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مت إعداد هذا التقرير من خالل مجموعات مركز احلياة 
املنتشرة في جميع محافظات اململكة.

متهيد 

قدمت مبادرة مركز احلياة لتنمية اجملتمع املدني في رصد االنتخابات النيابية 2007 خطوة هامة نحو تعزيز اسس الدميقراطية 

االردنية، و يفخر فريق مركز احلياة بان يقدم خالل هذا التقرير نتائج مشروع رصد االنتخابات البرملانية، حيث مت تدريب راصدي 

ادستور  احمللية، ومبادئ  االنتخابات  االفضل في رصد  الدولية  واملمارسات  وعادلة،  الدولية النتخابات حرة  املعايير  احلياة وفق 

يؤكد مركز احلياة على ان ما قدمه فريق رصد االنتخابات من نتائج تعتبر األكثر  قانون االنتخاب االردني احلالي، و  االردني، و 

شموال في تاريخ العملية الدميقراطية األردنية، اظافةً الى ان هذه النتائج مبنية على أسس علمية وتدريب منهجي وبدون أي 

انحياز لصالح أي من املرشحني وبدون حتامل على أي تيار سياسي أو مرشحني مستقلني.

تهدف مشاريع مركز احلياة على تعزيز دور الشباب في العملية الدميقراطية، و من خالل مشروع الراصد ضم احلياة اكثر من 

1700 شاب وشابة إما بالتدريب او التوظيف او النشاط السياسي، كما قدم املشروع مهارات و معرفة جديدة لهؤالء الشباب 

و بالتالي عزز دور الشباب في االردن. 

النيابية  االنتخابات  موعد  من  مبكر  وقت  في  الدميقراطية  املشاركة  وتعزيز  باالنتخابات  اخلاصة  نشاطاته  احلياة  مركز  بدأ 

في تشرين الثاني. في شهر شباط  للعام 2007 طور مركز احلياة فكرة مشروع أهمية» اهمية ادماج الشباب في البرامج 

الوطني وجريدة الدستور وعدد من اجلامعات األردنية ومبشاركة  االنتخابية» ثم نفذ املشروع بدعم من املعهد الدميقراطي 

أكثر من 3000 شاب وفتاة في فعالياته التدريبية وجلساته احلوارية. ثم بدأ مركز احلياة, وبالتشاور والتخطيط مع مجموعات 

املركز املنتشرة في جميع محافظات اململكة, البحث عن آلية ملشاركة املركز في مبادرة رصد االنتخابات  ومن هنا جاءت 

فكرة مشروع الراصد، حيث يأمل «احلياة» أن تصبح هذه املبادرة خطوة رئيسة على الطريق نحو إعتبار رصد مؤسسات اجملتمع 

املدني احمللية لالنتخابات البرملانية في األردن أداة أساسيه لتقييم مدى شفافية وحرية ونزاهة االنتخابات. 

منظمةٍ  ةايحلا زكرم اهب ماق يتلا دصرلا ةيلمع تنمضتو ،ندرالا خيرات يف  محليةٍ  رصدٍ  اول جهود  الراصد  وميثل مشروع 

ً ليوم االقتراع ، اضافةً الى رصد تغطية االعالم الجراءات  ً لفترة احلمالت االنتخابية، ورصدا ً لتسجيل املرشحني، ورصدا رصدا

االنتخابات و التصويت، و لقد خدم مشروع الراصد العديد من الشباب في اجملتمع احمللي في جميع انحاء اململكة، و ذلك بفرص 

قيمة ولو قصيرة االجل ليشاركو بفعالية في العملية االنتخابة لوطنهم، اضافةً الى الفرص التدريبية التي ساعدت على 

توسيع آفاقهم، و حتسني مهاراتهم، و يأمل مركز احلياة ان يلهم هذا االجناز خطوات مستقبلية اكبر لتعزيز املشاركة املدنية 

السياسية و تسويق الدميقراطية في االردن، و الشرق االوسط و شمال افريقيا.
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شكر تقدير

يسعد مركز احلياة لتنمية اجملتمع املدني أن يتقدم بالشكر اجلزيل جلميع الذين ساهموا ودعموا إجناح فعاليات مشرع الراصد، 

سواء كان هذا الدعم مادياً أو معنوياً أو لوجستياً، ويخص املركز بشكره وتقديره كل من: السادة املعهد الدميقراطي الوطني 

NDI، و السادة املرشحون لالنتخابات النيابية 2007، والسادة اجمللس األعلى للشباب بكافة مديرياته في اململكة، و السادة وزارة 

الداخلية ومن خاللها احلكام اإلداريني في جميع محافظات اململكة، والسادة وسائل اإلعالم املطبوعة واملسموعة واإلعالم 

االلكتروني، ومحطات التلفزة خاصًة السادة التلفزيون األردني وتلفزيون سفن ستار وجريدة الدستور ووكالة عمون االخبارية، 

البلقاء وجامعة احلسني بن طالل وجامعة الطفيلة  و السادة اجلامعات األردنية احلكومية واالهلية خاصًة السادة جامعة 

التقنية وجامعة مؤتة وجامعة اليرموك، والسادة غرفة جتارة العقبة وغرفة جتارة إربد وغرفة جتارة السلط وغرفة جتارة الزرقاء، 

والسادة  مجموعات شباب مركز احلياة والسادة فريق عمل الراصد في جميع محافظات اململكة.
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ان مركز احلياة لتنمية اجملتمع املدني هو هيئة أردنية غير ربحية، تهدف الى متكني و دعم الشباب االردني للمشاركة الفاعلة 

في بناء و تعزيز الدميقراطية في االردن، حيث امتلك املركز برنامجاً على املستوى الوطني في جهوده لتزويد املعرفة و املهارات 

و الفرص لنشر وتعزيز مبادئ الشفافية، واملسؤولية، والتمثيل السياسي، واملشاركة السياسية املدنية، وضم هذا البرنامج 

بنجاح االف الشباب االردني من خالل التدريب، و ورشات العمل، و الورشات احلوارية مع املرشحني.

و نظراً الهمية انتخاب مجلس النواب األردني 2007 للحياة الدميقراطية االردنية قرر مركز احلياة العمل على رصد العملية 

االنتخابية، حيث رصد املركز االنتخابات بكل حيادية و وشفافية و نزاهة، ووفقاً للمعايير الدولية النتخابات حرة وعادلة، ومتثلت 

مهمة املركز خالل هذا املشروع بتنظيم اشمل عملية رصد محلية من خالل مجموعاته املنتشرة في جميع انحاء االردن.

 و سعى مركز احلياة لتحقيق مجموعة من االهداف من خالل رصد االنتخابات النيابية متثلت مبايلي:

* تعزيز مبادئ االنتخابات  احلرة والشفافة والعادلة.

