مقدمة:
فرضت جائحة كورونا نفسها باعتبارها الحدث االبرز على صعيد
التحديات التي واجهتها البشرية خالل العام المنصرم وال زالت تواجهها الى
االن ،حيث تأثرت جميع دول العالم بتداعيات الجائحة وانعكست اآلثار
السلبية على كافة نواحي الحياة في ظل تسارع االنتشار الوبائي والسباق
المحموم من اجل ايجاد وسيلة لمواجهة الوباء والتخفيف من حدته ،ووقفت
الحكومات عاجزة عن فعل الكثير الحتواء الخطر  .ومثلما تأثرت القطاعات
الصحية واالقتصادية والسياسية وحتى حياة الناس االجتماعية ،فقد لحق
الضرر بالحياة السياسية في جميع دول العالم ،فتعطلت االنشطة الدولية
المعتادة وتوجه العالم نحو عقد المؤتمرات من خالل التطبيقات الذكية منعا ً
للعدوى ،وفرضت الحكومات قيودا على التجمعات والفعاليات ذات الطابع
الجماهيري بمختلف اشكالها ولحق بعض الضرر بالحريات السياسية
والشخصية وتعرضت حرية التعبير الى بعض اشكال التضييق جراء
التداعيات التي رافقت الجائحة وتركيز الجهود على الخطر الداهم الذي
تواجهه االنسانية .
لقد اختبرت "كورونا" قدرة الدول على التعامل مع األزمات ،
باإلضافة إلى اختبار قدرة المؤسسات العاملة فيها على تأدية واجبها
بالرعاية والحماية والخدمات وفي الحفاظ على حقوق مواطنيها وتلبيتها وفق
األطر الدستورية لكل دولة  ،وبما يقتضي الحفاظ على المصلحة العامة
وسير عملية التنمية .أما االختبار االصعب في جميع دول العالم فتمثل في
اجراء االنتخابات في مواعيدها بالرغم من هيمنة الوباء وتحوله الى تحد
حقيقي كان وال يزال يقتضي ممارسة اقصى درجات الحذر في االنفتاح
على المستويين الداخلي في نطاق الدولة الواحدة وفيما بين الدول أيضا ً وألن
االنتخابات تعني بالمحصلة التجمعات والحمالت الدعائية وااللتقاء
بالجماهير ،فقد أصبحت التحدي االبرز لجميع الدول الحكومات بما فيها
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المتقدمة القادرة على تنظيم االنتخابات والتعامل مع اجراءاتها
بسهولة ويسر وضمن قوانين وانظمة عريقة تقوم اساسا ً على

ملخص تحليل الوضع*

االنضباط واحترام التعليمات وااللتزام بها .
لكن تحدي جائحة كورنا مع ذلك لم يوقف عجلة الحياة السياسية
،فقررت دول عديدة المضي في برامجها ومواعيدها واجراء

في الفترة من  21فبراير  2020حتى
 25أغسطس :2020
•

تم تأجيل االنتخابات العامة واإلقليمية
الفرعية في سبعين ( )70دولة وإقليم على
األقل بسبب مخاوف من انتشار جائحة
كوفيد ،19-من بينها ثالثة وثالثين ()33
دولة وإقليم على األقل تم تأجيل االستفتاءات
واالنتخابات العامة بها.

•

تم إجراء االنتخابات العامة واإلقليمية
الفرعية في خمسة وخمسين ( )55دولة
وإقليم على األقل في المواعيد ال ُم َح َددة لها
رغم مخاوف من انتشار جائحة كوفيد،19-
من بينها سبعة وثالثين ( )37دولة على األقل
أجرت انتخاباتها العامة أو استفتاءات على
دساتيرها .

•

تم إجراء االنتخابات في عشرين ( )20دولة
وإقليم حيث تم تأجيلها سابقًا بسبب مخاوف
تتعلق بانتشار جائحة كوفيد ،19-من بينها
اثني عشر ( )12دولة على األقل أجرت
انتخاباتها العامة أو استفتاءات على دساتيرها

االنتخابات على اختالفها البرلمانية والرئاسية واالستفتائية
ضمن اجراءات خاصة بكل دولة ،بينما قررت دول اخرى
تأجيل االنتخابات الى مواعيد اخرى وبعضها لم تحدد مواعيد
جديدة وفقا ً للحالة الوبائية فيها ،وقد جرت االنتخابات في اكثر
من خمس وخمسين ( ) 55دولة على مستوى العالم بينما ارجأت
سبعون (  ) 70دولة على األقل االنتخابات فيها تالفيا ً لخطر
التفشي الوبائي الذي قد يرافق االنتخابات .
لقد كانت الهيئة المستقلة لالنتخاب على معرفة تامة بحجم
المهمة المنوطة بها في ظل انتشار وبائي جعل من ادارة العملية
االنتخابية امرا ً غاية في الحساسية إذ توجب اتخاذ قرارات
صعبة حتى ال تكون االنتخابات سببا ً في تفشي العدوى بالنظر
الى طبيعة العالقات االجتماعية بين المواطنين االردنيين
وارتباط االنتخابات عادة بالمجامالت واللقاءات االجتماعية
والمهرجانات،وقد كانت صحة وسالمة االنسان االردني في
مقدمة توجيهات جاللة الملك عندما أكد التزام الدولة االردنية
باالستحقاق الدستوري بعدم غياب السلطة التشريعية وانتخاب
مجلس النواب ،وبنفس الوقت حرص جاللته على سالمة
المواطنين وعافيتهم .
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*يرجى التواصل مع المعهد الدولي للديمقراطية ودعم
االنتخابات ) (IDEAعبر إرسال بريد إلكتروني إلى
العنوان  Elections@idea.intإذا كانت أي من
المعلومات بحاجة إلى المزيد من التحديثات.

تعتبر االنتخابات حسب نظام التصويت
الشخصي في يوم واحد فقط ،أكثر خطورة
النتشار كورونا ألنه سيكون هناك حشود
أكبر وأوقات انتظار أطول.
وتشمل نماذج االقتراع ذات المخاطر
المنخفضة تلك التي لديها:

 )1كورونا واالنتخابات
وفق النتائج والتوصيات الرئيسية واألدلة المتوفرة حاليًا من
منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على األمراض ،فإن
الشكل الرئيسي النتقال فيروس كورونا هو من شخص آلخر

• مجموعة متنوعة من خيارات التصويت.

عبر القطرات الفيروسية ،كما يمكن للفيروس أن ينتقل باالتصال

• فترات تصويت أطول (أيام أكثر و /أو
ساعات أكثر).

غير المباشر من خالل االدوات الملوثة.

• أي خيارات أخرى ممكنة لتقليل عدد
الناخبين الذين يتجمعون في مراكز
االقتراع والفرز .

هذا وتتضمن النتائج أكثر من أربعين نقطة تعتبر خطرة في
العملية االنتخابية من خالل تجمعات االفراد خالل مراحل الدورة
االنتخابية ،اللوجستيات ،التدريب ،يوم االقتراع...الخ  ،وبالتالي
تشكل مخاطر انتقال الفيروس إذا لم يتم اتخاذ تدابير وقائية خالل
جميع مراحل الدورة االنتخابية وأن ال تقتصر على يوم
االنتخابات فقط .

