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مركز الحياة - راصد

اقبة االنتخابات  بيان صادر عن تحالف راصد ملر

راصد يقدم توصيات حول عرض جداول الناخبين وتسجيل املترشحين.  •

راصد يو�صي بضمان حق االقتراع للمحجورين بسبب كورونا.    •

راصد يو�صي بالقرعة لترتيب القوائم والحرية للقائمة بترتيب مرشحيها.   •

الترتيب الهجائي للمرشحين داخل القائمة يحد من حريتها في التنظيم الذاتي.    •

راصد يو�صي باستقبال طلبات االعتراض على الذات داخل مكاتب الهيئة.    •

راصد يو�صي توصيات بإصدار آليات واضحة للتعامل مع غير املحدد عناوينهم وغير املجددين لهوياتهم.    •

راصد يو�صي فتح باب االعتراض االلكتروني على الجداول االنتخابية.  •

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/rased.jordan
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/
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السبت 2020/8/8

عمان - األردن

 يتضمــن مجموعــة مــن التوصيــات املتعلقــة 
ً
مركــز الحيــاة - راصــد، أصــدر تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات بيانــا

بعــرض جــداول الناخبيــن وتســجيل املترشــحات واملترشــحين، وأكــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر منســق تحالــف راصــد 

ملراقبــة االنتخابــات علــى أن تقديــم التوصيــات الدوريــة يســاهم بشــكل أسا�ســي فــي تعزيــز وتجويــد العمليــة االنتخابيــة، 

وقــال بنــي عامــر بــأن إجــراء االنتخابــات ضمــن هــذه املرحلــة املرتبطــة بوجــود وبــاء كورونــا تتطلــب املزيــد مــن الجهــود 

والتنســيق بيــن كافــة املؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة.  

حيــث تضمــن البيــان توصيــات تتعلــق بآليــة توزيــع الناخبيــن حســب القيــد املدنــي لألســرة الواحــدة، كمــا احتــوى البيــان 

علــى توصيــات حــول وجــود آليــات للتعامــل مــع الناخبيــن الذيــن ال يوجــد لهــم عناويــن محــددة والذيــن يتجــاوز عددهــم 

50 ألــف ناخبــة وناخــب، وتوصيــة حــول املواطنيــن الذيــن لــم يقومــوا بإصــدار بطاقــة األحــوال املدنيــة املجددة، وأو�سى 

 بســبب كورونــا، وضــرورة اســتقبال طلبــات االعتــراض علــى 
ً
البيــان بضــرورة ضمــان حــق االقتــراع للمحجوريــن صحيــا

الــذات داخــل مكاتــب الهيئــة املوزعــة فــي املحافظــات، والعديــد مــن التوصيــات التــي نضعهــا أمــام اإلدارة االنتخابيــة، 

  :
ً
وفيمــا يلــي التوصيــات املقدمــة تفصيــا

: فيما يتعلق بمرحلة عرض جداول الناخبين 
ً
أوال

- يو�ســي راصــد بضــرورة االلتــزام بتوزيــع الناخبيــن حســب القيــد املدنــي، بمــا يضمــن أن تكــون األســرةالواحدة ضمــن 

دفتــر العائلــة فــي نفــس مركــز االقتــراع، وذلــك يســاهم فــي الحــد مــن التحديــات التــي تواجــه الناخبيــن فــي الوصــول إلــى 

مراكــز االقتــراع، حيــث واجهــت العديــد مــن األســر فــي االنتخابــات الســابقة تواجــد أفــراد مــن األســرة الواحــدة فــي عــدة 

مراكــز اقتــراع.  

الدائــرة  داخــل  املخصصــة  االقتــراع  مراكــز  علــى  اإللكترونــي  االعتــراض  بــاب  فتــح  الهيئــة  »راصــد«  فريــق  يو�ســي   -

للناخبيــن.   النهائيــة  الجــداول  لعــرض  الســابق  اليــوم  حتــى  املثبتــة  االنتخابيــة 
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اإلعاقــة  ذوي  مــن  الناخبيــن  الســتقبال  املؤهلــة  االقتــراع  بمراكــز  مفصلــة  قائمــة  تنشــر  أن  الهيئــة  راصــد  يو�ســي   -

ومحــدودي الحركــة، وإتاحــة درجــة عاليــة مــن املرونــة لنقــل الناخبيــن مــن ذوي اإلعاقــة ومحــدودي الحركــة إلــى مراكــز 

يــوم االقتــراع.  مؤهلــة الســتقبالهم 

 مــع الوضــع الوبائــى والصحــي الحالــي فإنــه مــن املتوقــع أن يكــون خــال يــوم االقتــراع آالف املواطنيــن فــي 
ً
- انســجاما

 للمــادة 67 
ً
 علــى حــق األردنييــن فــي االنتخــاب وفقــا

ً
 مــن األردنييــن العائديــن مــن الخــارج، وارتــكازا

ً
الحجــر الصحــي خاصــة

مــن الدســتور فــإن ذلــك يتطلــب ضمــان مشــاركتهم فــي عمليــة االقتــراع وذلــك مــن خــال بنــاء واســتحدات غــرف اقتــراع 

فنــادق الحجــر مــع ضمــان كافــة اإلجــراءات املتعلقــة بضمانــات النزاهــة والحريــة والعدالــة املرتبطــة بعمليــة االقتــراع.  

