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السبت 2020/9/20

عمان - األردن

اليــوم  بيــن الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ومركــز الحيــاة - راصــد شــركاء العمليــة االنتخابيــة نفــذت  التعــاون  فــي إطــار 

الســبت املوافــق 2020/9/19، عمليــة تجريبيــة لالنتخابــات النيابيــة 2020 فــي العاصمــة عمــان بدعــم مــن االتحــاد 

 ملتطلبــات الســياق املحلــي املتعلقــة بتطويــر 
ً
األوروبــي والوكالــة االســبانية للتنميــة، حيــث تأتــي هــذه االنتخابــات وفقــا

وتعزيــز الوعــي العــام باالنتخابــات البرملانيــة للمجلــس التاســع عشــر.

 بهــدف 
ً
 واقتراعــا

ً
وقدمــت تجربــة عمليــة اســتهدف فيهــا 700 شــاب وشــابة مــن العاصمــة عمــان، الذيــن شــاركوا ترشــحا

رفــع الوعــي بأهميــة املشــاركة فــي االنتخابــات البرملانيــة والحيــاة السياســية، وفــق التعليمــات التنفيذيــة الجديــدة التــي 

اســتحدثتها الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب لتتما�شــى والظــروف الصحيــة الســائدة بســبب جائحــة كورونــا.

 

وأكــد وزيــر الشــؤون السياســية والبرملانيــة املهنــدس مو�شــى املعايطــة علــى أهميــة هــذه التجربــة التــي مــن شــأنها أن 

واألســاس  الكفــاءة  علــى  بنــاًء  واالختيــار  املشــاركة  وأهميــة  االنتخــاب  قانــون  بماهيــة  الشــباب  وعــي  رفــع  فــي  تســاهم 

 الشــابات والشــباب تعزيــز املشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة واختيــار مــن يمثلهــم تحــت قبــة البرملــان.
ً
البرامجــي، داعيــا

مــن جانبهــا قالــت ســفيرة االتحــاد األوروبــي فــي األردن، ســعادة الســيدة ماريــا هادجيثيودوســيو أن االتحــاد األوروبــي 

»يدعــم بقــوة تطويــر املؤسســات الديمقراطيــة فــي األردن ويتطلــع إلــى املســاعدة فــي تعزيــز مشــاركة األردنييــن فــي الحيــاة 

السياســية والعامــة للبــالد، ونأمــل أن يتــم تعزيــز مشــاركة املواطنيــن فــي الحيــاة السياســية فــي االنتخابــات البرملانيــة 

املقبلــة، وكذلــك أن يتــم االســتماع إلــى رغبــات وتطلعــات األردنييــن - وخاصــة الشــباب والنســاء األردنييــن - وتمثيلهــا 

عــد اليــوم طريقــة جيــدة ملعرفــة كيــف ســيتم إجــراء 
ُ
فــي البرملــان الجديــد، وأضافــت بــأن هــذه االنتخابــات التجريبيــة ت

العمليــة االنتخابيــة، وهــي فرصــة لرفــع وعــي النــاس باالنتخابــات ولكــن أيًضــا لـــتسطيع الهيئــة املســتقلة النتخــاب تقييــم 

عملهــم وتعزيــز ضبــط تنظيمهــم«.
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وتحــدث الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر مركــز الحيــاة راصــد أن هــذه االنتخابــات التجريبيــة تهــدف إلــى تجويــد العمليــة 

فــي  الصحيحــة  املشــاركة  بشــكل خــاص بضــرورة  الشــباب  لــدى  الوعــي  رفــع  إلــى  التجربــة  هــذه  االنتخابيــة، وتســاهم 

 إلــى قيــاس اإلجــراءات الرقابيــة وانســجامها مــع اإلجــراءات الخاصــة بالوضــع الصحــي
ً
العمليــة االنتخابيــة، وتهــدف أيضــا

وأضــاف بــأن هــذه االنتخابــات هــي تمريــن حــي علــى إجــراء االنتخابــات فــي ظــل جائحــة الكورونــا واختبــارا للتعليمــات 

 إلــى زيــادة وعــي املجتمــع املحلــي فــي إجــراءات االنتخابــات 
ً
الجديــدة والتــي تحاكــي شــروط الســالمة العامــة، وتهــدف أيضــا

فــي كافــة مراحلهــا ليكــون املواطــن علــى درايــة أكبــر بمــا تحتاجــه العمليــة االنتخابيــة مــن كــوادر بشــرية وإداريــة إلدارة 

العمليــة االنتخابيــة.

وشــارك فــي االنتخابــات التجريبيــة شــابات وشــباب مــن حيــث ترشــح 53 مرشــحة ومرشــح ضمــن 11 قائمــة انتخابيــة 

 
ً
افتراضيــة، وأجريــت االنتخابــات فــي مدرســة نديــم املــالح فــي وادي الســير، واســتمرت التجربــة مــن الســاعة 11 صباحــا

.
ً
وحتــى الســاعة 3 ظهــرا
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