أوبئة انتشرت حول العالم منذ 2004
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بالنظر إلى هذه األساليب المحددة النتقال فيروس كورونا،

اعتبارات الصحة العامة لالنتخابات
وما يتصل بها من انشطة في سياق
جائحة "كوفيد"19-

أوصت منظمة الصحة العالمية بتطبيق التوصيات التالية على جميع
األنشطة االنتخابية:
أ -التواصل والتنسيق مع سلطات الصحة العامة المختصة بشأن
تحليل المخاطر واتخاذ القرارات والتخطيط والتنفيذ الفعال
الستراتيجيات التخفيف من المخاطر.
ب -منع أو تخفيف التفاعل بين األفراد؛ فرض مسافة بدنية آمنة،
ونظافة الهواء المحيط باألشخاص ،واستخدام معدات الحماية
الشخصية ( )PPEعند اإلمكان ،اعتماد أدوات وآليات آمنة عن
بعد.
ج -منع أو تخفيف تلوث األسطح واألشياء الشائعة؛ فرض استخدام
معدات الحماية الشخصية مثل أقنعة الوجه والنظافة التنفسية؛ عندما
يكون ذلك ممكنا ،اعتماد آليات اللمس
د -منع أو تخفيف تعرض األفراد لألسطح أو األشياء الملوثة؛
تشجيع غسل وتعقيم اليدين بالماء والصابون أو المحاليل القائمة
على الكحول؛ عدم تشجيع لمس الفم واألنف والعينين ؛ تطهير
األسطح واألشياء التي يستخدمها عدة أشخاص؛ فرض استخدام
معدات الحماية الشخصية ( )PPE؛ عندما يكون ذلك ممكنا،
اعتماد استعمال أجهزة ومعدات بدون لمس .Touchless
المبادئ التوجيهية التي يجب وضعها في االعتبار كلما زاد
تفاعل الفرد مع اآلخرين ،وكلما طالت مدة هذا التفاعل ،زادت
مخاطر انتشار كورونا.
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 )2كيف ينتشر فيروس كورونا؟

فيروس كورونا
تعد فيروسات كورونا فصيلة كبيرة من
الفيروسات التي تسبب اعتالالت تتنوع بين
الزكام وأمراض أكثر وخامة ،مثل متالزمة
الشرق األوسط التنفسية (،)MERS-CoV
ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس)
( .)SARS-CoVويُمثِّل فيروس كورونا المستجد
( )nCoVساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى
البشر من قبل.

 -1انتقال العدوى بالهواء :تظهر األبحاث أن الفيروس يمكن أن
يعيش في الهواء لمدة تصل إلى  3ساعات .يحدث االنتشار عندما
يدخل الفيروس في الهواء إلى الجسم وإلى الرئتين إذا تنفس شخص
ما هذا الهواء.
•

ابتعد مسافة متر واحد على األقل عن اآلخرين للحد من مخاطر اإلصابة
بالعدوى عندما يسعلون أو يعطسون أو يتكلمون .ابتعد مسافة أكبر من ذلك

ص َدر ،ويعني
وتعد فيروسات كورونا َحيَوانِّية ال َم ْ
صلت
ذلك أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر .وتو َّ
االستقصاءات المستفيضة إلى َّ
أن فيروس كورونا
المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم
سنَانير الزبَّاد إلى البشر،
(سارس) قد انتقل من َ
بينما انتقل فيروس كورونا المسبب لمتالزمة
الشرق األوسط التنفسية من الجمال الوحيدة السنام
إلى البشر .وينتشر العديد من فيروسات كورونا
المعروفة بين الحيوانات ،ولم تُصيب البشر بعد.

•

وتشمل األعراض الشائعة للعدوى أعراضًا
تنفسية والحمى والسعال وضيق النفس
وصعوبات في التنفس .وفي الحاالت األكثر
وخامة ،قد تسبب العدوى االلتهاب الرئوي،
ومتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم ،والفَشَل
ال ُكلَوي ،وحتى الوفاة.

 -2عن طريق لمس االسطح :االنتقـــــال غيــر المبـــــاشر مــن

وتشمل التوصيات الموحدة للوقاية من انتشار
العدوى :غسل اليدين بانتظام ،وتغطية الفم
واألنف عند السعال والعطس ،وطهي اللحوم
والبيض جيدًا .باإلضافة إلى تجنب مخالطة أي
شخص تبدو عليه أعراض اإلصابة بمرض
تنفسي ،مثل السعال والعطس.

عن اآلخرين عندما تكون في أماكن مغلقة .كلما ابتعدت مسافة أكبر ،كان ذلك
أفضل.
اجعل لبس الكمامة جزءا ً طبيعيا ً من وجودك مع اآلخرين.

خــــــالل مـــــــالمسة السـطح واألدوات الملوثـة بالفيــروس ثــم
مالمســة العينيـن أو األنـف أو الفـم.

©منظمة الصحة العالمية 2020
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تعزيز السلوكيات التي تقلل االنتشار
➢

➢

➢

➢

➢

احرص على النظافة الشخصية عموماً ،ونظافة
اليدين خصوصاً ،عبر غسلهما بالماء
والصابون لمدة ال تق ُّل عن  20ثانية،
وخصوصا ً بعد العودة في أي مكان عام أو بعد
السعال أو العطاس.
وإذا لم يكن الصابون والماء متوفرين بسهولة،
فاستخدم معقما ً ليحتوي ما ال يقل عن نسبة ٪60
من الكحول ،عبر وضع المعقم على سطح يديك
وفركهما معًا حتى يجف.
ويجدرالتذكيربضرورة تجنب لمس األنف والفم
والعينين بأي ٍد غير مغسولة ،ألن ذلك أدعى
لإلصابة.
يجب مسح األسطح التي يلمسها األشخاص
نظف
عادة ً بالصابون المنزلي العادي أو أي ُم ِّ
آخر ،ثم شطفها بالماء .كما ينصح بعد ذلك
طهر منزلي ،مثل ال ُم ِّبيض (الكلور).
باستخدام ُم ِّ
تقضي المادة الفعَّالة (هيبوكلوريت الصوديوم)
في ال ُم ِّبيض على الجراثيم والفطريات
والفيروسات .ولكن ال بد من الحرص على
حماية يديك عند استخدام ال ُمبيِّض (بارتداء
قفازات مطاطية مثالً) مع تمديد ال ُمبيِّض بالماء
بحسب التعليمات الموجودة على العبوة .كما
يمكن استخدام المواد المطهرة والمعقمة التي
تحتوي على الكحول بنسبة ال تقل عن -60
 %70أو المواد التي تحتوي على  % 0،5من
مادة هيدروجين بيروكسايد.

