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 متهيد
 لرصد املدين التحالف من الدليل هذا إعداد تم

مركز احلياة  هدوقالذي ي  "راصد" النيابية االنتخابات
 يف − احلياة مركز عتمدا حيث ,لتنمية املجتمع املدين

 الدولية املامرسات أفضل عىل − الدليل هلذا وضعه
وجتربته يف  النيابية لالنتخابات املحيل بالرصد املتعلقة

, من م٢٠٠٧رصد االنتخابات النيابية األردنية 
 بأن "راصد" املدين التحالفجانب آخر يؤمن 

 فريداً  دوراً  يلعبون املحايدين االنتخابات راصدي
 أنحاء شتى يف الديمقراطية ودفع تعزيز يف وهاماً 
 إنشاء دعم عىل احلياة مركز يعمل لذلك,. العامل

 يف ومستدامة وفعالة ومستقلة حمايدةحملية  قدرات
 الدليل هذا إعداد تم وقد. نتخاباتاال رصدل األردن
 الذين املحايديناملحليني  الراصدين عمل لدعم

األردنية  الربملانية االنتخابات سري برصد سيقومون
 إىل مبدئياً  الدليل هذا هيدف وفيام. م٢٠١٠ يف القادمة
 من فإنه ,"راصد"التحالف املدين  راصدي عمل دعم

 .أيضاً  نرشه من أخر منظامت تستفيد أن املرجو
 من واسع نطاق تقديم إىل الدليل هذا يسعى

 لعملية رصدهم يف الراصدين هتم التي املعلومات
 تعنى. االنتخابية احلمالت وفرتة املرشحني تسجيل
 لرصد األساسية باملبادئ الدليل من األوىل األقسام

 تتناول حني يف املحايد, الراصد ودور االنتخابات

 حيكم الذي األردين القانوين اإلطار منه أخر أقسام
 املرشح فعاليات وينظم املرشحني تسجيل عملية
 األقسام وتعرضكام . االنتخابية احلملة فرتة خالل

 "راصد"التحالف املدين  خطة الدليل من األخرية
 نامذج وكذلك التقارير إعدادو الرصد بأعامل اخلاصة
 املفيدة األفكار من جمموعة الدليل يطرح كام. الرصد
 .العامل حول الراصدين خربة إىل تستند والتي
 من مستفادة ودروس قصص عىل الدليل هذا يعتمد
. العامل حول لالنتخابات املحيل الرصد جهود

 أن "راصد"والتحالف املدين  حياة مركز يود ولذلك,
 الوطني الديمقراطي للمعهد وشكره امتنانه عن يعرب

 اخلطيب ملى واآلنسة شيهو )نيتي( أريانيت والسيد
والتحالف املدين  احلياة مركز إطالع يف ملساعدهتم

 أن احلياة مركز يود كام. التجارب هذه عىل "راصد"
 رصد منظامت من العديد ومهنية تفاين يثمن

 ووضع وحتليل إجراء يف سامهت والتي االنتخابات,
 ذلك, من واألهم. التجارب هبذه املتعلقة التقارير

يشيد ويقدر جهود  "راصد"التحالف املدين  فإن
 االنتخابات برصد قاموا الذين املدنيني لنشطاءآالف ا

 والقيم املامرسات وترسيخ لتعزيز كوسيلة بلداهنم يف
 .الديمقراطية



 جدول املحتويات
 

   



 مقدمة
لالنتخابات فإنك تقدم مسامهة  كراصد حمايد! هتانينا

حيث سيزيد عملك هامة للديمقراطية يف األردن, 
من الثقة الشعبية يف العملية االنتخابية وحيول دون 

معاً سنحتفل بانتخاب الربملان . االنتهاكات املحتملة
األردين, وسنتأكد من خالل عملنا من متتع الربملان 

 .بثقة ورضا الشعب األردين
كام سيساهم عملك كعضو يف فريق رصد 

وذلك . ألردناالنتخابات يف تعزيز الديمقراطية يف ا
 :عن طريق

تسهم مساعي الرصد املحيل من قبل  أوالً,
املؤسسات غري احلكومية يف عمليات االنتخاب 
احلقيقية من خالل تشجيع املامرسات األكثر نزاهةً يف 

جياد مجهور ناخبني أكثر إاحلمالت االنتخابية ويف 
 .إطالعاً ودراية

, وتدريب تسهم مساعي الراصد املحيل يف تعليم  ثانياً
التنظيمية الرضورية عىل املهارات ملواطنني ا

للمشاركة بفعالية ونشاط يف احلياة السياسية للبالد 
حيث تعلمنا التجربة العاملية أن اجلامعات التي تولت 

واملحايدة مسؤولية بناء قدراهتا املحلية املستقلة 
لرصد االنتخابات غالباً ما تطورت لتصبح منظامت 

أوسع, مسهمةً بذلك يف تنمية  مدنية ذات قاعدة
وهذا بدوره قد عزز من إمكانيات  ,املجتمع املدين

لمواطن يف األوسع لشاركة املسيايس والوار احل
 .احلكم وضاعف من الثقة العامة يف احلكومة

سيخضع إجراء االنتخابات لإلطار القانوين األردين 
الدستور وقانون  −  وال ينحرص يف −  الذي يتألف من

ج ك حتتاويف حني أن. م٢٠١٠جملس النواب  انتخاب
ىل االطالع عىل القانون بشكل إلالنتخابات كراصد 

أن تعرف ما ينص عليه من الرضوري ال انه من إعام 
والتزامات ألطراف العملية االنتخابية حقوق 
هي األنشطة املسموح هبا وغري املسموح  وحتديد ما

أمر بالقانون وما ينص عليه عرفة املذلك إن  ,هبا
لتحديد  سايس يف دورك كراصد لالنتخاباتأ

 .االنتهاكات ورصدها
ن يكون هلم أيتمتع كافة املواطنني األردنيني بحق 

ولكن . رأهيم املتعلق باملتنافسني يف االنتخابات املقبلة
بصفتك راصداً لالنتخابات, يتوجب عليك التعبري 

قرتاع الرسي عن ذلك الرأي فقط من خالل اال
حيث تستند , وليس يف أثناء أدائك لواجباتك

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

 .بجميع مراحله



 املدينمركز احلياة لتنمية املجتمع 
 أردنية مؤسسةمركز احلياة لتنمية املجتمع املدين هو 

 جمموعة بجهود م٢٠٠٦ أيار يف تأسست ربحية غري
 والذي املدين املجتمع يف الناشط األردين الشباب من

 جاءتحيث  التنموية, املشاريع تنفيذ يف خربة يمتلك
 وبناء األردين املجتمع لتمكني احلياة مركز فكرة

 األساسية احلياتية باملهارات وتزويدهم قدراهتم
 مشاركتهم, وتفعيل التنموية, التحديات ملواجهة
 التي املدين املجتمع بقيم لدهيم الالزم الوعي ونرش
 واحلرية ةواملساوا العدل ساسأ عىل تقوم

 .القانون وسيادة اآلخر, وتقبل والديمقراطية
مجيع  تشمل نأ جيب التنمية نأب احلياة مركز ويؤمن

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

 هذه يف اجلنسني كال مشاركة عىل الرتكيز مع التنمية
 جمموعة تضم حملية شبكة نشاءإ ىلإ ضافةإ ,األنشطة

 يف تنترش التي وفروعه املدين املجتمع مؤسسات من
 العمل برضورة املركز يؤمن كام. واربد وعامن الكرك
 من العديد يف عضو فهو والدويل, العريب الصعيد عىل

 شقيقة مؤسسة نشاءإ يف ساهم كام الدولية, الشبكات

 يف فلسطني يف نابلس مدينة يف احلياة مركز اسم حتت
 .م٢٠٠٩ العام

 
 :األهداف

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

 .التنموية التحديات
 املحيل مستو عىل املجتمعات وتطوير متكني 

 .القرار اختاذ عملية يف للمشاركة
 اجلنسني, بني ةاملساوا الديمقراطية, قيم نرش 

 املجتمعات بني القانون وسيادة الرشيدة احلاكمية
 .واإلقليمية املحلية

 مؤسسات من  مكونة تنموية شبكة واستدامة بناء 
 تشارك احلكومية وغري ,حكومية ودولية حملية
 .وأهدافه رسالته املركز