* توفير تقييم شامل للعملية االنتخابية وإطارها القانوني.

* تقدمي توصيات لتحسني عملية االنتخاب في املستقبل بناء على نتائج عملية الرصد.

ولتنفيذ انشطة مشروع الراصد عمل املركز على بناء ثالث فرق عمل رئيسة متثلت بفريق رصد عملية تسجيل املرشحني 

أنحاء اململكة، يشرف عليهم وينسق  وراصدًة موزعني على كافة  الفريق من �30 راصداً  واحلمالت االنتخابية، ويتكون هذا 

احمللي  االعالم  رصد  عملية  فتولى  الثاني  الفريق  اما  ومنسقة،  منسق   35 وعددهم  واأللوية  احملافظات  منسقي  أعمالهم 

والتعرف على دوره في االنتخابات، حيث درب املركز فريق عمل مكون من �5 راصداً وراصدًة، واخيرا فريق رصد يوم االقتراع وتكون 

من �500 راصداً وراصدًة موزعني على كافة مراكز االقتراع في اململكة.

ومن خالل عمل هذه الفرق متكن الراصدون من توثيق مجموعة من التقارير التي تتعلق بالنتائج واخملرجات املهمة و اخلاصة 

الراصدون بأن  ابتداًء من تقييم االطار القانوني لعملية االنتخابات في االردن، حيث ادرك  بعملية االنتخابات االردنية 2007، 

قانون االنتخابات االردني لم ينجح في وضع اي تعليمات لتنظيم حقوق وواجبات للجهات املستقلة و غير احلزبية التي تعمل 

على رصد االنتخابات، ولعل من اهم اخملالفات التي مت رصدها ظاهرة شراء االصوات قبل و اثناء يوم االقتراع، و ممارسة التصويت 

العلني، االمر الذي ادى الى زعزعت ثقة املواطن في العملية االنتخابية و خلقت جواً مشحوناً من االدعاءات. 

كما رصد مركز احلياة التباين في فرص املرشحني في الوصول الى وسائل االعالم، وهذا يعود الى اختالف قدراتهم املادية، حيث 

القت جهود الرصد الضوء على االمور التي تنظم متويل حمالت املرشحني، اضافة الى التغطية الصحفية لنشاطات احلمالت 

االنتخابية للمرشحني،

وعلى الرغم من ان فريق الراصد لم يغطي الفترة التي مت فيها تسجيل الناخبني، اال انهم سجلوا العديد من حاالت نقل 

االسماء من دائرة الى اخرى يوم االقتراع، وعدم دقة قوائم االقتراع في بعض املراكز، ويؤمن مركز احلياة بأن هذا االمر اثر على 

ايجابي من عملية  النهائه للعملية االنتخابية، وفي جانب  النتيجة  اثر على  الكثير من املرشحني لالنتخابات، كما  فرصة 

االنتخابات: رصد أعضاء فريق املشروع أداءاً مميزا لرجال االمن العام خصوصا يوم االقتراع، حيث بذلت االجهزة االمنية جهدا 

كبيرا لتوفير أجواء آمنة للمقترعني، والتدخل السريع والعودة الى اماكنهم بعيدا عن مراكز االقتراع عند حدوث شغب أو 

مشاجرات فردية، لضمان مراكز اقتراع آمنة وخالية من مظاهر التوتر التي عادًة ما تقلل من نسبة املقترعني.

اخلالصة:
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دوره في االنتخابات، حيث درب املركز فريق عمل مكون من �5 راصداً وراصدًة، واخيرا فريق رصد يوم االقتراع وتكون من �500 

راصداً وراصدًة موزعني على كافة مراكز االقتراع في اململكة.

ومن خالل عمل هذه الفرق متكن الراصدون من توثيق مجموعة من التقارير التي تتعلق بالنتائج واخملرجات املهمة و اخلاصة 

الراصدون بأن  ابتداًء من تقييم االطار القانوني لعملية االنتخابات في االردن، حيث ادرك  بعملية االنتخابات االردنية 2007، 

قانون االنتخابات االردني لم ينجح في وضع اي تعليمات لتنظيم حقوق وواجبات للجهات املستقلة و غير احلزبية التي تعمل 

على رصد االنتخابات، ولعل من اهم اخملالفات التي مت رصدها ظاهرة شراء االصوات قبل و اثناء يوم االقتراع، و ممارسة التصويت 

العلني، االمر الذي ادى الى زعزعت ثقة املواطن في العملية االنتخابية و خلقت جواً مشحوناً من االدعاءات. 

كما رصد مركز احلياة التباين في فرص املرشحني في الوصول الى وسائل االعالم، وهذا يعود الى اختالف قدراتهم املادية، حيث 

القت جهود الرصد الضوء على االمور التي تنظم متويل حمالت املرشحني، اضافة الى التغطية الصحفية لنشاطات احلمالت 

االنتخابية للمرشحني،

وعلى الرغم من ان فريق الراصد لم يغطي الفترة التي مت فيها تسجيل الناخبني، اال انهم سجلوا العديد من حاالت نقل 

االسماء من دائرة الى اخرى يوم االقتراع، وعدم دقة قوائم االقتراع في بعض املراكز، ويؤمن مركز احلياة بأن هذا االمر اثر على 

ايجابي من عملية  النهائه للعملية االنتخابية، وفي جانب  النتيجة  اثر على  الكثير من املرشحني لالنتخابات، كما  فرصة 

االنتخابات: رصد أعضاء فريق املشروع أداءاً مميزا لرجال االمن العام خصوصا يوم االقتراع، حيث بذلت االجهزة االمنية جهدا 

كبيرا لتوفير أجواء آمنة للمقترعني، والتدخل السريع والعودة الى اماكنهم بعيدا عن مراكز االقتراع عند حدوث شغب أو 

مشاجرات فردية، لضمان مراكز اقتراع آمنة وخالية من مظاهر التوتر التي عادًة ما تقلل من نسبة املقترعني.
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االنتخابات البرملانية األردنية لعام: 2007

تعتبر االنتخابات البرملانية من أهم األحداث التي تشكل التجربة الدميقراطية األردنية ومستقبلها، كما تعتبر احلدث االبرز في 

جهود االردن لتطوير احلياة الدميقراطية، لذا جذبت انتخابات  2007 انتباه وتركيز العديد من مؤسسات اجملتمع املدني االردنية و 

الناشطني فيها، إضافة الى عدد من املنظمات الدولية،حيث توجه االردنيون في اليوم العشرين من تشرين الثاني  إلى مراكز 

االقتراع النتخاب ��0 عضو جمللس النواب اخلامس عشر من بينهم 6 سيدات على نظام الكوتا،وفقا لقانون االنتخابات 2003 

إن العملية الدميقراطية األردنية قائمة على نص املادة )�( في الفصل األول من الدستور، والتي مفادها أن نظام احلكم في 

البالد هو نيابي ملكي وراثي، وبعد توقف طويل للحياة الدميقراطية االردنية في الفترة التي سادت فيها االحكام العرفية؛ 

واجراء  السياسية  االحزاب  على  الشرعية  اضفاء  خالل  من  �989م  العام  في  مسيرتها  الدميقراطية  التجربة  استعادت 

االنتخابات النيابية 

االنتخابات في جميع جوانبه وبصورة عامة متيزت نفوذ القبلية بسبب االفتقار الى تعبئة احلزبيه واحلمالت االنتخابية.

