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التفصيلي  تقرير ال 

 بعثة الزيارة الاستطالعية 

 ألاردنلالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات/ 

2017( آب/ أغسطس 13-17)

دارات الانتخابية املنظمة العربية لل  

 بالتعاون مع  

 الهيئة املستقلة لالنتخاب ) الاردن(  

 و 

روع الاقليمي للمساعدات الانتخابية / برنامج الامم املتحدة الانمائي املش





 

 

 

 

 للمنظمة التنفيذي املكتب رئيس كلمة

 فارس أبو  زهير  الدكتور 

 ) األردن)لالنتخاب  املستقلة الهيئة/  ضيناملفو  مجلس عضو 

 

 .الخبرات ونقل للتفاعل نوعية وسيلة..  االستطالع بعثات

 

 املمارسات أفضل وفق انتخابات إلى للوصول  كافية -أهميتها على- االنتخابي بالشأن العالقة ذات النظرية األدبيات تعد لم

 .العاملية الديمقراطية

 

  هناك أن صحيح
 
  شروطا

 
  وأسسا

 
 لكن الناخبين، ثقة على تحوز  التي والنزيهة فةالشفا االنتخابات في توفرها من بد ال  راسخة

 باالعتبار  تؤخذ أن بد ال  والتي والثقافية، والسياسية االجتماعية الخاصة ظروفه له بشري  مجتمع كل أن هو  أيضا الصحيح

 ثلوم   قيم مع تتناقض أن يمكن ال  الغالب في -عنها النظر  وبغض- والتي االنتخابية، املمارسة في تجربته تقييم عند

ا يهمهم الذي القرار  اتخاذ في الناس ومشاركة الديمقراطية ، حاضر 
 

 الوسيلة االنتخابات وتبقى ومستقبال

  األكثر 
 
ا فعالية  .البشرية للمجتمعات األساسية الحقوق  كأحد تصنف والتي النبيلة، األهداف هذه لتحقيق وتأثير 

 

 
 
  تحتل ستبقى االنتخابات مجال في العاملة واإلدارات الهيئات بين الخبرات وتبادل تراكم أن ويقينا

 
، مكانة

 
 وتلعب خاصة

ا   دور 
 
 لإلدارات العربية الرابطة تنظمها التي االستطالعية البعثات أو  الزيارات فإن اإلطار  هذا وفي املجال، هذا في هاما

  تصب هو، كما الواقع على والتعرف االطالع بهدف االنتخابية
 
 االنتخابية، اإلدارات عمل وتجويد تطوير  مصلحة في حتما

 
 

 .العربية املجتمعات ثقة على تحوز  التي االنتخابات إلى وصوال

  األخيرة األردنية والالمركزية البلدية لالنتخابات العربية الرابطة وبعثة
 
  خطوة

 
 .الصحيح االتجاه في ناجحة

 

 





 

 

 

 

 البعثة رئيس كلمة

 ناصر حنا الدكتور 

 ) فلسطين) املركزية االنتخابات لجنة رئيس

 

 تنظيم في األردنية التجربة على لالطالع االنتخابية، لإلدارات العربية للمنظمة االستطالعية البعثة ترؤس كثيًرا أسعدني قد

 . 2017 العام من (أغسطس) آب شهر  في جرت التي املحافظات ومجالس البلدية االنتخابات وإدارة

  إطاًرا االستطالعية البعثة شكلت حيث
ً
 في األعضاء وغير  األعضاء العربية الدول  من عدد في االنتخابات ملسؤولي جامعا

 في العملية التجارب من واالستفادة الخبرات لتبادل املشاركين بين والتشبيك للتواصل حقيقية فرصة ووفرت املنظمة،

 اإلقليمي التعاون  قواعد ترسيخ في واملتمثل للمنظمة، الرئيسية األهداف أهم أحد تحقق بذلك وهي االنتخابات، تنفيذ

 .الدولية االنتخابية املمارسات أحدث لتطبيق بأدائها لالرتقاء العربية، االنتخابية اإلدارات بين الفنية الخبرات وتبادل

 العربية للمنظمة واملنهي الفني للدور  تقديري  أسجل أن البعثة، هذه في املشاركين زمالئي عن وبالنيابة املناسبة بهذه أود

 تيسير  على واإلشراف والتنظيم اإلعداد في املساندة والطواقم العام وأمينها التنفيذي بمكتبها ممثلة االنتخابية، لإلدارات

 .منها املرجوة األهداف تحقيق وإنجاح االستطالعية البعثة مهمة

 الدعم على الكاللدة خالد الدكتور  برئيسها ممثلة الشقيق، األردن في لالنتخاب املستقلة للهيئة الجزيل بالشكر  وأتقدم كما

 .بأعمالها للقيام الالزمة التسهيالت كافة وتقديم البعثة، الستضافة املسبوق  غير 

 .إنشاءها منذ العربية للمنظمة اإلنمائي املتحدة األمم لبرنامج واملستمر  الكريم الدعم أثمن أن يفوتني وال  ماك
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قائمة املحتويات

الصفحة البيان  

9تقديم 

البعثــــة  آلياتوفع أنشطة: ألاول الجزء 

10اليوم التعريفي  .1

12يوم الانتخاب  آلياتالزيارت امليدانية لفع .2

14جلسة التغذية الراجعة  .3

: املرحلة التحضرية للبعثةثانيال الجزء

 
ا
15الخطة التنفيذية وتحديد احتياجاتها  إعداد: اول

 :
ا
16فريق تنفيذ البعثة  تشكيلثانيا

 
ا
 ثالثا

ا
16 : اعتماد البعثة رسميا

 
ا
17: توجيه الدعوة للمشاركة في البعثة رابعا

 
ا
19لخاصة باملشاركين: املتابعة على الدعوات وجميع البيانات والوثائق اخامسا

 
ا
19تحديد الاحتياجات من كوادر الدعم العاملة خالل تنفيذ البعثة  :سادسا

 
ا
21تأمين وتأهيل كوادر الدعم للبعثة  :سابعا

  
ا
23: تحديد وتأمين الاحتياجات من مستلزمات وخدمات لوجستية ثامنا

 
ا
25البعثة  نشطةلخطوات التحضيرية ألا :تاسعا

 :
ا
27تقديم طلبات الحصول على تصاريح للمشاركين وكادر الدعم عاشرا

28التواصل واملتابعة مع املشاركين  :ى عشرداح 

املجريات التفصيلية لليوم التعريفي لث:الجزء الثا

31مقدمة 

الافتتاحية والكلمات الترحيبية الجلسة

31 (ألاردن) لالنتخاب ستقلةامل الهيئة رئيس /الكاللدة خالد الدكتور  معالي كلمةملخص 

32 (البعثة رئيس) فلسطين في لالنتخابات املركزية اللجنة رئيس/  ناصر  حنا الدكتور  معالي ملخص كلمة

32 الانتخابية لإلدارات العربية للمنظمة التنفيذي املكتب رئيس /فارس أبو  زهير  الدكتور  كلمةملخص 
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الصفحة البيان  

34إلانمائي املتحدة ألامم لبرنامج ملقيما املمثل /بدرسون  اندريا السيد ملخص كلمة

 : ألاولى الجلسة

الديمقراطي التطور  نحو  مسيرته في ألاردن انتهجه الذي التدريجي والانتخابي السياس ي إلاصالح مالمح

 وزير  /املعايطه موس ى املهندس معالي قدمها ،ألاردنفي  الشامل الوطني يإلاصالح مسار : بعنوان (1) املداخلة

 (ألاردن) والبرملانية السياسية نالشؤو 
37

39 (ألاردن) لالنتخاب املستقلة الهيئة مفوض ي مجلس رئيس /الكاللدة خالد الدكتور  ملعالي (2) املداخلة

40(ألاردن) البلدية الشؤون وزير  /املصري  وليد املهندس معالي مداخلة (3) املداخلة

41ألاولى الجلسة حول  ومالحظات استفسارات

 :الثانية لجلسةا

ية الهاشمية ألاردناململكة  /2017عام  املحافظات ومجالس البلدية الانتخابات مالمح

ومجالس املحافظات  البلدية الانتخابات في املستخدم الانتخابي النظام مالمح: بعنوان (1) العرض

 الهيئةب القانونية ونالشؤ  مدير  /القطاونه محمد السيد قدمهمراحل العملية الانتخابية،  وانعكاساته

 .لالنتخاب املستقلة

44

تسجيل الناخبين لالنتخابات البلدية والالمركزية وتطبيقاتها  إجراءاتوشروط و  أحكامبعنوان: "( 2العرض )

 .الهيئة املستقلة لالنتخاببمدير تكنولوجيا املعلومات  /زبن"، قدمه السيد محمود ال ةإلالكتروني
47

49الثانية الجلسة ول ح ومالحظات استفسارات

 :الثالثة الجلسة

ةإلالكتروني وتطبيقاتها هاإجراءاتو  الانتخابية العملية إدارة

 عواد الدكتور  قدمه ،" هاإجراءاتو  وادارتها الانتخابية للعملية النزاهة تدابير "  بعنوان (1) رقم العرض

 لالنتخاب املستقلة الهيئةب الانتخابية العمليات مدير  /الكرادشه
54

 السيد قدمه ،"املحافظات ومجالس البلدية لالنتخابات الناخبين وتوعية اعالم"  بعنوان (2) رقم العرض

 لالنتخاب املستقلة الهيئةب إلاعالمو الاتصال مدير  /رمان أبو  شرف
56

 نتخابيةالا  العملية نزاهة تدابير  ىحدإك الانتخابية للعملية إلالكتروني الربط: " بعنوان (3) رقم العرض

لالنتخاب املستقلة الهيئةب البرمجيات قسم رئيس/  رحال سهير  السيده ، قدمته“ ةإلالكتروني والتطبيقات
57

59لثة الثا الجلسة حول  ومالحظات استفسارات
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الصفحة البيان  

 :الرابعة الجلسة

الانتخابات في العاملة البشرية كوادر ال هيلأت

 قسم رئيس /الطراونه سمر  السيدة قدمته"  الانتخابات في ةالعامل الكوادر  تدريب"  بعنوان (1) رقم العرض

 لالنتخاب املستقلة الهيئةب القدرات وبناء التدريب
65

 املنسق/  الجنيدي علي السيد قبل من مقدم تخطيط وتنفيذ العملية التدريبية"  بعنوان (2) رقم العرض

 لالنتخاب املستقلة لهيئةاب للتدريب العام
67

70الثالثة الجلسة حول  حظاتومال  استفسارات

الجلسة الخامسة :

تمثيل النساء في مجالس الحكم املحلي 

دور الادارات الانتخابية في قياس مستوى تمثيل النساء في مجالس الحكم  " بعنوان( 1العرض رقم )

 الامم املتحدةمقدم من قبل السيدة ايونيكا بيريفويسكو / خبيرة سياسات في هيئة شؤون املرأة في  "املحلي
72

بعنوان " تمثيل النساء الاردنيات في مجالس الحكم املحلي"  مقدم من قبل السيد ( 2العرض رقم ) 

 ريتشارد تشامبرز / كبير الخبراء في برنامج الامم املتحدة الانمائي
73

الانتخاب يوم لزيارات التفصيلية تالرابع: املجريــــــــــــــــا الجـــــــزء

81 مقدمة

84الانتخاب يوم الاستطالعية البعثة فرق  زيارات تفاصيل

الراجعة التغذية لجلسة التفصيلي التقرير الجزء الخامس:  

105تقديم 

106الاستطالعية البعثة في املشاركين راءا  ملخص

120ية ألاردناملالحظات والتوصيات حول الانتخابات البلدية ومجالس املحافظات بأهم ملخص 

126 قــــــــــــــــــــملالحا 
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عنها اتجابوإلا  جلسات اليوم التعريفي خاللوالاستفسارات وتعليقات املشاركين  سئلةال ب فهرس

الصفحة  البيان 
 عنها إلاجاباتو ألاولىشاركين حول الجلسة املواستفسارات وتعليقات  أسئلة 

  التي املشاركة هذه ونوعية لدستوريةا والتعديالت إلاصالح عمليات في ن و املشاركمن هم 

؟ألاردن في السياس ي إلاصالح عملية على التوافق ضمنت
41

 نأ ممكن وهل، السياسية ألاحزاب قانون  على طرأت التي والتطورات الديمقراطي إلاصالح 

 دور  هناك وهل ية؟ألاردن الانتخابات بهيئة ومتابعتها ألاحزاب تسجيل ناطة عمليةإيتم 

الخصوص؟ هذاب للقضاء

43

  التدرج مدة تطول  وهل ممكن ان ،املحلي الحكم إلى للوصول  التدرج فكرةالاستفسار حول 

؟اليها املشار 
43

  43 والتأهيل التدريب في دورها وأخذ السياسية اتإلاصالح تقوية في ألاحزاب دور تعليق حول

  في نشاط وبروز  دنيامل للمجتمع ألف جمعية( 11) بوجود اللبنانية التجربةتعليق حول 

.املجال هذا في تقدم وحدوث لبنان في املدني املجتمع
44

 عنها إلاجاباتو ثانيةال الجلسة حول  املشاركين وتعليقات واستفسارات أسئلة

  49 لجميع املجالس املحلية؟ ي عدد املقاعد املخصصة للمجلس املحلي فيما إذا كان متساو

  49اخب للمرشحين في املجلس املحلي؟الن إختيار آلية التصويت وكيفية

 50؟ةفرديأو  ةس حزبية الترشح، هل يكون الترشح على أسكيفي

 خبين على صناديق الاقتراع، كيف يتم تغيير مكان إلاقامة املعتمد كأساس لتوزيع النا

ومن هي الجهة التي تتولى هذه العملية؟عملية انتقال مكان السكن؟ ضبط 
50

 50ن الوفيات وتحديث البيانات بسرعة؟هل يتم إلابالغ ع

 51 بلبنان  الناخبين جداول  من عام املئة عمره يتجاوز  من اسمحول آلية شطب  تعليق

  هي أو عداد سجل الناخبين إصالحية  ألاردنهل تمتلك الهيئة املستقلة لالنتخاب في

ية ملاذا ل تملك حق املدنية والجوازات؟ وإذا كانت تملك هذه الصالح ألاحوالصالحية دائرة 

املجنسين الجدد؟ أو إلاضافة للمواليد الجدد 

52

 وفي حال كان لهم الحق في الاقتراع ما  ؟الاقتراعدنيين املتواجدين خارج البالد ألر ل هل يحق

؟وتصويتهمهي آلية تسجيلهم 

52

  52عليمات حسب التنتخاب كونه مقرونا بيوم الانتخاب تحديد السن القانوني لال ما هي آلية
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الصفحة  البيان 
وليس مقرونا بسنة الانتخاب؟

 53املحافظات؟ ومجالس البلدية الانتخابات في دينية كوتا يوجد هل

 ظاهرة هي هل بالتزكية، والفوز  للمقاعد املخصص العدد عن املرشحين عدد نقص حالة 

أو  أمنية ضغوطات عن تنتج قد نهاإ حيث الحالة هذه مثل في الهيئة رأي وما ؟ديمقراطية

والانسحابات؟ عشائريةأو  سياسية

53

عنها إلاجاباتولثة الثا الجلسة حول  ملشاركينا وتعليقات واستفسارات أسئلة

  59الاقتراع؟ أوراقما هي سعة صندوق الاقتراع الواحد من

  59والهدف من وجوده؟  ألاردنما هي الحاجة لستخدام الحبر الانتخابي الخاص في

 املرشحين أسماء تحتوي  بحيث البلدي/  املحلي للمجلس الاقتراع ورقة تصميم يتم لم ملاذا 

وصورهم؟ مطبوعة

60

 60؟(ميين)ألا  الكتابة عون ييستط ل  للذين التصويت إجراءات ما هي

  الترشح مقرونة بمكان العمل والدائرة الانتخابية التي يرغب بهل الاستقالة ملن يرغب

بالترشح فيها؟

61

  61جانب الصور الشخصية للمرشحين؟ إلىالرموز الانتخابية  ستخداميتم املاذا لم

 61عقوبة على من يتخلف عن الادلء بصوته؟أو يوجد غرامة  هل يوجد

 61هل تقدم الحكومة بتمويل لحمالت الدعاية الانتخابية للمرشحين؟

  62ومن الجهة املسؤولة عن ذلك؟ شراء ألاصوات؟عملية كيف تتم متابعة

 62في الحدود الجغرافية للبلديات وتداخلها مع مراكز الاقتراع؟ آلياتإشكواجهت الهيئة  هل

 62؟محاكم متخصصة للفصل في النزاعات الانتخابية ألاردنفي  هل يوجد

 
 
لية؟ كذلك ةأم الكتروني ةلية عد وفرز ألاصوات ورقيهل ا

 
63 ها؟إعالناحتساب النتائج و  ا

 قوانين، وفي حال في ال ألاحزابأو حمالت الانتخابية للمرشحين لل ضوابط محددة هل يوجد

بهذه الضوابط، وهل  ألاحزابأو وجودها من هي الجهة التي تحكم مدى التزام املرشحين 

؟خرى يتم التنسيق بين الهيئة والوزارات املعنية ألا 

63

 64؟هانفس املحافظة من والفرز  الاقتراع لجان رؤساء إختيار  يتم هل
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الصفحة  البيان 
 الهيئةالتي تتخذها  ضماناتال هي وما للجان؟ والفرز  الاقتراع ورق تسليم يتم ومتى كيف 

الانتخابية؟ الدائرة في الناخبين عدد مع الاقتراع أوراق بعدد نقص اي لتفادي

64

عنها إلاجاباتو رابعةال الجلسة حول  ملشاركينا وتعليقات واستفسارات أسئلة

  رم التدريبي للتعامل مع العدد الكبير للعاملين في العملية استخدام اله إلىهل يتم اللجوء

الانتخابية؟

70

 70الانتخابية؟ العملية في العاملة الكوادر  لتدريب املستخدمة التدريب أنواع

  من هم وكيف  ...(حول املسميات الوظيفية التي تم التطرق لها )مدراء املراكز، منسقين

ائهم؟هم وكيف يتم تقييم أدإختيار يتم 

71

 71حول مدة برنامج الاعتماد املنهي للعاملين في الانتخابات؟

عنها وإلاجابات الخامسة الجلسة حول  ملشاركينا وتعليقات واستفسارات أسئلة

  74حسب النوع الاجتماعيأهمية البيانات وضرورة توفرها وفصلها

 75مثال عن التمثيل النسائي في جمهورية مصر العربية

 75زيادة التمثيل النسائي من خالل الكوتا

  عن التمثيل النسائي في اململكة ألاردنية الهاشمية 
ا
75مثال
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ا��زء األول:- ا
أ�شطة�وفعاليات�البعثة
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مـــــــــديـــــتق

( وبدعم من ردن)الا  ع الهيئة املستقلة لالنتخابقامت املنظمة العربية لإلدارات الانتخابية بالتعاون م

بتنظيم بعثة زيارة  ،(UNDP) إلانمائياملتحدة  ألاممللمساعدات الانتخابية/ برنامج  إلاقليمياملشروع 

ية الهاشمية في الخامس ألاردنستطالعية لالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات التي ُعقدت في اململكة إ

 .2017عشر من آب/ أغسطس 

ء برامج املنظمة املستمر والذي جا أحدللزيارات الانتخابية  إلاقليميضمن البرنامج  ألاولىهذه البعثة  تعد

  عداده ترجمة إ
ا
 لدورها ألا  هداف التي أنشئت من اجلها املنظمة،لإل  حقيقة

ا
 لياتي في توفير آلاساس وتفعيال

العالم  ة العربية بهدف الارتقاء باألداء الانتخابي فيالانتخابي إلاداراتالالزمة لتبادل الخبرات واملعارف بين 

 عام.العربي بشكل 

 على حقيقة وإ
ا
رض الواقع يعتبر فرصة أنتخابية من خالل تنفيذها على إي عملية أن حضور أستنادا

، فقد هدفت املنظمة من على التجارب الانتخابية املختلفة طالعإلا وحقيقية لتبادل املعلومات والخبرات 

 : ما يلي إلىالزيارة الاستطالعية لالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات  بعثة

  س على تجربة الانتخابات البلدية ومجال طالعالانتخابية العربية املشاركة من إلا  إلاداراتتمكين مسؤولي

 .رض الواقعأية خالل تنفيذها على ألاردناملحافظات 

 الانتخابية العربية املشاركة. إلاداراترات بين توفير منصة للتشبيك وتبادل املعلومات والخب

 ( من عرض تجربتها الانتخابية والتعريف بتفاصيلها ألاردنالفرصة للهيئة املستقلة لالنتخاب ) إتاحة

 إ
ا
، بما يساهم في تعميم الفائدة ونشر التجارب الناجحة عربيا

ا
.قليميا

 (18)ة الانتخابات املركزية في فلسطين وعضوية تشكلت بعثة الزيارة برئاسة الدكتور حنا ناصر/ رئيس لجن

 من رؤساء ومفوض ي ومسؤولي 
ا
تونس في كل من باملنظمة(  عضاء)ألا الانتخابية العربية  إلاداراتمشاركا

في كل من  (عضاءغير ألا )نتخابية العربية الا  إلاداراتي من ممثلد عدو  والصومال والعراق وفلسطين ولبنان،

 ب دارةسؤولي إلا مصر وجيبوتي، إضافة مل
ا
نه كان أالعامة لشؤون الانتخابات في جامعة الدول العربية. علما

 لكن 23ن تشمل البعثة )أمن املخطط 
ا
بحجوزات الطيران املعيقات اللوجستية املتعلقة  بعض( مشاركا

ا واليمن من الادارت الانتخابية في كل من ليبيدون تمكن املشاركين  تحال ،في بعض البلدان ألامنيوالوضع 

.الانتخابية التي يمثلونها إلاداراتوقائمة باسماء املشاركين  ( 1امللحق رقم ) من املشاركة في البعثة.

 إلىمن املتخصصين في العملية الانتخابية والعمليات اللوجستية، إضافة  ن شارك في البعثة موظفون مؤقتو 

 ها املختلفة بما فيهملياتابعثة أثناء تنفيذ فعال أعضاءموا بدعم الذين قان موظفي الدعم اللوجتس ي م (19)

ضباط ارتباط ومرافقين وسائقين ومترجمين.

 ممثلة الهيئة عملتفقد  ،ألاردن في لالنتخاب املستقلة الهيئة مع والتنسيق بالتعاون  البعثة تنفيذ تم

 تمكين لىع -باتلالنتخا بالتحضير الانشغال  من الرغم علىو - فيها والعاملينمفوضيها  ومجلس برئيسها
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وتنسيق حصول املشاركين على  واعضائها، البعثة عتمادإ عملية تسهيل خالل من الزيارة عقد من املنظمة

وتوفير البيانات الالزمة حول العملية  التعريفي اليوم دعم تنفيذ إلىضافة إتأشيرات الدخول لالردن، 

اليوم التعريفي كما ونسقت مع الحكومة  ياتلارعاية لفعقدمت الهيئة من خالل رئيسها  حيث الانتخابية.

من  ي جلسات اليوم التعريفي الحوارية.ملفات التنمية املحلية فب ية لضمان مشاركة الوزراء املعنيينألاردن

 العروض بتقديم املتخصصة كواردها قيام خالل من الفني الدعم تقديمبساهمت الهيئة  فقد أخرى ناحية 

 اليوم التعريفي. جندةا منتهاتض التي باملواضيع املتعلقة

 ثر ألا إلانمائي املتحدة ألامم برنامج /الانتخابية للمساعدات إلاقليمي املشروع من املقدم للدعم كان كما

 الانتخابية، إلادارات من املشاركين تكاليف تغطية على املشروع ساعد اذ البعثة، عقد نجاح على الكبير 

 من البشرية املوارد مينأت فيها بما امليدانية الزيارات وتنفيذ ريفيالتع اليوم عقد تكاليف لتغطية ضافةإ

 املشروع كوادر  وساهمت كما ،اللوجستية الخدماتوالنقليات و  واملستلزمات والقاعات الدعم موظفي

 الالزمة الفيز  وتأمين للمشاركين إلاقامةو السفر  حجوزات عمل خالل من لتنفيذ البعثة الدعم بتقديم

 من وغيرها واملطبوعات الداخلية بالنقليات املعنية الجهات مع التعاقد إلى اضافة ،ردنألا  لدخولهم

 ويسر  بسهولة سيرها وضمان الفعالية أنشطة إدارةب ساهموا اكم املختلفة، البعثة أنشطة تنفيذ مستلزمات

 .التنفيذ عملية واجهت التي واملعيقات املشكالت واملشاركة في حل

رئيسها الدكتور حنا ناصر  من خالل تكرم الدعم للبعثةسطين ت املركزية في فلقدمت لجنة الانتخابا

 جراءاتإلا جنة على قيام السيدة سهير عابدين/ مديرة ملوافقة الل إضافةبرئاسة البعثة وانشطتها املختلفة، 

 جلسات اليوم التعريفي. إدارةب في اللجنةوالتدريب 

ــــثالبع آلياتــــــوفع أنشطة: ألاول الجزء  :ةـــ

 /آب( 14-16)خالل الفترة ما بين ( السفر أيام باستثناء) متتالية أيام ثالثة مدار  على البعثة ُعقدت

 الرئيسية التالية: لياتاوالفع نشطةالبعثة على ألا شملتحيث  ،2017 أغسطس

  التعريفي اليوم .1

 الزيارة بعثة يف للمشاركين تعريفي يوم 2017 أغسطس /آب( 14) املوافق إلاثنين يوم عقد

:على تعريفهم بهدف وذلك املحافظات، ومجالس البلدية لالنتخابات الاستطالعية

 إلنجاز  مسيرته في ألاردن نتهجهإ الذي التدريجي والسياس ي الانتخابي إلاصالح عملية مالمح همأ 

 . الديمقراطي التطور 

 وانتخاباتها دنألار  في املحلية املجالس هيكلية على تمت التي يةإلاصالح الخطوات. 

 لالنتخابات التحضيرية الفترة خالل الهيئة نجزتهاأ التي الانتخابية العملية مراحل. 
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  بعض منها غير مسبوقة  تعدجوانب العملية الانتخابية والتي  ضبع إدارةفي  الجديدة الهيئة تدابير

 الرياضية، التالص في الاقتراع مراكز : الحصر ل  املثال سبيل على ومنها في العالم العربي

 التواصل واساليب آلية الانتخابية، العملية من مختلفة مجالت في املتبعة ةإلالكتروني التطبيقات

  الشباب مشاركة لزيادة السعي الشركاء، مع
ا
 (.الخ الجدد، الناخبين وتحديدا

( ألاردن) تخابلالن املستقلة الهيئة رئيس /الكاللدة خالد الدكتور  برعاية التعريفي اليوم إفتتاح تم

 اليوم شتملأ حيث البديات، وزير  ومعالي والبرملانية السياسية الشؤون وزير  معالي من كل ومشاركة

 بتدإ كامل يوم مدار  على عقده تم والذي ،التعريفي
ا
 صباح التاسعة الساعة من ا

ا
 الساعة ولغايةا

الانتخابية  دارةإلا  في صيناملتخص قبل منأربعة منها  قدمت جلسات خمس على ،مساءا  النصف الرابعة

املتحدة  ألامموهيئة  (UNDP) إلانمائياملتحدة  ألاممبرنامج وقدم الجلسة الخامسة خبراء من  يةألاردن

 الرئيسية التالية: املوضوعات تناولتحيث ( UNWomanللمرأة )

 ور التط نحو  مسيرته في ألاردن انتهجه الذي التدريجي والانتخابي السياس ي إلاصالح مالمح .1

.الديمقراطي

 آليات على وانعاكاساته والالمركزية البلدية الانتخابات في املستخدم الانتخابي النظام مالمح .2

.النتائج واستخرج والتصويت والتسجيل الترشح

.ةإلالكتروني وتطبيقاتها هاإجراءاتو  الانتخابية العملية إدارة .3

 .واملتطوعين الناخبين وتثقيف معال إ .4

جالس الحكم املحلي.تمثيل النساء في م .5

 ،لالنتخابات يإلاعالم املركز  بجانب للشباب الحسين مدينة في( هال يا) قاعة في التعريفي اليوم قدعُ 

 التي والتحضيرات التجهيزات على طالعوإلا  يإلاعالم املركز  زيارة من للمشاركين الفرصة تاحأ الذي ألامر 
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ليوم التعريفي من قبل السيدة سهير عابدين/ مديرة جلسات ا إدارةتم  حيث ية.ألاردنالهيئة  بها قامت

 فلسطين(.يب في لجنة الانتخابات املركزية )والتدر  جراءاتإلا 

 التعريفي اليوم هامش على قدوعُ  كما

 كافة تضمن نتخابيإ معرض

 والبيانية التوضيحية الرسومات

 والتوعوية يةإلاعالم واملواد

 سواء الهيئة قبل من املستخدمة

 فيديو، افالمأو  روشوراتب اكانت

 الحصول  من املشاركين تمكن حيث

 لالحتفاظ املواد تلك من نسخة على

 .بها

 ملف اليوم التعريفي خالل وزع

 ضاحييإ كتيب تضمن للمشاركين

 ومجالس البلدية الانتخابات حول 

 املنظمة قبل من عدأ املحافظات

 تضمن كما البعثة، غراضأل  خصصيا

 ول ألا  السنوي  التقرير  إلى إضافة الانتخابية إلادارات من عضائهاأو  مةاملنظ حول  ملخصات امللف

 .للمنظمة

من التقرير ملخص تفصيلي حول الثالث لجزء اكما تضمن جلسات اليوم التعريفي يوضح ( 5)امللحق 

 مجريات اليوم التعريفي.

يالانتخاب يومال آلياتفعل امليدانية الزيارات .2

 ميدانية بزيارات( الانتخاب يوم) 2017 اغسطس /آب( 15) املوافق الثالثاء يوم ن و املشارك قام

 ارةلزي إضافة والفرز، الاقتراع في املستخدمة والصالت املراكز  فيها بما املختلفة الانتخاب يوم آلياتلفع

ي.إلاعالمواملركز  النتائج استخراج ومراكز  الانتخابية العمليات غرف

 
ا
 مراكز  داخل كتظاظاتإ يأ في البعثة تتسبب نأ ولتفادي البعثة في املشاركين عدد رتفاعإل  ونظرا

 الفريق لفأت حيث فرق، خمسة إلى املشاركين ميتقس على العمل تم فقد تزورها، التي والفرز  الاقتراع

 كما وتم مراعاة ان يكون  ،(اللزوم عند) ومترجم وسائق مرافق إلى إضافة مشاركين ربعةأ من الواحد

 .املعلومات وتبادل التشبيك يضمن بما مختلفة تخابيةنإا اراتدإ من الفرق  أعضاء

في مناطق  الفرق  لجميع الزيارات جهات إختيار  تم فقد رقابية وليست ستطالعيةا البعثة لكون  نتيجة

 يضمن بما( والسلط والزرقاء العاصمة اتمحافظ) الوسط إقليم ضمن يةألاردن قريبة من العاصمة
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 الانتخابية اتالعملي دةمشاه التنوع في

بمراكز مختلفة دون الحاجة للبعد 

 
ا
عن مكان إقامة البعثة، كما  جغرافيا

كز اوتم مراعاة التنوع في طبيعة املر 

مخصصة حيث زارت البعثة مراكز 

كز للمرا إضافة ناثإلا أو فقط للذكور 

، فقد زارت أخرى من ناحية  .املختلطة

مختلفة بمعنى انه لم  آلياتالفرق فع

 إلىواحد أكثر من فريق  ليتم ارسا

 نفس املراكز.

 
ُ
 فترتين على فريق لكل الزيارات سمتق

 الفترة تأبد ث(، حيومسائية صباحية)

 السادسة الساعة تمام في الصباحية

 
ا
 إلى الوصول  من الفرق  لتتمكن صباحا

 البدء قبل والفرز  الاقتراع مراكز 

 واستمرت الاقتراع، بدء إجراءاتب

  الثانية الساعة لغاية
ا
 ولتمكين ؛ظهرا

 مراحل مختلف مشاهدة من الفرق 

 فريق كل زار  ، حيثالانتخابية العمليات

 وفرز  اقتراع صالة الصباحية الفترة في

 وغرفة وفرز  اقتراع مراكز  وثالثة واحدة

.انتخابية لدائرة عمليات

 الساعة من فبدأت املسائية، الفترة ماأ

 حضور  لضمان مساءا  السادسة

 كز امر  أحد إلى التوجه ثم ومن ،فرز الو  قتراعالا كز امر  في الفرز  عملية وحضور  قتراعالا نتهاءإ إجراءات

قرار  ضوء في الفرق  قبل من زيارته تم حتياطإك وفرز  اقتراع مركز  تخصيص تم كما نتائج،ال استخراج

 في بعض الدوائر الانتخابية. الاقتراع فترة تمديد الهيئة

 ديو يالف ومصور وتوغرافي الف املصور  خالل من البعثة في شاركةامل املختلفة الفرق  زيارات توثيق تم

 يتضمن الجزء الرابع تفاصيل الزيارات امليدانية.  للبعثة. املرافق
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:الراجعة التغذية جلسة .3

 جلسة 2017 أغسطس /آب( 16) املوافق ألاربعاء يوم صباح من عشر  الحادية الساعة في عقدت

 سهير  السيدة دارتهاأ التي الجلسة استمرت قد الاستطالعية، البعثة ءأعضا فيها شارك الراجعة للتغذية

:موضوعين في املشاركين من الراجعة التغذية على الحصول  خاللها تم ساعتين ملدة عابدين

 التطويرية والتوصيات اللوجستية وترتيباتها الفنية نشتطهاأو  البعثة حول  ومالحظاتهم ائهمر أ 

.بخصوصها

 املقترحة وتوصياتهم الانتخابية العملية مجريات ل حو  مشاهداتهم همأ.