 للتأثري  فاعل مهم كعنرص اإلعالم دور تفعيل 
 .االجيايب التغيري وخلق

 خمتلف يف واألديان والثقافات حوار قيم نرش 
 .العامل أنحاء

 
 



  "راصد"التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 

لرصد االنتخابات النيابية  املدين التحالفتشكل 
 املجتمع مؤسسات من مؤسسة) ٢٥( من "راصد"

 ولغاية النيابية االنتخابات رصد لغاية األردنية املدين
 العملية تطوير يف للمسامهة فاعل كفريق العمل

 من جمموعة إعداد عىل التحالف عملو الديمقراطية,

 خالهلا من يعمل التي السلوك مدونة لتوثيق األسس
 السادس للمجلس النيابية االنتخابات رصد فريق
) ٢٠٠٠( يشارك إن املتوقع من حيث م٢٠١٠ عرش
 تاريخ يف االنتخابات لرصد عملية أكرب يف راصد
 .األردنية الديمقراطية العملية

 
 :وأعضاء التحالف هم

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

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

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

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

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

 الزرقاء/  نادي بلعام الثقايف االجتامعي منتد السلط الثقايف
 نادي الزرقاء الثقايف مجعية لواء اهلاشمية

  منتد الوحدات الثقايف
 

   



 اخلاصة برصد االنتخابات قواعد السلوك
يف دعم القيم العاملية حلقوق اإلنسان  اموفقاً ملهمته

واحلريات, يتمثل هدف مركز احلياة لتنمية املجتمع 
والتحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية املدين 

يف ضامن شفافية ونزاهة العمليات  "راصد"
 .االنتخابية يف األردن

ويتمثل اهلدف من مدونة قواعد السلوك هذه ضامن 
 إىل باإلضافةإدارة أنشطة راصدي االنتخابات بنزاهة 

 .اإلسهام يف تعزيز الثقة العامة يف العملية االنتخابية
بناء عىل ذلك, سيقوم مركز احلياة والتحالف املدين 

بالتوقيع عىل املبادئ املنصوص مجيع الراصدين و
لوك هذه واخلاصة برصد عليها يف قواعد الس
 .االنتخابات والتقيد هبا

 
 القواعد
يقوم الراصدون بضامن التطابق التام  

لسلوكهم مع اإلطار القانوين والقوانني 
 .واألنظمة األردنية

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

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

 .املرشحني
يقوم الراصدون عندما يتطلب األمر  

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

ممارستهم ألعامهلم يف كافة األوقات بحمل 
وارتداء أو إبراز شارات أو بطاقات التعريف 

رز والصادرة عن مركز املقررة عىل نحو با
احلياة والتحالف املدين ألغراض رصد 

 .االنتخابات
يمتنع الراصدون عن محل أو ارتداء أو إبراز  

أي مادة انتخابية أو أي قطعة مالبس أو شعار 
أو ألوان أو شارات أو مواد أخر تدل عىل 
دعم أي حزب أو مرشح, أو تتعلق بأي من 

 .اتالقضايا موضوع اخلالف يف االنتخاب
   



 االنتخابات ورصد والنزهية احلرة تلالنتخابا األساسية املبادئ
 عىل االنتخايب النظام ينص أن ينبغي عام, بشكل

 لكل بالنسبة القانوين اإلطار من كجزء إجراءات
 وهذه االنتخابية, العملية يف أمهية ذي جانب

 العملية مقومات تقدم أن شأهنا من اإلجراءات
 :تتضمن وهذه السليمة,
 إلجراءات اهلامة األخرية باملواعيد إشعار .١

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

 فرصة عىل احلصول أو استامع جلسة .٢
 املناقشات أو اآلراء طرح أجل من لالستامع

 أو إداري حكم صدور قبل اهلامة الوقائع أو
 .االنتخاب أنظمة إقرار

 األحكام أو للقرارات املستقلة املراجعة فرصة .٣
 واملقاييس املعايري ذلك يف بام اهلامة,

 والتي الطعون حتكم التي املحددة اإلجراءات
 .املناسب الوقت يف أحكام صدور تضمن

 للحقوق انتقاص أي إلصالح الفعالة املعاجلة .٤
 .باملشاركة املتعلقة أو االنتخابية أو السياسية

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

 انتخابات إجراء عىل سرتكز أنك حني ويف. العامل
 من إدارهتا وتتم األردن وقوانني لدستور ختضع معينة
 أيضاً  املهم من فإنه االنتخابات, إدارة سلطات قبل

 النزهية االنتخاب لعملية العاملي النموذج وضع
 .االعتبار يف واحلرة
 الدول عىل حمددة التزامات الدويل القانون يفرض

 االنتخابات, بإجراء تتعلق االنتخابية والسلطات
 وإعالن اإلنسان حلقوق العاملي اإلعالن يضع حيث

 االحتاد وإعالن) ODIHR( و) OSCE( و كوبنهاغن
 من عدداً  الدولية الوثائق من وغريها الدويل الربملاين
 .الديمقراطية لالنتخابات األساسية الرشوط
 لالنتخابات األساسية املعايري أدناه اجلدول يلخص
 الوثائق هلذه وفقاً  والنزهية احلرة

 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
 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
 حكومة يف املشاركة يف احلق شخص لكل .١٠

 للرتشح متساوية بفرصة يتمتع أن وله بلده
 .لالنتخابات

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

 .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 ينبغي. ونزهية شفافة
 :رئيسني سؤالني عن اإلجابة إىل االنتخابية للعملية
 مع يتوافق بام االنتخابية العملية إدارة متت هل 

 الدولية والقواعد االنتخابات قانون أحكام
 يف مشاكل ألي املادي التأثري درجة هي ما 

 االنتخابات? نتيجة
 هذين عىل باإلجابة املتعلقة املبادئ من عدد هنالك

 :السؤالني
 )١( املبدأ

 عادلة فرصة املؤهلني األشخاص كافة منح جيب
 كافة إعطاء جيب كام االنتخابات, يف للتنافس

 .احلر التصويت فرصة املؤهلني األشخاص
. دولياً  به املعرتف االقرتاع حق من املبدأ هذا ينبثق
 مالئمة غري بصورة املؤهلون الناخبون يمنع فعندما

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

 ذلك عىل بناء تم قد وأنه مرشوع غري نحو عىل
. لدهيم األساسية اإلنسان حقوق من االنتقاص
 نطاق عىل التصويت حق من احلرمان يربز وحيثام
 االنتخابات, نتيجة تغيري إىل يؤدي قد فإنه واسع,



 رشعية حول جادة تساؤالت يثري الذي األمر
 يسمح عندما ذلك, غرار وعىل. االنتخاب
 أو التصويت يف املشاركة املؤهلني غري لألشخاص

 باعتبارها صحيحة غري أصوات احتساب يتم عندما
 ملء أو املزدوج التصويت خالل من( كذلك

 إحلاق يتم فإنه ,)زائفة بأصوات االقرتاع صندوق
 .مماثل نحو عىل االنتخاب برشعية الرضر

 
 حجم نحدد أن الرضوري من احلالتني, كلتا ويف

 فئة يف متكافئة غري بصورة تؤثر كانت ما وإذا املشاكل
 تؤثر كانت ما إذا حتديد أجل من الناخبني من معينة
 .االنتخاب يف مادياً 

 
 )٢( املبدأ

 األساسية احلريات االنتخاب عملية حتمي أن ينبغي
 .الرأي عن والتعبري للتجمع

 ملس حال يف فقط حرة االنتخابات اعتبار يمكن
 السياسية رؤيتهم عن التعبري يف حرية املتنافسون

 اإلطار أو الدستور مع تتعارض ال التي الرؤية(
 أهنم الناخبون رأ حال ويف ألنصارهم,) القانوين

 و. املنفردة إلرادهتم وفقاً  التصويت من ممنوعني غري
 والرتهيب للموارد العادل غري التوزيع يفرض
 التأييد حشد يف املتنافسني حرية ضامن وعدم والرشوة

 نفع إىل ستؤدي العتقادهم وفقاً  التي لرؤيتهم
 التصويت رسية ضامن عدم أن كام والبالد, املجتمع