قد يصاب الشخص بكورونا عن طريق لمس سطح أو جسم
به الفيروس ثم لمس فمه أو أنفه أو ربما عينيه .تعد
ممارسات الوقاية الشخصية (مثل غسل اليدين والبقاء في
المنزل عند المرض) وتنظيف البيئة وتطهيرها من
اإلجراءات المهمة التي يمكن للمنظمات واالدارات
االنتخابية وموظفي لجان االقتراع والناخبين اتخاذها
للمساعدة في تقليل مخاطر انتشار كورونا.
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 )3التجربة االردنية
الهيئة المستقلة لإلنتخاب
إن كافة اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها الهيئة على هذا الصعيد استندت الى المعطيات التالية :
❖ التقييمات الشاملة للمخاطر التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.
❖ خبرات الدول االخرى التي سبق لها أجراء انتخاباتها في ظل الجائحة.
❖ الفهم المشترك لجميع المخاطر التي ينطوي عليها إجراء االنتخابات في ظل جائحة خطيرة .
وعلى هذا االساس قامت الهيئة المستقلة لالنتخاب بإجراء أربعة تعديالت على تعليماتها التنفيذية تتعلق
اساسا ً بالمراحل التي تشهد االزدحامات عادة  ،وهذه التعديالت شملت المراحل التالي :
مرحلة عرض جداول الناخبين
مرحلة اجراءات الترشح
مرحلة الدعاية االنتخابية
مرحلة يوم اإلقتراع والفرز والنتائج
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 )4االجراءات العامة االحترازية التي قامت الهيئة بتطبيقها واعتمادها:
 .1اعتبار التباعد الجسدي اإلجراء الوحيد الفعال لتقليل حاالت اإلصابة.
 .2االلتزام بلبس الكمامة طوال الوقت في أماكن العمل ( .إلزامية استخدام الكمامة الواقية لجميع
الموظفين قبل دخول المبنى (قامت الهيئة بتوفير مخزون احتياطي من هذه المعدات لحاالت
الطوارئ.)،
 .3قامت الهيئة بتركيب اجهزة للتعقيم على جميع المداخل
 .4قامت الهيئة بتوفيرمعقم اليدين للموظفين والمراجعين وكذلك تم منع اي شخص اليرتدي كمامة من
دخول مبنى الهيئة.
 .5االلتزام بالتباعد الجسدي عن طريق تجنب التجمعات الكبيرة والحفاظ على مسافة (حوالي  6أقدام أو
 2متر) من اآلخرين عندما يكون ذلك ممكنا.
 .6اإلستمرار في تطبيق آلية العمل عن بعد ما أمكن.
 .7تنفيذ ساعات عمل مرنة (مناوبات متداخلة).
 .8زيادة المساحة الفاصلة بين الموظفين في موقع العمل.
 .9المحافظة على بيئة عمل صحية وزيادة معدالت التهوية.
 .10إجراء عمليات التنظيف والتعقيم والتطهير لجميع األسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر في مكان
العمل بشكل روتيني  ،مثل مكاتب العمل ولوحات المفاتيح والهواتف ومقابض األبواب.
 .11دعوة الموظفين ممن لديهم أعراض (مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس ) ضرورة إبالغ
المسؤول المباشر عن هذه االعراض والبقاء في المنزل.
 .12عدم عودة الموظف المصاب إلى العمل الى حين التعافي التام واجراء الفحص الالزم لتاكيد ذلك .
 .13الحفاظ على سياسات مرنة تسمح للموظفين بالبقاء في المنزل لرعاية أحد أفراد األسرة المرضى أو
رعاية األطفال بسبب إغالق المدرسة ورعاية األطفال.
 .14ضرورة إبالغ الموظف عن وجود حالة اصابة بين افراد اسرته –إن وجدت – وااللتزام بالتوصيات
والنصائح الطبية المعتمدة .
 .15عزل الموظفين الذين تظهر لديهم أعراض (مثل الحمى أو السعال أو ضيق في التنفس) على الفور
عن الموظفين اآلخرين والمراجعين والزوار وإرسالهم إلى المنزل.
 .16إذا تأكدت إصابة احد الموظفين بعدوى كوفيد  ، 19فيجب على المسؤول إبالغ زمالئه باحتمال
تعرضهم للعدوى في مكان العمل مع المحافظة على سرية هذه المعلومات  .وينبغي على المخالطين
الذين لم يلتزموا بلبس الكمامة أثناء مخالطة الحالة اإليجابية بالتزام الحجر الصحي في المنزل لمدة
 14يوما حسب التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة .
 .17يتوجب على جميع الموظفين تحميل تطبيق امان واتباع اإلخطارات الواردة إليهم.
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 )5اجراءات ما قبل االنتخابات
لكي تتمكن الهيئة من اجراء تقييم شبة دقيق في ظل ظروف متقلبة من حيث عدم اليقين  ،وظروف
غامضة ومعقدة ( ;)VUCAكان ال بد من تقييم الوضع الوبائي وانعكاساتة على سلسلة االجراءات المتعلقة
باالنتخابات والتنسيق مع اللجان الصحية والمؤسسات األخرى ذات
الصلة /العالقة وتم اعتماد االجراءات االولية التالية:

مصطلح ڤوكا )(VUCA

 -1اتباع اإلطار الدستوري واهمية االلتزام بالعامل الزمني كما هو في
الدستور والقوانين ذات الصلة.
 -2وضع خطة احتياجات وعكسها ماليا ولوجستيا ( تتوقع المنظمات
والجهات العاملة في مجال االنتخابات واستنادا إلى تقديرات عامة،
زيادة في التكاليف تتراوح بين  0.35و  5.60دينار لكل ناخب في
اي انتخابات تجرى خالل فترة الجائحة).

” “Volatilityوتعني التقلب،
❖
وهي تعبير عن طبيعة وديناميكية التغير،
وأيضا ً تعبير عن طبيعة سرعة تلك القوى
المغيرة ومحفزات التغير.
❖ ”“Uncertaintyوتعني الغموض،
صد بها نقص إمكانية التوقع ،ومجال
ويُ ْق َ
المفاجأة ،ومدى استشعار اإللمام والفهم
للمواضيع واألحداث.

 -3إنشاء فريق تقييم ودراسة الوضع الصحي بالتعاون مع الجهات

❖ ” “Complexityوتعني التعقيد،
ويقصد بها تعقيد القوى ،واختالط
القضايا ،وعدم وجود سالسل واضحة من
السبب واألثر واإلرتباك الذي يحيط
بالمنظمة.

من الممكن ان تؤثر على العملية االنتخابية مع الجهات المختصة.

❖ " ”Ambiguityوتغني الغموض،
وتعني غموض الواقع ،وقابلية إساءة
الفهم ،واختالط معاني الظروف؛ وتشوش
العالقة بين السبب واألثر.

المختصة.
 -4إجراء تقييم مشترك لمخاطر الصحة العامة ومخاطر انتقالها التي

 -5وضع خطة للتخفيف من المخاطر المحتملة وتحديد التعديالت
الضرورية على االجراءات والتعليمات والمواد اإلضافية التي يجب
أن تدرج ضمن خطة االحتياجات بنا ًء على نتائج التقييم والمشاورات
مع الجهات المعنية واالطراف ذات العالقة  -على سبيل المثال
األحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومجموعات المراقبين
 -6تطوير خطة التوعية وجعل ارشاد الجمهور بإجراءات التخفيف
من المخاطر مسؤولية مشتركة لجميع الجهات واالطراف ذات العالقة.
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 -7وضع خطة عمليات وتزويد وادارة مخاطر متكاملة
(تحديد الحاجة الى شراء مواد ومعدات إضافية اذا دعت
الحاجة لذلك واية لوازم من مصادر التوريد المتوفرة مع تاكيد
سالمة المواد المستوردة من الخارج وتعقيمها قبل التحميل/
الشحن او عند الوصول مباشرة ضمن اجراءات التعاقد مع
ضرورة تحديد مدد التوريد و الشحن).
 -8دمج خطة التخفيف من المخاطر في خطة تشغيلية محدثة
للهيئة تتضمن تحديث التقويم االنتخابي والميزانية والتحديات
اللوجستية وخطة التزويد المحلي والخارجي.
 -9دمج خطة السالمة الوقائية والصحة في الخطة الخاصة
بحاالت الطوارئ واستمرارية العمل،مع االخذ بعين االعتبار
المتطلبات االخرى المتعلقة بالعمل ،بحيث تشمل ضرورة
إنجاز االعمال بنظام الوردية (الشفت) وتخفيض اعداد
الموظفين وتعزيز نظام العمل عن بعد في المواقع غير
الحساسة لتقليل انتشار الفيروس.
 -10العمل على تعزيز بنية ومقومات االمن السيبراني للهيئة

اخذت الهيئة المستقلة بعين
االعتبار تعيين قرابة  %10في
كل دائرة كموظفي اقتراع وفرز
احتياط لتغطية اي نقص قد
يحدث في حال وقعت اصابات
بكورونا بين العاملين ،علما ً بانه
قد تم األخذ بعين االعتبار عدم
اللجوء الى تعيين الفئات االكثر
عرضة لالصابة بالفيروس في
لجان االقتراع والفرز .

