
1

خبر
صحفي

لالتصال:

د. عامر بني عامر

املدير العام

موبايل: 1121 591 79 962+

هاتــــــف: 6868 582 6 962+

فاكـــس: 6867 582 6 962+

info@hayatcenter.org :ايميــــــــل

اقع التواصل االجتماعي تابعونا على مو

www.hayatcenter.org

Facebook: rased.jordan

Twitter: @Rased_Jo

Instagram: Rased_Jo

LinkedIn: Hayat-Rased

مركز الحياة - راصد

املستقلة لالنتخاب وراصد ينفذان عملية انتخابية تجريبية 

السبت 2020/8/22

عمان - األردن

املوافــق  الســبت   اليــوم  نفــذت  االنتخابيــة  العمليــة  وشــركاء  لالنتخــاب  املســتقلة  الهيئــة  بيــن  التعــاون  إطــار  فــي 

2020/8/22، عمليــة تجريبيــة لالنتخابــات النيابيــة 2020 فــي محافظــة مادبــا  بالتعــاون مــع  مركــز الحيــاة - راصــد 

 ملتطلبــات الســياق املحلــي 
ً
وبدعــم مــن االتحــاد األوروبــي والوكالــة االســبانية للتنميــة، حيــث تأتــي هــذه االنتخابــات وفقــا

التاســع عشــر. للمجلــس  البرملانيــة  باالنتخابــات  العــام  الوعــي  املتعلقــة بتطويــر وتعزيــز 

اقبة االنتخابات البرملانية 2020 اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر * نفذ هذا العمل من قبل مر

www.hayatcenter.org
https://www.facebook.com/rased.jordan
https://twitter.com/Rased_Jo
https://www.instagram.com/rased_jordan/
https://www.linkedin.com/company/al-hayat-center-for-civil-society-development-.-hccsd-/


2

Press Release

املستقلة لالنتخاب وراصد ينفذان عملية انتخابية تجريبية

خبر
صحفي

وقــال الدكتــور خالــد الكاللــدة رئيــس مجلــس مفو�ضــي الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب أن هــذه التجربــة تأتــي باالنســجام 

مــع رؤيــة الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب باالنفتــاح والتعــاون مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي، كمــا تأتــي هــذه التجربــة لتقييــم 

، وعملــت 
ً
إجــراءات الهيئــة املســتقلة بشــكل قبلــي، لنتعــرف علــى أهــم التحديــات واملشــاكل ونعمــل علــى حلهــا مســبقا

الهيئــة خــالل هــذه التجربــة علــى تطبيــق كافــة اإلجــراءات الصحيــة والالزمــة لتنفيــذ عمليــة االقتــراع والفــرز ، كمــا 

اســتفادت الهيئــة مــن الــدروس املســتفادة مــن التجربــة األولــى التــي أجريــت فــي محافظــة الزرقــاء.

 للشــراكة مــع الهيئــة 
ً
وتحــدث الدكتــور عامــر بنــي عامــر مديــر مركــز الحيــاة راصــد أن هــذا التعــاون يأتــي اســتكماال

املســتقلة لالنتخــاب بمــا يهــدف إلــى تجويــد العمليــة االنتخابيــة، وتســاهم هــذه التجربــة إلــى رفــع الوعــي لــدى الشــباب 

إلــى قيــاس اإلجــراءات الرقابيــة   
ً
فــي العمليــة االنتخابيــة، وتهــدف أيضــا بشــكل خــاص بضــرورة املشــاركة الصحيحــة 

وانســجامها مــع اإلجــراءات الخاصــة بالوضــع الصحــي.

  

إن هــذه االنتخابــات هــي تمريــن حــي علــى إجــراء االنتخابــات فــي ظــل جائحــة الكورونــا واختبــارا للتعليمــات الجديــدة 

 إلــى زيــادة وعــي املجتمــع املحلــي فــي 
ً
والتــي تحاـكـي شــروط الســالمة العامــة املقــرة مــن قبــل لجنــة االوبئــة، وتهــدف أيضــا

إجــراءات االنتخابــات فــي كافــة مراحلهــا ليكــون املواطــن علــى درايــة أكبــر بمــا تحتاجــه العمليــة االنتخابيــة مــن كــوادر 

بشــرية وإداريــة إلدارة العمليــة االنتخابيــة.

 4 16 مرشــحة ومرشــح ضمــن  فــي االنتخابــات التجريبيــة شــابات وشــباب مــن محافظــة مادبــا حيــث ترشــح  وشــارك 

قوائــم انتخابيــة افتراضيــة، وأجريــت االنتخابــات فــي مدرســة فاطمــة الزهراءاالساســية للبنــات، واســتمرت التجربــة مــن 

، وشــارك فــي العمليــة االنتخابيــة 240 ناخبــة وناخــب.
ً
 وحتــى الســاعة 2 ظهــرا

ً
الســاعة 11 صباحــا