 هتديدات تفرض كلها) املنظورة أو الفعلية سواء(
 غري املعاملة ومتثل. احلر االنتخاب بيئة عىل خطرية
 من الناخبني أو/و للمتنافسني التعسفية أو العادلة
 آخر حمتمالً  انتهاكاً  املعنية احلكومية السلطات قبل

 .ذاته للمبدأ
 

 )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 املثقفون الناخبون
 احلرة للفرص االنتخاب توفري يعد. السياسية
 يف للمتنافسني بالنسبة حاسامً  أمراً  والعادلة

 وآرائهم السياسية رؤيتهم طرح أجل من االنتخابات
 خالل ومن. الناخبني كافة أمام وحلوهلم وقضاياهم

 يقومون ببيئة الناخبون يتمتع أن ينبغي ذاهتا, الفكرة
 ما عىل بناء بأصواهتم ويدلون املتقن باختيارهم فيها

 السياسية البدائل بني من األفضل أنه يعتقدون
 .املختلفني املتنافسني قبل من املطروحة املختلفة



 املامرسات وأفضل الدولية املبادئ إىل استناداً  الراصد ومسؤوليات حقوق عىل عامة نظرة
يكون لديك آراؤك كراصد, فإن لديك احلق يف أن 

وكراصد حمايد من جانب آخر, . السياسية اخلاصة
. جيب عليك اإلبقاء عىل احليادية واملوضوعية التامة

خالل فرتة االنتخاب, فإن لديك الفرصة يف التعبري 
عن آرائك عندما تقوم باإلدالء بصوتك يف اقرتاع 

وبام أنك مشارك كراصد حمايد, فإن عليك . رسي
ياد التام يف تنفيذك لواجباتك وعدم احلفاظ عىل احل

التعبري عن حماباتك أو تفضيلك ألحزاب أو 
مرشحني أو قضايا متنازع فيها يف أي وقت من 

 .األوقات
وعىل نحو مشابه, عليك كراصد تويل مهامك بصورة 

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

 .االنتخابات إلدارةالسلطات املحلية 
, عليك االمتناع عن إبداء أي تعليقات شخصية  أخرياً
تتعلق بانطباعاتك حول عملية االنتخاب, وخاصةً 

قد يؤدي أي تعليق تديل به إىل تقويض . إىل الصحافة
د عىل األرجح تستن. سمعة منظمتك وبياهنا الرسمي

تعليقاتك إىل مالحظاتك الشخصية, وبالرغم من 
أمهيتها, فإن املالحظات الشخصية حمدودة وقد تشوه 

وسيكون . بسهولة الصورة الكلية لعملية االنتخاب

سم عملية االنتخاب بمجملها بناء  من املجحف وّ
ويف حال تم مجع كافة . عىل معلومات حمدودة كهذه

ها, يقوم مركز البيانات من مجيع الراصدين وحتليل
. احلياة باإلدالء ببيان رسمي بناء عىل األدلة املتكاملة

ويف حال طلب منك أي تعليقات من قبل أفراد أو 
وسائل اإلعالم, فلتكن مالحظاتك مقترصة عىل 

 .معلومات عامة حول املنظمة وأنشطتها الرقابية
ال ينظم اإلطار القانوين األردين احلايل إجراء أو 

ولكن القيم . ين عىل العملية االنتخابيةإطالع الراصد
املحلية تنبع من  ةاألساسية لرصد االنتخابات النيابي

حق الناخب, باعتباره الطرف املعني الرئييس يف 
االنتخابات, يف إجراء بحث مستقل يطال كافة 
جوانب العملية االنتخابية, وبالتايل صوته, وتقديم 

تقوم املنظامت  .النتائج التي توصل إليها إىل العامة
املحلية التي تتوىل مسؤولية رصد االنتخابات بذلك 
كجامعة من الناخبني تكون مهمتهم احلفاظ عىل نزاهة 

وبالتايل, من . ومصداقية وشفافية العملية االنتخابية
أو /ف, جيب أال يكون لد اجلامعات وخالل التعري

املنظامت املحلية غري احلكومية الراصدة لالنتخابات 
أي ضلع يف نتائج االنتخاب وحصيلة االنتخاب فيام 
يتعلق باملتنافسني السياسيني الذين يفوزون أو 
خيرسون, ولكنهم جمرد مدافعني عن عملية توفر حق 



الناخبني يف اإلطالع عىل القضايا واخليارات ويف 
حرة ورسية ومستقلة  اإلدالء بأصواهتم بصورة

بالكامل, وأن حترتم النتيجة النهائية لالنتخابات 
يلخص اجلدول أدناه املبادئ الثالثة اهلامة . خياراهتم

التي تنص عىل حقوق ومسؤوليات الراصدين غري 
احلزبيني يف رصد االنتخابات بناء عىل اإلطار الدويل 
واملامرسات األفضل يف االنتخابات احلرة والنزهية 

 .الشفافةو
 الرشح املسؤولية/ احلق  مبادئ رصد االنتخابات

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

 مسؤويل من االنتخاب وإجراءات االنتخابية
 اآلخرين والناخبني واألحزاب واملرشحني االنتخابات

 حق الراصد
 يطلع وأن شفافاً  االنتخاب يكون أن جيب

 عملية عىل باألمر, املعني باعتباره الناخب,
 بالكامل خيارها/وخياره والقضايا االنتخاب

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

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

 ومالحظاته بناء عىل املعلومات التي تتوفر لديه
 مسؤولية ناخبني مجاعة أو ناخب كل يتوىل أن جيب
 والتحاليل املوضوعية والنتائج احلقيقية املعلومات طرح

 احلزبية غري
 مسؤولية الراصد

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

 حيث مصداقية نتائجه
 

 .عالوة عىل ذلك, يبني اجلدول أدناه القيود التي ينبغي أن يكون كل راصد حمرتف ومدرب مدركاً هلا
 

 االنتخابات راصدي عىل املفروضة القيود
 :االنتخابات راصدي عىل يمنع
 .كانت صورة بأي اإلجراءات يف التدخل 
 .حساسة رسمية انتخابية وثائق أي مع التعامل 
 إدارة يف كعضو الطاولة نفس عىل اجللوس 

 وقت يف املرشحني تسجيل مواقع يف االنتخابات
 .مهامهم تنفيذ

 واملسؤولني االنتخابات إلدارة أوامر إعطاء 
 .احلكوميني

 عملية خالل املسؤولني أو/ و املرشحني مساعدة 
 .التسجيل

 من أي وتأييد االنتخابية احلمالت يف املشاركة
 .االنتخابات يف املتنافسني



 الرصد وخطة االنتخابات رصد من اهلدف

التحالف املدين لرصد االنتخابات  هدف يتمثل
لتنمية املجتمع  احلياة ركزالذي يقوده م "راصد"

 يف والنزهية واحلرة الشفافة االنتخابات ضامن يف املدين
والتحالف املدين  احلياة مركز ماقحيث . األردن
 يف االنتخابية للدورة املختلفة املراحل برصد

) ١: (م٢٠١٠ لعام األردنية الترشيعية االنتخابات
عملية نرش قوائم ) ٢(عملية تسجيل الناخبني, 

) ٤( التحقق من دقة قوائم الناخبني,) ٣(الناخبني, 
 .عملية تقديم االعرتاضات

) ١: (كام سيقوم مركز احلياة والتحالف املدين برصد
 املرشح نشاطاترصد ) ٢( املرشحني, تسجيل عملية

 ورصد) ٣( االنتخابية, احلملة فرتة خالل واحلزب
 .االقرتاع يوم االنتخابات عملية

 
 منوالتحالف املدين  احلياة ملركز املحددة األهداف

 :هي االنتخابات رصد
 م٢٠١٠ لعام االنتخابية للعملية شامل تقييم تقديم

 كذلك تتضمن والتي واألنظمة, القانوين واإلطار
 شجيع, وتاألردن يف االنتخابات لتحسني توصيات
 العملية يف العامة الثقة وبناء الناخب مشاركة

 وشفافية نزاهة ضامن خالل من االنتخابية
 .االنتخابات

 احلرة االنتخابات ومعايري مبادئ تعزيزوكذلك 
 .اهلادفة املدنية السياسية املشاركة وثقافة والنزهية