المستقلة لتلبية متطلبات التحول الرقمي اآلمن كنشاط رئيسي
من خالل االستفادة من الحلول السحابية وأدوات أكثر كفاءة
لضمان توافر معلومات كافية وعدد اكبر من المنصات ذات الموثوقية العالية مع الحرص على تامين مرونة
في التدريب والعمل من خالل السماح للموظفين والمستفيدين من خدمات الهيئة التدريبية والتوعوية استخدام
أدوات االتصاالت الحديثة والتحول اآلمن لتبادل المعلومات وذلك كنتيجة لتوفير الخدمات الرقمية والتأكد من
توافر المادة التدريبية والتوعوية وموثوقية البيانات ،والسماح للمستخدمين المصرح لهم بالوصول إلى البيانات
والخدمات طوال اليوم على مدى أيام األسبوع ،وأن يكونوا متأهبين لتقديم المزيد من الخدمات عبر اإلنترنت
في وقت سريع ،دون المساس بالمعايير األمنية والمخاطرة بها.
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 )6خطة إدارة االزمة
➢
يعتمد إجراء االنتخابات على قوى
عاملة كبيرة ومؤقتة ،وقد ال يكون
االشخاص ذوو الخبرة ممن شاركوا
بانتخايات سابقة متاحين في فترة انتشار
الوباء االمر الذي يقتضي توفير التمويل
اإلضافي إلجراء انتخابات آمنة وميسرة
 ،وتوفير أماكن مناسبة لعمليتي
االقتراع والفرز  ،وتوفير معدات
الحماية ) (PPEومطهر اليدين وما إلى
ذلك من متطلبات ضرورية للناخبين
وللعاملين في االنتخابات اضافة الى
تدابير أخرى لضمان التباعد الجسدي.

تطوير توقعات وافتراضات جديدة تجاري األزمة ووضع

آليات لجمع وتحليل المعلومات حول األزمة وطرق التعامل معها
اثناء اجراء االنتخابات ودراسة اي تجارب دولية في ظروف مماثلة
للتعامل مع الدورة االنتخابية والتجارب والدروس المستفادة والتي
يمكن األخذ بها او تفاديها للحد من انتشار الجائحة.
➢

وضع خطة االتصاالت بشأن األزمة ( تواصل واضح

وموجز واستجابة سريعة) حيث يعد االتصال الفعال أثناء األزمة
مصدرا استراتي ًجيا لكيفية االستمرار في إطالع الشركاء والجهات
ذات العالقة على المستجدات.

الهيئة المستقلة لإلنتخاب تقف أمام تح ٍد
كبير إلنجاز هذا االستحقاق الدستوري
ٍ
ضمن ضوابط ومعايير وأسس محددة
تتوافق مع الوضع الوبائي الحالي
وتحقق النزاهة والشفافية في العملية
االنتخابية بكافة مراحلها.

يقع على عاتق الهيئة أيضا ً مراجعة
اإلجراءات الوقائية المتخذة في يوم
االقتراع وتقييمها أوالً بأول خاصة تلك
التي قد تؤثر على صحة الناخبين
وتصحيح أي إجراء بما يتناسب مع هذا
الظرف االستثنائي ليتمكن الناخبون من
المشاركة في العملية االنتخابية
وممارسة حقهم الدستوري دون وجود
ما يهدد صحة الناخبين وسالمتهم.

➢

إتخاذ قرار جيد اليوم أفضل من انتظار قرار مثالي ً
غدا.

➢

استخدام وتحليل المعطيات المتوفرة ومراجعة البيانات

واإلحصاءات والتوقعات للمنحنى الوبائي قدر اإلمكان حتى يتم
اتخاذ قرارات مستنيرة بناًء على معلومات موضوعية وقائمة على
األدلة يمكن ألي شخص الرجوع إليها.
➢

وضع توقعات وسيناريوهات واضحة تشرح الخطوات

الالزمة في االستجابة للمتغيرات ،والتطورات المحتملة التي قد
تحدث وكيف ستؤثر على الدورة االنتخابية.
➢

تزويد وسائل اإلعالم بشكل مستمر ومباشر بأحدث

المعلومات في الوقت المناسب.
➢

متابعة االحداث والوقوف على تطورات الموقف اثناء

االقتراع بشكل مستمر ،وتقييمه ،وتحديد اإلجراءات المطلوبة
للتعامل معه من خالل غرفة العمليات.
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 )7بدء اجراءات الدورة االنتخابية
المسح الميداني لمراكز اإلقتراع:
أجرت الهيئة المستقلة لالنتخاب

قامت الهيئة المستقلة لالنتخاب باجراءات خاصة في مراكز
االقتراع والفرز تماشيا ً مع الحالة الوبائية:

مسحا ً ميدانيا ً لمراكز اإلقتراع والفرز ومقار

 -1زيادة أعداد صناديق ومراكز اإلقتراع والفرز ع ّما كان

اللجان في الدوائر االنتخابية المختلفة ،وذلك

في انتخابات عام  2016حيث زادت اعداد الصناديق الى

لدراسة مدى توفر البنية التحتية المناسبة سواء

 8061صندوقا وهذا الرقم يساوي ضعف اعداد صناديق

لعمل اللجان أو لقدرة مركز االقتراع والفرز

االقتراع للعام ، 2016اما مراكز االقتراع فقد زادتها بمقدار

على استيعاب أعداد الناخبين الموزعين على

النصف ليصل العدد االجمالي  1824مركزا في جميع انحاء

المراكز ،وكذلك من اجل توفير المساحة

الممكلة .

الالزمة لضمان عملية التباعد بين الناخبين

 -2اختيار مراكز اإلقتراع والفرز في مناطق بعيدة عن

وعدم اإلكتظاظ داخل مراكز اإلقتراع والفرز.

التجمعات السكانية قدر االمكان .

واستهدف المسح الميداني جميع المدارس
التابعة لوزارة التربية والتعليم والبالغ عددها
( )3892في ( )42مديرية تربية وتعليم في
مختلف محافظات المملكة .بدأت عملية التقييم
بتاريخ  2020/6/21واستمرت لنهاية دوام
يوم الخميس  2020/7/9نتج عنها تقييم

 -3اختيار المراكز ذات التهوية المناسبة والتي توفر
مساحة اوسع لمنع اإلكتظاظ داخلها.
 -4خفض أعداد الناخبين الموزعين على مستوى المركز
والصناديق.

