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 متهيد
 املدين التحالف قبل من الدليل هذا إعداد تم

 يقوده الذي "راصد" النيابية االنتخابات لرصد
 اعتمد حيث املدين, املجتمع لتنمية احلياة مركز
 أفضل عىل −  الدليل هلذا وضعه يف −  احلياة مركز

 املحيل بالرصد املتعلقة الدولية املامرسات
 االنتخابات رصد يف وجتربته النيابية لالنتخابات

 املدين التحالف يؤمن و م,٢٠٠٧ األردنية النيابية
 املحايدين االنتخابات راصدي بأن "راصد"

 ودفع تعزيز يف وهاماً  فريداً  دوراً  يلعبون
 مركز يعمل لذا العامل; أنحاء شتى يف الديمقراطية

 حمايدة حملية قدرات إنشاء دعم عىل احلياة
 لرصد األردن يف ومستدامة وفعالة ومستقلة

 عمل لدعم الدليل هذا إعداد تم وقد. االنتخابات
 سيقومون الذين املحايدين املحليني الراصدين

 القادمة األردنية الربملانية االنتخابات سري برصد
 إىل مبدئياً  الدليل هذا هيدف وفيام. م٢٠١٠ يف

 فإنه ,"راصد" املدين التحالف راصدي عمل دعم
 نرشه من أخر منظامت تستفيد أن املرجو من

 .أيضاً 
يسعى هذا الدليل إىل تقديم نطاق واسع من 
املعلومات التي هتم الراصدين يف رصدهم لعملية 

تعنى األقسام األوىل من الدليل و االقرتاع,
باملبادئ األساسية لرصد االنتخابات ودور 

الراصد املحايد, يف حني تتناول أقسام أخر منه 
ين الذي حيكم عملية اإلطار القانوين األرد

كام تعرض األقسام األخرية من الدليل  .االقرتاع
 "راصد"خطة التحالف املدين ونامذج الرصد و

كام يطرح  .اخلاصة بأعامل الرصد وإعداد التقارير
الدليل جمموعة من األفكار املفيدة والتي تستند إىل 

 .خربة الراصدين حول العامل
د هذا الدليل عىل قصص ودروس مستفادة يعتم

 .من جهود الرصد املحيل لالنتخابات حول العامل
أن  "راصد"ياة والتحالف املدين احليود مركز  لذا

يعرب عن امتنانه وشكره للمعهد الديمقراطي 
شيهو واآلنسة ملى ) نيتي(الوطني والسيد أريانيت 

اخلطيب ملساعدهتم يف إطالع مركز احلياة 
كام  .عىل هذه التجارب "راصد"ف املدين والتحال

يود مركز احلياة أن يثمن تفاين ومهنية العديد من 
, والتي حول العامل منظامت رصد االنتخابات

سامهت يف إجراء وحتليل ووضع التقارير املتعلقة 
واألهم من ذلك, فإن التحالف  .هبذه التجارب

يشيد ويقدر جهود آالف النشطاء  "راصد"املدين 
دنيني الذين قاموا برصد االنتخابات يف بلداهنم امل

كوسيلة لتعزيز وترسيخ املامرسات والقيم 
.الديمقراطية



 

 

 جدول املحتويات
 ١ مقدمة

 ٢ "راصد" النيابية االنتخابات لرصد املدين التحالف
 ٣ املدين للتحالف العام املنسق – املدين املجتمع لتنمية احلياة مركز

 ٤ "الراصد مرشوع" م٢٠١٠ النيابية االنتخابات رصد مرشوع
 ٥ م٢٠١٠ النيابية االنتخابات برصد اخلاصة السلوك وقواعد مبادئ
 ٦ الراصد وتعهد رشف ميثاق
 ٧ والشفافة والنزهية احلرة لالنتخابات األساسية املبادئ
 ١٠ الدوليةواملبادئ املامرساتأفضلإىلاستناداً الراصدومسؤوليات حقوق عىل عامةنظرة
 ١٢ االقرتاع يوم رصد خطة
 ١٤ االقرتاع يوم لرصد القانوين اإلطار

 ٢٤ األساسية املالحظات: رصده جيب الذي ما
 ٣٠ األصوات وعد التصويت عملية: مراقبته جيب الذي ما

 ٣١ االقرتاع يوم إجراءات
 ٣٦ أفكار واقرتاحات عملية لدعم عمل راصدي يوم االقرتاع

 ٣٧ اإلعالم مع للتعامل احلياة مركز دليل
 ٣٩ اإلعالم وسائل إىل التحدث عند مفيدة نصائح

 ٤١ نامذج يوم االقرتاع



 

١ 

 مقدمة
 تقدم فإنك لالنتخابات حمايد كراصد! لك هتانينا
 حيث األردن, يف للديمقراطية هامة مسامهة
 العملية يف الشعبية الثقة من عملك سيزيد

 .املحتملة االنتهاكات دون وحيول االنتخابية
 ,م٢٠١٠ األردين الربملان بانتخاب سنحتفل معاً 

 بثقة الربملان متتع من عملنا خالل من وسنتأكد
 .األردين الشعب ورضا

 االنتخابات رصد فريق يف كعضو عملك سيساهم
 عن وذلك األردن يف الديمقراطية تعزيز يف النيابية
 :طريق

 قبل من املحيل الرصدعملية  اهمتس :أوالً 
 املامرسات تشجيع يف احلكومية غري املؤسسات

 إجياد ويف االنتخابية احلمالت يف نزاهةً  األكثر
 .ودراية إطالعاً  أكثر ناخبني مجهور

 تعليم يف املحيل صدالر عملية هماتس :ثانياً 
 الرضورية املهارات عىل املواطنني وتدريب
 حيث, للبالد السياسية احلياة يف بفعالية للمشاركة

املجموعات أو  أن العاملية التجربة تعلمنا
 قدراهتا بناء مسؤولية تولت التي املؤسسات

 غالباً  االنتخابات لرصد واملحايدة املستقلة املحلية
 ذات فاعلة مدنية منظامت لتصبح تطورت ما

 تنمية يف بذلك مسهمةً  ,شعبية واسعة قاعدة
 إمكانيات من عزز قد بدوره وهذا ,املدين املجتمع

 يف للمواطن األوسع واملشاركة السيايس احلوار
 .احلكومة يف العامة الثقة من وضاعف اختاذ القرار
 القانوين لإلطار االنتخابات إجراء سيخضع
 – يف ينحرص وال − من يتألف الذي األردين
 النواب جملس انتخاب وقانون األردين الدستور
 كراصد حتتاج أنك حني ويف .األردين م٢٠١٠

 والدستور القانون عىل االطالع إىل لالنتخابات
 ما تعرف أن الرضوري من انه إال ,عام بشكل
 ألطراف والتزامات حقوق من القانون عليه ينص

 األنشطة هي ما وحتديد االنتخابية العملية
 املعرفة إن ذلك هبا, املسموح وغري هبا املسموح
 دورك يف أسايس أمر عليه ينص وما بالقانون
 االنتهاكات لتحديد لالنتخابات كراصد

 املواطنني كافة يتمتعمن ناحية أخر  .ورصدها
 املتعلق رأهيم هلم يكون أن بحق األردنيني
 بصفتك ولكن ,املقبلة االنتخابات يف باملتنافسني

 عن التعبري عليك يتوجب لالنتخابات راصداً 
 وليس الرسي االقرتاع خالل من فقط الرأي ذلك
 تستند حيث ,كراصد لواجباتك أدائك أثناء

 حمايدين كراصدين سمعتنا إىل عملك مصداقية
 حتافظ أن املهم من لذا االنتخابية, العملية هذه يف
 رصدعملية  خالل وتعززها السمعة هذه عىل

 .امراحله بجميع االنتخابات



 

٢ 

 "راصد" النيابية االنتخابات لرصد املدين التحالف
 النيابية االنتخابات لرصد املدين التحالف تشكل

 مؤسسات من مؤسسة) ٢٥( من "راصد"
 االنتخابات رصد لغاية األردنية املدين املجتمع
 يف للمسامهة فاعل كفريق العمل ولغاية النيابية
 وعمل ,يف االردن الديمقراطية العملية تطوير

 لتوثيق األسس من جمموعة إعداد عىل التحالف

 رصد فريق خالهلا من يعمل التي السلوك مدونة
 عرش السادس للمجلس النيابية االنتخابات

 )١٦٥٠( يشارك إن املتوقع من حيث م٢٠١٠
 تاريخ يف االنتخابات لرصد عملية أكرب يف راصد
 .األردنية الديمقراطية العملية

 
 :هم التحالف وأعضاء

 والشبايب الثقايف لإلبداع العقبة منتد املدين املجتمع لتنمية احلياة مركز
 والثقافة للشباب الوطني املنتد اإلنسان حقوق لدراسات عدالة مركز

 املفرق/  املدين املجتمع لتنمية مساواة مركز األردن رشكاء مؤسسة
 معان/  املستقبل بناة مركز الصحفيني وحرية محاية مركز

 الكرك/  الرائدات النساء مجعية األردن كلنا شباب هيئة
 الثقايف مادبا ملتقى والغرب الرشق مركز

 العقبة/  للتنمية بسمة األمرية مركز والتنموية الديمقراطية للدراسات التغيري أكاديمية
 الشباب روح مركز اربد/  املرأة جلان جتمع

عجلون/  املرأة جلان جتمع الثقايف اربد منتد 
 الريايض الثقايف الكرك نادي جرش/  الديمقراطية وأبحاث لدراسات مساواة مركز

الزرقاء/  االجتامعي الثقايف بلعام نادي الثقايف السلط منتد 
 اربد نساء شبكة اهلاشمية لواء مجعية

الثقايف الوحدات منتد 
 
 



 

٣ 

 املنسق العام للتحالف املدين – املدين املجتمع لتنمية احلياة مركز
هو مؤسسة  املدين املجتمع لتنمية احلياة مركز

بجهود  م٢٠٠٦أردنية غري ربحية تأسست يف أيار 
جمموعة من الشباب األردين الناشط يف املجتمع 
املدين والذي يمتلك خربة يف تنفيذ املشاريع 
التنموية, ويسعى مركز احلياة اىل متكني املجتمع 
األردين وبناء قدراهتم وتزويدهم باملهارات 
احلياتية األساسية ملواجهة التحديات التنموية, 

زم لدهيم وتفعيل مشاركتهم, ونرش الوعي الال
بقيم املجتمع املدين التي تقوم عىل أساس العدل 
واملساواة واحلرية والديمقراطية وتقبل اآلخر, 

 .وسيادة القانون
احلياة بأن التنمية جيب أن تشمل  ويؤمن مركز

األطراف كام هي يف املركز لذا يعمل عىل تنفيذ 
العديد من املشاريع واألنشطة يف املناطق األقل 

مع الرتكيز عىل مشاركة كال  نميةحظاً يف الت
اجلنسني يف هذه األنشطة, إضافة إىل إنشاء شبكة 
حملية تضم جمموعة من مؤسسات املجتمع املدين 

كام . وفروعه التي تنترش يف الكرك وعامن واربد
يؤمن املركز برضورة العمل عىل الصعيد العريب 
والدويل, لذا انضم املركز اىل عضوية العديد من 

مؤسسة  ت الدولية, كام ساهم يف إنشاءالشبكا
شقيقة حتت اسم مركز احلياة يف مدينة نابلس يف 

 .م٢٠٠٩فلسطني يف العام 

 األهداف من مجلة حتقيق ىلإ احلياة مركز يسعى كام
 :ييل كام

 املستو عىل املختلفة املجتمع رشائح إكساب 
 الالزمة األساسية احلياة ملهارات املحيل
 .التنموية التحديات ملواجهة

 املحيل مستو عىل املجتمعات وتطوير متكني 
 .القرار اختاذ عملية يف للمشاركة

 اجلنسني بني املساواةو الديمقراطية قيم نرش 
 بني القانون وسيادة الرشيدة احلاكميةو

 .واإلقليمية املحلية املجتمعات
 من مكونة تنموية شبكة واستدامة بناء 

 وغري حكومية ودولية حملية مؤسسات
 .وأهدافه رسالته املركز تشارك احلكومية

 للتأثري فاعل مهم كعنرص اإلعالم دور تفعيل 
 .االجيايب التغيري وخلق

 خمتلف يف واألديان والثقافات حوار قيم نرش 
 .العامل أنحاء

 



 

٤ 

  "مرشوع الراصد" م٢٠١٠ النيابية االنتخابات رصد مرشوع

 الشباب لدور تفعيل من املركز حققه ما إن
 مرشوع خالل من الديمقراطية العملية يف األردين

 هو إنام "م٢٠٠٧االنتخابات النيابية  صدر"
 تم حيث − األردن يف األقل عىل −  نادر نموذج

 ونرش والتشغيل والتدريب املشاركة فكرة عتامدا
 املرشوع خالل من فتم ,االنتخاباترصد  ثقافة
 العملية يف األردين الشباب مشاركة تعزيز

 مهارات الشباب إكساب تم, كام االنتخابية
 ورشال من خالل إدماجهم يف جمموعة من جديدة

حيث  ودوليني, حمليني مدربني أيدي عىل ةتدريبال
 فرتة خالل وفتاة شاب )١٧٠٠( حوايل تشغيل تم

 رصد ثقافة نرش عىل املرشوع وعمل. وعاملرش
 واملرشحني, الناخبني مجهور بني االنتخابات

 الديمقراطية العملية تاريخ يف يسبق مل حيث
 وفق الربملانية االنتخابات رصد تم أن االردنية
 هو كام مدرب فريق خالل ومن علمي منهج
 .م٢٠٠٧ يف احلياة مركز جتربة يف احلال
 كربأ مدين وطني وجهد عمقأ بخربة خرأ مرة
 العام خالل املدين املجتمع لتنمية احلياة مركز ينفذ

 النيابية االنتخابات رصد مرشوع م٢٠١٠
 الراصد" م٢٠١٠ عرش السادس النيايب للمجلس
 مؤسسات من كبرية جمموعة مع بالتعاون "٢٠١٠
 اإلحتاد بعثة من وبدعم األردين املدين املجتمع

 الديمقراطي واملعهد) EUD( عامن يف األورويب
 .)NDI( الوطني
 األهداف من مجلة حتقيق ىلإ املرشوع يسعى حيث
 :ييل كام
 االنتخابية للعملية شامل تقييامً  تقديم 

 القانوين واإلطار عرش السادس للمجلس
 .االنتخابات حتكم التي واألنظمة

 االنتخابية العملية يف الشباب مشاركة تشجيع 
 من االنتخابية العملية يف العامة الثقة وبناء
 .االنتخابات وشفافية نزاهة ضامن خالل

 احلرة االنتخابات ومعايري مبادئ تعزيز 
 .والنزهية

 .اهلادفة املدنية السياسية املشاركة ثقافة ترسيخ 
عىل رصد املراحل التالية من يعمل املرشوع 
 :العملية االنتخابية

 الناخبني تسجيل عملية رصد 
 الناخبني قوائم من التأكد 
 املرشحني تسجيل عملية رصد 
 احلمالت فرتة خالل املرشحني نشاطات رصد 

 االنتخابية
 فرتة خالل يةاإلعالمالتغطيات  رصد 

 االنتخابية تاحلمال
 االقرتاع يوم االنتخاب عملية رصد 



 

٥ 

 م٢٠١٠ النيابية االنتخابات برصد اخلاصة قواعد السلوكمبادئ و
 اإلنسان حلقوق العاملية القيم دعم يف همتهمل وفقاً 

 لرصد املدين التحالف هدف يتمثل واحلريات,
 شفافية ضامن يف "راصد" النيابية االنتخابات

 .األردن يف االنتخابية العمليات ونزاهة
 هذه السلوك قواعد مدونة من اهلدف ويتمثل
 بنزاهة االنتخابات راصدي أنشطة إدارة ضامن

 الثقة تعزيز يف اإلسهام إىل باإلضافة وحيادية,
 .االنتخابية العملية يف العامة

 املدين التحالفأعضاء  سيقوم ذلك, عىل بناءو
 املنصوص املبادئ عىل بالتوقيع الراصدين ومجيع
 برصد اخلاصة السلوك قواعد يف عليها

 .هبا والتقيد االنتخابات
 القواعد

 التام التطابق بضامن الراصدون يقوم 
 والقوانني القانوين اإلطار مع لسلوكهم
 .األردنية واألنظمة

 عدم عىل تامة بصورة الراصدون حيافظ 
 يف يقوموا ولن لواجباهتم تنفيذهم يف التحيز

 أي عن الداللة أو بالتعبري كان وقت أي
 باألحزاب يتعلق فيام تفضيل أو حماباة

 .املستقلني املرشحني أو املرشحة
 األمر يتطلب عندما الراصدون يقوم 

 أي إىل الفور عىل أنفسهم عن بالتعريف
 خالل ويقومون معني, شخص أو/و طرف

 بحمل األوقات كافة يف ألعامهلم ممارستهم
 التعريف بطاقات أو شارات إبراز أو وارتداء
 التحالفعن  والصادرة بارز نحو عىل املقررة
 .االنتخابات رصد ألغراض املدين

 إبراز أو ارتداء أو محل عن الراصدون يمتنع 
 شعار أو مالبس قطعة أي أو انتخابية مادة أي
 عىل تدل أخر مواد أو شارات أو ألوان أو

 من بأي تتعلق أو مرشح, أو حزب أي دعم
 يف خالف موضوع التي متثل القضايا

 .االنتخابات

   



