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نجوة KiLAW»:الخابعة» ىي األكثخ ترجي اًخ لمناخبين إلى الجوائخ األخخى
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كذفت نجوة «قيج الناخبين بين التدويخ والتجخيم» في  ،KiLAWأمذ ،أن أكثخ الجوائخ االنتخابية لترجيخ الناخبين

لمجوائخ األخخى ىي الجائخة الخابعة.
وأكج الخبيخ في البيانات االنتخابية د .صالح الدعيجي ،أن أكثخ الجوائخ االنتخابية لترجيخ الناخبين إلى الجوائخ
األخخى في عممية نقل األصهات ىي الجائخة الخابعة ،وتأتي بعجىا الثانية ،ومن ثم األولى فالخامدة ،الفتا إلى أن
ىناك نهاباً في المجمذ نجحها عن طخيق انتخابيم من ناخبين خارج الجائخة التي فازوا بيا.

وذكخ الدعيجي خالل نجوة "قيج الناخبين بين التدويخ والتجخيم" في كمية القانهن الكهيتية العالميةKiLAW) ( ،أمذ،
أن المادة الخابعة في قانهن االنتخاب ىي المخترة بعممية الترهيت ،التي تذمل مكان األفخاد واألسخ والمنازل في

العممية االنتخابية.
وأشار إلى أن عمميات نقل قيج الناخبين بجأت تداحم عجد المنتخبين في االنتخابات ،الفتاً إلى أن عممية تدجيل

الناخبين متفاوتة ،ففي  2009كانت ىناك زيادة في تدجيل قيجىم ،وفي  2017عجد الحين سجمها في كل الجوائخ
االنتخابية  48ألف ناخب ،وعجد الحين قيجوا في  2018بمغ نحه  12ألفا،
وفي  2012بمغ عجد المدجمين  22ألفا ،بينما في  2013تخاجع إلى  12ألفا".
من جانبو ،قال الخبيخ في البيانات االنتخابية صالح الجاسم ،إن "ىناك تدوي اًخ خالل التقييج في الجائخة االنتخابية في
أسماء الذهارع والمناطق ،والطعن إذا بجأ فإنو يكهن عن طخيق وجهد خطأ في اسم الذارع الحي يدكن فيو الناخب".

وتابع أن "و ازرة الجاخمية ذكخت ،بذأن ىحا المهضهع ،انيا ليدت معنية بو ،وان المختارية ىي من تذخف عمى
العناوين" ،متدائال ،كيف تقبل البطاقة المجنية وضع العنهان؟! ،إذ يجب أن يتم ايقاف ىحا التدجيل غيخ المناسب
في العممية االنتخابية ،النو سينعكذ في النياية عمى سيخ االنتخابات.
وبين أن المدألة األساسية في االنتخابات وجهد مجمذ يعكذ مكهنات المجتمع ،فإذا لم يعكذ المجمذ ذلك
ّ
فدنكهن في خطخ! ،وان الهضع الحي تم المخور بو (تحهيل  4أصهات إلى صهت واحج) ،أدى إلى مقاطعة عجد
كبيخ من الناخبين عممية االنتخاب.
ومن جانبو ،قال عميج كمية القانهن الكهيتية العالمية د .فيرل الكنجري ان التدويخ في االنتخابات يكهن عن طخيق
عقهد صهرية بيا عناوين غيخ صحيحة أو عن طخيق بطاقة مجنية تحمل عنهانا غيخ صحيح ،فنحن امام جخيمة
تدويخ في ورقة رسمية عقهبتيا ترل الى  ١٠سنهات سجن اذا كان المدور المهظف اما اذا كان فخدا فترل الى ٧
سنهات النيا تعتبخ جناية.
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وأضاف الكنجري ان ىناك فئات من المجتمع تقهم بنقل قيهدىا قبل االنتخابات ،ووصل عجد مخات النقل إلى 7

مخات ،كما ان المادتين الثامنة والعاشخة من قانهن االنتخابات تمدم بالتحقق والتحخي بالقيج االنتخابي ونقمو ،بحيث
ىناك سكهت وتهاطؤ في ىحه العممية والتحخي عنيا.
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