تم
( )3463مدرسة تضم ( (13616غرفة
تقييمها.وشارك في عملية التقييم ( )37فريقا ً إلنجاز
المشروع .ووفقا لنتائج المسح الميداني فقد صنفت المدارس
الى فئات بنا ًء على درجة التقييم التي حصلت عليها كل
مدرسة وفقا ً للشكل المجاور  .كما تم توزيع المدارس الى
فئات بنا ًء على درجة التقييم وفقا ً لكل دائرة انتخابية.
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طباعة جداول الناخبين:
قامت الهيئة المستقلة بشراء وتوريد كميات من
اوراق الطباعة ( بمختلف القياسات) لمطبعة الهيئة
في وقت مبكر وذلك لضمان عدم تلوث االوراق
المستوردة باي شكل اثناء شحنها او مناولتها من
قبل الموردين،حيث قامت فرق العمل بتعقيم كل
ما تم توريدة من احتياجات المطبعة بالطرق
العلمية الصحيحة وتم تخزينها للفترات التي ينصح
بها من قبل الخبراء بحيث يتم التأكد من خلوها من اي تلوث.
كما تم تطبيق اجراءات السالمة والصحة العامة لضمان
التزام جميع العاملين بمطبعة الهيئة باالجراءات الوقائية لمنع
انتقال او انتشار الفيروس حيث تم وضع خطة تأهب واستجابة
للوقاية من كورونا في مبنى الهيئة بشكل عام وفي اماكن العمل
التي قد تمثل خطرا اكبر نتيجة لالحتكاك مع الموردين و
المراجعين في اماكن العمل ،والمصادر المحتملة للتعرض.

مرحلة عرض جداول الناخبين:
تعتبر مرحلة عرض جداول الناخبين أحدى المراحل
المهمة في اي عملية انتخابية ،وهي احدى معايير النزاهة
والشفافية التي يعتد بها النها تتضمن حق االعتراض بطلب
تصحيح البيانات الشخصية للناخب وكذلك حق االعتراض
على الغير ممن ال يملكون حق االنتخاب في هذه الجداول
ويعرف هذا الحق ب( حق االعتراض على الغير ) .
لقد قامت الهيئة المستقلة لالنتخاب بعرض جداول الناخبين
ورقيا ً فقط في مقار لجان االنتخاب ومكاتبها الفرعية كافة
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والتي بلغ عددها  23مركزا ً رئيسيا ً و 22مكتبا ً فرعياً ،وقامت الهيئة باجراء فحص كورونا لكافة العاملين
في اللجان ،باإلضافة إلى توفير القفازات والكمامات والمعقمات وواقيات الوجه ،كما عملت على تعقيم
المقرات بشكل مستمر ،كما وجرى التنبيه الى ضرورة تهوية المراكز بشكل مستمر.
كما قامت الهيئة المستقلة لالنتخاب بعرض جداول الناخبين األولية في مائة وسبعة وتسعين
موقعا( )197على مستوى المملكة وذلك عن طريق االستعانة بمتطوعين في كل موقع وباستخدام األجهزة
اللوحية ( التابليت) تالفيا ً للمس الجداول الورقية خالل استرشاد الناخبين الى بياناتهم ،وحرصا ً على
سالمتهم الزمت الهيئة المتطوعين بارتداء
الكمامة والقفازات والتعقيم المستمر  ،كما تم
عرض الجداول على الموقع االلكتروني للهيئة
المستقلة لالنتخاب ،اضافة الى ذلك وفرت
الهيئة خدمة الرسائل القصيرة واالتصال
المباشر لالستفسار عن البيانات الشخصية
للناخبين ( الدائرة االنتخابية ومركز االقتراع
ورقم الصندوق ) ،وهذه الخدمة المبتكرة
سهلت وصول الناخبين الى المعلومات
الضرورية لهم دون الحاجة الى الخروج من
منازلهم مع احتفاظهم بحق تعديل بياناتهم وفق
القانون والتعليمات .
لقد ورد للهيئة عدد هائل من االستفسارات واألسئلة المختلفة التي تتعلق بجداول الناخبين وتفاصيل
العملية االنتخابية وذلك في الفترة ما بين  ( 2020/07/29صدور االرادة الملكية باجراء االنتخابات )
وحتى ( 2020/11/10يوم االقتراع ) بمختلف الوسائل التي اتاحتها الهيئة كما في الجدول التالي :
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الرقم

شكل االستعالم عن جداول الناخبين

عدد المستفيدين

2

الرسائل القصيرة

4,037,393

3

االتصال المباشر (الخط الساخن)

14,873

4

الموقع اإللكتروني للهيئة المستقلة لالنتخاب (زيارة)

3,208,761

5

منصات التواصل االجتماعي

303,500

ولغايات رفع مستوى المعرفة بأعداد الناخبين وأماكن تواجدهم تم إنتاج الفين (  ) 2000من االقراص
المدمجة تحتوي على أسماء الناخبين حسب دوائرهم االنتخابية دون الرقم الوطني أو رقم البطاقة الشخصية
وتم توزيع هذه االقراص على المرشحين من خالل توفيرها في مقرات اللجان االنتخابية على مستوى المملكة
لتسهيل حصول المرشح عليها.

التوعية والتثقيف ( مرحلة متداخلة مع جميع مراحل العملية االنتخابية )
خالل انتخابات مجلس النواب التاسع عشر ،استخدمت الهيئة المستقلة لالنتخاب أشكاالً مختلفة من
عمليات التوعية والتثقيف بالعملية االنتخابية ،ونظرا ً لظروف الجائحة والتزام الهيئة بمعايير السالمة
العامة ،لم تقم الهيئة بتوزيع اعدادا كبيرة من المطويات والبروشورات تفاديا ً للتالمس وحفاظا ً على التباعد
الجسدي وعوضا ً عن ذلك استعانت الهيئة بأساليب وأدوات اخرى مثل:
الرقم

شكل عملية التوعية والتثقيف

عدد المستفيدين

1

لوحات توعية بالعملية االنتخابية

 4545لوحة

2

شاشات إلكترونية

3

مطويات وبروشورات

 382.000مطوية وبروشورا ً

4

جلسات التطبيقات الذكية

 78جلسة توعوية

 80شاشة الكترونية
 2,3030,325الرسائل مكررة
 32,322,138مليون مشاهدة
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وفي إطار عملية والتوعية والتثقيف نفذت الهيئة برنامجا ً لالرشاد الوجاهي عن طريق توزيع بروشورات
ومطويات بعد شرح محتواها لمن يرغب من زوار وزبائن االسواق التجارية والمؤسسات المختلفة في كافة
انحاء المملكة وذلك من خالل مائة وسبعة عشر (  ) 117متطوعا ً توزعوا على سبعة واربعين  47موقعا
مختلفا ً على مستوى المملكة ،حيث استفاد من هذه الخدمة حوالي مئتا الف (  ) 200,000شخص ،وقد الزمت
الهيئة جميع المتطوعين بمعايير السالمة واألمان الصحي
.
علما ً بان الهيئة قامت بشراء األوراق التي استخدمت
خالل عملية التوعية في وقت ُمبكر وذلك للتأكد من عدم
تلوثها كون معظمها تم استيراده من الخارج .

قدّمت الهيئة تعديالً على التعليمات
التنفيذية الخاصة بعملية الترشح بما
يتماشى مع الوضع الوبائي ،فأوردت
في المادة (/)6أ مكرر:
على الرغم مما ورد في هذه
التعليمات:
 -1لطالب الترشح المحجور أو
المعزول بسبب فيروس كورونا
توكيل شخص لينوب عنه في تقديم
طلب الترشح والحضور مع مرشحي
القائمة والتوقيع نيابةً عن طالب
الترشح وغيرها من اإلجراءات
المتعلقة بالترشح.
 -2لطالب الترشح وللمرشح
المحجور أو المعزول بسبب فيروس
كورونا توكيل شخص لينوب عنه في
االنسحاب من الترشح.