 احلياة مركز قام وغاياته, أهدافه حتقيق أجل من
 التالية املفصلة اخلطة بوضعوالتحالف املدين 

 لعام الربملانية االنتخابات رصد وفعاليات لعمليات
 :م٢٠١٠

 
 السلوك قواعد وضع

 لرصد للسلوك قواعد بوضع احلياة مركز قام
 من عليها واملوافقة التوقيع جيب بحيث االنتخابات

 واحرتامها املنظامت تعزيز يمثل. راصديه كافة قبل
 القانوين باإلطار والتقيد والدستور اإلنسان حلقوق
 قواعد تشدد و. السلوك لقواعد األساسية املبادئ
 جهود استقالل عىل املحافظة رضورة عىل السلوك
 جتيريها وعدم املركز هبا يقوم التي االنتخابات رصد
 .ةجه ألي
 

 الرصد وكتيبات نامذج وضع

 للراصد ودليل رصد نامذج بوضع احلياة مركز قام
 احلياة مركز وقام. الراصدين تدريب برنامج لتسهيل
 تسجيل عملية لرصد منفصلة رصد نامذج بوضع
 احلملة فرتة خالل االنتخابية والنشاطات املرشح



 ويوم االنتخابية احلملة فرتة خالل ورصد االنتخابية
 ونتائج التصويت إجراءات من وكل االنتخاب,
 بوضع احلياة مركز قام ذلك, إىل باإلضافة. التصويت

 كل لرصد للراصدين منفصلة انتخابات رصد أدلة
 .االنتخابات يوم رصدو االنتخابية احلملة فرتة من
 

 التقارير تقديم خطة

 بعقد احلياة مركز سيقوم التقارير, بوضع يتعلق فيام
 وأهدافه مسعاه عن لإلعالن أولية صحافية مؤمترات
 تقديم وكذلك االنتخابات, رصد يف ونشاطاته
 الصحفية النرشات خالل من املتواصلة املعلومات

 فرتة وخالل. الرصد ونتائج التدريبي برناجمه حول
 تتضمن أولية تقارير بتقديم املركز سيقوم االنتخاب,
 املرشحني تسجيل عملية حول احلياة مالحظات

 سيقدم االنتخابات, يوم ويف. املرشحني ونشاطات
 إجراءات حول مستمرة معلومات احلياة مركز

 االنتخابات, يوم وبعد. األصوات وعد التصويت
 التي النهائية تقاريره بوضع احلياة مركز سيقوم
 احلكومية غري املنظامت وتوصيات نتائج تتضمن
 األردن, يف االنتخابية العملية بتحسني املتعلقة

 بشكل متواجد أرشيف التقارير هذه وسيصاحب
 املجتمع لتنمية ةاحليا ملركز االلكرتوين املوقع عىل دائم

 بشكل األرشيف هذا حتديث يتم بحيث املدين,
وكذلك ستتواجد هذه التقارير عىل املوقع  .مستمر

اخلاص برصد االنتخابات 
)www.jordanelection.com(. 

 
   



 املرشحني تسجيل عملية رصد

 
 :القانوين اإلطار
 يمكن حمددة فرتة األردن يف االنتخايب النظام حيدد

 يف للتنافس استعدادا يبدون الذين لألفراد خالهلا
 لرشوط مستوفني يعتربون والذين االنتخابات

دها التي الرتشح  وأن للرتشح يتقدموا أن القانون حدّ
 وتنحرص. كمرشحني رسمياً  تسجيلهم عملية تتم

 التأكد يف املرشحني تسجيل لعملية كراصد مهمتك
 القانوين اإلطار ضمن جتري التسجيل عملية أن من
 بعني أخذها الواجب العامة والقواعد الصلة ذي

 .املرشحني تسجيل عملية فرتة خالل االعتبار
 الشؤون يف املشاركة يف احلق" هو القواعد هذه أهم

 اختيارهم يتم نواب طريق عن أو مبارشة إما العامة
 حقيقية انتخابات يف اختيارهم سيتم والذين بحرية
 حتديد يف األساس هو احلق هذا يعد حيث "ودورية

 حقيقية فرصة توفر االنتخابات كانت إذا ما
 وللناخبني للتنافس خيارات لتمثيل للمرشحني
 .بينهم من االختيار
 يف التنافس يستطيع من عىل املفروضة القيود وتعترب

 يوجد ال طاملا معقولة حكومي منصب عىل انتخابات
 .عادل غري متييز فيها

 بالقانون املعرفة حول االنتخابات رصد فكرة تدور
 ثم ومن الفعيل القانون تطبيق يتم كان إذا ما ورصد
  خمالفه   أو ترصف سوء أي عن املرتتب األثر تقييم

 نتيجة وبالتايل بأكملها االنتخابية العملية   يف  للقانون
 عليك جيب انتخابات اً راصد وبصفتك. االنتخابات

 عىل قادرا تكون لكي به وااللتزام القانون معرفة
 املرجع هو القانون إن حيث. إليه واالستناد تعزيزه
 املهمة إلمتام والقوة املصداقية لرصدك يعطي الذي
 الدورة يف واملصداقية النظام لضامن بك ةاملناط

 االنتخاب قانون من )٨( املادة وحتددّ . االنتخابية
 مرشح ألي املؤهلة الرشوط األردن يف املؤقت
 .االنتخابات خلوض

 
يشرتط يف املتقدم بطلب الرتشيح لعضوية : ٨املادة 

 :جملس النواب ما ييل
 .منذ عرش سنوات عىل األقل ن يكون أردنياً أ •
 .جنبيةأن ال يدعي بجنسية أو محاية أ •
حد جداول الناخبني أيف  ن يكون مسجالً أ •

 .النهائية
تم ثالثني سنة شمسية من عمره أن يكون قد أ •

 .عند هناية مدة الرتشيح



فالس ومل يستعد إعليه ب حمكوماً  ن ال يكونأ •
 .اعتباره قانونياً 

 .عليه ومل يرفع احلجر عنه ن ال يكون حمجوراً أ •
بالسجن ملدة تزيد عىل سنة  ن ال يكون حمكوماً أ •

 .واحدة بجريمة غري سياسية ومل يشمله عفو عام
حد الدوائر إن ال تكون له منفعة مادية لد أ •

ئجار احلكومية بسبب عقد من غري عقود است
مالك وال ينطبق ذلك عىل من كان رايض واألاأل

أكثر من عرشة  أعضاؤهايف رشكة  مسامهاً 
 .أشخاص

 .أو معتوهاً  ن ال يكون جمنوناً أ •
قارب امللك يف الدرجة التي أن ال يكون من أ •

 .تعني بقانون خاص
ي هيئة سياسية أو حزب أو أل ن ال يكون منتمياً أ •

 .تنظيم سيايس غري أردين
دناه الرتشح أي من املذكورين ال جيوز أل: ٩املادة 

ال إذا قدم استقالته قبل إلعضوية جملس النواب 
 :املوعد املحدد للرتشيح وتم قبوهلا

موظفو الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات . أ
 .واهليئات الرسمية العامة

 .والدولية واإلقليميةموظفو اهليئات العربية . ب
مانة عامن الكرب أجملس عضاء أمني عامن وأ.  ج

 .األمانةوموظفو 

وموظفو  وأعضاؤهارؤساء املجالس البلدية .  د
 .البلديات

يبدأ الرتشح لعضوية جملس النواب قبل : ١٠املادة 
ويستمر  جراء االقرتاع بثالثني يوماً اليوم املحدد إل

ملدة ثالثة أيام وال يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد 
 .انتهائها

 :١١املادة 
ن يرشح نفسه لعضوية أي شخص ال جيوز أل.  أ

 .ال يف دائرة فرعية واحدةإجملس النواب 
ال جيوز للمرشح تغيري الدائرة الفرعية التي تقدم . ب

 .خرأبطلب ترشيح فيها إىل دائرة فرعية 
عىل كل من يرغب يف ترشيح نفسه لعضوية : ١٢املادة 

ن يدفع لوزارة املالية أو أي من أجملس النواب 
للخزينة غري  يراداً إمديرياهتا مبلغ مخسامئة دينار يقيد 