 تم وقد عاله،أ املوضوعين حول  الراجعة تغذيتهم تقديم من املشاركين لكافة الفرصة إتاحة تم حيث

 .التقرير منالخامس  الجزء في الوارد الفني الجلسة تقرير  ضمن والتوصيات املالحظات هذه توثيق

ة للبعثة املرحلة التحضيريالجزء الثاني: 

 اللوجستية، الناحية من املنظمة أنشطة أعقد من لالنتخابات الاستطالعية الزيارات بعثات تنظيم يعد

 لوجستية ترتيبات تتضمن البعثة نإفن، املشاركي واقامة سفر  بتأمين املتعلقة الترتيبات إلى ضافةفباإل 

 إلى املشاركين وصول  يضمن بما نتخابالا  يوم آلياتفع زيارات بتنفيذ متعلقة خاصة طبيعة ذات وتنسيقية

 لكل املحددة الزيارة بمدد وإلتزامهم املواقع لتلك دخولهم وتأمين منا  وبشكل ويسر  بسهولة الزيارات مواقع

 املختلفة الزيارات مواقع في إكتظاظات بأي البعثة تسبب لتفادي الالزمة الترتيبات إتخاذ إلى إضافة موقع،

 .الانتخابية ةيالعمل سير  على تؤثر  قد

 تقريب ونصف شهرين قبل الزيارة لبعثة التحضير  مرحلة املنظمة بدأت فقد وعليه،
ا
 حيث عقدها، تاريخ من ا

 :التالية نشطةألا على املرحلة هذه شملت
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الرئيسية لتنظيم بعثة استطالعية الخطوات التحضيرية

: إعداد الخطة التنفيذي  
ً
ة للبعثة وتحديد إحتياجات تنفيذها اوال

البعثة تنفيذ فريق تشكيل: ثانيا   

  البعثة إعتماد: ثالثا   
ً
رسميا

البعثة في املشاركة دعوات توجيه: رابعا   

   
ً
باملشاركين الخاصة والوثائق البيانات وجمع الدعوات على املتابعة: خامسا

   
ً
البعثة تنفيذ خالل عاملةال الدعم كوادر  من الاحتياجات تحديد: سادسا

   
ً
للبعثة الدعم كوادر  وتأهيل تأمين: سابعا

   
ً
البعثة فعآليات لتنفيذ اللوجستية والخدمات الاحتياجات وتأمين تحديد: ثامنا

   
ً
البعثة لنشطة التحضيرية ألاعمال: تاسعا

   
ً
الدعم وكادر  للمشاركين التصاريح على الحصول  طلبات تقديم: عاشرا

ر : املتابعة والتواصل مع املشاركين احدى عش  

اثنى عشر : اعداد الكتيب التوضيحي لالنتخابات   

 :
ً
 تنفيذها إحتياجات وتحديد للبعثة التنفيذية الخطة عدادإاوال

 والجهة الزمني وإلاطار  تنفيذها ومتطلبات التفصيلية نشطةألا كافة تضمنت للبعثة تنفيذية خطة عدادإ تم

 دستناإ الخطة بناء تم وقد التنفيذ، عن املسؤول الشخصأو 
ا
:التالية سئلةألا  أجوبة على ا

 ؟(حولهم ومعلومات شخصياتهم معرفة) ن و املشارك هم من الزيارة؟ بعثة في املشاركين عدد هو  ما

 الرئيسية؟ هاآلياتوفع أنشطتها هي وما البعثة؟ زيارة عقد مدة

 لتنفيذها؟ الالزمة والخطوات البعثة إعتماد متطلبات هي ما

 لذلك؟ الزمني إلاطار  هو  وما املشاركين قامةإو  سفر  لتأمين الالزمة الخطوات هي ما 

 الالزمة الخطوات هي وما الرئيسية؟ البعثة آلياتفع من فعالية لكل التفصيلية نشطةألا هي ما 

 لوجتسية؟ وخدمات ومطبوعات ستلزماتمو  بشرية موارد من التنفيذ احتياجات هي ما لتنفيذها؟

 ؟الاحتياحات هذه لتأمين الزمني إلاطار و وتمويلها؟ ومصادرها الاحتياجات هذه تأمين آلية هي ما

 إلاقليمي املشروع مع والاتفاق التنفيذ احتياجات بكافة قائمة وضع التنفيذية الخطة على بناءا  تم كما

 .لكلذ الزمني وإلاطار  الاحتياجات هذه تأمين ليةآ على إلانمائي املتحدة ألامم برنامج /الانتخابية عداتللمسا
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  فقد البعثة، لتنفيذ الالزمة البشرية الكوارد بخصوص اما
ُ
:نوعين إلى سمتق

 املنظمة معمن املتخصصين في العملية الانتخابية والعمليات اللوجستية عملت  نرئيسي موظفين .1

  شهرين مدار  على
ا
.وتنفيذها للبعثة للتحضير  تقريبا

البعثة نفسها. آلياتوفع أنشطةالبعثة خالل تنفيذ  أعضاءعلى دعم كوادر عملت  .2

 الكوادر ب املنظمة رفد على للمساعدات الانتخابية إلاقليمي شروعملا مع العمل، اولى كخطوة تم حيث

 ملدة( 2) عدد موظفين تعيين إجراءاتب والسير  رجعيةامل الشروط وضع تم حيث املطلوبة، الرئيسية البشرية

 : التالية املسميات من لكل الوظيفة اشغال وشروط املواصفات عليهم تنطبق ممن شهرين

 العمري  هللا عبد السيد تعيين تم حيث ،يةفنالتابعة املو  تصالالا ضابط 

 العمايرة يقص  السيد تعيين تم حيث ،عمليات ضابط 

  البعثة تنفيذ فريق تشكيلثانيا: 

الدكتور زهير ابو فارس/ رئيس املكتب التنفيذي للمنظمة   برئاسة الزيارة بعثة لتنفيذ فريق تشكيل تم

:من كل وعضوية

 للمنظمة العامة مينةألا  /البلبيس ي بدرية لسيدةا 

  ائيإلانم املتحدة ألامم برنامج/  الانتخابية للمساعدات إلاقليمي املشروع /العطيات ميس السيدة 

 إلانمائي املتحدة ألامم برنامج /الانتخابية للمساعدات إلاقليمي املشروع /كاستو بان السيدة 

 للبعثةالفنية  تابعةاملو  تصالالا ضابط /العمري  هللا عبد السيد 

 لبعثةا عمليات ضابط/  العمايرة قص ي السيد.

 كما ،أعاله اول  بالبند إليها شار امل الخطة تنفيذ في الفريق أعضاء من عضو  كل مسوؤلية تحديد تم حيث

 وتحديد التنفيذ على واملتابعة املستجدات، حول  جماعية قرارات لتخاذ اسبوعية اجتماعات الفريق عقد

  .لحلها املناسبة السريعة الحلول  وايجاد التنفيذ معوقاتأو  التأخير  نقاط

(  يتضمن تشكيلة الفريق التنظيمي 2امللحق رقم )

  البعثة إعتمادثالثا: 
ً
 رسميا

 يونيو  /حزيران( 1) بتاريخ للبعثة رسمي عتمادإ طلب( ألاردن) لالنتخاب املستقلة للهيئة املنظمة قدمت

 الهيئة قبل من املعتمد التصنيف حسب وذلك" دوليينيوف ض مراقبين بعثة"  تصنيف ضمن 2017

 لالنتخابات الدولين املراقبين اعتمادب الخاصة 2017 للسنة( 3) رقم التنفيذية الهيئة تعليمات في والوارد

: الرابط على للهيئة إلالكتروني املوقع من الطلب على الحصول  تم حيث البلدية،

)#http://webservice.entikhabat.jo/obs/ar/default.html )الكتر تعبئته على والعمل 
ا
 لهم رسالهإو  ونيا

 (i.observers@entikhabat.jo(.:  االاعتماد طلب لستقبال املخصص الايميل على

http://webservice.entikhabat.jo/obs/ar/default.html
mailto:i.observers@entikhabat.jo
mailto:i.observers@entikhabat.jo
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 موجبب( ألاردن) لالنتخاب املستقلة الهيئة قبل من دوليينضيوف  كمراقبين البعثة عتمادأ طلب قبول  تم

 أعضاء عتمادإ تم، كانت املوافقة مشروطة بأن ي201 يونيو  /حزيران( 12) ريخبتا للمنظمة رسلأ ايميل

 ضمن للمنظمة صفحة تخصيص الايميل تضمنحيث  ،(23/7/2017) تاريخ قبل الدعم فيوموظ البعثة

  ااستخدامه تم والذي ،املراقبين لعتماد إلالكتروني التطبيق برنامج
ا
 كافة دخالل  املنظمة قبل من لحقا

 .لالعتماد طلباتهم وتقديم الدعم وموظفي البعثة أعضاءب املتعلقة وماتاملعل

 البعثة في املشاركة دعوات توجيهرابعا: 

 لالنتخابات الاستطالعية الزيارة بعثة في للمشاركة املستهدفة الفئة إلى رسمية دعوات املنظمة وجهت

:املستهدفة الفئة شملت ث، حي2017 لعام يةألاردن املحافظات ومجالس البلدية

 كل في الانتخابية لالدارات دعوات توجيه تم حيث العربية، الانتخابية إلادارات من املنظمة أعضاء 

 (.9) وعددها وموريتانيا واليمن وليبيا ولبنان وفلسطين والعراق والصومال والسودان تونس من

 في الانتخابية داراتلإل  اتدعو  توجيه تم ثحي ،(باملنظمة عضاءألا  غير  من) عربية انتخابية داراتإ 

 الانتخابية دارةلإل  دعوة توجيه املقرر  من كان كما القمر، ر مارات، وجز إلا  جيبوتي، مصر، من كل

 .ذلك دون  حالتمعهم  التواصل معلومات على الحصول  من التمكن عدم ولكن الجزائر  في

 لشؤون العامة دارةلإل  دعوة هيتوج تم حيث، الانتخابات مجال في عاملة قليميةإ منظمات 

 الجنسين بين للمساواة للمرأة املتحدة ألاممهيئة  إلى إضافة، العربية الدول  جامعة /الانتخابات

 1( UN Women) املرأة وتمكين

 في املشاركين ممثليهم وعدد الدعوة على ودهمدور  وتصنيفها املدعوة بالجهات قائمة يبين دناهأ الجدول 

 .باملشاركة قتتعل مالحظات يأ إلى إضافة البعثة

 الزيارة ببعثة املشاركة في رغبتهم على التاكيد الجهات املدعوةم من خالل الدعوة املرسلة الطلب من ت

:يلي بما املنظمة وتزويد الاستطالعية،

 عتمادا طلب ولتقديم معهم للتواصل املطلوبة املعلومات وكافة البعثة في املشاركين ممثليهم سماءأ 

 .ألاردن لدخول  زمةالال  والفيزا عضاءألا 

 مشارك لكل املفعول  ساري  السفر  جواز  من نسخة  

 مشارك لكل شخصية صورة 

 مشارك لكل موقعة سلوك مدونة نسخة 

قبلهم حول مشاركة املراة في املجالس املحلية تم توجيه الدعوة لهم لعرض دراسة احصائية معدة من 1
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الجهة اسم
الفئة 

املستهدفة 
الردود 

 عدد

املشاركين
مالحظات

2 موافقةباملنظمة أعضاء(تونس)لالنتخابات املستقلة العليا الهيئة

رد صلي لمباملنظمة أعضاء)السودان(  لالنتخابات القومية املفوضية

2 موافقةباملنظمة أعضاء(الصومال) لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة

2 موافقةباملنظمة أعضاء)العراق( لالنتخابات املستقلة العليا املفوضية

3 موافقةباملنظمة أعضاء()فلسطين املركزية الانتخابات لجنة

 حضرت تيال عابدين سهير السيدة فيها ابم

 التعريفي اليوم جلسات ميسر بصفتها

  الراجعة التغذية وجلسة

 وزارة /والالجئين السياسية للشؤون العامة املديرية

 )لبنان( والبلديات الداخلية
2 موافقةباملنظمة أعضاء

2 افقةمو باملنظمة أعضاءليبيا( (لالنتخابات العليا الوطنية املفوضية
 معقيات بسبب املشاركة من يتمكنوا لم

  بالطيران متعلقة لوجسية

2 موافقةباملنظمة أعضاء)موريتانيا(  لالنتخابات املستقلة الوطنيةاللجنة 
 اعتذورا حيث ن واحد مشارك البعثة حضر

  الاخر مشاركة عن رسميا

2 موافقةنظمةبامل أعضاء)اليمن(  والاستفتاء لالنتخابات العليا اللجنة
 معقيات بسبب املشاركة من يتمكنوا لم

 بالطيران متعلقة لوجسية

 واملحليات الانتخابات شؤونل الوزراء مجلس مستشاري 

 مصر()
2 موافقة عضاءألا  غير

)دولة الامارات العربية  لالنتخابات الوطنية اللجنة

 املتحدة(
 اعتذار عضاءألا  غير

1 موافقة عضاءألا  غير )جيبوتي(  نتخاباتلال  الوطنية املفوضية

رد يصل لم عضاءألا  غير )جزر القمر( لالنتخابات الوطنية املفوضية

2 موافقةمنظمات اقليمية  العربية الدول  جامعة /الانتخابات لشؤون العامة دارةإلا 

1موافقة  اقليمية منظمات( UN Women)هيئة 
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ً
 .باملشاركين الخاصة والوثائق البيانات وجمع الدعوات على املتابعة: خامسا

 املدعوة الجهات مع ويومي حثيث وبشكل عمري ال هللا عبد السيد الفنية واملتابعة الاتصال ضابط تابع

 :لـ والالزمة باملشاركين الخاصة والوثائق البيانات على للحصول  إضافة الردود على منهم ول صللح

اليها يحتاجون  الذين شاركينللم الدخول  تأشيرات تأمين (أ)

 وغرف مراكز  زيارة من ليتمكنوا البعثة في للمشاركين تصاريح على للحصول  للهيئة طلبات تقديم (ب)

. يإلاعالم املركز  لزيارة باإلضافة النتائج استخراج ومراكز  العمليات غرف وزيارة والفرز  الاقتراع

 والوثائق بالبيانات املنظمة تزويد وتم املشاركة على كموافقة الانتخابية إلادارات من ردود استالم تم حيث

، حيث (Unwomenجامعة الدول العربية وهيئة ) إلى إضافة انتخابية إدارة( 11في ) مشارك (24) ـل الالزمة

ي أ، في حين لم يصل املشاركة عن رسمي باعتذار  املتحدة العربية ماراتإلا  دولةالانتخابية في  دارةإلا  تقدمت

 لالنتخابات القومية واملفوضية( القمر جزر ) لالنتخابات الوطنية املفوضية من كل قبل مندعوة رد على ال

(.السودان)

 ائيإلانماملتحدة  ألامملبرنامج  إلاقليمي( واملكتب ألاردنعملت املنظمة بدعم من الهيئة املستقلة لالنتخاب )

الحصول حيث تم  لذي يحتاجون لذلك،وذلك للمشاركين ا الفيز() ألاردندخول تأشيرات على  للحصول 

 املستقلة الوطنية اللجنة في املفوضين حدأل  هامنح رفضلجميع املشاركين في حين تم  الفيز(على التأشيرات )

 .(الصومال) لالنتخابات

 يتمكن لم كما( مشارك 2) اليمني الوفد مشاركة من الطيران رحالت ومواعيد ةألامني الظروف حالت كما

 أحد تقدمو  كما بديل، توافر  وعدم الطيران رحلة لغاءإ نتيجة بالبعثة الالتحاق من( مشارك 2) ليبيا من

  2( 19) إلى البعثة في اركينللمش النهائي العدد ليصل عتذار،إب موريتانيا من املشاركين
ا
ما ك .ومشاركة مشاركا

  (%31بنسبة مشاركة تقريبا )سيدات(  ستةمن النساء ) بلغ عدد املشاركات

 سا
ً
 البعثة تنفيذ خالل العاملة الدعم كوادر  من الاحتياجات تحديد: دسا

 عقد خالل للبعثة( من كوادر الدعم 19) لوجود الحاجة برزت للبعثة، التنفيذية الخطة دراسة خالل من

 :التالي التفصيل حسب وهم الاستطالعية، الزيارة

  (5 عدد) البعثة فرق  مرافقي -أ

 للعمل( اشخاص خمسة) تخصيص تقرر  فقد فرق، خمسة لىإ البعثة أعضاء تقسيم ضوء في

:بهدف كالانتخاب، وذل يوم آلياتلفع امليدانية زيارتهم خالل البعثة لفرق  مرافقينك

  فريق لكل الزيارات برنامج سير  حسن من التأكد .1

 .الزيارات ملواقع الفريق أعضاء دخول  وتنظيم تسهيل .2

 .بالبعثة خاصةال العمليات غرفة مع للفريق الاتصال نقطة .3

بما فيهم رئيس البعثة 2
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 (3 )عدد العمليات غرفة في اتصال ضباط -ب

 مع للعمل( 3) عدد تصالا ضباط تخصيص تقرر  فقد للبعثة، عمليات غرفة نشاءإ ضوء في

 مع والتنسيق املنتشرة الفرق  على املتابعة بهدف وذلكضابط العمليات،  /العمايرة قص ي السيد

 الحالت ومعالجة املحددة باملواعيد والالتزام اتالزيار  سير  حسن يضمن بما واملرافقين، السائقين

.الواقع ارض على تحدث قد التي الطارئة

( 1)عدد للبعثة اجتماعي تواصل ضابط -ج

 فترة خالل للمنظمة الاجتماعي التواصل مواقع تفعيل عن مسؤول واحد ضابط تعيين تقرر  حيث

 التواصل مواقع خالل من لفةاملخت هاآلياتفع وتغطية البعثة اخبار  نشر  يضمن بما البعثة،

 ملوقع واملتابعين املشاهدات عدد زيادة إلى ضافةباإل  املستهدفة، الفئة إلى يصالهاإو  ،الاجتماعي

.باملنظمة الخاص بوك الفيس

 ( 1)عدد جرافيك مصمم -د

 الانتخابات حول  ملعلومات املتضمنة(Inforgragh)يحية ضالتو  الرسومات إعداد على لعملل

 وادارجها الاجتماعي التواصل موقع على لنشرها املنظمة نتجتهاأ املحافظات، التي سومجال البلدية

  املنظمة عدتهأ الذي يحيضالتو  الكتيب ضمن
ا
.البعثة لغراض خصيصا

 (1 عدد) مترجم -ه

 
ا
 إلى الحاجة برزت فقد العربية، اللغة يتكلمون  ل  والجيبوتي الصومال الوفد أعضاء لكون  نظرا

 مراكز  في العاملين مع تواصلهم لتسهيل امليدانية تهمازيار  خالل ليرافقهم فوري مترجم مينأت

.الانتخاب يوم آلياتفع وبقية العمليات وغرف الاقتراع

.تنفيذها أيام خالل للبعثة صور  التقاط( 1 عدد) فوتوغراف مصور  -و

.للبعثة توثيقي فيديو  نتاجإو  مراحلها بكافة البعثة أنشطة تسجيل (1)عدد فيديو مصور  -ز

  (6)عدد سائقين -ح

 إلى ئهعضاأ لنقل فريق لكل سيارة وتخصيص فرق  خمسة إلى البعثة أعضاء تقسيم ضوء في

 فقد ،املشارات املحددة للزيارات امليدانية ضمن املحددة العمليات غرفو  والفرز  الاقتراع مراكز 

.املشاركين نقل بمهمة للقيام مؤهلين سائقين مينأت إلى الحاجة برزت

جهة التي عدادهم والأدناه يتضمن كوادر الدعم التي عملت خالل فترة عقد فعالية البعثة و أ( 2الجدول )

 مصدر تلك الكوادر. تعد
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املصدرالعددالدعم كوادر#

 متطوعين5 ملرافقينا1

 متطوعين3 العمليات غرفة ارتباط ضباط2

 متطوعين1 اجتماعي تواصل ضابط3

 طوعينمت1 جرافيك مصصم4

 الفعالية تنظيم شركة1 مترجم5

 الفعالية تنظيم شركة1 فوتوغراف مصور 6

 الفعالية تنظيم شركة1 فيديو مصور 7

 الفعالية تنظيم شركة6 سائقين8

 للمرافقين تصاريح على للحصول  طلبات تقديم لغاية الدعم بفريق الخاصة والوثائق البيانات جمع تم

 ومراكز  العمليات غرف وزيارة والفرز  الاقتراع وغرف مراكز  دخول  من ليتمكنوا ملترجمينوا واملصورين

 .يإلاعالم املركز  لزيارة باإلضافة النتائج استخراج

 املستقبل في اليها للعودة خرى ألا  الدعم وفرق  للمتطوعين بيانات قاعدة نواة عدادإ تم كما

يوضح بيانات املتطوعين (4)امللحق و  لكوادر ( اعداد ا3) امللحق

 
ً
 للبعثة الدعم كوادر  هيلأتو  أمين: تسابعا

 بيانات قواعد خالل من الجرافيك ومصمم الاجتماعي التواصل وضابط الاتصال وضباط املرافقين تأمين تم

مينها من خالل شركة تنظيم تأ فقد والسائقين واملصورين باملترجمين يتعلق فيما أما "مؤسسة انجاز"،

.ئيإلانماالامتحدة  ألاممللمساعدات الانتخابية / برنامج  إلاقليمياملشروع قد معها من قبل عاالفعالية املتُ 

، حيث ُعقدت لهم جلسة تدريبية واملصورين والسائقين واملترجمين (املتطوعين) تدريب املرافقين تم وقد

التاسعة والنصف من الساعة  ابتداءا ملدة ثالثة ساعات  2017( آب/ اغسطس 13املوافق ) إلاثنينيوم 

، حيث 
ا
: إلىالورشة  هدفتصباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا

  عام بشكل به تقوم الذي والدور تعريفهم باملنظمة.

 ها املختلفة.آلياتتعريفهم بهدف البعثة الاستطالعية واجندة فع 

 الانتخابية العملية مجريات حول  هامة بمعلومات املرافقين تزويد.

 الهواتف أرقام تبادل خالل من تواصلهم وتسهيل هم البعضهم ببعضتعريف.

 الانتخاب يوم املشكلة للفرق  الزيارات بجداول  الدعم فرق  تزويد. 

 توضيح  
 
.العمليات وغرفة املصورين وفريق الفرق  بين التواصل يةلا
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 البعثة أجندة حسب عملهم أوقات وتحديد الدعم فرق  على ألادوار  توزيع .

 يوم خالل تحدث قد التي الطارئة املواقف مع التعامل وكيفية والحلول  واقفامل بعض رضع 

 .الانتخاب
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 :
ً
البعثة: آلياتلخدمات اللوجستية لتنفيذ فعالاحتياجات وامين تحديد وتأثامنا

احتياجات عامة: -أ

 وتكلفة السفر  حجوزات تذاكر الطيران للمشاركين 
ا
 للوفد الفلسطيني برا

  في فندق روتانا العبدلي أيامربعة أملدة للمشاركين  إلاقامةحجز 

  املطار  إلىاملواصالت من و 

  جبات و ثالث 
ا
(آلياتبما فيها الواجبات املغطاة خالل الفعللمشاركين ) يوميا

  عشاء الهيئة الترحيبي باملشاركين 

اليوم التعريفي: احتياجات -ب

لحسين للشباب لستخدامها في مدينة ا)يا هال( ( مشارك: تم حجز قاعة 40قاعة رئيسية تتسع لـ) .1

 ( مشارك40لعقد اليوم التعريفي، حيث تم تجهيز القاعة لستيعاب بحدود )
ا
 ا

 دعد (Rollup Banners) سحب بانر و  ،(Stage Banner) رئيس ي بانر  من القاعة مستلزمات تأمين .2

شة ، شاScreen)) شاشة عرض(، Data Show)العرض  جهاز  ،( باللغتين العربية والانجليزية4)

(.3عدد ) قهوة استراحات نظام صوتيات، وجبة طعام الغذاء، ،فوريةترجمة  عرض تلفزيونية،

ليم كل مشارك اللوزم ، حيث تم تسالتعريفي اليوم في للمشاركين تسليمها تم التي اللوازم تأمين .3

التالية:

 ةحقبي

 عضاءة ألا الانتخابي إلاداراتملف خاص باملنظمة يحتوي بداخله ملخصات حول املنظمة و 

باللغتين العربية والانجليزية

  املالحظات لتدوين وقلم مصصم خصيصا للمنظمة مالحظات دفتر 

 يضاحي حول الانتخابات البلدية ومجالس املحافظاتإ كتيب 

 ول للمنظمةالسنوي ألا  تقرير ال 

 تخزين قرص (Flash Memories)  اليوم خالل تقديمها تم التي العروض جميع على يحتوي 

 ،ألاردنفي  لالنتخاب املستقلة الهيئة قبل من نتاجهاإ تم التي ألافالم إلى إضافة يفيالتعر 

 الكتيب من الكترونية نسخةو  ،املعد من قبل الهيئة الانتخابي ألاطلسنسخة الكترونية من و 

 .الجماعية الصورة من الكترونية ونسخة ،لالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات التوضيحي

ور الحض باجات
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توعوية ومنشورات وافالم د املعروضة من لوحات بيانية و واملواتأمين ستاندات املعرض الانتخابي  .4

على الحصول  تمحين وتثقيفهم. وعي الناخبين واملرش انتاجها الهيئة بغرض رفع مستوى قامت ب

(ألاردنت من الهيئة املستقلة لالنتخاب )انداهذه املستلزمات بما فيها الست

 املنظمة الشركة خالل من( 3،2،1) بالبنود املحددة التعريفي اليوم واحتياجات تلزماتمس تأمين تم

 مع املنظمة. العاملة الكوادر  قبل من والتصاميم املحتوى  عدادإ تم حين في للفعالية،

امليدانية وجلسة التغذية الراجعةالزيارات احتياجات  -ج

 تجهيز غرفة العمليات 

 واملرافقين، السائقين مع والتنسيق املنتشرة الفرق  على للمتابعة وذلك للبعثة عمليات غرفة نشاءإ تم

، حيث تم تجهيز الطارئة الحالت ومعالجة املحددة باملواعيد والالتزام الزيارات سير  حسن يضمن بما

غرفة العمليات باملستلزمات التالية:

  البعثة(، حيث تم  أعضاءه الفندق املقيم في) أيام أربعة ملدة عمان روتانا فندقحجز قاعة في

وعقدت فيها ستخدامها كغرفة عمليات ل  إضافة، عمال تدريب املرافقينأاستخدام القاعة في 

 جلسة التغذية الراجعة.

 (الالزمة والاحبار  الورق مع) ملونة تصوير  ةماكين

 ملونة طابعة 

  (3عدد ) حاسوب جهاز 

 انترنت وطخط  

 قرطاسية 

 جهاز عرض (Data Show ) 

 ة عر شاش( ضScreen ) 

 .استراحة قهوة مستمرة 

 النقليات الداخلية:

ة لكل فريق من فرق سيار  ، حيث تم تخصيصكل سيارة ستة اشخاصسعة  (فان)مين ستة سيارات تأ

 بقاء سيارة لدى غرفة العمليات لستخدامها في حالت الطوارىء.في حين تم إ ،البعثة الخمسة

 خطوط الاتصال بين الفرق وغرفة العمليات

حيث تم  ،لضباط الاتصال في غرفة العمليات وللمرافقينم الاعتماد على الهواتف الشخصية ت

 
ا
 املبلغ املخصص لكل منهم بدل املشاركة في البعثة.  من خالل قيمةتعويضهم عن استخدامها ماديا

للفعالية. املنظمة الشركة خالل من ت امليدانيةاالزيار  واحتياجات مستلزمات تأمين تم
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ً
البعثة نشطةلحضيرية تعمال الألا  :تاسعا

 عمال التحضيرية لليوم التعريفيألا  -أ

وتحديد  جندةألا  على والاتفاق التعريفي اليوم في ستطرح التي املوضوعات حول  الهيئة مع التشاور  .1

املتحدثين في كل جلسة.

 التي ستعرض خالل (presentations) عداد العروض التوضحيةإلضمان التنسيق مع الهيئة  .2

املتوقع من املواضيع ل يتفاصوثيقة تتضمن  ، حيث أعدت املنظمةسات اليوم التعريفيجل

 املوضوعاتن يتم تغطية كافة عروضهم، وذلك لضمان أ املحاضرين تقديمها من خالل

ي لضمان عدم وجود تداخل ف إضافة وفيرها للمشاركين من خالل العروض،تعلومات املخطط وامل

التكرار.ادي وتف ةالعروض املقدم

 .التنسيق مع الهيئة بخصوص املواد التي ستعرض في املعرض الانتخابي .3

 الكتيب إلا  عدادإ .4
ا
للمشاركين  يضاحي حول الانتخابات البلدية ومجالس املحافظات املعد خصصيا

من املتخصصين في العملية الانتخابية.

اهزيتها.املستخدمة لعقد اليوم التعريفي ضمان ج القاعةوتجهيز  تحضير  متابعة .5

.توثيق مجريات اليوم التعريفي وكتابة التقرير الخاص بها .6
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اليوم الانتخابي آلياتلزيارات امليدانية لفععمال التحضيرية لألا   -ب

 + الاقتراع مراكز + الجغرافية املناطق) امليدانية لفرق البعثة الزيارات مسارات على الهيئة مع الاتفاق .1

تم مراعاة ان يزور كل فريق مراكز حيث  ،(النتائج استخراج مراكز +  الفرز  غرف العمليات، غرف

خر.ومواقع انتخابية تختلف عن الفريق الا 

 الفرصة إتاحةو  التشبيك فرص زيادة يضمن بما( البعثة فرق  تشكيل) واملتطوعين املشاركين توزيع .2

.النتائج استخراج ومراكز  والصالت ز والفر  الاقتراع مراكز  من عدد أكبر  زيارة من الانتخابية دارةلإل 

 واملرافقين السائقين مع والتنسيق املنتشرة الفرق  على للمتابعة وذلك للبعثة عمليات غرفة نشاءإ .3

ومتابعة تجهيزها.

 فريق، كل زورهايس التي املراكز + عضائهاأ واسماء الفرق  رقامأ عليه محدد مفصل زيارات جدول  عدادإ .4

تصال.والساثقين وضباط الا املرافقينعلومات الاتصال لكل من وم اسماء+ الزيارات موعد

ن حيث لسائقينوا للمرافقين معدة ائقوث الفرق، عضاءأل  معدة وثيقة وتشمل للزيارات وثائق عدادإ .5

 الهاتف، ورقم السائق اسم املناسب، واملسار الزيارات  ملواقع (Google) خرائط على الوثائق هذهشملت 

الفندق عنوان الفريق، أعضاء اسماء هاتف،ال ورقم املرفق اسم

 نسب.منهم ألا إختيار مقابلة املتطوعين املحتملين للمشاركة و  .6

 ومعالجة املحددة باملواعيد والالتزام الزيارات سير  حسن يضمن بما الانتخاب يوم الفرق  متابعة .7

 .تنتج قد التي الطارئة الحالت

جلسةالتغذية الراجعة. صيلتوثيق مجريات الزيارات امليدانية وتوثيق تفا .8

:
ً
للمشاركين وكادر الدعم  التصاريح على الحصول  طلبات تقديم عاشرا

 ادخال تم حيث وموظفيها،البعثة  أعضاءاعتماد  بطلب والتقدم لالنتخاب املستقلة الهيئة مع التنسيق تم

 .للمشاركين التصاريح بطاقات بإصدار  الخاص إلالكتروني النظام على الدعم وموظفي املشاركين معلومات

 اصدار  وتم البعثة، في املشاركة من يتمكنوا لم الذين فيهم بمن 3(26) عدد للمشاركين تصاريح اصدار  تم

 تصاريح 5 ،4للمصورين تصاريح 4 للمتطوعين، تصاريح 10) :يلي كما موزعه( 22) الدعم لفرق  تصاريح

 (.الارتباط لضابط تصريح للمنظمة، العام لألمين تصريح ،5للمترجمين

تم ذلك بالتنسيق ) ( من لجنة الانتخابات املركزية بفلسطين والذي شاركوا باسم بعثة الحكم املحلي الفلسطيني2تشمل التصاريح للموطفين عدد ) 3

مع الهيئة(
 ( 2م الاستعانة فقط بمصورين عدد )، في حين ت( مصورين4تم اخذ تصاريح احتياط لـ ) 4
( مترجمين، في حين تم الاستعانة بمترجم واحد فقط خالل الزيارات امليدانية5تم اخذ تصاريح احتياط لـ ) 5
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.املشاركين مع واملتابعة عشر: التواصلاحدى 

 فيه تم 7/8/2017 بتاريخ الكتروني بريد ارسال تم وفعال، حيث مستمر  بشكل املشاركين مع التواصل تم

 بأجندة املشاركين وضع ، كما وتم من خاللهالاستطالعية الزيارة بعثة ناصر  حنا الدكتور  ترأس على التأكيد

 ها.فاهدا وتوضيح البعثة

تمكن من التواصل مع املشارك الجيبوتي الذي ل يتمكن من قراءة ل الفرنسية للغة املراسالتتم ترجمة 

 اللغة العربية.

