خبر
صحفي

مركزالحياة  -راصد
لالتصال:
د .عامر بني عامر
املدير العام
موبايل+962 79 591 1121 :
هات ـ ــف+962 6 582 6868 :
فاك ــس+962 6 582 6867 :
ايميـ ـ ــلinfo@hayatcenter.org :

تابعونا على مو اقع التواصل االجتماعي
www.hayatcenter.org
Facebook: rased.jordan
Twitter: @Rased_Jo
Instagram: Rased_Jo
LinkedIn: Hayat-Rased

تدخالت نواب حاليين تؤثرفي مجرى عدالة العملية االنتخابية
• راصد  :العدالة االنتخابية على املحك.
• تدخالت نواب حاليين تؤثرفي مجرى عدالة العملية االنتخابية.
• نواب يستغلون مجلس النواب الحالي للترويج لحمالتهم ودعايتهم االنتخابية.
• نواب يستغلون مجلس النواب الحالي للتأثيرعلى حرية الناخبين في االنتخابات املقبلة.

* نفذ هذا العمل من قبل مر اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر اقبة االنتخابات البرملانية 2020
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تدخالت نواب حاليين تؤثرفي مجرى عدالة العملية االنتخابية

الخميس 2020/09/10
عمان  -األردن
ً
يتابــع فريــق راصــد باهتمــام بالــغ ســير مجريــات العمليــة االنتخابيــة البرملانيــة  ،2020وخصوصــا بمــا يتعلــق بمعايــر
العدالــة االنتخابيــة ومــدى تكريســها وضمــان تطبيقهــا علــى كافــة مــن املترشــحات واملترشــحين ،وضمــن هــذا الســياق
تلقــى فريــق راصــد شــكاوى مــن قبــل بعــض مــن ينــوون الترشــح تمحــورت حــول اســتغالل بعــض النــواب الحالييــن
للصالحيــات املتوفــرة لهــم واالمتيــازات التــي يمتلكونهــا النــواب وبــذات الوقــت هــم مرشــحين لالنتخابــات البرملانيــة
الحاليــة ممــا يســاهم فــي اإلخــال بمعيــار العدالــة االنتخابيــة.
وتضمنــت الشــكاوى بعــض التحفظــات التــي تتعلــق بإعطــاء أولويــة لبعــض املرشــحين علــى البعــض اآلخــر ،وباســتمرار
وجود النواب الحاليين مع امتيازاتهم واستخدامهم ملكاتبهم في مبنى مجلس النواب الستقبال املواطنين وباستخدام
مركباتهم ذات النمر الحمراء والتي تسهل دخولهم للوزارات واملؤسسات الحكومية بشكل يسير وباستغالل صفتهم
كنــواب حالييــن ،ممــا يؤثــر فــي مجــرى العمليــة االنتخابيــة ،وبالتالــي اســتغالل هــذه الحالــة مــن قبــل نــواب حالييــن
والترويــج ألنفســهم وذلــك باإلســتفادة مــن عالقاتهــم ببعــض الــوزراء واملســؤولين الحكومييــن الحالييــن ليقدمــو لهــم
ً
ُ
تســهيالت وخدمــات باعتبــار أن هــذه التســهيالت والخدمــات تقــدم خدمــة مــن أجــل املواطنيــن ،لكنهــا فــي حقيقيــة األمــر
يمكــن االســتفادة منهــا كدعايــة انتخابيــة لهــؤالء النــواب إذا مــا تــم النظــر إليهــا مــن خــال توقيتهــا الزمنــي.
وبإعــان  103برملانيــة وبرملانــي رغبتهــم بالترشــح ،وردت لراصــد العديــد مــن الشــكاوى مــن قبــل مــن ينــوون الترشــح
أو مناصريهــم حــول اســتمرار عمــل هــؤالء النــواب فــي تقديــم خدمــات لقواعدهــم االنتخابيــة ،وفــي ذات الوقــت يقــدم
هــؤالء النــواب أنفســهم كمرشــحين.
وقد تتبع فريق عمل راصد مجموعة من املواقف لبعض النواب الحاليين من شأنها أن تؤثر على العملية االنتخابية
بشكل عام ومعيار العدالة االنتخابية بشكل خاص باعتبارها دعاية انتخابية منها :
* نائــب حالــي نشــر علــى صفحتــه الشــخصية علــى الفيــس بــوك منشــور يعلــن فيــه للمواطنييــن فــي منطقتــه بأنــه ســيتم