 .قابل لالسرتداد
 :١٣املادة 

يقدم طلب الرتشيح عىل نسختني ومن الشخص . أ
ذاته طالب الرتشيح إىل رئيس اللجنة املركزية يف 

 الذي يقرره الوزير, مرفقاً  األنموذجاملحافظة عىل 
ق الثبوتية وسائر البيانات املطلوبة بمقتىض به الوثائ

والتعليامت الصادرة  واألنظمةأحكام هذا القانون 
 .بتسلم طلبه شعاراً إبمقتضاه ويعطى مقدم الطلب 



كد من مطابقة الطلب أعىل اللجنة املركزية الت. ب
والوثائق والبيانات املقدمة من طالب الرتشيح 

خالل مدة  صدار قرارها بقبول الطلب أو رفضهإو
 .ثالثة أيام من تاريخ تقديمه

إذا قررت اللجنة املركزية رفض طلب  .١. ج
سباب رفضها, ولطالب أالرتشيح فعليها بيان 

ن يعرتض عىل القرار لد حمكمة أالرتشيح 
البداية التي تقع الدائرة االنتخابية ضمن 

صداره إاختصاصها خالل ثالثة أيام من تاريخ 
 ات واضحة وحمددة حرصاً اعرتاضه ببيان معززاً 

وعىل املحكمة الفصل يف االعرتاض خالل ثالثة 
ليها ويكون قرارها بشان إأيام من تاريخ تقديمه 
غري قابل للطعن لد أي  اعرتاض املرشح قطعياً 

خر, وعليها تبليغ قراراهتا إىل رئيس آمرجع 
 .اللجنة املركزية فور صدورها

الرتشيح يسجل رئيس اللجنة املركزية طلبات  .٢
التي قبلها أو التي صدر قرار حمكمة البداية بقبوهلا 
يف سجل خاص لكل دائرة انتخابية عىل حده 

ليه, وعليه إحسب وقت وتاريخ تقديم كل منها 
ولئك املرشحني وعرضها يف أسامء أتنظيم قائمة 

خر التي يراها ماكن األمركز املحافظة واأل
شيح مناسبة حال اكتامل اكتساب طلبات الرت

الدرجة القطعية ونرش تلك القائمة يف صحيفتني 
 .يوميتني حمليتني عىل األقل

لكل ناخب حق الطعن يف قبول ترشيح أي من   .د
املرشحني يف دائرته االنتخابية لد حمكمة 
االستئناف املختصة خالل ثالثة أيام من تاريخ 
عرض قوائم املرشحني املنصوص عليها يف البند 

من هذه املادة, وعىل املحكمة ) ج(من الفقرة ) ٢(
الفصل يف الطعن خالل مخسة أيام من تاريخ 

وعليها تبليغ  ليها ويكون قرارها قطعياً إتقديمه 
قراراهتا إىل رئيس اللجنة املركزية خالل يومني من 

 .تاريخ صدورها
ن يعلن عن أعىل رئيس اللجنة املركزية  .هـ

 دخلت عىل قائمة املرشحنيأالتعديالت التي 
بموجب قرارات حمكمة االستئناف فور تبلغه هلا 

هبا عن قائمة  اإلعالنوبالطريقة ذاهتا التي يتم 
) ج(من الفقرة ) ٢(املرشحني بمقتىض أحكام البند 

من هذه املادة وتعترب هذه القائمة هي القائمة 
 .النهائية للمرشحني لالنتخابات النيابية

ن يسحب ترشيحه قبل أي مرشح جيوز أل :١٤املادة 
سبعة أيام من بدء االقرتاع وذلك بتقديم طلب خطي 

ن يعلن عن ذلك ألرئيس اللجنة املركزية والذي عليه 
 .يف صحيفتني يوميتني حمليتني عىل األقل



ال مرشح واحد إتبني انه ال يوجد إذا  :١٥املادة 
باملقعد  للدائرة الفرعية فيعترب ذلك املرشح فائزاً 

 .بالتزكية املخصص هلا

تعفى االستدعاءات واالعرتاضات  :١٦املادة 
والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم 

هنا عن أوالطوابع كام تعفى القرارات الصادرة بش
 .املحاكم واللجان واحلكام اإلداريني

 
ح تسجيل عملية رصد  املرشّ

 أن عليك ينبغي املرشح, تسجيل عملية رصد عند
 تتم للقانون لتطبيق خمالفه أي عىل التعرف حتاول
 مثل وجود عىل الدليل فإن متحيّز; أو تعسفي بشكل
. الدولية لألعراف خرق إىل يشري ةاملخالف هذه

 يتم ال نأ مثل ةخمتلف حوادث املخالفات هذه وتشمل
 اإلجراءات أو النهائية باملواعيد املرشحني تبليغ

ح املطلوبة  طلبات فيها تكون حاالت أو للرتشّ
 عندما وأيضا. منطقي غري بشكل متحيزة أو ةضافيإ

ح املقدمة الطلبات رفض يتم  .للرتشّ
 "راصد"والتحالف املدين  احلياة مركز سيقوم

 حيث املرشحني, تسجيل عملية لرصد تدريبب
 :نشاطاهتم من كجزء التالية باملهام الراصدون سيقوم

 االنتخابات عن اإلداريني املسؤولني مقابلة .١
 بعملية مرتبطة مواضيع عن منهم واالستفسار

 .املرشحني تسجيل
 .املرشحني مقابلة .٢
 وقياس االنتخابات إدارة سلطات حيادية تقييم .٣

 .املرشحني تسجيل عملية كفاءة
 تسجيل عملية ينظّم الذي القانوين اإلطار تقييم .٤

 هلا يمكن بتعديالت بالتوصية والقيام املرشحني
 .والتساوي احليادية معيار من تعزز أن

   



ر  !تذكّ
 !رزنامتك عىل إشارة ضع. أول ترشين من ١٢ –١٠ من هي املرشحني تسجيل فرتة
 .الطلب رفض تاريخ من أيام ٣ خالل هي االعرتاض فرتة
 .البداية حمكمة لد بشكو املرشح تقدم تاريخ من أيام ٣ خالل هنائي قرار إىل التوصل يتم

 .املحافظة يف املركزية اللجنة رئيس قبل من إدارهتا وتتم املحافظة مقر يف املرشحني تسجيل عملية حتدث
 

 مصممة الكتيب هذا مع املرفقة الرصد استامرات إن
 حدوث عند مهمتك حتقيق عىل ملساعدتك
 من املرشح بتسجيل واملرتبطة معينة حوادث/مشاكل
 :مثل
 لبعض مربرة غري صعوبة تسبب التي اإلجراءات .١

 قيامهم لد اجلامعات أو األحزاب أو األفراد
 حتديد: اإلجراءات هذه مثل وتشمل. بالتسجيل
 التسجيل أماكن وضع للتسجيل, أيام أو ساعات

 أو إضافية رسوم فرض مالئمة, غري مواقع يف
 مثل من عادلة غري إلجراءات املتقدمني تعريض
 فوتوغرافية صور أو تعريف وثيقة من أكثر طلب
 .إلخ.. التسجيل ملوقع متكررة بزيارات القيام أو

 التسجيل مسؤويل قبل من املالئم غري السلوك .٢
 والذي عرضياً  أو متعمداً  يكون أن يمكن والذي
 املتقدمني ترهيب: مثل من سلوكيات يتضمن
ح بطلب ح شطب أو رفض أو للرتشّ  مؤهل مرشّ

 أو لالنتخاب مؤهل غري متقدم تسجيل أو
 .القوائم حفظ إساءة أو االحتيال بقصد التبديل

 املرشحني تسجيل عملية يف الشفافية ممارسة عدم .٣
 املتعنتني املسؤولني أو املشددة اإلجراءات بسبب
 يف العملية حتليل من املراقبني يمنعون الذين
.حينه

   



 االنتخابية احلملة فرتة خالل واألحزاب املرشحني نشاطات رصد
 :القانوين اإلطار
 من عدداً  م٢٠١٠ األردين االنتخاب قانون يذكر
. "االنتخابية الدعاية محلة"ـب إليه تشري ما عن املواد
 فرتة نشاطات تنظّم ,أيضاً  أدناه املذكورة املواد وهذه
د االنتخابية احلملة  أن يمكن التي التجاوزات وحتدّ
 من اجلزء هذا يكون أن وينبغي. الفرتة هذه يف حتصل
 راصدي مالحظات توجيه يف أساسياً  القانون