مرحلة الترشح:
قامت الهيئة المستقلة لالنتخاب بتوفير صاالت كبيرة في
الدوائر االنتخابية ال  23وذلك الستقبال المرشحين وإتمام
إجراءات تسجيلهم ،حيث تم تعقيم القاعات وتزويدها بكافة
المستلزمات من مواد معقمة وكمامات وقفازات اضافة الى اقنعة
واقية وكذلك االقالم لغايات االستخدام الفردي ،كما تم توزيع
المتطوعين في مراكز الترشح كي يقوموا بتنظيم الدور وضمان
سالسة الحركة داخل الصاالت بما يضمن التباعد الجسدي بين
المرشحين ،كما قاموا بالتأكد من استكمال تعبئة الطلبات وتسلسل
األوراق المطلوبة إلتمام عملية الترشح.
وفرت الهيئة أيضا ً داخل القاعات كافة األمور اللوجستية
الوقائية منها حافظات بالستيكية خاصة لحفظ طلبات الترشح
والوثائق المقدمة بشكل آمن لتخفيف احتماالت نقل الفيروس ،وبعد
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رزمها تم حفظها داخل صناديق خاصة وبعد ذلك نقلها إلى مبنى الهيئة بواسطة فريق تم تجهيزه لكل اقليم
تكون مسؤوليتة جمع ونقل طلبات الترشح بطريقة تمنع اي انتشار محتمل للفيروس ،وقد تم تجهيز كل
الفرق بمعدات الوقاية الصحية الشخصية كما تم تعقيم السيارات بعد كل جولة على مركز الترشح.
قامت الهيئة باجراء تعديالت على التعليمات التنفيذية لعملية الترشح حيث سمحت بموجبها بترشح
من كان محجورا ً أو معزوالً بسبب فايروس كورونا ويرغب بالترشح لمجلس النواب التاسع عشر ،حيث
الزمته التعليمات بإنابة شخص عنه في تقديم طلب الترشح والحضور مع مرشحي القائمة و التوقيع عن
طالب الترشح والقيام بأي إجراءات متعلقة بالترشح وذلك من خالل وكالة خاصة تنظم لهذه الغاية.
كما قامت الهيئة بتوفير نظام إلكتروني لتحميل وحفظ كافة األوراق المطلوبة لعملية الترشح وتدقيقها من
خالل نظام خاص من اجل حفظ أوراق كل قائمة وكل مرشح ،بحيث يسهل الرجوع إلى األوراق في أي
وقت تحتاج الهيئة لذلك ،مع امكانية التحقق من المعلومات ومطابقتها من خالل المرشح نفسه ،وهذا النظام
ساهم في منع اإلكتظاظ بين المرشحين والقوائم فور فتح باب الترشح قبل تعيين القوائم مندوبا ً لكل منها
التعليمات التنفيذية بهدف القيام بكافة المتطلبات الالحقة لترشح القائمة وحضور القرعة التي تم بموجبها
ترتيب القوائم في كتيبات اإلقتراع  ،ومن ثم يتم ترتيب المرشحين داخل القائمة حسب على األحرف
الهجائية .
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الدعاية االنتخابية:

اقرت الهيئة تعديالً على التعليمات التنفيذية التي تنظم الدعاية االنتخابية حيث

ألزمت المرشحين بموجبها بتوفير المعقمات والكمامات وارتدائها لجميع رواد المقرات االنتخابية قبل قرار
اغالقها بعد رصد مخالفات جسيمة
فيها وبما يتماشى مع أوامر
الدفاع ،فقد اتخذت الهيئة قرارا ً
باغالق

المقرات

وإلغاء

التجمعات االنتخابية بشك ٍل عام،
وذلك بناءا ً على رأي لجنة
األوبئة في وزارة الصحة و
مستندة ً إلى المادة  21من
التعليمات

التنفيذية

للدعاية

االنتخابية والتي تنص على ما
يلي:
المادة  :21على الرغم مما ورد
في هذه التعليمات ،للمجلس وفي
ضوء الوضع الوبائي في المملكة

المادة  /8مكرر من التعليمات التنفيذية الخاصة بالدعاية االنتخابية:
حفاظا ً على الصحة والسالمة العا ّمة ،يلتزم المرشحون عند فتح المقرات
االنتخابية الخاصة بهم ما يلي:
أ -توفير مواد التعقيم داخل المقر االنتخابي ،وعدم السماح ألي شخص بدخول
المقر االنتخابي دون اإللتزام بمتطلبات الصحة والسالمة العامة بما في ذلك
ارتداء الكمامات والقفازات.
ب -عدم الدعوة لالجتماع بما يزيد عدد الحضور على مساحة المقر المحددة
والموافق عليها من الهيئة.
ج -عدم تقديم األطعمة بمختلف أشكالها أو المشروبات باستثناء تقديم الماء
بعبوات صغيره داخل المقر االنتخابي بما يتواءم ومتطلبات الصحة والسالمة
العا ّمة.
د -التباعد بين المقرات االنتخابية ،بحيث ال تقل المسافة بين المقر االنتخابي
واآلخر على مائتي متر ،وبما يضمن عدم التزاحم أمام المقرات االنتخابية.

هـ -عدم افتتاح أي المقر االنتخابي قبل الحصول على موافقة من رئيس لجنة

ومنعا ً لتفشي فيروس كورونا بين

االنتخاب على النموذج ال ُمعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقا ً به تعهدا ً خطيّا ً

الناخبين أن يقرر إغالق المقرات

موقعا ً من المرشح أو المرشحين باإللتزام بمتطلبات الصحة والسالمة العامة

االنتخابية للمرشحين للمدة التي

المحددة من الجهات المختصة.

يراها مناسبة.
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التدريب:
وتماشيا ً مع كافة اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الهيئة المستقلة لالنتخاب في الحفاظ على مستوى
التباعد الجسدي ومنع اإلكتظاظ أقامت الهيئة

حولت الهيئة المستقلة لالنتخاب كافة الجلسات
ّ

كافة تدريباتها للجان االنتخاب بكافة مستوياتها

التوعوية والتدريبية إلى جلسات عبر تقنية

من خالل تقنية االتصال المرئي أو من خالل

االتصال المرئي والتي استفاد منها كل من:

اللقاءات التي تتماشى مع أوامر الدفاع.

 -1الشباب

تُعد عملية التحول التي اتخذتها الهيئة

 -2النساء

المستقلة لالنتخاب باستخدام تقنية االتصال
المرئي في عملية التدريب والتوعية والتثقيف

 -3مؤسسات المجتمع المدني

سريعة مقارنة باإلجراءات الوقائية الحكومية
وصدور أوامر الدفاع واإلغالقات التي شهدتها

 -4األشخاص ذوي اإلعاقة

المملكة األردنية الهاشمية ،إذ باشرت المملكة

 -5رؤساء وأعضاء اللجان االنتخابية

إجراءات اإلغالق في الثامن عشر من شهر
آذار للعام الحالي ،وعليه فقد أخذت الهيئة
المستقلة لالنتخاب عملية التحول في التدريب بذات الوقت.
لقد اعتمدت الهيئة خطة التدريب لالنتخابات النيابية  2020على تعديالت ضرورية لتوفير التدريب المناسب
أثناء جائحة "كوفيد "19-وذلك على النحو التالي :
➢ وضع منهاج تدريبي يحد من التعرض لـ . COVID-19
➢ إعادة تصميم المناهج التدريبية لتقديم  ٪80من التدريب عبر اإلنترنت من خالل تطوير منصات
تدريب افتراضية  /منصات االتصال الرقمي الحديثة.
➢ الحد من عدد المشاركين في الدورات التدريبية الوجاهية بحيث ال يزيد عدد المشاركين عن سبعة
عشر (  ) 17مشاركا ً ومدربين اثنين.
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➢ تقييم مهارات العاملين المشاركين في الدورات التدريبية من خالل اإلنترنت لضمان جاهزيتهم
ألداء المهام المطلوبة منهم ضمن القانون والتعليمات التنفيذية التي وضعتها الهيئة .
➢ تدريب العاملين في لجان االقتراع والفرز على االلتزام بمعايير صارمة للسالمة العامة ولنظافة
والتعقيم المستمر للحد من انتشار  COVID-19خالل االنتخابات ،واستخدام معدات الحماية
الشخصية وتقنيات التعقيم السليمة.
➢ التاكيد على اتخاذ اقصى درجات الوقاية في حال تقديم المساعدة لالشخاص غير القادرين
ويحتاجون الى المساعدة وااللتزام باجراءات السالمة.