 

٦ 

 الراصد وتعهد رشف ميثاق
 م٢٠١٠ النيابية االنتخابات لرصد األردين املدين التحالف

 املدين املجتمع لتنمية احلياة مركز
 

 بالتقيد لالنتخابات, كراصد لعميل أدائي خالل أتعهد ,______________________________ أنا,
 النيابية االنتخابات لرصد املدين والتحالف املدين املجتمع لتنمية احلياة مركز عن الصادرة السلوك بقواعد الكامل
 االنتخابات برصد اخلاصة املدين والتحالف احلياة مركز جهود ومصداقية نزاهة عىل واملحافظة م,٢٠١٠ األردنية
 .مستقلني مرشحني أو حزبية جهة ألي منحاز وغري مستقل بشكل
 خولتني إذا إال االقرتاع مراكز دخول وعدم باالنتخابات املتعلقة األردنية احلكومة قرارات يف التدخل بعدم وأتعهد
 .مكتوب ترصيح خالل من بذلك األردنية الداخلية وزارة
 لرصد املدين التحالف عن فكرة بإعطاء مرتبط الترصيح هذا كان إذا إال لإلعالم ترصيح أي تقديم بعدم وأتعهد

 وخصوصاً  يقدمها التي املشاريع وطبيعة املدين املجتمع لتنمية احلياة ومركز م٢٠١٠ األردنية النيابية االنتخابات
 من الراصد جيمعها معلومات أي تعترب حيث هبا, قمت التي الرصد نتائج عن تفاصيل أي إعطاء دون الراصد مرشوع

 .واملركز التحالف وسلوكيات لقواعد وفقاً  هبا ويترصف احلياة ومركز املدين التحالف حق
 :التالية العمل معايري قبول أعلن فإنني األهداف, هذه أجل ومن

 لعمل بالنسبة األوىل املهمة هي عامة مصلحة أو عامة أمهية هلا التي األحداث معرفة يف اجلمهور حق :املسؤولية  .أ 
 .التحالف

 التزامنا أن حيث مصلحة, صاحبة جهة أية جتاه التزام أي من التحرر كراصدين علينا تفرض التي :األخالقيات  .ب 
 واملجامالت, اهلدايا, أن عىل ونوافق نعلم فإننا لذلك وتأكد. احلقيقة ليعرف اجلمهور نحو هو الوحيد

 كام أمانته, عن الراصد تنازل إىل تؤدي أن يمكنها هذه كل االمتيازات, أو اخلاصة واملعاملة املجانية, والرحالت
 الرصد, عملية أساس هي اجلمهور ثقة عىل احلصول أن كام النهائي هدفنا هي واملوضوعية والدقة الصدق أن

 .احلياة ومركز املدين التحالف بمصداقيتنا ويرض بمصداقيتي يرض فأنه اهللا سمح ال ذلك وغري
 االقـرتاع يـوم خالل احلياة ومركز املدين التحالف وغايات أهداف نفس هلا أخر جهة أي مع العمل بعدم أتعهدو كام

 .م٠٩/١١/٢٠١٠ يوم يصادف الذي
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 والشفافة والنزهية احلرة لالنتخابات األساسية املبادئ
 عىل االنتخايب النظام ينص أن ينبغي عام, بشكل

 القانوين اإلطار من كجزءواضحة  إجراءات
 العملية من جوانب جانب لكل بالنسبة

 تقدم اإلجراءات حيث أن هذه االنتخابية,
 تتضمن, والسليمة االنتخابية العملية مقومات

 :هذه اإلجراءات ما ييل
 إلجراءات اهلامة النهائية باملواعيد إشعار .١

 إجراءات أو الناخب, أو املرشح تسجيل
 القانون يف تغيري إحداث أو التصويت
 .األخر اهلامة واألمور

 اآلراء طرح أجلات نقاشية من جلستنظيم  .٢
 صدور قبل اهلامة الوقائع أو املناقشات أو

 .يةانتخاب أنظمة إقرار أو إداري حكم
 األحكام أو للقرارات املستقلة املراجعة .٣

 واملقاييس املعايري ذلك يف بام اهلامة,
 الطعون حتكم التي املحددة اإلجراءاتو

 الوقت يف أحكام صدور تضمن والتي
 .املناسب

 حلقوقيف ا انتقاص يأل الفعالة املعاجلة .٤
 املتعلقةاحلقوق  أو االنتخابية أو السياسية
 .باملشاركة

 التقليد من جزءاً  متثل فإنك لالنتخابات, كراصد
 أنحاء كافة يف للشعوب الديمقراطية جلب الذي

 انتخابات إجراء عىل سرتكز أنك حني ويف ,العامل
 وتتم األردن وقوانني لدستور ختضعبرملانية 
 فإنه االنتخابات, إدارة سلطات قبل من إدارهتا
 لعملية العاملي النموذج وضع أيضاً  املهم من

 .االعتبار يف والشفافة واحلرة النزهية االنتخاب
 عىل حمددة التزامات الدويل القانون يفرضحيث 
 بإجراء تتعلق االنتخابية والسلطات الدول

 حلقوق العاملي اإلعالن يضع حيث االنتخابات,
 و) OSCE( و كوبنهاغن وإعالن اإلنسان

)ODIHR (الدويل الربملاين االحتاد وإعالن 
 الرشوط من عدداً  الدولية الوثائق من وغريها

 .الديمقراطية لالنتخابات األساسية
 األساسية املعايري أدناه اجلدول يلخصو

 :الوثائق هلذه وفقاً  والنزهية احلرة لالنتخابات
 والنزهية احلرة االنتخابات معايري

 .والعادل العام االقرتاع حق .١
 .الرسي االقرتاع .٢
 .االختيار وفرصة حلق الناخبني امتالك .٣
 واحلديث واحلركة واالجتامع التجمع حرية .٤

 واإلعالم والناخبني واألحزاب للمرشحني
 .وغريهم والراصدين

 يف األصوات وعد االقرتاع إجراء يتم أن جيب .٥
 أو غش دون ذلك يتم وأن بنزاهة, االنتخابات

 .متحيزة غري انتخاب سلطات قبل من تالعب
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 واألفراد السياسية األحزاب حتظى أن جيب .٦
 .االنتخابات خلوض مقبولة بفرص

 بشأن وعادل فوري قرار إصدار يتم أن جيب .٧
 قبل باالنتخابات, املتعلقة والتظلامت النزاعات

 .االنتخاب يوم وبعد
 للموارد استغالل إساءة بأي السامح جيوز ال .٨

 .االنتخابية احلمالت يف الستخدامها العامة
 عىل واألحزاب املرشحني كافة حيصل أن جيب .٩

 واحلصول الناخبني مع للتواصل مناسبة فرصة
 العادل الوصول حرية ذلك يف بام دعمهم, عىل

 .اإلعالم وسائل إىل املعقول
 بلده حكومة يف املشاركة يف احلق شخص لكل .١٠

 للرتشح متساوية بفرصة يتمتع أن وله
 .لالنتخابات

 مع االشرتاك أو االنضامم يف احلق شخص لكل .١١
 سيايس تنظيم أو حزب تأسيس يف آخرين
 .االنتخابات يف املنافسة لغرض

 االنتخابية للعملية التامة الشفافية ضامن جيب .١٢
, ذلك يف بام برمتها,  ممثيل حضور خالل من مثالً

 .األصول حسب املعتمدين واملراقبني األحزاب
 

 األشخاص هبا يعرب التي العملية االنتخاب يمثل
 للمتنافسني السياسية تفضيالهتم عن املؤهلون
 حرة بيئة يف يتنافسون الذي املختلفني السياسيني

 املعمق التحليل يسعى أن ينبغيو .ونزهية شفافة

 رئيسني سؤالني عن اإلجابة إىل االنتخابية للعملية
 :مها

 يتوافق بام االنتخابية العملية إدارة متت هل 
 والقواعد االنتخابات قانون أحكام مع

 .الدولية
 يف مشاكل ألي املادي التأثري درجة هي ما 

 االنتخابات? نتيجة

 عىل باإلجابة املتعلقة املبادئ من عدد هنالك
 :السؤالني هذين

 )١( املبدأ
 عادلة فرصة املؤهلني األشخاص كافة منح جيب

 كافة إعطاء جيب كام االنتخابات, يف للتنافس
 .احلر التصويت فرصةاملؤهلني األشخاص

 به املعرتف االقرتاع حق من املبدأ هذا ينبثقو
 غري بصورة املؤهلون الناخبون يمنع فعندما ,دولياً 

 التصويت أو/و انتخاب يف التنافس من مالئمة
 حق من حرموا قد أهنم القول بمقدورنا فإن فيه,

 بناء تم قد وأنه مرشوع غري نحو عىل التصويت
 األساسية اإلنسان حقوق من االنتقاص ذلك عىل

 التصويت حق من احلرمان يربز وحيثام ,لدهيم
 نتيجة تغيري إىل يؤدي قد فإنه واسع, نطاق عىل

 جادة تساؤالت يثري الذي األمر االنتخابات,
 .االنتخاب رشعية حول
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 غري لألشخاص يسمح عندما ذلك, غرار وعىل
 يتم عندما أو التصويت يف املشاركة املؤهلني
 كذلك باعتبارها صحيحة غري أصوات احتساب

 صندوق ملء أو املزدوج التصويت خالل من(
 الرضر إحلاق يتم فإنه ,)زائفة بأصوات االقرتاع
 .مماثل نحو عىل االنتخاب برشعية

 حجم نحدد أن الرضوري من احلالتني, كلتا ويف
 يف متكافئة غري بصورة تؤثر كانت ما وإذا املشاكل

 كانت ما إذا حتديد أجل من الناخبني من معينة فئة
 .االنتخاب يف مادياً  تؤثر

 )٢( املبدأ
 احلريات االنتخاب عملية حتمي أن ينبغي

.الرأيعنوالتعبري للتجمع األساسية
 ملس حال يف فقط حرة االنتخابات اعتبار يمكن

 السياسية رؤيتهم عن التعبري يف حرية املتنافسون
 اإلطار أو الدستور مع تتعارض ال التي الرؤية(

 الناخبون رأ حال ويف ألنصارهم,) القانوين
 إلرادهتم وفقاً  التصويت من ممنوعني غري أهنم

 للموارد العادل غري التوزيع ويفرض ,املنفردة
 املتنافسني حرية ضامن وعدم والرشوة والرتهيب

 العتقادهم وفقاً  التي لرؤيتهم التأييد كسب يف
 هتديدات تفرضوالبالد  املجتمع نفع إىل ستؤدي

 ضامن عدم أن كام احلر, االنتخاب بيئة عىل خطرية
) املنظورة أو الفعلية سواء( التصويت رسية

 املعاملة ومتثل ,تهديداتأيضاً مثل هذه ال تفرض
 أو/و للمتنافسني التعسفية أو العادلة غري

 املعنية احلكومية السلطات قبل من الناخبني
 .ذاته للمبدأ آخر حمتمالً  انتهاكاً 

 )٣( املبدأ
 ملجريات كاف فهم الناخبني لد يكون أن ينبغي

 السياسية واحللول والقضايا واآلراء االنتخابات
 .اختيارهم عن التعبري أمهية وكذلك البديلة

 فيه يقوم الذي اجلو االنتخابات توفر أن ينبغي
 تفضيالهتم عىل بناء باختيارهم الناخبون
بحرية  االنتخابحق  توفري يعد, والسياسية

 يف للمتنافسني بالنسبة حاسامً  مراً وعدالة 
 السياسية رؤيتهم طرح أجل من االنتخابات
 ,الناخبني كافة أمام وحلوهلم وقضاياهم وآرائهم
 الناخبون يتمتع أن ينبغي ذاهتا, الفكرة خالل ومن
 ويدلونالفردي  باختيارهم فيها يقومون ببيئة

 بني من األفضل أنه يعتقدون ما عىل بناء بأصواهتم
 قبل من املطروحة املختلفة السياسية البدائل

 .املختلفني املتنافسني
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 الدولية املبادئو املامرسات أفضل إىل استناداً  الراصد ومسؤوليات حقوق عىل عامة نظرة
 آراؤك لديك يكون أن يف احلق لديك فإن كراصد,
 آخر جانب من حمايد وكراصد ,اخلاصة السياسية

 .واملوضوعية احليادية عىل اإلبقاء عليك جيب
 يف الفرصة لديك فإن االنتخاب, فرتة خالل
 يف بصوتك باإلدالء تقوم عندما آرائك عن التعبري
 فإن حمايد, كراصد مشارك أنك وبام ,رسي اقرتاع
 تنفيذك يف التام احلياد عىل احلفاظ عليك

 تفضيلك أو حماباتك عن التعبري وعدم لواجباتك
 أي يف فيها متنازع قضايا أو مرشحني أو ألحزاب

 .األوقات من وقت
 مهامك تويل كراصد عليك مشابه, نحو عىل

 يف التدخل لك جيوز فال ,تطفلية غري بصورة
 أو تعليامت إعطاء جيوز وال االنتخاب, عملية
 يف التدخل وأ األردنية احلكومة قرارات إلغاء

 .االنتخابات إلدارة املحلية السلطات قرارات
,و  تعليقات أي إبداء عن االمتناع عليك أخرياً

 عملية حول بانطباعاتك تتعلق شخصية
, حيث من الصحافة إىل وخاصةً  االنتخاب,

 الصحافة إىل به تديل تعليق أياملمكن أن يؤدي 
 عىلف .الرسمي وبياهنا منظمتك سمعة تقويضإىل 

 مالحظاتك إىل تعليقاتك تستند األرجح
 املالحظات فإن أمهيتها, من وبالرغم الشخصية,
 الصورة بسهولة تشوه وقد حمدودة الشخصية

 املجحف من وسيكون, االنتخاب لعملية الكلية
 عىل بناء بمجملها االنتخاب عملية تقييم

 أي منك طلب حال ويف ,كهذه حمدودة معلومات
 فلتكن اإلعالم, وسائل أو أفراد قبل من تعليقات

 حول عامة معلومات عىل مقترصة مالحظاتك
نه حني ينهي أوتأكد  .الرقابية وأنشطتها املنظمة

يف  الراصدين مجيع من مجع البياناتمن التحالف 
 مبارشة حتليلهانه يتم إ, فخمتلف املناطقامليدان يف 

 .املتكاملة األدلة عىل بناء رسمي ببيان إلدالءل
 احلايل األردين القانوين اإلطارن من أوعىل الرغم 

 العملية عىل الراصدين إطالع اتينظم إجراءال 
 لرصد األساسية القيم نأورصدها, إال  االنتخابية
 الناخب, حق من تنبع املحلية النيابية االنتخابات

 يف االنتخابات يف الرئييس املعني الطرف باعتباره
 العملية جوانب كافة يطال مستقل بحث إجراء

 التي النتائج وتقديم صوته, وبالتايل االنتخابية,
 املحلية املنظامت تقومو ,العامة إىل إليها توصل
 بذلك االنتخابات رصد مسؤولية تتوىل التي

 عىل احلفاظ مهمتهم تكون الناخبني من كجامعة
 .االنتخابية العملية وشفافية ومصداقية نزاهة

 لد يكون أال جيب التعريف, خالل من وبالتايل,
 احلكومية غري املحلية املنظامت أو/و اجلامعات
 االنتخاب نتائج يف ضلع أي لالنتخابات الراصدة
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 باملتنافسني يتعلق فيام االنتخاب وحصيلة
 ولكنهم خيرسون, أو يفوزون الذين السياسيني

 عىل اإلطالع يف الناخبني حق عن مدافعني جمرد
صة بالعملية االنتخابية, اخلا واخليارات القضايا

 حرة بصورة بأصواهتم اإلدالء يف وعن حقهم

 النتيجة حترتم وأن بالكامل, ومستقلة ورسية
 .خياراهتم لالنتخابات النهائية

 تنص التي اهلامة املبادئ التايل اجلدول يلخصو
 االنتخابات راصدين ومسؤوليات حقوق عىل
 واملامرسات الدويل اإلطار عىل بناء احلزبيني غري

 .وشفافة ونزهية حرة النتخابات األفضل
 االنتخابات رصد يف احلزبيني غري الراصدين ومسؤوليات حقوق عىل تنص التي املبادئ

/احلق د االنتخاباترص
 الرشح املسؤولية

 احلصول فرصة ناخبني مجاعة أو ناخب لكل يكون أن جيب
 االنتخابية العملية حول ومبارشة مستقلة معلومات عىل

 واملرشحني االنتخابات مسؤويل من االنتخاب وإجراءات
 اآلخرين والناخبني واألحزاب

حق 
 الراصد

 الناخب, يطلع وأن شفافاً  االنتخاب يكون أن جيب
 والقضايا االنتخاب عملية عىل باألمر, املعني باعتباره
 بالكامل خيارها/وخياره

 تقييم فرصة ناخبني مجاعة أو ناخب لكل يكون أن جيب
 االنتخابية العملية عن واإلبالغ

حق 
 الراصد

جيب أن يكون االنتخاب حراً وينبغي أن يكون كل 
ناخب حر يف حتليل وطرح نتائجه ومالحظاته بناء عىل 

 املعلومات التي تتوفر لديه
 طرح مسؤولية ناخبني مجاعة أو ناخب كل يتوىل أن جيب

 غري والتحاليل املوضوعية والنتائج احلقيقية املعلومات
 احلزبية

مسؤولية 
 الراصد

جيب أن تكون االنتخابات نزهية وجيب أن يتحمل كل 
 ناخب يديل بصوته مسؤولية من حيث مصداقية نتائجه

