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الشبكة العربية لديمقراطية االنتخابات
بيان صحفي

التقرير األولي حول االنتخابات البرلمانية األردنية  -الشبكة العربية لذيمقراطية االنتخابات

اطهمذ انشجكخ انؼشثٛخ نذًٚمشاطٛخ االَزخبثبد ٕٚو انخًٛس  22سجزًجش  2102رمشٚشْب انزم ًٙٛٛاألٔن ٙحٕل اإلَزخبثبد انُٛبثٛخ
األسدَٛخ انز ٙجشد ف ٙانؼشش ٍٚيٍ انشٓش انجبس٘.
ٔافززحذ انشجكخ رمشٚشْب ثشسبنخ ٔجٓزٓب إنٗ انشؼت االسدَ ٙنزُٓئزٓى ػهٗ انؼًهٛخ انذًٚمشاطٛخ ٔاالجٕاء االٚجبثٛخ انز ٙسبدد
انؼًهٛخ االَزخبثٛخ ثشكم ػبو ف ٙخضى االحذاس انًزسبسػخ انز ٙرًش ثٓب انًُطمخ انؼشثٛخٔ .لذ اػزجشد انشجكخ أٌ االَزخبثبد انزٙ
جشد ْ ٙإَجبص ٚسجم نهذٔنخ األسدَٛخ ثغض انُظش ػٍ َزبئج انزجشثخ أٔ اإلخزالف حٕنٓب.
ٔكبٌ ٔفذ انشجكخ انؼشثٛخ لذ جبل ػهٗ يخزهف انجٓبد انًؼُٛخ ثبنؼًهٛخ االَزخبثٛخ خالل االسجٕع انفبئذٔ .رضًُذ انضٚبسح انزٙ
لبو ثٓب ٔفذ انشجكخ انٗ األسدٌ نمبءاد يغ ػذد يٍ انًششحٔ ٍٛانهٕائح االَزخبثٛخ انًشبسكخ ف ٙدٔائش ػ ًّبٌ ٔإسثذ ٔانضسلبء،
ثبالضبفخ انٗ شخصٛبد سسًٛخ يؼُّٛخ يُٓب ٔصٚش انشؤٌٔ انجشنًبَٛخ ٔانسٛبسٛخ يٕسٗ انًؼبٚطخ ٔسئٛس انٕصساء ٔيجهس
األػٛبٌ انسبثك طبْش انًصش٘ .كًب انزمٗ انٕفذ يغ سئٛس انٓٛئخ انًسزمهخ نإلَزخبة انذكزٕس خبنذ انكالنذحٔ ،غشفخ ػًهٛبد
انزحبنف انٕطُ ٙنًشالجخ االَزخبثبد ف ٙانًشكض انٕطُ ٙنحمٕق االَسبٌ ٔػذد يٍ انًُظًبد انغٛش حكٕيٛخ ٔيؤسسبد انجزًغ
انًذَ .ٙكًب اطهغ فشٚك انشجكخ ػهٗ يجشٚبد االلزشاع خالل ٕٚو االَزخبة ف ٙأكثش يٍ  01يشكض اَزخبث ٙف 01 ٙيحبفظبد فٙ
كم يٍ انشًبل ٔانٕسظ ٔانجُٕة.
ٔأشبسد انشجكخ ف ٙانزمشٚش انصبدس ػُٓب انٗ أٌ االَزخبثبد االسدَٛخ لذ جبءد ف ٙظم ظشٔف يؼمذح ػهٗ انًسزٕٖ اإلله،ًٙٛ
ٔف ٙظم يجًٕػخ يٍ انؼٕايم انز ٙأثشد ػهٗ انًُزج انُٓبئ ٙنهؼًهٛخ االَزخبثٛخ ْٕٔ االلزشاعٔ .يٍ ْزِ انؼٕايم انزغٛٛش
انًسزًش نهمبٌَٕ اإلَزخبثٔ ،ٙضؼف أداء انًؤسسخ انُٛبثٛخ ٔاألحضاة ٔانكزم انسٛبسٛخ يًب خهّف سٔحب ً يٍ ػذو انثمخ ٔانزحفع
نذٖ انًٕاطُ ،ٍٛثبالضبفخ انٗ لصش انفزشح ث ٍٛإلشاس انمبٌَٕ ٔإجشاء اإلَزخبثبد ،األيش انز٘ اَؼكس سهجب ً يٍ خالل ػذو رٕافش