مرحلة اإلقتراع والفرز والنتائج :
وفيما يتعلق بآلية اإلقتراع والفرز ،فقد حرصت الهيئة المستقلة لالنتخاب ومن خالل تعليماتها التنفيذية
على ضمان سالمة االنسان ( الناخبين والمراقبين والصحفيين والمندوبين ) بالزام الجميع بالتباعد الجسدي
قامت الهيئة بتخفيض عدد أعضاء اللجنة

أثناء عملية االقتراع وتوفير الكمامات والقفازات والمعقمات

االنتخابية عند كل صندوق وذلك في سبيل الحد

وتوفير قلم خاص لكل ناخب يستخدم لمرة واحدة خالل عملية

من أعداد الموجودين في غرفة اإلقتراع لمنع

االقتراع  ،كما ابتكرت الهيئة طريقة آمنة لتحبير اصبع

بمتطوع يقف
اإلكتظاظ ،وتم اإلستعاضة عنه
ّ

المقترع حال انتهائه من التصويت وذلك عن طريق تنقيط

على باب الغرفة إلرشاد الناخب.

الحبر على اصبعه بدال عن غمسه في المحبرة التي قد تكون
سببا في نشر العدوى ،كما لجات الى اسلوب مبتكر آخر
لحماية الناخبين والعاملين في لجان االقتراع والفرز وذلك خالل

مرحلة التعرف واالطالع على بيانات الناخب حال وصوله الى غرفة االقتراع والفرز ،فبدال عن االمساك
بالهوية للتعرف على شخصية الناخب وفرت الهيئة قارئات الكترونية (ليزرية ) بواسطتها يتسنى لعضو اللجنة
قراءة البطاقة  /الهوية الشخصية دون لمسها.
باإلضافة إلى توفير كافة االحتياجات اللوجستية ومعدات الوقاية سواء للعاملين في العملية االنتخابية
أو للناخبين ,قامت الهيئة بتوفير اكياس قمامة ( باللون االصفر) ليتم التخلص من النفايات الملوثة بشكل آمن.
وفرت الهيئة عددا ً من المتطوعين الشباب في كل مركز انتخابي وهؤالء بدورهم ساهموا في منع أي
اكتظاظ بين الناخبين داخل حرم مركز اإلقتراع والفرز ،مثلما قاموا بإرشاد الناخبين الى صناديق االقتراع
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المسجلين فيها والتسهيل عليهم والتسريع في دخول وخروج الناخبين قبل وبعد االقتراع  ،كما قدموا لهم
الكمامات والقفازات والقلم الخاص به ومعقم االيدي .

إجراءات عملية اإلقتراع
يمكن لحجم ورقة االقتراع أو عدد معازل االقتراع او االجراءات االخرى أن تزيد في أوقات انتظار الناخبين
في مركز االقتراع .وعليه فقد قامت الهيئة بعمل محاكاة ليوم االقتراع مع االخذ بعين االعتبار الظروف
واالجراءات الخاصة بالجائحة وذلك لتقييم الوقت الذي يستغرقه الناخب في االقتراع للحد من االختناقات
واالكتظاظات التي قد تحدث في مركز /غرفة االقتراع وتخفيض المدة الزمنية التي قد يقضيها الناخب منذ
لحظة دخولة لمركز االقتراع وذلك بهدف تخفيف التواجد داخل غرف االقتراع عن طريق تنظيم الدور وتقليل
فرص نقل العدوى داخل االماكن المغلقة وضمان التباعد الجسدي.
قامت الهيئة المستقلة لالنتخاب بعدة إجراءات إحترازية ووقائية للحد من اإلكتظاظ والتجمعات بين
الناخبين داخل مركز اإلقتراع وذلك تفاديا ً ألي عملية نقل عدوى بين الناخبين أو حتى اللجنة االنتخابية الموكل
لها العمل في المركز وعليه ،وهذه اهم االجراءات :
 -1تخفيض عدد العاملين في اللجنة االنتخابية الواحدة ،بحيث تم استبدال العضو األول من اللجنة والذي كان
يقوم بالتدقيق على الهوية وجداول الناخبين الورقية ،ليقوم نيابة عنه متطوع باستخدام جهاز لوحي (تابليت)
بواسطته يقوم باالطالع على بيانات الناخب حسب سجل الناخبين ومساعدته في معرفة وتحديد صندوق
اإلقتراع الخاص به ومكانه قبل دخوله الى غرفة االقتراع  ،باالضافة الى تأكده من التزام الناخبين بالتباعد
مراكز االقتراع النموذجي
❖ تم اعادة تأهيل  23مدرسة موزعة على  23دائرة انتخابية لتصبح مراكز اقتراع مؤهلة ( جميع اعمال الصيانة  ,تمديدات
صحية ,رمبات ( داخلية وخارجية) ,اشارات تعريفية ,اماكن االصطفاف ,انارة داخلية وخارجية).
❖ تم تزويد كل مركز نموذجي بكرسي متحرك ,ووكر /مشاية  ,walkerاقالم خاصة لكبار السن  ,مكبر رؤيةMagnifier /
لضعاف النظر  ,ستاند استعالمات ومساعدة مع متطوعين مؤهلين ,مترجم لغة اشارة ,كمبيوتر محمول (تابلت) عدد 4
لغايات التواصل المرئي لذوي االعاقة السمعية  ,بووث لالقتراع  polling boothللكراسي المتحركة .
❖ تم تزويد جميع غرف ومراكز االقتراع ب  10,000بووث لالقتراع  polling boothللكراسي المتحركة.
❖  4,000جهازلوحي (تابلت) موزعة على  1824مركز اقتراع لغايات تمكين التواصل المرئي لذوي االعاقة السمعية.
❖ مركز اتصال مخصص لتلقي االتصاالت المرئية Sign language call center /
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الجسدي وارتداء الكمامة وتعقيم االيدي  ،وعند دخول
الناخب الى غرفة االقتراع يقوم العضو األول بالتحقق
من شخصية الناخب بواسطة الحاسوب وحسب
االلكتروني للناخبين .
 -2تحديد مندوب واحد فقط للقائمة عند كل صندوق،
كما تم تنظيم تواجد المراقبين والصحفيين داخل غرف
االقتراع والفرز ومنحت الصالحيات لمدير المركز
حسب المادة (/5ج) من التعليمات التنفيذية الخاصة بيوم
اإلقتراع بتنظيم تواجد مفوضي القوائم أو المرشحين أو
مندوبيهم وبما ال يؤثر على حسن سير العملية االنتخابية