 :هلا مدركاً  ومدرب حمرتف راصد كل يكون أن ينبغي التي القيود التايل اجلدول يبني ذلك, عىل عالوة
 االنتخاباتراصديعىلاملفروضةالقيود

 :االنتخابات راصدي عىل يمنع
 .كانت صورة بأي اإلجراءات يف التدخل 
 إدارة يف كعضو الطاولة نفس عىل اجللوس 

 يف املرشحني تسجيل مواقع يف االنتخابات
 .مهامهم تنفيذ وقت

 .احلكوميني واملسؤولني االنتخابات إلدارة أوامر إعطاء 
 .التسجيل عملية خالل املسؤولني أو/و املرشحني مساعدة 
 يف املتنافسني من أي وتأييد االنتخابية احلمالت يف املشاركة 

 .االنتخابات
 .حساسة رسمية انتخابية وثائق أي مع التعامل 
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 خطة رصد يوم االقرتاع
 لعام االنتخابية للعملية شامل تقييم تقديمل

 ,اخلاصة هبا واألنظمة القانوين واإلطار م٢٠١٠
 يف االنتخابات لتحسني توصيات ولتقديم
 الثقة وبناء الناخب مشاركة وتشجيع األردن,
 نزاهة ضامن خالل من االنتخابية العملية يف العامة

 بإعداد املدين التحالف قام االنتخابات وشفافية
 رصد وفعاليات لعمليات مفصلة خطة

ييل  م, وفيام٢٠١٠ لعام الربملانية االنتخابات
 :توضيحا هلذه اخلطة

 السلوك قواعد وضع: أوالً 
 لرصد للسلوك قواعد بوضعالتحالف املدين  قام

 التوقيع جيب بحيث ٢٠١٠النيابية , االنتخابات
 يمثلو ,راصديه كافة قبل من عليها واملوافقة
 اإلنسان حلقوق واحرتامها املنظامت تعزيز

 املبادئ القانوين باإلطار والتقيد والدستور
 السلوك قواعد وتشدد ,السلوك لقواعد األساسية

 رصد جهود استقالل عىل املحافظة رضورة عىل
 جتيريها وعدم التحالف هبا يقوم التي االنتخابات

 .جهة ألي
 الرصد وكتيبات نامذج إعداد: ثانياً 
يوم  رصد نامذج بإعداد التحالف املدين قام

 تدريب برنامج لتسهيل للراصد ودليل االقرتاع
 :النامذج التاليةتم إعداد  , حيثالراصدين

 نموذج رصد فتح الصناديق 
 نموذج مشاهدات الراصد الصباحية 
 نموذج مشاهدات الراصد املسائية 
 نموذج إقفال الصناديق 
 وجرائم اخلطرية االنتهاكات نموذج 

 االنتخاب

 :خطة االتصال: ثالثاً 
 :قبل يوم االقرتاع

 وفق االقرتاع مراكز عىل الراصدين توزيع 
 التي يعتمدها مركز العشوائي التوزيع معادلة

 .احلياة والتنسيق مع إدارة مركز احلياة بذلك
 ختبارا عملية) م٠٧/١١/٢٠١٠( يوم 

 إجابات رسالإ ظهراً  الواحدة الساعة حقيقية
 .الثاين النموذج

 الراصدين مجيع مع تصالاال االقرتاع ليلة 
 .من قبل منسقي املحافظات عليهم للتأكيد
 :يوم االقرتاع

 مراكز يف التواجد الراصدين مجيع عىل جيب 
 .صباحاً  والنصف السادسة الساعة االقرتاع

 االقرتاع مركز ىلإ الذهاب الراصد عىل جيب 
 االقرتاع صندوق ىلإ ثم له خصص الذي

 .االقرتاع مركز داخل له املخصص
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 الساعة عند األول النموذج بتعبئة البدء جيب 
 .صباحاً  السابعة

 ٧:١٥ الساعة بني األول النموذج إرسال جيب 
 .صباحاً  ٧:٣٠والساعة صباحاً 

 .النهار لاطو االقرتاع مركز يف التواجد جيب 
 .عىل األقل ساعة كل االقرتاع حميط تفقد جيب 
 املالحظات عىل بناءاً  الثاين النموذج تعبئة جيب 

 الساعة ولغاية والنصف السابعة الساعة من
 .ظهراً  الواحدة

 الساعة من الثاين النموذج نتائج رسالإ جيب 
 .اً ظهر ٠١:٣٠ الساعة وحتى اً ظهر ٠١:٠٠

 وماء وإفطار غداء بوجبة تزويدك يتم سوف 
 .االقرتاع مركز يف تواجدك خالل وعصري

 لتفقد املتجولني الراصدين يزورك سوف 
 .أوضاعك

 يرجى الدوليني الراصدين بعض يزورك قد 
 .يطلبوهنا استفسارات أي يف معهم التعاون

 يتم السادسة الساعة وحتى الثانية الساعة من 
 .الثالث النموذج تعبئة

 الساعة بني الثالث النموذج نتائج ترسل 
 .والنصف والسادسة السادسة

 إذا إال مساءً  السابعة الساعة الصناديق تغلق 
 .الظروف استدعت

 الصناديق بإغالق اخلاص النموذج تعبئة يتم 
 .مساءاً  ٠٧:١٥ وحتى ٠٧:٠٠ الساعة من

 الصناديق بإغالق اخلاص النموذج إرسال يتم 
 .مساءاً  ٠٧:٣٠ وحتى ٠٧:١٥ الساعة من

 ومتابعة األصوات فرز نموذج عدادإ يتم 
 نموذج نتائج رسالإو األصوات فرز عملية
 الرقم عىل العمليات غرفة ىلإ األصوات فرز

 .نموذج بآخر اخلاص
 عملية الرصد تقارير إعداد ونرش :اً رابع
التحالف املدين  سيقوم التقارير بوضع يتعلق فيام
ة داخل غرفة صحفي اتمؤمتر جمموعة بعقد

عالن عن العمليات الرئيسية يف العاصمة عامن لإل
يف فرتات  النتائج األولية لرصد يوم االقرتاع

خمتلفة من اليوم, كام سيتواجد الناطق الرسمي 
للتحالف يف غرفة العمليات لإلجابة عىل أسئلة 
وسائل اإلعالم املختلفة حول جمريات رصد يوم 

 سيقوم االقرتاع يوم انتهاء وبعد .االقرتاع
 التي النهائية تقاريره بإعداد التحالف املدين

 ععملية رصد يوم االقرتا نتائج تتضمن
 ةالعملي بتحسني ةاملتعلقالتحالف  وتوصيات
 التقارير هذه وسيصاحب االردن, يف ةاالنتخابي

 املوقع عىل دائم بشكل متواجد رشيفأ
 املدين املجتمع لتنمية احلياة ملركز االلكرتوين

 .راصدال ملرشوع االلكرتوين واملوقع
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 االقرتاع رصد يومل اإلطار القانوين
 قانونب ةاملعرف حول االنتخابات رصد فكرة تدور

, القانونهذا  تطبيق عملية ورصد ,االنتخابات
 ترصف سوء يأ عن املرتتب األثر تقييم ثم ومن

 بأكملها االنتخابية العملية ثناءأ خمالفات للقانون
 انتخابات وكراصد االنتخابات, نتيجة وبالتايل
 تكون كي به وااللتزام القانون معرفة عليك جيب
 القانون نأ حيث ليه,إ واالستناد تعزيزه عىل قادرا
 والقوة ةاملصداقي لراصدل يعطي الذي املرجع هو

 يف ةواملصداقي النظام لضامن هب ةاملناط ةاملهم إلمتام
 .ةاالنتخابي ةالدور
 االنتخاب قانون من )٤٩−٢١( املواد وحتدد
 املتعلقة اإلجراءات م٢٠١٠ لعام املؤقت األردين
 :ييل كاماالقرتاع  يوم يف االنتخاب ةبعملي

 
 العمليات االنتخابية

 .ومبارشاً  ورسياً  يكون االقرتاع عاماً  :٢١املادة 
من هذا ) ٧(عىل الرغم مما ورد يف املادة  :٢٢املادة 

خاصا لبعض  ن يعني يوماً أالقانون, للوزير 
الدوائر االنتخابية يف غري املوعد الذي حدده 
جملس الوزراء إذا اقتضت سالمة االنتخاب أو 

 .املصلحة العامة ذلك
تشكل برئاسة الوزير جلنة عليا  :٢٣املادة 

مور عىل االنتخابات والبت يف مجيع األ لإلرشاف

التي تعرضها عليها اللجان املركزية, وتشمل يف 
 :عضويتها

من الدرجة العليا يسميه رئيس املجلس  اضياً ق .أ
 .لرئيس اللجنة القضائي ويكون نائباً 

 .مني عام الوزارةأ .ب
 .مدير عام الدائرة .ج
 .مدير املديرية املختصة يف الوزارة .د
موظف من وزارة التنمية السياسية ال تقل  .ـه

 .يسميه وزيرها األوىلدرجته عن 
 .هلذه اللجنة ويعني الوزير سكرترياً 

 :٢٤املادة 
تشكل بقرار من الوزير يف كل حمافظة جلنة  .أ

مركزية برئاسة املحافظ وعضوية رئيس حمكمة 
حد قضاهتا يسميه أالبداية يف املحافظة أو 

لرئيس  رئيس املجلس القضائي ويكون نائباً 
املدنية  األحوالاللجنة ومدير مديرية 

واجلوازات يف املحافظة للقيام باملهام 
 .املنصوص عليها يف هذا القانون

تشكل بقرار من الوزير وبتنسيب من املحافظ  .ب
داري إيف كل دائرة انتخابية جلنة برئاسة حاكم 

وعضوية قاض يسميه رئيس املجلس القضائي 
 حوالمني مكتب األألرئيسها و ويكون نائباً 
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املهام املنصوص عليها يف هذا  املدنية للتويل
 .القانون

تشكل بقرار من الوزير يف مركز الوزارة  .١ .ج
داري وعضوية إجلنة خاصة برئاسة حاكم 

قاض يسميه رئيس املجلس القضائي 
لرئيسها واحد موظفي الدولة ال  ويكون نائباً 

تكون  األوىلتقل درجته عن الثانية من الفئة 
مهمتها متابعة موضوع املقاعد النيابية 

من الفائزات  إلشغاهلااملخصصة  اإلضافية
من املرشحات واملحددة بمقتىض أحكام 

من املادة ) ب(ألحكام الفقرة  النظام ووفقاً 
صدار إمن هذا القانون وللوزير ) ٤٢(

التعليامت التي يراها رضورية لتحديد أي 
 .ةخر يقتضيها عمل اللجنأمهام 

مام الوزير اليمني املنصوص أتقسم اللجنة  .٢
من هذه ) د(من الفقرة ) ١(عليها يف البند 

 .املادة
عضاؤها قبل أيقسم رئيس اللجنة املركزية و .١ .د

: مام الوزيرأمبارشهتم العمل اليمني التالية 
مانة أقوم بمهمتي بأن أقسم باهللا العظيم أ"

 ."ونزاهة وحياد تام
عضاء جلان الدوائر أيقسم رؤساء و .٢

 .مام املحافظأاالنتخابية اليمني ذاهتا 
 

 :٢٥املادة 
ن يصدر قبل أعىل رئيس جلنة الدائرة االنتخابية  .أ

 موعد االقرتاع بسبعة أيام عىل األقل قراراً 
ينرش يف صحيفتني يوميتني حمليتني عىل األقل 

يتضمن حتديد  ويف أي مكان يراه رضورياً 
مراكز االقرتاع والفرز مع بيان عدد صناديق 

 .االقرتاع يف كل مركز
جراء أي انتخابات فرعية جتري إتعتمد عند  .ب

بعد عملية االنتخابات العامة مراكز االقرتاع 
والفرز املخصصة لكل منها وفقا ملا هو 

 .من هذه املادة) أ(منصوص عليه يف الفقرة 
 :٢٦املادة 

جلنة الدائرة االنتخابية جلان االقرتاع تعني  .أ
والفرز من موظفي الوزارات والدوائر 

مانة أاحلكومية واملؤسسات الرسمية والعامة و
عامن الكرب والبلديات بحيث تؤلف كل 

وىل جلنة من رئيس ال تقل فئته عن األ
ن ال أوعضوين اثنني وكاتب أو أكثر عىل 

من  ي منهم قرابة مع احد املرشحنيتكون أل
 .وىل أو الثانية أو الثالثةالدرجات األ

يؤدي رؤساء جلان االقرتاع والفرز  .ب
مام جلنة أعضاؤها وكتبة االقرتاع والفرز أو

الدائرة االنتخابية اليمني املنصوص عليها يف 
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من هذا القانون ) ٢٤(من املادة ) د(الفقرة 
 .وذلك قبل مبارشهتم عملهم

إذا حالت ظروف دون قيام رئيس جلنة  .ج
االقرتاع والفرز أو أي من عضوهيا بمهامهم 
أو إذا توافرت حالة استبعاد أي منهم, تعني 

 .جلنة الدائرة االنتخابية من يقوم مقامه
يبدأ االقرتاع يف اليوم املحدد  :٢٧املادة 

لالنتخابات النيابية العامة أو الفرعية من الساعة 
اح ذلك اليوم وينتهي يف الساعة السابعة من صب

السابعة مساء, وجيوز بقرار من رئيس اللجنة 
املركزية متديد مدة االقرتاع بام ال يزيد عىل ساعتني 

 .إذا تبني له وجود رضورة لذلك
لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب  :٢٨املادة 

تفويض خطي من املرشح مصدق من احلاكم 
االقرتاع والفرز ن حيرض ويراقب عملية أاإلداري 

ي صندوق يف أي مركز من مراكز االقرتاع أل
ي مرشح والفرز يف الدائرة االنتخابية وال جيوز أل

 .ن يكون له أكثر من مندوبأ
ن يمنع أعىل رئيس جلنة االقرتاع والفرز  :٢٩املادة 

ي عمل أو حماولة أيف مركز االقرتاع والفرز القيام ب
ثري عىل حسن سري أنه التأالقيام به إذا كان من ش

ن يطلب من أي أالعملية االنتخابية, وله احلق 
شخص يقوم بذلك أو حياول القيام به مغادرة 

من ن يطلب من قوة األأمركز االقرتاع والفرز و
 .خراجه منه بالقوة إذا رفض ذلكإالعام 
اخلاص  األنموذججيري االقرتاع عىل  :٣٠املادة 

 .الذي يعتمده الوزير
يكون صندوق االقرتاع عىل الشكل  :٣١املادة 

 .الذي يقرره الوزير
عىل رئيس جلنة االقرتاع والفرز وقبل  :٣٢املادة 

بدء االقرتاع اطالع احلضور عىل خلو الصندوق 
منه ومن  ثم يقوم بقفله وتنظيم حمرض بذلك موقعاً 

مام املرشحني احلارضين أو أعضاء اللجنة أمجيع 
 .مندوبيهم

صندوق معزل واحد عىل  خيصص لكل :٣٣املادة 
سامء املرشحني يف الدوائر أاألقل مزود بقائمة 

 .الفرعية للدائرة االنتخابية الواحدة
 :٣٤املادة 

للمسجلني يف أي من الدوائر االنتخابية  .أ
بموجب نظام تقسيم الدوائر االنتخابية 

لسنة ) ٤٢(واملقاعد املخصصة لكل منها رقم 
يمها إىل وتعديالته والتي تم تقس م٢٠٠١

دوائر فرعية حق االقرتاع يف أي من هذه 
الدوائر الفرعية ويعترب سجل الناخبني لتلك 

لكل  الدائرة االنتخابية التي تم تقسيمها سجالً 
 .دائرة فرعية فيها
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بصوته يف أي مركز من  اإلدالءجيوز للناخب  .ب
مراكز االقرتاع والفرز التي حددت للدائرة 
االنتخابية التي جيوز له االقرتاع يف أي من 

 .دوائرها الفرعية
ام جلنة االقرتاع والفرز أمحيرض الناخب  :٣٥املادة 

يف املركز الذي خيتاره يف دائرته االنتخابية ملامرسة 
 :حقه يف االنتخاب عىل النحو التايل

 .يتحقق رئيس جلنة االقرتاع والفرز من البطاقة .أ
حد أيسجل رئيس جلنة االقرتاع والفرز أو  .ب

عضوهيا اسم الناخب ورقمه الوطني يف 
 .جدول خاص معد هلذه الغاية

حد أيسلم رئيس جلنة االقرتاع والفرز أو  .ج
عضوهيا املقرتع ورقة االقرتاع خمتومة باخلتم 

اية وموقعه من املعتمد من الوزير هلذه الغ
 .رئيس جلنة االقرتاع والفرز

يقوم املقرتع بكتابة اسم املرشح الذي يريد  .د
انتخابه وال جيوز كتابة اسم أكثر من مرشح 

 .واحد
يعود املقرتع لرئيس جلنة االقرتاع والفرز  .ـه

 مرأويقوم بوضع الورقة يف الصندوق عىل 
 .من جلنة االقرتاع والفرز واحلارضين

يسلم رئيس جلنة االقرتاع والفرز للمقرتع  .و
الالزمة التي  اإلجراءاتبطاقته بعد اختاذ 