فتــح بــاب التســجيل فــي ملــف توزيــع وبيــع أرا�ضــي فــي محافظتــه بأســعار مدعومــة مــن الدولــة.
ُ
ُ
* نائــب حالــي نشــر كتابــا موقعــا مــن احــد الــوزراء يبيــن فيــه حصــول املوافقــات الالزمــة بخصــوص شــبكة الصــرف
ً
الصحــي بتكاليــف بعشـرات املالييــن ،ممــا أثــار حفيظــة مرشــحين آخريــن فــي نفــس الدائــرة واعتبــر هــذا الكتــاب ترويجــا
ً
انتخابيــا لصالــح النائــب الــذي ينــوي الترشــح لالنتخابــات فــي ذات الوقــت.
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* نائــب حالــي قــام بتوجيــه كتــاب لرئيــس الــوزراء ،ورئيــس ديــوان الخدمــة املدنيــة بخصــوص تعيينــات أبنــاء محافظتــه
ً
ً
فــي مستشــفى أقيــم حديثــا فــي املحافظــه وقــام أيضــا بإرســال رســالة إلــى رئيــس إحــدى الجامعــات الحكوميــة ملطالبتهــا
ً
بالغــاء الرســوم عــن املــواد الدراســية املعفــاة اكاديميــا.
* نائــب حالــي أعلــن عبــر صفحتــه علــى الفيــس بــوك بأنــه قــام بزيــارة وزارة التربيــة والتعليــم ملتابعــة بنــاء غــرف صفيــه
إلحــدى املــدارس فــي محافظتــه.
* نائــب حالــي نشــر وعبــر صفحتــه الشــخصية علــى الفيــس بــوك ،قــال أنــه تلقــى مطالبــات مــن أهالــي طلبــة الدكتــوراة فــي
الخــارج و قــام بإرســال رســالة إلــى رئيــس الــوزراء يطالبــه بإلغــاء شــرط إلقامــة عنهــم.
* نائــب حالــي أعلــن عبــر صفحتــه الشــخصية علــى الفيــس بــوك بأنــه تواصــل مــع رئيــس الــوزراء ووزيــر التربيــة والتعليــم
مــن أجــل حــل مشــاكل املــدارس فــي محافظتــه.
* نائــب حالــي أورد عبــر صفحتــه الشــخصية الرســمية علــى الفيــس بــوك أنــه اتصــل بوزيــر التربيــة والتعليــم بخصــوص
شــكاوى مواطنييــن منطقتــه املتعلقــة باســتيعاب الطلبــة القادميــن مــن املــدارس الخاصــة فــي املــدارس الحكوميــة.
* نائــب حالــي نشــر عبــر صفحتــه الشــخصية الرســمية علــى الفيــس بــوك رســالة وجههــا إلــى رئيــس الــوزراء بخصــوص
فتــح بــاب تقييــم شــهادات االختصــاص الرئيســية والفرعيــة لجميــع االطبــاء فــي القطاعــات الصحيــة املختلفــة.
وفــي هــذا الســياق يؤكــد الدكتورعامــر بنــي عامــر مديــر مركــز الحيــاة – راصــد أنــه علــى الجهــات الرســمية توفيــر
الضمانــات الالزمــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة االنتخابيــة ،وإرســاء مبــدأ املســاواة فــي الفــرص واملنافســة بيــن جميــع
املترشــحين ،واتخــاذ اإلج ـراءات القانونيــة بحــق كل مــن يحــاول التأثيــر فــي مجــرى االنتخابــات.
وشــدد بنــي عامــر علــى ضــرورة وقــف اســتمرار بعــض النــواب اســتغالل صفتهــم البرملانيــة القانونيــة وامتيازاتهــم وإلغــاء
التســهيالت والخدمــات الخاصــة لهــم مــن قبــل بعــض الــوزراء واملســؤولين الحكومييــن الحالييــن ووجــوب معاملتهــم
معاملــة كل مــن ينــوي الترشــح ،ملــا فــي ذلــك مــن تأثيــر علــى مجــرى العمليــة االنتخابيــة برمتهــا ،وال يتحقــق بذلــك الجوهــر
الحقيقــي للعدالــة االنتخابيــة ،بضمــان تســاوي الفــرص بيــن جميــع مرشــحي انتخابــات املجلــس التاســع عشــر.2020
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