 .وحتليالهتم االنتخابية احلمالت
 :١٧املادة 

تكون الدعاية االنتخابية حرة وفق أحكام هذا .   أ
ي مرشح القيام هبا ابتداء من ألالقانون ويسمح 

تاريخ قبول الرتشيح وتنتهي يف هناية اليوم الذي 
 .يسبق يوم االقرتاع

يتعني عىل املرشح عند ممارسته الدعاية االنتخابية . ب
 :االلتزام بام ييل

 .أحكام الدستور واحرتام سيادة القانون .١
 .اآلخريني والفكر لد أاحرتام حرية الر .٢
من الوطن أالوحدة الوطنية واملحافظة عىل  .٣

 .واستقراره وعدم التمييز بني املواطنني
جراء الدعاية االنتخابية لغريه من إعدم  .٤

املرشحني سواء بصورة شخصية أو بواسطة 
 .عوانه يف محلته االنتخابيةأ

لقاء إيمنع عقد االجتامعات االنتخابية وتنظيمها و. ج
ت اخلطب االنتخابية يف دور العبادة واجلامعا

واملعاهد العلمية واملدارس احلكومية واخلاصة 
بنية التي تشغلها والشوارع العامة وكذلك األ

الوزارات والدوائر واملؤسسات الرسمية العامة أو 
 .رشاف احلكومةإلاخلاضعة 

 :١٨املادة 
والبيانات املتضمنة  اإلعالناتللمرشحني نرش   .أ

ن أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم رشيطة أ
 اإلعالناتسامءهم الرصحية وتعفى هذه أحتمل 

 .والبيانات من الرتخيص والرسوم
ال جيوز استعامل شعار الدولة الرسمي يف  .ب

والبيانات االنتخابية ويف  واإلعالناتاالجتامعات 
الكتابات والرسوم والصور التي  أنواعسائر 

تستخدم يف الدعاية االنتخابية كام يمنع هلذه الغاية 
ات الصوت خارج القاعات وعىل استعامل مكرب
 .وسائط النقل

عالن أو بيان انتخايب أو وضعه إلصاق أي إحيظر  .ج
عمدة اهلاتف والكهرباء أعىل اجلدران و

مالك العامة بام يف ذلك والشواخص املرورية واأل
ماكن الصور والرسوم والكتابات وحتدد األ

مانة عامن الكرب أاملخصصة هلا من جملس 



واملجالس البلدية وهلذه املجالس يف أي وقت احلق 
زالة أي خمالفة هلذا احلظر عىل نفقة من تتعلق إيف 

هبم تلك امللصقات أو الصور والرسوم والكتابات 
 .إنذارهممن املرشحني دون احلاجة إىل 

ن تتضمن اخلطابات والبيانات أال جيوز   .د
س ووسائل الدعاية االنتخابية املسا واإلعالنات

خر بصورة مبارشة أو غري مبارشة أو آي مرشح أب
أو  اإلقليميةثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو إ

 .اجلهوية أو العنرصية بني فئات املواطنني
قامة املهرجانات والتجمعات بالقرب من إحيظر  .ـه

 .مراكز االقرتاع والفرز
حيظر عىل موظفي احلكومة واملؤسسات  :١٩املادة 

مانة عضاء جملس األأمني عامن وأالرسمية والعامة و

عضائها أوموظفيها ورؤساء املجالس البلدية و
وموظفيها القيام بالدعاية االنتخابية لصالح أي من 

 .عملهم أماكناملرشحني يف 
 :٢٠املادة 

ن يقدم من خالل قيامه أحيظر عىل أي مرشح  .  أ
ية االنتخابية هدايا أو تربعات أو مساعدات بالدعا

نقدية أو عينية أو غري ذلك من املنافع أو يعد 
بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان 
ذلك بصورة مبارشة أو بواسطة غريه بام يف ذلك 

 .األصواترشاء 
ن يطلب مثل تلك أوحيظر عىل أي شخص  .ب

د هبا من أي اهلدايا أو التربعات أو املساعدات أو الوع
 .مرشح

 
ة خالل واألحزاب املرشحني نشاطات رصد  االنتخابية احلملة مدّ

 مرشح كل يتنافس االنتخابية احلملة مدة خالل
 منافسة ذلك عن ينتج ما وغالباً  ,فوزه لضامن انتخايب
. السليمة الديمقراطية عىل جيد نموذج وهذا قوية
 ظلم أو استعامل إساءة األحيان بعض يف حتدث ولكن
 أن االنتخابات, قبل ما مرحلة يف شأنه, من والذي
. االنتخابات نتيجة عىل وحاسم كبري أثر له يكون

 التنافس معايري حتديد يف فشل أي عن ينتج أن ويمكن

 ومن. والصحيحة العادلة لالنتخابات مناف عمل
 .االنتخابية احلملة فرتة رصد أمهية تظهر هنا
 لتقييم هو االنتخابية احلملة مدة رصد من اهلدف إن
 أرضية" توفر االنتخابات عملية كانت إذا ما

. الناخبني إرادة عن احلقيقي للتعبري وفرصة "متساوية
 لوصف "متساوية أرضية عىل" املصطلح ويستعمل
 املعاملة يف مساواة توفر التي االنتخابية العملية



 مواضيع عدة بني من تقييمها ويتم. عادلة وفرصة
 :منها نذكر
 إىل الوصول يف املرشحون يتساو درجة أي إىل 

 إىل والوصول واملادية: املثال سبيل عىل( املوارد
 ).اإلعالمية التغطية اإلعالم وسائل

 قانون وتطبيق القانون أحكام مع الفعال التاميش 
 بتطبيق مايتعلق يف وخاصة(  ومراجعته اإلنتخاب

 ).احلسنة والنية التحيز عدم
ان "هادفة" و "حقيقية" املصطلحني إن  أساسيان يعدّ
 احلملة فرتة يف أخر أساسية مكونات تقييم يف

 :ضمنها ومن. االنتخابية
 املرشحون هبا يتمتع التي واإلمكانيات احلرية .١

 الناخبني; إىل براجمهم لنقل
 عىل( االنتخابية للعملية جيد بشكل الناخبني فهم .٢

 التصويت ومكان التسجيل كيفية املثال سبيل
 واملواضيع ;)إلخ..,االقرتاع ورقة ملء وكيفية

 للصوت; بالنسبة اجلوهرية
اها التي احلرية .٣  والتعبري, لالختيار الناخبون يتلقّ

 رسية يف ورغباهتم اآلخرين آراء عن مستقلّني
 صندوق طريق عن املفضل مرشحهم تامة,

 .االقرتاع
 املوارد من جزءاً  يشكل اإلعالم بأن املالحظة الرجاء

 عرب وذلك االنتخابية احلملة يف والنشاطات

 والتغطية التلفزيونية واملقابالت اإلعالنات
 بالتغطية املرتبطة املكونات وهذه. إلخ... الصحفية
 طريق عن رصدها يتم االنتخابية للحملة اإلعالمية

 .خمتص إعالمي رصد فريق
 السلوكيات إيقاف إىل االنتخابية احلملة رصد هيدف
 هذه تأثري درجة وتقييم التالية املحتملة اخلاطئة

 :االنتخابات عملية ونزاهة حرية عىل السلوكيات
 فيام احلكومة قبل من السلطة امداستخ إساءة 

 بني والتمييز السيايس باالنحياز يتعلق
 .للمرشحني

 واحلامية مساو دعم لتوفري املتعمد الفشل 
 .املتنافسني للمرشحني

 خسارة: ضمنها ومن مالية خسائر بإنزال التهديد 
 الوعد أو املسكن أو األرض خسارة أو العمل
 خيرس أن رشط للمرشح أخر مالية بمنافع
 السياسية النخبة أو العمل صاحب دعم لصالح
 .احلاكمة

 .املفرط واالجتامعي الثقايف الضغط 
 .والتهديد واإلكراه الرتويع 
 احلمالت راصدي من املطلوب من أخر, جهة من