 .حيددها الوزير لعدم تكرار االقرتاع

يتم اقرتاع الناخب غري القادر عىل  :٣٦املادة 
 :, عىل الوجه التايلاألميالقراءة أو الكتابة أو 

 .يتحقق رئيس جلنة االقرتاع والفرز من البطاقة .أ
نه غري قادر عىل القراءة أو أيعلن هذا الناخب  .ب

مي وذلك حتت طائلة املسؤولية أنه أالكتابة أو 
 .القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه

عضاء أيعلن رئيس جلنة االقرتاع والفرز عىل  .ج
ن الناخب غري قادر عىل أاللجنة واحلارضين 
ذا ثبت لرئيس إمي, وأنه أالقراءة أو الكتابة أو 

اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من 
 .ممارسة حق االنتخاب وحتجز بطاقته

يسجل يف جدول خاص اسم هذا الناخب  .د
ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه أو بصمته عىل 

 .ذلك
بصوت مسموع  باإلعالنإذا قام هذا الناخب  .ـه

ثناء أن ينتخبه أعن اسم املرشح الذي يريد 
فال يسمح له  الدخول إىل قاعة االقرتاع

 .باالقرتاع
يطلب رئيس جلنة االقرتاع والفرز من هذا  .و

ن يسمي اسم املرشح الذي يرغب يف أالناخب 
ال يسمعه احد  انتخابه بشكل رسي مهساً 

 .سو رئيس جلنة االقرتاع والفرز وعضوهيا
يقوم رئيس جلنة االقرتاع والفرز بكتابة اسم  .ز

املرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه عىل 
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ورقة االقرتاع ويعرضها عىل عضوي جلنة 
االقرتاع والفرز ثم يسلمها هلذا الناخب 

طي ورقة االقرتاع ووضعها يف  إليهويطلب 
 .الصندوق

يسلم رئيس جلنة االقرتاع والفرز للمقرتع  .ح
الالزمة التي  اإلجراءاتاختاذ بطاقته بعد 

 .حيددها الوزير لعدم تكرار االقرتاع
تتوىل جلنة االقرتاع والفرز الفصل يف  :٣٧املادة 

االعرتاضات التي يقدمها املرشحون أو املندوبون 
من تطبيق قواعد االقرتاع وفق  أعنهم حول ما ينش

 .هنا قطعيةأأحكام هذا القانون وتكون قراراهتا بش
بعد االنتهاء من عملية االقرتاع تنظم  :٣٨املادة 

وعىل  جلنة االقرتاع والفرز لكل صندوق حمرضاً 
نسختني يتم توقيعهام من رئيس هذا اللجنة 
وعضوهيا والكاتب ومن يرغب من احلارضين من 

ن يتضمن املحرض ما أاملرشحني أو مندوبيهم عىل 
 :ييل
عدد الناخبني الذين مارسوا حق االقرتاع يف  .أ

 .ذلك الصندوق
التي استعملت يف االقرتاع  األوراقعدد  .ب

تلفت ألغيت أو أالتي مل تستعمل أو  واألوراق
 .وسبب ذلك

 
 

 عالن النتائجإعمليات فرز األصوات و
 :٣٩املادة 

 لألسس وفقاً  األصواتجتري عملية فرز  .أ 
 :التالية
يفتح الصندوق من جلنة االقرتاع والفرز  .١

 .مام احلضورأ
عضائها اسم أحد أيقرأ رئيس اللجنة أو  .٢

مام أاملرشح املدون عىل ورقة االقرتاع 
 .احلضور

إذا كان اسم املرشح املدون يف ورقة  .٣
االقرتاع غري واضح فيعترب االسم 
املكتوب لذلك املرشح إذا كانت الورقة 
تشتمل عىل قرائن تكفي للداللة عليه 

 .ومتنع االلتباس
اطلة يف أي من احلاالت تعترب ورقة االقرتاع ب .ب

 :التالية
إذا كانت غري خمتومة باخلتم املعتمد من  .٤

 .الوزير
إذا كانت غري موقعة من رئيس جلنة  .١

 .االقرتاع والفرز
إىل اسم املرشح  باإلضافةإذا تضمنت  .٢

تدل عىل اسم  إضافاتعبارات معينة أو 
 .الناخب
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قراءة اسم املرشح  باإلمكانإذا مل يكن  .٣
 .املدون عليها

 .ا اشتملت عىل أكثر من اسم املرشحإذ .٤
املوجودة  األوراقحتيص جلنة االقرتاع والفرز  .ج

التي ناهلا كل  واألصواتداخل الصندوق 
مام أمرشح وتسجلها عىل لوحة ظاهرة 

 .احلضور
تبت جلنة االقرتاع والفرز يف االعرتاضات التي  .د

جراء عملية فرز إثناء أليها من املرشحني إتقدم 
 وتصدر القرار الذي تراه مناسباً األصوات 

 .ويكون هذا القرار قطعياً 
يعترب االقرتاع اخلاص بالصندوق ملغى إذا  .ـه

وراق االقرتاع املوجودة أحصاء عدد إتبني بعد 
من %) ٥(هنا تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز أفيه 

 .عدد املقرتعني يف ذلك الصندوق
هناء فرز األصوات تنظم كل جلنة من إبعد  .و

من نسختني عىل  جلان االقرتاع والفرز حمرضاً 
ويوقع عليهام , األنموذج الذي يعتمده الوزير 

وهيا والكاتب عىل ضكل من رئيس اللجنة وع
 :ن يتضمن املحرض ما ييلأ

 .عدد املقرتعني يف الصندوق .٥
 .عدد األصوات التي ناهلا كل مرشح .١
 .التي اعتربهتا اللجنة باطلة األوراقعدد  .٢

باملحرض املنصوص عليه يف هذه يرفق  .٣
وراق االقرتاع أالفقرة قوائم املقرتعني و
بطاهلا والتي مل إالتي استعملت والتي تم 

تستعمل وتسلم مجيعها يف احلال إىل جلنة 
 .الدائرة االنتخابية

 :٤٠املادة 
جتري جلنة الدائرة االنتخابية عملية مجع  .أ

فرعية األصوات التي ناهلا املرشح يف كل دائرة 
 .وعدد املقرتعني لكل منها

املرشح الذي نال  االنتخاباتيف  عترب فائزاً ي .ب
 .صوات املقرتعني يف كل دائرة فرعيةأعىل أ
يعلن رئيس جلنة الدائرة االنتخابية النتائج  .ج

النهائية لالنتخابات يف الدوائر الفرعية للدائرة 
احلارضين من  أماماالنتخابية بصورة علنية 

 . أو مندوبيهماملرشحني
بتلك  تنظم جلنة الدائرة االنتخابية حمرضاً  .د

النتائج يتضمن عدد املقرتعني وعدد األصوات 
التي ناهلا كل مرشح يف كل دائرة فرعية وترسل 

املتعلقة  واألوراقنسخة منه ومن مجيع قراراهتا 
 .باالنتخاب إىل اللجنة املركزية

 ,من هذا القانون) ٤٢(لغايات أحكام املادة  .ـه
يعترب عدد املقرتعني يف كل دائرة فرعية هو 
جمموع األصوات التي حصل عليها مجيع 

 .املرشحني يف هذه الدائرة
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إذا تساوت األصوات بني اثنني أو أكثر  :٤١املادة 
من املرشحني يف الدائرة الفرعية فيعاد االنتخاب 

املعنية بينهام أو بينهم حسب  يف الدائرة االنتخابية
 أنمقتىض احلال يف اليوم الذي حيدده الوزير عىل 

االنتخاب  إجراءال تتجاوز سبعة أيام من تاريخ 
 .العام
 :٤٢املادة 

 وإعالنبعد االنتهاء من عملية فرز األصوات  .أ
النتائج النهائية لالنتخابات يف مجيع الدوائر 
الفرعية للدوائر االنتخابية ورفعها إىل الوزير 

ألحكام  من اللجان املركزية لالنتخابات وفقاً 
من هذا القانون حييل الوزير إىل ) ٤٠(املادة 

اللجنة اخلاصة املحارض املتعلقة بتلك النتائج 
تها ملراجعتها وتدقيق عدد األصوات لتي نال

املرشحات اللوايت مل يفزن بأي من املقاعد 
 .النيابية املخصصة للدوائر الفرعية

ائزات فسامء الأحتدد اللجنة اخلاصة  .١ .ب
املخصصة للنساء عىل  اإلضافيةباملقاعد 

مستو اململكة يف املحافظات ويف أي دائرة 
نسبة عدد  أساسمن دوائر البادية عىل 

حة من األصوات التي نالتها كل مرش
املقرتعني يف الدائرة الفرعية  أصواتجمموع 

التي ترشحت فيها وباملقارنة بني هذه 
النسب يعتربن فائزات هبذه املقاعد 

عىل النسب أاملرشحات اللوايت حصلن عىل 
ن يزيد أوال جيوز , يف مجيع الدوائر الفرعية 

بمقتىض أحكام هذه املادة عدد الفائزات 
يف كل حمافظة باملقاعد املخصصة للنساء 

ويف أي دائرة من دوائر البادية االنتخابية 
 .املغلقة عىل فائزة واحدة

إذا تساوت النسبة بني مرشحتني أو أكثر  .٢
مام أفتجري اللجنة اخلاصة القرعة 

 .احلضور الختيار املرشحة الفائزة
مام أيعلن رئيس اللجنة اخلاصة بصورة علنية  .ج

 اإلضافيةد سامء الفائزات باملقاعأاحلضور 
 .املخصصة للنساء

 اإلجراءاتبجميع  تنظم اللجنة اخلاصة حمرضاً  .د
وفقا  إليهاالتي اختذهتا والنتيجة التي توصلت 

من هذه املادة ) ج( و) ب(ألحكام الفقرتني 
 .وترفعه إىل الوزير

إذا شغر مقعد خمصص للنساء يف جملس  .ـه
النواب بمقتىض أحكام هذه املادة فيمأل 
باالنتخاب الفرعي يف الدائرة االنتخابية 
اخلاصة بمن كانت تشغل ذلك املقعد وفقا 
ألحكام هذا القانون وخالل مدة ال تتجاوز 

شعار جملس النواب إمن تاريخ  الستني يوماً 
ن يقترص أرئيس الوزراء بشغور املقعد عىل 
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الرتشيح مللئه عىل النساء اللوايت تتوافر فيهن 
 .رشوط الرتشيح يف تلك الدائرة

 :٤٣املادة 
يعلن الوزير النتائج العامة لالنتخابات خالل  .أ

مدة ال تزيد عىل يومني من وصول حمارضها 
 .ليه ويتم نرشها يف اجلريدة الرسميةإ
يصدر الوزير لكل فائز باالنتخابات شهادة  .ب

 .بانتخابه
االنتخابية ملدة  األوراقحتتفظ الوزارة بجميع  .ج

 .ال تقل عن ستة أشهر
 

 جرائم االنتخاب
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة  :٤٤املادة 

شهر وال تزيد عىل سنة واحدة أو بغرامة ال تقل أ
دينار أو  مخسامئةعن مائتي دينار وال تزيد عن 

يا من أبكلتا هاتني العقوبتني كل من ارتكب 
 :التالية األفعال

االحتفاظ ببطاقة لغريه بدون حق أو استوىل  .أ
 .تلفهاأعليها أو أخفاها أو 

محل سالح ناري أو أي أداة وشكل بحمله  .ب
من والسالمة العامة يف أي مركز خطرا عىل األ

حتى  من مراكز االقرتاع والفرز يوم االنتخاب
 .لو كان مرخصاً 

الدخول إىل مركز االقرتاع والفرز للتأثري عىل  .ج
العمليات االنتخابية أو تأخريها أو التعرض 

 .جرائهاإبسوء ألي من املسؤولني عن 
التأثري عىل حرية االنتخابات أو اعاقة  .د

 .العمليات االنتخابية بأي صورة من الصور
صوص عامل املحظورة املنأي عمل من األ .هـ

والفقرة ) ١٩( و )١٨( و )١٧(عليها يف املواد 
 .من هذا القانون) ٢٠(من املادة ) ب(

يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة  :٤٥املادة 
وبغرامة ال تقل عن مائتي دينار وال تزيد عىل 

 األفعاليا من أئة دينار كل من ارتكب مخسام
 :التالية

القراءة أو مية أو عدم القدرة عىل ادعاء األ .أ
 .الكتابة وهو ليس كذلك

 .انتحال شخصية أو اسم غريه بقصد االقرتاع .ب
 .استعامل حقه يف االقرتاع أكثر من مرة واحدة .ج
العبث بأي صندوق من صناديق االقرتاع أو  .د

املعدة لالقرتاع  األوراقاجلداول االنتخابية أو 
أو  األوراقأو رسقة أي من هذه اجلداول أو 

أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام  إتالفها
جراءات إي عمل بقصد املس بسالمة أب

 .االنتخاب ورسيته
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 :٤٦املادة 
شغال الشاقة مدة ال تزيد عىل سبع يعاقب باأل .أ

عامل سنوات كل من ارتكب أي عمل من األ
من ) أ(املحظورة املنصوص عليها يف الفقرة 

 .من هذا القانون )٢٠(املادة 
الشاقة مدة ال تقل عن مخس  باألشغاليعاقب  .ب

سنوات وال تزيد عىل عرش سنوات كل من 
استوىل أو حاول االستيالء عىل صندوق 
االقرتاع من مركز االقرتاع والفرز ويعاقب كل 

بالعقوبة ذاهتا بعد  من املتدخل واملحرض تبعياً 
 .ن ختفض مدهتا من السدس إىل الثلثأ

عضاء اللجان أ إذا ارتكب أي عضو من :٤٧املادة 
عداد اجلداول االنتخابية أو أاملعينني بتنظيم و

جراء عمليات االقرتاع أو الفرز أو إتنقيحها أو 
حصاء األصوات أو أي من املوظفني املعهود إ
رشاف عىل هذه العمليات بموجب ليهم اإلإ

فعال التالية فيعاقب من األ ياً أأحكام هذا القانون 
ال تزيد عىل ثالثة باحلبس مدة ال تقل عن سنة و

ئة دينار وال سنوات أو بغرامة ال تقل عن مخسام
 :لف دينار أو بكلتا هاتني العقوبتنيأتزيد عىل 

دخال اسم شخص يف أي جدول من إتعمد  .أ
 ن يكون ناخباً أاجلداول االنتخابية ال حيق له 

بمقتىض أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو 
دخال اسم شخص يف تلك اجلداول حيق إعدم 

ن يسجل فيها ناخبا بمقتىض تلك أله 
 .األحكام

يف طلب  كاذباً  ورد وهو عامل بذلك بياناً أ .ب
عنه أو يف بيان من  اإلعالنالرتشيح أو يف 

البيانات الواردة فيه أو يف تاريخ تقديمه أو يف 
أي حمرض من املحارض التي يتم تنظيمها 

ن أو يف االعرتاض املقدم بمقتىض هذا القانو
خر يتم تنظيمها أعىل اجلداول أو يف وثيقة 

 .بمقتىض هذا القانون
استوىل عىل أي وثيقة من الوثائق املتعلقة  .ج

خفاها أو ارتكب أي أباالنتخاب دون حق أو 
تالفها أو متزيقها أو إتزوير فيها بام يف ذلك 

 .تشوهيها
رتاع خر بدون سبب مرشوع بدء عملية االقأ .د

وقفها دون مربر أعن الوقت املحدد لذلك أو 
قبل الوقت املقرر النتهائها بمقتىض هذا 

 إجراءاهتامن  إجراءالقانون أو تباطأ يف أي 
 .تأخريها وأ إعاقتهابقصد 

تح صندوق االقرتاع أمام احلارضين فمل يقم ب .هـ
من املرشحني أو املندوبني عنهم قبل البدء 

وقرأ ورقة  للتأكد من خلوهبعملية االقرتاع 
االقرتاع عىل غري حقيقتها وبصورة ختالف ما 

 .ورد فيها
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امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا  .ز
جراءات االقرتاع إالقانون املتعلقة بعمليات و

وفرز األصوات أو خالف ذلك احلكم بقصد 
 .التأثري يف نتيجة االنتخاب

كل خمالفة ألحكام هذا القانون مل ينص  :٤٨املادة 
تقل  عىل عقوبة هلا يعاقب مرتكبها باحلبس مدة ال

أو بغرامة ال  أشهرعن شهر وال تزيد عىل ثالثة 
وال تزيد عىل مائتي دينار أو  تقل عن مخسني ديناراً 
 .بكلتا هاتني العقوبتني

تسقط بالتقادم مجيع جرائم االنتخاب  :٤٩املادة 
ا يف هذا القانون بعد مرور ستة املنصوص عليه

 .نتائج االنتخابات إعالنمن تاريخ  أشهر
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 املالحظات األساسية: ا الذي جيب رصدهم
 لعملية ةمعا أساسية عنارص عدة هنالك

 بحرص, مراقبتها عليك يتوجب التصويت
 داخل األجواءو االقرتاع كزمر موقع وتتضمن

 مسؤويل وسلوك االقرتاع مركزوخارج 
 كان حال ويف ,الناخبني وسلوك االنتخابات
 وخارج داخل من كل يف للبيئة مدركني املراقبون
 جيد موقف يف منظمتك فستكون االقرتاع, مركز