وجاءت انتخابات 2007  في ظل العديد من املتغيرات والعوامل التي اثرت  على اجلو االنتخابي ومخرجات العملية االنتخابية، 

وبصورة عامة عند دراسة  جميع جوانب االنتخابات جند ان االنتخابات متيزت بالطابع العشائري و هذا يعود الى ضعف العمل 

احلزبي، اضافًة إلى ان هذه االنتخابات اجريت  في وقت ليس ببعيد عن نتائج االنتخابات البلدية احمللية التي جرت في يوليو-

متّوز 2007 ، و التي بدورها  اثرت على االنتخابات البرملانية بكل ما حملته من سلبيات مثل إدعاءات بالتزوير والتالعب من قبل 

احلكومة، وإيجابيات مثل العودة لنظام انتخاب القيادات احمللية املتمثلة باجملالس البلدية والتخلي عن التعيني باإلضافة إلى 

زيادة الكوتا اخملصصة ملشاركة املرأة .

والتي وصلت الى 20% من نسبة املقاعد في اجملالس البلدية، كما جاءت االنتخابات النيابية2007  في ظروف و حتديات محلية 

ودولية حساسة للغاية، متثلت بارتفاع األسعار، وارتفاع نسب البطالة، والتغيرات االجتماعية واالقتصادية، اضافًة الى.االوضاع 

السياسية اإلقليمية خاصًة في لبنان و فلسطني والعراق، مما يؤثر كثيراً على منجزات اجمللس النيابي القادم و سياسته، و 

يضعه أمام استحقاقات هامة محلية ودولية ستجعله دوما عرضة للمراقبة واملسائلة الشعبية.

ومن اجلدير بالذكر هنا ان االنتخابات البرملانيه لعام 2007 شهدت أيضا عدداً من الظواهر اجلديدة التي اثرت على نتائجها، و 

مثال ذلك بروز العديد من األسماء الشابة التي رشحت نفسها رغبة في الدخول في قطاع العمل العام، وزيادة في نسبة 

مشاركة املرشحات السيدات في التنافس على مقاعد الكوتا، اضافًة الى وجود ظاهرة التفكك العشائري في العديد من 

املناطق التي كانت تتميز بثقل عشيرة ما في حتديد املرشح الفائز.

 

 

ينظم االنتخابات النيابيه في االردن قانون االنتخاب املؤقت لعام �200 ، وتعديالته الالحقه خاصة في العام 2003، و مبوجب 

الناخبني، وتسجيل  إدارة تسجيل  اليها مهمة  االنتخابات، ويسند  الرسمية إلدارة   الداخلية هي اجلهه   وزارة  القانون: فإن 

أن رصد  القانون وجود مراقبة محلية مستقلة لالنتخابات، حيث  بالتصويت، والينظم هذا  املتعلقة  املرشحني، واالجراءات 

االنتخابات كانت مسألة جدلية لدى مبادرات مؤسسات اجملتمع املدني ملراقبة انتخابات 2007، ولكن توجه احلكومة في هذا 

االطار ذهب الى ان اجلهات اخملوله مبراقبة االنتخابات داخل قاعات االقتراع وحسب القانون والدستور هم: املرشحون لالنتخابات، 

واالشخاص الذين ميثلونهم )املندوبني( فقط، ولذا فاالطار القانوني لالنتخابات لم يذكر بشكل علني وجود مراقبة مستقلة 

لالنتخابات.

The Legal Framework on Parliamentary Elections

االطار القانوني لالنتخابات البرملانية األردنية لعام 2007:
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تسجيل الناخبني
حدث الكثير من النقاش حول االعالن اخلتامي لقوائم الناخبني ومدى دقتها سواء قبل اوبعد يوم االنتخابات، حيث ينص القانون 

على ان قوائم الناخبني ينبغي ان تدار في صيغتها النهائية من خالل دائرة االحوال املدنية واجلوازات ودوائرها في كافة مناطق 

املسموح  والناخبني  الوطنية،  ارقامهم  على  بناًء  الناخبني  بتسجيل  املدنية  االحوال  دائرة  ذلك تسمح  على  وبناء  اململكة؛ 

لهم بالتصويت مطالبون بإبالغ دائرة االحوال املدنية عند تغيير مكان اقامتهم، وال يسمح القانون للناخبني بالتسجيل في 

غير مناطق اقامتهم ما لم يقدم الناخب ما يثبت انتقال مكان اقامته من خالل وثائق من وزارة الداخلية للتحقق من صحة 

انتقاله الى مكان جديد.

وفيما يتعلق بوضع اللمسات االخيرة على قوائم الناخبني ووفقا للقانون  فإن وزارة الداخلية  التي ميثلها احلكام االداريون 

بصفتهم رؤساءاً للجان  في الدوائر االنتخابية يتوجب عليهم عرض جداول الناخبني التي زودتهم بها دائرة األحوال املدنية 

يوميتني  صحيفتني  في  عرضها  عن  االعالن  يجب  كما  تسلمها،  تاريخ  من  أسبوع  ملدة  يقررونه  الذي  املكان  في  واجلوازات 

محليتني على األقل، و لكل ناخب لم يرد أسمه في جداول الناخبني أو حصل خطأ في البيانات اخلاصة به و املدرجة في اجلدول 

احلق بأن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج أسمه في اجلدول أو تصحيح اخلطأ احلاصل فيه، وذلك 

خالل أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبني.

تسجيل املرشحني
يبدأ الترشيح لعضوية مجلس النواب قبل ثالثني يوماً من اليوم احملدد إلجراء االقتراع ويستمر ملدة ثالثة أيام، وال يقبل أي طلب 

ترشيح يقدم بعد انتهائها، و يقدم طلب الترشيح على نسختني من ذات الشخص طالب الترشيح إلى رئيس اللجنة املركزية 

لالنتخابات في احملافظة، على النموذج الذي يقرره الوزير، مرفقاً به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات املطلوبة مبقتضى أحكام 

هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا باستالم طلبه، ثم تقوم اللجنة املركزية 

لالنتخابات بالتأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات املقدمة مـن طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه 

خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدمي الطلب.

