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مركز الحياة - راصد

راصد يصدر نتائج دراسة التحقق من دقة املعلومات الواردة في جداول الناخبين 

%98.4 دقة املعلومات الواردة في جداول الناخبين األولية.  •

زيادة تفاعل الناخبين مع الجداول األولية مقارنة بعام 2016.  •

%9 من الناخبين ال تتالئم مراكز اقتراعهم مع مكان سكنهم.  •

%35 من الناخبين اطلعوا على جداول الناخبين األولية.  •

انخفاض أعداد االعتراضات على الذات مؤشر على دقة املعلومات.  •

أخطاء محدودة في جداول الناخبين األولية.   •
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راصد يصدر نتائج دراسة التحقق من دقة املعلومات الواردة في جداول الناخبين
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اإلثنين 2020/8/24

عمان - األردن

تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات، فــي إطــار مراقبــة العمليــة االنتخابيــة أجــرى فريــق راصــد دراســة بحثيــة حــول مــدى 

دقــة املعلومــات الــواردة فــي جــداول الناخبيــن األوليــة والتــي تــم عرضهــا مــن قبــل الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب بتاريــخ 

2020/8/14، حيــث قــال الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر مركــز الحيــاة - راصــد أن هــذه الدراســة ارتكــزت علــى منهجيــة 

توجيــه األســئلة املباشــرة للمســتجيبين، وأســلوب التدقيــق مــن الناخــب إلــى القائمــة، وأكــد بنــي عامــر أنــه تــم اختيــار 

عينة عشوائية مركبة من مجموع الناخبين بدرجة ثقة %95 وهامش خطأ قيمته %3 وتم تصميم استمارة التحقق 

 وتضمنــت االســتمارة أســئلة تتعلــق باطــالع الناخبيــن علــى 
ً
وتدريــب 25 باحثــة وباحــث للتواصــل مــع الناخبيــن هاتفيــا

جــداول الناخبيــن األوليــة وقيــاس دقــة الدوائــر االنتخابيــة الــواردة فيهــا ومــدى مالئمــة مراكــز االقتــراع ملواقــع ســكن 

الناخبيــن، وأشــار بنــي عامــر أن راصــد ســيجري دراســة ثانيــة بعــد عــرض جــداول الناخبيــن النهائيــة لقيــاس مــدى دقــة 

املعلومــات الــواردة فيهــا ومقارنــة نتائجهــا.

وقــال بنــي عامــر أن النتائــج أظهــرت أن %35 مــن الناخبيــن اطلعــوا علــى الجــداول األوليــة للناخبيــن مــن خــالل مواقــع 

العــرض املعلــن عنهــا ومــن خــالل املوقــع االلكترونــي للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ومــن خــالل خدمــة الرســائل النصيــة 

التــي وفرتهــا الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب، ومــن الجديــر ذكــره أن ذات الدراســة أجريــت فــي االنتخابــات البرملانيــة لعــام 

2016 وبينــت أن %15 فقــط مــن الناخبيــن اطلعــوا علــى معلوماتهــم الــواردة فــي جــداول الناخبيــن األوليــة، ممــا يعنــي أن 

هنــاك زيــادة فــي نســبة املطلعيــن علــى معلوماتهــم مقارنــة بنتائــج عــام 2016.

وفيمــا يتعلــق بدقــة الدائــرة االنتخابيــة الــواردة فــي جــداول الناخبيــن تبيــن أن دقتهــا وصلــت إلــى %98.4 وبذلــك ارتفعــت 

نســبة الدقــة التــي كانــت عليهــا فــي عــام 2016 حيــث كانــت %97 مــن مجمــوع الناخبيــن الــواردة أســمائهم فــي جــداول 

%9 مــن الناخبيــن أبــدوا عــدم مالئمــة مركــز  الناخبيــن، وبخصــوص مالئمــة مركــز االقتــراع ملــكان الســكن تبيــن أن 

االقتــراع املخصــص لهــم حســب جــداول الناخبيــن األوليــة مــع موقــع ســكنهم.

وعلــى صعيــٍد آخــر بينــت نتائــج املراقبــة أنــه تــم اســتقبال 15972 طلــب اعتــراض علــى الــذات لعــام 2020 مقارنــة بـــ 

24461 طلب اعتراض شخ�صي لعام 2016 وهذا مؤشر على أن التنقيح والتطوير املستمر لجداول الناخبين أسهم 

فــي تخفيــض عــدد االعتراضــات الشــخصية مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن جــداول الناخبيــن األوليــة لعــام 2020 تزيــد 

بمجمــوع ناخبيهــا عــن جــداول الناخبيــن لعــام 2106 بمقــدار نصــف مليــون ناخبــة وناخــب، وفيمــا يتعلــق باالعتراضــات 



3

اقبة االنتخابات تحالف راصد ملر

خبر
صحفي

 ضــد الغيــر، فيمــا كان عــدد االعتراضــات ضــد الغيــر لعــام 2016 وصلــت 
ً
ضــد الغيــر تبيــن أنــه تــم تقديــم 740 اعتراضــا

 فقــط.  
ً
إلــى 133 اعتراضــا

وبينــت نتائــج املراقبــة وجــود بعــض األخطــاء الــواردة فــي الجــداول األوليــة للناخبيــن والتــي تتعلــق بعــدد محــدود مــن 

 بمــا يتعلــق بانتقــال ســيدات مــن داخــل دائــرة البــدو إلــى خــارج الدائــرة بســبب 
ً
ناخبــات وناخبيــن دوائــر البــدو خصوصــا

، كمــا تبيــن وجــود بعــض األخطــاء 
ً
الــزواج، ودخــول بعــض الســيدات مــن خــارج دوائــر البــدو إليهــا بســبب الــزواج أيضــا

املحــدودة املرتبطــة بمعلومــات بعــض الناخبيــن فــي الدوائــر االنتخابيــة ذات األحيــاء الســكنية املتداخلــة فــي العاصمــة 

عمــان.

الهيئــة  التــي وفرتهــا  الناخبيــن عبــر مختلــف األدوات  قبــل  مــن  ألــف استفســار   320,000 مــن  أكثــر  اســتقبال  ورغــم 

 مراكــز 
ً
املســتقلة لالنتخــاب، إال أننــا ندعــوا املواطنيــن لالستفســار عــن معلوماتهــم فــي جــداول الناخبيــن وخصوصــا

االقتــراع املخصصــة لهــم والتأكــد مــن مــدى مالئمتهــا ملوقــع الســكن، وبــذات الســياق يدعــوا راصــد الهيئــة املســتقلة 

فــي االســتعالم عــن معلوماتهــم. لالنتخــاب ضــرورة تكثيــف الجهــود املرتبطــة بتعزيــز وعــي املواطنيــن 