 .األساسية العنارص كافة تقييم من يمكنها
 

 االقرتاع مركز موقع

 عىل ينبغي االقرتاع, مكان إىل الوصول لد 
بيانات وموقع  من التحقق البداية يف املراقب
 , حيثسليمة بصورة يهعل التعرفاملركز و
وسيلة من  ونقلها املراكز تسمية إعادة تشكل
 .التصويت حق من لناخبنيل حلرمانا وسائل

جلهة  مملوكاً  االقرتاع مركز يكون أن جيوز ال 
 .سياسية هيئة مقر يمثل أوغري حكومية 

 يسهل مكان يف التصويت مركز يقع أن جيب 
, كان حيثام وينبغي, إليه الوصول  يقع أن ممكناً

ذوي  يتمكن بحيث أريض طابق يف
 دون إليه الوصول من االحتياجات اخلاصة

 الكافية اإلنارة فيه تتوفر أن جيب كام, معوقات

 نشوب إىل تؤدي قد التي العوامل من واحلامية
 .احلريق

 عىل املثبتة املعلومات الفتات تكون أن جيب 
 مركز موقع إىل ترشد والتي املبنى داخل ويف

 أماكن ويف بارز بشكل معروضة االقرتاع
 .مالئمة

 االقرتاع, مركز نقل من بد ال كان حال يف 
 وسائل خالل من الناخبني إعالم ينبغي

 وضع يتم أن وجيب املتاحة اإلعالم
 إلبالغ األصيل االقرتاع مركز يف اإلشعارات
 .بالتغيري الناخبني

 
 االقرتاع مركز داخل البيئة

 يف بالغاً  أثراً  االقرتاع مركز داخل للبيئة يكون قد
 من فإنه وعليه االقرتاع, جلنة وأعضاء الناخبني

 ملركز الطبيعي التصميم مالحظة الرضوري
 جلنة بوسع كان ما إذا لتحديد االقرتاع,

 تواجد ومنع منظمة بيئة عىل احلفاظ االنتخابات
 مركز يف بحضورهم مرصح غري أشخاص
الالزمة إلدارة العملية  املواد ووجود ,االقرتاع

  .االنتخابية
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 االقرتاع ملركز الطبيعي التصميم

 يوم قبل االقرتاع ملركز املادي التنظيم جيري
 أنكراصد  لك املفيد من يكون قدو ,االنتخاب

كام  ,االستعدادات ملراقبة االقرتاع بمركز متر
 بطريقة مصمامً  االقرتاع مركز يكون أن جيبو

 يكون أن جيبو ,للناخبني املنظم التدفق تتيح
 املرصح أولئك يتمكن بحيث منظامً  االقرتاع مركز
 عملية مشاهدة من االقرتاع مركز يف بالتواجد هلم

 وحتى اهلوية من بالتحقق بدءاً  بأكملها, التصويت
 مركز إىل وصولك لد وبالتايل, ,األصوات فرز

 مناضد رؤية تستطيع أنك من تأكد االقرتاع,
 مدخل من وكل االقرتاع وحجرية التسجيل
 .املخصص موقعك من االقرتاع مركز وخمرج

 ,املناضد خلف موقعها االقرتاع مركز جلنة حتتلو
 اللجنة أعضاء يكون أن جيب املناضد, هذه ومن

 مركز إىل الناخبني دخول مراقبة عىل قادرين
 ,الصندوق يف االقرتاع بطاقات ووضع االقرتاع

 بطريقة اللجنة أعضاء مواقع حتديد سيتمحيث 
 ,بيرس االقرتاع مركز عرب التحرك للناخبني تتيح
 من مرأ عىل التصويت حواجز تكون أن ينبغيو

 االقرتاع من الناخبون يتمكن بحيث اللجنة,
 يف االقرتاع صندوق يكون أن ينبغيو تامة, برسية
 االقرتاع مركز ملرشف بالنسبة واضح موقع

 رشاد, وإلالوقت طوال واملراقبني اللجنة وأعضاء

 اإلرباك, من والتقليل االنتخاب يوم يف الناخبني
 ومالحظات الفتات بوضع اللجنة تقومجيب ان 
 عىل مناسبة الفتات تعليق ينبغي كام ارشادية,
 عليه للتعرف لكوذ للمبنى اخلارجية الواجهة
 وينبغي ,بأصواهتم الناس فيه يديل اقرتاع كمركز
 املسار لتحديد املبنى داخل إضافية الفتات وضع

 تقسيم يتم حيث ,حمددة اقرتاع مراكز إىل بوضوح
 إىل باإلضافة ,األبجدي للرتتيب وفقاً  الناس
 التالية واملالحظات الالفتات تكون أن جيب ذلك,
 داخل ومالءمة وضوحاً  األماكن أكثر يف معلقة

 :املبنى وخارج
 واملالحظات الالفتات

 االقرتاع مركز الفتات 

 إرشادية بأسهم الفتات 

 بالصوت اإلدالء كيفية" عىل تدل ملصقات 
 "االقرتاع بطاقة عىل

 التدخني ممنوع الفتة 

 األسلحة محل ممنوع الفتة 

 املخرج الفتة 
 املخاوف أحد الناخب ارتباك يشكل وحيث

 من حتققك من تأكد االنتخاب, يوم يف األساسية
 .املناسبة أماكنها يف الالفتات هذه وجود
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 النظام عىل احلفاظ

 والنظام االقرتاع مركز تصميم يكون أن جيب
 االقرتاع خطوات خالله من الناخبون يتبع الذي
 وبالرغمة, وفعال منظمة عملية عىل للحفاظ مالئامً 
 من فإنه نشطة, بيئة يمثل االقرتاع مركز كون من

 الناخبني متنع نظام درجة وجود الرضوري
 ,التهديد وأ االرتباك يف الوقوع من واملسؤولني

 الغش إمكانية من التقليل إىل النظام يؤدي حيث
 .األخطاء أو

 ومنع منظمة تصويت عملية ضامن أجل ومن
 التدفق ضامن االنتخاب جلنة عىل جيب االكتظاظ,

 يف الطبيعية التصويت وعملية للناخبني املنتظم
 فور الناخبني ومغادرة وقت أي يف االقرتاع مركز

 . بأصواهتم اإلدالء

 انتظار عدم اجليد النظام يضمن أن ينبغي كام
 باإلحباط يصيبهم مما طويلة لفرتة الناخبني
 قبل االقرتاع مركز مغادرة إىل ويدفعهم
 .التصويت

 مد مراقبة لك بالنسبة املهم من فإنه وعليه,
 عملية خالل من وتنظيم بفعالية الناخبني حترك
 أهليتهم من والتحقق االقرتاع مركز دخول

 إىل واالنتقال االقرتاع بطاقات عىل واحلصول
 يف االقرتاع بطاقة ووضع االقرتاع حجرية

 .االقرتاع مركز من واخلروج الصندوق

 حتديد هو أهدافك أحد أن تذكرومن الرضوري 
 إىل تؤدي املناسبة غري اإلجراءات كانت ما إذا

 تتيح أو التصويت من املؤهلني الناخبني حرمان
 .بأصواهتم اإلدالء مؤهلني غري لناخبني

 
 مركز داخل بالتواجد هلم املرصح غري األشخاص
 االقرتاع

 يف حارضاً  يكون من مالحظة املراقبني عىل جيب
 األشخاص يكون أن جيبحيث  ,االقرتاع مركز

 بالتصويت يقومون الذين وأولئك هلم املرصح
, ولذا جيي عليك االقرتاع مركز داخلفقط 

 :كراصد مالحظة ماييل
 من أي استبدال أو غياب حتدد أن جيب :أوالً  

 عملية سري عىل ذلك وتأثري االنتخابات مسؤويل
 املسؤول غياب يؤدي ما غالباً , حيث التصويت

 املسؤولني حضور بعد ما إىل التصويت تأخري إىل
 .املناسبني

املراقبني املعتمدين من  أي حتدد أن جيب: ثانياً 
 املعتمدين املمثلني املختلفة بام يف ذلك املؤسسات
 .والدولية املحلية اإلعالم لوسائل

 أشخاص هنالك كان إذا تالحظ أن جيب :ثالثاً 
 مركز داخل موجودين بالدخول هلم مرصح غري

 :االقرتاعة عملي عىل حضورهم وتأثري االقرتاع
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 االقرتاع مركز دخول هلم املرصح األشخاص
 االنتخابات إدارة هيئة 

 االنتخابات جلنة أعضاء 

 املعتمدين املراقبني 

 املحلية اإلعالم لوسائل املعتمدين املمثلني 
 والدولية

 النظام فرض إلعادة دعوهتا عند الرشطة 
 مركز إىل الدخول الرشطة لرجال يسمح ال

 مركز جلنة قبل من استدعائهم يتم مل ما االقرتاع
 استعادة وفور ,النظام فرض إلعادة االقرتاع
 .أخر مرة املغادرة األمن رجال عىل جيب النظام,

 األشخاص هؤالء وجود بدقة راقبوعليك أن ت
كام  ,الناخبني إخافة إىل وجودهم يؤدي قد حيث

 جلنة رئيس فيها يطلب حاالت أي عليك توثيق
 وحاول, الرشطة رجال مساعدة االقرتاع مركز
 .لوجودهم مرشوع سبب هنالك كان ما إذا حتديد

 الناخبني مغادرة من تأكد ذلك, إىل باإلضافة
 خيلق , حيثالتصويت بعد االنتخايب املركز

 الذي الوقت يف يغادرون ال الذين الناخبون
 مركز يف والفوىض اإلرباك ذلك عليهم يتوجب

 .للتهديد مصدراً  يشكلون وقد التصويت
 

 والدعايات االنتخابية املواد

, , االنتخابية املواد وموضع وجود تفحص أخرياً
 والتي االنتخابات, مواد تكون أن ينبغيحيث 

 االقرتاع وبطاقات النهائية الناخبني قوائم تتضمن
 أصوات وسجالت واألختام االقرتاع وصناديق
 وغريها, واملناضد االقرتاع وحجريات املقرتعني
 التصويت جيري بحيث مناسبة بكميات متوفرة
 تتوفر أن جيب التي باملواد قائمة ييل فيام, وبرسعة
 إلجراء اقرتاع مركز كل يف مناسبة بكميات
 .األصوات وعد االقرتاع
 يوم الناخبني مع التعامل يف املستخدمة املواد

 االنتخاب
 االقرتاع بطاقات 

 الناخبني قوائم 

 االقرتاع صندوق 

 االقرتاع بطاقات محاية أختام 

 التصويت حواجز 
 

 االقرتاع مركز خارج البيئة
 حيث من االنتخاب يوم مراقبي تركيز من بالرغم
 والعد التصويت إجراءات تقييم عىل األساس
 عليك يتوجب فإنه االقرتاع, مركز داخل

 البيئة حتليل إىل االنتباه بعض إيالء أيضاً  كمراقب
 .االقرتاع مركز خارج

 خارج الناخبني سلوك تقييم كذلك يتم أن ينبغيو
 يكون أن املمكن من, حيث من االقرتاع مركز
 امليدان هذا يف اآلخرين الناشطني بعض هنالك
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,  يف ملحوظاً  أثراً  ألفعاهلم يكون وقد أيضاً
 النفوذ أحداث عن تتحر أن جيب , والتصويت
 أثناء ويفع, االقرتا مركز خارج التهديد أو املفرط
 ومصدر هدف حتديد حاول بذلك, قيامك
 .التهديد وأثر وشكل

 ملبدأ انتهاكاً  تشكل والتي املشاكل, هذه تكون قد
 أو الناخب نحو موجهة األدنى, حدها يف احلرية

 تتضمن, والداخل يف االنتخابات مسؤويل
 االنتخابات مسؤويل للتهديد املحتملة املصادر

 زائد بحامس يترصفون الذي السياسيني واألنصار
 .األمن قو وأفراد
 متعددة بصور التجاوز يتمثل البيئة, هذه ويف

 عىل األمثلة أحد يشكل , حيثمتفاوتة وشدة
 وأ والقمصان امللصقات استعراض مثال ذلك
 متثل كام ةاملحظور املناطق يف بشعارات اهلتاف
 ويمثل, للمشكلة خطورة أكثر آخر مثاالً  الرشوة
 و جتاوزا العنف إىل باللجوء التهديدات أو العنف
 .تطرفاً  صوره أكثر يف هتديداً 

 توثيقو التهديد أثر تقييم عليك يتوجبو
, حدث أي حجم وقياس العالقة ذات األحداث

 عليك يتوجب التي اهلامة األسئلة تتضمنو
 :ييل ما االنتخاب يوم حوادث تقارير يف طرحها

 مورس, الذي التهديد الناخبون جتاهل هل 
 يف منعهم تم هل أو لتأثريه, خضعوا وهل
 التصويت? من النهاية

 تأثروا? الذي الناخبني عدد كم 

 وارتباطات) أوصاف( هوية هي ما 
,( املتورطني األشخاص  اجلناة, مثالً

 احلادث? يف) غريهم الشهود, الضحايا,

 املوقف? تسوية متت كيف 
 

 املحظورة املواد
,  احلمالت مواد كافة إزالة تتم أن جيب أخرياً

, االقرتاع مركز إىل الدخول مكان من االنتخابية
 أو ملصقات أو كتيبات عرض أو توزيع يمنعكام 
 أي يف االنتخابية باحلملة عالقة ذات مواد أي

 .اقرتاع مركز
 

 االنتخابات مسؤويل سلوك
 التصويت عملية إدارة االنتخابات مسئولو يتوىل
 يتوجب االردنية, كام واألنظمة للقوانني وفقاً 
 وتسجيل مراقبة التصويت لعملية كمراقب عليك
 غش أي منع أجل من االنتخابات مسؤويل سلوك

 املتعمدة, غري األخطاء تصحيح يف واملساعدة
 املخالفات وتسجيل عن الكشف باإلضافة إىل

 .الفعلية
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 الفرص من العديد االنتخابات مسئولو يمتلكو
 عىل النفوذ وممارسة التصويت بيئة عىل للسيطرة
 وتسليم اهلوية من التحقق عملية يف الناخبني
 حجرية إىل الناخبني وتوجيه االقرتاع بطاقات
 إىل حيتاجون الذي أولئك ومساعدة االقرتاع
 يستطيعون ال الذين أولئك أي( خاصة معاملة
, النظام عىل واحلفاظ) النظر أو امليش أو القراءة
 بدقة التقييم ملراقبنيا عىل يتوجب األسباب, وهلذه
 :املسؤولون كان ما إذا
 .املقررة اإلجراءات يدركون .١
 .بفعالية اإلجراءات ويامرسون يطبقون .٢
 الرأي ويظهرون التام احلياد عىل حيافظون .٣

 .التصويت رسية وحيرتمون السليم
 الناخبون فيها حيظى منظمة بيئة هييئون .٤

 والشعور للتصويت معقولة بفرصة املؤهلون
 سليم غري نفوذ أي من بالتحرر

 .الراصدين حقوق حرتمون .٥
 واسعة صالحية االقرتاع مراكز مسؤولو يمنح
 النزاعات أو بالشكاو املتعلقة القرارات الختاذ

 نمط مراقبة عليك ينبغي , لذااالعرتاضات أو
 يف رغبتهم ومالحظة وجدت, إن استجاباهتم,

 .املسألة تفاصيل تسجيل
 مسؤويل أن تتذكر أن عليك الوقت, ذات ويف

 بالتعب يصابون قدمثلك  برش هم االنتخابات
,  ويرتكبون الغضب رسيعي ويصبحون أيضاً

 .األخطاء
 اللجنة مع طويالً  يوماً  ستميض وحيث انك
 تبدأيفضل ان  االنتخابية دائرتك يف االنتخابية
 نفسك عن هبا تعرف ودية بمالحظة هبم عالقتك

العملية  يف ادارة الطيب احلظهلم  متمنياً 
 .االنتخابية

 بعمل يقومون االنتخابات مسؤويل أن تذكرو
 العوامل هذه وضع عليك جيب , لذاشاق

, وان االنتخابية اللجنة أداء تقييم عند باالعتبار
 والغش اإلدارية األخطاء بني التمييز اولحت

.املتعمد
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 األصوات وعد التصويت عملية: مراقبته جيب الذي ما
 الساعة من مفتوحة التصويت مراكز كافة ستكون
 .مساءً  السابعة الساعة يف وستغلق صباحاً  السابعة

 
 عامة قواعد

 يسمح الو ,شخصياً  ناخب كل يصوت أن جيب
 .حارض غري شخص عن نيابة بالتصويت

 املرشح اسم بكتابة ناخب كل يقوم أن جيبكام 
 يسمح الو ,التصويت حاجز خلف رسية بصورة

 يكون حيث "اجلامعي" أو "العائيل" بالتصويت
 حاجز خلف واحد شخص من أكثر هنالك

 .الوقت ذات يف التصويت
 عليه يتوجب بصوته الناخب أدىل حال يفو

 .االقرتاع مركز مغادرة
 

 مساعدة إىل حيتاجون الذين الناخبون

ذوي  أو األميني أو الضعفاء للناخبني جيوز
, االقرتاع يف املساعدة طلب االحتياجات اخلاصة

 املذكورة ضمن هذا الدليل القانون مواد تبنيو
 .األميني لألشخاص بالنسبة التصويت عملية

 
 الناخب أهلية حتديد

 التحقق التصويت عملية يف األوىل اخلطوة تتضمن
 .املحتملني الناخبني أهلية من

 يف املستخدمة النهائية الناخبني قوائم تستندو
 من علنأ الذي الناخبني سجل إىل االنتخابات