وإذا قررت اللجنة املركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها، ولطالب الترشيح أن يعترض على القرار لدى 

ببيانات  اعتراضه  معززاً  إصداره  تاريخ  من  أيام  ثالثة  اختصاصها خالل  االنتخابية ضمن  الدائرة  تقع  التي  البداية  محكمة 

واضحة ومحددة، وعلى احملكمة الفصل في االعتراض خالل ثالثة أيام من تاريخ تقدميه إليها، حيث يكون قرارها بشأن اعتراض 

املرشح قطعياً غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة املركزية فور صدورها.

كما ينص القانون على ان قائمة املرشحني التي متت املوافقة عليها يجب ان تعرض من قبل اللجنة اعتماداً على وقت و تاريخ 

تقدمي الطلب، و يجب ان يتم عرضها في املراكز احلكومية وان تنشر في جريدتني محليتني على االقل.

احلمالت والدعاية االنتخابية
تكون الدعاية االنتخابية حرة وفق أحكام قانون االنتخابات، ويسمح ألي مرشح القيام بها ابتداًء من التاريخ الرسمي لقبول 

ترشيحه، و يتعني على املرشح عند اطالقه  لدعايته االنتخابية االلتزام بأحكام الدستور، واحترام سيادة القانون، واحترام حرية 

الرأي والفكر لدى الغير، واالمتناع عن تخريب<انشطه حمالت املرشحني اآلخرين، وعدم استخدام اي من املصادر احلكومية 

دعايته  خالل  مرشح  أي  على  يحظـر  العامة،.و  الرسمية  واملؤسسات  والدوائر  الوزارات  في  االنتخابية  الدعاية  إجراء  مثل: 

االنتخابية  تقدمي أو الوعد بتقدمي هدايا أو تبرعـات أو مسـاعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من املنافع للمواطنني، كمـا 

يحظـر على أي مواطن طلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو املساعدات أو الوعد بها من أي مرشح، واخيرا لم يحدد القانون 

وقت محدد النتهاء احلمالت االنتخابية.
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اجراءات التصويت
يحدد موعد اجراء االنتخابات من قبل وزارة الداخلية، ويكون االقتراع عاماً وسرياً ومباشراً، و تشكل جلنة عليا برئاسة وزير 

الداخلية لإلشراف على االنتخابات والبت في جميع األمور التي تعرضها عليه اللجان املركزية التي تنتشر في احملافظات و 

املناطق االنتخابية، وقدمت وزارة الداخلية في انتخابات 2007 اضافة جديدة تتمثل باستخدام نظام الكمبيوتر في كل قاعة 

انتخابية لزيادة كفاءة عملية  االنتخابات، والتحقق من شطب اسماء الناخبني الذين ادلو باصواتهم.

ومن اجلدير ذكره ان القانون كفل سرية االقتراع مع االخذ بعني االعتبار بعض االجراءت اخلاصة بالناخبني االميني، وينص هذا 

القانون على ان عملية االقتراع تبدأ منذ الساعة السابعة صباحا وتنتهي الساعة السابعة مساءاً في يوم االقتراع، ويحق 

لرئيس جلنة االقتراع ان ميدد التصويت ملدة ساعتني اذا وجد ضروره لذلك.

أهم نتائج ومشاهدات فريق مركز احلياة في رصد االنتخابات النيابية لعام 2007 م

رصد تسجيل املرشحني: 

بحمالتهم  تتعلق  مقابالت معهم  وإجراء   ، مرشح)%82.9(   989 أصل  من  820 مرشح  إلى  الوصول  من  الراصد  فريق  متكن 

االنتخابية، وخلفياتهم السياسية، وإجراءات التسجيل، والتحديات التي واجهوها خالل االنتخابات.

 

حيث كانت تفاصيل ونتائج رصد مركز احلياة لعملية التسجيل لالنتخابات كما يلي:

* مت رفض � طلبات ترشيح فقط حسب الفئة التي استطاع املركز الوصول إليها، ومن خالل حتليل وبحث مستقل وجد مركز 

احلياة أن رفض هذه الطلبات األربع كان رفضاً قانونياً يستند إلى عدم استكمال شروط وإجراءات عملية التسجيل، لذا يجد 

مركز احلياة أن عملية التسجيل نظامية ومطابقة لإلطار القانوني.

* التفّهم والتعاون اإليجابي الذي أبداه املرشحني مع مشروع »الراصد« شكل دعماً كبيراً ملركز احلياة، وملنظمات اجملتمع املدني 

األخرى في إطار سعيهم لترسيخ قيم الشفافية واالنتخابات احلرة النزيهة، ولكن ما زالت احلاجة قائمة ألن تقوم احلكومة 

األردنية، وإدارة االنتخابات بإجراءات تضمن حق اجملتمع املدني بلعب دور فعال في العملية االنتخابية.

* �.86% من املرشحني  قالوا أن عملية التسجيل كانت منظمة، وأن إدارة االنتخابات التزمت باإلطار القانوني.

* ابدى �8 مرشح من تخوفهم أن عملية التسجيل كانت غير نظامية حيث متّ وضع أسماء بعض املرّشحني في مقّدمة 

القوائم االنتخابية رغم أنهم سّجلوا الحقاً )وفقاً للقانون فإّن ترتيب القوائم يتم وفقاً لتاريخ تقدمي الطلبات(، و يعود ذلك 

الى استغالل هؤالء املرشحني لعالقاتهم الشخصية. 

النيابية للمّرة األولى،  أّن 75% من املرشحني الذين مت إجراء مقابالت معهم يخوضون االنتخابات  النتائج الكلية  * أوضحت 

و�2.93% منهم فقط مت انتخابهم سابقاً لعضوية مجلس النّواب، بينما 27.32% من املرشحني كانوا قد احتّلوا مواقع حكومّية 

مهّمة في السابق، وهذه النتائج تدل على التجّدد السياسي امللحوظ، والبيئة السياسية احملّفزة على النشاط السياسي، 

ورغبة املواطنني الذين لم يسبق لهم أن كانوا جزءاً من السلطة التشريعية أو التنفيذية بالعمل السياسي. 

* �3 مرشحاً من أصل 807 مرشحاً )أي ما نسبته 59.�% من املرّشحني( صّرحوا أن إدارة االنتخابات كانت قد طلبت منهم وثائق 

وأوراق إضافية لقبول طلبات ترّشحهم جمللس النّواب، في حني صرح 29 مرشح من أصل �79 )أي �3.5%( أّنهم تعّرضوا لضغط 

من احلكومة أو من جهة حكومية. 

* �2.56% من املرشحني يعتقدون أن عملية التسجيل للترشح لالنتخابات النيابية بحاجة إلى حتسينات من خالل تعديالت 

قانونية، وهذه االقتراحات ملخصة في اجلزء اخلاص بالتوصيات في هذا التقرير.

