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بيان راصد لليوم األول من عرض جداول الناخبين
• أكثرمن نصف مليون ناخبة وناخب جدد على جداول الناخين األولية.
•  525.266ناخبة وناخب جديد مقارنة بالناخبين لعام .2016
• الزرقاء األولى األعلى زيادة بتعداد الناخبين على مستوى الدو ائراالنتخابية.
• راصد يو�صي الهيئة بتكثيف الجهود لتوعية املواطنين بأهمية تدقيق معلوماتهم في جداول الناخبين.
• راصد يو�صي بتهيئة مراكزعرض الجداول لألشخاص ذوي اإلعاقة.

* نفذ هذا العمل من قبل مر اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر اقبة االنتخابات البرملانية 2020
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الجمعة 2020/8/14
عمان  -األردن

ً
تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات ،تزامنــا مــع بــدء عمليــة عــرض جــداول الناخبيــن األوليــة عمــل فريــق تحالــف راصــد

ملراقبــة االنتخابــات علــى متابعــة وتقييــم عمليــة عــرض الجــداول األوليــة وقــام التحالــف عمليــة املراقبــة مــن فريــق
مكــون مــن ( )54مراقــب ميدانــي ,مــن خــال  3نمــاذج مســتوحاه مــن أفضــل املمارســات الدوليــة ومرتكــزة علــى أهــم
املعاييــر الدوليــة لالنتخابــات ،املرتبطــة بعمليــة عــرض جــداول الناخبيــن.
وبالتــوازي مــع عمليــة عــرض الجــداول عمــل راصــد علــى مقارنــة أعــداد املواطنيــن الذيــن يحــق لهــم االقت ـراع وذلــك
باالســتناد علــى مــا ورد فــي الجــداول النهائيــة لعــام 2016ومــا ورد فــي الجــداول األوليــة لعــام 2020حيــث تبيــن أن عــدد
املؤهليــن لالقت ـراع فــي عــام 2016وصــل إلــى 4.130.145ناخبــة وناخــب ،فيمــا وصــل عــدد املؤهليــن لالنتخــاب حســب
الجــداول األوليــة املعروضــة اليــوم إلــى 4.655.411ناخبــة وناخــب ،أي بزيــادة مقدارهــا 525.266ناخبــة وناخــب ،وعلــى
صعيــد الدوائــر االنتخابيــة لوحــظ أن جميــع الدوائــر شــهدت زيــادة فــي أعــداد الناخبيــن بنســب متفاوتــة ،والجديــر
ذكــره أن األرقــام الــواردة هــي حــول أعــداد الناخبيــن لعــام  2020هــي أعــداد أوليــة وســتتغير بنســب بســيطة بعــد انتهــاء
فتــرة اإلعتراضــات وإصــدار الجــداول النهائيــة للناخبيــن.
وتبيــن أن الدائــرة األولــى بالزرقــاء األعلــى زيــادة بيــن الدوائــر االنتخابيــة حيــث وصــل عــدد املؤهليــن لالقت ـراع فــي
الجــداول األوليــة إلــى 511,273بينمــا كان عــدد املؤهليــن لالنتخــاب 449,753فــي جــداول عــام 2016أي بزيــادة وصلــت
إلــى 61,520ألــف ناخبــة وناخــب ،تلتهــا دائــرة عمــان الثانيــة حيــث وصــل مقــدار الزيــادة فــي تعــداد الناخبيــن إلــى
47,542ناخبــة وناخــب ،تالهــا دائــرة عمــان الخامســة بزيــادة وصلــت إلــى 41,087ناخبــة وناخــب ،أمــا أقــل الدوائــر زيــادة
فــي تعــداد املؤهليــن لالقت ـراع كانــت دائــرة معــان بزيــادة وصلــت إلــى 6,019ناخبــة وناخــب.
وعلــى صعيـ ٍـد متصــل أظهــرت نتائــج املراقبــة أن أغلبيــة مراكــز العــرض افتتحــت فــي تمــام الســاعة الثامنــة والنصــف
ً
ً
صباحــا ،كمــا كان اإلقبــال ضعيفــا فــي أول يــوم مــن قبــل الناخبيــن لالطــاع علــى معلوماتهــم الــواردة فــي الجــداول
االنتخابيــة األوليــة ،كمــا أظهــرت النتائــج أن البعــض مــن مراكــز عــرض الجــداول غيــر مهيــأة الســتقبال األشــخاص ذوي
اإلعاقــة وفــي هــذا اإلطــار يدعــوا راصــد الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب وبالتنســيق مــع دائــرة األحــوال املدنيــة اإليعــاز بمــا
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يلــزم للعمــل علــى تهيئــة هــذه املراكــز لتكــون مالئمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة ومثــال ذلــك مقــر اللجنــة الرئي�ســي فــي دائــرة
عمــان الخامســة – صالــة تــاع العلــي الرياضيــة ،ومكتــب أحــوال وجــوازات صويلــح ،ومكتــب أحــوال جبــل الحســين،
ومنطقــة زه ـران – أمانــة عمــان ومبنــى بلديــة مادبــا.
كمــا وأشــاد راصــد فــي بيانــه بالجهــد املبــذول مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب فــي اســتحداث برامــج ووســائل تســهل
علــى املواطنيــن عمليــة الوصــول إلــى املعلومــات التــي يريدونهــا سـ ً
ـواء مــن خــال موقــع الهيئــة االلكترونــي أو مــن خــال
الرســائل النصيبــة التــي يرســلها للمواطنيــن لالســتعالم عــن معلوماتهــم ,إن مــن مثــل هــذه البرمجيــات تســاعد املواطنيــن
فــي الوصــول للمعلومــة بأقــل وقــت وجهــد ممكــن ممــا يســاعد علــى تكريــس نهــج العدالــة االنتخابيــة .
ويو�صــي راصــد بضــرورة زيــادة الجهــود لرفــع الوعــي العــام بعــرض الجــداول األوليــة للناخبيــن وأهميــة التحقــق مــن
البيانــات االنتخابيــة وآليــات تقديــم االعتراضــات مــن خــال تكثيــف حمــات الوصــول .وتخصيــص عــدد أكبــر مــن
موظفــي البحــث االلكترونــي فــي مراكــز عــرض الجــداول االنتخابيــة فــي حــال زيــادة إقبــال املواطنيــن.
وفــي الســياق ذاتــه ،يدعــو «راصــد» كافــة الناخبيــن إلــى التحقــق مــن دقــة بياناتهــم االنتخابيــة بالوســائل التــي طورتهــا
الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ،وخاصــة الناخبيــن ألول مــرة ،وتقديــم االعتراضــات لتصحيــح األخطــاء الواقعــة علــى
بياناتهــم فــي الجــداول األوليــة للناخبيــن قبــل انتهــاء الفتــرة القانونيــة وتثبيتهــا فــي الجــداول النهائيــة.
ويذكــر أن راصــد ســيعمل مــن خــال فريقــه علــى تدقيــق علــى جــداول الناخبيــن األوليــة مــن خــال عــدة تقنيــات علميــة
وموضوعيــة وســيتم نشــر نتائــج التدقيــق بشــكل مباشــر لتســتفيد اإلدارة االنتخابيــة واملواطنيــن مــن نتائــج التدقيــق.
.
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