 أتم 
ا
 ومجالس البلدية الانتخابات في املشمولة الانتخابية العمليات حول  رسال ملخصات فنيةإ يضا

 ، فيةتوضيحي وماتبرس ومدعما املقاعد شغالا ليةآ يوضح 9/8/2017 بتاريخ رسلول أألا  ،املحافظات

 .يةألاردن املحافظات ومجالس البلدية الانتخابات أهمية حول  10/8/2017 رسل الثاني بتاريخحين أ

 رقابية غير  بعثة أنها على والتأكيد البعثة دور  توضح 12/8/2017 بتاريخعبر الايميل  مذكرة رسالإ تم كما

 .والانجليزية العربية باللغتين الدوليين ضيوفالومسؤوليات  واجبات رفاقإ وتم

 على (ألاردندعوة الهيئة املستقلة لالنتخاب ) بخصوص 11/8/2017 بتاريخ املشاركين مع التواصل تم

 الذين املشاركين مع التنسيق تم وقد ،13/8/2017 يوم مساء الاستطالعية البعثة في للمشاركين العشاء

 املطعم إلى نقلهم تم حيث املطار  وصولهم فور  جاهزين ليكونوا مساء الربعو  السابعة الساعة طائراتهم تصل

 .للفندق الفريق بقية مع عادتهمإ ثم ومن مباشر  بشكل

 2017ية للعام ألاردنالكتيب التوضيحي لالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات  إعدادعشر:  ثاني

https://goo.gl/Qsx41v رابط الكتیب التوضیحي الذي تم إعداده

https://goo.gl/Qsx41v
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 :زء الثالثـــــــالج

يـــــــــــــوم التعريفـــــــــــــــــيالتفصيلية لل جريــــــــــــــــاتامل
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:مقدمة

  14/8/2017ملوافق ا إلاثنينعقدت املنظمة يوم 
ً
 تعريفيا

ً
للمشاركين في بعثة الزيارة الاستطالعية يوما

ا اليوم الساعة التاسعة هذ لياتا(، حيث ابتدأت فع2017 ألاردن) لالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات

 وأ
ُ
شتمل على خمس جلسات متخصصة استمرت لغاية الساعة الرابعة والنصف مساًء. هدفت صباحا

ما التعريف ب إلى يةألاردن الانتخابية دارةإلا  في املتخصصين قبل منجلسات اليوم التعريفي والتي تم تقديمها 

 يلي:

 إلنجاز  مسيرته في ألاردن نتهجهأ الذي التدريجي والسياس ي الانتخابي إلاصالح عملية محمال  همأ 

 . الديمقراطي التطور 

 وانتخاباتها ألاردن في املحلية املجالس هيكلية على تمت التي يةإلاصالح الخطوات.

 لالنتخابات التحضيرية الفترة خالل الهيئة نجزتهاأ التي الانتخابية العملية مراحل.

  بعض جوانب العملية الانتخابية. إدارةفي  الجديدة الهيئة تدابير

 رض الواقع من على تطبيقها على أ طالعز واستخراج النتائج التي سيتم إلا الاقتراع والفر  إجراءات

 املشاركين في البعثة. عضاءقبل ألا 

تقلة ات الانتخابية والهيئة املسحيث تم خالل اليوم ايضا تبادل الدروع التذكارية بين املنظمة العربية لإلدار 

لالنتخاب، وقد قامت السيدة سهير عابدين من لجنة الانتخابات املركزية بتيسير هذه الجلسات.

جلسة الترحيبية والكلمات الافتتاحية ال

يلي:  والافتتاحية كماشلمت هذه الجلسة على عدد من الكلمات الترحيبية 

(ألاردنرئيس الهيئة املستقلة لالنتخاب ) كلمة معالي الدكتور خالد الكاللدة /

الذي رحب باسمه وباسم مجلس 

الهيئة باملفوضين وجميع العاملين 

باملشاركين في البعثة الاستطالعية ومن ثم 

تطرق للمسيرة الديمقراطية لألردن، وأكد 

على أن الانتخابات هي الوسيلة املثلى 

ممثلي الشعب كوسيلة لإلصالح  ختيار إل 

طي والسياس ي وتحقيق آلامال الديمقرا

وألاحالم ولتمكين املواطن من أن يكون 

شريكا في صناعة القرار، كما وأكد على اهمية دور املرأة والشباب باملشاركة في صنع القرار بحرية تامة 
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رض الواقع، كما وبين معاليه ان التشريعات ضمان تحقيق ذلك على أتخاذ التدابير الالزمة لوضرورة إ

الانتخابي والسياس ي، الا انها  إلاصالحهميتها البالغة في تحقيق لعملية الانتخابية على الرغم من أة بااملتعلق

كان ها العمل على الانسان نفسه سواء أتبقى ناقصة وغير محققة للنتائج املطلوبة اذا لم يرافقها ويتزامن مع

ي على املشاركة ألاردناليه الشعب حث معامل في العملية الانتخابية، كما الع أماملرشح  أمالناخب 

 على قيام الهيئة بإتخاذ كافة التدابير التي  ختيار والازدحام عند صناديق الاقتراع وممارسة حرية إلا 
ً
مؤكدا

ي جهة كانت، وختم مداخلته بالتأكيد ي وتحمي هذه الارادة من تدخل أألاردنتضمن احترام إرادة الناخب 

لإلدارات الانتخابية والبعثة التي تنظمها بشكل خاص في ما تضيفه للتجربة  على أهمية دور املنظمة العربية

 ليه البعثة من مالحظات.وتطلع الهيئة للتحاور في ما تصل إية ألاردن

 معالي الدكتور حنا ناصر / رئيس اللجنة املركزية لالنتخابات في فلسطين )رئيس البعثة(كلمة 

ابتدأها بشكر الهيئة املستقلة 

معالي ممثلة ب ألاردنفي  ابلالنتخ

الدكتور خالد الكاللدة على 

الفرصة  إتاحةستضافتهم و إ

على تفاصيل التجربة  طالعلإل 

النتخابات ية الخاصة باألاردن

البلدية ومجالس املحافظات من 

اليوم التعريفي  عقد خالل

والزيارات امليدانية التي ستقوم 

الانتخابية عن املشاركة وشكر الجميع  إلاداراتب بعض البعثة بتنفيذها، ثم أوضح للمشاركين سبب تغي

على دعمه املستمر للمنظمة منذ انشائها،  إلانمائياملتحدة  ألاممعلى مشاركتهم كما تقدم بالشكر لبرنامج 

  وأوضح الهدف من البعثةكما 
ً
فقط في تبادل الخبرات بهدف الارتقاء باألداء  وأكد على أن دورها منحصرا

 الانتخابي في 
ً
على أهمية الانتخابات التي ستقوم البعثة  العالم العربي وال يوجد لها أي دور رقابي، مؤكدا

 التي ستقوم بها البعثة خالل مدة زيارة البعثة. نشطةعليها، كما قام بإيجاز ملخص لأل طالعباإل 

رئيس  /() الاردن الهيئة املستقلة لالنتخاببعضو مجلس املفوضين  /بو فارسالدكتور زهير أ كلمة

  املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لإلدارات الانتخابية

عن املعبرة بتدأها بالتعبير عن سعادته لتواجد ورعاية معالي الدكتور خالد الكاللدة وكلماته الصادقة إ

 ألاردنضمير 
ً
 س، كما أكد على أن هذا اللقاء للمنظمة هو ألاول من نوعه منذ تأسييين جميعا

ً
 على ها مؤكدا

 ككيان منهي غير سياس ي للمنطقة العربية لتعزيز التعاون املشترك بين  ية ورسالة وأهداف املنظمةرؤ 
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الانتخابية وتطوير الخبرة  إلادارات

واملعرفة والثقافة الانتخابية لالرتقاء 

 
ً
ملعايير  للمبادئ وابقدرات املنظمة وفقا

الدولية وتمكين شركاء العملية 

كة الفاعلة الانتخابية من املشار 

مولية في العملية الديمقراطية، والش

 ألاردنختتم كلمته بالتأكيد على بقاء وأ

كمكان يزهو باألخوة العرب وتقديم كل 

ما لدى الهيئة من خبرات وإمكانات 

لدعم هذا التعاون العربي قبل أن يجدد الشكر لجميع املشاركين.

 إلانمائي املتحدة ألامم لبرنامج املمثل املقيم /اندريا بدرسون  السيدكلمة 

ابتدأ كلمته بتقديم الشكر لزمالءه في برنامج ألامم املتحدة إلانمائي إلاقليمي على جهودهم مع املنظمة 

العربية لإلدارات الانتخابية لتنظيم برنامج زيارة البعثة الاستطالعية لالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات 

تسليط الضوء على الانتخابات في دولة بشكل  بهدف ؛رسمية ألاولى من نوعهاالتي تعتبر الزيارة ال ،)ألاردن(

مباشر أمام باقي دول املنطقة وتمثل 

طريقة رائدة لتبادل الخبرات وألافكار 

حول نظم وممارسات الانتخابات 

، كما رّحب بجميع املشاركين  املختلفة

موضحا أن ألامم املتحدة وبرنامج ألامم 

معنية بدعم الهيئات املتحدة إلانمائي 

الانتخابية أينما كانت، كما أثنى على 

الجهودة املميزة املبذولة من قبل 

-املنظمة العربية لإلدارات الانتخابية

توحيد العالقات ومشاركة املعلومات بين الهيئات الانتخابية في في مجال  -على الرغم من حداثة تأسيسها

من ورشات العمل ونشر املطبوعات التي غطت مواضيع هامة في املنطقة العربية، إضافة إلى عقد سلسلة 

 للوصول إلى ا دائم الذي يساعدألامر  مجال تسجيل الناخبين وتثقيفهم وإشراك النساء في الانتخابات

.مشاركة أفضل املمارسات
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ّ
وأنه يبذل  ،2030- ألاهداف التنموية املستدامةأجندة بأن ألاردن في طليعة دول املنطقة في تحقيق د أك

 
ً
في زيادة نسب املشاركة على جميع املستويات وخاصة قبل الانتخابات ليصل إلى نسب مشاركة  جهدا

  أفضل.
ً
 .ألاهدافهذه  إطار  ضمن يقعأن ما يحدث اليوم  موضحا

م، لالنتخابات والهيئات الانتخابية في الكثير من الدول ألاعضاء حول العالأكد على دعم هيئة ألامم املتحدة 

، ودعم 2012منذ تأسيسها عام ) الاردن(  لهيئة املستقلة لالنتخابالفني وإلاستشاري لدعم الستعرضا م

 الدوليين املراقبين منالتي حظيت على تقييمات إيجابية  2016و 2013ألاردنية  الانتخابات النيابية

 ينتيجة للجهود الطيبة التي  واملحليين
ً
 .لالنتخابات على الصعيد الفني بذلها ألاردن خصوصا

تحسين فرص املشاركة الحقيقية للنساء وتعزيز القيادات الشبابية ل ،إلى استمرارية الدعم لألردن كما أشار 

 .في مجال املسيرة الديمقراطية

 وفي الختام تقدم بالشكر للمشاركين واملنظمة العربية لإلدارات الانتخابية 
ً
كون التوفيق للجميع وأن ت متمنيا

 هذه الزيارة مث
ً
 وتحقق ألاهداف املرجوة منها، مشيرا

ً
ن إلى أنه يتطلع لسماع آلاراء واملقترحات للتحسي مرة

 مستوى  على نتخابيةالا  هيئاتال وأفضل املصداقية مستويات علىأ لتحقيق إقليميا الدعم من املزيد تقديمو 

 .العالم
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 طور الت نحو  مسيرته في ألاردن انتهجه الذي التدريجي تخابيوالان السياس ي إلاصالح مالمح: ألاولى الجلسة

 الديمقراطي

التي أدارها د. زهير أبو فارس على ثالثة مداخالت: ألاولىاشتملت الجلسة 

الديمقراطي،  التطور  في التدريجي ألاردن نهج: الشامل الوطني يإلاصالح بعنوان: مسار ( 1املداخلة )

 ()ألاردنايطه/ وزير الشؤون السياسية والبرملانية املهندس موس ى املع قدمها معالي

ابتدأ مداخلته بشكر الهيئة املستقلة 

لالنتخاب على جهودها وانفتاحها على 

شركاء العملية الانتخابية والترحيب 

باملشاركين بالبعثة الاستطالعية، أشار 

ثقة بعد ذلك الستطالع للرأي حول "

 ارةإدي بقدرة الهيئة على ألاردناملواطن 

" أجرته وزارة انتخابات حرة ونزيهة

الشؤون السياسة والبرملانية وبين أن 

نسبة املؤيدين لقدرة الهيئة املستقلة 

وأن مثل هذه النسبة املرتفعة جاءت نتيجة لالنتخابات  (%83بلغت )انتخابات حرة ونزيهة  إدارةعلى 

 الانتخابية وحيادها في العملية الانتخابية. دارةالنيابية السابقة التي عملت على زيادة الثقة بين املواطن وإلا 

مستمر آمن ومتوافق عليه من قبل كافة الاطراف،  قد بدأ بعملية إصالح تدريجي ألاردنأن  إلىوأشار معاليه 

وأن عملية بناء الديمقراطية الحقيقية ال يكفي فقط أن يكون هناك صندوق انتخاب، بل يجب تطوير 

 على أن مجالس املحافظات الثقافة الديمقراطية ل
ً
دى املجتمع وقبول الجميع ملنتجات الديمقراطية، مؤكدا

والهيكلية الجديدة للمجالس البلدية واملجالس املحلية التي نص عليها قانون البلديات هو نوع من زيادة 

 مشاركة املواطن في عملية صنع القرار التنموي.

كانت البداية املبكرة لإلصالح  2011ملانية أنه في عام كما أوضح معالي وزير الشؤون السياسية والبر 

ي، حيث ألاردن( مادة من مواد الدستور 42، حيث قامت لجنة ملكية بالعمل على تعديل )ألاردنالسياس ي في 

تم التركيز في التعديالت على وضع التدابير الالزمة لضمان عدم تغول دور السلطة التنفيذية على دور 

 ، وشملت هذه التعديالت على سبيل املثال ال الحصر:السلطة التشريعية

 لغاء القوانين املؤقتةإ. 

  مدة واليته، وتحد من عملية تأجيل  إنتهاءوضع تدابير تحد وتقنن عملية حل مجلس النواب قبل

 بااللتزام بدورية  ألامر الانتخابات املطلق 
ً
 .ألاردنجراء انتخابات في إالذي سينعكس ايجابيا
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  مة الدستوريةاملحكإنشاء. 

 الهيئة املستقلة لالنتخاب. إنشاء 

حد الخطوات الرئيسية في أك تم تشكيل لجنة للحوار الوطنينه وفي ضوء هذه التعديالت فقد وبين معاليه أ

وممثلين عن  طياف السياسيةألا كافة ممثلين عن  اللجنة ضمت، حيث ألاردنالسياس ي في  إلاصالحعملية 

 بمنظومة تتعلق التي التشريعات مختلف حول  مكثفحوار وطني  إدارةبمهمة  وقد كلفت املجتمع املدني،

 برملانية حكومات وتشكيـل متقدمة وديمقراطية حزبية حياة يجادبهدف ا ومراجعتها، السياس ي العمل

 ومن أبرز ما تم اقتراحه من قبل لجنة الحوار الوطني: ،ألاحزاب عمادها

وقد تم إنجازه وجرت الانتخابات النيابية عام  ،لقائمة النسبيةقانون انتخاب جديد قائم على امشروع  .1

 .بموجبه 2016

 .2015/2016سنة  ألاحزابوقد تم تعديل قانون  ،قانون أحزاب جديدمشورع  .2

 .قانون جديد للبلديات .3

 قانون جديد ألول مرة لالمركزية .4
ً
فرصة للتعيين في مجالس عطى  أن القانون الحالي لالمركزية أ، مشيرا

 من جهة تمثيل بعض مكونات املجتمع التي قد ال يتم تمثيلها في الانتخاباتوذلك بهدف افظات املح

على خبرات رفد هذه املجالس ب إلى إضافة
ً
 مرحلي يعد ألامر هذا معينة مطلوبة في فترة التأسيس، مؤكدا

ً
 ا

 و 
ً
لوحيد للتمثيل في أن يكون الانتخاب هو الطريق ا إلىسيتم مستقبال تعديل القانون والوصول ومؤقتا

 هذه املجالس.

 2013هو انجاز أربعة انتخابات بأمان منذ عام  ألاردنية في إلاصالحكما وأكد معاليه على أن أهم إلانجازات 

ولغاية الانتخابات الحالية، والتي تمت بمشاركة جميع القوى السياسية املعارضة وغير املعارضة، مؤكدا على 

ت في ظل الظروف جراء هذه الانتخاباإمن  ألاردنق لحل الخالفات وان تمكن أن صندوق الاقتراع هو الطري

 ية.ألاردننجاز بحد ذاته يسجل للدولة ة املحيطة إنما هو إألامني
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كد معالي وزير الشؤون السياسية والبرملانية على أهمية أن ينبع التغيير من املجتمع حيث أنه ال يمكن أ

هو بناء ديمقراطية فاعلة ومأسستها عن  إلاصالحأن هدف  إلىما أشار تصدير الديمقراطية، كأو استيراد 

 إلاصالحتم انتهاج  ألاردنطريق مشاركة املواطن وليس الاستحواذ على السلطة والتفرد بها، مؤكدا انه في 

م التدريجي املتوافق عليه لضمان عدم الاقصاء ألي جهة كانت، وأن ذلك جاء استكماال ملا تم إنجازه منذ عا

من عودة لالنتخابات وما تاله من قانون لألحزاب والتطور الذي شهدته بعض التفاصيل مثل كوتا  1989

 وزاد مع الوقت ليبلغ الان نسبة أكبر مما بدأ فيها 2003املرأة والحد الدنى لتمثيل املرأة الذي بدأ عام 

 واختتم بالشكر وتطلعه للقاء بعد الانتخابات للتكلم عن النتائج.

( ألاردنالكاللدة/ رئيس مجلس مفوض ي الهيئة املستقلة لالنتخاب ) خالد ( ملعالي الدكتور 2داخلة )امل

ابتدأها بتجديد الترحيب والشكر للمنظمة تالها بإستعراض تطور قوانين الانتخاب منذ العشرينات على 

 الحرة التي تم تطبيقها عاماملباشر ومن ثم القائمة  إلىعدة مراحل والذي انتقل من الانتخاب غير املباشر 

1989. 

كمة دستورية وقد تم فعال، نشاء محلجنة الحوار الوطني ومنها ضرورة إكما واستعرض معاليه متطلبات 

ي الانتخابات وقد تم فعال، وضرورة إلغاء القوانين املؤقتة وهذا تم الا ف دارةنشاء هيئة مستقلة إل ضرورة إ

 حاالت الطوارئ.

 2011لية الانتخابية تم على مرحلتين: أولى كانت عام العم إدارةصالح املؤسس ي في إلا ن أ ىإلشار معاليه أكما 

شراف الانتخابات النيابية، وإلا  إدارةشراف و تقلة لالنتخاب وتكليف الهيئة باإل صدار قانون الهيئة املسبإ

والتي  2014تورية عام فقط على الانتخابات البلدية، في حين جاءت املرحلة الثانية بعد التعديالت الدس

الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس املحافظات وأي وتدير  على وسعت صالحيات الهيئة لتصبح تشرف

 تكلف بها من قبل الحكومة. أخرى انتخابات 

والتطوير مستمرة  إلاصالحن عملية كما بين معاليه أ

 على نتائج تقييم الخ
ً
طوات وستعتمد مستقبال

 اريخه، وقد أاملتخذة لغاية ت
ً
على ذلك  عطى مثاال

والتعديالت  إلاصالححكام التي شملها حول ألا 

الدستوية السابقة بهدف ضمان عدم غياب مجلس 

إذا النواب ملدة أكثر من أربعة شهور من تاريخ حله )

تم حل مجلس النواب ولم تجرى انتخابات نيابية 

خالل أربعة شهور يعود مجلس النواب املنحل 

 معاليه على اهمية هذا دة ملكيةودونما إرا
ً
(، مؤكدا

ن تجربة السياس ي إال أ إلاصالحالتعديل في مسيرة 

ن هذا بينت أ 2016نتخابات النيابية عام الا 

العملية الانتخابية خاصة في ضوء املدد القانونية املحددة  إدارةالتعديل قد يكون مقيد للجهة التي تقوم ب
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ربعة شهور(، حيث ان اي إجراء الانتخابات )أي أكثر من أ( يوم قبل 175في قانون الانتخاب والتي تتطلب )

نحل، وعليه ربعة اشهر وبالتالي عودة املجلس املبية قد تسبب في تجاوز مدة ألا الانتخا دارةمشكلة تواجه إلا 

أو ة الانتخابية د القانونية للعمليما في املدى التجربة ال بد من اعادة النظر إنه وبناء علفقد بين معاليه على أ

بزيادة املدة املحددة لعودة مجلس النواب املنحل لتتناسب مع املدد القانونية في قانون الانتخاب، واختتم 

 جراء الانتخابات. من إ نتهاءللحوار والنقاش بعد إلا مداخلته بشكر املشاركين ودعوتهم 

لبلدية ( مداخلة معالي املهندس وليد املصري/ وزير الشؤون ا3املداخلة )

ابتدأها بالشكر للهيئة املستقلة 

لالنتخاب وتكرار الترحيب 

باملشاركين واملنظمة، ومن ثم 

أن تاريخ إنشاء البلديات  إلىتطرق 

قديم يزيد عن مائة عام  ألاردنفي 

في معظم البلديات الكبرى الواقعة 

في مراكز املحافظات، مما يدل 

على التجربة الطويلة للعمل 

؛ وبين أنه بعد ردنألا البلدي في 

أمانة  إلى( بلدية باإلضافة 100أصبح العدد الحالي للبلديات املعتمدة ) 2001عملية دمج البلديات سنة 

 ( بلدية.300العاصمة، علما بأن عددها قبل عملية الدمج كان حوالي )

الصالحيات بين ، ومستوى تقسيم 2015قراره عام لقانون البلديات الجديد الذي تم إتطرق معالي الوزير 

املجلس املحلي واملجلس البلدي كمؤسسات أهلية مستقلة، مبينا أن دور الوزارة هو دور رقابي أكثر منه 

الحكم املحلي،  إلىتنفيذي، وأن الانتخابات  البلدية ومجالس املحافظات الحالية هي خطوة نحو الوصول 

قدم اثنتان وعشرين خدمة للمواطنين ألعمال البلديات يشمل ثالثة ع أتمتةبرنامج  إلىكما تطرق 
ُ
شر نظام ت

ذكر منها خدمات دفع الرسوم والضرائب، كما أعلن عن معهد للتدريب على الحكم املحلي سيباشر أعماله 
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 تمتةقبل نهاية العام الجاري لتدريب وتأهيل موظفي البلديات على العمل البلدي، وبعد انجاز مشروع ألا

 الحكم املحلي الكامل. إلىت البلديات والتدرج للوصول والتدريب سيتم زيادة صالحيا

تحسن أوضاع البلديات خالل السنوات ألاربعة املاضية نتيجة تبني الحكومة لتوجيهات جاللة  إلىكما أشار 

 حيث أصبح الوضع املالي للبلديات أفضل وأن بنك تنمية املدن والقرى 
ً
 مطلقا

ً
امللك بدعم البلديات دعما

 مئة مليون وقدرته الاقراضية زادت  إلىيات والحكومة تضاعف رأس ماله من خمسين اململوك للبلد
ً
، أيضا

الدور التنموي للبلديات وتقديم الخدمات. إلىوأشار 

:ألاولىاستفسارات ومالحظات حول الجلسة 

معالي الدكتور حنا ناصر / رئيس لجنة الانتخابات املركزية )فلسطين( -1

، ويرجع السبب في ذلك لكون البلديات في فلسطين كتجربة غير ناجحة استعرض تجربة دمج البلديات

 قديمة جدا واملواطنين مرتبطين جدا بها.

كما علق على ان ربط موثوقية الانتخابات بإنشاء إدارات انتخابية مستقلة موضوع ال يمكن تعميمه، 

رنسا واسبانيا، ولكن حيث يوجد في العالم انتخابات موثوقة تديرها حكومات كما هو موجود في ف

الانتخابية أكبر من ثقته بالحكومة وهنا يجب  دارةتجربة العالم العربي أوضحت أن ثقة املواطنين باإل 

 علينا أن نعيد الثقة بالحكومة من قبل الشعب.

كما أضاف سؤالا ملعالي وزير الشؤون السياسية مستفسرا حول خلفيات )من هم( املشاركين في 

التعديالت الدستورية ونوعية هذه املشاركة التي ضمنت التوافق على عملية و  إلاصالحعمليات 

 ؟ألاردنالسياس ي في  إلاصالح

 التعليق وإلاجابة 

:إجابة معالي موس ى املعايطة / وزير الشؤون السياسية والبرملانية على جزئينجاءت 

زيادة ثقة املواطن بحيادية ن وجود الهيئة ساعد في أ إلىتشير  ألاردنبين ان تجربة  الجزء ألاول:

ن كان ال يزال هناك شك لدى البعض حول وجود تدخل في العملية العملية الانتخابية ومخرجاتها، وإ
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ن تدعم الهيئة واستقالليتها مع تولي الهيئة ادارتها، وعليه فإن واجب الحكومات أالانتخابية حتى 

 على املكتسبات التي حققتها كجهة محايدة ومهني
ً
 العملية الانتخابية. إدارةة معنية بحفاظا

 ألاحزاببخصوص تعديل الدستور أوضح أنه يجب أن يكون هناك توافق بين  الجزء الثاني:

ية الناجحة في هذا املجال اوالها امليثاق الوطني ألاردنومؤسسات املجتمع املدني، مشيرا للتجربة 

أجرت تعديالت تقدمية مؤكدا على دور جاللة  والثانية لجنة الحوار الوطني ولجنة تعديل الدستور التي

 .أخرى وعدم تغول أي جهة على  ألاردنامللك بضمان التوافق في 

القديمة إلغاء بعض البلديات  الدمج يعني ّن أ أضاف معالي وزير البلديات / املهندس وليد املصري 

ول بديلة للحد من رفض لب حلغاء يتطلوبالتالي فان إلان من املقيمين في حدودها، ويرتبط بها املواطنو 

مع ذلك من خالل الهيكلية الجديدة  ألاردنوقد تعامل املواطنين لقرارات الدمج وفشل العملية، 

 شؤونها. وأ دارةمناطق محلية وإنشاء مجالس محلية إل  إلىللبلديات وتقسيم املنطقة البلدية 
ً
 عطى مثاال

 ربد الكبرى.تم دمجه سابقا مع بلدية إ د والذيربمجلس محلي بلدة الحصن في محافظة إعلى ذلك 

اللواء محمد رفعت قمصان/ مستشار رئيس الوزراء املصري  -2

ابتدأها بالشكر للهيئة على استضافتها 

 طالعباإل للبعثة الاستطالعية والسماح 

ومن  ،يةألاردنوالاستفادة من التجربة 

ثم شكر املنظمة العربية على الترتيبات 

تميزة، ومن ثم ة املدارياللوجستية وإلا 

 أوضح أنه جرى استفتاء على الدستور 

 2012 في جمهورية مصر العربية عام

 (%32) املشاركةوكانت نسبة 

( من املشاركين، %63)واملوافقين بنعم 

ظروف وأوضح أن هذه النسبة نتيجة لل

ي مرت بها مصر في تلك السياسية الت

شعبي عن موقف  وتعبير املرحلة 

بة الحاكم في ن النخم ي صر املشعب ال

أما الاستفتاء على ذلك التوقيت. 

وكانت نسبة املوافقة ( %39) إلىفقد ارتفعت نسبة املشاركة  2014الذي جرى في املصري الدستور 

 %98.2بلغت )بنعم 
ً
بكل انحاء العالم وفي املنطقة العربية  عامة أن الاستفتاءات بصفة إلى(، مشيرا

الجماهيري من الناخبين لكونها  بشكل أخص ال تلقى الاهتمام دستور بشكل خاص والاستفتاءات على ال

  ،تهم نخبة من املثقفين والسياسيين
ً
  في حين ان الانتخابات البرملانية والبلدية تنال اهتماما

ً
 أكبر  وزخما
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ألنها تتعلق بأمور سياسية وخدمية وقبلية وعشائرية، واختتم مداخلته بتجديد الشكر للسادة الوزراء 

 دهم ومشاركتهم.على تواج

 التعليق وإلاجابة:

على مداخلة اللواء محمد رفعت  أجاب معالي موس ى املعايطة / وزير الشؤون السياسية والبرملانية

بانه ليس مهما عدد املشاركين في الاستفتاءات بقدر اهمية ان يتفق الشعب عامة عليه وان يضمن 

 قوق ألاقليات.الدستور مشاركة الجميع وعدم اقصاء أي فئة وضمان وح

سربست مصطفى/ رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات )العراق( -3

وهل ممكن ان  ألاحزابالديمقراطي والتطورات التي طرأت على قانون  إلاصالحطرح سؤالا حول 

ية؟ وهل هناك دور للقضاء بهذا ألاردنومتابعتها بهيئة الانتخابات  ألاحزابتنيط عملية تسجيل 

 الخصوص؟

 لتعليق وإلاجابة:ا

ي تم ألاردن ألاحزاببأن قانون جاب على هذا السؤال أ معالي وزير البلديات / املهندس وليد املصري 

 إلى أّدى؛ مما ألاحزابتعديله عدة مرات، حيث نتج عن التعديالت تخفيض الشروط الخاصة بتشكيل 

قع،؛ كما وتم بناء على ولكن مع عدم وجود مشاركة حقيقية على أرض الوا ألاحزابزيادة عدد 

 التعديالت 
ً
وزارة  إلىومتابعتها من وزارة الداخلية  ألاحزابنقل الجهة إلاشرافيه على تشكيل  أيضا

 عن الجو  الشؤون السياسية والبرملانية
ً
 ، وبين معاليه ألامنيبعيدا

ً
على أن كافة املخالفات تتم  أيضا

 إ
ً
ليست سهلة خصوصا بعد انقطاع  ألاردناسية في السي ألاحزابأن عودة  إلى حالتها للقضاء، مشيرا

 أنه خالل هذه 1989 – 1967السياسية ما بين عامي)  ألاحزابالعمل الحزبي خالل فترة حظر 
ً
(، مؤكدا

السياسية. ألاحزابوالعشائرية مكان  القبليةالفترة حلت الجهوية و 

محمد املنصري/ عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات )تونس( -4

الحكم املحلي  إلىوطرح سؤالا حول فكرة التدرج للوصول تدأ املداخلة بالشكر لألردن واملشاركين اب

 التخوف من أن تطول مدة التدرج املشار اليها. مبينا 

التعليق وإلاجابة

الحكم املحلي  إلىأوضح أن فكرة التدرج هدفها الوصول  معالي وزير البلديات / املهندس وليد املصري 

حقيقة بحيث يستطيع املواطنين من تقرير مصيرهم ووضع أولوياتهم، ولكن التدرج يحتاج  وهي خطوة

الكفاءات لتتمكن البلدية من القيام بواجباتها ومهامها  إعدادالوقت الكافي للتدريب والتأهيل و 

 مستعرضا التجربة التركية في الوصول للحكم املحلي وارتباطه بالنهضة الحاصلة فيها.

م كحيل/ لجنة الانتخابات املركزية )فلسطين( / املدير التنفيذيالسيد هشا  -5

في تقوية  ألاحزابالدول العربية ومقارنتها مع الدول التي تقدمت ونهضت واستعراض دور  إلىأشار 

ات السياسية وأخذ دورها في التدريب والتأهيل.إلاصالح
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 التعليق وإلاجابة

فشلت في جميع  ألاحزابن علق على هذه املداخلة بأ صري معالي وزير البلديات / املهندس وليد امل

اهتمامنا فقط حيث تحول  ،لدينا تعتمد على املشايخ والقبلية ألاحزابوان  ،الدول العربية تقريبا

وألننا كدول عربية ال نؤمن بقيمة  سياسية، إلىونقل دور العشيرة من منظمة اجتماعية  للعشائرية

وجود قانون البلديات  يكون لألحزاب دورها من خاللأنذلك من املمكن الفرد وال بالعمل الجماعي؛ ل

الضروري وجود  حيث ذكر انه من صالحيات ملنظمات املجتمع املدنياهمية اعطاء و البلديات  واتحادات

 ألاحزابليتم الاعتماد عليها من قبل الحكومة. كما نوه على اهمية تقوية  ألاحزابمشاريع مشتركة بين 

 جال.ذا املفي ه

(السيدة فاتن يونس/ مدير عام الشؤون السياسية والالجئين/ وزارة الداخلية والبلديات )لبنان  -6

للمجتمع املدني وبروز نشاط في املجتمع املدني في  جمعيةألف ( 11)التجربة اللبنانية بوجود إلىأشارت 

 لبنان وحدوث تقدم في هذا املجال.

  2017لبلدية ومجالس املحافظات الجلسة الثانية: مالمح الانتخابات ا

عرضين تقديمين سبقهما عرض فيديو توضيحي عن قانون البلديات من انتاج على الثانية اشتملت الجلسة 

 الهيئة املستقلة لالنتخاب ومن ثم تم فتح املجال ملدة عشر دقائق للمداخالت والاستفسارات.

ومجالس املحافظات في الانتخابات البلدية املستخدم ( بعنوان: مالمح النظام الانتخابي 1العرض )

مدير  /قدمه السيد محمد القطاونهالنتائج، الترشح والتصويت واستخراج  آلياتوانعكاساته على 

 املستقلة لالنتخاب. القانونية بالهيئةالشؤون 

بالترحيب والتمنيات بطيب إلاقامة بدأ 

 ألاولىللمشاركين، ومن ثم أوضح أنها التجربة 

الانتخابات البلدية  إدارةاملستقلة في للهيئة 

 2014بعد التعديل الدستوري الذي تم عام 

 إدارةووسع صالحيات واناط بها مهمة 

الانتخابات بها في حين اقتصر دور الهيئة عام 

 على الاشراف فقط. 2013

التي  التحدياتومن ثم استعرض بعض 

واجهت الهيئة عندما صدر قرار مجلس 

بإجراء  13/2/2017الوزراء بتاريخ 

ملحافظات الانتخابات البلدية ومجالس ا

جراء الانتخابات والتي كان أهمها كيفية إ
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البلدية ومجالس املحافظات في يوم واحد نتيجة الاختالف في املدد القانونية حيث ينص قانون البلديات 

قانون الالمركزية نص على  مدد املجالس البلدية في حين في إنتهاءعلى أن تشرع الهيئة قبل أربع شهور من 

 أنه قبل ستة أشهر فكانت فترة الشهرين هي التحدي ألاكبر بالنسبة للهيئة إلجراء الانتخابات في يوم واحد.