* قدم اإلعالم تغطية عادلة لعملية تسجيل املرشحني خالل فترة التسجيل مبا في ذلك التحديات التي ظهرت خالل تلك 

الفترة.
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* تزامن عملية تسجيل املرشحني مع بدء احلمالت االنتخابية كانت غير منصفة للمرشحني الذين احتاجوا إلى إجراء تعديل 

على طلباتهم واخلوض مجدداً في إجراءات التسجيل.

 نتائج رصد احلمالت االنتخابية 

وصل راصدو احلياة املوزعون على كافة مواقع املرشحني سواء في احملافظات أو التجمعات السكانية الصغيرة إلى �85 مرشحاً 

إلى قياس مدى نظامية وانضباطية  تهدف  أداة للرصد متمثلة باستبانة حتتوي على �5 سؤاالً  و مرشحة، حيث مت تطوير 

احلملة االنتخابية للمرشح مع قانون االنتخابات، حيث تبدأ األسئلة بالتساؤل عن املشاركني الفاعلني في احلمالت االنتخابية 

للمرشحني سواء كانوا موظفني أو عسكريني أو شخصيات دينية، وهل استخدم املرشح أي موارد حكومية لتنفيذ حمالته 

االنتخابية، وهذا السؤال يعكس ما إذا كان هناك دعم حكومي  للمرشح أم ال، باإلضافة إلى مدى تقيد املرشح بتعليق دعايته 

االنتخابية على األماكن املسموح بها، وهل قدم املرشح أي خدمات قد تصل الى شراء االصوات، وفيما يلى أهم النتائج التي 

توصل اليها فريق رصد احلمالت االنتخابية :

• أظهرت النتائج أن ما يقارب ثلث املرشحني أبدو رغبتهم بتسجيل شكاوى حول سير احلمالت االنتخابية من أهمها: عدم 

املواد الدعائية،  املتبادلة بني املرشحني على  توفر أماكن عامة إلقامة املهرجانات وامللتقيات لاللتقاء مبؤيديهم، واالعتداءات 

واإلشارة بشكل واضح إلى بروز ظاهرة شراء األصوات من قبل املرشحني أصحاب النفوذ املالي.

• أشارت النتائج بشكل الفت إلى تراجع ادوار املؤسسات االجتماعية كالعشيرة  في ادارة احلمالت االنتخابية، على الرغم انها 

استمرت بلعب دور مهم في االنتخابات و اثرت على النتائج النهائية 

• أظهرت النتائج أن هناك فروقات فردية بني املرشحني في قدرتهم على احلشد والتأييد، وقدرتهم على الوصول إلى وسائل 

ذلك  اآلخرين معللني  املرشحني  مع  ال يحصلون على فرص متساوية  أنهم  املرشحني  �3% من  أشار  اخملتلفة، حيث  اإلعالم 

بأهمية العالقات الشخصية في هذه املسألة.

• أشار 97% من املرشحني أنهم ال يواجهون أي حتديات في توزيع  املطبوعات، كما أشار أكثر من 97% من املرشحني أنهم لم 

يتقدموا بأي شكوى ضد أحد.

املادي  الدعم  وتقدمي  واحملتاجني،  الفقراء  تلخصت مبساعدة  املرشحني  قدمها  التي  الوعود  اغلب  أن  الرصد  اشارت عملية   •

الى  اصواتهم  وايصال  احلكومية،  الدوائر  في  معامالتهم  وتسهيل  االنتخابية  الدائرة  أبناء  مطالب  وحتقيق  لهم،  واملعنوي 

املسئولني، وحتقيق التكافل االجتماعي، ودعم قضايا املرأة والشباب، وحتقيق عملية اإلصالح الشامل، وااللتزام ببرنامج احلزب 

) بالنسبة ملرشحي حزب جبهة العمل اإلسالمي (، وحتسني الوضع الصحي في الدائرة االنتخابية، وتعزيز دور الشباب في 

العمل الوطني واخليري، ودعم قضاياهم و حماية ودعم الوحدة الوطنية، وتخفيض الرسوم اجلامعية.
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رصد يوم االقتراع

في العشرين من من تشرين الثاني 2007 نظم مركز احلياة عملية رصد االنتخابات ليوم االقتراع، حيث غطى فريق رصد يوم 

االقتراع جميع مراكز االقتراع على مستوى اململكة، ورصدو مجموعة كبيرة من اخملالفات ميكن تقسيمها الى قسمني:

العنف  ظاهرة  انتشار  إن  حيث  اخملتلفني  املرشحني  مناصري  بني  الصدام  من  حاالت  عن  بالتبليغ  احلياة  مركز  راصدو  قام   •

والصدامات ألقى بظالله على عملية االنتخاب في الكثير من مناطق اململكة ، ومنع بشكل واضح العديد من الناخبني من 

احلصول على حقهم في الوصول بحرية ملراكز االقتراع، وكانت حلاالت الشجار املتعددة عبر اململكة  األثر في التقليل من ثقة 

الناخبني بحرية وعدالة العملية االنتخابية، حيث قام راصدو مركز احلياة بالتبليغ عن العديد من الشجارات التي اندلعت بني 

مناصري مرشحني في الطفيلة وإربد واملفرق، كما مت التبليغ عن حدوث مشاجرة عنيفة عند مدرسة الرياشي لإلناث في جرش 

بني مجموعتني من مناصري مرشحني ليتم حتريك قوى األمن بشكل كبير للسيطرة على النظام.

• مت اعتقال اربعة مواطنني في املفرق بسبب محاولتهم التصويت ألكثر من مرة، كما مت اعتقال ست مواطنني آخرين حملاولتهم 

تزوير بطاقة األحوال املدنية، بينما مت اعتقال عدد من مناصري احد املرشحني في البلقاء حملاولتهم تزوير بطاقة األحوال املدنية، 

وفي الدائرة  األولى في مأدبا مت اعتقال ناخب حملاولته االنتخاب مستخدماً الهوية املدنية لشخص آخر.

• أشار راصدي مركز احلياة إلى استمرار احلمالت النشطة في معظم مراكز االقتراع في اململكة، حيث حاول مؤيدو بعض 

املرشحني فرض أنفسهم على املقترعني لدى اقترابهم من مراكز االقتراع، ويجد مركز احلياة في هذه احلمالت النشطة عند 

مراكز االقتراع اعتداءاً على حق الناخب في االقتراع بحرية دون أي تأثيرات، كما سجل الراصدون تواجد مواد انتخابية داخل 

مراكز  املرشحني عند مداخل  مؤازري  قبل  إلى حمالت نشطة من  إضافة  به،  احمليطة  املنطقة  في  او  االقتراع  مراكز  بعض 

إلى مراكز االقتراع لإلنتخاب دون أي تدخل  الوصول  الناخب في  ان هذه األنشطة حتد من حرية  االقتراع، ويجد مركز احلياة 

خارجي.

