيید ماررتن ررئيیس مرااقبي بعثة ااالتحادد ااالووررووبي لمرااقبة ااالنتخاباتت في االمملكة ااالررددنيیة  قدمم – 2013ماررسس  27عمانن , 
  كانونن االثاني. –ااالنتخاباتت االبرلمانيیة في شهھر يینايیر  تتبع وو االتياالهھاشميیة االتقريیر االنهھائي للبعثة مع االتوصيیاتت االفنيیة 

ووسائل ااإلعالمم .  ووتنظيیم تمويیل االحمالتت ااالنتخابيیة٬، ووتنظيیم ووعلى قدمم االمساووااةة ااالقترااعع االعامم تتناوولل تنفيیذ حق االتوصيیاتت االرئيیسيیة
كما اانن ررئيیس مرااقبي االبعثة سوفف يیقومم بتعزيیز االتقيیيیم اااليیجابي ااالبتداائي لالقترااعع . االتقريیر االنهھائي وو االتوصيیاتت وو االتي قدمت اامس 

 االى االلجنة االمستقلة لالنتخاباتت وو االحكومة للنظر فيیهھا.

 االتوصيیاتت ذذااتت ااالوولويیة االتي حدددتهھا بعثة ااالتحادد ااالووررووبي لمرااقبة ااالنتخاباتت تتضمن:

االنظر في إإددررااجج أأحكامم لترسيیم ددوورريي للحدوودد في االدستورر بما في ذذلك معايیيیر (كالنطاقق وواالسكانن) وواالكفاءةة ووااإلططارر االزمني لتعكس 
. ووتأكيیًداا على مبدأأ أأساسي من مباددئئ ااالنتخاباتت االعالميیّة كأساسس االمساووااةة في تمثيیل عددد من االناسس وولتوفيیر تساوويیًا في ااألصوااتت

لنسبّي للتمثيیل االديیموقرااططي٬، يیتّم ترسيیم حدوودد االدوواائر ااالنتخابيیة بطريیقة ال يیتجاووزز فيیهھا عددد االسكانن االُمَمثليین مباددئئ االمساووااةة وواالتمثيیل اا
٬، على االترسيیم االمستقبلّي أأنن يیصّحح هھھھذهه االفوااررقق ووبالتالي يیتجنب االغش االمقّوضة بشّدةة. نظًراا لإلختالفاتت االهھائلة في االدوواائر ااالنتخابيیة

 .االسيیاسيّ 

من خاللل حواارر ووططني ووشامل بإمكانن ااألررددنيیيین ااتخاذذ قرااررااتت بشأنن االنظامم ااالنتخابي االذيي يیعبّر عن ططموحاتت االشعب ووررغباتهھ إإلى 
وتت ووااحد غيیر قابل للتحويیل' ال يیدعم ااألحزاابب االسيیاسيیة بل االحكومة االمقبلة إإذذ أأنّن االنظامم ااالنتخابي االحالي االمبني على أأساسس 'ص

 يیستفيید منهھ إإلى حد كبيیر االمرشحونن ااألفراادد ليیس إإال.

ز إإذذاا تّم ااإلبقاء على االنظامم ااالنتخابي االحالي االمختلط٬، يیمكن االنظر في االقواائم االوططنيیّة ووفتحهھا لألحزاابب االسيیاسيیّة فحسب من أأجل تعزيی
نواابب.ددوورر هھھھذهه ااألحزاابب في مجلس اال  

يیمكن االنظر في إإززاالة ااألحكامم عن االسلطة االتنظيیميیّة االمتزاامنة للجنة ااالنتخاباتت االمستقلّة وومجلس االوززررااء في كّل من قانونن 
 ااالنتخاباتت ووقانونن لجنة ااالنتخاباتت االمستقلّة لضمانن ااستقالليیّة فّعالة ووسلطة تنظيیميیّة غيیر مقيیّدةة للجنة ااالنتخاباتت االمستقلّة.

أأنظمة االحمالتت ااالنتخابيیة ااإلعالميیة عن ططريیق توسيیع االتزاامم االمعاملة االعاددلة وواالمحايیدةة من االمرّشحيین ليیشمل ووسائل يیُمكن تحسيین 
ااإلعالمم االخاصة في هھھھذهه ااألنظمة وومن خاللل تحديید ااالنتهھاكاتت وواالعقوباتت في خاللل فترةة ااالنتخاباتت ووتخصيیص ددقائق مجانيیة 

سيیما بالنسبة إإلى االمرشحيین على االمستوىى االوططني. وويیجب ووضع إإجرااءااتت ووااضحة  للمرّشحيین على ووسائل ااالعالمم االعامة٬، ال
 وومالئمة بشأنن توززيیع االدقائق االمجانيیة ووططريیقة تخصيیصهھا.