ومن ثم استعرض إلاطار العام لالنتخابات الناظم للعملية الانتخابية بدءا من الدستور والقوانين 

 الالمركزية انتقاال لألنظمة والتعليمات التنفيذية.والاتفاقات الدولية وقانون البلديات وقانون 

وبعدها استعرض العمليات الانتخابية املشمولة في هذه الانتخابات وهي:

ئيس بلدية بشكل مباشر.ر ( 100حيث سيتم انتخاب ) ،رؤساء البلديات .1

( ( مجلس بلدي )ال يتبع لها مجالس محلية12، حيث سيتم انتخاب )املجالس البلدية/املحلية .2

( مجلس بلدي.82مجلس محلي يتشكل منها ) 355و

( دائرة انتخابية.158( مجلس محافظة موزعة على )12) حيث سيتم انتخاب مجالس املحافظات، .3

 ختيار كما تم استعراض النظام الانتخابي لكل عملية انتخابية حيث منح القانون صوت واحد للناخب إل 

البلدي، أو املجلس املحلي  أعضاءلعدد أو بحدها ألاعلى مسرئيس البلدية في حين منح عدد من ألاصوات 

مجلس املحافظة في الدوائر التي خصص  ختيار كما منح القانون النتخاب مجالس املحافظات صوت واحد إل 

 لها مقعد واحد وصوتان كحد أقص ى في حال كان للدائرة أكثر من مقعد.

 أوراقالهيئة انتجت ثالثة أنالاقتراع، حيث بين  اقأور ومن ثم استعرض انعكاسات النظام الانتخابي على 

، كما تم تضمين الورقة الخاصة بانتخاب رئيس البلدية والورقة الخاصة 
ً
مختلفة ألالوان مطبوعة مسبقا

بانتخاب مجالس املحافظات أسماء املرشحين وصورهم ومكان مخصص للتأشير، في حين كانت الورقة 

ناخب املحلي تحتوي على خانات بعدد املقاعد املخصصة ليقوم ال /املخصصة النتخاب املجلس البلدي 

 بكتابة ألاسماء التي يريدها.
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محضر للفرز لكل غرفة اقتراع  إعدادأما فيما يخص استخراج النتائج وتوزيع املقاعد حيث بين أنه سيتم 

م تزويد لجنة محضر تجميعي على مستوى مركز الاقتراع والفرز ومن ثم يت إعدادوفرز ومن ثم يتم 

النتائج ألاولية على مستوى الدائرة الانتخابية  إعالنالانتخاب باملحضر التجميعي ليتم تجميع النتائج و 

مجلس املفوضين  إلىاللجنة الخاصة املشكلة على مستوى املحافظة ليتم تدقيقها ورفعها  إلىورفعها 

 نشرها في الجريدة الرسمية. العتمادها واملصادقة عليها وبهذا تصبح النتائج نهائية ويتم

املجلس البلدي والتي لخصها بما  إلىوالطرق املتاحة لها للوصول  املرأة في الانتخابات البلديةأما بخصوص 

 1يلي:

التنافس املباشر على املقاعد العامة املخصصة للمجلس املحلي/ البلدي.  .1

التنافس املباشر على املقعد التنافس مع غيرها من املرشحات ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز ب .2

املخصص للنساء في كل مجلس محلي.

التنافس مع غيرها من املرشحات الفائزات في منطقة البلدية على املقاعد املخصصة للنساء في كل  .3

( %25) أدنىمجلس بلدي والتي تساوي بحد 

خصصة للنساء.التعيين بقرار من وزير البلديات في حال قل عدد املرشحات عن عدد املقاعد امل .4

مجلس  إلىوالطرق املتاحة لها للوصول  املرأة في انتخابات مجالس املحافظات إلىوبعد ذلك انتقل 

 2املحافظة وهي:

التنافس على املقاعد العامة املخصص للدائرة الانتخابية. .1

التنافس مع غيرها من املرشحات ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالتنافس املباشر على املقاعد  .2

املنتخبين. عضاءمن عدد ألا ( %10ملخصصة للنساء في كل مجلس محافظة والتي تساوي )ا

عدد املقاعد املعنية  أنحيث  الداخلية،التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير  .3

للنساء. ثلثهااملنتخبين يخصص  عضاء( من عدد ألا %15) ال تزيد عنيجب أ

حيث  7/2017( /3،4،5) يامترشح حيث أوضح انه تم تحديد فترة الترشح باأل مرحلة ال إلىانتقل بعد ذلك 

 ( مترشح616البلدية )تقدم بالترشح لرئيس 
ً
. كما تقدم بالترشح لعضوية إناث 6( ذكور و610منهم ) ا

 ( مترشح4870املجلس املحلي/ البلدي )
ً
، كما تقدم للترشح لعضوية إناث( 1096( ذكور و )3774منهم ) ا

 ( مترشح1316حافظة )مجلس امل
ً
( 153، ولعضوية مجلس أمانة عمان )إناث( 119( ذكور و )1197منهم ) ا

 مترشح
ً
( 6955ليبلغ مجموع طلبات الترشح في مختلف العمليات الانتخابية ) إناث( 13( ذكور و )140منهم ) ا

 مترشح
ً
 ومترشحة. ا

 .التوضيحي الكتيب في الواردة البلديات واملجالس املحلية مجالس انتخابات في النسائية بالكوتا الخاصة التوضيحية للرسومات الرجوع 1

 نتخابات مجالس املحافظات الواردة في الكتيب التوضيحي.ية الخاصة بالكوتا النسائية في االتوضيحرسومات للالرجوع  2
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وبين ان الطعن بعملية الترشح تنقسم على مرحلتين:

  على قرارات الهيئة برفض ترشحهم، حيث  أنفسهم: طعون مقدمة من قبل املرشحين لىألاو املرحلة

( طعن واعادة تسجيل 23( طعن حيث قبلت املحكمة )42بلغ عدد الطعون املقدمة ملحاكم البداية )

( طعن وتأييد قرار الهيئة برفض طلبات ترشحهم.19مقديمهم في قوائم املرشحين، في حين تم رد )

 ( 12ية، حيث تقدم )ألاولثانية: طعون مقدمة من قبل الناخبين على قوائم املرشحين املرحلة ال

 طعن
ً
 كم طعناملحاكم البداية، قبلت املح ا

ً
 فقط وقررت إلغاء قرار الهيئة بقبول ترشحه وإواحد ا

ً
زالته ا

 ( طعن11من القوائم النهائية للمرشحين، في حين ردت املحكمة )
ً
ضين ت مجلس املفو امعتبرة قرار  ا

.ةبخصوصها صحيح

 ( مترشح282عدد الانسحابات بلغت ) أنكما وبين 
ً
عدد املجالس املحلية التي سيلعن فيها  أنومترشحة، و  ا

 ( مجلس22لفوز بالتزكية )
ُ
 محلي ا

ً
، وعدد املجالس التي سيتم اللجوء فيها للتعين لتغطية النقص في عدد ا

 ( مجلس2املرشحين عن عدد املقاعد املخصصة بلغت )
ً
 محلي ا

ً
، في حين بلغ عدد املرشحات التي سيفزن ا

( مرشحة.64بالتزكية )

( https://goo.gl/XbvJfuمتوفر على الرابط: ) لعرض التفصيلي ا

تسجيل الناخبين لالنتخابات البلدية والالمركزية  إجراءاتحكام وشروط و أ( بعنوان: "2العرض )

 الهيئة املستقلةبزبن / مدير تكنولوجيا املعلومات "، قدمه السيد محمود ال ةإلالكترونيتها وتطبيقا

 لالنتخاب.

بعد الترحيب باملشاركين والتمنيات 

بطيب إلاقامة للمشاركين في بلدهم 

، بدأ باستعراض ألاردنالثاني 

منوها  ألاردنالسجل الانتخابي في 

الختالفه عن السجالت الانتخابية في 

وذلك لكون  خرى بعض البلدان ألا 

ي يعتمد ألاردنالسجل الانتخابي 

بشكل رئيس ي على البيانات الواردة في 

السجل املدني املتوفر لدى دائرة 

دنية والجوازات، وأن دور امل ألاحوال

) حسب القانون( الطلب من  الهيئة

تجهيز واستخالص  ألاحوالدائرة 

توفرة لديها وفقا للشروط الواردة في القانون، كما أن دور الهيئة لم سجالت الناخبين من قواعد البيانات امل

 في مرحلة تسجيل الناخبين. إداري هيز فقط بل كان لها دور إشرافي و يقتصر على الطلب بالتج

https://goo.gl/XbvJfu
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تسجيل الناخبين والاختالف الحاصل فيها ما بين الانتخابات التي ادارتها  ةليآ إلىتطرق في العرض املقدم 

كان  2013ية تاريخه، حيث بين التسجيل في الانتخابات النيابية السابقة التي تم اجراؤها عام الهيئة لغا

 سج
ً
 طوعي ال

ً
  2017في حين أصبح السجل النتخابات البلديات ومجالس املحافظات  ا

ُ
  سجال

ً
 .تلقائيا

ناخبا الشروط التي تؤهل املواطن ليكون العامة لعملية تسجيل الناخبين، و ألاهدافكما استعرض 

 البلدية:في الانتخابات  مؤهال

مجلس املفوضين(  والذي يحددهبيوم الاقتراع  18الـ  أكملالسن )كل من  -

 الجنسية. -

 أ -
ّ

قانونيا.ولم يستعد اعتباره  باإلفالس يكون محكوما عليه ال

-  
ّ

اخر.سبب  أليمحجورا عليه أو معتوها أو يكون مجنونا  أال

قيودها.املتوفين من تقوم الدائرة بشطب اسماء الاشخاص  -

:السجل الانتخابي إنشاءخطوات  إلىومن ثم انتقل 

املدني(. )السجل املدنية والجوازات ألاحوالقاعدة بيانات دائرة  -1

ية(.ألاول )الجداول  قاعدة بيانات سجل الناخبين -2

.+ الاعتراضات باإلسقاطاتالجهات املعنية  -3

.النهائية( )الجداول قاعدة بيانات سجل الناخبين  -4

السجالت )الهيئة املستقلة، وزارة الداخلية، وزارة البلديات(  إعدادوتوزيع الناخبين والجهات املشاركة في 

وفقا لنظام تقسيم الدوائر الانتخابية ووفقا ملعايير تضمن جودة سجالت الناخبين منها )املساواة وعدم 

بما يضمن أن يقوم الناخب باإلدالء  التمييز، السجل النظيف، الشفافية، الشمولية والدقة والحداثة(

هذا هو التحدي ألاكبر الذي واجه عملية  بصوته للعمليات الانتخابية جميعها في مركز اقتراع واحد وأّن 

 سجالت الناخبين. إنشاء
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لية توزيع الناخبين على صناديق الاقتراع باالعتماد على مكان إلاقامة للناخب، كما تضمن العرض شرح آل

بية ستفادة من املراكز املخصصة لالقتراع والفرز والتي تم العمل على تأهيلها في الانتخابات النياحيث تم الا 

، كما تم إضافة الصاالت إلاقامةباإلضافة لالستفادة من نظام الخرائط في تحديد مواقع  2016عام 

 الرياضية كمدخل جديد على العملية الانتخابية.

لالنتخاب على استخدام الصاالت الرياضية كمراكز اقتراع وفرز فقد وفي ضوء اعتماد الهيئة املستقلة 

( صالة رياضية في كافة املحافظات وتقييمها 134على ) بالكشف الحس يقامت مديرية تكنولوجيا املعلومات 

( صالة معايير التقييم 53وجاهزية البنية التحتية الالزم توفرها، حيث اجتازت ) إلالكترونيمن حيث الربط 

 كصالة لالقتراع والفرز. ط( فق18خدم منها )است

بين  اعتماد محيط دائري يتراوح قطره( صالة توزيع الناخبين علىيها وفقا للمعايير التالية: )أ( 18) إختيار تم 

تكون الصالة ضمن  أن كل صالة رياضية، )ب(كم(، وذلك لتحديد مراكز الاقتراع املستبدلة ب 3 –كم  1)

تم نقل الناخبين املوزعين على مراكز الاقتراع والفرز  ؛ حيثاملحليةظة واملجالس حدود البلدية واملحاف

 القريبة للصالة ضمن املحيط الدائري الذي تم تحديده.

كما ووضح املراحل التي مر بها سجل الناخبين واملدد القانونية لكل مرحلة والتي تشمل:

السجل ألاولي. إنشاء -

عرض الجداول ألاولية لالعتراض. -

الاعتراضات )على النفس وعلى الغير(. -

عرض الجداول النهائية. -

التحديث ألاخير. -

التي تم توفيرها للناخبين لالستعالم عن بياناته  ةإلالكترونيواختتم العرض بذكر الخدمات والتطبيقات 

وبيانات مركز الاقتراع والفرز الذي يحق له التصويت فيه والتي شملت:

.إلالكترونيقع الاستعالم من خالل املو  -

(.94444الاستعالم من خالل الرسائل النصية القصيرة من خالل الرقم ) -

(.117100الاستعالم من خالل الاتصال برقم خاص لالستعالم) -

)9Ct3https://goo.gl/yR(: الرابط على متوفر  التفصيلي العرض

ة الثانية:استفسارات ومالحظات حول الجلس

معالي الدكتور حنا ناصر / رئيس لجنة الانتخابات املركزية )فلسطين( -1

:سئلةألا تقدم بعدد من 

  
ً
لجميع أو حول عدد املقاعد املخصصة للمجلس املحلي فيما إذا كان متس سؤالا

املجالس املحلية؟

  
ً
الناخب للمرشحين في املجلس املحلي؟ إختيار حول آلية التصويت وكيفية  سؤالا

https://goo.gl/yR3Ct9
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ً
عن كيفية الترشح، هل يكون الترشح على أساس حزبي أم فردي؟ سؤالا

  
ً
عن تغيير مكان إلاقامة املعتمد كأساس لتوزيع الناخبين على صناديق الاقتراع والفرز، هل  سؤالا

 أي مكان اخر يتم ضبطه ومن هي الجهة التي تتولى هذه العملية؟ إلىالانتقال من مكان السكن 

  
ً
 هل يتم إلابالغ عن الوفيات وتحديث البيانات بسرعة؟ عن الوفيات، سؤالا

 التعليق وإلاجابة

الهيئة املستقلة لالنتخاب بونية مدير الشؤون القان /السيد محمد القطاونه أجاب

كما يلي:( ألاردن)

اخر، ويتم تحديد  إلى: أن عدد املقاعد املخصصة للمجلس املحلي تختلف من مجلس السؤال ألاول 

 لنظام خاص يصدر لهذه الغاية شريطة أال يقل عدد  عضاءعدد ألا 
ً
 أعضاءلكل مجلس محلي وفقا

 ويخصص مقعد واحد من كل مجلس للنساء. أعضاءاملجلس املحلي عن خمسة 

اما آلية التصويت فتكون كما يلي: السؤال الثاني:

 نب مرشح انتخاب رئيس البلدية تكون بالتأشير على ورقة الاقتراع املعدة مسبقا وذلك بجا

 واحد فقط.

  وذبك  أعضاءانتخاب 
ً
مجالس املحافظات تكون بالتأشير على ورقة الاقتراع املعدة مسبقا

بجانب مرشح واحد فقط للدوائر املخصص لها مقعد واحد، وعلى مرشحين اثنين للدوائر 

 الانتخابية املخصص لها مقعدين فأكثر.

 وبحد اقص ى عدد املقاعد  أكثر أو مرشح  ة واملحلية تتم بكتابة اسمانتخاب املجالس البلدي

 املخصصة للدائرة الانتخابية وذلك في الخانات املخصصة لذلك في ورقة الاقتراع.
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ساس فردي وليس قوائم.أالترشح يكون على  السؤال الثالث:

قامته وفي حال الانتقال من لزم الشخص بتحديد مكان إاملدنية يُ  ألاحوالقانون ن إ السؤال الرابع:

ومن ثم يتم تغيير مكان  ،ال يتعرض لغرامة ماليةوجب عليه الاخبار خالل مدة شهر وإخر يتآ إلىكان م

  .قامة في السجل الانتخابيإلا

 ألاحوالأفاد بأنه يتم اصدار شهادة الوفاة من دائرة فالوفيات  اما فيما يخص السؤال الخامس:

ولكن تبقى إلاشكالية بإدراج أسماء بعض املتوفين املدنية والجوازات ويتم عكسها على جداول الناخبين 

املدنية والجوازات بحاالت الوفاة حيث  ألاحوالضمن قوائم الناخبين وذلك نتيجة عدم ابالغ دائرة 

الف ناخب تجاوزت أعمارهم املئة عام ولم يتم الانتخابي الحالي ما يقارب خمسة آيوجد في السجل 

 إلابالغ عن وفاتهم.

(دير الشؤون السياسية والالجئين في وزارة الداخلية والبلديات )لبنانفاتن يونس/ م -2

تقدمت بتعليق حول تسجيل الناخبين حيث أفادت أنه في لبنان يتم شطب اسم من يتجاوز عمره املئة 

عام من جداول الناخبين، ويتقدم كل من تم شطب اسمه من جداول الناخبين نتيجة تجاوز العمر 

 وذلك لتفادي املشكلة الناتجة عن التأخر في إلابالغ عن حاالت الوفاة. بطلب إلعادة تسجيله
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السيد سربست مصطفى/ رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخاب )العراق( -3

:أسئلةتقدم بثالثة 

  سجل  إعدادصالحية  لالنتخاب تمتلكذا كانت الهيئة املستقلة حول ما إ السؤال ألاول

ة وزارة الداخلية؟ الناخبين أم هي صالحي

وإذا كانت تملك هذه الصالحية ملاذا ال 

أو تملك حق إلاضافة للمواليد الجدد 

املجنسين الجدد؟ 

 يين ألاردنحول حق  السؤال الثاني

املتواجدين خارج البالد في الاقتراع وفي 

حال كان لهم الحق في الاقتراع ما هي آلية 

؟وتصويتهمتسجيلهم 

 تحديد السن  ليةحول آ السؤال الثالث

القانوني لالنتخاب كونه مقرونا بيوم 

الانتخاب حسب التعليمات وليس مقرونا 

بسنة الانتخاب؟

التعليق وإلاجابة

 )وزارةاملدنية والجوازات  ألاحوالدائرة  أنحيث بين  السؤال الاول:السيد محمود الزبن على  أجاب

فقط  وللهيئةالسجل الانتخابي  عدادإل ن الداخلية( هي الجهة التي تمتلك الصالحية بموجب القانو 

 ألاحوالإضافة الناخبين الجدد واملتجنسين يتم من خالل دائرة  نة، وعليه فإصالحية إلاشراف واملراقب

 .هي الجهة التي تملك السجل املدنياملدنية والجوازات ألنها 

حيث الثاني،  كل من السيد محمود الزبن والسيد محمود القطاونة على السؤال أجابفي حين 

 ارسةميقوموا بمأن ن املقميين في الخارج شريطة ييألاردنمن اقتراع  بالقانون  افادوا بعدم وجود ما يمنع

دراج اسماؤهم في الناخبين التلقائي املتبع يضمن إ تسجيلأّن ، خاصة و ألاردنحقهم باالنتخاب داخل 

مكنهم من التصويت في حال تصادف ، وبالتالي يألاردنجداول الناخبين حسب مكان اقامتهم داخل 

الهيئة لم تتخذ التدابير الالزمة لتمكين  ّن ، بينوا أأخرى ناحية من يوم الانتخاب.  األردنوجودهم ب

 يين املغتربين من إلادالء بأألاردن
ً
من عدم تحقيق البيئة الانتخابية  صواتهم خارج البالد ووذلك خوفا

( دولة وليست 150يتواجدون في ) يينألاردنن خاصة إاردنيين، املتساوية في كافة الدول املتواجد فيها 

 .ية الهاشميةألاردنجميعها تحتوي سفارات للمملكة 

 السيد محمد القطاونة أجابفقد  السؤال الثالثالسن القانوني لالنتخاب الوارد في  فيما يخص

 
ً
الذين ولدوا في اخبين " جداول الن إعدادنه عند أنص  2010( لسنة 9السابق رقم ) أن قانون مبنيا
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م حرمان يتكان " وبهذه الحالة  اليوم ألاول من الشهر ألاول من عام الانتخاب يحق لهم الانتخاب

فقد اعتبر  ما في القانون الحاليأعلى سبيل املثال،  12بات في شهر جراء الانتخاإعدد من الناس في حال 

لتاريخ الذي يحدده مجلس من عمره في امن أكمل ثمانية عشرة سنة  الناخب مؤهال عمرا كل من

 يوم (90)تحديد مدة خير ب، حيث قام ألا املفوضين
ً
قبل يوم الاقتراع لضمان شمول أكبر عدد ممكن  ا

 من الناخبين الجدد الذين يتمون ثمانية عشر سنة خالل سنة الانتخاب.

حيث يتوجب حافظات، امل ملجالسللترشح ما بخصوص اقتران السن بيوم الاقتراع، فهي واردة فقط أ

، في حين ربطت شروط الترشح على املرشح أن يكون قد اتم خمسة وعشرين سنة في يوم الاقتراع

أتم ن يكون املترشح اريخ تقديم طلب الترشح، حيث يجب أالنتخابات املجالس البلدية واملحلية بت

 خمسة وعشرين سنة في اليوم ألاول املحدد لتقديم طلبات الترشح.

ام كحيل / املدير التنفيذي للجنة الانتخابات املركزية )فلسطين(السيد هش -4

 تقدم بسؤالين:

  هل يوجد كوتا دينية في الانتخابات البلدية ومجالس املحافظات؟ السؤال ألاول

 عن حالة نقص عدد املرشحين عن العدد املخصص للمقاعد والفوز بالتزكية،  السؤال الثاني

ي الهيئة في مثل هذه الحالة حيث أنها قد تنتج عن ضغوطات هل هي ظاهرة ديمقراطية وما رأ

 عشائرية والانسحابات؟أو سياسية أو أمنية 

 التعليق وإلاجابة

ولكون  كوتا دينية لالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات. يوجدأنه ال  القطاونهالسيد محمد بين 

في مجالس  %15د نسبة ال تزيد عن على تحدينصت القوانين  فقد ية ليست اقصائية،ألاردنالدولة 

 املحافظات للتعيين للفئات التي لم يتم تمثيلها باالنتخاب.
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أما بخصوص املجالس التي قل عدد املرشحين فيها سيتم تعبئة املقاعد املتبقية من خالل التعيين 

املحلي فيها جراء انتخابات للمجلس إجالس التي فازت بالتزكية لن يتم بقرار من وزير البلديات، وامل

ولكنها ستشهد انتخابات لرئيس البلدية ومجالس املحافظات، أما بخصوص أسباب التزكية فهذا يعود 

بشكل رئيس ي إلجماع اهل املنطقة على ألاشخاص املترشحين وثقتهم بقدرتهم وكفاءاتهم، أما بخصوص 

 الانسحابات فهذا يعود للتحالفات خصوصا بسبب العشائرية.

 ةإلالكتروني وتطبيقاتها هاإجراءاتو  الانتخابية العملية إدارة :الثالثة الجلسة

ثالثة عروض ومن ثم تم فتح املجال ملدة عشر دقائق للمداخالت والاستفسارات.اشتملت الجلسة على 

عواد  ها "، قدمه الدكتور إجراءات( بعنوان " تدابير النزاهة للعملية الانتخابية وادارتها و 1العرض رقم )

 الهيئة املستقلة لالنتخاببمدير العمليات الانتخابية  الكرادشه/

حيث بدأ بالترحيب 

باملشاركين، ومن ثم 

استعرض ألاعباء واملهام 

املنوطة بمديرية العمليات 

منها تحضير مراكز الاقتراع 

ومراكز استخراج النتائج 

ومراكز التجميع وتشكيل 

 الكوادر البشرية.

تحدث عن ضمانات النزاهة 

نتخابية املتخذة الا  للعملية

التي شملت من قبل الهيئة 

ألاخذ بآراء مؤسسات املجتمع 

املدني بمسودات التعليمات التنفيذية، التوزيع املسبق للناخبين على غرف الاقتراع ملنع تكرار التصويت، 

 
ً
قتراع بعالمات ا أوراق، اعتماد استخدام الحبر الانتخابي الخاص، ربط كافة مراكز الاقتراع والفرز الكترونيا

أمنية يصعب تزويرها، اعتماد معزل بمواصفات عاملية، الانفتاح على شركاء العملية الانتخابية، تثبيت 

نسخ من محاضر الفرز على باب غرفة الاقتراع والفرز وتثبيت نسخة من محضر الفرز التجميعي على باب 

 الفرز. مركز الاقتراع والفرز باإلضافة الستخدام الكاميرات في عملية

الانتخابات البلدية ومجالس املحافظات والذي يتشكل من  دارةكما قام باستعراض الهيكل التنظيمي إل 

( لجنة 100( مقسمة كما يلي: )104مجلس مفوض ي الهيئة وألامانة العامة للهيئة ولجان انتخاب عدد )

انتخابات مجالس  دارةإل  بلدية ولجنة انتخاب ملجلس أمانة عمان وثالثة لجان انتخاب 100انتخاب ل 
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/ لواء قصبة العقبة، الدائرة السادسة من إقليم  ألاولىاملحافظات التي ال يوجد فيها بلديات )الدائرة 

 البتراء، الدائرة السابعة من إقليم البتراء(.

فة لعدد من املدنية باإلضا ألاحوالن كل لجنة انتخاب تتشكل من رئيس وعضوين ومقرر من دائرة وبين أ 

اللجان  إختيار ن دة من املجتمع املدني، وأكد على أن يكون في كل لجنة انتخاب سياملساعدين مع مراعاة أ

يتم من خالل قواعد البيانات املتوفرة لدى الهيئة ضمن شروط معينة منها الخبرة والشهادة الجامعية ما 

أمكن باإلضافة للمقابالت الشخصية.

العملية الانتخابية، ومنها: إدارةاملتعلقة ب استعرض عدد من البيانات إلاحصائية

 غرفة.( 4062املعتمدة )د غرف الاقتراع عد

  ( مركز 1440)املعتمدة عدد مراكز الاقتراع والفرز 
ً
.ا

 رياضية كمراكز اقتراع وفرز  ( صالة17ول مرة )أل م استخدإ.

 ( م1440( باإلضافة لـ)24372بلغ عدد العاملين ضمن لجان الاقتراع والفرز ).دير مركز

كما قام بتوضيح طريقة ترتيب الصاالت الرياضية والكوادر البشرية العاملة فيها، ثم تم عرض فيديو 

 أوراقتوضيحي آللية الاقتراع من انتاج الهيئة املستقلة لالنتخاب، وبعد عرض الفيديو قام بعرض نماذج 

 وجود ثالثة نماذج أل 
ً
  الاقتراع: وراقالاقتراع للعمليات الانتخابية موضحا

  ولونها ازرق  ورقة مسبقة الطبع البلديات وهيخص انتخاب رؤساء مجالس النموذج الاول ي

ومكان مخصص للتأشير، حيث يحق لكل مقترع املرشحين في الدائرة الانتخابية  وصور  وتتضمن اسماء

واحد فقط. مرشحشير بجانب اسم التأ 

  الا  الطبع،هي ورقة لونها ابيض مسبقة بلدية و املجالس املحلية وال أعضاءالثانية تخص انتخاب

 عدد تساوي  خانات الفارغةال من عدد تتضمن فقط حيث للمرشحين، صور أو  انها ال تتضمن اسماء

اء التي يريدها داخل هذه الخانات انتخابية ليقوم الناخب بكتابة الاسم دائرة لكل املخصصة املقاعد

ة لكل دائرة.املخصص عدد املقاعدشريطة ان ال تتجاوز 

  الثالثة تخص انتخاب مجالس املحافظات وهي ورقة لونها اخضر مسبقة الطبع وتتضمن اسماء

شير بجانب مرشح للتأشير. يحق لكل ناخب التأوصور املرشحين للدائرة الانخابية ومكان مخصص 

 واحد فقط في حال كان مخصص مقعد واحد فقط للدائرة الانتخابية، وبجانب مرشحين فقط في

.أكثرمخصص للدائرة الانتخابية مقعدين أو حال 

الانتخاب بشرح طريقة الاقتراع  سيقوم يوملجنة الاقتراع والفرز )العضو الثاني(  أعضاءأحد  ّن وبين أ 

للناخب حسب بالدائرة الانتخابية التي يتبع لها.
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رئيس لجنة الانتخاب بعد عنها، حيث يقوم  عالنثم أنهى العرض بالحديث عن آلية استخراج النتائج وإلا 

النتائج وارسالها للجنة الخاصة التي تقوم بتدقيق  إعالنتجميع النتائج من املحاضر التجميعية للمراكز ب

 وترتيب النتائج تنازليا. ةإلالكترونياملحاضر الورقية و

 ( 7l/aCRBthttps://goo.g( :الرابط على متوفر  التفصيلي العرض

قدمه اعالم وتوعية الناخبين لالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات"،  ( بعنوان "2العرض رقم )

 الهيئة املستقلة لالنتخابب إلاعالمالسيد شرف أبو رمان/ مدير الاتصال و

ة دور املنظمة حيث بدأ بتكرار الترحيب باملشاركين والتأكيد على اهتمام الهيئة بالبعثة الاستطالعية وأهمي

الانتخابية، ومن ثم استعرض  إلاداراتالعربية لإلدارات الانتخابية في تبادل الخبرات ونقل املعرفة بين 

وألاقسام  إلاعالمهيكلية مديرية الاتصال و

املوجودة فيها والتي تتكون من خمسة أقسام 

والعالقات العامة، قسم معني  إلاعالم)قسم 

املجتمع املدني،  السياسية ومؤسسات األحزابب

قسم معني بالتوعية والتثقيف، قسم معني 

الرقمي كاملوقع  إلاعالمبالتعاون الدولي، قسم 

  إلالكتروني
ً
ووسائل التواصل الاجتماعي( موضحا

أن املهام املكلفة بها املديرية من خالل اقسامها 

املختلفة ترتبط بالعملية الانتخابية نفسها من 

 على مدار ألاربع سنوات.  جهة وبالدورة الانتخابية

ثم أوضح أهداف حملة التوعية والتثقيف التي 

العملية الانتخابية  إجراءاتتشمل شرح وتوضيح 

وزيادة الثقة بضمانات النزاهة وزيادة املشاركة 

بالعملية الانتخابية وشمول كافة القطاعات بلقاءات التوعية بما فيها مؤسسات املجتمع املدني، ومن ثم تم 

ية منها )فيديوهات توعوية، ومضات إذاعية، إلاعالمألادوات التوعوية املستخدمة في الحمالت عرض 

بروشورات، ورش ولقاءات توعوية، الاستعالم عن مركز الاقتراع والفرز من خالل الرسائل النصية 

 القصيرة، تسجيالت إذاعية، لوحات أعمدة وميادين وجسور، رسائل نصية قصيرة، مسرحية توعوية،

 حملة ميدانية كبرى )طرق ألابواب(، أطلس انتخابي.

الرقمي خصوصا من خالل  اإلعالمكما تم توضيح مدى مواكبة الهيئة للتطور التكنولوجي والاهتمام ب

( زيارة 250000بالهيئة )الخاص  إلالكترونيوسائل التواصل الاجتماعي حيث بلغ عدد الزيارات للموقع 

( حيث يعتبر 227223ة للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك )وعدد املعجبين بالصفحة الخاص

رقم مرتفع خصوصا بالنسبة ملؤسسات رسمية، وبلغت عدد املشاهدات للفيديو الخاص بتوضيح الية 

 الاقتراع مليون مشاهدة، كما تم انتاج تطبيقات للهواتف الذكية.

https://goo.gl/aCRBt7
https://goo.gl/aCRBt7
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 اعتماد )ومن ثم انتقل للحديث عن انفتاح الهيئة على شركاء  
ً
( جهة محلية 16العملية الانتخابية مبينا

( جهة إعالمية، كما تم عرض نماذج التصاريح 84( جهة دولية ملراقبة الانتخابات باإلضافة العتماد)18و)

يين.إلاعالمالخاصة باملراقبين و

صدر عن ي تعد أسبوعيا تشمل النصوص الصحفية التي تإلاعالموأنهى العرض بالحديث بأن خطة الظهور 

الهيئة بحيث يتم تخصيص السياسات العليا واملعلومات العامة ملعالي رئيس الهيئة واملفوضين والقضايا 

 الفنية يتم تخصيصها للمدراء املعنيين.

كما تم عرض فيديو من انتاج الهيئة املستقلة لالنتخاب وبعده تم تخصيص مدة عشر دقائق للمناقشة 

 واملداخالت.

(https://goo.gl/MWuDTq)ابط: الر  على وفر مت التفصيلي العرض

بية خاللعملية الانتخابية كأحد تدابير نزاهة العملية الانت إلالكتروني( بعنوان: " الربط 3العرض رقم )

تقلة الهيئة املسبرئيس قسم البرمجيات  /"، قدمته السيده سهير رحال ةإلالكترونيوالتطبيقات 

 لالنتخاب

بالحديث عن  العرضابتدأت حيث 

بين مراكز  إلالكترونيالهدف من الربط 

 دارةالاقتراع والفرز، بما يقدمه لإل 

الانتخابية من معلومات هامة عن سير 

العملية الانتخابية ونسب واحصاءات 

لدعم القرارات وسرعة اتخاذها، كما 

 إلالكترونيعرضت مكونات الربط 

دمة كنظام الانتخابات والنظم املستخ

والنظام الجغرافي وأنظمة  إلالكتروني

املؤشرات إلاحصائية وأنظمة الحماية، 

كما تم استعراض البنية التحتية 

والخدمات  إلالكترونيوالخدمات الرئيسية املستخدمة في الربط  إلالكترونيوخطوط الاتصال للربط 

 ة.الاحتياطية ومراكز املعلومات الرئيسية والاحتياطي

 وتخصيص شاشات باتجاه 
ً
انتقلت بعد ذلك لعرض صور حول تجهيز غرف الاقتراع والفرز الكترونيا

ميرات تجهيز غرف الاقتراع والفرز بكا إلىاملراقبين واملندوبين لتمكنهم من مراقبة العملية الانتخابية، إضافة 

 خاصة يتم استخدامها وقت الفرز.

املستخدمة خالل العملية الانتخابية وقامت بعرض صور  ةلكترونيإلاوذكرت السيدة سهير رحال ألانظمة 

 للشاشات الخاصة بها وتوضيح الهدف منها وهي:

https://goo.gl/MWuDTq
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  :الانتخابينظام التدقيق 

 
ً
يعمل على مستوى مراكز الاقتراع والفرز ويهدف للتحقق من شخصية الناخب وتوثيق اقتراعه الكترونيا

 على الناخب وتحويل حالته من ناخب لضمان عدم تكرار الاقتراع، حيث يتم التأش
ً
منتخب  إلىير الكترونيا

بعد التأكد من ادراج اسمه ضمن سجالت الناخبين في غرفة الاقتراع والفرز حيث يتم تخصيص بيانات 

 دخول للنظام خاصة بكل غرفة اقتراع وفرز.