وخرق  األصوات  بحرية:  ظاهرة شراء  االختيار  في  الناخب  من حق  ومخالفات حتد  انشطة 
سرية عملية االقتراع 

• رافقت ممارسات شراء األصوات فترة احلمالت االنتخابية، وقد حتدث مناصري بعض املرشحني وبعض املواطنني عن سيناريوهات 

شراء االصوات ومنها: ان يقوم بعض املرشحني باالحتفاظ بالهويات املدنية لبعض الناخبني مقابل مبالغ مالية معينة لغاية 

يوم االقتراع، أو أن يطلب من الناخبني القسم على املصحف الشريف للتصويت لصالح مرشح معني مقابل مبالغ مالية، او 

أن يقوم بعض املرشحني بحجز الهويات املدنية لبعض الناخبني ملنعهم من التصويت خشية تصويتهم ملرشح آخر منافس، 

كما سجل راصدي مركز احلياة عدة حاالت لشراء األصوات في كل من عمان، والزرقاء، وعجلون، واملفرق، والطفيلة، والدائرة 

الرابعة في محافظة إربد، و قد مت اعتقال ابن أحد املرشحني بسبب قيامه بشراء أصوات من الناخبني، وفي حاالت مشابهة مت 

اعتقال احد مؤازري مرشح وطرد آخر من مركز االقتراع نتيجة قيامهم بشراء األصوات.

•  تسجيل حاالت خرق لسرية االقتراع في إربد والطفيلية واملفرق ومعان، وقد تنوعت مظاهر اخلرق هذه، حيث قام معظم 

املقترعني في مركز اقتراع مدرسة دير يوسف في الدائرة الثالثة بإربد بالتصويت علناً باعتبارهم أميني، كما سجلت حاالت 

مشابهة في معان واملفرق، واتفقت بعض العشائر في معان أن أبناء العشيرة عليهم جميعاً التصويت علناً للتأكد من أن 

جميع أبناء العشيرة قد صوتوا للمرشح الذي اختارته العشيرة، ومن املالحظ أن التصويت العلني قلل من شراء األصوات 

في بعض املناطق كمحافظة معان مثال، ولكن من املمكن ان يكون التصويت العلني أداة لتنفيذ صفقة لشراء األصوات في 

ظروف أخرى، وعلى كل حال يعتبر التصويت العلني مخالفة واعتداء على حق الناخبني في التصويت بحرية وسرية تامة.
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مت  املفرق  في  األولى  الدائرة  ففي  الشمالية،  والبادية  وعمان  املفرق  في  املقترعني  قوائم  دقة  عدم  حول  شكاوى  تسجيل   •

إبالغ بعض املقترعني بأن نظام احلاسوب يشير إلى أنهم قاموا بالتصويت مسبقاً أو أن أسماءهم غير مسجلة على قوائم 

املقترعني، كما مت تسجيل حاالت مشابهة في جرش، ودوائر عمان األولى والثانية، والدائرة األولى في كل من مأدبا والطفيلة،ة 

وفي عدد من مراكز اقتراع في البادية الشمالية. وعلى الصعيد ذاته مت إبالغ بعض األفراد في املفرق لدى ذهابهم إلى مراكز 

االقتراع بأن هناك من قام بالتصويت عنهم، وفي إربد أشارت التقارير بأن الكثير من املقترعني لم يسمح لهم بالتصويت ألن 

أسماءهم غير موجودة على قوائم املقترعني.

• سجلت حاالت إيقاف لعملية االقتراع في الساعات األولى من بدء عملية االقتراع في كل من مركز اقتراع خولة بنت األزور 

في عجلون – الدائرة الثانية، ومدرسة بيرين ومدرسة ياقوت احلموي في الزرقاء – الدائرة الثانية، ومدرسة القرطي في الزرقاء- 

الدائرة األولى، ومدرسة الطفيلة الثانوية للبنني ومدرسة أبو بنا للبنني في الطفيلة، وكذلك في 6 مراكز اقتراع في البادية 

الشمالية، وفي مركز اقتراع في مأدبا، ومعظم مراكز اقتراع املفرق ومنطقة رحاب، أما في مدرسة السخنة في الزرقاء فقد 

طلبت جلنة إدارة االنتخابات من الناخبني العودة بعد ساعة ريثما يتم إصالح أعطال احلاسوب، وأشار الراصدون إلى أعطال في 

نظام احلاسوب وتأخر االقتراع في مركزي اقتراع في جرش ) مدرسة سوف ومدرسة لبنى بنت احلارث(، كما مت تسجيل حاالت 

مشابهة في عجلون واملفرق، اضافة الى حاالت انقطاع في الكهرباء في مدرسة لبنى بنت احلارث ومدرسة مرصع في جرش.

و يرى مركز احلياة في استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة قيمة ايجابية مضافة لعملية االقتراع ملنع التصويت املتكرر 

أضعفت  قد  احلاسوب  أجهزة  في  املتكررة  األعطال  أن  إال  السابقة،  االنتخابات  في  املسجلة  اخملالفات  أهم  من  يعتبر  الذي 

فعالية عملية االقتراع في بعض املناطق، وأشارت مشاهدات راصدي مركز احلياة إلى أن معظم األعطال في أجهزة احلاسوب 

حصلت في ساعات الصباح الباكر وخارج مدن اململكة الرئيسية وقد مت إصالح معظم هذه األعطال.

مشاهدات راصدي اإلعالم
ركزت عملية رصد االعالم على رصد االعالم احمللي، حيث مت تغطية اربعة صحف يومية متثلت بجرائد الرأي و الدستور و الغد 

الكترونية متثلت بوكالة عمون االخبارية و سرايا و عمان نت ورم وبتراء والسوسنة، و  اليوم و ست محطات اعالم  والعرب 

فيمايلي اهم مخرجات الرصد االعالمي: 

• قدم االعالم بشكل عام تغطية اعالمية متعادلة ومتوازنة للمرشحني ومرجعياتهم السياسية، واملتتبع لإلعالم األردني 

أثناء حمالت الترشيح لالنتخابات يالحظ التطور احلاصل في أدواته وتقنياته ومساحة احلرية املعطاة له، وذلك يؤكد على زيادة 

مساحة حرية التعبير.

• فيما يتعلق بتغطية الصحافة احمللية لألحزاب السياسية، ركز االعالم على تغطية نشاطات حزب جبهة العمل االسالمي، 

حيث كانت 55% من هذه التغطية سلبية و �� % محايدة و 5% ايجابية.

• مت تغطية ادارة االنتخابات واملتمثلة بوزارة الداخلية من قبل االعالم بشكل ايجابي حيث ورد في الصحف اليومية احمللية 

التغطية ايجابية باجتاه احلكومة، و23% منها  بأن ما نسبته 63 % من هذه  النيابية تفيد  إدارة االنتخابات  تعليقات تغطي 

سلبية و��% منها محايدة.