	  

هھھھذهه االتوصيیاتت ذذااتت ااألوولويیة ووكذلك جميیع  تكونن أأنن لمرااقبة ااالنتخاباتت  ااالتحادد ااألووررووبي بعثة  أملت "قالل ررئيیس االمرااقبيین
االنهھائي االبعثة  مقدمة في تقريیر ااالقترااحاتت ااألخرىى اال سوفف تؤخذ بعيین ااالعتبارر من قبل  - بهھا على االرغم من أأنهھا غيیر ملزمة -

.االسلطاتت ووجميیع أأصحابب االمصلحة ااآلخريین في االعمليیة ااالنتخابيیة"٬،  

 

ااالتحادد ااالووررووبي لمرااقبة ااالنتخاباتت كما  ووكذلك ااكد ررئيیس بعثة االمرااقبيین دديیفيید ماررتن على االتقيیيیم اااليیجابي لالنتخاباتت االبرلمانيیة  من قبل بعثة
 ااعلن عنهھا من قبل االبعثة في االبيیانن ااالوولي بعد يیوميین ااثنيین من يیومم ااالنتخاباتت .
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يینايیر  23وو قالل دديیفيید ماررتن " اانن ااالنتخاباتت االبرلمانيیة االتي ااقيیمت في  كانونن االثاني  – ووضعت عالمة فاررقة في جواانب كثيیرةة في  2013 –
 االتطورر االديیمقرااططي للملكة ااالررددنيیة االهھاشميیة ".

االذيي ااعتمد  في ااإلططارر االقانوني أأووجهھ االقصورر االخطيیرةة بشكل جيید على االرغم من قد ااددبرتت ااالنتخاباتتتقنيیا فانن  كما لخص ررئيیس االمرااقبيین "
يیا االى حد كبيیر بالرغم من بعض االحوااددثث االعنيیفة االمحليیة االمتفرقة . وو كانن ااالقترااعع وو االفرزز وو عد مؤخراا. حيیث اانن يیومم ااالنتخابب كانن هھھھاددئا وو سلم

 ااالصوااتت وو ااعالنن االنتائج مداارراا بشكل جيید في مرااكز ااالقترااعع وو مرااقبا من قبل مرااقبي بعثة ااالتحادد ااالووررووبي لمرااقبة ااالنتخاباتت . 

افيیة للجنة االمستقلة لالنتخاباتت فانهھا قد تاثرتت سلبيیا بسبب االتاخيیر في نتائج جدوولة االداائرةة االوططنيیة " وو في االتقيیيیم االشامل لصوررةة االنزااهھھھة وو االشف  

  

:مالحظة للمحررريین  

 23لمانيیة في اانن بعثة ااالتحادد ااالوورربي لمرااقبة ااالنتخاباتت كانت مدعوةة من قبل االلجنة االمستقلة لمرااقبة ااالنتخاباتت وو ذذلك لمرااقبة ااالنتخاباتت االبر
يینايیر  كانونن االثاني  – دديیسمبر  13. وو اانن االبعثة حضرتت االى ااالررددنن من تارريیخ 2013 – كانونن ااالوولل  – فيیبراايیر  7وو لغايیة  2012 – باطط ش – – 
مرااقبا من كافة  اانحاء ااعضاء ددوولل ااالتحادد ااالوورربي وو االنروويیج وو سويیسراا . وو اانن  80حيیث ررااقبت ااالنتخاباتت االبرلمانيیة بوجودد ااكثر من  2013

لل االى االبعثة قد ووقعت مذكرةة تفاهھھھم مع االلجنة االمستقلة لالنتخاباتت وو ووززااررةة االخاررجيیة تضمن حريیة االحركة لكافة ااعضاء فريیق االبعثة وو االدخو
ددوولل  مرااكز ااالقترااعع وو االموااقع االتابعة وو االهھيیئاتت وو االمعلوماتت ذذااتت االصلة. اانن بعثة ااالتحادد ااالووررووبي مستقلة من ددوواائر ااالتحادد ااالووررووبي وو

 ااألررددنيیة لمملكةقواانيین اا ووكذلكمدوونة قوااعد االسلوكك وو االمرااقبة االدووليیة لالنتخاباتت مباددئئ إعالننب ااالعضاء وو ملزمة بالبقاء على االحيیادد وواااللتزاامم
 االهھاشميیة.

	  


