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راصد يطالب بترسيخ الشفافية من خالل نشر جداول املقبولة اعتراضاتهم

السبت 2020/09/05

عمان - األردن

يتابــع تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات باهتمــام بالــغ اإلجــراءات التــي تنفذهــا الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب واملرتبطــة 

بتصويــب األخطــاء الــواردة فــي جــداول الناخبيــن األوليــة واالعتراضــات املقدمــة عليهــا ونتائــج االعتراضــات.

وفــي هــذا الســياق؛ نشــرت الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب أمــس الجمعــة كشــوفات االعتراضــات الشــخصية املرفوضــة 

املقدمــة لــدى دائــرة األحــوال املدنيــة والجــوازات، إال أننــا نؤكــد علــى ضــرورة تطبيــق الشــفافية فيمــا يتعلــق بنشــر 

كشــوفات االعتراضــات الشــخصية املقدمــة والتــي وصــل عددهــا إلــى 29912 ملــا فــي ذلــك مــن ترســيخ ملعيــار الشــفافية 

االنتخابيــة.

وعلــى الصعيــد ذاتــه فــإن املواطنيــن الذيــن قدمــوا اعتراضــات ال بــد لهــم مــن االطــالع علــى نتيجــة االعتــراض وقبولــه 

مــن عدمــه وهــذا دور اإلدارة االنتخابيــة املمثلــة بالهيئــة املســتقلة لالنتخــاب وذلــك يعــزز مــن ثقــة املواطــن فــي العمليــة 

مقارنــة   33% إلــى  وصلــت  وبنســبة   
ً
اعتراضــا  9886 بمقــدار  زادت  اعتراضهــم  املقبــول  عــدد  وأن  ســيما  االنتخابيــة، 

.2016 إبــان االنتخابــات البرملانيــة  باالعتراضــات املقدمــة 

 
ً
وبــذات اإلطــار شــدد راصــد علــى ضــرورة تطويــر وتجويــد املعلومــات الــواردة فــي الجــداول األوليــة للناخبيــن خصوصــا

وأننــا عملنــا علــى تنفيــذ عمليــة تحقــق مــن املعلومــات الــواردة فــي الجــداول األوليــة والتــي بينــت أن هنالــك نســبة خطــأ 

%1.6 مرتبطــة بتواجــد الناخبيــن بالدائــرة االنتخابيــة.  

وأكــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر عــام مركــز الحيــاة – راصــد أن تطبيــق اإلجــراءات وتجويدهــا يســاهم بشــكل 

رئي�ســي إلــى تجويــد وتطويــر العمليــة االنتخابيــة، وشــدد علــى أن البيانــات التــي تصــدر مــن راصــد تأتــي فــي ظــل تحقيــق 

الهــدف املشــترك بيننــا وبيــن الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب فــي تنفيــذ انتخابــات منســجمة مــع التطبيقــات املثلــى، ومالئمــة 

للواقــع السيا�ســي األردنــي الهــادف إلــى تحقيــق انتخابــات برملانيــة تســاهم فــي رقــع ثقــة املواطــن بالعمليــة االنتخابيــة..  