• أما عن االنتهاكات التي حتصل في االنتخابات خصوصا ظاهرة شراء االصوات فقد كان ما نسبته 58 %من هذه التغطية 

تناولت سلوك احلكومة في التعامل مع هذه التجاوزات، و�3 % أخبار محايدة ، و�� % أخبار ايجابية باجتاه احلكومة وكيفية 

تعاملها مع هذه التجاوزات.
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• أبرزت الصحف ومنذ يوم التسجيل صفحات خاصة باالنتخابات النيابية، وفردت العديد من املواضيع التي تخص االنتخابات؛ 

وذلك إليصال القارئ إلى رؤية كاملة عن املشهد االنتخابي، وهذا منح القارئ متابعة اشمل عن العملية االنتخابية، و ترك 

اثارا ايجابية على املشاركة في االنتخابات.

• عمل فريق الراصد على مراقبة القانون الذي أصدرته هيئة اإلعالم املرئي واملسموع والذي يتضمن تعليمات تتعلق بتغطية 

حمالت االنتخابات النيابية والبلدية، وتشدد على عدم املساس بأي مرشح أخر، أو اإلساءة له صراحة أو ضمنا وأن ال يتجاوز 

وقت الدعاية االنتخابية مدة 3 دقائق لكل مرشح في احملطة التلفزيونية الواحدة، و6 دقائق في اإلذاعة مع إلزام احملطة باحلياد 

وعدم االنحياز ألي طرف من األطراف، والتمييز بني اخلبر واإلعالن عند بث األنشطة احلزبية، حيث الحظ الراصدون خرقاً لهذا 

القانون في بعض األحيان من قبل بعض وسائل اإلعالم االلكتروني واإلعالم املرئي واملسموع.

التوصيات

يقدم مركز احلياة مجموعة من التوصيات بناءاً على رصده لالنتخابات النيابية 2007 والتي يرى في حال تطبيقها فرصًة أكبر 

لتحقيق تطور العملية الدميقراطية في االردن، وأهم هذه التوصيات: 

* البد من إجراء تعديالت على اإلطار القانوني لالنتخابات البرملانية في األردن ليتضمن مواداً تتعلق بحقوق وواجبات الراصد 

احمللي غير احلزبي في رصده للمراحل اخملتلفة من الدورة االنتخابية، مبا في ذلك عملية تسجيل املرشحني. ان الرصد احمللي 

املستقل، وغير احلزبي للعملية االنتخابية، و ضمان وصول الراصدين الى مواقع تسجيل الناخبني و املرشحني،و اللقاء  مع 

هيئات اداراة االنتخابات و محطات التصويت له دور كبير في حتسني شفافية ونزاهة االنتخابات، اضافًة الى زيادة ثقة املواطنني 

باالنتخابات و بالتالي زيادة مشاركتهم بها.

* العمل على تعديل القوانني الناظمة لعملية متويل احلمالت االنتخابية للحد من ظاهرة اإلسراف الكبير في وسائل الدعاية 

االنتخابية، واحلد من التفاوت في فرص املرشحني للتنافس على اسس متساوية.

* العمل على تعديل التشريعات الكفيلة بأيجاد هيئة مستقلة الدارة االنتخابات  و التي يقع على عاتقها ادارة  العملية 

االنتخابية و االشراف عليها.

و  الشكاوى  للتعامل مع  االنتخابات  ادارة  داخل  لتمكني جلنة مستقلة  لالنتخابات  الناظمة  القوانني  تعديل  العمل على   *

الطعون االنتخابية مع احملاكم  كمرجع مطلق لصناعة القرار في مثل هذه القضايا. 

* العمل على توفير معلومات كافية من قبل إدارة االنتخابات قبل فترة التسجيل و احلمالت، وإعطاء الفرصة للمرشحني 

واملواطن ووسائل اإلعالم للحصول على معلومات حول العملية االنتخابية، و حتديد املرشحني،وحال طلباتهم )على سبيل 

املثال, )من خالل موقع الكتروني, يقُدم معلومات عن املرّشحني وطلباتهم والوثائق املطلوبة منهم وعملية املراجعة لطلبات 

اي من املرّشحني(.

* العمل على إنهاء عملية تسجيل املرّشحني وفترة تقدمي الشكاوى و الطعون من قبل املرّشحني و\او املواطنني قبل البدء 

الرسمي للحمالت االنتخابية، وهذا يضمن احترام مبدأ العدالة واملساواة بني كاّفة املرشحني، حيث يعتبر من حق  الناخبني 

و املرشحني ووسائل اإلعالم معرفة جميع املرّشحني في بداية احلمالت االنتخابية.
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* يجب أن متتد عملية تسجيل املرّشحني من 3 أيام إلى أسبوعني على األقل، وذلك ملنح مقدمي طلبات الترشيح وقتاً اكبر 

لالستجابة في الوقت املناسب، و حتضير طلباتهم، وتقليل الضغط السياسي و تشويش الناخبني.

* اعتماد الترتيب األبجدي لألسماء في القوائم النهائية للمرشحني و ليس تاريخ التسجيل لتجّنب االنحياز.

لضمان  االنتخابات  قبل  للعلن  القوائم  هذه  اتاحة  و  شفافة  و  واضحة  بإجراءات  النهائية  الناخبني  قوائم  حتديد  يجب   *

الشفافية. 

* منع كافة مظاهر الدعاية االنتخابية وحشد التأييد في يوم االقتراع ملنع احملددات على حرية الناخبني في الوصول ملراكز 

االقتراع. 

هذا  في  واملواطنون  املرشحون  ميارسها  التي  اخملالفات  من  للحد  وذلك  االنتخاب،  بجرائم  املتعلقة  القوانني  كافة  تفعيل   *

الصدد. 

الناخبني  قوائم  من  التأكد  االقتراع خاصًة:  يوم  في  بإجراءاتها  يتعلق  فيما  االنتخابية  ادارة  عند  الشفافية  رفع مستوى   *

والهويات الشخصية و اختبار فعالية شبكات احلواسيب مسبقاً.

* عمل املزيد من التدريب والتأهيل ملوظفي إدارة االنتخابات لضمان اتخاذ االجراءات املناسبة و االتصال االفضل مع الناخبني.

آلية العمل في مشروع الراصد

بدأ مركز احلياة في االستعداد ملشروع رصد االنتخابات احمللية من خالل بناء القدرات الشبابية خالل مشروع أهمية »أهمية 

إدماج الشباب األردني في البرامج االنتخابية«، و الذي بدأ في )8( 2007، حيث نفذ املشروع �� دورة تدريبية في كافة محافظات 

اململكة شارك فيها 700 شاب وفتاة، ثم نفذ 25 جلسة حوارية بني املرشحني لالنتخابات البرملانية و الشباب والتي شارك 

فيها 2300 شاب وفتاة و�80 مرشح ومرشحة، و من خالل هذا املشروع.متكن مركز احلياة من بناء قدرات مميزة لكوادرة و خلق 

مجموعات من الشباب الناشطني في كل محافظة، وبذا تأهل »احلياة« لعملية رصد االنتخابات.