 :Dashboardنظام التحليل إلاحصائي 

فير يين واملراقبين وجميع املواطنين يتم من خالله تو إلاعالم طالعي إل إلاعالمتم عرض هذا النظام في املركز  

املعلومات إلاحصائية حول عدد املقترعين ونسبهم حسب املحافظة والجنس والفئات العمرية ويتم تحديث 

حصائي مربوط مباشرة مع نظام تحليل إ إنشاءثانية، حيث تم  30البيانات والنسب بشكل تلقائي كل 

ت الرئيسية.قواعد البيانا

 :النتائج إدارةنظام 

 إلىالاقتراع ويتم من خالله تمرير معلومات املحضر الورقي بشكل مباشر  إنتهاءحيث يتم استخدامه بعد 

الهيئة املستقلة حسب رقم الصندوق والدائرة الانتخابية لغايات تجميع ألاصوات بقواعد البيانات 

.
ً
 واحتساب النتائج الكترونيا

 ت الجغرافينظام املعلوما

يتم قع مركز الاقتراع الخاص به، كما يستخدم لتحديد مواقع مراكز الاقتراع والفرز وتعريف املواطن بمو  

الفنية في هذه الغرف  املشكالتأو من خالله مراقبة ومتابعة كافة غرف الاقتراع والفرز ملعرفة ألاعطال 

خالل يوم الانتخاب في مرحلتي الاقتراع والفرز.

 :املين في العملية الانتخابيةنظام الع

عملية تكليف العاملين في الانتخابات، واحتساب وصرف املكافآت املالية لكل  أتمتةحيث يتم من خالله  

شخص حسب فترة تكليفه والوظيفة املكلف بها والاستفادة من قاعدة البيانات في تمكين العاملين وعمل 

إلاحصاءات الخاصة بالعاملين في الانتخابات.

 نظام الترشح

الهيئة من بعملية الترشح وتسهيل عملية دراسة طلبات الترشح من قبل املعنيين  تمتةيستخدم أل حيث

 خالل ربط مراكز استقبال طلبات الترشح بالهيئة، كما يستخدم الستخراج إلاحصاءات والتقارير.

 يينإلاعالمنظام اعتماد املراقبين والضيوف و

يين، إلاعالمد قاعدة بيانات خاصة باملراقبين املحليين والدوليين والصحفيين وحيث يهدف هذا النظام إليجا

ين وفرق إلاعالمالصحفين وأو فرق الرقابة  أعضاءويتم استخدامه لتقديم طلب الاعتماد مع كافة بيانات 

جد في الدعم املرافقة لهم، ويساعد في عملية إصدار بطاقات التصاريح الخاصة بهم التي تمكنهم من التوا

مراكز الاقتراع والفرز كما تم عرض نماذج ملختلف أنواع البطاقات.
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 تم إنشاؤه إليجاد قاعدة بيانات خاصة باملدربين والقاعات التدريبية ومدى ومالءمتها لعقد :نظام التدريب

 التدريب.

 نظام تجميع نتائج الفرز في مراكز تجميع النتائج

التجميعية على مستوى مراكز الاقتراع والفرز الخاصة بالدائرة ادخال وتدقيق محاضر الفرز  إلىيهدف  

عدد ألاصوات التي حصل عليها كل مرشح ضمن الدائرة محدد ضمنها  الانتخابية، كما يتم اصدار تقارير 

 لغايات استخدامها في احتساب نتائج الكوتا. ناثالانتخابية وتقارير حول نسبة عدد ألاصوات للمرشحات إلا 

 م قامت بشكر املشاركين على حسن استماعهم.وفي الختا

 (https://goo.gl/dBNsSe (:الرابط على متوفر  التفصيلي العرض

 استفسارات ومالحظات حول الجلسة الثالثة:

 معالي الدكتور حنا ناصر / رئيس لجنة الانتخابات املركزية )فلسطين( -1

 تقدم بسؤالين:

  الاقتراع  أوراقلغ سعة صندوق إلاقتراع من حول سعة صندوق الاقتراع، كم تب ألاول السؤال 

 والهدف من وجوده؟ حيث أنه  ألاردنعن سبب حاجة الحبر الانتخابي الخاص في  السؤال الثاني

 دارةيتم استخدامه في فلسطين للناخبين املقيمين في القدس فقط نتيجة عدم السماح لإل 

بية للسماح لهم من الانتخاب في أي الانتخا دارةالانتخابية من تسجيل الناخبين مما يضطر إلا 

مركز يستطيعون الوصول اليه ويتم استخدام الحبر الانتخابي الخاص لضمان عدم تكرار 

 التصويت؟

 التعليق وإلاجابة

، أما بخصوص الحبر A4( ورقة من نوع 1000أجابه الدكتور عواد كرادشة بأن سعة الصندوق )

 اقية وهو متطلب اجباري للتصويت.الانتخابي فهو أحد ضمانات النزاهة واملصد

 أنه 
ً
  إنشاءتم كما أضاف السيد شرف أبو رمان مبينا

ً
أهم وكان أحد  2012في عام  الهيئة حديثا

كن نتيجة التجارب السابقة التي لم ت ،الانتخابية دارةالتحديات التي تواجهها استعادة ثقة الناخبين باإل 

ي العمليات الانتخابية، فكان ال بد من استخدام كافة نتيجة وجود مالحظات حول تدخالت ف ؛إيجابية

 ضمانات النزاهة والتي أحدها استخدام الحبر الانتخابي الخاص لعدم التشكيك بنزاهة الانتخابات.

 السيد محمد املنصري/ عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات )تونس( -2

 تقدم بسؤالين: 
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  ذا لم يتم تصميم ورقة الاقتراع للمجلس املحلي / البلدي الاقتراع، ملا أوراقحول  :ألاول السؤال

 بحيث تحتوي أسماء املرشحين مطبوعة وصورهم؟

  :عون الكتابة؟التصويت للذين ال يستطي إجراءاتل حو السؤال الثاني

التعليق وإلاجابة

حال دون بين الدكتور عواد ان كثرة املرشحين في بعض الدوائر الانتخابية  ألاول بما يخص السؤال 

امكانية وضع اسم وصور لهم على ورقة الاقتراع الخاصة باملجالس املحلية والبلدية، وقد تم معالجة 

ذلك بتوفير قائمة مثبت فيها اسماء وصور املرشحين الخاصة بالدائرة الانتخابية في كل معازل غرف 

 .املرشحين إختيار على الناخب في  الدائرة للتسهيلالاقتراع التابعة لتلك 

مرافق بأنفسهم تنطبق  إختيار أما بخصوص الناخبين غير القادرين على الاقتراع بأنفسهم فيحق لهم 

 ( 1يتطلبها القانون: ) شروط محددةعليه 
ً
  أن يكون ناخبا

ً
 أن يرافق شخص( 2، )مؤهال

ً
 واحد ا

ً
( فقط ا

ر ق في الحبيتم غمس خنصر املراف وفي حالة عدم وجود مرافق يقوم رئيس اللجنة بدور املرافق.

 حد الناخبين وملنعه من مرافقة ناخبين اخرين التزاما بالقانون.الانتخابي كدليل على مرافقته أل 

اللواء محمد رفعت قمصان / مستشار رئيس الوزراء املصري -3

تقدم بتعليق بدأه بتأييد الدكتور حنا ناصر بموضوع استخدام الحبر الانتخابي وانه إنفاق مالي ليس له 

، باإلضافة لعرض التجربة املصرية بخصوص )الجنون( والحجر إلالكترونيجود الربط جدوى بو 

مقيمين في أو الصحي، حيث أنه ال يتم ادراج الناخبين الذين تم اصدار قرار قضائي بالحجر عليهم 

 مصحات الصحة النفسية في جداول الناخبين حسب تقارير وشهادات طبية.
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الانتخابية وعرض التجربة  إلاداراتها معضلة تعاني منها جميع اد أنّ أفكما تطرق ملوضوع الوفيات حيث 

املصرية انه يوجد قرار يصدر لدعوة الناخبين وفور صدور هذا القرار ال يجوز التعديل على السجل 

 إلاضافة الا بقرار قضائي.أو الانتخابي بالحذف 

ن جمهورية مصر العربية مقبلة كما افاد بوجود معاناة في مصر بموضوع توحيد العناوين خصوصا أ

عنوان أمني  إلىباخر، حيث تستند بطاقة الرقم الوطني أو على انتخابات محليات والمركزية بشكل 

الحي واسم الحي  إلىقسم الشرطة في حين ان تقسيم املحليات مختلف حيث ينتمي أو مركز  إلىينتمي 

 غير متوفر في بطاقة الرقم الوطني.

 تالية:ال سئلةألا كما طرح 

  فيما إذا كانت الاستقالة مقرونة بمكان العمل و عن الاستقالة ملن يرغب بالترشح : ألاول السؤال

والدائرة الانتخابية التي يرغب بالترشح فيها؟

 جانب الصور الشخصية  إلى: عن سبب عدم استخدام الرموز الانتخابية السؤال الثاني

للمرشحين؟

 عقوبة على من يتخلف عن الادالء بصوته؟أو  غرامة ذا يوجدما إ :السؤال الثالث

التعليق وإلاجابة

  أ سئلةألا   السيد شرف أبو رمان أجابحيث 
ً
الاقتراع هي بطاقة  البطاقة املعتمدة لغايات نموضحا

، اما بخصوص إلاقامةية املثبت عليها مكان ألاردن ألاحوالالشخصية الصادرة عن دائرة  ألاحوال

نب الصور الشخصية أفاد بأنه تم استخدام الرموز الانتخابية في الانتخابات جا إلىاستخدام الرموز 

في خالل قوائم، حيث تم وضع رمز القائمة؛  ولكون الانتخابات اعتمدت الترشح من 2016النيابية عام 

، أما بخصوص تجريم من ال يقوم باإلدالء هو ترشح فردي حين الترشح للبلديات ومجالس املحافظات 

 . تجريم ملن ال يقوم باإلدالء بصوتهالقوانين أو ي ألاردنال يوجد في الدستور بصوته ف

جابة السيد شرف أبو رمان بخصوص توحيد العناوين بأنه تم عقب الدكتور عواد كرادشه على إ

تشكيل لجنة على مدار أربعة أشهر تضم )وزارة البلديات، الهيئة املستقلة لالنتخاب، أمانة عمان 

رة الداخلية( لتوحيد العناوين حيث كانت العناوين في البلديات تختلف عن العناوين الكبرى، وزا

املوجودة في وزارة الداخلية، أما بخصوص الاستقالة فيجب على راغب الترشح تقديم استقالته قبل 

 الدائرة التي سيترشح لها، املدة القانونية للترشح املحددة بغض النظر عن

في اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات )الصومال( السيدة خديجة علي/ مفوض

تقدمت بسؤالين:

  حول تمويل الحمالت الدعائية للمرشحين، هل تقدم الحكومة بتمويل لحمالت  ألاول السؤال

الدعاية الانتخابية للمرشحين؟
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 ؟ات، كيف تتم متابعة شراء ألاصواتحول شراء ألاصو  السؤال الثاني

التعليق وإلاجابة

  بخصوص تمويل املرشحينالدكتور عواد الكرادشه أجاب 
ً
أنه ال يتم تمويل املرشحين من  موضحا

. الخاصة تمول على نفقتهم ن حمالتهم الانتخابيةأ، حيث ألاردنقبل الحكومة في 

ن الهيئة تتلقى العديد من الشكاوى الشفوية حول عروض فقد بين أأما بخصوص شراء ألاصوات 

لتتم متابعتها واتخاذ املشتكي بمعظم الاحيان يرفض تقديم شكاوى خطية شراء الاصوات، الا ان 

بخصوصها من قبل الهيئة والجهات املعنية، ويعود السبب في ذلك لكون القانون  القانونية جراءاتإلا 

انون ن معالجة القأيطبق عقوبة على طرفي عملية شراء الاصوات )الشاري والبائع(، وعلى الرغم من 

 ستمرين برفض تقديم شكاوى خطية.منهم أحكام تحمي املشتكيين الا النقطة بايجاد أ الحالي لهذه

املداخلة الرابعة من السيدة محمد املنصري / عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخاب -4

)تونس(

تقدم بسؤالين:

  ا مع في الحدود الجغرافية للبلديات وتداخله آلياتإشك يوجد إذا كان حول ما :ألاول السؤال

 مراكز الاقتراع؟

 حول وجود محاكم متخصصة للفصل في النزاعات الانتخابية، حيث أنه يوجد في  السؤال الثاني

 ألاردنتونس هيئة مختصة مثل املحاكم إلادارية التي يكون فيها سرعة في الفصل، هل يوجد في 

محاكم متخصصة في النزاعات الانتخابية؟
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 التعليق وإلاجابة

 عدم وجود  السؤال ألاول  الكرادشة عنواد الدكتور ع أجاب
ً
إشكالية في الحدود الجغرافية وتم مبينا

 اعتماد الحدود التنظيمية للبلديات وبذلك لم هناك تداخل.

 يوجد إمكانية للطعون  ألاردنعليه أنه في  أما بالنسبة للتقاض ي فقام السيد شرف أبو رمان بالتعليق

م الاستئناف وفقا ملدد زمنية محددة ولكن ال يوجد محاكم محاكأو والتقاض ي في محاكم البداية 

 متخصصة بالنزاعات الانتخابية.

 السيد سربست مصطفى / رئيس املفوضية العليا املستقلة لالنتخاب )العراق( -5

 ين:تقدم بسؤال

 :لية احتساب آلية عد وفرز ألاصوات وهل هو ورقي أم الكتروني؟ كذلك آحول  السؤال الاول

 ها؟النإعالنتائج و 

 :ضوابط محددة ، هل يوجدألاحزابأو بخصوص الحمالت الانتخابية للمرشحين  السؤال الثاني 

بهذه  ألاحزابأو قوانين، وفي حال وجودها من هي الجهة التي تحكم مدى التزام املرشحين في ال

 ؟خرى الضوابط، وهل يتم التنسيق بين الهيئة والوزارات املعنية ألا 

 التعليق وإلاجابة 

 السؤال ألاول بخصوص آلية الدكتور عواد الكرادشه اب عن أج
ً
 ورقية  انها الفرز مبينا

ً
أن  متمنيا

 ت
ً
النتائج يكون بعد مطابقة محاضر الفرز الورقية مع املحاضر  إعالن، أما  في املستقبلكون الكترونيا

 على مستوى الدائرة الانتخابية. ةإلالكتروني

، فيما يخص قواعد الدعاية سيد شرف أبو رمان باإلجابة عليهأما بالنسبة للسؤال الثاني فقام ال

ا فقد حددت القوانين الناظمة للعملية الانتخابية قواعد الحمالت الانتخابية أوله ألاردنالانتخابية في 

 ان الحمالت تبدأ متى تبدأ الحمالت الانتخابية ومتى تنتهي 
ً
منذ لحظة وفترة الصمت الانتخابي، مبينا

الترشح، ويوجد شروط واضحة للدعاية الانتخابية )شكل اللوحات، حجم اللوحات، تقديم طلب 

يئة لف هي الهالابتعاد عن امللصقات التي تؤثر على املنظر العام ...(، والجهة املسؤولة عن متابعة هذا امل

ة من خالل فريق مخصص لرصد الدعاية الانتخابيبالتنسيق مع الجهات املعنية  املستقلة لالنتخاب

قد تصل للمحاكم في بعض  أخرى بصالحيات أو بحيث يتم تسجيل أي انتهاك والتعامل معه باإلزالة 

 الحاالت.
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اللواء حمدي الجزار / مستشار وزير الداخلية املصري )مصر( -6

:الاقتراع والفرز أولها إجراءاتحول  سئلةألا تقدم بعدد من 

  ؟ع والفرز من نفس املحافظةرؤساء لجان الاقترا إختيار يتم  هل :ألاول السؤال

 :وما هي ضمانات املتخذة من  للجان؟كيف ومتى يتم تسليم ورق الاقتراع والفرز  السؤال الثاني

 عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية؟ الاقتراع مع أوراقبعدد  أي نقصل الهيئة لتفادي قب

التعليق وإلاجابة

لجان الاقتراع والفرز يتم من نفس املحافظة شريطة  رؤساء إختيار  إن الكرادشهالدكتور عواد  أجاب

 الثانية بأحد املرشحين.أو  ألاولىأال تربطهم قرابة من الدرجة 

تسليم لوازم  الاقتراع فيتم تسليمها للجان الاقتراع والفرز بنفس وقت أوراقأما بالنسبة الستالم لوازم 

الانتخابية ملية ينا انه يتم تسليم لوازم العمب ،الانتخاب واحدمن يوم  يوماي قبل  العملية الانتخابية

ويقوم  وراقالاقتراع من قبل لجنة الانتخاب لرئيس لجنة الاقتراع والفرز بعد أن يتم عد ألا  أوراقو 

رئيس لجنة الاقتراع والفرز بالتوقيع على استالمها ضمن نموذج لهذه الغاية، بعد ذلك ينتقل رئيس 

ز الاقتراع ويقوم بتجهيز الغرفة الخاصة بلجنته ويقوم تسليم املواد مرك إلىلجنة الاقتراع والفرز 

مدير املركز ضمن نموذج مخصص  إلىالاقتراع، املحاضر، الختم( في صندوق مقفل  أوراقالحساسة )

لهذه الغاية ويسجل ارقام ألاقفال، وبعد أن ينتهي مدير املركز من استالم  جميع صناديق املواد 

قتراع والفرز املتواجدة في مركز الاقتراع والفرز وتأمينها في غرفة مؤمنة، يقوم الحساسة من لجان الا

ة خالل فترة ليلة الانتخاب، وفي اليوم التالي ألامنيمدير املركز بتسليم املركز لألمن ليكون تحت الحراسة 

 أوراقساسة))يوم الانتخاب( وقبل بدء الاقتراع يقوم كل رئيس اللجنة باستعادة صندوق املواد الح

قوم تبعد التأكد من أرقام ألاقفال، و  الاقتراع، املحاضر، الختم( من مدير املركز ضمن نموذج استالم

عدد  إعالنالاقتراع لكل عملية انتخابية مرتين من شخصين مختلفين، ويقوم ب أوراقاللجنة بإعادة عد 
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وق وتسجيلها في محضر بدء التي تسلمتها اللجنة وعدد الناخبين املسجلين ضمن الصند وراقألا 

 الاقتراع.

تأهيل الكوادر البشرية العاملة في الانتخابات الجلسة الرابعة: 

مقدم من قبل السيدة سمر "،  العاملة في الانتخابات الكوادر تدريب  ( بعنوان "1العرض رقم )

 الهيئة املستقلة لالنتخاببالطراونه/ رئيس قسم التدريب وبناء القدرات 

مت بعرض مقدمة عامه حول حيث قا

الهيئة املستقلة لالنتخاب ببداية التدريب 

بالشكل الذي هو عليه الان، حيث أنه كان 

الهيئة  إنشاءمن التدابير غير املسبوقة منذ 

حيث تم بناء قواعد بيانات للمدربين 

برنامج العتماد املدربين ضمن  إنشاءو 

فئتين )مدرب انتخابي معتمد، مساعد 

 مدرب(.

رضت الهدف من التدريب لتمكين ثم ع

الكوادر العاملة في الانتخابات من القيام 

بعملها واملهام املطلوبة منها بمهنية وكفاءة 

املطبقة على أرض الواقع مع  جراءاتعالية بما يضمن تكامل مهام الكوادر مع بعضها لضمان توافق إلا 

بقة في كافة مراكز وغرف الاقتراع والفرز على املط جراءاتتوحيد إلا  إلىالتشريعات القانونية، باإلضافة 

 ية الهاشمية.ألاردنامتداد اململكة 

لكافة الجهات املعنية من ناخبين ومرشحين تقديم الخدمات الانتخابية ومن ثم عرضت أهمية التدريب ل

اواة ساس من العدالة واملسأمجتمع مدني بكفاءة وفاعلية وعلى ومراقبين واعالميين ومواطنين ومؤسسات 

 وتكافؤ الفرص.

التدريب له خصوصية ناتجة من عدة أسباب أهمها محدودية الفترة الزمنية إلجراء التدريب،  وبينت أن

فترة غير بعيدة عن يوم الانتخاب لضمان بقاء املعلومات راسخة في أذهان العاملين في  إختيار حيث يتم 

 يب وكبر حجمها.تعدد الفئات املستهدفة في التدر  إلى إضافة الانتخابات،

أما بخصوص البرامج التدريبية التي تم عقدها فهي متخصصة بالفئة املستهدفة واملهام املطلوبة منها خالل 

العملية الانتخابية، حيث تم عقد عدد من البرامج تستهدف مختلف الفئات من العاملين في العملية 

 بية التالية:الانتخابية، فقد قامت الهيئة بعقد وتنفيذ سبعة برامج تدري

شح،لجان الانتخاب وكوادرها العاملة في كافة مراحل العملية الانتخابية )التسجيل، التر  أعضاءتـــــدريب  -1

الرقابة امليدانية، غرف العمليات، مراكز تجميع النتائج( 
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 تدريب مدربين لتنفيذ التدريب امليداني لكل موضوع وفئة مستهدفة.  -2

 تدريب لجان الاقتراع والفرز. -3

 تدريب مدراء املراكز وضباط الارتباط إلاداريين. -4

 تدريب مدخلي البيانات وضباط الارتباط الفنيين. -5

 تدريب العاملين في مراكز تجميع النتائج وغرف العمليات. -6

 تدريب اللجنة الخاصة في كل محافظة. -7

لة التدريبية املواد التدريبية، حيث يتم تزويد كل مدرب باألد إعدادلية آكما قامت بعرض وتوضيح 

 مناململكة املفصلة ليتم الاستعانة بها من قبلهم من جهة ولتوحيد البرامج التدريبية التي ستعقد في انحاء 

الاقتراع الفرز، الترشح، عرض الجداول  إجراءاتدلة تدريبية حول )أ إعدادحيث تم ، أخرى جهة 

 الاقتراع والفرز في الصاالت الرياضية إجراءاتواستقبال الاعتراضات، غرف العمليات وتجميع النتائج، 

 لكون 
 
 في الصاالت تختلف عن بقية مراكز الاقتراع( توزيع ألادوار للعامليننظرا

تمكن خلق بيئة تدريبية مشابهة للواقع يوم الانتخاب بحيث ي إلىن الهيئة تسعى من التدريب أبنيت  كما

  إجراءاتاملدرب من تطبيق 
ً
ير اجواء بالقاعة التدريبية شبيهة بأجواء قاعات وتوف الاقتراع والفرز عمليا

وهذا يتطلب تزويد املدرب بكافة ، الاقتراع والفرز بشكل يضمن ان يعيش به املتدرب تفاصيل العملية

 أوراقمستلزمات العملية الانتخابية من )صناديق اقتراع، الكت التدريبي، الخلوة، أمثلة عن نماذج 

املتعلقة  جراءات، كما يتم تزويد كل متدرب بالتعليمات التنفيذية وإلا الاقتراع، السجالت واملغلفات(

  باالقتراع والفرز ونسخة من الفيلم التدريبي الذي يقوم املدرب بعرضه خالل التدريب.

املواد التدريبية  إعدادأما بخصوص املنهجية املتبعة في التدريب فيتم مراعاة مختلف أنماط التعلم عند 

 م املتدربين بتنفيذها باإلضافة إليقو التي  نشطةوألا
ّ
باع منهجية املحاكاة ودراسات الحالة التي تمكن ت

املتدرب من التطبيق العملي للعمليات التي يقوم بها يوم الانتخاب )كتعبئة النماذج( لضمان تفادي 

 املتدرب من:  ألاسلوببحيث يمكن هذا ألاخطاء يوم الانتخاب، 

 املستخدمة في العملية الانتخابية وطبيعتها. التعرف على املواد والنماذج 

 .التعرف على الفئات العاملة في يوم الانتخاب ودور كل فئة ونقاط التكامل بينها 

  الاقتراع والفرز بشكل يعيش معها املتدرب تفاصيل العملية. آلياتو  جراءاتالتعرف على إلا 

  إلاعالمووسائل التعامل مع املراقبين ومندوبي املرشحين  آلياتالتعرف على  

 ر تمكين املتدربين من ادوات التعامل مع الناخبين بفئاتهم املختلفة بما فيها الناخب ذوي الاعاقة وكبا

 السن والنساء الحوامل والناخب غير القادر على الانتخاب بنفسه.

 ( https:// goo.gl/k4zBbW): الرابط على متوفر  التفصيلي العرض

 



67

 /السيد علي الجنيدي قبل من مقدم خطيط وتنفيذ العملية التدريبية"،ت"  ( بعنوان2العرض رقم )

 لهيئة املستقلة لالنتخاباباملنسق العام للتدريب 

 إعدادوللحديث عن كيفية 

وتوزيعها على الخطة التدريبية 

كافة اململكة واملدربين قام 

السيد علي الجنيدي بعرض 

التحضيرات الخاصة بتدريب 

املة في الكوادر البشرية الع

الانتخابات موضحا النقاط 

 التالية:

  قامت الهيئة قبيل

الانتخابات النيابية 

 إعدادب 2016السابقة 

 ( مدرب403تم اعتماد ما يقارب ) املعتمدين، حيثفريق وطني من املدربين 
ً
ومدربة من مختلف  ا

خالل الاجتماعي النوع الوزارات واملؤسسات الرسمية ومنظمات املجتمع املدني، كما راعت الهيئة 

 .(%46) ناثاعتماد هذه الفئة حيث بلغت نسبة املدربين من إلا 

  قامت الهيئة ببناء قاعدة بيانات للمدربين العاملين معها، مصنفين حسب التخصص والفئة )مدربي

 عمليات انتخابية، مدربي كوادر تكنولوجيا معلومات(.

 دريبية في كافة انحاء اململكة، وذلك ضمان قامت الهيئة بتنفيذ مشروع وطني لتقييم القاعات الت

مالئمة وجاهزية هذه القاعات الحتضان التدريبات املختلفة، سواء اكانت لكوادر مراكز الاقتراع 

 (64) ( قاعة تدريبية من خالل265) ، حيث تم تقييم ما يقاربإلالكترونيكوادر الربط أو والفرز، 

( 156) إختيار حيث تم  املدني،منظمات املجتمع الرسمية و  ضابط ارتباط من مختلف املؤسسات

الكتروني نظام  تم إعداد قاعة تدريبية الستخدامها خالل الانتخابات البلدية ومجالس املحافظات.

 القاعات التدريبية املعتمدة في اململكة. إلدارة

  ات حيث تم خطة لالحتياجات تضمنت موازنة تدريب الكوادر البشرية العاملة في الانتخاب إعدادتم

 ( دينار 500000رصد )
ً
 أردني ا

ً
 .ا

 حيث قامت الهيئة باعتماد منسقي تدريب للعمل معها خالل الانتخابات البلدية ومجالس املحافظات ،

الرسمية ومنظمات املؤسسات تم ذلك من خالل عقد مقابالت شخصية ملرشحين من مختلف 

 .(%27)منهم  ناثسبة إلا تدريب كانت ن ( منسق91) إختيار حيث تم  املجتمع املدني،
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 وتنفيذ خطة التدريب والتي تلخصت بما يلي: إعدادمعايير  بعرضعلي السيد  كما قام

خطة تتناسب مع جغرافية وتوزيع الدوائر الانتخابية، وتتناسب مع الهيكل العام لعملية  إعداد .1

التدريب.

وحدة في جميع دوائر اململكة.بصورة م جراءاتتوفير بيئة تدريبية متكافئة لهم لضمان تطبيق إلا  .2

 عملهم. إجراءاتمواد تدريبية تحاكي  إعدادتوحيد املعلومات املقدمة للمتدربين من خالل  .3

  إختيار  .4
ً
ة ، ويمتلكون الخبرة الانتخابياملدربين من قاعدة بيانات الهيئة ممن تم تقييمه واعتماده سابقا

نسبة ( مدرب، بلغت 212تم الاستفادة من ) وفق خطة الاحتياجات الخاصة بالعملية الانتخابية حيث

.(%24منهم ) ناثاملدربين إلا 

 الل مشروع قاعات تدريبية ممن تم اعتمادها خ إختيار  .5
ُ
ستيعاب تقييم القاعات التدريبية ال عد لأ

( قاعة تدريبية الستخدامها خالل الانتخابات الحالية.156) إختيار عمليات التدريب املختلفة حيث تم 

 املتدربين في كل جلسة تدريبية لضمان تطبيق املعايير في هذا املجال. ادإعدتوحيد  .6

اتباع اسلوب التطبيق العملي في جميع البرامج التدريبية لهذه الفئات، بهدف ضمان ممارستهم ملهامهم  .7

 بصورة صحيحة قبل يوم الاقتراع.

 ميع الدوائر الانتخابية في كافةة الالزمة بصورة موحدة لجداريتوفير كافة اللوجستيات والاحتياجات إلا  .8

انحاء اململكة وقبل بدء التدريب بفترة مناسبة.

فترة التدريب في كافة  إنتهاءمراعاة ان تكون الفترة الزمنية للتدريب مالئمة للجميع، مع توحيد بدء و  .9

 برامج كانتلعقد الدوائر اململكة لضمان تغطية كافة محاور البرامج التدريبية، حيث ان الفترة الزمنية 

 حيث( 20خالل )
ً
من يوم الاقتراع. أيام 7عقد اخر برنامج تدريبي قبل  يوما
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مراعاة بان يتم البدء بهذه البرامج التدريبية بمقربة من يوم الاقتراع وذلك لضمان ترسيخ املعلومات  .10

 للكوادر البشرية العاملة يوم الاقتراع.

ن انهائها ضمن الوقت املتاح، حيث بلغ متوسط تكرار م تنفيذ البرامج التدريبية بشكل متزامن لضمات .11

 ( برنامج116)البرامج يوميا في اململكة 
ً
 تدريبي ا

ً
 .ا

كما تم عرض إحصاءات عن البرامج التدريبية وتكرار الورش التي تم عقدها واملشاركين الذي استهدفتهم، 

( ساعة 5570تم تنفيذها خالل ) ( برنامج تدريبي12حيث بلغ عدد البرامج التدريبية التي تم تنفيذها )

 ( مشارك34011تدريبية واستهدفت )
ً
 .ا

 وأنهى العرض بالحديث عن متابعة خطة التدريب وضبط الجودة من خالل:

متابعة تنفيذ البرامج التدريبية بوقتها من خالل التواصل اليومي مع منسقي التدريب في الدوائر  .1

تفق عليها )تواجد املدرب في الوقت املحدد، العدد املتواجد امل جراءاتالانتخابية للتأكد من التقيد باإل 

 داخل القاعة التدريبية(.

متابعة توفر كافة مستلزمات التدريب وذلك من خالل التأكد من توافر جميع املواد داخل قاعة  .2

دم التدريب، وذلك بعد تسليمها للدوائر وفق خطة لوجستية معدة لهذه الغاية، والتأكد بشكل يومي من ع

 ة واللوجستية.داريوجود نقص في اي من املستلزمات إلا 

داخل  جراءاتتكليف موظف من قبل الدائرة الانتخابية ملتابعة عملية التدريب ملراقبة جودة تنفيذ إلا  .3

 القاعة التدريبية.

العمل للتأكد من تسلح املتدربين  إجراءاتخاصة ب أسئلةخذ عينة عشوائية للمتدربين وطرح أ .4

 ت الالزمة.باملعلوما

درب التي تطرح في داخل القاعة التدريبية وال يستطيع امل سئلةألا فتح خط دائم لتلقي الاستفسارات و .5

جابة السريعة ية العمليات الانتخابية لضمان إلا جابة عليها من خالل قسم التدريب ومدير واملنسق إلا 

 والوافية ألي استفسار.

غذية الراجعة من املتدربين حول عملية التدريب بشكل توزيع نماذج تقييم بعد كل ورشة ال خذ الت .6

 عام.

 الزيارات امليدانية التفقدية لسير عمل التدريب. .7

 اخذ التغذية الراجعة من الجهات الدولية التي تزور جلسات التدريب. .8

 (https:// goo.gl/k4zBbW): الرابط على متوفر  التفصيلي العرض
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الثة:استفسارات ومالحظات حول الجلسة الث

لالنتخابات )العراق( املستقلة العليا السيد سربست مصطفى/ رئيس املفوضية -1

في حال كان عدد  وطرح سؤالاعبر فيها عن اعجابه بالبرامج والخطة التدريبية التي تم عرضها 

 إلىالعاملين في العملية الانتخابية كبير جدا بحيث يتعدى مئات الاالف، هل من املمكن اللجوء 

 الهرم التدريبي؟استخدام 

 وإلاجابة التعليق

الهيئة حيث أن بالخطة تعد بتكامل  مع املديريات املختلفة  إعدادن ت السيدة سمر الطراونة بأأجاب

العملية الانتخابية يتم اسقاطها على الخطة التدريبية ضمن معايير خاصة منها )ال  إدارةمدخالت 

مشارك، يتم تدريب لجنة الاقتراع والفرز مع  35ن يجوز أن تضم الجلسة التدريبية الواحدة أكثر م

بعضها( وبعد ذلك يتم تحديد الحاجات من املدربين والقاعات، أما بخصوص الهرم التدريبي فيقوم 

القسم بتدريب عدد من املدربين ليقوموا بتدريب املدربين الاخرين ومن ثم يقوم املدربين بتدريب 

نة على سبيل املثال ليقوم بتدريب العاملين معه في نفس العاملين، لكن ال يتم تدريب رئيس لج

اللجنة، لكون رؤوساء اللجان باالغلب ليسوا مدربين وال يتمتعوا باملهارات التدريبة الالزمة لنقل 

 املعلومة.