 سبق الذي الشهر خالل الداخلية وزارة قبل
 .االنتخابات

 
 املقبول اهلوية إثبات

بمقارنة املسؤولون يقوم األهلية, حتديد لد 
 بقائمة ناخباألحوال املدنية لل هوية بطاقة

 النظام عىل الناخب صورة مع ومقارنتها التسجيل
 ينتخب الناخب كان إذا مما للتأكد االلكرتوين

 ,الصحيح املكان يف باالقرتاع ويقوم بنفسه
 عن هويتها/ هويته إثبات الناخب عىل يتوجبو

 سارية األحوال املدنية هوية بطاقة إبراز طريق
 .صورهتا/صورته حتمل املفعول والتي

 الصورة ملطابقة املقبولة األشكال
 الرقم حتمل التي األحوال املدنية هوية بطاقة

 ةاالنتخابي والدائرة الوطني
 تلك مراقبتها عليك التي الشائعة املشاكل منو

 الناخبني املسؤولني يرفض عندما حتدث التي
 مشكلة تقع كام ,وجيه سبب دون املحتملني
غري لناخبني املسؤولون يسمح عندما أخر 
 عىل ينبغي احلالتني كلتا ويف ,بالتصويت مؤهلني

 .مالحظاهتم يف ذلك تدوين الراصدين



 

٣١ 

م الصادر ٢٠١٠إجراءات االقرتاع والفرز إجراءات يوم االقرتاع حسب ما ورد يف دليل 
 وزارة الداخليةعن 

 :قرتاعاالبدء إجراءات ما قبل 
بالتحقق من نظام يقوم موظف احلاسوب  

إدخال البيانات للتأكد من أنه يعمل بشكل 
 .صحيح

األشخاص املخولني اللجنة يدعو رئيس  
بدخول غرفة االقرتاع إىل الدخول إليها, 

املرشحني أو مندوبيهم, أو أي : وهؤالء هم
فرد آخر لديه تفويض للدخول من قبل وزارة 
الداخلية ومن بينهم املالحظني واملتابعني 

 .مديناملعت
يقوم رئيس اللجنة بعد أوراق االقرتاع التي  

استلمها ويعملن الرقم لكي يتمكن مندويب 
املرشحني واملالحظني واملتابعني من تسجيل 

 .عدد األوراق
عدد أوراق االقرتاع "يسجل رئيس اللجنة  

 .يف حمرض بدء االقرتاع "التي استلمها
يعاين رئيس صندوق االقرتاع للتأكد من أنه  

ويطلب من مندويب املرشحني املوجودين فارغ 
 .التأكد من أن صندوق االقرتاع فارغ

تسمح اللجنة ملندويب املرشحني واملالحظني  
واملتابعني املعتمدين تسجيل األرقام التسلسلية 

 ).قفلني(ألقفال صندوق االقرتاع 

 
 :للناخبني التصويت إجراءات
االنتظار /  االقرتاع مركز دخول – األوىل اخلطوة

 واالصطفاف
 الشخصية البطاقات احلاملني للناخبني يسمح
 مركز ىلإ الدخول االنتخابية الدائرة عليها املثبت

 غرف من واحدة ىلإ توجيههم ويتم االقرتاع
 هلم يسمح الذين الناخبون ينضم. االقرتاع
 من واحدة أمام الطابور ىلإ االقرتاع مراكز بدخول
 غرفة مدخل ىلإ يصلون عندما. االقرتاع غرف

 .٢ اخلطوة ىلإ ينتقلون الطابور, يف االقرتاع
 والناخبني السن ولكبار احلوامل للنساء يسمح
 طابور مقدمة يف يصطفوا أن اإلعاقة ذوي

 .االنتظار
 

 الناخب هوية من التحقق: ٢ اخلطوة
 إال يسمح ال. االقرتاع غرفة الناخب يدخل 

 .االقرتاع غرفة بدخول واحد لناخب
 االقرتاع جلنة رئيس باجتاه الناخب يميض 

 .والفرز
 :ييل بام والفرز االقرتاع جلنة رئيس يقوم
 .للناخب الشخصية البطاقة من التحقق 



 

٣٢ 

 :من الرئيس يتحقق
 .االقرتاع يف تستخدم مل الشخصية البطاقة أن 
 هي الشخصية البطاقة عىل الصورة أن 

 .ليقرتع جاء الذي للشخص
 .البطاقة عىل مثبت االنتخابية الدائرة اسم 

 جيب النقاب, ترتدي الناخبة كانت إذا :مالحظة
 من بالتأكد رشطية أو اللجنة يف موظفة تقوم أن

 البطاقة عىل املوجودة والصورة شخصيتها
 .الشخصية

 الشخص أن والفرز االقرتاع جلنة رئيس تأكد ذاإ
 البطاقة يف للصورة مطابق غري أمامه الذي

 :أن الرئيس عىل الشخصية
 .الناخب يبلغ 
 .الشخصية بطاقته إليه يعيد 
 .االقرتاع غرفة يغادر أن منه الطلب 
 بامليض الناخب يقوم البطاقة, من التأكد تم إذا

 .٣ رقم باخلطوة
 

 الناخب تسجيل من التأكد: ٣ اخلطوة
 :ييل بام احلاسوب موظف يقوم
 وذلك بعد يقرتع مل الناخب أن من التأكد 

 .جهازه عىل البيانات قاعدة بفحص

 ثم ومن االقرتاع له حيق الناخب أن من التأكد 
 يديل الناخب أن البيانات قاعدة يف يدخل
 .بصوته

 .٤ رقم اخلطوة ىلإ الناخب ينتقل ذلك بعد
 يف مسجل غري الناخب أن املعلومان أظهرت إذا

 الرئيس احلاسوب موظف يبلغ ةنتخابياال الدائرة
 .الرئيس ىلإ البطاقة ويعيد بذلك
 :ييل بام الرئيس يقوم
 .االقرتاع له حيق ال بأنه الناخب بالغإ 
 .للناخب الشخصية البطاقة إعادة 
 .االقرتاع غرفة يغادر أن الناخب من الطلب 

 
 الوطني والرقم الناخب اسم تسجيل: ٤ اخلطوة

 يف عضو ىلإ الشخصية البطاقة الرئيس يسلم .١
 .والفرز االقرتاع جلنة

 ورقمه الناخب اسم بتسجيل العضو يقوم .٢
 .املقرتعني سجل يف الوطني

 الناخب بمنع اخلاصة اإلجراءات تتبع .٣
 وزارة ستصدر. (مرة من أكثر باالنتخاب
 يوم قبل لكبذ اخلاصة التعليامت الداخلية

 ).االنتخابات

 .الرئيس ىلإ البطاقة العضو يعيد .٤
 الذي الرئيس ىلإ الناخب بتوجيه العضو يقوم .٥

 .االقرتاع ورقة يصدر سوف
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 االقرتاع ورقة إصدار: ٥ خطوة
 ورقة الناخب بتسليم اللجنة رئيس يقوم .١

 وختمها عليها بالتوقيع يقوم أن بعد االقرتاع
 .األمامية اجلهة من املعتمد ماختأب
 يسجل أن جيب الذي املكان للناخب التوضيع .٢

 .املفضل مرشحه اسم
 مرشح اسم يكتب أن رضورة للناخب وضح .٣

 مجيع بأسامء قائمة هناك بأن وأخربه فقط واحد
 ).املعزل( عند املرشحني

 املرشح اسم يسجل أن عليه أن للناخب ارشح .٤
 الورقة طي وعليه برسية االقرتاع ورقة عىل
 وضع ثم كتب ما اآلخرون ير ال حتى
 .االقرتاع صندوق يف الورقة

 .املعزل نحو الناخب وجه .٥
 ينتقل السابقة اخلطوات مجيع استكامل بعد

 .٦ رقم اخلطوة ىلإ الناخب
 

 الناخب اقرتاع عملية: ٦ اخلطوة
 .املعزل من االقرتاع واحد لناخب إال يسمح ال

 :الناخب
 .يكتب اسم املرشح املفضل عىل ورقة االقرتاع 
 اسم يظهر ال حتى االقرتاع ورقة يطوي 

 .اختاره الذي املرشح
 .االقرتاع صندوق ىلإ ويتوجه املعزل يرتك 

 الصندوق يف االقرتاع ورقة وضع: ٧ خطوة
 والفرز االقرتاع جلنة أعضاء من عضو يقوم

 صندوق يف االقرتاع ورقة لوضع الناخب بتوجيه
 .االقرتاع

 
 الشخصية البطاقة إعادة: ٨ خطوة
 ويوجهه للناخب الشخصية البطاقة الرئيس يعيد

 .االقرتاع مركز مغادرة ىلإ
 أن من التأكد والفرز االقرتاع جلنة عىل جيب

 مواد أو اقرتاع أوراق أي معه حيمل مل الناخب
 .االقرتاع غرفة مغادرة لد انتخاب

 
 األميني بالناخبني اخلاصة اإلجراءات

 :إذا كان الناخب أمياً 
 .أمياً  الناخب بأن اجلميع الرئيس خيرب .١
 الوطني, هورقم الناخب اسم العضو يسجل .٢

 مقابل يبصم أو يوقع أن الناخب من ويطلب
 بالناخبني اخلاص الناخبني سجل يف اسمه

 .األميني
 التصويت ازدواجية منع إجراءات نفس تتبع .٣

 هذه حول تعليامت( وستصدر. املتبعة
 يوم قبل الداخلية وزارة قبل من اإلجراءات
 ).االنتخابات

 .للرئيس الناخب بطاقة العضو يعيد .٤



 

٣٤ 

 مسهي أن األمي الناخب من الرئيس يطلب .٥
 بطريقة هينتخب أن يف يرغب الذي املرشح اسم

 لآلخرين يمكن ال بحيث "الرسي اهلمس"
 اللجنة رئيس عىل السامع ويقترص االسم سامع

 .وعضويتها
 الناخب عن نيابة املرشح اسم الرئيس كتبي .٦

 من اثنني من ويطلب االقرتاع قةور عىل األمي
 االقرتاع ورقة ىلإ ينظروا أن اللجنة أعضاء
 .املكتوب االسم من للتأكد

 الناخب ىلإ االقرتاع ورقة الرئيس يسلم .٧
 صندوق يف يضعها وأن يطوهيا نأ منه ويطلب
 .االقرتاع

 الرئيس من الشخصية البطاقة الناخب يستلم .٨
 .االقرتاع غرفة ويغادر

 املقدم اإلثبات أساس عىل ,اللجنة رئيس قرر إذا
 بحرمان الرئيس يقوم أمي, غري الناخب أن ليه,إ

 :و التصويت, يف احلق من الناخب
 .الشخصية بطاقته يصادر 
 .الشخصية البطاقة إيصال من نسخة يعبئ 
 .الناخب ىلإ اإليصال من نسخة يعطي 
 من ونسخة للناخب الشخصية البطاقة يضع 

 .الغرض هبذا اخلاص املغلف يف اإليصال
 جلنة رئيس مراجعة بإمكانه أن الناخب يبلغ 

 .املعلومات من للمزيد االنتخابية الدائرة

 .االقرتاع غرفة مغادرة الناخب من يطلب 
 

 خطوات إغالق مراكز االقرتاع
 االقرتاع مراكز إغالق: ١ اخلطوة
 ,اً مساء السابعة الساعة يف االقرتاع غرفة تغلق

 مركز داخل الناخبني مجيع يكون أن رشيطة
 .السابعة الساعة قبل تسجيلهم تم قد االقرتاع
 دون فقط) املحافظ( املركزية اللجنة لرئيس يمكن
 ساعتني عن تزيد ال ملدة االقرتاع فرتة متديد تغيري
 .لذلك رضورة وجود له تبني إذا

 قاعة ىلإ بالدخول  هلم املخول األشخاص
 وانتهاء الصندوق إغالق حتى والبقاء االقرتاع
 :الفرز عملية

 .املرشحني مندويب أو املرشحون 
 .املعتمدون واملتابعني ظونحاملال 
 .املعتمدون اإلعالم وسائل مندويب 
 يسمح االقرتاع, غرفة خارج الرشطة أفراد يبقى
 هلم املرصح لألفراد والفرز االقرتاع جلنة رئيس
 .الغرفة داخل بالبقاء فقط

 بناء االقرتاع غرفة دخول الرشطة لرجال ويسمح
 أو والفرز االقرتاع جلنة رئيس من طلب عىل

 .لذلك رضورة وجد إذا االنتخابية الدائرة رئيس



 

٣٥ 

 ما الرئيس عىل يتوجب االقرتاع, وقت انتهاء عند
 من ناخب ألي السامح بعدم الرشطة بالغإ :ييل

 .االقرتاع غرفة ىلإ الدخول
 

 االقرتاع انتهاء حمرض استكامل: ٢ اخلطوة
 عند االقرتاع انتهاء حمرض كتابة استكامل جيب
 جيب. األصوات فرز يف البدء وقبل االقرتاع انتهاء
 .النموذج هذا من نسختني تعبئة

 
 الفرز إلجراء االقرتاع غرفة ترتيب: ٣ اخلطوة
 .االقرتاع غرفة بنفس قرتاعاال أوراق فرز سيتم

 
 
 

 نصائح للتعامل مع الناخبني ذوي اإلعاقة
 عامة رشاداتإ

 الكبار عاقةاإل ذوي األشخاص مع تعامل 
 وأ اللغة استخدام جتنب كباراً  باعتبارهم
 .االستعالء عن ينم الذي السلوك

 .اإلعاقةىل الشخص من ذوي إحتدث مبارشة  
ذا إ .ال تتواصل معه عن طريق شخص آخر

ىل إنظر أ ,كان الشخص يستخدم مرتمجاً 
ىل الشخص إليه ال تتحدث إالشخص وحتدث 

 .الذي يرتجم له كالمك
 من فريدة حالة هو شخص كل نأ تذكر 

 .نوعها
 لتلبية جهدا وابذل االعاقة نوع حدد 

.اإلعاقة ذو للشخص الشخصية االحتياجات
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 راصدي يوم االقرتاعلدعم عمل عملية  واقرتاحات أفكار
التحالف املدين جمموعة من األفكار  طور

مهمة نجاح هتدف إىل دعم وإواالقرتاحات التي 
, وفيام ييل أهم هذه األفكار راصدي يوم االقرتاع

 :واالقرتاحات
 االنتخابات يوم قبل

اخلاصة برصد يوم  التدريبية اتاجللس حضور .١
 .االقرتاع

 إجياده من تتمكن بحيث االقرتاع مركز زيارة .٢
 .االنتخابات يوم يف بسهولة

 ستقدم الذي للشخص معرفتك من التأكد .٣
 ديعاموو والية و مالحظاتك تقرير إليه

 .التسليم
 لضامن كراصد بك اخلاصة املواد من تأكد .٤

 .معك إليه حتتاج ما كل وجود
 تسبق التي الليلة يف النوم من وافراً  قسطاً  خذ .٥

 .االنتخاب يوم
 
 االنتخابات يوم يف

 من دقيقة )٣٠( قبل االقرتاع مركز يف تواجد .١
 ٠٦:٣٠أي الساعة  املحدد االفتتاح موعد

 .صباحاً 

 :إحضارك من تأكد .٢
 .لك كراصد الرسمي االعتامد  .أ 
 .و جواز السفرأحوال مدنية أهوية   .ب 
 .رصد يوم االقرتاع دليل  .ج 
 .يوم االقرتاع نامذج  .د 
 .مقالجمموعة أ  .ه 
 ).أمكن إن( مصباح  .و 

 االنتخابات مسؤويل إىل نفسك عن عرف .٣
 عندما هلم اعتامدك وأبرز اآلخرين واملراقبني

 .االقرتاع مركز إىل تصل
 حيث االقرتاع مركز داخل مناسباً  موقعاً  جد .٤

 واملراقبني االنتخابات جلنة رؤية يمكنك
 وصندوق االقرتاع وحجرية اآلخرين
 .االقرتاع

 من االقرتاع مركز خارج البيئة مراقبة تذكر .٥
 .آخر إىل وقت

, اإلمكان قدر بتفصيل مالحظاتك سجل .٦
 اخلمسة األسئلة عىل اإلجابة تذكرو

 وملاذا? متى أين, ماذا, من,: األساسية
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 دليل مركز احلياة للتعامل مع اإلعالم
 اإلعالم وسائل اهتامم يكون نأ املتوقع من

 عالياً  املحلني الراصدين وبنشاطات باالنتخابات
 عىل كبري عالميإ تركيز هناك سيكون شك وبال

 ىلإ العامل ينظر نأ املهم من لذلك الراصد, مرشوع
 املحليني الراصدين و احلياة مركزالتحالف املدين و

 للمعلومات جيد مصدر هنمأ عىل لالنتخابات
 .اخلاصة بتقييم العملية االنتخابية

 ةممارس لالنتخابات املحيل الرصد صبحأ لقدو
 من كثرياً  وتضمن ,العامل حول ةومقبول ةشائع

 لالنتخابات املحليني الراصدين حقوق البلدان
 االنتخابات قوانني يف ةحمدد نصوص خالل من

 املحيل الرصد كان وقد ,بوجودهم ترحب وبالتايل
 التحول لضامن ةساسيأ ةوسيل لالنتخابات

 من العديد يف ةاملستدام ةالديمقراطي نحو السلس
 معايري حققت التيو وروباأ رشق دول

 .األورويب االحتاد ىلإ وانضمت ةالديمقراطي
 الثانية ةاملر هي م٢٠١٠النيابية  نتخاباتاال نإ

