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  لرصد االنتخابات وعمليات التسجيل الرابعفي التقرير األسبوعي     

  القانون المدني لرصد االنتخابات يثني على اإلجراءات التي طبقتها الحكومة لتعزيز سيادة التحالف

العديد من  التحالف المدني على اإلجراءات التي طبقتها الحكومة مما عزز من سيادة القانون وضبط أثنى

إلى ضرورة اتخاذ مختلف التدابير  ودعا التحالف في بيان صحفي صدر اليوم االحد، الحكومة .التجاوزات

القانون وحماية موظفي دائرة األحوال المدنية الذين يلتزمون بتطبيق  واإلجراءات القانونية واألمنية لتعزيز تطبيق

 .للذين ال يلتزمون الحياد القانون ووضع حد
 

وعمليات التسجيل الصادر عن التحالف المدني لرصد االنتخابات  رابع لرصد االنتخاباتوقال التقرير األسبوعي ال

عملية  المرفق بالبيان، إن الحكومة ضاعفت من اإلجراءات المتعلقة بتطبيق القانون في" راصد" 2010النيابية لعام 

 . التسجيل خاصة فيما يتعلق بتنظيم الدور ومطابقة األوراق الثبوتية
 

دوائر األحوال المدنية، وتوفير  حالف توصيته للحكومة بضرورة منع مندوبي المرشحين من التواجد داخلوجدد الت

كما أوصى التحالف بتمديد التسجيل حتى  .لهذه الغاية اإلرشاد للمواطنين الراغبين بالتسجيل بتخصيص موظفين

 . أكبر عدد من المواطنين للتسجيل يتسنى إفساح المجال أمام
 

رصد تسجيل الناخبين بينت فيما يتعلق بالجانب الحكومي والمتمثل في  بيان ان التقرير التفصيلي لعمليةوقال ال

عدم وجود  األحوال المدنية انه وبالرغم من كل التدابير التي اتخذتها األحوال ما زالت مشكلة إدارة موظفي دائرة

المدنية وكذلك عدم وجود موظفين  مراكز األحوالالفتات إرشادية لعملية تسجيل الناخبين قائمة في الكثير من 

وهذا يتسبب بتأخر المواطنين عن تقديم معامالتهم بالسرعة  إلرشاد المواطنين في كيفية إتمام عملية التسجيل،

 . المطلوبة
 

من باقي  انه في محافظة جرش، لوحظ زيادة اإلقبال على عملية التسجيل خالل األسبوع الماضي أكثر وأضاف

 .زيادة في نسبة تسجيل اإلناث ابيع، كما لوحظ وجود حراك عشائري طفيف خالل الفترة الماضية، كما لوحظاألس
 

على عملية التسجيل كان كبيرا حسب مالحظات الراصدين، مع  أما في محافظة معان، فبين التقرير ان اإلقبال

 المعامالت وعدم وجود تجاوزات من قبل عملية التسجيل مع مالحظة البطء في إنجاز التزام الموظفين بإجراءات

 .بمندوبيهم المواطنين، كما لوحظ انحسار عمليات التسجيل الجماعي المرتبطة بالمرشحين أو
 

عمليات التسجيل، حيث قال بعض  وفي محافظة المفرق اشتكى المواطنين من عدم وجود كادر كافي إلتمام

 .من أجل إنهاء المعامالت المتراكمة وتدقيقها الليل الموظفين أنهم يبقون في العمل لساعات متأخرة من
 

الرصد تشديد في إجراءات التسجيل من حيث ضبط عمليات التسجيل الجماعي  اما محافظة اربد فقد الحظ فريق

شباك  وقد تغيير نظام الدور في الزرقاء ألكثر من مرة بحيث كان في بداية األسبوع يقوم موظف وتنظيم الدور،
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الدور وبعد ذلك يتم كبس  أكد من صحة المعاملة وجاهزيتها ووجود صاحب العالقة قبل إعطاء ورقةالدور بالت

البارزة هذا األسبوع ان وجه مدير عام األحوال المدنية كتابا  ومن المالحظات. ورقة الدور مع المعاملة وختمها

غالبية دوائر  وسجل التقرير انه وفي .من قبول أي معامله باسمه إال بعد التأكد من صحتها لمدراء الدوائر للحذر

تعاونهم الكبير مع المواطنين ألجل  التسجيل لوحظ تعاون من مدراء األحوال المدنية مع الراصدين عالوة على

ما سجل عدد من عمليات المفرق كان اإلقبال كبيراً بشكل عام، ك وفي قصبة .متابعة سير إجراءات التسجيل

لدى  المرتبطة بالمرشح أو المندوب وحاالت تسجيل جماعية مرتبطة بالعائلة، وبشكل عام كان التسجيل الجماعي

 .موظفي األحوال معلومات كافية عن عملية التسجيل
 

 دف التسريعهناك تعاون بين مكاتب األحوال من حيث نقل الموظفين وتبديل موقع عملهم به اما في الطفيلة فكان

بالنسبة للجانب الشعبي والمواطنين فقد  أما أهم المالحظات .بعملية التسجيل في مكتب العين البيضاء في الطفيلة

الحظ فريق الرصد في اربد اكتظاظا كبيرا للمراجعين بمعظم  سجل التقرير عددا من المالحظات المهمة حيث

ين الراغبين بالتسجيل أنفسهم وليس مندوبين عنهم، وقد سجل يشير إلى حضور المواطن مكاتب األحوال المدنية ما

 .الرصد محاوالت لنقل الدائرة االنتخابية في معظم المراكز في اربد فريق
 

 سارت األمور بالمجمل بشكل قانوني ودون حدوث أي مشاكل، وسجلت جرش بحسب أمين مكتب وفي جرش

 .المملكة أعلى النسب في حزيران من 24و 23أحوال جرش نسبة إقبال خالل يومي 
 

اإلرشادات كانت واضحة، وابرز الشكاوى  وكان االقبال في معان بين متوسط وكبير من قبال المواطنين كما أن

 . بعض حاالت التسجيل الجماعي هي فقط التأخير في استالم البطاقات، كما سجلت
 

ظام االلكتروني وعدم وجود عدد كاف من على بطء عمل الن وفي محافظة المفرق تركزت ابرز شكاوى المواطنين

 كثيف، كما أن التقرير سجل بقاء الموظفين لساعات متأخرة ليال إلنهاء المعامالت الموظفين ما يؤدي إلى تزاحم

 .المتراكمة
 

المسجلين، واشتكى المواطنون في عجلون من  أما عجلون فسجلت األسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا في نسبة

 .المتزايد، باإلضافة إلى عدم وجود لوحات إرشادية قت االنتظار خاصة مع اإلقبالارتفاع معدل و
 

إلى  كثيفا مع بطئ في عملية التسجيل، واشتكى مدير أحوال مأدبا من توافد المرشحين يوميا وفي مادبا كان اإلقبال

حالة في مأدبا رفضت  دطلبا لبطاقات في مادبا لعدم وجود أصحابها، وسجل فريق الرص 50مكتبه وقد تم رفض 

ازدياد عدد المسجلين في كل من دير عال والسلط، مع  في البلقاء لوحظ .امرأة نقل دائرتها تحت ضغط الزوج

هي  وفي عمان سارت األمور بشكل طبيعي في اغلب الدوائر وكانت المالحظة األكبر. التزام الموظفين بالتعليمات

 .ماركا طيلة أيام األسبوعتعطل النظام االلكتروني في مركز تسجيل 


