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االنتخابات النيابية القادمة في األردنالمعهد الجمهوري الدولي يعلن عن إرساله وفداً لمراقبة   

 
لمراقبة االنتخابات  مملكة األردنية الهاشميةاليوم أنه سيرسل وفداً إلى ال IRI  أعلن المعهد الجمهوري الدولي -عمان

ا، .  هذا ويضم الوفد أعضاًء من كندا، وجمهورية التشيك، وهولندا، وبولند3102كانون الثاني  32النيابية القادمة يوم 

هذا وسيقوم   مراقبة عمليتي األقتراع والفرز في مختلف أرجاء المملكة.يتولون كية حيث أنهم سوالواليات المتحدة األمري

  .بعد اإلنتهاء من االقتراع المعهد الجمهوري الدولي بإصدار بياناً بشأن النتائج التي توصل إليها الوفد

 

، وعضو من مجلس اإلدارة في المعهد في برلين لألكاديمية األمريكية الرئيسسيترأس الوفد السيد جال هودجز برت، نائب 

 الجمهوري الدولي، وعضو مجلس البرلمان البولندي ورئيسة لجنة الشؤون األوروبية األستاذة اجنيشكا بومسكا. 

 كما يضم الوفد كالً من:

 لس الشيوخ في جمهورية التشيك،بيتر براتسكي، عضو مج 

 ريستوفر كار، نائب الرئيس في مؤسسة جى. بي. مورجنك، 

 ،ديرل جراي، عضو سابق في البرلمان الكندي 

 ،جيمس هارت، عضو سابق في البرلمان الكندي 

 يات المتحدة للسالممعهد الوال ستيف هايدمان، كبير مستشاري مبادرات الشرق األوسط في ، 

  ،تامي لونجابرجر، الرئيسة التنفيذية لشركة لونجابرجر، وعضو مجلس إدارة في المعهد الجمهوري الدولي

  ، لمعهد القيادات النسائية العربية ورئيسة مجلس اإلدارة

 ومني،مات رودس، كبير موظفي المحافظ مت ر 

 معهد واشنطن لسياسة الشرق األدنى ديفيد شينكر، زميل في برنامج أوفزين ومدير برنامج السياسة العربية في ، 

 مجلس العالقات الخارجية، كريستوفر تتل، مدير برنامج واشنطن في  

 ديفيد فريسندورب، عضو مجلس اإلدارة في مؤسسة إدواردو فري في هولندا. 

 

، ومؤسسات غير حكومية أردنية،  الهيئة المستقلة لالنتخاباالنتخابات، سيتم إيجاز الوفد من قبل يوم أما في فترة ما قبل 

نتخابات النيابية.  كما سيتم إعطاء إيجاز عن حقوق وواجبات المراقب الدولي وقواعد السلو  األردنية وبعض مرشحي اال

لمراقب االنتخابات وقانون االنتخاب األردني.  بعد ذلك سيتم توزيع الفرق في كافة أرجاء المملكة حيث سيقومون بمراقبة 

نظام االنتخابي األردني، بما في ذلك أنظمة الحمالت االنتخابية، عملية االقتراع ويقومون بتحديد نقاط القوة والضعف لل

 وترسيم حدود الدوائر االنتخابية، وعملية االقتراع، وجدولة األصوات وإعداد التقارير.

 

.  حيث سيعمل طاقم في مهمته وسيقوم طاقم من المعهد الجمهوري الدولي بالعمل كمراقبين ومساندة فريق المراقبة الدولية

،  سكوت ماستك، نائبة الرئيس التنفيذي للمعهد الجمهوري الدولي، و جودي فان رستعهد الجمهوري الدولي بقيادة الم

المدير اإلقليمي لبرامج المعهد في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وجيف ليلي المدير المقيم للمعهد في المملكة األردنية 

 الهاشمية.

 

فرق كمراقبين طويلي األمد لمراقبة االنتخابات في كافة أرجاء المملكة.   كما قام المعهد ومنذ تشرين الثاني، بارسال ثالثة

حيث قامت هذه الفرق باالجتماع مع عدد من المسؤولين الحكومين، وممثلي الحمالت السياسية، وناشطين من مؤسسات 

والفرز في يوم االنتخابات، المجتمع المدني وكل من له عالقة باالنتخابات. كما أنهم سيقومون بمراقبة عمليتي االقتراع 

 وعمليات التقاضي وتسوية الشكاوى التي تتبع االنتخابات.
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دولة، بما فيها المملكة  64عملية انتخاب في أكثر من  051، قام المعهد الجمهوري الدولي بمراقبة أكثر من 0892منذ العام 

 .3101األردنية الهاشمية خالل االنتخابات النيابية في العام 
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