رصد االعالم
درب مشروع الراصد �5 شاب وفتاة لرصد مختلف أنواع اإلعالم؛ لرصد أراء الكتاب واحملللني في االعالم احمللي حول االنتخابات 

االنتخابات  االردنية حول  اإلعالمية  التغطية  أنواع  وتوثيق جميع  االعالمي من حتليل  الرصد  االردنية، كما مكنهم  النيابية 

النيابية االردنية للعام 2007.

رصد تسجيل املرشحني ورصد احلمالت االنتخابية
درب مركز احلياة  �80 شاباً و شابة لرصد فترة احلمالت االنتخابية وعملية تسجيل املرشحني، حيث نظم مركز احلياة في �9 

تشرين األول جلسة جلميع منسقيه امليدانيني لتنسيق عملهم كراصدين، و كان هذا حدثاً مهما للوصول الى عملية رصد 

ناجحة ومنظمة لفترة احلمالت االنتخابية، حيث قام املنسقني خالل هذه اجللسة مبراجعة وتعديل واعتماد النماذج النهائية 

األقاليم  ملنسقي  التنظيمي  الهيكل  واعتماد  االنتخابات،  لرصد  السلوك  قواعد  ومدونة  التعهد  وتوقيع  الرصد،  لعمليات 

واحملافظات والدوائر االنتخابية.

ثم انتشر الراصدون بعد ذلك ليغطو �5 دائرة انتخابية  في كل انحاء اململكة، حيث تضمنت عملية الرصد مقابالت مع 

املرشحني، وتقييم حيادي ألداء إدارة االنتخابات خالل هذه الفترة، و وتقييم مدى فعالية عملية تسجيل املرشحني في ضوء 

اإلطار القانوني الذي ينظم هذه العملية، و بناءاً على هذا الرصد قدم مركز احلياة مجموعة من التوصيات لتحسني العملية 

االنتخابية وضمان العدالة و احليادية خالل هذه الفترة. 
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رصد يوم االقتراع
درب مشروع الراصد �500 شاب وفتاة من مختلف مناطق اململكة لرصد يوم االقتراع، و اعتمد احلياة في تدريبه على مناذج 

و استبانات مدروسة، حيث رصد الفريق نزاهة العملية االنتخابية، وشفافية و حيادية احلكومة جتاه املرشحني، اظافًة الى 

سلوك املرشحني و الناخبني خالل يوم االقتراع. 

تدريب املدربني والتدريب امليداني
تلقى 60 منسقا )منسقي األقاليم واحملافظات والدوائر االنتخابية( مجموعًة من الورشات التدريبية في تشرين االول 2007، 

حول املعايير الدولية لالنتخابات احلرة العادلة، و املهارات الالزمة لتنظيم عملية الرصد، وركزت الورشات التدريبية على اإلطار 

القانوني لالنتخابات االردنية، و مبادئ عملية الرصد، حيث مت تدريب املنسقني على تقنيات التعلم و مهارات التدريب؛ ليكونو 

على استعداد تام لتنظيم تدريبات في الرصد ملنسقي امليدان، وذلك من خالل برنامج تدريبي يغطي جميع احملافظات.

كما طور مركز احلياة مجموعة من مناذج  واستبانات الرصد، و التي اعتمدها املنسقني امليدانيني في جمع املعلومات حول 

تسجيل املرشحني، وحمالتهم االنتخابية، و اجراءات يوم االقتراع، اضافًة الى ذلك مت تطوير كتيبات تدريبية لغايات التدريب، 

املنسقني  تدريب  ليتم استخدامهما في  الدميقراطي،  الوطني  املعهد  الكتيبات مبساعدة  و  النماذج  مت تطوير كل من  وقد 

والتدريب امليداني.



��

مركز احلياة :
 

ركز مركز احلياة ومنذ تأسيسه في 25 أيار 2006 على ضرورة إدماج الشباب في العملية التنموية في األردن، ويهدف مركز 

احلياة الى إكساب اجملتمع احمللي املهارات الشخصية ومهارات التخطيط  الالزمة للتصدي للتحديات احلالية و املستقبلية، و 

حتفيز عملية مشاركة اجملتمعات في عملية اتخاذ القرار، و إنشاء شبكة من مؤسسات محلية ووطنية ودولية؛ حكومية وغير 

حكومية. كما يؤمن املركز بأهمية التبادل الثقافي و تبادل اخلبرات والتفاعل بني الشباب األردني والشباب العربي و الدولي..

نفذ مركز احلياة العديد من النشاطات التي تخدم هذه األهداف، حيث بدأ احلياة مبشروع محلي بعنوان » احلاكمية الرشيدة 

و سيادة القانون« والذي هدف إلى تعزيز مفهومي احلاكمية الرشيدة وتطبيق مبادئ سيادة القانون بني الشباب األردني في 

املرحلة املدرسية واملرحلة اجلامعية،و بدأ بتطبيق هذا املشروع في إقليم الشمال ثم اجته إلى إقليمي الوسط  واجلنوب،ومرافقاً 

لذلك شارك مركز احلياة بالعديد من النشاطات و البرامج الدولية في اخلارج، كما نظم مجموعة من النشاطات الدولية في 

االردن اهمها: »التبادل الشبابي األردني الدمناركي«، و«التبادل الشبابي األردني األمريكي«، وندوة ضمت �00 مشارك من دول 

أوروبية وعربية لتصميم برامج ونشاطات مستقبلية مشتركة فيما بينهم، و ندوة عربية حتت عنوان :احلوار مع اآلخر«.

وكان ملركز احلياة الفخر بتنفيذ مشروع أهمية: » أهمية إدماج الشباب في االنتخابات البرملانية  2007 »، حيث درب املشروع 

ما يزيد على700  شاب و فتاة في جميع محافظات  اململكة على مهارات احلوار وكسب التأييد وتفيعل دورهم في العملية 

واملرشحني  الشباب  لتنفيذ 25 جلسة حوارية بني  اململكة  االنتخابية، كما تضمن املشروع  جولًة على جميع محافظات 

لالنتخابات البرملانية 2007، مما شجع الشباب على املشاركة في االنتخابات النيابية 2007.

لرصد االنتخابات  الراصد » الذي يفخر بأنه ضم حتت جناحيه �700 شاب و شابة عملو معاً  وحديثا نفذ املركز مشروع » 

النيابية االردنية 2007.