 للحمالت األخر اجلوانب رصد االنتخابية
 االنتخابات إدارة ونزاهة حيادية مثل االنتخابية



 النشاطات عرب وذلك االنتخابية احلملة مدة خالل
 :التالية
 املرشحني نشاطات رصدب احلياة مركز سيقوم

 األردن دوائر كافة يف والسلوكيات واألحزاب
 كل حيتوي بتشكيل املركز سيقوم حيث. االنتخابية

 .االنتخابية الدائرة حجم إىل استناداً  عىل منها فريق
ن  ملركز واملراسالت االتصاالت هيكلية وستتكوّ

ه رئييس مكتب من احلياة  ومنسقي عامن مقرّ
 وإرسال العمل عىل سيرشفون الذين املحافظات
 مركز سيقوم إذ امليدانيني, الراصدين من التقارير
 الذين للراصدين ودليل حمددة نامذج بتطوير

 .االنتخابية احلملة فرتة يف بالرصد سيقومون
 باملهام الراصدون سيقوم الرصد, نشاطات من كجزء
 :ةالتالي

 خالل واألحزاب املرشحني نشاطات حضور .١
 .االنتخابية احلملة فرتة

 حول االنتخابات إدارة مسؤويل مع لقاءات عقد .٢
 االنتخابية احلملة بنشاطات املتعلقة القضايا
 .واحلزب للمرشح

 .واألحزاب املرشحني مع لقاءات عقد .٣
 فرتة خالل االنتخابات إدارة حيادية تقييم .٤

 .االنتخابات
 نشاطات ينظم الذي القانوين اإلطار تقييم .٥

 وعمل االنتخابات فرتة خالل واحلزب املرشح
 معيار تعزيز شأهنا من بتعديالت للقيام توصيات
 .املوارد عىل احلصول حق يف والتساوي احليادية

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الراصد تقرير معايري
 بوضوح ومكتوباً  حمكامً التقرير يكون أن ينبغي .١

 .التكهنات جتنب ,الوقائع إىل ومستنداً 
 بأن إدعاءاً  أو حادثة شخصياً  ترصد كنت ما متى .٢

 عن جتيب أن دائامً  جيب آخرون هبا قام قد ما حادثة
 ?وملاذا ومن ومتى وأين ماذا: التالية اخلمسة األسئلة

: املثال سبيل عىل كان, أي مع اجتامع لديك كان كلّام .٣
 أو رسميون مسؤولني/إعالم وسائل/حزب/مرشح
 عليك ينبغي مسريات, أو الجتامعات حضورك عند

لة مالحظات تدوين  .مفصّ

 اسم املالحظات هذه تشمل أن وينبغي
 الذي املوقع وعنوان احلارضين مجيع ومناصب

 وموعد والتاريخ بالتحديد االجتامع فيه يعقد
 وانتهاء بدء ووقت للموقع ومغادرتك وصولك
 .املسرية/ االجتامع

 األسئلة تذكر − لك ونقله مراقبته تم ما .٤
 .اخلمسة

 أي إىل اإلشارة جيب بإدعاء, التقدم تم إذا .٥
 هذا صحة يدعم أو يؤكد أن يمكن مصدر
ة −  اإلدعاء  .اخلمسة األسئلة تذكر أخر, مرّ

 
 :أن الراصدين عىل ينبغي ,الرصد خالل يف

 يبدوا أن ذلك من واألهم دائام حياديني يكونوا 
 .حمايدين

 يكون أن املمكن من بأن دائام مدركني يكونوا أن 
 ملصلحتهم هبم التالعب حياولون أناس هناك

 .السياسية مصاحلهم خلدمة أو الشخصية
 ألي األحكام إصدار أو تعليقات بإبداء تقم ال 

 أو شهدهتا التي احلوادث من أي بشأن أحد
 .إليك رفعت التي اإلدعاءات

 من "احلقائق" عىل حصلت أنك من دائامً  تأكد 
 .إليك وصل إدعاء أو حادثة حول اجلدال طريف

 
 :أن الراصدين عىل ينبغي ال ,الرصد خالل

 .سيايس خالف أو نزاع أي يف طرفا يكونوا 
 أي مع الصداقة حتى الوطيدة, العالقات يكونوا 

 إدارة مسؤويل أو األحزاب أو املرشحني من
 صورة تعطي أن املمكن من والتي االنتخابات

 .للراصد متحيزة
 .والقال القيل أو اإلشاعات ينقلوا 

 



 م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 نموذج مشاهدات الراصد خالل عملية تسجيل املرشحني

  التاريخ  املحافظة  سم الراصدا

 ال, ملاذا? نعم هل تم فتح مركز التسجيل يف الوقت املحدد?
 

 ال ا هو عدد هذه احلاالت?منعم,  ?املرشحنيبل مندوبني عن قهل كان هناك حاالت تقديم لطلبات الرتشيح من 
 ال, ملاذا? نعم هل مكان التسجيل واضح?

 
 ال, ملاذا? نعم ?يف مكان واضح معلنة هل إجراءات التسجيل

 
 ال, ملاذا? نعم هل مكان دفع رسوم الرتشيح واضح ومعلن?

 
 ال نعم ?)يف نفس املبنى(هل مكان دفع رسوم الرتشيح قريب من مكان تقديم طلب الرتشيح 

لألوراق  استكاملهل كان هناك حاالت قبول طلبات ترشيح بدون 
 ال ما هو عدد هذه احلاالت?نعم,  الثبوتية والبيانات املطلوبة?

 ما هو عدد هذه احلاالت? ال نعم هل منع شخص من تقديم طلب الرتشيح?
 ما هي األسباب?

 ال نعم قت وتاريخ تقديم الطلب?هل تم تسجيل أسامء املتقدمني للرتشيح يف كشوفات تسلسلياً حسب و
 ال نعم ?بشكل واضح سامء وبيانات املتقدمني للرتشيح معلنةأهل كانت 

  وبيانات املتقدمني للرتشيح? عن أسامء إلعالناما هي طريقة 
 ال ما هو عدد هذه احلاالت?نعم,  هل سمح ملتقدم بالرتشيح بتغيري دائرته الفرعية بعد تسلمه إشعار قبول الطلب?

 ال )املسائية –الظهرية  –الصباحية (نعم, الفرتة  هل يوجد ازدحام عىل التسجيل?
هل حدث أي شجارات أو مشادات 

 التسجيل? أثناء عمليةكالمية 
 ال :نعم, وضح هذه األحداث

١صفحة 



 

 ال ما هو عدد هذه احلاالت?نعم,  نتهاء الدوام الرسمي?اقبول طلبات بعد هل تم 
 نعم, ملاذا? ة التسجيل?هل توقفت عملي

 
 ال

 ال نعم هل توفر نموذج التسجيل بكميات كافية?
 ال نعم هل هناك موظف خمتص بعملية التسجيل?

 ال, ملاذا? نعم بعد انتهاء إجراءات تقديم الطلب? إشعارهل يتم تسليم 
 مالحظات
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 ٢صفحة 
 



 م٢٠١٠املدين لرصد االنتخابات النيابية  التحالف
 نموذج مقابالت املرشحني خالل فرتة التسجيل

  مكان الرصد  املحافظة  سم الراصدا
  التاريخ  اسم املرشح

  )إن وجد(احلزب   الدائرة الفرعية  الدائرة االنتخابية
 ال, ملاذا? نعم ?يف مكان واضح معلنة هل إجراءات التسجيل

 
 ال, ملاذا? نعم ?اً ومناسب اً ان التسجيل واضحهل كان مك

 
 ال, ملاذا? نعم هل كان مكان دفع الرسوم مناسب?

 
 ال, ملاذا? نعم بإجراءات التسجيل? هل كان املوظف ملامً 

 
 , كيف?نعم هل كان هناك متييز يف التعامل مع املتقدمني بالطلبات?

 
 ال

 ا?ال, ملاذ نعم بتقديم طلبك? اً هل تسلمت إشعار
 

 ال نعم, ما هي? عملية التسجيل?واجهت أي معيقات خالل هل 
 ال, ملاذا? نعم هل كان هناك تنظيم للدور يف عملية التسجيل?