انًذح انضيُٛخ انًُبسجخ نهزششح ٔانذػبٚخ ٔػًهٛبد انزٕػٛخ ٔانزثمٛف اإلَزخبث.ٙ
يٍ َبحٛخ اخشٖ ،أكذد انشجكخ ػهٗ لُبػخ كم فئبد انًجزًغ االسدَ ٙثؤٌ انزحٕل انذًٚمشاط ْٕ ٙانًذخم نحم كم انًشبكم
ٔاألصيبد انسٛبسٛخ ٔاإللزصبدٚخ ٔاإلجزًبػٛخ ٔلذ رج ٍٛرنك ف ٙانهمبءاد انز ٙأجشٚذٔ .اَؼكسذ ْزِ انمُبػخ يٍ خالل
يش بسكخ انجًٛغ دٌٔ يمبطؼخ يٍ أ٘ يكٌٕ سٛبس ،ٙثبالضبفخ انٗ انزضاو انذٔنخ ثزًٕٚم األحضاة سغى سثطّ ثبإلَزخبثبد .كًب
َْٕذ انشجكخ ثفزح انجبة ٔاسؼب ً أيبو انًؤسسبد ٔانًُظًبد انشلبثٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ ،يًب أسفش ػٍ ٔجٕد  04يؤسسخ ٔيُظًخ
ٔ 036251يشالت ٔيشالجخ نؼًهٛخ اإللزشاع..
ٔيٍ انًالحظبد انز ٙرطشق انٓٛب انزمشٚش حٕل لبٌَٕ االَزخبة :رشسٛخ انزًثٛم انُسج ٙكآنٛخ إَزخبثٛخٔ ،رٕجّ انمبٌَٕ َحٕ
انزًٛٛض اإلٚجبث ٙنأللهٛبد يٍ يكَٕبد انًجزًغ األسدَٔ ٙنهًشأح يٍ جٓخ أخشٖ ف ٙسجٛم رؼضٚض انزًثٛم ٔانًشبسكخ انسٛبسٛخ،
ثبالضبفخ انٗ خفض سٍ اإللزشاع انٗ  01سُخ ٔ 5أشٓش يًب سًح نؼذد كجٛش يٍ انشجبة انًشبسكخ ف ٙانؼًهٛخ انسٛبسٛخ.
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كًب َّْٕذ انشجكخ ثذٔس انششٚك انًحهٛهٓب ف ٙاألسدٌ "ارحبد انًشأح األسدَٛخ" ،السزمجبنّ ٔفذ انشجكخ ٔلٛبيّ ثزُسٛك كبفخ انهمبءاد
ٔانضٚبساد.
ٚزكش أٌ انزمشٚش انزم ًٙٛٛانُٓبئ ٙنهشجكخ سٛزى إصذاسِ ثؼذ أسجٕػًٚٔ ٍٛكٍ اإلطالع ػه ّٛيٍ خالل يٕلغ انشجكخ االنكزشَٔٙ
arabnde.org
ٔانشجكخ انؼشثٛخ نذًٚمشاطٛخ االَزخبثبد ْ ٙيجًٕػخ يٍ انًُظًبد انؼشثٛخ غٛش انحكٕيٛخ ،رٓذف إنٗ رحس ٍٛانؼًهٛخ االَزخبثٛخ
ٔرؼضٚض انشفبفٛخ ٔانمٛى انذًٚمشاطٛخ ٔحمٕق اإلَسبٌ ف ٙانذٔل انؼشثٛخ .اجزًؼذ ْزِ انًُظًبد يٍ  05دٔنخ ػشثٛخ ْٙ ،األسدٌ
ٔانجحشٔ ٍٚرَٕس ٔانسؼٕدٚخ ٔانسٕداٌ ٔانؼشاق ٔفهسطٔ ٍٛانكٕٚذ ٔنجُبٌ ٔيصش ٔانًغشة ٔيٕسٚزبَٛب ٔان ،ًٍٛنزش ّكم انشجكخ
انؼشثٛخ نذًٚمشاطٛخ االَزخبثبد.

عمّان في  32ايلول  /سبتمبر 3102

السوديكو ،شارع بترو طراد ،بناية سوديكو  ،7الطابق الخامس ،بيروت  -لبنان
جوال  +161 71 711 771بريد الكتروني info@arabnde.org
هاتف  +161 1 777 717فاكس ّ +161 1 777 717