لهــم عناويــن واضحــة ومحــددة،  يوجــد  الذيــن ال  والناخبيــن  الناخبــات  مــع  للتعامــل  آليــة واضحــة  إيجــاد  - ضــرورة 

حيــث يتــاوز عددهــم 50 ألــف ناخبــة وناخــب، بحيــث يتــم ضمــان عــدم تنقلهــم مــن دائــرة انتخابيــة إلــى أخــرى أو عــدم 

اســتغال غيــاب عناوينهــم مــن قبــل بعــض املترشــحين واملترشــحات إلحــداث تجــاوزات تتثمــل فــي النقــل الجماعــي ممــا 

يؤثــر علــى نزاهــة العمليــة االنتخابيــة. 

لــم يقومــوا بتجديــد بطاقــات األحــوال املدنيــة، ســيما وأن عددهــم  - ضــرورة إيجــاد آليــة إلخطــار املواطنيــن الذيــن 

يتجــاوز 157ألــف ناخبــة وناخــب، وعليــه فإننــا نو�ســي بــأن يتــم التنســيق مــع دائــرة األحــوال املدنيــة ليتــم فتــح مكاتبهــا 

إبــان يــوم االقتــراع حتــى يســتطيع أي ناخــب أن يقــوم بتجديدهــا فــي يــوم االقتــراع.  

-  يو�ســي راصــد بضــرورة تعديــل التعليمــات املعدلــة للتعليمــات الخاصــة بإعــداد جــداول الناخبيــن، وذلــك بتعديــل 

املــادة )8 - أ( والتــي أوجبــت أن يتــم تقديــم طلبــات االعتــراض علــى الــذات لــدى مكتــب األحــوال املدنيــة، بحيــث يتــم 

الســماح للناخبيــن الذيــن ينــوون تقديــم اعتراضــات علــى الــذات بتقديــم اعتراضاتهــم فــي مكاتــب ومقــار الهيئــة املســتقلة 

لانتخــاب علــى أن يتــم جمعهــا ويتــم البــت فيهــا مــن قبــل لجنــة البــت فــي الطلبــات فــي األحــوال املدنيــة، ملــا فــي ذلــك مــن 

تســهيل لعمليــة االعتــراض وضمــان عــدم االزدحــام واالكتظــاظ فــي مكاتــب األحــوال املدنيــة.  
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: تسجيل املترشحات واملترشحين 
ً
ثانيا

- يو�ســي راصــد اعتمــاد القرعــة فــي ترتيــب القوائــم االنتخابيــة فــي ورقــة االقتــراع، حيــث  نصــت املــادة 11 مــن التعليمــات 

القوائــم وأرقامهــا علــى ورقــة  أســماء  للدائــرة االنتخابيــة علــى »تظهــر  بالترشــح  الخاصــة   6 رقــم  الخاصــة  التنفيذيــة 

 للممارســة 
ً
 لتاريــخ ووقــت تقديــم كل منهــا« وهنــا فــإن ذلــك ووفقــا

ً
االقتــراع حســب اســبقية تقديــم طلــب الترشــح وفقــا

عــام 2016 قــد تســبب بحــدوث ازدحــام أمــام مراكــز تســجيل املترشــحين وأدى إلــى نشــوب بعــض النزاعــات، وهنــا نؤكــد 

علــى ضــرورة اعتمــاد مبــدأ القرعــة الاحقــة فــي ترتيــب القوائــم االنتخابيــة فــي ورقــة االقتــراع.  

- أمــا بمــا يتعلــق بأثــر ترتيــب أســماء املرشــحين داخــل القائمــة االنتخابيــة علــى مخرجــات العمليــة االنتخابيــة، فــإن 

 وأن يتــم تقديمهــا للهيئــة 
ً
راصــد يو�ســي بــأن يطلــب مــن القوائــم االنتخابيــة ترتيــب املترشــحين واملترشــحات فيهــا مســبقا

 مــن اعتمــاد الترتيــب الهجائــي، وذلــك إلعطــاء القوائــم املترشــحة الحريــة فــي العمــل الجماعــي 
ً
املســتقلة العتمادهــا بــدال

املشــترك وزيــادة حياديــة الهيئــة املســتقلة لانتخــاب 

 علــى الوضــع الوبائــي فإنــه مــن املحتمــل أن يصــاب أحــد املترشــحين أو املترشــحات لانتخابــات، وهــذا يرتــب 
ً
- اســتنادا

 حتــى يشــفى، وهــذا يرتــب علــى املرشــح االنقطــاع عــن 
ً
حســب البروتوكــول الطبــي أن يتــم حجــر املصــاب ملــدة 14 يومــا

حملتــه االنتخابيــة، وهنــا يو�ســي راصــد بضــرورة إصــدار تعليمــات خاصــة تحقــق العدالــة بيــن املترشــحين وتضمــن 

حمايــة املجتمــع.