 )أكثر من ساعتني)(ساعتني−ساعة)(دقيقة ٦٠−٣٠)(دقيقة ٣٠أقل من ( كم استغرقت عملية التسجيل?
 ال, ملاذا? نعم ?اً هل كان نموذج التسجيل واضح

طلب أي وثائق إضافية غري املنصوص هل تم 
 عليها يف القانون?

 ال نعم, ما هي? وملاذا?

  ما هي اقرتاحاتك لتطوير عملية التسجيل?
 



 
 م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 

 نموذج مقابالت املوظفني املسؤولني عن عملية تسجيل املرشحني
  مكان الرصد  املحافظة  سم الراصدا
  الوظيفة  سم املوظفا

 ال, ما هي عدد احلاالت? نعم هل كان هناك إملام من قبل املرشحني بالرشوط القانونية اخلاصة بعملية التسجيل?
 ال نعم, األسباب وعدد احلاالت? ح?يشالرتهل كان هناك حاالت رفض لطلبات 

 ال نعم, ما هي? هل كان هناك جتاوزات من قبل املرشحني?
 )أكثر من ساعتني)(ساعتني−ساعة)(دقيقة ٦٠−٣٠)(دقيقة ٣٠أقل من ( استكامل إجراءات التسجيل?هي مدة  ما

 ال )أكثر من ساعتني)(ساعتني−ساعة)(دقيقة ٦٠−٣٠)(دقيقة ٣٠أقل من (, املدة نعم هل توقفت عملية التسجيل?
  ما هو عدد املسجلني خالل اليوم?

 مالحظات
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 م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 نموذج مالحظات الراصد عن حضور احد احلمالت االنتخابية

  املنطقة  املحافظة  سم الراصدا
  الوقت  التاريخ  اسم املرشح

  )إن وجد(احلزب   الدائرة الفرعية  الدائرة االنتخابية
 أذكرها أخر/ حمارضة / ندوة / لقاء سيدات / لقاء شبايب / لقاء شعبي / ايب مهرجان خط نوع الفعالية
 أذكرها أخر/ مة يخ/ مضافة / مجعية /قاعة مستأجرة / مقر انتخايب  مكان الفعالية

  عدد احلضور التقريبي
 ال :نعم, العدد هل كان هناك حضور شبايب? ال نعم, العدد هل كان هناك حضور نسائي?

 ال نعم, ما نوع هذه املطبوعات? هل تم توزيع مطبوعات احلملة االنتخابية للمرشح أو املرشحني اآلخرين?
 ال نعم ?من نفس الدائرة الفرعية زبحلهل كان هناك إساءة ملرشحني آخرين أو 

 ال :نعم, من هي يف الفعالية?حكومية هل كان هناك حضور جلهات رسمية 
 ال :نعم, صف األحداث و مشاجرات يف مكان الفعالية?هل حدث مشادات كالمية أ

 ال تلفزيونية, إذاعية, صحافة مطبوعة, صحافة إلكرتونية: نعم, ما نوع التغطية تغطية إعالمية للفعالية?لوحظ وجود هل 
 ال نعم ومل يتم توزيعه نعم وتم توزيعه ?مطبوع هل كان هناك بيان انتخايب للمرشح

 ال :نعم, ما هي عنرصية أو إقليمية? هل تم ذكر أي شعارات
 ال :نعم, ما هو السبب هل كان هناك تواجد أمني?

 ال :نعم, ما هي للناخبني? وعودهل تم تقديم أي 
  نوع الضيافة التي تم تقديمها? ما

 ال :نعم, ما هي هل تم توزيع هدايا للحضور?
 ال دينية, سياسية, ثقافية, اجتامعية, اقتصادية :نعم, وهي ?ذات تأثري ونفوذهل كان هناك تواجد لشخصيات 

 ال نعم, ما هي? هل تم استخدام أي من املوارد احلكومية أثناء الفعالية?
 مالحظات

  
 التوقيع          التاريخ        اسم الراصد



 م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 نموذج مقابالت املرشحني خالل احلمالت االنتخابية

  املنطقة  املحافظة  سم الراصدا
  الوقت  التاريخ  اسم املرشح

  املقابلةمكان عقد   الدائرة الفرعية  الدائرة االنتخابية
 ال نعم هل سبق وترشحت يف جمالس سابقة? أخر/ مستقل / عشائري / حزيب  صفة الرتشيح

 ال :نعم, عدد املرات ?محلتك تهل سبق ومنعت من الوصول اىل املوقع الذي تقيم فيه أي من فعاليا
 ال نعم يف نفس الدائرة الفرعية? اآلخرينيوازي وصول املرشحني احلكومية  اإلعالمهل حتظى بوصول لوسائل 
 ال نعم يف نفس الدائرة الفرعية? اآلخرينيوازي وصول املرشحني غري احلكومية  اإلعالمهل حتظى بوصول لوسائل 
 ال نعم ة وتوزيع أي من مطبوعات احلملة االنتخابية?طباع هل تواجه أي حتديات يف

 ال )ال –نعم (نعم, هل استدعى تواجد أمني?  أي فعالية من فعاليات محلتك?أو تعطيل  ختريبهل حصل وأن تم 
 ال :نعم, ما هي شخصيات شعبية أثناء محلتك?/أحزاب/هل تعرضت ألي ضغوطات من قبل مرشحني

 ال :نعم, ما هي أثناء محلتك? شخصيات حكوميةل هل تعرضت ألي ضغوطات من قب
 ال نعم هلا? تالعليا حول املخالفات التي تعرض االنتخاباتجلنة  إىلهل قمت بتقديم أي شكاوي رسمية 

 ال نعم هل كان هناك تواجد أمني خالل أي من فعاليات محلتك?
 ال نعم هل إستخدامت أي من املصادر احلكومية يف تنفيذ محلتك?

 ال نعم واضح ومطبوع وموزع? انتخايبل لديك بيان ه
 ال :نعم, حدد نوعها ?آخرينهل تتعرض لإلساءة من مرشحني 

 ال نعم هل تشعر بأن هناك متييز بينك وبني مرشح آخر من قبل اجلهات احلكومية يف نفس الدائرة الفرعية?
 ال نعم, كيف? بية?هل تثق بدور مؤسسات املجتمع املدين يف إنجاح العملية االنتخا

 :مالحظات
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 م٢٠١٠التحالف املدين لرصد االنتخابات النيابية 
 رصد أنشطة املرشح أو احلزب

 حادثة مهمة
 ع وقت ممكنيف أرس املحافظة أو إدارة املركزينبغي تعبئته من قبل الراصد وتسليمه إىل منسق  

  موقع احلادثة  ةاملحافظ  سم الراصدا
  الوقت  التاريخ  اسم املرشح

  احلزب إن وجد  الدائرة الفرعية  الدائرة االنتخابية
  عدد املشاركني  احلادثةنوع 

 وصلت بعد وقوع احلادثة. ٢      عىل أرض الواقعشاهدت احلادثة . ١ حضور احلادثة
 اآلخريننقلت إيل أخبار احلادثة من قبل . ٣

 نوع احلادثة

 رسقة أو ختريب مواد احلملة . ٥شغب                                           / عنف  .١
  الراصدينتقييد حقوق . ٦حترش                                      / مضايقة . ٢
 اإلخالل بالنظام أثناء احلملة. ٧                                           رشاء أصوات. ٣
 )يرجى رشحها(أخر . ٨       األحزاب/ د حلقوق املرشحني تقيي. ٤
 اإلرضار بأمالك عامة أو خاصة. ٥

  ?)إن وجد ( هذه املخالفات  بارتكابكم شخص برأيك تأثر 
) مناصبهم واجلهات التي ينتسبون هلا(الذين شاركوا يف املخالفة  األشخاص: بام يف ذلكوقائع احلادثة وتفاصيلها يرجى حتديد 

واملرشحني واملواطنني واملوظفني االخرين الذين شهدوا احلادثة وإن  الراصدينوقم بتحديد . إلخ ..... .األحداثتسلسل و
 .إستلزم األمر قم بإرفاق ورقة أخر مع هذا النموذج

 
 
 
 
 

 ال نعم هل تدخلت األجهزة األمنية يف الوقت املناسب?
 التوقيع          التاريخ        اسم الراصد