لالنتخابات )العراق( املستقلة العليا السيدة كولشان علي / عضو املفوضية -2

ستخدمة لتدريب الكوادر العاملة في العملية الانتخابية؟حول أنواع التدريب امل بسؤالتقدمت 

التعليق وإلاجابة

ن التدريب يختلف حسب الفئة املستهدفة، فعلى سبيل املثال للجان أت السيدة سمر الطراونة بأجاب 

الانتخاب والكوادر العاملة فيها، تم عقد ورشة تعريفية تم تناول إلاطار القانوني الناظم للعملية 

خابية واملهام املطلوبة منهم، ومن ثم تم عقد عدة لقاءات خالل الترشح والتسجيل لتزويدهم الانت

بمهارات ذات عالقة بعملهم، باإلضافة لتدريب الكوادر املتخصص )مدراء املراكز، ضباط الارتباط 

ستخدم ملخص الجلسة ملعرفة انواع التدريب امل إلىالفنيين، لجان الاقتراع والفرز(، يمكن الرجوع 

من قبل الهيئة.

الدكتور زهير أبو فارس/ رئيس املكتب التنفيذي للمنظمة العربية لإلدارات الانتخابية / عضو  -3

( ألاردنالهيئة املستقلة لالنتخاب )بمجلس املفوضين 

أكد فيه على أن محضر الفرز الورقي على مستوى غرفة الاقتراع والفرز هو املرجع ألاساس ي للعد 

تجميع، أما بخصوص التدريب فالهيئة تقوم بتأهيل حاجتها ولكن سيكون هناك مركز وإلاحصاء وال

 بالتعاون مع املنظمات الدولية والجهات ألاكاديمية وكافة الجهات املهتمة 
ً
تدريب إقليمي قريبا

توقيع  مجهز وتمبالديمقراطية وتنمية الحياة السياسية والانتخابات حيث تم تزويد الهيئة بمبنى 
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يكية كما تم توقيع اتفاقيات مع الهند سيتم ألامر ية مع جامعة انديانا في الواليات املتحدة اتفاق

 تفصيلها قريبا للتعاون في مجال التدريب.

(السيد هشام كحيل/ لجنة الانتخابات املركزية )فلسطين -4

 تقدم بسؤالين:

من هم  ...(اكز، منسقين الوظيفية التي تم التطرق لها )مدراء املر  حول املسميات :ألاول السؤال 

 هم وكيف يتم تقييم أدائهم؟إختيار وكيف يتم 

حول مدة برنامج الاعتماد املنهي للعاملين في الانتخابات؟ السؤال الثاني: 

التعليق وإلاجابة

املسميات من  إختيار نه تم بأ رئيس قسم التدريب وبناء القدرات /اونهالسيدة سمر الطر ت بين

هم من موظفي القطاع الحكومي لكون إختيار املهام التي سيقوم بها، ويتم مديرية العمليات حسب 

القانون ينص على ذلك، ويكون العدد الكبر منهم من موظفي وزارة التربية والتعليم )املعلمين(، على 

مدراء املدارس وضباط الارتباط الفنيين من معلمي الحاسوب،  إختيار سبيل املثال مدراء املراكز يتم 

املعايير واملواصفات تختلف باختالف الوظيفة فعلى سبيل املثال رئيس لجنة الاقتراع يراعى أن  اما عن

تكون درجته الوظيفية وعمره مناسبين.

أما بخصوص تقييم أداء العاملين فيتم إلابالغ من قبل املدربين عن ألاشخاص الذين ال يستطيعون 

أو ه جراء املناسب بتغيير وظيفتمديرية العمليات ألخذ إلا ابالغ  إلىالقيام باملهام املطلوبة منهم ليصار 

 الاستغناء عن خدماته، كما يتم املتابعة من خالل العينات العشوائية والزيارات امليدانية.

ولكن ال يوجد تقييم لألشخاص العاملين في العملية الانتخابية، ولكن يوجد قاعدة بيانات بهم ويمكن 

انت تعاني من اختالالت في ألاداء خالل الانتخابات، ولكن ال يوجد اجراء التأشير على اللجان التي ك

 على هؤالء ألاشخاص ويجب دراسة موضوع التقييم بشكل جدي للمرات القادمة.

بشقيه للعاملين  2013أما بخصوص برنامج الاعتماد املنهي للعاملين في الانتخابات الذي بدأ بعد عام 

الانتخابات( وتم التوقف،  إدارةاملين الورشة التعريفية )مقدمة في واملدربين، حيث تم إعطاء الع

، أما فيما يتعلق باملدربين 2016نتيجة عدم القدرة على الاستمرار إلجراء الانتخابات النيابية عام 

يقوم املشارك خالله تقديم عرضيين وامتحان  أيامه على مدار خمسة إعدادفكان هناك برنامج تم 

ريبي مهارات وأساليب تدريبة، شق معلومات انتخابية عامة( وتم تقسيم املشاركين من شقين )شق تد

 (.A، B+، Bثالثة فئات ) إلىبناء على النتائج 
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الجلسة الخامسة: تمثيل النساء في مجالس الحكم املحلي

 عرضين تقديميين:على الخامسة اشتملت الجلسة 

النساء في مجالس الحكم  مستوى تمثيلابية في قياس الانتخ إلادارات( بعنوان "دور 1العرض رقم )

املتحدة للمرأة  ألاممخبيرة سياسات في هيئة شؤون  /ايونيكا بيريفويسكواملحلي"قدمته السيدة 

(UnWoman.) 

السيدة ايونيكا حديثها ابتدأت 

بالشكر للمنظمة العربية لإلدارات 

الانتخابية وبرنامج ألامم املتحدة 

يمثالن شراكة إلانمائي اللذان 

رائدة بعيدة املدى على تنظيم هذا 

اللقاء الذي يجمع نخبة من خبراء 

العمليات الانتخابية، وعلى 

 املواضيع التي تناولتها الجلسات.

 أوضحت السيدة ايونيكا أن

قياس التمثيل النسائي لدى الحكومات املحلية املرتبط بمؤشر أهداف  العرض الذي ستقدمه يركز على

ستدامة الجديد التنمية ا
ُ
وخاصة على ُمستوى الحكومات  النوع الاجتماعي من حيثبالعدالة  املعنيو مل

 في هذا الباب.املحلية
ً
 هاما

ً
 ، مشيرة إلى ضرورة أن يكون للمنظمة العربية دورا

 تمثيل تعكس التي الدولي البرملاني الاتحاد مع بالتعاون  للمرأة املتحدة ألامم برنامجاستعرضت خارطة 

، مشالبرملان في ساءالن
ً
يرة ، موضحة أن نسبة التمثيل النسائي بشكل عام يساوي ربع التمثيل البرملاني عامليا

  توفير إلى دور الهيئات وإلادارات الانتخابية في 
ّ
ل أفض ننا من التقدم والتعرف علىالبيانات بشكل ممنهج يمك

لمقارنة على املستويات الوطنية كما جاء في لتجاوز فجوة البيانات ومحدودية توفر إلاحصاءات ل إلاجراءات

 .(2013تقرير ألامين العام لألمم املتحدة حول مشاركة النساء السياسية )

ات انتهاء الانتخابات، حيث تكمن أهمية تحليل البيانملرحلة ما بعد توفر البيانات بإيجابية إلى وهنا أشارت 

 متابعة فجوات النوع الاجتماعي.حديد و تللى املستويات املحلية والوطنية ونشرها ع

على  والرقابة لمتابعةإلادارية تعتبر أحد أهم مصادر الوصول إلى البيانات الالزمة لبينت أن البيانات كما 

 أنه عند الحديث عن التمثيل النسائي في الحكومات هداف التنمية املستدامة، مدى تحقيق أ
ً
وطرحت مثاال

أتي من إلادارات الانتخابية بالدرجة ألاولى، ومن ثم من الوزارات املعنية املحلية، فإن أهم مصدر للبيانات ي

  البياناتموضحة أن هذه باإلشراف على الحكومات املحلية، 
ً
 على الدول في حال تم جمعها  تشكل عبئا

ً
كبيرا

تأسيس املزيد من الشراكات والتعاون  مؤكدة على ضرورة، من خالل املسوحات إلاحصائية الوطنية

 الهيئات مستوى  على تنسيق بين إلادرات الانتخابية واملكاتب إلاحصائية الوطنية لتوفير البيانات ونشرهاوال
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، مشيرة إلى الدور الذي تلعبه املنظمة العربية مناسب بشكل واستغاللها استخدامها يتمل والعاملية الوطنية

 .لإلدارات الانتخابية في هذا الجانب

 والتشارك مع الهيئات الدولية وهيئات ألامم املممتحدة إلاقليمية تستطيع حيث أنه من خالل الاستعانة

التمثيل النسائي في ب املتعلق 5.5.1الهدف الفرعي ب  تحقيق (UN Women) للمرأة املتحدة ألامم هيئة

 هاب املرتبطة الرئيسية واملفاهيم ،ماهيتها وتقرير  املؤشرات منهجيات تطوير مبينة أن  ،الحكومات املحلية

 هذه بكل للمرأة املتحدة ألامم هيئة تقوم لن، استخدامها الدول  على التي البيانات مصادر  وتحديد وتعريفها

 .لوحدها الواجبات

 5) الفرعي املستدامة التنمية هدف على عمل الذي للمرأة ألامم هيئةوفي الختام تقدمت بالشكر من فريق 

5 1 b )واملنظمة العربية لإلدارات الانتخابية وبرنامج  ،على حضورهم واملشاركين ،املاضية أشهر  الخمسة في

.التي تساهم وعقد مثل هذه البرامجألامم املتحدة إلانمائي على إتاحة الفرصة 

يات في مجالس الحكم املحلي" قدمه السيد ريتشارد ألاردن( بعنوان " تمثيل النساء 2العرض رقم )

 .إلانمائياملتحدة  ألامم/ برنامج  كبير الخبراءتشامبرز / 

 البيانات توفر  أهمية علىرحب السيد ريتشارد باملشاركين وابتدأ جلسته من خالل تسليط الضوء على 

 من الشرائح التي توضح ، والنساء الرجال بمشاركة املعنية
ً
 وكيف البرملان في النساء تمثيلواستعرض مثاال

 هناك يكن لم 1997و 1993 ،1989 ألاعوام في، ففي لألردن الانتخابات عادت أن منذ الزمان عبر  تغير  أنه

 نم زاد مما ألاردني البرملان في النساء تمثيل لزيادة للنساء الكوتا وضع تم 2003 عام وفي. للنساء تمثيل أي

 .تدريجي بشكل النساء أعداد
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 الكثير  لديهمؤكدا على أن ألاردن 

 الانتخابات حول  البيانات من

 النوع حسب مفصلة وجميعها

 حيث يعتبر ألاردن ،الاجتماعي

في هذا املجال من  رائدا مثاال 

 ونوعيتها البيانات توفر حيث 

 وربطها منها والاستفادة وتحليلها

 أهداف من الخامس الهدف مع

، (1b. 5.5) املستدامة التنمية

كما قام بعرض بعض الشرائح 

توضح زخم هذه البيانات، منها:تحتوي رسوما بيانية التي 

، كما يمكن(ورجال نساء) الاجتماعي النوع حسب مفصلة وجميعها املسجلينانات أعداد الناخبين بي -1

.تفصيلها حسب املحافظات، املجالس البلدية واملحلية، ومراكز الاقتراع

للعمليات الانتخابية الثالث مفصلة حسب النوع إلاجتماعي، املحافظة، الترشيحات حول بيانات  -2

حلية.املجالس البلدية وامل

أعداد ونسب النساء ممن تقدمن للترشح في مختلف الانتخابات عبر السنوات، ممابيانات توضح  -3

متابعة التطورات على النسب.يمكننا من 

بيانات توضح أعداد ونسب العاملين في الانتخابات مفصلة حسب الوظيفة، املحافظة، في مختلف -4

 املستويات.

 الانتخابية السجالت إلى تنظر  فهي فقط، الاجتماعي النوع حسب ئةتجز  تمثل ال وأضاف أن هذه البيانات 

نتخبين وأعداد
ُ
.أيضا العمرية الفئات حسب الحقيقية امل

 وفي الختام تقدم بالشكر للمشاركين واملنظمين لهذه البعثة. 

من العروض ملدة عشرة دقائق. نتهاءكما تم فتح باب النقاش بعد إلا 

:الخامسةجلسة استفسارات ومالحظات حول ال

السيد هشام كحيل/ لجنة الانتخابات املركزية )فلسطين( / املدير التنفيذي مداخلة من 

.مع ما تم طرحه عن أهمية البيانات وضرورة توفرها وفصلها حسب النوع الاجتماعيعبر فيها عن اتفاقه 

أن تصل نسبة الكوتا إلى  وأنه يجبتحدد من التمثيل النسائي، فهي على حد تعبيره،  أما بخصوص الكوتا

  وفرضها 50%
ً
 . وإلانتظار صغيرة بأرقام الابتداء عن عوضا
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اللواء محمد رفعت قمصان/ مستشار رئيس الوزراء املصري مداخلة من 

 أن الدستور املصري يحتوي على مادتين 
ً
طرح مثاال عن التمثيل النسائي في جمهورية مصر العربية موضحا

 إلى البرملان في النساء مشاركة تصل ال  ذلك من بالرغم لكن البرملان، في للنساء "املناسب" التمثيل حول 

 إلى النساء مشاركة وصلت ،(مستويات 5) املحلية املجالس صعيد على أما. فقط %15 إلى وصلت بل 50%

 . فقط 25%

 أن  املشاركة؟ على النساء عيشجت يةكيفوتساءل عن 
ً
هن.قدرات بناء إلى يحتاج ألامر معتبرا

 التعليق وإلاجابة

 فيما يخص الكوتا مؤكدة أنه  ايونيكاأجابت السيدة 
ً
أنها استمعت إلى ألاسئلة واستمعت إلى إلاجابات أيضا

يتضمن ال بد من عدم إلاكتفاء بالنظر الى نظام الدولة الرسمي فقط، بل النظر إلى القانون أيضا، بحيث 

ية ، كما يجب التفكير في نظام التعليم والحمالت التدريبالنساءالقانون الكوتا املؤقتة حتى نزيد من مشاركة 

بما  كل مؤسسة وطنية تلعب دورا في مجال اختصاصهاذات الصلة باالنتخابات والناخبين، مؤكدة أن 

.يخص النوع الاجتماعي واملشاركة باالنتخابات

 التعليق وإلاجابة

النوع الاجتماعي يتفق عليها الجميع ملتابعة التقدم أجاب السيد ريتشارد أن فوائد استخدام البيانات حسب 

 والتطور واملقارنة.

املجالس املحلية  في عملال بيئةتحسين  أو القانونية  أما بخصوص الكوتا فال بد من العمل على ألاطر 

مرشح  580نساء من أصل  5، حيث أن البيانات تظهر ترشح ملالنضماوالبلدية بطريقة تشجع النساء 

 .الرجال سيطرة تحت تقع املحلية القرارات نأبس بلدية وهذا يعني ملنصب رئي

، وبالعودة إلى ألارقام والبيانا 30أما فيما يخص الفئات العمرية وسن الترشح الذي يبلغ في ألاردن 
ً
ت عاما

 6 مقابل نساء 7: ألاربعين سن في الحال وكذلك الرجال من أكثر  سنة 40 – 30 بين النساء أعدادتبين أن 

 .رجال

 الفئات في النظر  يجب لذلك السياس ي القطاع في والشباب النساء فئتي وجود أهمية على نركز وهنا يجب أن 

 يمثله من الناخب يختار  مقراطي،يالد النهج وضمن املطاف نهاية وفي النساء، أمام الفرص وزيادة العمرية

 النسائي التمثيل من حد ىوأدن ملقاعدا وضمان لتخصيص الكوتا دور  يأتي وهنا شباب أو  نساء أو  رجال من

 .للشباب كوتا في والتفكير 

الهيئة املستقلة لالنتخاب / رئيس املكتب بالدكتور زهير أبو فارس / عضو مجلس املفوضين مداخلة من 

 التنفيذي للمنظمة العربية لإلدارات الانتخابية

 النيابيةنية خاصة، واستعرض الانتخابات أضاف فيما يخص الكوتا أّنها تتغير تبعا لظروف املجتمعات ألارد

 من خارج الكوتا وهذا لم يكن في املاض ي ولكنه نتيجة التقدم. 5مرشحة بالكوتا و 12حيث فازت  2016

 على حصلنا. والتثقيف والتعليم والتوعية إلاقناع خالل من التدريجي بالتقدم تسمح الكوتاوأضاف أن 

.الكوتا وضعنا أن بعد جيدة نتائج
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املشاركين على  السيد عبدهللا العمري / ضابط ارتباط بعثة الزيارة الاستطالعيةنهاية اليوم شكر في 

توزيع الفرق وجداول الزيارات  بعد حول يوم الانتخاب العامة التعليماتبعض حضورهم وقام بإعطاء 

واجبات الفرق  شملت مواعيد التجمع والانطالق، الفترات املخصصة للزيارات، الخاصة بيوم الانتخاب،

 التواصل مع غرفة العمليات. آلياتكضيوف دوليين، إضافة لتوضيح 
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 الجـــــــزء الرابع:

املجريــــــــــــــــات التفصيلية لزيارات يوم الانتخاب 



80

لتجمعا

قبل بدأ الزيارات امليدانية



81

مقدمة:

تجمع املشاركون في غرفة عمليات البعثة على الساعة السادسة إال ربع  15/8/2017في يوم الانتخاب املوافق 

، حيث تم تسليمهم بطاقات التصاريح 
ً
الخاصة بهم والتي تمكنهم من دخول مراكز الاقتراع والفرز ومن صباحا

 ثم تم وتوزيع الفرق واملرافقين على السيارات املجهزة.

انطلقت الفرق إلى الوجهة ألاولى للزيارات حسب الجدول الزيارات املعد مسبقا لكل فريقا، في تمام في تمام 

 وذلك لضمان وصول مراكز 
ً
الاقتراع والفرز لتمكنيهم من حضور إجراءات اغالق الساعة السادسة صباحا

 الصناديق وبدء عملية الاقتراع.

تم تنفيذ الزيارات لكل فريق على فترتين )صباحية ومسائية( حسب البرنامج املعد لهذه الغاية حيث استمرت 

 لغاية الساعة الثانية مساء، تالها ت
ً
ناول الغداء فترة الزيارات الصباحية من الساعة السادسة صباحا

واستراحة الفرق لغاية الساعة السادسة إال ربع مساء، حيث تم إعادة تجمع املشاركين في غرفة العمليات 

والانطالق لتنفيذ زيارات الفترة املسائية والتي استمرت من الساعة السادسة مساء لغاية الساعة الثانية 

 عشرة صباحا.

( وضابط تواصل 3مدير غرفة عمليات و ضباط اتصال عدد ) كما تم إنشاء غرفة عمليات للبعثة تتكون من

اجتماعي واحد ملتابعة الصفحة الخاصة باملنظمة العربية لإلدارات الانتخابية على موقع التواصل الاجتماعي 

واملرافقين وفريق املصورين بما يضمن حسن  السائقين مع والتنسيق الفرق الزائرة )فيس بوك(، وذلك ملتابعة

ارات والالتزام باملواعيد املحددة ومعالجة الحاالت الطارئة التي قد تنتج، وقد تم التعامل مع العديد سير الزي

من الحاالت كان أبرزها التعامل مع فترة تمديد الاقتراع في محافظة العاصمة والتي بلغت ساعتين، حيث تم 

بخصوص التمديد واعطائهم حرية  التواصل مع الفرق من خالل املرافقين وتبليغهم بقرار مجلس املفوضين

إلاختيار بين العودة ومعاودة الانطالق قبل إنتهاء فترة التمديد أو تزويدهم بمواقع مراكز اقتراع وفرز وزيادة 

 عدد املراكز التي يزورها الفريق .

تحديد كما كان من أبرز املالحظات التي تم التعامل معها من قبل غرفة العمليات عدم قدرة السائقين على 

مواقع جهات الزيارة )مع إلاشارة إلى انه تم تزويدهم باإلحداثيات قبل يوم الانتخاب بأسبوع وتم الطلب منهم 

زيارتها والتعرف إلى املوقع(، وهنا تم التعامل من خالل التواصل مع املرافق وتزويده باملسار من خالل استخدام 

ارة.خرائط جوجل وتوجيهه من موقعه إلى موقع جهة الزي

وانتهى يوم الزيارات بوصول الفرق وعودتهم إلى الفندق حيث وصل آخر فريق إلى الفندق بحدود الساعة 

الثانية عشر والنصف صباحا.
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تفاصيل زيارات فرق البعثة الاستطالعية يوم الانتخاب

 ألاول: معلومات الفريق

املرافقينمعلومات املسمى الوظيفياسم املشاركم

1
سربست مصطفى 

 رشيد

رئيس مجلس املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 

)العراق(

اسم املرافق: 

عبدالفتاح ذياب ابو 

 شعبان

أحمد  سم السائق:ا

ابراهيم سعيد الصباح

2

 لالنتخابات املستقلة العليا مفوضة/ املفوضيةكولشان كمال علي

(العراق)

ونس( تالهيئة العليا املستقلة لالنتخابات )مفوض/ نبيل العزيزي  3

مفوض/ الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات )تونس(  محمد التليلي منصري  4

جدول الزيارات الخاص بالفريق ألاول واملالحظات التي تم التعامل معها خالل تنفيذ الزيارات:

اسم املركزالوقت
ساعة 

الوصول 

ساعة 

املغادرة
مالحظات

6:45AM – 8:00AM6:42املدينة الرياضية/ صالة الامير حمزةAM8:00AMال يوجد

8:00AM – 9:30AM8:20مدرسة ابن العميد ألاساسية للبنينAM9:10AMال يوجد

9:30AM – 11:00AM9:50مدرسة السلط الثانوية للبنينAM10:35AM 1مالحظة رقم

11:00AM – 12:00PM

مبنى الاتحاد غرفة عمليات /  

جامعة البلقاء )استبدال إلى  النسائي

التطبيقية(

12:20PM12:55 2مالحظة

12:00PM – 1:30PM
مدرسة ابن النفيس الثانوية الشاملة 

 للبنين
1:25PM1:55PM 3مالحظة

6:00PM - 7:00PM6:25كلية عمان الجامعيةPM6:50PM 4مالحظة

8:45PM – 11:30PM 8:45الجامعيةكلية عمانPM11:30PM 5مالحظة

بعد اتمام عملية الفرز 
صالة  –مدينة الحسين للشباب 

 قصر الرياضة
11:50PM12:30AM
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املالحظات املتعلقة بالفريق ألاول وإلاجراءات املتخذة للتعامل معها:

السائق واملرافق، تم بالتنسيق مع لم يتم الاستدالل على موقع مدرسة السلط الثانوية للبنين من قبل  .1

غرفة عمليات البعثة تحديد موقع املدرسة وتزويد السائق باملسار حسب خرائط جوجل، تسبب هذا 

( دقيقة عن موعد الوصول املقرر حسب جدول الزيارات.20ألامر بتأخر وصول الفريق بحدود )

الاتحاد النسائي إلى جامعة البلقاء  غيرت الهيئة موقع غرفة العمليات للدائرة الانتخابية من مبنى .2

دقيقة، حيث قام الفريق وبسبب عدم  20التطبيقية، ألامر الذي تسبب في تأخير الفريق بحدود ساعة و

معرفتهم بالتغيير الحاصل بالتوجه إلى مبنى الاتحاد النسائي ليكتشفوا نقل غرفة العمليات، تم معالجة 

ت البعثة مع الهيئة ومعرفة املوقع الجديد لغرفة العمليات هذه املشكلة من خالل تواصل غرفة عمليا

وتزويد السائق بخط سير جديد.

دقيقة( وذلك بسبب  25تأخر وصول الفريق إلى مدرسة ابن النفيس الثانوية الشاملة للبنين بحدود ) .3

.2عوامل التأخير من املالحظة 

 لتمديد فترة الاقتراع ملدة ساعتين فقد تم وصل الفريق إلى مركز الاقتراع باملوعد املحدد، الا انه و   .4
ً
نظرا

اقتراح ان يقوم الفريق بزيارة مركز اضافي في منطقة جبل الحسين، الا ان الفريق املشارك ابدى رغبته 

بالعودة مرة أخرى إلى مركز الاقتراع املتواجد في كلية عمان الجامعية ليشهد عملية الفرز.

( دقيقة، ولظروف صحية لم يتمكن السيد نبيل 15الق الصناديق بـ )تم الوصول باملوعد املحدد قبل اغ .5

العزيزي من دخول قاعة الفرز، مما استدعى التنسيق مع املرافق والسائق وتأمين السيد نبيل العزيزي 

إلى الفندق وارسال سيارة بديلة لنقل الفريق واستكمال البرنامج بعد إلانتهاء من عملية الفرز.

ــــــــي: الفريـــــــــــــــقمعلومات  الثانـ

معلومات املرافقيناملسمى الوظيفياسم املشاركم

1
عبدي اسماعيل 

 حرس ي
إلادارة الانتخابية في جيبوتي

محمد  اسم املرافق:

حسين مصطفى أبو عيد 

طالل  اسم السائق:

محمد علي الشوابكة
2

محمد طاهر 

محمود

املستقلة لالنتخابات اللجنة الوطنية مفوض/ 

)الصومال(

خديجة علي 3
 لالنتخابات املستقلة الوطنية اللجنة /مفوض

(الصومال)

هيئة  /اخصائية حكم محلي ايونيكا بروفيسكو 4
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جدول الزيارات الخاص بالفريق الثاني واملالحظات التي تم التعامل معها خالل تنفيذ الزيارات:

اسم املركزالوقت
ساعة 

الوصول 

ساعة 

املغادرة
مالحظات

6:45AM - 8:00AM
صالة مدرسة سكينه بنت الحسين جبل 

 الحسين
6:30AM8:15AM

8:00AM - 9:30AM
استبدال  الثانوية للبنينمدرسة رغدان 

 إلى )صالة امللكة زين الشرف(
9:00AM9:35AM  1مالحظة

9:30AM - 11:00AM
 كليه- التطبيقيةالبلقاء  جامعه-الزرقاء 

 كليه الزرقاء صالة- الجامعيةالزرقاء 
10:17AM10:47AM

11:00AM - 

12:00PM
11:03AM11:48AMالجامعية الزرقاءكلية 

12:00PM - 1:30PM

مدرسة الشريف حسين بن ناصر 

استبدال إلى _ مدرسة  الثانوية للبنين

 القادسية للبنات(

12:30PM12:50PM  2مالحظة

6:00PM - 7:00PM
شرف الثانوية  عبد الحميدمدرسة 

 للبنين
6:45pm7:40pm  3مالحظة

8:45pm – 8:55pm 
 جمعية الحد من حوادث الطرق 

استبدال إلى )صالة امللكة زين الشرف(
8:45pm8:55pm

 4مالحظة 

+5

:معها للتعامل املتخذة وإلاجراءات الثاني بالفريق املتعلقة املالحظات

أبدى أعضاء الفريق انزعاجهم من حالة الفوض ى التي شهدوها في زيارتهم ألاولى ملركز الاقتراع الواقع في  .1

صالة سكينة بنت الحسين/ منطقة جبل الحسين، وعليه فقد قام املرافق بالتواصل مع غرفة عمليات 

دان الثانوية للبنين( ونقلها البعثة وطلب تغيير موقع الزيارة الثانية التي كانت حسب الجدول بـ )مدرسة رغ

الدوار ألاول. –إلى صالة امللكة زين الشرف منطقة جبل عمان 

لم يتم الاستدالل من قبل السائق واملرافق على موقع )مدرسة الشريف حسين بن ناصر الثانوية للبنين  .2

ة طارق(، تسبب منطق –مدرسة القادسية للبنات )منطقة ماركا(، وتم تغيير الزيارة إلى مدرسة اخر ى  –

هذه الوضع في تأخر وصول الفريق نصف ساعة عن املوعد املحدد.
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( دقيقة عن املوعد املحدد للوصول وذلك بسبب عدم معرفة السائق واملرافق 15حدث تأخير بحدود ) .3

موقع املدرسة، حيث تم حل املشكلة بالتواصل مع غرفة العمليات التي زودتهم بموقع املدرسة، كما 

لة خارج املدرسة خالل تواجد الفريق مما أّدى إلى تأخير خروجهم من املدرسة.وحدثت مشك

 لقرب مركز استخراج النتائج الواقع في " .4
ً
" من "مدرسة عبد الحميد  جمعية الحد من حوادث الطرق نظرا

شرف" التي حدث بمحيطها مشكلة، فقد تم نقل زيارة الفريق إلى موقع أخرى وهو صالة امللكة زين 

 جبل عمان الدوار الاول. – الشرف

  8:45منطقة جبل عمان الدوار ألاول، عند الساعة  –عند وصول الفريق إلى صالة زين الشرف  .5
ً
مساءا

وقعت مشكلة في محيط الصالة مما أّدى إلى الغاء زيارة الفريق إلى صالة امللكة زين الشرف، وبسبب 

مساءا لم تستطيع غرفة العمليات استبدال املوقع بموقع اخر. 9:00اغالق الصناديق في تمام الساعة 
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:الثالث معلومات الفريق

معلومات املرافقيناملسمى الوظيفياسم املشاركم

1
محمد رفعت محمد 

 احمد قمصان

 مستشار رئيس مجلس الوزراء املصري 

 لشؤون الانتخابات

أحمد عوني  اسم املرافق:

 عوض داود

 سعيد طارق  :السائق اسم

2 الشقلو محمد
محمد  لطفي حمدي

 الجزار

املصري مستشار وزير التنمية املحلية 

قطاع الامانة العامة  واملشرف على

 للمحليات

محمد انتليت 3
اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات 

)موريتانيا(
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جدول الزيارات الخاص بالفريق الثالث واملالحظات التي تم التعامل معها خالل تنفيذ الزيارات:

اسم املركزالوقت
ساعة 

الوصول 

ساعة 

املغادرة
مالحظات

6:45AM - 8:00AM 6:40 نادي املعلمين عمانAM8:00AM

8:00AM - 9:30AM
الحسين مدرسة ألاميرة هيا بنت 

 املختلطة ألاساسية
8:30AM9:30AM

9:30AM - 10:30AM 9:30 مركز شباب ناعورAM9:50AM 1مالحظة

10:30AM - 

12:00PM

 الثانويةبنت ابي بكر  عائشةمدرسه 

 للبنات الشاملة
10:15AM10:45AM 2مالحظة

10:45AM – 

11:15AM

مدرسة ام عبهرة الثانوية الشاملة 

 للبنات
11:05AM11:35AM 3مالحظة

12:00PM – 

1:30PM

 الشاملة الثانويةمدرسه وادي السير 

 للبنات
11:35AM12:35PM 4مالحظة

12:35PM – 

1:30PM
صالة امللكة زين الشرف

1:00PM1:30PM 5مالحظة

6:00PM – 7:00PM

 مدرسة النزهة ألاساسية للبنات

استبدال إلى )مدرسة ابن العميد 

 الثانوية للبنين(

6:35PM7:00PM 6مالحظة

8:45PM – 

11:30PM

 مدرسة النزهة املهنية الثانوية للبنات

استبدال إلى )مدرسة ابن العميد 

 الثانوية للبنين(

8:40PM11:30PM 7مالحظة

:معها للتعامل املتخذة وإلاجراءات الثالث بالفريق املتعلقة املالحظات

املحدد للمغادرة حسب جدول الزيارات وذلك بناء على  دتم مغادرة املوقع )مركز شباب ناعور( قبل املوع .1

طلب املشاركين )تم تبليغ غرفة العمليات بذلك من قبل املرافق(.
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املحدد لقرب املسافة بين موقع املدرسة واخر موقع تم زيارته، وتم تم الوصول إلى املوقع قبل املوعد  .2

 بناء على طلب املشاركين )تم تبليغ غرفة العمليات بذلك من قبل 
ً
مغادرة املوقع قبل املوعد املحدد أيضا

املرافق(.

الزمنية تم إضافة مدرسة ام عبهرة الثانوية للبنات على جدول زيارات الفريق الثالث وذلك بسبب الفترة  .3

الزائدة للفريق، لم يصل الفريق للمدرسة بالوقت املحدد والسبب عدم معرفة املرافق والسائق بموقع 

املدرسة وتم الاستدالل عليها عن طريق عرفة العمليات )هاتفيا(.

 قبل املوعد املحدد حسب جدول الزيارات وذلك لعدة اسباب  .4
ً
تم الوصول إلى املوقع ومغادرة املوقع أيضا

 بسبب رغبة املشاركين بعدم الاستمرار بالجلوس في نفس منه
ً
ا املرونة والسهولة في عملية التنقل وأيضا

املكان.