 االردن يف املدين املجتمع منظامت فيها ستقوم التي
 ةصور لتقديم لالنتخابات شامل رصد بتنفيذ
 حول اإلحصائية احلقائق عىل قائمة ةمصداقي ذات

 قد التي الترصحيات وكون ,االنتخابية العملية
 املهم من نهإف ,اً جد سةاحس الراصدون هبا يدىل
 لوصف ةاللغ ذات الراصدون يستخدم نأ جدا

 التي والنتائج ورؤيته التحالف ومركز احلياة مهمة
 .ليهاإ يتوصل

 التحالف باسم الرسميني الناطقني تسمية سيتمو
 مع وبالتشاور , الرصد مهمة تنفيذ ةفرت خالل

 بعض دعوة أيضاً  يتم قد الرسميني الناطقني
, فردي بشكل معهم مقابالت إلجراء الراصدين
 ظهور بعد ما وحتىاالقرتاع  يوم من وابتداء
 االنتخابات حول التحالف تقرير صدارإو النتائج

املنسق العام  −احلياة ملركز الرئييس املكتب نإف
 األسئلة مجيععىل  ةاالستجاب سيتوىل −للتحالف

 املقابالت جراءإو اإلعالم وسائل من ةاملقدم
 يأ لك وجهت ذاينصح إلذا  ,ةالصحفي

 التعامل حول سئلةأ يأ لديك كان وأ استفسارات
 الرسمي الناطق ىلإ بتوجيهها تقوم نأ اإلعالم مع

 .احلياة ملركز الرئييس املكتب يف تعيينه تم الذي
 ينبغي السؤال عن وجودك وطبيعة عملك عندو

 )عىل االطالع( مثل عبارات نستخدم نأ كعلي
 ةالديمقراطي ةالعملي )دعم( و االنتخابات

 رأيناه ما حول) التقارير عدادإو ةاملشاهد(
 من) التعلم( و ردنينياأل مواطننيلول ةللحكوم

 .ةالتجرب هذه
 ال الراصدين نأ كذلك تتذكر نأ حاولو

 يسعون وال ةاالنتخابي ةالعملي يف يتدخلون



 

٣٨ 

 ويف االنتخابات, عىل ةللمصادق وأ للتوسط
 ردنينياأل واملواطنني ةاالردني ةاحلكوم نإف ةالنهاي
 .ةالعملي هذه عىل سيحكمون من هم

 بممثلني تلتقي نأ املرجح منباإلضافة إىل ذلك 
 مواقع يف نشطتكأ من كجزء اإلعالم وسائل عن

 االمتناع دائامً  عليكلذا  ليها,إ وجهت التي عملك
 وأ االنتخابات بنتائج ةاملتعلق ةاألسئل ةجابإ عن

 ذلك يف بامالتحالف  مهمة حول برأيك اإلدالء
 ذلك حول ةصحفي صداراتإ يأ من نسخ تقديم
 .االنتخابات قبل نرشها تم

 
 :اإلعالم وسائل ىلإ التحدث حماور

 من حديثك توجيه هتدف املعلومات التالية إىل
 وجهت حال يف الراصدين مهمة مناقشة خالل

اللقاءات  خاللة يف هذا اخلصوص سئلأ ليكإ
يف خمتلف وسائل  الصحفيني من وأ العامة
 .اإلعالم

 
 :الراصد ومرشوع احلياة مركز عن

مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين هو مؤسسة 
بجهود  ٢٠٠٦أردنية غري ربحية تأسست يف أيار 

جمموعة من الشباب األردين الناشط يف املجتمع 
املدين والذي يمتلك خربة يف تنفيذ املشاريع 

ىل متكني املجتمع إحلياة التنموية, ويسعى مركز ا

األردين وبناء قدراهتم وتزويدهم باملهارات 
احلياتية األساسية ملواجهة التحديات التنموية, 
وتفعيل مشاركتهم, ونرش الوعي الالزم لدهيم 
بقيم املجتمع املدين التي تقوم عىل أساس العدل 
واملساواة واحلرية والديمقراطية وتقبل اآلخر, 

  .وسيادة القانون
 تعزيز ةعملي وتيسري حتفيز املركز هدافأ همأ منو

 اختاذ عمليه يف ةاملحلي املجتمعات مشاركة وتنمية
 احلياة يف ةالفاعل مشاركتها خالل من القرار

 .السياسية
 

 الراصد عن

 :لتعلم
 لرصد شاملة حمليه عملية يف تشارك نتأ 

 ةمستقل رصد عملية وهي االنتخابات
 .ةوحمايد

 منظامت هبا تقوم التي الثانية ةاملر هي هذه 
 ىلإ هيدف وهو , مماثل بمجهود املدين املجتمع
 ,ةاملساءل السياسية ةالشفافي ئمباد تعزيز
 احلياة يف ةاملدني ةواملشارك السيايس التمثيل
 .االردن يف السياسية

 من وشابات شبابا الراصدين فريق يتضمن 
 مشرتكه رؤية جتمعهم ةاململك نحاءأ يعمج

 .االردن يف ةالديمقراطي بناء جهود لدعم



 

٣٩ 

 ليشهدوا ةاململك حول الراصدين نرش يتمس 
 .االنتخابات يوم يف االقرتاع جراءاتإ

 
 :االنتخابات رصد عمليات مهيةأ هي ما

 حول ةومستقل ةحمايد نظر وجهة لتقديم 
 .ةاالنتخابي ةالعملي

 ةالعملي عىل االطالع من املواطنني متكني 
 يبعث نأ شأنه من الذي مراأل السياسية

 البالد تبذهلا التي اجلهود حول ةواضح ةبرسال
 .ةالديمقراطي لتعزيز

 ةالثق تعزيز عىل الرصد عمليات تساعد 
 نأ عىل التأكيد خالل من ةالعملي يف ةواملشارك
 .ومتابعون ومنخرطون مهتمون املواطنني

 تقييم يف تساعد نأ الرصد عمليات شأن من 
.القوانني هذه وتنفيذ االنتخاب قوانني كفاءة

 
 اإلعالم وسائل إىل التحدث عند مفيدة نصائح

 اإلعالمن العالقات مع وسائل أعىل الرغم من 
 التحالف, لد اإلعالميسيتوالها فريق التنسيق 

 اإلعالمن تتوجه وسائل أاملحتمل إال انه من 
للراصدين خالل عملية الرصد ويف يوم 

وفيام ييل  ,بمجموعة من التفسريات االنتخاب
ملساعدتك عىل التعامل مع هذه  بعض النصائح

 :املؤسسات
 

 :ن تفعلهأما عليك 
سم مرشوع الراصد انك تتحدث بأتذكر  

والتحالف املدين لرصد ومركز احلياة 
 .وليس بصفتك الشخصيةاالنتخابات النيابية 

ي أي مكان وأي يشء تقوله ويف أن أافرتض  
وقت يتم توثيقه وقد يتم كتابة تقرير به حتى 

نه مهام أيتم ذلك, وتذكر  ن الألو طلبت 
ن لد إكانت طبيعة اللقاء غري رسمية, ف

الصحفي مهمة يقوم هبا وهي احلصول عىل 
 .لعمله الصحفيماده 

 ةاإلجابالتي تريد  األسئلةجب فقط عىل أ 
حاول االلتزام باملعلومات واملحاور وعليها, 

نت من تدير أنك أتذكر وعددت هلا, أالتي 
 .ةاملقابل

ثناء قيامك أعالم بمتابعتك اسمح لوسائل اإل 
ذا كان ذلك إبعملك يف يوم االنتخاب فقط 

 .نك مرتاح لذلكأذا شعرت إو مناسباً 
ن يتم تسليم أىل إن تنتظر أرصح بأن عليك  

كي تعرف كيف تقارير مجيع الراصدين ل
صدار تقرير إنه سيتم أجرت االنتخابات, و



 

٤٠ 

من خالل غرفة عمليات  ويل بالنتائجأ
 .التحالف

ننا هنا فقط لنشهد االنتخابات أ تذكر دائامً  
ليها وليس إسجيل النتائج التي توصل نو

 .بسريها للتدخل
 .مهية الرصدأحول  واجيابياً  لطيفاً  قدم موقفاً  
خر من فريق آىل عضو إللرجوع  كن مستعداً  

 ةجوبألتقديم  كثر استعداداً أالرصد يكون 
 .الناطق الرسمي −  حتديداً  ةً حمدد

 
 :ال تفعلهأما عليك 

بكون االنتخابات  ةاملتعلق األسئلةعن  جتب ال
بناء عىل رصدك, فاحلاالت ) نزهية وشفافةو ةحر(

و أو التزوير أمن سوء السلوك  ة والفرديةاملنفصل
مقارنتها مع معلومات من مناطق عند  املخالفات

 ةقد ال متثل العملي يف وقت الحق خرأ
 .بأكملها ةاالنتخابي

و أقبل  )كيفيه سري االنتخابات(عىل  تعلق ال
, فالتعليقات حول االنتخابات االقرتاعخالل يوم 

 ةتعكس العملي هنا الأقد يتم توثيقها وقد يثبت 
 كاملة ال ةاالنتخابي
, ي يشءأو تتبع التوقعات حول أ ال تتكهن

او  )عندما(و أ) ذاإ(سئلة من نوع أي أاحذر من و
( و أ )?... ذا تم انتخاب فالن فهل سوفإ( مثالً 

 ?) ... نأعندما ينعقد جملس النواب , هل تتوقع 
 ,ةالصحيح اإلجابةمن  ذا مل تكن واثقاً إ ال ختمن
نا ال أسف فآنا أ(ن جتيب بعبارة أس من أوال ب
قدمها حول أي معلومات أليس لدي (و أ) اعرف
 .)ذلك

   



 

٤١ 

 نامذج يوم االقرتاع
 :تشمل نامذج يوم االقرتاع ما ييل

 نموذج رصد افتتاح مراكز االقرتاع 

 الظهرية وقت الراصد مشاهدات نموذج 

 نموذج مشاهدات الراصد وقت املساء 

 وقت إغالق الصناديقنموذج مشاهدات الراصد  

 نموذج مشاهدات الراصد وقت انتهاء الفرز 

 االنتخاب وجرائم اخلطرية االنتهاكات نموذج 



 

٤٢ 
 

 مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 نموذج رصد افتتاح مراكز االقرتاع

 صباحاً ٠٧:٣٠موعد للتسليم هو صباحاً وأخر  ٠٧:١٥صباحاً ولغاية ٠٦:٣٠يعبأ يف الفرتة ما بني 
 

  :وقت الرصد  :اسم الراصد
  :رقم الصندوق  :الدائرة االنتخابية  :املحافظة

  :رمز املركز  :اسم مركز االقرتاع

رمز  السؤال
 السؤال

 رمز اإلجابة
 ال نعم

 y n 1 للناخبني? واضح بشكل حمدد االقرتاع مكانكان  هل
 y n 2 الصناديق? فتح وقت مع املرشحني مندويب تواجد هل
 y n 3 االقرتاع? بعملية للبدء وجاهزيتها الصناديق سالمة من املرشحني مندويب تأكد هل
 y n 4 االقرتاع? قاعة إىل الدخول يف مشاكل أي كراصد واجهتك هل
 y n 5 ?وإعالن ذلك التصويت بطاقات عد تم هل
 y n 6 االقرتاع? مركز يف للرشطة طبيعي غري حضور يوجد هل
 y n 7 االقرتاع? مركز داخل رسمية صفة هلم ليس أو معروفني غري أشخاص وجدت هل
 y n 8 التصويت? إلجراء الرسية فيه تتوافر مكان خصص هل
 y n 9 واضح? مكان ويف مرقمة الصناديقكانت  هل
 y n 10 لالقرتاع? املخصص املكان عند للناخبني وواضحة مرحية بطريقة املرشحني أسامء وضع تم هل
 y n 11 الصناديق? فتح عملية خالل شكو بأي املرشحني مندويب من أي تقدم هل
? السابعةالساعة  متام يف االقرتاع مركز فتح تم هل  y n 12 صباحاً

 .خطياً  النموذج تعبئة من االنتهاء فور القصرية الرسالة رسالإ جيب
 ):املالحظة قبل البند رقم كتابة يرجى نيمع ببند خاصة املالحظة كانت ذاإ( أخر تإيضاحا

 
 
 
 

 :توقيع الراصد بوضوح االستامرة بيانات كافة ذكر رجاء: حظةمال
 أنظر خلف الصفحة للرضورة

  

   

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠ترسل اإلجابات عىل هاتف رقم 

F1



 

٤٣ 
 

 مالحظات هامة عند تعبة النموذج

 .املطلوبة يف النموذج السابق تعبئة كافة البياناتيرجى التأكد من  .١
 .صباحاً  ٠٧:٣٠صباحاً ولغاية  ٠٧:١٥الفرتة ما بني  هيوهذا النموذج, نتائج  إلرسال األوقات املحددةبااللتزام يرجى  .٢
 .وذلك لتسليمه ملنسق الدائرة أو املحافظة املسؤول األصيلاالحتفاظ بالنموذج يرجى  .٣
 .مع منسق الدائرة أو املحافظة االتصال مبارشةإذا كان لديك أي مالحظات أو مشاكل يرجى  .٤

 
 :مثال هام

 فإن اإلجابة التي جيب أن ترسل) ٨(وأن رقم صندوق االقرتاع هو ) ٩٩٩(هو ) املدرسة(إذا افرتضنا أن رمز املركز االنتخايب 
 :عىل النحو التايل) SMS(بالرسالة القصري 

 
السؤال األول وجوابة  •) F1(رقم النموذج  •) أحد الغرف الصفية يف تلك املدرسة(رقم صندوق االقرتاع  •) املدرسة(رمز املركز االنتخايب 

)Y  أوN (•  السؤال الثاين عرش وجوابه... السؤال الثالث وجوابه  •السؤال الثاين وجوابه 
 

Y  نعمتعني    N  التعني 
 

 :كام هو موضح يف املثال التايل
999.8.f1.1n.2n.3n.4n.5n.6n.7n.8n.9n.10y.11y.12y 

 
 :أرقام هواتف مهمة

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠):                (رقم هاتف منسق حمافظة 
 ٠٧٩٧٦٠١٠٧٨): جماين من أي خط زين(رقم اخلط الساخن 

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: الرقم اخلاص باستقبال الرسائل
 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: رقم غرفة العمليات اخلاص بمحافظتك

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠أو  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: أرقام هواتف الطوارئ



 

٤٤ 
 

 مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 مشاهدات الراصد وقت الظهريةنموذج 

 ظهراً :٠١وأخر موعد للتسليم هو  ظهراً  ٠١:٠٠صباحاً ولغاية ٠٧:٣٠يعبأ يف الفرتة ما بني 
 

  :وقت الرصد  :اسم الراصد
  :رقم الصندوق  :الدائرة االنتخابية  :املحافظة

  :رمز املركز  :اسم مركز االقرتاع

رمز  السؤال
 السؤال

 رمز اإلجابة
 ال نعم

 y n 1 االقرتاع? مركز داخل انتخابية دعاية توجد هل
 y n 2 الناخبني?أحوال  هوية من االقرتاع جلنة تتحقق هل
 y n 3 هبم? اخلاصة املدنية األحوال هوية إبراز دون باالقرتاع للناخبني يسمح هل
 y n 4 األمي? للتصويت خاص سجل يوجد هل
 y n 5 اخلاصة? االحتياجات ذوي الستقبال جمهز االقرتاع مركزكان  هل
 y n 6 رسي? بشكل بأصواهتم اإلدالء اخلاصة االحتياجات ذوي عىل السهل منكان  هل
 y n 7 فعالة? بطريقة االقرتاع مكان تدير االقرتاع جلنة أن يبدو هل
 y n 8 االقرتاع? جلنة موافقة دون االقرتاع مركزإىل  شخص أي دخل هل
 y n 9 برسية? االقرتاع من الناخبون متكن هل
 y n 10 اقرتاعهم? أثناء الناخبني عىل ضغوطات أي مورست هل
 y n 11 اجلامعي? االقرتاع من حاالت أي هناك كان هل
 y n 12 قانوين? سبب دون االقرتاع من الناخبني من أي منع تم هل
 y n 13 االقرتاع? مركز عند الرشطة لرجال كبري تواجد هناككان  هل
 y n 14 رسمية? شكاوي أي تقديم تم هل, املندوبني سؤال أو مشاهدتك خالل من
 y n 15 التصويت? تكرار ملنع احلكومة اعتمدهتا التي الصحيحة الطريقة استخدام يتم هل
 y n 16 كان? سبب ألي االقرتاع عملية توقفت هل
 y n 17 مرتفع? بصوت علني تصويت حاالت هناككان  هل

 .خطياً  النموذج تعبئة من االنتهاء فور القصرية الرسالة رسالإ جيب
 وكتابتها عىل خلف النموذج )املالحظة قبل البند رقم كتابة يرجى نيمع ببند خاصة املالحظة كانت ذاإ( أخر تإيضاحا

 :توقيع الراصد بوضوح االستامرة بيانات كافة ذكر رجاء: حظةمال
 أنظر خلف الصفحة للرضورة

  

   

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠ترسل اإلجابات عىل هاتف رقم 

F2



 