أ.فيما يتعلق بالناخبين المحجورين أو المعزولين في منازلهم
ومرتدي االسوارة االلكترونية تتبع ااالجراءات التالية:
 -1ينظم كشف خاص بأسماء الناخبين المحجورين أو
المعزولين في منازلهم ومرتدي االسوارة االلكترونية يحدد
فيه مركز االقتراع والفرز ورقم الصندوق المدرج فيه
الناخب ويعلق على مدخل غرفة االقتراع والفرز قبل (24
) ساعة من التاريخ المحدد الجراء االقتراع .
 -2بعد انتهاء مدة االقتراع يتخذ المجلس قرارا بالتمديد لمدة
ال تزيد على ساعتين لتمكين الناخبين المحجورين أو
المعزولين في منازلهم ومرتدي االسوارة الالكترونية من
االقتراع.
 -3يتم حضور الناخب لمركز االقتراع والفرز وفقا
الجراءات وبروتوكول خاص يتم اعداده بالتنسيق مع لجنة
االوبئة يتضمن تحديد جميع المتطلبات الالزمة لعملية
االقتراع بما فيها المواد واللوازم الوقائية والمالبس الخاصة
بالناخبين والعاملين في غرف االقتراع والفرزووسيلة النقل
الالزمة لهذه الغاية .

وبما يتالءم وسعة غرفة اإلقتراع والفرز.
 -3قامت الهيئة بمنح أولوية اإلقتراع لألشخاص ذوي
اإلعاقة وكبار السن والحوامل ،في سبيل الحد من مخالطتهم للغير داخل مركز اإلقتراع والفرز.
 -4قامت الهيئة بوضع إشارات ارضية لتنظيم المسافة بين كل ناخب وآخر وضمان التباعد  ،في حال وجود
اصطفاف أو اكتظاظ داخل مركز اإلقتراع والفرز.
 -5وفرت الهيئة في كل مركز اقتراع وفرز وعند كل صندوق ،الكمامات والقفازات ألعضاء لجنة اإلقتراع
والفرز  ،كما وفرت لهم واقيات الوجه والمعقمات الطبية .
 -6اعتمدت الهيئة قارئة ضوئية ( ماسحة ليزرية ) لقراءة البطاقة الشخصية للناخب  ،وذلك تجنبا ً ألي تالمس
بين الناخب وعضو اللجنة من خالل البطاقة الشخصية.
 -7التأكد من تهوية غرف وممرات مراكز االقتراع والفرز دوريا كل  30-20دقيقة.
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خطوات االقتراع
 – 1يقوم المتطوع بتسليم المقترع القفازات والقلم
ويتحقق من ارتدائه الكمامة قبل الدخول لغرفة االقتراع .
 -2بعد التأكد من بيانات المقترع عن طريقة قراءة
بطاقته الشخصية الكترونيا يوقع امام اسمه في الجدول
الورقي للناخبين .
 -3يتسلم المقترع كتيب اإلقتراع الموقع من رئيس اللجنة
ويذهب الى المعزل ليقوم بالتأشير للقائمة والمرشح/
المرشحين الذين يريد التصويت لهم ،بقلم خاص به.
 -4بعد أن يقترع بالتأشير للقائمة ولالشخاص الذين
أختارهم يتوجه الى صندوق ليسقط كتيب االقتراع فيه ،
ثم ينزع القفازات ويلقيها في سلة المهمالت المعدة لهذه
الغاية ويحتفظ بالقلم.
 -5يقوم أحد أعضاء اللجنة بتنقيط الحبر( وذلك تفاديا
للتالمس) على سبابة المقترع اليسرى وما يعرف بعملية
( التحبير ) .
 -6يغادر المقترع غرفة ومركز االقتراع .
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إجراءات اخرى
مرحلة الفرز واعالن النتائج
تمت عملية فرز الصناديق في نفس غرف االقتراع والفرز

 - 1قامت األجهزة األمنية بمنع
اإلكتظاظ بين الناخبين في مراكز
اإلقتراع والفرز ومحيطها .

عملية الفرز روعيت كافة متطلبات السالمة العامة حيث منعت

 -2اصدرت الهيئة المستقلة
تعديالت لتعليماتها التنفيذية الخاصة
باالقتراع والفرز لضمان ممارسة
الناخبين المحجورين والمعزولين
بسبب فيروس كورونا حقهم في
االقتراع.

وبحضور المندوبين والصحفيين والمراقبين والمرشحين ،واثناء
التجمعات الكثر من سعة الغرفة مع الحفاظ على التباعد الجسدي
المطلوب ،كما الزمت الهيئة جميع الحضور بالتقيد بمتطلبات السالمة
واولها الكمامات مع استمرار توفير المعقمات خالل عملية الفرز
وبعدها والتهوية المستمرة للغرف.وفي الخطوة التالية المتمثلة بعملية
التجميع بقيت تعليمات الهيئة ثابتة دون اي تهاون فيها .
وفي المرحلة االخيرة من عملية فرز االصوات وتجميع
المحاضر وهي مرحلة تدقيقها من قبل اللجنة الخاصة اصدرت الهيئة
تعديال استراتيجيا بتشكيل ثالث لجان خاصة عوضا عن لجنة واحدة
كما كان الحال في االنتخابات التي سبقت  ،هذه اللجان الخاصة تشكلت

-3

اصدرت

الهيئة

المستقلة

تعديالت لتعليماتها التنفيذية الخاصة
باالقتراع والفرز لضمان ممارسة
الناخبين الخاضعين للحجر في
الفنادق وعلى الحدود

حسب القانون لتدقيق النتائج في االقاليم الثالثة ( الشمال  ،والوسط
،والجنوب ) حيث تشكلت لجنة خاصة لكل اقليم واتخذت لها مقرات
في الجامعات الثالث على التوالي ( اليرموك واالردنية ومؤته )
،وعلى نفس الصعيد ومن اجل تحقيق نفس الغايات ،قامت الهيئة
بتوفير ثالثة مراكز إعالمية باألقاليم الثالثة باإلضافة إلى المركز
اإلعالمي الرئيسي للهيئة المستقلة لالنتخاب ،والذي تم إعداده وتوفير
كافة اإلحتياجات اللوجستية لتتماشى مع حالة الوضع الوبائي والوقاية
من الفيروس.

25

وفرت الهيئة للجان التدقيق التابعة
للجان الخاصة في األقاليم الثالثة
مساحات واسعة حتى تضمن عملية
التباعد بين المدققين الملتزمين
بالقفازات والكمامات ،ولضمان
الشفافية في التدقيق باإلضافة تحقيق
مبدأ السالمة العامة ،فقد قامت
بوضع كاميرات نقل مباشر من
المراكز اإلعالمية في كل إقليم الى
االدارة العامة للهيءة وذلك لنقل
إحداثيات العمل دون الحاجة إلى
التواجد الجسدي في موقع عمل
المدققين وبما يحفظ التباعد الجسدي

حافظ على صحتك وصح االخرين
اغسل اليدين جيدا

المحافظة على التباعد الجسدي

قم بتعقيم اليدين لعشرين ثانية على االقل

استعمل الكمامة بشكل صحيح ومستمر

قم بفتح االبواب والشبابيك قدر المستطاع للتهوية

تأكد من التباعد بين المندوبين والمراقبين
وجميع المتواجدين داخل غرفة االقتراع

قم بتعقيم االسطح بشكل دوري

تأكد من التخلص من القمامة بالشكل الصحيح
الكيس االصفر  :كمامات/جلفزات
الكيس االسود :القمامة
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