بناء على رغبة املشاركين في زيارات صالة أخرى تم التنسيق مع غرفة العمليات وتم توجيه الفريق إلى  .5

منطقة جبل عمان الدوار ألاول. –صالة امللكة زين الشرف 

من خالل إلاطالع املستمر على مجريات سير العملية الانتخابية التي اعتبرت مدرسة النزهة ألاساسية من  .6

املناطق الساخنة، وتجنبا لوقوع اي مشكالت مع الفريق تم استبدال الزيارة من مدرسة النزهة إلى مدرسة 

خلدا. –ابن العميد الثانوية للبنين في منطقة 

ن وبعد عملية تمديد فترة الاقتراع أبدى املشاركون رغبتهم في العودة إلى مدرسة بناء على رغبة املشاركي .7

ابن العميد الثانوية للبنين لحضور عملية الفرز.
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الرابع: معلومات الفريق

معلومات املرافقيناملسمى الوظيفياسم املشاركم

عابدين سهير  1
والتدريب /  رئيس قسم إلاجراءات الانتخابية

 لجنة الانتخابات املركزية )فلسطين(

دعاء محمد  اسم املرافق:

 ابراهيم الاخرس

باسل  اسم السائق:

حسن محمود دعسان
فاتن علي يونس 2

 /مدير عام الشؤون السياسية والالجئين

 وزارة الداخلية والبلديات )لبنان( 

ندى فهمي ابو صالح 3

بالتكليف/ املديرية العامة رئيس قسم 

للشؤون السياسية والالجئين/ وزارة الداخلية 

 والالجئين )لبنان( 

4
سليمان  بشارةخضر 

 شمالي

 الانتخابات لجنة /مدير العمليات الانتخابية

 (فلسطين) املركزية
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الزيارات:جدول الزيارات الخاص بالفريق الرابع واملالحظات التي تم التعامل معها خالل تنفيذ 

اسم املركز الوقت
ساعة 

الوصول 

ساعة 

املغادرة
مالحظات

6:45AM - 8:00AM
املدينة الرياضية/ صالة 

 ألاميرة سمية

6:38AM7:51AM

حضور املؤتمر الصحفي في 

 املركز إلاعالمي 

7:55AM8:10AM 1مالحظة

8:00AM - 9:30AM8:30مدرسة الكمالية ألاساسيةAM9:38AM 2مالحظة

9:30AM - 

11:00AM

مدرسة سليمان النابلس ي 

 ألاساسية للبنين

10:05AM10:17AM 3مالحظة

11:00AM - 

12:30PM

مدرسة عين الباشا ألاساسية 

 للبنات

10:40AM10:56AM 4مالحظة

12:30PM - 

1:30PM

مركز تدريب منهي عين الباشا 

ذكور -

11:11AM11:22AM

12:18PM – 

12:40PM

الرياضية/ صالة املدينة 

 ألاميرة سمية

12:18PM12:40PM  5مالحظة

6:00PM - 7:00PM
مدرسة خلدا الثانوية 

 الشاملة للبنات

6:30PM7:00PM  6مالحظة

8:30PM – 

11:30PM

مدرسة خلدا الثانوية 

 الشاملة للبنات

8:30PM11:30PM  7مالحظة

 :معها للتعامل املتخذة وإلاجراءات الرابع بالفريق املتعلقة املالحظات

بالتنسيق مع غرفة العمليات تم توجيه الفريق إلى املركز إلاعالمي لحضور املؤتمر الصحفي. .1

تم مغادرة املوقع قبل املوعد املحدد للزيارة حسب الجدول وذلك بناء على طلب املشاركين. .2

 كين.تم مغادرة املوقع قبل املوعد املحدد للزيارة وذلك بناء على طلب املشار  .3
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تم مغادرة املوقع قبل  تم الاستدالل على موقع املدرسة من خالل الاتصال بغرفة العمليات )هاتفيا، .4

 بناء على طلب املشاركين.
ً
املوعد املحدد أيضا

التنسيق مع غرفة العمليات تم ارجاع السيدة فاتن والسيدة ندى إلى الفندق وذلك في تمام الساعة  .5

 ومن ثم العودة ب 12:00
ً
املدينة الرياضية  –السيدة سهير والسيد خضر إلى صالة ألاميرة سمية ظهرا

 وذلك بناء على رغبتهم.

نتيجة لتمديد عملية الاقتراع، فقد تم الخروج من املركز في محاولة إليجاد مركز اقتراع قريب.  .6

الثانوية الشاملة للبنات بناء على طلب الفريق وبالتنسيق مع غرفة العمليات تم العودة إلى مدرسة خلدا  .7

لحضور عملية الفرز.
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معلومات الفريق الخامس:

معلومات املرافقيناملسمى الوظيفياسم املشاركم

1
د. حنا ناصر

البعثة/ رئيس لجنة الانتخابات رئيس 

 املركزية )فلسطين( 

أحمد  اسم املرافق:

 رياض امين فليفل

 رائد سمير  :السائق اسم

 محمد فالح

2
هشام كحيل

لجنة الانتخابات املركزية  /املدير التنفيذي

)فلسطين( 

هاديه حسن صبري  3

مصطفى

ض/ وحدة العامة لشؤون وزير مفو 

الانتخابات/ جامعة الدول العربية 

محمود الشحات محمد  4

ابراهيم

 /الانتخابات لشؤون العامة / وحدة موظف

 العربية الدول  جامعة
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الخاص بالفريق الخامس واملالحظات التي تم التعامل معها خالل تنفيذ الزيارات: جدول الزيارات

اسم املركزالوقت
ساعة 

الوصول 

ساعة 

املغادرة
مالحظات

6:45AM - 8:00AM
 الرياضيةزين الشرف  امللكةصالة 

 جبل عمان الدوار ألاول 

6:40AM7:55AM

8:00AM - 9:30AM8:20الثانوية للبنات مدرسة ماحصAM9:25AM  1مالحظة

9:30AM - 10:30AM9:35مدرسة ماحص ألاساسية للبنينAM10:35AM

10:30AM - 12:00PM
مدرسة صويلح الثانوية الشاملة 

 للبنات

11:00AM11:30AM

12:00PM - 1:30PM
 ألاساسيةمدرسه بيادر وادي السير 

 للبنين

11:45AM12:10AM

 الرياضيةزين الشرف  امللكةصالة 

 جبل عمان الدوار ألاول 

12:30PM1:15PM  2مالحظة

6:00PM - 7:00PM
مدرسة الحسين الثانوية الشاملة 

 للبنات

6:45PM7:15PM

7:00PM – 8:00PM
 الرياضيةزين الشرف  امللكةصالة 

 جبل عمان الدوار ألاول 

7:35PM8:10PM  3مالحظة

8:30PM – 11:30PMالشاملة  مدرسة الحسين الثانوية

 للبنات

8:25PM11:30PM  4مالحظة

بيت شباب عمان بعد اتمام عملية الفرز 

معها: للتعامل املتخذة وإلاجراءات الخامس بالفريق املتعلقة املالحظات

 من مدرسة ماحص الثانوية للبنات،  .1
ً
تم بالخطأ الذهاب إلى مدرسة ماحص ألاساسية للبنات بدال

ألاساسية للبنات ال يوجدفيها نشاطات انتخابية فقد تم بالتنسيق مع وحيث أن مدرسة ماحص 

غرف عمليات البعثة معالجة املشكلة وارشاد املرافق والسائق ملوقع مدرسة ماحص الثانوية للبنات.
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جبل عمان الدوار ألاول. –بناء على رغبة املشاركين تم زيارة صالة امللكة زين الشرف  .2

 –مديد ابدى املشاركين رغبتهم بالعودة لزيارات صالة امللكة زين الشرف بعد إلاعالن عن فترة الت .3

جبل عمان الدوار ألاول.

بناء على رغبة املشاركين تم العودة إلى مدرسة الحسين الثانوية الشاملة للبنات لحضور عملية  .4

الفرز.
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 رفةــــــــــــــــغ

ة ـــــــــــــــالعمليات للبعث 
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 الجزء الخامس 

التقرير التفصيلي لجلسة التغذية الراجعة 
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مقدمة:

اليوم التالي ليوم الانتخاب( عقد جلسة ملدة ساعتين ) 2017( آب / اغسطس 16املوافق ) ألاربعاءتم يوم  

مجالس للحصول على التغذية الراجعة من املشاركين في البعثة الاستطالعية لالنتخابات البلدية و 

ين:أساس حول موضوعين 2017للعام  ألاردناملحافظات في 

 التطويرية والتوصيات اللوجستية وترتيباتها الفنية وأنشتطها البعثة حول  ومالحظاتهم أرائهم 

 .بخصوصها

 املقترحة وتوصياتهم الانتخابية العملية مجريات حول  مشاهداتهم أهم.

 برئ ر بدأت الجلسة الساعة الحادية عش
ً
السيدة سهير  إدارةوب الدكتور حنا ناصر / رئيس البعثة اسةظهرا

الفرصة  إتاحةتم من خاللها  دارتها منهجيةإفي فلسطين( والتي اتبعت لجنة الانتخابات املركزية ) /عابدين

واهم مشاهداتهم حول حول تنظيم البعثة من تقديم مالحظاتهم وتوصياتهم  لكافة املشاركين في البعثة

ان املنظمة منفتحة ومتقبلة للنقد البناء الهادف  كدت على الحاضرين على، وأية الانتخابيةالعمل مجريات

ي د تنظيم أحد اهم املدخالت عنة املتعلقة بتنطيم البعثة ستكون أللتطوير والتحسين وان نتائج الجلس

اغتها على شكل ما بما يخص املشاهدات الخاصة بالعملية الانتخابية فسيتم صيأبعثات مماثلة مستقبال. 

 .ألاردنرسالها للهيئة املستقلة لالنتخاب في مالحظات وتوصيات وإ
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 املشاركين في البعثة الاستطالعيةملخص اراء 

 ( / رئيس البعثة املركزية)فلسطينالدكتور حنا ناصر/ رئيس لجنة الانتخابات 

للهيئة الجزيل تقدم بالشكر 

عل  ألاردناملستقلة لالنتخاب في 

على  طالعالفرصة لل  إتاحة

ية الغنية، كما ألاردنالتجربة 

وتقدم بالشكر من املنظمة 

الانتخابية  داراتالعربية لل 

والسيدة بدرية البلبيس ي/ ألامين 

العام للمنظمة على الجهود 

املبذولة والقدرات الهائلة لتنظيم 

( UNDP) إلانمائياملتحدة  ألاممج للمساعدات الانتخابية/ برنام إلاقليميملشروع شكر ا إلى إضافة البعثة،

 .الشريك الداعم منذ نشأة املنظمة

بالحياد  2017ية لعام ألاردن كما وصف معالي الدكتور حنا ناصر انتخابات البلدية ومجالس املحافظات

د الجيستوى امل خابية ال تؤثر علىنان املالحظات واملشاهدات املختلفة حول العملية الات إلىوالنزاهة وأشار 

وبين ان ارتفاع مستوى نزاهة العملية الانتخابية وثقة املواطنين فيها املتصفة فيها هذه الانتخابات. للنزاهة 

 إلىو  ألاردنيئة املستقلة لالنتخاب في اله إلىالعملية الانتخابية من الحكومة  إدارةنقل مرتبط بشكل ملحوظ ب

وعاد وأعرب عن في العمليات الانتخابية السابقة،  التدابير املتخذة من قبل الهيئة ملعالجة نقاط الضعف

بالحكومات إلجراء الانتخابات خالل السنين القادمة، كما ابدى  بشكل عام امله بعودة ثقة الشعوب العربية

 اعجابه بالدور النسائي باالنتخابات في املراكز التي زارها.
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انه ال يوجد ب حسب وجهة نظره() بية، فقد اعتبر في بعض الدوائر الانتخا الاقتراعاما بما يخص تمديد فترة 

الاقتراع  يد حتى لو كان عدد الناخبين قليل، وان التمديد بالعادة يكون لتعويض وقت سبب ملح للتمد

أو اثرت على سالسته أو طبيعية تسببت في ايقاف الانتخاب أو منية أأو  إداريةالضائع نتيجة لظروف طارئة 

مراكز الاقتراع  في الوقت املحدد لالنتخاب،  وهذا  الحالة ال تنطبق  إلىوصول منعت بعض الناخبين من ال

 ثر السلبي لتمديدأن  التجارب املختلفة بينت أن ألا إلىية التي جرت بسالسة، واشار ألاردنخابات في الانت

قع يجابي املتو إلا  ر ثاكبر من ألا فترة الاقتراع على صورة الانتخابات وتقييمها من قبل الشركاء بالعادة تكون 

 على زيادة نسبة املشاركة في الانتخابات.

ات العامة للشؤون السياسية والالجئين / وزارة الداخلية والبلدي دارةالسيدة فاتن يونس/ مدير عام لا 

)لبنان( 

ا نهوبينت أ البلدية ومجالس املحافظات ناجحةية في الانتخابات ألاردناعتبرت السيدة فاتن ان التجربة 

التي ستنقل عدد من الافكار 

شارت لعدد من وأ شاهدتها لبالدها.

املالحظات التي تشكلت لديها من 

املشاهدة ومنها افتقاد الناخبين 

 بشكل عام للثقافة املسبقة للناخب

على الرغم من  جراءاتومعرفته باإل 

 تم التيية والتوعوية إلاعالمالحملة 

، الانتخاب عملية لتسهيل تنفيذها

 في فوض ى هناك ان جدتو كما 

  الانتخابية اللجان بعض
ً
 تصرفا اعتبرته حيث جديدة تجربة تعتبر  والتيلرياضية ا الصاالت في خصوصا

 
ً
 ال يمكن تعميمه. ألاشخاص بعض من فرديا

املنظمة العربية للدارات الانتخابية وللمشروع  فاتن اما بخصوص تنظيم البعثة، فقد شكرت السيدة

 كانت كافيه البعثةورأت ان مدة ، (UNDP) إلانمائياملتحدة  ألاممت الانتخابية/ برنامج للمساعدا إلاقليمي

، كما أوضحت أن السابقةمراحلها والتعرف على  يوم الانتخاب على كافة جوانب العملية الانتخابية طالعلل 

يات ث العدد والعملكافية من حيللزيارات كانت  هاإختيار كان جيدا واملراكز التي تم  البعثة فرق توزيع 

الاستدالل  واملرافقين فيها من وجدت حاالت لم يستطع السائقينبنيت انه  ولكن، املشمولة فيهاالانتخابية 

 لى مواقع املراكز التي تم زيارتها.بسهولة ع
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 اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات )موريتانيا( السيد محمد انتليت / 

 ،عمل جبار وممتاز من الناحية الفنية والحملة التوعويةقامت بقد  ردنيةالهيئة ألا ن أرأى السيد محمد 

وجاهزية اللوازم  إلالكترونيبدى اعجابه بالربط أو 

ن حول تنظيم العملية مالحظتي بدىالا انه االانتخابية، 

العدد الكبير للناخبين املسجلين في متعلقة ب الانتخابية

 اوزت في بعضوالتي تج الاقتراع( غرفة)الصندوق نفس 

ن وقت الانتخاب من أ بين حيث، ألالف ناخبالغرف 

 
ً
مساء ال  السابعة ولغاية الساعة الساعة السابعة صباحا

 غرفة الاقتراعتخاب جميع الناخبين املسجلين في يكفي الن

ذلك على سير  وأثر  .و تم إعطاء دقيقة واحدة لكل ناخبل

 العملية الانتخابية.

 (املفوضية العليا املستقلة لالنتخاب )العراق السيد سربست مصطفى/ رئيس

بجديد ليس  ألامر واضح ان هذا بدى السيد سربست اعجابه بالترتيبات اللوجستية والفنية لتنظيم البعثة أ

كد على مالحظة السيدة فاتن املتعلقة بعدم الا انه أالبلبيس ي أمين عام املنظمة،  على السيدة بدرية

خالل  جزء من الوقت استنفاذ إلى أّدىعلى املواقع املخصصة للزيارات مما  قيناستدالل السائقين واملراف

 عملية البحث عن تلك املراكز.
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القدرات ، واوضح ان أما بخصوص العملية الانتخابية فقد أبدى اعجابه باالنسيابية في دخول الناخبين

الفنية للجان الاقتراع والفرز كانت جيدة وعزى ذلك 

للعاملين في املراكز  وليس النظري للتدريب العملي 

بساطة ورقة الاقتراع  إلىبإيجابية  أشار و الانتخابية، 

الاستدالل على املرشح التي استطاع الناخب من خاللها 

، كما اشاد ي يريده بسهولة نتيجة وجود الصور الذ

 إختيار من خالل  بسهولة وشفافية العملية الانتخابية

تصوير ورقة املميز و  نيإلالكتروالربط الناخب للمرشح و 

 املرشحين مندوبي أمامية الفرز الاقتراع عند عمل

 .واملراقبين

نه ونظرا لكون تجربة أ إلىالسيد سربست  أشار و 

استخدام القاعات الرياضية كمراكز اقتراع تطبق للمرة 

وفي  جراءاتفقد لوحظ ارباك في بعض إلا  ألاولى

، الفوض ى ووجود لھا مقرا ةیاضیالر  القاعات من خذتأ التي املراكز  افتتاح تأخر تخطيط املراكز ومنها 

 .عدم تحديد مكان خاص للمراقبين ووكالء املرشحيندورهم، و  من الناخبين بانتظار طويلة طوابير 

 داخل انایواح ھمیوممثل نيللمرشح الاقتراع مراكز  أبواب على ةیانتخاب ةیدعا كما بين السيد سربست وجود

وبين أن هذه املالحظة كانت  املراكز، ةیبحما نياملكلف الشرطة افراد من تدخل دون  الاقتراع مراكز  اسوار 

دينة مزيارتها في  تم الاقتراع التي ومنها مراكز  وضح في املراكز املوجودة في املناطق ذات الطبيعة العشائريةأ

 ألنھاء لشرطةا وتدخلتحدوث اصطدام ما بين ممثلي املرشحين  إلىالسلط، حيث تسببت هذه الظاهرة 

 .نھمیب الاشتباكات

للعائلة التصويت بنفس املكان، مر ال يتيح أ ناثوبين السيد سربست ان فصل مراكز الاقتراع الذكور عن إلا 

ا بداهأكد على املالحظة التي نسبة املشاركة. كما أداري قد يتسبب بالتأثير على إالذي قد يعتبر عائق  ألامر 

باب مقنعة لتمديد ساعات الاقتراع في بعض الدوائر الانتخابية ملدة سم وجود أرئيس البعثة حول عد

كبير، وفي حين أنه وحسب ساعتين، حيث ان التمديد عمليا لم يؤثر على زيادة نسبة التصويت بشكل 

 نه قد يتسبب بوجود نظرة من الشك والريبة.فإ الانتخابية دبياتألا 

جلين في غرفة عدد الناخبين املس منقل الاقتراع أ أوراقن ع والفرز عدد ممن استالم لجان الاقترا وتعجب 

( حتى %100أن نسبة املشاركة ) أساسالتخطيط للعملية الانتخابية يكون عادة على ن الاقتراع، حيث بين أ

هذه النسبة. إلىن كانت التوقعات لن تصل وإ

 حين من الافضل  حين، فياملرشر املختلفة على مندوبي اقتصار التوقيع على املحاض انه الحظوبين 
ً
ان  أيضا

 .املراقبين والضيوفيتم توقيعها من قبل 
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 املفوضية العليا املستقلة لالنتخاب )العراق( /السيدة كولشان علي

ية لتوع ألاردنالانتخابية في  دارةية والجهود املبذولة من قبل إلا ألاردنأبدت اعجابها بالتجربة الانتخابية 

 الناخبين سجالتفكرة تقسيم ب العاملين في الانتخابات، كما أبدت تعجبها من وتثقيف الناخبين وتدري

ي كونه مجتمع ألاردننه يجب مسح هذه الفكرة من املجتمع أفي املراكز املختلطة حيث ترى  إناثلذكور و 

في لكي ال تؤثر على تأخير الناخب ن تكون بعيده عن مركز الاقتراع أن عملية الدعاية يجب أت أر  متقدم.

 .ختيارعطائه حرية إلا إو دخول مراكز الاقتراع 

ما بين نقطة  ةن املسافة طويلأت املستخدمة كمراكز اقتراع، فقد رأ بما يخص الصاالت الرياضيةما أ

الصعب على الناخب من جهة وعلى تحقيق الرقابة من  ألامر عملية الاقتراع للمركز حتى نهاية  دخول الناخب

 الناخبين في الصاالت كبيرة عدادأن الانتخابية، من ناحية أخرى بينت أملية مشرف الصالة على العقبل 

 .جدا على ان تكون في يوم واحد

 (مصر) الانتخابات لشؤون الوزراء مجلس رئيس مستشار /  قمصان رفعت محمد اللواء

 الانتخابية راتللدا العربية ملنظمةمن ا بالشكر  تقدم، و ومميزة وفريدة رائعة كانت التجربة ان إلى شار أ

 املستقلة والهيئة(  (UNDPإلانمائي املتحدة ألامم برنامج /الانتخابية للمساعدات إلاقليمي واملشروع

بصدور  املشاركينشر سعادته كما وب .للبعثة اللوجستية والتجهيزات الترتيبات على ألاردنفي  لالنتخاب

ساندة املنظمة خالل فترة التأسيس لدعم وم تطلعت والتيمصر  في لالنتخابات الوطنية الهيئة إلنشاء قانون 

 إلا  إلىو 
ً
ن يدة حول تنظيم البعثة تقتصر على أمالحظاته الوحان  شار وأ. كما نضمام لعضوية املنظمة الحقا
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 خمكان ز  الزيارات برنامج
ً
  ا

ً
 يقتصر  همدور  أن حين في مراقبين نهمالبعثة كأ أعضاءوتم التعامل مع  ما نوعا

 .اثنينأو  مركز زيارة  يكفي فكان الانتخابية العملية إدارة في الاستراتيجية مور ألا  على طالعباإل 

 الانتخابية للعملية اللوجستيوبالتنظيم  الخاصة، الاحتياجات لذوي  قدمت التي بالتسهيالت عجابهإ دىأب

املستلزمات ،... وغيرها من املناديلو  الحبر الانتخابي وعلب املحاضر و  بالفرز  الخاصة البوسترات كوجود

 .الانتخابية

 مراكز  أمامالكثيف  ألامني التواجدعدد من املالحظات حول العملية الانتخابية منها  إلىشار سعادته أ

 مراكز الاقتراع شكلت أماموالذي كان )حسب وجهة نظرة( مبالغ فيه، وجود الدعاية الانتخابية  الاقتراع

 مركز الاقتراععن ية واملمارسات الفعلية تحدد مسافة معنية دبيات الانتخابأن ألا  إلىشار أو  للناخب إزعاج

 .الانتخابية الدعاية ممارسةفيها  يسمح

  لالنتخابات نموذجي كتيب بإصدار  الانتخابية للدارات العربية املنظمة خالل من ةتوصي اللواء وقدم
ً
 مدعما

 موحد شكل إلى لنصل ةعربي بيةانتخا ةدار إ كل فيه تسترشد عالي مستوى  على يكون  والانفوغراف بالصور 

 يتم ال  التي إلايجابية باألمور  غنية العربية التجارب أن حيث العربي، الوطن في الديمقراطية لالنتخابات

 شكل علىستخدام دفاتر املحاضر التي تكون بانه سيتم في مصر إ مثاال  وطرح ،نالبلدا جميع في تطبيقها

 خدام املحاضر املفصولة عن بعضها.استبق بالساتم  حين في مكربنة، نسخ خمس

  باملهنية العالية للموظفين في مراكز الاقتراع اللواء عجبأ 
ً
، التدريب عملية نجاح إلى ذلك في الفضل معيدا

  واملراقبين للضيوف الحلوى  أنواع بعض وتقديم العاملة اللجان ستقبالإ حسن إلىكما أشار 
ً
 هذا أن مشيرا

 إلالكتروني والربط بالتجهيزات عجابهإ بدىأو  .الشقيق يألاردن شعبال وضيافة كرم على بجديد ليس

 .للجان الواضحة والشفافية
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اب فترة الاقتراع على اعتبار ان يوم الانتخ لتمديد داع   هناك يكن لم انه سعادة اللواء رأى، أخرى ية من ناح

ي مراكز الاقتراع خالل النهار وف إلىكان يوم اجازة رسمية وبالتالي ال يوجد ما يمنع املواطنين من الذهاب 

 الرأس لقبعة اللجان كارتداء الانتخابية جراءاتإلا  في التفاصيل لبعض تطرق  كما. الفترة املحددة لالقتراع

نه كان يفضل تصنيف ورقة أ إلىشار ،  كما وأوالفرز  الاقتراع مدة طيلة ارتداؤها يصعب انه إلى مشيرا

( بيضاء ورقه) مثل اضافيه تصنيفات اعطاء دون  فقطباطلة أو ة ورقة صحيح إلىالاقتراع عند الفرز 

والتي تكون عادة ذات طابع  البلدية االنتخاباتب يتعلق وال  سياس ي مدلول  ذات التصنيف هذا ان حيث

كانت  عليها قتراعالا أوراقاملستخدمة لطباعة  وراقسماكة ألا  نأ إلى أشار  كما ،سياس ي هاخدماتي اكثر من

املرشحين أو على وضوح صورة املرشح  وأثر  الورقة خلف الاختام حبر  الذي تسبب في شف ألامر  خفيفة

 املرشحين بين الفرص تكافؤ  عدم باب في يدخل الذي  ألامر الواقعة صورهم مباشرة مكان الختم الخلفي، 

  من حيث وضوح الصور.

 (شؤون الانتخابات / جامعة الدول العربية )مصر إدارةهاديه صبري / مدير 

للمساعدات  إلاقليميابتدأت مداخلتها بتقديم الشكر للمنظمة العربية للدارات الانتخابية واملشروع 

( والهيئة املستقلة لالنتخاب، كما أبدت اعجابها باملراكز UNDP) إلانمائياملتحدة  ألاممالانتخابية / برنامج 

الرياضية  الجديدة الستخدام الصاالت واتسامها بالنزاهة والشفافية، كما عبرت عن اعجابها بالتجربة

في  كن ان يتم تجاوزها من قبل الهيئةالاانها بينت عدد املالحظات حولها املم لالقتراع والفرز  كمراكز 

طريقة تقسيم الصالة وتنظيمها واستغالل املساحات ومنها على سبيل املثال ال الحصر  القادمةالانتخابات 

لخلوات وزيادة املسافة بينها بما يضمن سرية التصويت، زيادة عدد اللجان املوجودة في وسطها، زيادة عدد ا

نارة كافية في حرم إالة كوجود مظالت للناخبين ووجود الفرعية في الصاالت، التجهيزات الخارجية للص

 الصاالت.
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 إلىيؤدي كما قدمت مالحظة حول اعتماد بعض غرف الاقتراع والفرز في الطابق الثاني في بعض املراكز مما 

صعوبات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما عبرت عن اعجابها بوجود الكاميرات خالل عملية 

 الفرز ولكنها ترى أنه من ألافضل توفير شاشات كبيرة لتمكين املراقبين واملندوبين من الرؤية بشكل أفضل.

الزمالء وإعادة الشكر معبرة عن نجاح  واختتمت املداخلة بتأييد فكرة عدم الحاجة لوجود تمديد كما أشار 

 التجربة في البعثة الاستطالعية ونجاح العملية الانتخابية بشكل عام.

 (مصر) العربية الدول  جامعة/  الشحات محمود

 /الانتخابية للمساعدات إلاقليمي واملشروع الانتخابية للدارات العربية للمنظمة بالشكر  املداخلة بتدأإ

 ناصر  حنا للدكتور  بالشكر  تقدم كما لالنتخاب، املستقلة والهيئة(  (UNDP إلانمائي تحدةامل ألامم برنامج

 أعضاء كحيل هشام والسيد

 ما على فيه تواجد الذي الفريق

 تم ومعارف خبرات من قدموه

 .الزيارات خالل منها الاستفادة

 اعجابه عن محمود السيد عبر 

 حيث الانتخابات في املرأة بدور 

 في وكعضو  كناخبه دةمتواج كانت

 السبب وكانت مميز  بشكل اللجنة

 الاقتراع، مراكز  إدارةو  نجاح في

.ممتازة الكاميرات فكرة وكانت ممتاز  بشكل يعمل إلالكتروني الربط كان كما

حيث ضبط  منوممتاز  فعال فيها ألامني الدور  كان املراكز  بعض ففي ألامني الدور  حول  مالحظة أبدى كما

 ألامني لدور ا فيها يلعب لم أخرى  مراكز  الا انه في ،الاقتراع مراكز  نم معينه مسافة على وقوف الناخبين

 .الاقتراع مراكز  داخل كبيره الناخبين إعداد كانت حيث جيد بشكل

 (مصر) املحلية التنمية لوزارة العام وألامين التنمية وزير  مستشار /  الجزار  حمدي اللواء

 واملشروع الانتخابية للدارات العربية للمنظمة اللوجستية والتجهيزات تيباتالتر  على بالشكر  اللواء ابتدأ

 .لالنتخاب املستقلة والهيئة (UNDP) إلانمائي املتحدة ألامم برنامج/  الانتخابية للمساعدات إلاقليمي

 ابير التد بعض وجود مع الانتخابات إدارة في املصرية التجربة من يةألاردن التجربة لتقارب أشار  كما

 .منها والاستفادة عليها العمل وسيتم املصريه التجربة في موجودة غير  يةألاردن التجربة في الايجابية الانتخابية

جراء تغيير على برنامج الزيارات يوم بإقيام املنظمين  إلىشار سعادة اللواء بخصوص تنظيم البعثة فقد أ

 أن تبين الوصول  وعند للزيارة املخصصة املراكز  ضمن مدرج غير  اقتراع مركز  إلىالانتخاب والقيام بزيارة 
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يقهم لبعض املراكز على فر  دخول  تأخير من بقبام رجال ألا حول  مالحظة أبدى كما فيه، موجودة الفرق  أحد

باجات نهم يحملون الرغم من أ

 أّدىالذي  ألامر معتمدة من الهيئة 

على  أكد كما العمل، إعاقة إلى

 دمعمالحظة سابقة حول حاالت 

 قبل من للمواقع الاستدالل

 .السائقين

بخصوص العملية الانتخابية،  اما

 ضرورة وجود عدمكد على فقد أ

 أن خصوصا التمديد لفترة

يوم اجازة، من  جرتالانتخابات 

 دور  من لها ملا الشاشات ووجود العاملة اللجان وحياد إلالكتروني بالربط اعجابه أبدىفقد  أخرى ناحية 

 على كالتوقيع الانتخابية جراءاتإلا  بخصوص أما ما، نوعا صغيرة ولكنها الانتخابية العملية شفافية في كبير 

 بالتوقيع، الزامهم ضرورة يرى  أنه حين في بالتوقيع، واملندوبين للمرشحين الحرية قد تركت الهيئةف املحاضر 

 حول  مالحظة أبدى ماك الفرز، مرحلة خالل التصوير  بمنع اللجان رؤساء بعض التزام لعدم باإلضافة

وذوب الاحتياجات  األميينك بأنفسهم القادرين غير  بانتخاب الخاصة جراءاتباإل  اللجان رؤساء ضعف معرفة

 إلحصاء فيها املساحات حجم وصغر  للفرز  املخصصة اللوحات حول  مالحظة دىوأبالخاصة وكبار السن. 

 يمش ألاصوات
ً
 .ألاصوات واحصاء التأشير  عملية وزيادة لتنظيم منقطة جعلها يمكن أنه إلى را

  الشكر  بتكرار  املداخلة اختتم
ً
 العملية ونزاهة وشفافية نجاح على تؤثر  ال  املالحظات هذه أن على مؤكدا

 .الانتخابية

 عضو اللجنة الوطنية املستقلة لالنتخابات )الصومال( /علي خديجةالسيدة 

العاملين على البعثة  القائمين وجميع يةالانتخاب للدارات العربية ملنظمةا خديجة السيدة شكرت

 املترجمين الذين قاموا بمرافقة فريقهم من الناطقين بغير العربية، الاستطالعية
ً
ات وبنيت ان الزيار  وتحديدا

 عند دخول املراكز. من قبل رجال الامن كانت سلسلة وان تخللها تعطيل

بالتدابير الايجابية ومنها على املليئة  يةألاردنخابية الانت التجربة من استفادتنها أ إلىشارت السيدة خديجة أ

بيل املثال وجود شاشات العرض التي تمكن املراقبين ومندوبي املرشحين املتواجدين في كل غرفة اقتراع س

جداول الناخبين  وفرز من مراقبة عملية التحقق من شخصية الناخبين والتأكد من ان اسمائهم واردة في

 لم تكن قادرة على مشاالا انها  ،فةاصة بتلك الغر الخ
ً
هدة ومراقبة الشاشات بوضوح بينت انها شخصيا

 فيبينت ان املراكز التي زارتها  أخرى عداد كبيرة من الناس. من ناحية وجود أبسبب صغر حجم الشاشات و 
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 كان الانتخابات في ألامني ور وبينت ان الد للزيارة، املبكر  الوقت من بالرغم عالية جاهزية على كانت الصباح

 مسلح كان بعضهم نأ حيث الشرطة وجود واستغربت من فيه ومبالغ مشدد
ً
 وال  آمن بلد ألاردن نأ وذكرت ا

بتعامل الشرطة وان كانت السيدة خديجة قد اعجبت  .الصباح فترة خصوصا التشديدات هذه لوجود داعي

عجة مثل الصوت العالي للناخبين ز اللطيف والهادئ مع الناس بالرغم من وجود الكثير من التصرفات امل

 .تعبر عن ديمقراطية عالية ممارسة اعتبرت ان هذهو 

التي زارتها لم تتعدى سبة التصويت في بعض املراكز ن نأبينت حيث  ةن نسبة الناخبين قليلأاستغربت و 

 .من الرجالتها وكانت مخصصة للنساء كان معظم العاملين فيها ار ماكن التي ز ن ألا أ إلىت أشار و (، 10%)

 السيد عبدي حرس ي/ رئيس املفوضية الوطنية لالنتخابات )جيبوتي( 

قدم مداخلته باللغة الفرنسية وقام السيد محمد املنصري )تونس( بالترجمة للمشاركين.

 العربية املنظمة بشكر  املداخلة ابتدأ

 التجربة هذه على الانتخابية للدارات

 بين ان. الرقابية وليس الاستطالعية

البعثة موجودين ملحاولة  أعضاء

الاستفادة من التجربة ونقلها للتطبيق في 

 بلدنا.

فبين السيد  الانتخابية للعملية بالنسبة

 على محكم كان التنظيمن عبدي أ

 توفر  حيث من ممتاز  اللوجستي الترتيب كان راقي، وبشكل جدا متوفرة كانت الحماية نأو  الهيكلي املستوى 

 جهزةأ توفير  خالل من املطلوب من أكبر  جهدا بذلت املستقلة الهيئة أن إلى باإلضافة الانتخابية املواد

 بالنسبة برأيه، عادي غير  عمل وهو  الاقتراع مراكز  في مباشرة البيانات مشاهدة للناخبين والسماح الكترونية
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 وفي .نظره وجهة من تينساع ملدة التمديد فترة برر  ما وهو  جيد يكن لم الصباحية الفترة في الناخبين إلقبال

  وجد أنه إلى أشار  كما الزيارة هذه من الغاية حقق انه على كدأو  املشاركين شكر  الختام
ً
  شعبا

ً
 .مضيافا

 السيد محمد التليلي منصري / عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات )تونس(

للمساعدات الانتخابية / برنامج  قليميإلاخوة العرب واملنظمة العربية للدارات الانتخابية واملشروع شكر إلا 

( والهيئة UNDP) إلانمائياملتحدة  ألامم

 
ً
على دور املنظمة  املستقلة لالنتخاب مؤكدا

في جمع العرب على ألاقل في مجال 

 الانتخابات.