٤٥ 
 

 مالحظات هامة عند تعبة النموذج

 .املطلوبة يف النموذج السابق تعبئة كافة البياناتيرجى التأكد من  .١
 .ظهراً  ٠١:١٥ولغاية  ظهراً  ٠١:٠٠الفرتة ما بني  هيونتائج هذا النموذج,  إلرسال األوقات املحددةبااللتزام يرجى  .٢
 .وذلك لتسليمه ملنسق الدائرة أو املحافظة املسؤول االحتفاظ بالنموذج األصيليرجى  .٣
 .مع منسق الدائرة أو املحافظة االتصال مبارشةإذا كان لديك أي مالحظات أو مشاكل يرجى  .٤

 
 :مثال هام

 فإن اإلجابة التي جيب أن ترسل) ٨(وأن رقم صندوق االقرتاع هو ) ٩٩٩(هو ) املدرسة(إذا افرتضنا أن رمز املركز االنتخايب 
 :عىل النحو التايل) SMS(بالرسالة القصري 

السؤال األول وجوابة  •) F2(رقم النموذج  •) أحد الغرف الصفية يف تلك املدرسة(رقم صندوق االقرتاع  •) املدرسة(رمز املركز االنتخايب 
)Y  أوN (•  السؤال الثاين عرش وجوابه... السؤال الثالث وجوابه  •السؤال الثاين وجوابه 

Y  نعمتعني    N  التعني 
 :التايلكام هو موضح يف املثال 

999.8.f2.1n.2n.3n.4n.5n.6n.7n.8n.9n.10y.11y.12y.13y.14y.15y.16y.17y 

 
 :أرقام هواتف مهمة

 ٠٧٩٧٦٠١٠٧٨): جماين من أي خط زين(رقم اخلط الساخن  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠(               ): رقم هاتف منسق حمافظة 
 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: اخلاص بمحافظتكرقم غرفة العمليات  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: الرقم اخلاص باستقبال الرسائل

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠أو  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: أرقام هواتف الطوارئ
 

 ):املالحظة قبل البند رقم كتابة يرجى نيمع ببند خاصة املالحظة كانت ذاإ( أخر تإيضاحا
 
 
 
 
 
 
 

  



 

٤٦ 
 

 مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 املساءمشاهدات الراصد وقت نموذج 

 مساءاً ٠٦:٤٥وأخر موعد للتسليم هو  مساءاً  ٠٦:٣٠ولغاية  ظهراً  ٠١:٠٠يعبأ يف الفرتة ما بني 
 

  :وقت الرصد  :اسم الراصد
  :رقم الصندوق  :الدائرة االنتخابية  :املحافظة

  :رمز املركز  :اسم مركز االقرتاع

رمز  السؤال
 السؤال

 رمز اإلجابة
 ال نعم

 y n 1 االقرتاع? مركز داخل انتخابية دعاية توجد هل
 y n 2 مرتفعة? التصويت نسبة تبدو هل
 y n 3 الناخبني?أحوال  هوية من االقرتاع جلنة تتحقق هل
 y n 4 رسي? بشكل بأصواهتم اإلدالء اخلاصة االحتياجات ذوي عىل السهل من هل
 y n 5 فعالة? بطريقة االقرتاع مكان تدير االقرتاع جلنة أن يبدو هل
 y n 6 هبم? اخلاصة املدنية األحوال هوية إبراز دون باالقرتاع للناخبني يسمح هل
 y n 7 االقرتاع? جلنة موافقة دون االقرتاع مركزإىل  شخص أي دخل هل
 y n 8 برسية? االقرتاع من الناخبون متكن هل
 y n 9 اقرتاعهم? أثناء الناخبني عىل ضغوطات أي مورست هل
 y n 10 اجلامعي? االقرتاع من حاالت أي هناك كان هل
 y n 11 قانوين? سبب دون االقرتاع من الناخبني من أي منع تم هل
 y n 12 االقرتاع? مركز عند الرشطة لرجال كبري تواجد هناككان  هل
 y n 13 االقرتاع? يوم خالل رسمية شكاوي أي تقديم تم هل, املندوبني سؤال أو مشاهدتك خالل من
 y n 14 التصويت? تكرار ملنع احلكومة اعتمدهتا التي الصحيحة الطريقة استخدام يتم هل
 y n 15 كان? سبب ألي االقرتاع عملية توقفت هل
 y n 16 مرتفع? بصوت علني تصويت حاالت هناككان  هل

 .خطياً  النموذج تعبئة من االنتهاء فور القصرية الرسالة رسالإ جيب
 وكتابتها عىل خلف النموذج )املالحظة قبل البند رقم كتابة يرجى نيمع ببند خاصة املالحظة كانت ذاإ( أخر تإيضاحا

 :توقيع الراصد بوضوح االستامرة بيانات كافة ذكر رجاء: حظةمال
 أنظر خلف الصفحة للرضورة

  

   

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠ترسل اإلجابات عىل هاتف رقم 

F3



 

٤٧ 
 

 مالحظات هامة عند تعبة النموذج

 .املطلوبة يف النموذج السابق تعبئة كافة البياناتيرجى التأكد من  .١
 .مساءاً  ٠٦:٤٥ولغاية مساءاً  ٠٦:٣٠الفرتة ما بني  هيونتائج هذا النموذج,  إلرسال األوقات املحددةبااللتزام يرجى  .٢
 .وذلك لتسليمه ملنسق الدائرة أو املحافظة املسؤول االحتفاظ بالنموذج األصيليرجى  .٣
 .مع منسق الدائرة أو املحافظة االتصال مبارشةإذا كان لديك أي مالحظات أو مشاكل يرجى  .٤

 
 :مثال هام

 فإن اإلجابة التي جيب أن ترسل) ٨(وأن رقم صندوق االقرتاع هو ) ٩٩٩(هو ) املدرسة(إذا افرتضنا أن رمز املركز االنتخايب 
 :عىل النحو التايل) SMS(بالرسالة القصري 

السؤال األول وجوابة  •) F3(رقم النموذج  •) أحد الغرف الصفية يف تلك املدرسة(رقم صندوق االقرتاع  •) املدرسة(رمز املركز االنتخايب 
)Y  أوN (•  السؤال الثاين عرش وجوابه... السؤال الثالث وجوابه  •السؤال الثاين وجوابه 

Y  نعمتعني    N  التعني 
 :كام هو موضح يف املثال التايل

999.8.f3.1n.2n.3n.4n.5n.6n.7n.8n.9n.10y.11y.12y.13y.14y.15y.16y 

 
 :أرقام هواتف مهمة

 ٠٧٩٧٦٠١٠٧٨): جماين من أي خط زين(رقم اخلط الساخن  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠(               ): رقم هاتف منسق حمافظة 
 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: رقم غرفة العمليات اخلاص بمحافظتك ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: الرقم اخلاص باستقبال الرسائل

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠أو  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: هواتف الطوارئأرقام 
 

 ):املالحظة قبل البند رقم كتابة يرجى نيمع ببند خاصة املالحظة كانت ذاإ( أخر تإيضاحا
 
 
 
 
 
 
 

  



 

٤٨ 
 

 مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 وقت إغالق الصناديقمشاهدات الراصد نموذج 

 مساءاً ٠٧:٢٠وأخر موعد للتسليم هو  مساءاً  ٠٧:١٠ولغاية  مساءاً  ٠٦:٤٥يعبأ يف الفرتة ما بني 
 

  :وقت الرصد  :اسم الراصد
  :رقم الصندوق  :الدائرة االنتخابية  :املحافظة

  :رمز املركز  :اسم مركز االقرتاع

رمز  السؤال
 السؤال

 رمز اإلجابة
 ال نعم

 y n 1 منها? جزء أو/اللجنة تغيري أو استبدال تم هل
 y n 2 املرشحني? مندويب من أي طرد تم هل
 y n 3 إغالقه? حتى االقرتاع مركز داخل بالتواجد لك سمح هل
 y n 4 بأصواهتم? اإلدالء مساء السابعة الساعة بحلول الطابور يف املصطفني للمواطنني سمح هل
 y n 5 املحدد? بالوقت االقرتاع صندوق إغالق تم هل
 y n 6 املقرتعني? قائمة يف املوجودة األسامء عدد مع الصندوق يف األوراق عدد تطابق هل
 y n 7 الفرز? بحضور لك سمح هل

 .خطياً  النموذج تعبئة من االنتهاء فور القصرية الرسالة رسالإ جيب
 )املالحظة قبل البند رقم كتابة يرجى نيمع ببند خاصة املالحظة كانت ذاإ( أخر تإيضاحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :توقيع الراصد بوضوح االستامرة بيانات كافة ذكر رجاء: حظةمال
 أنظر خلف الصفحة للرضورة

  

   

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠ترسل اإلجابات عىل هاتف رقم 

F4



 

٤٩ 
 

 مالحظات هامة عند تعبة النموذج

 .املطلوبة يف النموذج السابق تعبئة كافة البياناتيرجى التأكد من  .١
 .مساءاً  ٠٧:٢٠ولغاية مساءاً  ٠٧:١٠الفرتة ما بني  هيونتائج هذا النموذج,  إلرسال األوقات املحددةبااللتزام يرجى  .٢
 .وذلك لتسليمه ملنسق الدائرة أو املحافظة املسؤول االحتفاظ بالنموذج األصيليرجى  .٣
 .مع منسق الدائرة أو املحافظة االتصال مبارشةإذا كان لديك أي مالحظات أو مشاكل يرجى  .٤

 
 :مثال هام

 فإن اإلجابة التي جيب أن ترسل) ٨(وأن رقم صندوق االقرتاع هو ) ٩٩٩(هو ) املدرسة(رمز املركز االنتخايب  إذا افرتضنا أن
 :عىل النحو التايل) SMS(بالرسالة القصري 

السؤال األول وجوابة  •) F4(رقم النموذج  •) أحد الغرف الصفية يف تلك املدرسة(رقم صندوق االقرتاع  •) املدرسة(رمز املركز االنتخايب 
)Y  أوN (•  السؤال الثاين عرش وجوابه... السؤال الثالث وجوابه  •السؤال الثاين وجوابه 

Y  نعمتعني    N  التعني 
 :كام هو موضح يف املثال التايل

999.8.f4.1n.2n.3n.4n.5y.6y.7y 

 
 :أرقام هواتف مهمة

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠(               ): رقم هاتف منسق حمافظة 
 ٠٧٩٧٦٠١٠٧٨): جماين من أي خط زين(رقم اخلط الساخن 

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: الرقم اخلاص باستقبال الرسائل
 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: رقم غرفة العمليات اخلاص بمحافظتك

  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠أو  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: أرقام هواتف الطوارئ



 

٥٠ 
 

 مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 انتهاء الفرزوقت مشاهدات الراصد نموذج 

 الذي تتواجد فيهيعبأ هذا النموذج حال االنتهاء من عملية الفرز يف الصندوق 
 

  :وقت الرصد  :اسم الراصد
  :رقم الصندوق  :الدائرة االنتخابية  :املحافظة

  :رمز املركز  :اسم مركز االقرتاع

 اإلجابة السؤال

  املقرتعني? قائمة يف املسجلني لألشخاص الكيل العدد. ١
  املستخدمة? غري االنتخاب لبطاقات الكيل العدد. ٢
  االقرتاع? صندوق يف املوجودة للبطاقات الكيل العدد. ٣
  الصندوق? داخل وجدت التي الفارغة البطاقات متضمناً  الصاحلة غري للبطاقات الكيل العدد. ٤
  الصندوق? يف وجدت التي الصاحلة للبطاقات الكيل العدد. ٥
  الفارغة? للبطاقات التقريبي الكيل العدد. ٦

 .خطياً  النموذج تعبئة من االنتهاء فور القصرية الرسالة رسالإ جيب
 )املالحظة قبل البند رقم كتابة يرجى نيمع ببند خاصة املالحظة كانت ذاإ( أخر تإيضاحا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :توقيع الراصد بوضوح االستامرة بيانات كافة ذكر رجاء: حظةمال
 أنظر خلف الصفحة للرضورة

  

   

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠ترسل اإلجابات عىل هاتف رقم 

F5



 

٥١ 
 

 مالحظات هامة عند تعبة النموذج

 .املطلوبة يف النموذج السابق تعبئة كافة البياناتيرجى التأكد من  .١
 .مساءاً  ٠٧:٢٠ولغاية مساءاً  ٠٧:١٠الفرتة ما بني  هيونتائج هذا النموذج,  إلرسال األوقات املحددةبااللتزام يرجى  .٢
 .لتسليمه ملنسق الدائرة أو املحافظة املسؤولوذلك  االحتفاظ بالنموذج األصيليرجى  .٣
 .مع منسق الدائرة أو املحافظة االتصال مبارشةإذا كان لديك أي مالحظات أو مشاكل يرجى  .٤

 
 :مثال هام

 فإن اإلجابة التي جيب أن ترسل) ٨(وأن رقم صندوق االقرتاع هو ) ٩٩٩(هو ) املدرسة(إذا افرتضنا أن رمز املركز االنتخايب 
 :عىل النحو التايل) SMS(بالرسالة القصري 

السؤال األول وجوابة  •) F4(رقم النموذج  •) أحد الغرف الصفية يف تلك املدرسة(رقم صندوق االقرتاع  •) املدرسة(رمز املركز االنتخايب 
)Y  أوN (•  السؤال الثاين عرش وجوابه... السؤال الثالث وجوابه  •السؤال الثاين وجوابه 

Y  نعمتعني    N  التعني 
 :كام هو موضح يف املثال التايل

999.8.f4.1n.2n.3n.4n.5y.6y.7y 

 
 :أرقام هواتف مهمة

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠(               ): رقم هاتف منسق حمافظة 
 ٠٧٩٧٦٠١٠٧٨): جماين من أي خط زين(رقم اخلط الساخن 

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: الرقم اخلاص باستقبال الرسائل
 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: العمليات اخلاص بمحافظتكرقم غرفة 

  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠أو  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: أرقام هواتف الطوارئ



 

٥٢ 
 

 مركز احلياة لتنمية املجتمع املدين م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 االنتخاب وجرائم اخلطرية االنتهاكات نموذج

 ويرسل مبارشة لغرفة العمليات التالية حدوث أي من احلوادث أو االنتهاكاتيعبأ هذا النموذج حال 
 

  :وقت الرصد  :اسم الراصد
  :رقم الصندوق  :الدائرة االنتخابية  :املحافظة

  :رمز املركز  :اسم مركز االقرتاع

 عدد املرات رمز السؤال االنتهاك اخلطري أو جريمة االنتخاب

  1 اإلطالق عىل االقرتاع مركز فتح عدم
  2 االنتخابات راصدي طرد

 3 االقرتاع من منعهم أو الناخبني عىل لتأثريا
 4 األصوات رشاء

 5 قانوين غري بشكل مدنية أحوال هوية مصادرة
 6 مرة من ألكثر التصويت

 7 اإللكرتوين الربط شبكة أو اإللكرتوين النظام أو احلاسوب أجهزة تعطل
 8 املرشحني مندويب طرد
 9 وشغب عنف أعامل
 10 االقرتاع عملية توقف
 11 العسكريني اقرتاع
 12 الناخبني قائمة إىل أسامء إضافة

 13 األصوات فرز أثناء التالعب
 .حدوث أي من االنتهاكات الواردة يف القائمة أعاله القصرية الرسالة رسالإ جيب

 )املالحظة قبل البند رقم كتابة يرجى نيمع ببند خاصة املالحظة كانت ذاإ( أخر تإيضاحا
 
 
 
 

 :توقيع الراصد بوضوح االستامرة بيانات كافة ذكر رجاء: حظةمال
 أنظر خلف الصفحة للرضورة

  

   

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠ترسل اإلجابات عىل هاتف رقم 

F6



 

٥٣ 
 

 مالحظات هامة عند تعبة النموذج

 .املطلوبة يف النموذج السابق تعبئة كافة البياناتيرجى التأكد من  .١
 .مبارشة عند حدوث إي من االنتهاكات الواردة يف القائمة هيونتائج هذا النموذج,  إلرسال األوقات املحددةبااللتزام يرجى  .٢
 .وذلك لتسليمه ملنسق الدائرة أو املحافظة املسؤول االحتفاظ بالنموذج األصيليرجى  .٣
 .مع منسق الدائرة أو املحافظة االتصال مبارشةإذا كان لديك أي مالحظات أو مشاكل يرجى  .٤

 
 :مثال هام

 فإن اإلجابة التي جيب أن ترسل) ٨(وأن رقم صندوق االقرتاع هو ) ٩٩٩(هو ) املدرسة(إذا افرتضنا أن رمز املركز االنتخايب 
 :عىل النحو التايل) SMS(بالرسالة القصري 

رمز  • رمز االنتهاك •) F4(رقم النموذج  •) أحد الغرف الصفية يف تلك املدرسة(رقم صندوق االقرتاع  •) املدرسة(رمز املركز االنتخايب 
 إلخ...  االنتهاك
 

 :كام هو موضح يف املثال التايل
999.8.f6.1.2 

 
 :أرقام هواتف مهمة

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠(               ): رقم هاتف منسق حمافظة 
 ٠٧٩٧٦٠١٠٧٨): خط زينجماين من أي (رقم اخلط الساخن 

 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: الرقم اخلاص باستقبال الرسائل
 ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: رقم غرفة العمليات اخلاص بمحافظتك

  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠أو  ٠٧٩٠٠٠٠٠٠٠: أرقام هواتف الطوارئ