الدول  دخلت في مصاف ألاردنورأى بأن 

 نزاهةكد على أالتي تحترم حرية الناخب و 

املستوى التقني  متياز علىوالا  الانتخابات

.تحديد
ً
  ا

في مراكز  تواجد وحضور الهيئةإعادة نظر كما رآها وهي عدم  إلىمجموعة من ألامور التي تحتاج  ذكر 

 الرغم من انها الجهة املشرفة على الانتخابات والتي تحمي ارادة الناخب وليس الجهات والفرز علىالاقتراع 

 ة.ألامني

مساس باملعطيات الشخصية للناخب املتعامل فيه من قبل الهيئة فيها مستوى الشفافية  نأ إلىشار كما أ

، كما رأى بأن اعتماد رقام وبيانات من وجهة نظرهوال داعي لهذه الشفافية في اعطاء املعلومات من ا

الاكياس آلامنة تجربة جديدة وهي غير مطمئنة اما الصناديق املقفلة بأقفال ذات أرقام مثبتة في املحاضر 

 أكثر طمأنينة.تبقى 

 البعثة. لهذه في الختام بارك لألردن هذه االنتخابات الشفافة والنزيهة وأعاد الشكر للقائمين على التنظيم

عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخاب  /نبيل العزيزي  دالسي

 )تونس(

الدول العربية هي عرس  ن الانتخابات في كلأرأى السيد نبيل 

ن الانتخابات أو ، خطاء موجودة وواردةاحتمالية الا  نأوفلكلور و 

عن ن العزوف أ إلى. وأشار ية كانت ناجحة ووصلت ألهدافهاألاردن

الانتخاب من قبل الناخبين ليس من دور الهيئات املختصة بسير 

  .ألاحزابالعملية الانتخابية انما هو دور وتقصير 
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املركزية )فلسطين(  مدير دائرة العمليات / لجنة الانتخابات /السيد خضر شمالي

ظيم هذه ابتدأ بالشكر للمنظمة والقائمين على تن

أن العديد من املالحظات لديه  إلىالبعثة، كما أشار 

، وأكد تم ذكرها من قبل املشاركينحول الانتخابات 

نه على الرغم من على مالحظة السيدة فاتن بأ

التي صرفت على واملوازنات الحمالت التوعوية 

الكثير من الجيل الجديد ن أنه الحظ أ إال تنفيذها 

لية خبين الجدد( ال يعرفون شيئا حول آ)النا

التصويت.

للمنظمة العربية بإنشاء قاموس انتخابي بهدف توحيد املصطلحات الانتخابية في الدول العربية قدم اقتراحا ً

 لى نفس املعنى.وطرح مثاال )محطات الاقتراع، مراكز الاقتراع، مسؤولي ألاقالم( جميعا تدل ع

الانتخابية بخصوص توقيع الناخبين على سجل الناخبين، ما الفائدة من  جراءاتكما تقدم بتساؤل حول إلا 

 توقيع الناخب على السجل؟

أهمية خصوصا مع وجود شاشات صغيرة ال يمكن مشاهدتها عن كما رأى أن استخدام الكاميرات ليس له 

 ين ومندوبي املرشحينفي حال ازدحام الغرف باملراقبأو بعد 

  لانمائياملتحدة  ألاممالسيدة ناجية الهاشمي / برنامج 

ن نبارك للهيئة على ة العربية للدارات الانتخابية وأنه يجب أقيمة واهمية املنظم إلى أشارت السيدة ناجية

بية الخبرات عر نها منصة تشارك فيها جميع الدول العلى استمرارية عمل املنظمة حيث أ الانتخابات وركزت

ن بعض هذه املالحظات يمكن أ إلى أشارتعجبت بمالحظات املشاركين بالبعثة و على مستوى املنطقة. أ 

 خر ال يمكن تطبيقه.طبيقها على أرض الواقع والبعض آلا ت
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 السيد هشام كحيل /املدير التنفيذي للجنة الانتخابات املركزية )فلسطين( 

ميع على الالتزام والحضور واملشاركة الفعالة والاستجابة لقائمة النشاطات قدم السيد هشام شكره للج

 سئلةألا وطرح خالل فترة البعثة 

وشكر رئيس البعثة  ، كماواملداخالت

الفعال وشكر  الحضور د. حنا ناصر 

وفرق جميع العاملين واملشاركين 

ومرافقين  من مترجمينالدعم 

 نأ إلىالسيد هشام  أشار . صورينمو 

تخابات كانت ممتازة بالرغم من الان

والتوصيات املالحظات بعض وجود 

عدم تواجد ومنها على سبيل املثال 

الهيئة قبل  ين منمراقبأو مشرفين 

 ،متواجين في مراكز الاقتراع والفرز 

التي أديرت من قبل  املراكز تمييز 

مندوبي املرشحين  نأ الحظ ،فضل داخل وخارج املراكزوألا  انضباطاكثر كانت هي ألاحيث سيدات 

امور الدعاية الانتخابية ولم مركز الاقتراع  مدير لم يضبط  ،املتواجدين في مراكز الاقتراع والفرز غير مدربين

 للناخب حيث ان الساتر عدم وجود خصوصية يكن هناك تواصل وتنسيق فعال بين مدير املركز وألامن، 

لعدم  إضافةالرياضية،  ق خصوصا في الصاالت،بين الناخب والاخر قريب ومتالص الذي يفصل)املعزل( 

حتياجات الخاصة في بعض املراكز.وجود تجهيزات خاصة لذوي الا 

املستقلة لالنتخاب  وتقديمها للهيئةعلى شكل تقرير  مالحظات املشاركين تصاغ بأن وقدم توصية

مور، كما قدم توصية بهدف تنظيم ومعالجة ألا من خالل ترتيب اجتماع بين املنظمة والهيئة ( ألاردن)

يجب على ن العملية الانتخابية هي ليس فقط يوم الانتخاب لهذا كان وقال بأبخصوص تنظيم البعثة 

 قبل اسبوع من انتخابية واحدة إدارةعلى ألاقل أو منظمي البعثة ترتيب الامور بحيث يكون املشاركين 

 يوم الانتخابات في الدولة املعنية.

 الاستطالعية البعثة رئيس/  ناصر  حنا الدكتور ملعالي   ثانية مداخلة

  أمرا ليس عليها واملحافظة سهلة ليست النزاهة أن إلى الدكتور  معالي أشار 
ً
  ،بسيطا

ً
 استخدام أن إلى مشيرا

 التعليمات حسب ممنوع نهأ إلى إلاشارة مع املطلوب بالشكل متابعا يكن لم املعازل  خلف الخلوي  الهاتف

 املعزل  ارتفاع بضبط الحلول  أحد يكون  أن مقترحا ألاصوات، شراء أبواب أسوأ من باب يعتبر  وهذا يةألاردن

 .املعزل  في وجوده خالل الناخب مراقبة للجنة يسمح بما
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( فلسطين) املركزية الانتخابات لجنة /عابدين سهير  السيدة

 الشاملة مالحظاتهم على املشاركين شكرت

 النتائج قتدقي حول  مالحظة وأضافت والتفصيلية،

 فور  ةإلالكترونيو الورقية املحاضر  مطابقةوبينت ان 

 عرضها يتم أن قبل النتائج تجميع مراكز  وصولها

 الطعون  عدد منامر ايجابي سيخفف  الجمهور  أمام

 .الفرز  محاضر  على والاعتراضات

 وسيتم جمعها تم التي للمالحظات بالنسبة أما

 لالنتخاب، لةاملستق للهيئة اارساله تقرير  في صياغتها

 نشطةأل التلخيص ي ألاولي الفيديو  بعرض قامت كما

 كحيل هشام للسيد الفرصة أتاحت بعدها ،البعثة

 .املنظمة كلمة تقديم

 /للمنظمة التنفيذي املكتب عضو  /كحيل هشام السيد قدمها الانتخابية لإلدارات العربية املنظمة كلمة

 (فلسطين) املركزية الانتخابات لجنة

 للدارات العربية املنظمة في عضاءألا  وغير  عضاءألا  الانتخابية إلادارات من املشاركين لجميع شكر بال تقدم

 يةألاردن التجربة على طالعإلا  إلى تهدف والتي الاستطالعية الزيارة برنامج في مشاركتهم على الانتخابية

 على أثنى كما الخبرات، وتبادل املعارف ونقل الانتخابية املمارسات أفضل حول  املشاركين بين والتفاعل

 انتخابية إدارات بستة بدأت التي املنظمة ديمومة ودعم أعطى مما املنظمة أنشطة كل في والحضور  الالتزام

 الانتخابية دارةإلا  لضم ونتطلع دائمين أعضاءك انتخابية إدارات عشرة اليها ينتمي واليوم مؤسسين أعضاءك

 .العربية الدول  وبقية ريباق وجيبوتي العربية مصر  جمهورية في

 
ً
 كما املنظمة، نجاح أسباب أهم أحد هي النشاطات لقائمة والاستجابة بالحضور  الالتزام أن على مؤكدا

 ومداخالته سئلةألا  وطرح تواجده على ناصر  حنا الدكتور  معالي الزيارة برنامج لرئيس الخاص بالشكر  تقدم

 .البعثة لترأس قبوله وعلى الفعالة

 لتنظيمل العالي املستوى  على الدعم وفريق البلبيس ي بدرية السيدة للمنظمة العام لألمين بالشكر  تقدم كما

 مهني مستوًى  كان انه مؤكدا
ً
 عالي ا

ً
 برنامج /الانتخابية للمساعدات إلاقليمي للمشروع الشكر  أجزل  كما ،ا

 يجري  املنظمة تسجيل أن إلى مشيرا املنظمة نشأة منذ الداعم الشريك (UNDP) ) إلانمائي املتحدة ألامم

 .جدي بشكل عليه العمل

 من تقديمها تم التي واملالحظات الاستطالعية الزيارة برنامج حول  تقرير  بإعداد ستقوم املنظمة أن أكد كما

 تبادل في التعاون  مبدأ من لالنتخاب املستقلة للهيئة تقديمه قبل املشاركين على وعرضه املشاركين قبل
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 ولكن الانتخابات نتائج لىتؤثر ع وأن هذه املالحظات لنجيدة  علىكانت  الانتخابات أن لىإ مشيرا الخبرات

 .الانتخابية املمارسات أفضل إلى والوصول  والتحسين التطوير  ألغراض

 ألامة تجمع كحاضنة دورها وتقدير  العربية الدول  تجمع التي العربية الدول  لجامعة خاص بشكر  أنهى كما

 يةألاردن اململكة الثاني بلدهم في املتبقية الساعات في إلاقامة طيب املشاركين جميعل متمنيا العربية

 .بلدانهم إلى الوصول  وسالمة الهاشمية

 العروض يحتوي  الذي الفالش وقرص الجماعية الصورة توزيع تم يميةيالتق الجلسة لياتافع ختام في

 من انتاجها تم التي التوعوية للمواد باإلضافة وهاتوالفيدي التعريفي اليوم خالل عرضها تم التي التقديمية

 .لالنتخاب املستقلة الهيئة

البعثة الاستطالعية لالنتخابات البلدية ومجالس املحافظات  أعضاء ملخص مالحظات وتوصيات

 يةألاردن

على  عطال الفرصة لل  إتاحة( على )ألاردنالبعثة بجزيل الشكر من الهيئة املستقلة لالنتخاب  أعضاءتقدم 

ية الغنية وتسهيل مهمة البعثة وتقديم كافة املعلومات حول العملية الانتخابية ورعايتها ألاردنالتجربة 

 .اليوم التعريفي لياتاالكريمة لفع

 الهيئة جهود مقدرين الديمقراطي العرس على نجاح يألاردن من الشعب البعثة بالتهنئة أعضاءوتقدم  كما 

 الديمقراطية. املمارسات أفضل إلى للوصول  ةاملبذول لالنتخاب املستقلة

قد تمتعت بمستوى  2017ية ألاردنن الانتخابات البلدية ومجالس املحافظات البعثة على أ أعضاءتفق إ

سد  إلىجيد من النزاهة والشفافية والحياد، والتي تحققت بفضل التدابير املتخذة من قبل الهيئة والهادفة 
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  الخاطئة واملمارسات جـاوزاتالثغرات التي نفذت منها الت
ً
والتي نتج عنها سلسلة متكاملة من  ،سابقا

في  يمثله من رادته ويختار إ عن ليعبر  للمواطن حقيقة ضمانات ووفرت مان التصويت والفرز أ إجراءات

 .القانون  على تجاوز  يأ من الخيار  هذا حماية إلى إضافة بحرية املجالس البلدية ومجالس املحافظات

ية ة التنظيمومتميزة من الناحي ناجحة الانتخابية العملية إدارة في يةألاردن التجربة أن العام طباعالان كان

ل ، ومليئة بالتدابير الايجابية التي من املمكن الاسترشاد بها والاستفادة منها من قبوالتقنية واللوجستية

 ال البعثة بعدد من املالحظات التي خرجت  مشابهة تواجههم في بالدهم. مشكالتالبعثة للتعامل مع  أعضاء

 .الانتخابية العملية ونزاهة وشفافية نجاح على تؤثر 

 
ً
يئة املستقلة لالنتخاب في البعثة لله أعضاءهم املشاهدات والتوصيات املقدمة من قبل تفصيل أل تاليا

قد تساعد  بعض املشاهدات التي إلى إشاراتو قوة للبناء عليها املالحظات نقاط  تحيث تضمن ،ألاردن

 الهيئة في عملية التطوير والتحسين للعمليات الانتخابية املستقبلية: 

 لذيا ألامر  لالنتخاب، املستقلة الهيئة ومركز  والفرز  الاقتراع مراكز  بين لالكتروني الربط فعالية .1

حد كأ إلالكتروني. فالربط باالنتخابات الناخبين ثقة وتعزيز  النتائج إعالن سرعة على إيجابا انعكس

( تسهيل وتفعيل عملية التحقق من شخصية 1تدابير النزاهة املتخذة من قبل الهيئة ساهم في )

( معالجة مشكلة تكرار 2الاقتراع، )الناخب والتأكد من ورود اسمه في جدول الناخبين الخاص بغرفة 

تصويت بجانب اسم الناخب كدليل على ممارسته حقه بال إلالكترونيالتصويت من خالل التأشير 

 سير  عن هامة ( توفير معلومات3وتعميمها على كافة غرف الاقتراع ومنع محاوالت تكرار التصويت، )

اتخاذها. وسرعة القرارات لدعم واحصاءات ونسب الانتخابية العملية

رادة وبيان إ الفرز  خالل عملية الاقتراع ستخدام الكاميرات والشاشات لتصوير وعرض ورقةا .2

جيد حد من التالعب املقصود للعاملين في لجان الاقتراع مر ندوبين، أواملالناخب للمراقبين 

وتوص ي . وقبولها النتائج مصداقيةمن  عزز من قبلهم و ة دالاخطاء غير املقصو حدوث و والفرز 

 ووضعها بأماكن  أكبر البعثة تطوير هذه التدابير من خالل توفير شاشات عرض 
ً
من املتوفرة حاليا

.أفضلاقبين واملندوبين من الرؤية بشكل مرتفعة لتمكين املر 

نه ، إال أالبعثة بشكل عام بفكرة استخدام الصاالت الرياضية كمراكز اقتراع وفرز  أعضاء عجبأ  .3

 
ً
ن يتم تطوير الفكرة من  لحداثة هذه التجربة وتطبيقها ألول مرة، فإن البعثة توص ي بضرورة أونظرا

خالل العمل على:

 املوجودة بالوسط، باستغالل املساحات  تيب الصاالت وتنظيمهاعادة النظر في تخطيط وتر إ

والتقليل من ظاهرة طوابير  رباك والفوض ى التي حدثت في بعض الصاالتوذلك لتفادي إلا 

 لغاية للمركز  الناخب دخول  نقطة بين للعمل على تقليل املسافة ما إضافة الطويلة؛الناخبين 

 صعب الذي اعتبر  ألامر  الاقتراع عملية نهاية
ً
 وشاق ا

ً
على الناخبين خاصة كبار السن وذوي  ا

الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل، كما صعب من مهمة مشرف الصالة بضبط سالمة 



122

عض تجاوزات التي تم مشاهدتها يوم ير العملية الانتخابية وتسبب في حدوث بوس جراءاتإلا 

الاقتراع.

 التصويت سرية ضمني بما بينها املسافة وزيادة الخلوات عدد زيادة. 

 الصالة الرياضية الواحدة وعدم اعتبار الصالة لجنة  الاقتراع والفرز في لجان عدد زيادة

، حيث  اقتراع وفرز واحدة
ً
عداد كبيرة من الناخبين كانوا أن تجميع أكما هو حاصل حاليا

اقتراع وفرز اقتراع وفرز في صالة رياضية يوجد فيها فعليا لجنة  مراكز ولجانموزعين على عدة 

وجود طوابير طويلة من الناخبين وتذمرهم من  إلى أّدىواحدة تسبب بما يسمى عنق الزجاجة و 

الانتظار لفترات طويلة.

 املطر أو لوقايتهم من اشعة الشمس  للناخبين مظالت تأمين الصالة بتجهيزات خارجية كوجود

 .الصاالت حرم في كافية انارة ووجود

 وفرز  اقتراع كمراكز  املستخدمة الرياضية الصاالت في املينالع وتأهيل تدريب زيادة.

سباب مقنعة لتمديد ساعات الاقتراع في بعض الدوائر البعثة بعدم وجود أ أعضاءاتفق معظم  .4

 نتيجة الضائع الاقتراع وقت لتعويض يكون  بالعادة ن التمديدأالانتخابية ملدة ساعتين، وبينوا 

 منعتأو  سالسته على ثرتأأو  الانتخاب يقافإ في تسببت طبيعية أو  منيةأأو  ةإداري طارئة لظروف

تنطبق على  ال  الحالة وهذا لالنتخاب، املحدد الوقت في الاقتراع مراكز  إلى الوصول  من الناخبين بعض

 لتمديد ةالسلبي ثار وبدون احداث معيقة. كما وبينوا أن آلا بسالسة جرت التي يةألاردن الانتخابات

 يجابيإلا  ثر ألا من كبر أ تكون بالعادة الشركاء قبل من وتقييمها الانتخابات صورة على الاقتراع فترة

بة الانتخابات عمليا لم يؤثر على زيادة نس ن تمديدوأ .الانتخابات في املشاركة نسبة زيادة على املتوقع

في نتائج ان يتسبب بخلق حالة من الشك والريبة أمكنمن امل نه كانأالتصويت بشكل كبير في حين 

الانتخابات.

تمتع لجان الاقتراع والفرز بالقدرات الفنية الواضحة واملهنية العالية وذلك كنتيجة لنجاح  .5

العملي وليس  ألاسلوبوالتي اعتمدت على  الهيئة في عملية تدريب الكوارد العاملة باالنتخابات

 في التدريب عالنظري. وأ
ً
لى زيادة معرفة اللجان حول وصت البعثة ضرورة ان يتم التركيز مستقبال

ميين وذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على توحيد هذه الخاصة باقتراع كبار السن وألا  جراءاتإلا 

في كافة مراكز الاقتراع والفرز. جراءاتإلا 

 الحلوى  أنواع بعض وتقديم العاملة بحسن استقبال اللجان معجابهإالبعثة  أعضاء ىأبد .6

.الشقيق يألاردن الشعب وضيافة كرم على بجديد ليس هذا أن ينمشير  واملراقبين للضيوف

 ستدالللا  خاللها من الناخب استطاع التي الاقتراع بساطة ورقة إلىيجابية البعثة بإ أعضاء أشار  .7

 في انتخاب رؤساء  وجود نتيجة بسهولة يريده الذي املرشح على
ً
صور واسماء املرشحين وتحديدا
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توص ي البعثة بضرورة تعميم فكرة ورقة الاقتراع حافظات، حيث مجالس امل أعضاءالبلدية و 

 املتضمنة لصور واسماء املرشحين على انتخابات مجالس البلديات واملجالس املحلية.

 لتفادي مشكلة شف الاقتراع أوراق لطباعة املستخدمة وراقزيادة سماكة ألا كما وتوص ي البعثة 

 صورة وضوح في هذه الانتخابات والتي كان لها تأثير على التي حصلت ورقة الاقتراع خلف ختامألا  حبر 

 عدم باب في دخل الذي ألامر  الخلفي، الختم مكان مباشرة صورهم الواقعة املرشحينأو  املرشح

 الصور. وضوح حيث من املرشحين بين الفرص تكافؤ 

 اخبه ومرشحةكن متواجدة كانت حيث الانتخابات في املرأة بدور  عجابهمعن إالبعثة  أعضاءر عب   .8

 قبل من أديرت التي املراكز  ز تميّ  إلىواضح ومميز، مشيرين  بشكل لجان الاقتراع والفرز  في وكعضو 

  كثر ألا هي كانت حيث سيدات
ً
 . عانضباطا

ً
 البعثة  أعضاءن بعض أبلما

ّ
ان عدد  إلىوا باستغراب لعإط

من الرجال. نساء كان معظم العاملين فيهاللوكانت مخصصة  اروهامن املراكز التي ز 

 مراكز  ن الدعاية الانتخابية كانت موجودة بشكل واضح على أبوابأ إلىالبعثة  أعضاء أشار  .9

 الشرطة فرادأ من تدخل ودون  الاقتراع مراكز  سوار أ داخل واحیانا وممثلیھم للمرشحين الاقتراع

بين للمراكز عاق عملية دخول الناخللناخب وأ إزعاجالذي شكل  املراكز، ألامر  بحمایة املكلفين

 تهم.ا إختيار اولة التأثير على ومح

 ذات املناطق في املوجودة املراكز  وضح فيأنها كانت أال أن هذه املالحظة كانت عامة إالحظت البعثة 

 الظاهرة هذه تسببت حيث السلط، مدينة في زيارتها تم التي الاقتراع مراكز  ومنها العشائرية الطبيعة

  .بینھم الاشتباكات نھاءإل  الشرطة وتدخلت املرشحين ممثلي بين ما بحدوث تصادم

 
ً
دور مدير املركز وذلك  توص ي البعثة بضرورة تفعيل دور الهيئة في ضبط الدعاية الانتخابية وتحديدا

املعنية. خرى بالتنسيق مع الجهات ألا 

عمل على المراكز الاقتراع والفرز و  أمام ألامنيتوص ي البعثة بإعادة النظر في مستوى التواجد . .10

، حيث الحظ تخابيةفي العملية الان ألامنيالدور توحيد املفهوم لدى الجهات املعنية حول طبيعة 

ي طبيعة الدور الذي ، كما الحظوا اختالف فمراكز الاقتراع أماممني كثيف البعثة تواجد أ أعضاء

 حيث من وممتاز  لمني فعاوحظ دور أففي بعض املراكز لاملراكز املختلفة،  فيجهزة لعبته هذه ألا 

 ملوحظ عد أخرى وفي مراكز  الاقتراع، مراكز  من معينه مسافة املواطنين علىو الناخبين  وقوف ضبط

املراكز . أماماملواطنين  تنظيم وقوفأو لدعاية الانتخابية ة في تنظيم عملية األامنيجهزة ألا تدخل 

 من بالرغم املواطنين مع دئوالها اللطيف الشرطة البعثة بتعامل أعضاء أعجب أخرى من ناحية 

 عن تعبر  ممارسة هذه ان واعتبروا للناخبين العالي الصوت مثل املزعجة التصرفات من الكثير  وجود

 .عالية ديمقراطية
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 كزااملر وجاهزية لوجستي للعملية الانتخابية بمستوى التنظيم الهيكلي والعجابها بدت البعثة إأ .11

 بالفرز  الخاصة ساسة وغير الحساسة بما فيها البوستراتالانتخابية الح اللوازمو املواد وتوفر 

وبهدف  ن البعثةإال أ .الانتخابية املستلزمات من وغيرها واملناديل، الانتخابي الحبر  وعلب واملحاضر 

التطوير توص ي بما يلي:

 والذي ال يتيح للعائلة التصويت  ناثإلا  عن الذكور  الاقتراع عادة النظر بعملية فصل مراكز إ

 على بالتأثير  يتسبب قد إداري املكان ويعتبر عائق  بنفس
ً
 املشاركة. نسبة سلبا

 التوقعات كانت نإو  حتى( %100)نسبة املشاركة  أساستخطيط للعملية الانتخابية على ال 

جان الاقتراع والفرز استلمت عدد أوراق ل أنالنسبة، حيث الحظت البعثة  هذه إلى تصل لن

 املسجلين في غرفة الاقتراع.قل من عدد الناخبين اقتراع أ

 في تجاوزت والتي( الاقتراع غرفة)الصندوق  نفس فيعادة النظر بعدد الناخبين املسجلين إ 

 الساعة من الانتخاب وقت نأ البعثة على أعضاء بين حيث ناخب، ألالف الغرف بعض

  السابعة
ً
 في سجلينامل الناخبين جميع النتخاب يكفي ال  مساء السابعة الساعة ولغاية صباحا

.ناخب لكل واحدة دقيقة إعطاء تم لو و  حتى الاقتراع غرفة

 ةلالكترونيو الورقية املحاضر  مطابقة من خالل النتائج تدقيقجراء إ إلىيجابية ت البعثة بإأشار   .12

ذي اعتبر من التدابير التي ، والالجمهور  أمام عرضها يتم أن قبل النتائج تجميع مراكز  وصولها فور 

 ن البعثة إال أ .الفرز  محاضر  على والاعتراضات الطعون  عدد نم ففسوف تخ
ً
بضرورة  توص ي أيضا

وأن يتم يتم اقتصار التوقيع على محاضر الاقتراع والفرز املختلفة على مندوبي املرشحين فقط  أال 

 ن يكون التوقيع الزاميحال تواجدهم في غرفة الاقتراع وأ يتوقيعها من قبل املراقبين ف
ً
ين للمتواجد ا

 يار تخاوليس 
ً
.يا



125





املالحق





ملحق رقم 1 - بيانات المشاركين

خديجه علي
مفوض

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات

الصومال

محمد منصري
عضو مجلس

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

تونس

نبيل العزيزي
عضو مجلس

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات

تونس

فاتن يونس
مدير عام

المديرية العامة للشؤون السياسية 

والالجئين/ وزارة الداخلية والبلديات

لبنان

هاديه صبري
وزير مفوض

اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات

جامعة الدول العربية

اللواء/ محمد قمصان
مستشار رئيس الوزراء لشؤون االنتخابات

مصر

عبدي حرسي
رئيس المفوضية 

المفوضية الوطنية لالنتخابات

جيبوتي

د. حنا ناصر
رئيس اللجنة

لجنة االنتخابات المركزية

فلسطين

هشام كحيل
المدير التنفيذي

لجنة االنتخابات المركزية

فلسطين

سربست رشيد
رئيس مجلس المفوضين

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

العراق



محمد محمود
مفوض

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات

الصومال

ندى ابو صالح
رئيس قسم

المديرية العامة للشؤون السياسية 

والالجئين/ وزارة الداخلية والبلديات

لبنان

محمود ابراهيم
اإلدارة العامة لشؤون االنتخابات

جامعة الدول العربية

اللواء/ حمدي الجزار
مستشار وزير التنمية المحلية والمشرف 

على قطاع االمانة العامة للمحليات

مصر

خضر شمالي
مدير العمليات االنتخابية

لجنة االنتخابات المركزية

فلسطين

سهير دويك
رئيس قسم االجراءات االنتخابية

لجنة االنتخابات المركزية

فلسطين

ايونيكا بيريفويسكو
خبيرة سياسات

هيئة شؤون األمم المتحدة للمرأة

رومانيا

محمد انتليت
رئيس قسم

اللجنة الوطنية المستقلة لالنتخابات

موريتانيا

كولشان علي
عضو مجلس المفوضين

المفوضية العليا المستقلة لالنتخابات

العراق



ملحق رقم 2 - بيانات الفريق التنظيمي

د.زهير أبو فارس
رئيس

رئيس المكتب التنفيذي

عضو مجلس المفوضين / الهيئة المستقلة لالنتخاب )األردن(

ناجيا هاشمي
عضو

المشروع اإلقليمي للمساعدات 

UNDP / االنتخابية

بدرية البلبيسي
عضو

األمينة العامة للمنظمة

ميس العطيات
عضو

المشروع اإلقليمي للمساعدات 

UNDP / االنتخابية

عبدالله العمري
عضو

تعاقد / ضابط االتصال والمتابعة الفنية

بان قسطو
عضو

المشروع اإلقليمي للمساعدات 

UNDP / االنتخابية

قصي العمايرة
عضو

تعاقد / ضابط عمليات وتنسيق ميداني



ملحق رقم 3 - أعداد كوادر الدعم

المرافقين

مترجم

مصمم جرافيك ضابط تواصل اجتماعي 

سائقين  مصور فوتوغرافي

5

16مصور فيديو 11

311ضباط ارتباط غرفة العمليات 



ملحق رقم 4 - بيانات فريق المتطوعين

عبد الفتاح ابو شعبان
مرافق فريق

تمارا الزعبي
ضابط اتصال )غرفة العمليات(

سجى البشتاوي
ضابط اتصال )غرفة العمليات(

محمد موسى
ضابط اتصال )غرفة العمليات(

عبدالرحمن حسين
مصمم جرافيكي

محمد المريدي
ضابط تواصل اجتماعي

دعاء االخرس
مرافق فريق

محمد أبو عيد
مرافق فريق

احمد الداود
مرافق فريق

أحمد فليفل
مرافق فريق



ملحق رقم 5 - العروض التقديمية لليوم التعريفي

مداخلة / معالي الدكتور خالد الكاللدة
رئيس الهيئة المستقلة لالنتخاب )األردن(

الجلسة األولى: مالمح اإلصالح السياسي واالنتخابي التدريجي الذي انتهجه األردن في مسيرته نحو التطور الديمقراطي

مداخلة / معالي المهندس موسى المعايطة
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية

مداخلة / معالي المهندس وليد المصري
وزير الشؤون البلدية

عطوفة الدكتور زهير أبو فارس
رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة

عضو مجلس مفوضي
الهيئة المستقلة لالنتخاب )األردن(

معالي الدكتور خالد الكاللدة
رئيس الهيئة المستقلة لالنتخاب

 )األردن(

اندريا بدروسن
الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي

معالي الدكتور حنا ناصر
رئيس بعثة الزيارة االستطالعية
رئيس لجنة االنتخابات المركزية

)فلسطين(

الكلمات االفتتاحية والترحيبية



الجلسة الثانية: مالمح االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات للعام 2017

العرض األول بعنوان:

االنتخابي  النظام  »مالمح 
آليات  على  وانعكاساته  المستخدم 
واستخراج  والتصويت  الترشح 

النتائج، أحكام الترشح وإحصاءاتها«

رابط العرض:

https://goo.gl/XbvJfu

العرض الثاني بعنوان:

تسجيل  وإجراءات  وشروط  »أحكام 
الناخبين وتطبيقاتها اإللكترونية«

رابط العرض:

https://goo.gl/yR3Ct9

السيد محمد القطاونة
مدير الشؤون القانونية

الهيئة المستقلة لالنتخاب 
)األردن(

السيد محمود الزبن
مدير تكنولوجيا المعلومات
الهيئة المستقلة لالنتخاب 

)األردن(

الجلسة الثالثة: إدارة العملية االنتخابية وإجراءاتها وتطبيقاتها اإللكترونية

العرض األول بعنوان:

االنتخابية  للعملية  النزاهة  »تدابير 
وإدارتها وإجراءاتها«

رابط العرض:

https://goo.gl/aCRBt7

العرض الثاني بعنوان:

الناخبين لالنتخابات  »إعالم وتوعية 
البلدية ومجالس المحافظات«

رابط العرض:

https://goo.gl/MWuDTq

الدكتور عواد الكرادشة
مدير العمليات االنتخابية

الهيئة المستقلة لالنتخاب 
)األردن(

السيد شرف أبو رمان
مدير االتصال واإلعالم

الهيئة المستقلة لالنتخاب 
)األردن(

العرض الثالث بعنوان:

تدابير  كإحدى  اإللكتروني  »الربط 
نزاهة العملية االنتخابية والتطبيقات 

اإللكترونية«

رابط العرض:

https://goo.gl/dBNsSe

السيدة سهير رحال
رئيس قسم البرمجيات

الهيئة المستقلة لالنتخاب 
)األردن(



العرض األول بعنوان:

»دور اإلدارات االنتخابية في قياس 
النساء في مجالس  مستوى تمثيل 

الحكم المحلي«

رابط العرض:

https://goo.gl/MNZi8Y

العرض الثاني بعنوان:

في  األردنيات  النساء  »تمثيل 
مجالس الحكم المحلي«

رابط العرض:

https://goo.gl/uZwUuH

الجلسة الخامسة: تمثيل النساء في مجالس الحكم المحلي

السيدة ايونيكا بيريفويسكو
خبيرة سياسات

هيئة شؤون االمم المتحدة 
للمرأة

السيد ريتشارد تشامبرز
كبير الخبراء

برنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي

العرض األول بعنوان:

»تدريب الكوادر البشرية العاملة في 
االنتخابات«

رابط العرض:

https://goo.gl/k4zBbW

العرض الثاني بعنوان:

»تخطيط وتنفيذ العملية التدريبية«

رابط العرض:

https://goo.gl/k4zBbW

الجلسة الرابعة: تأهيل الكوادر البشرية العاملة في االنتخابات

السيدة سمر الطراونة
رئيس قسم التدريب

الهيئة المستقلة لالنتخاب 
)األردن(

السيد علي الجنيدي
 المنسق العام للتدريب

الهيئة المستقلة لالنتخاب 
)األردن(





البرنامج اإلقليمي للزيارات االنتخابية

المنظمة العربية لإلدارت االنتخابية 
)ArabEMBs(
بالتعاون مع 

الهيئة المستقلة لالنتخاب ) األردن( 
والبرنامج اإلقليمي للمساعدات االنتخابية 

 )UNDP(
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