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راصد يو�صي بتسريع اإلجراءات القضائية املرتبطة بقضايا املال الفاسد
• أكثرمن  100شاهد ومشتكى عليه في قضايا تتعلق باملال الفاسد
• راصد يثمن استجابة الهيئة لتشكيل فرق ميدانية خاصة باملخالفات االنتخابية.

* نفذ هذا العمل من قبل مر اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر اقبة االنتخابات البرملانية 2020
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راصد يو�صي بتسريع اإلجراءات القضائية املرتبطة بقضايا املال الفاسد

األربعاء 2020/10/21
عمان  -األردن
ً
مركــز الحيــاة  -راصــد ،اســتكماال لعمليــة مراقبــة االنتخابــات البرملانيــة  2020أصــدر تحالــف راصــد ملراقبــة االنتخابــات
ً
تقريـرا حــول عمليــة مراقبــة الحمــات االنتخابيــة ،حيــث تضمــن التقريــر متابعــة للمخالفــات الدعائيــة وقضايــا املــال
الفاســد ،علــى مســتوى دوائــر اململكــة ،وفــي هــذا الســياق ثمـ ّـن منســق تحالــف راصــد الدكتــور عامــر بنــي عامــر اســتجابة
الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب لبنــاء فــرق علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة ملتابعــة املخالفــات ورصدهــا ،حيــث أو�صــى
راصــد بتشــكيل فــرق علــى مســتوى الدوائــر االنتخابيــة قبيــل مرحلــة تســجيل املترشــحات واملترشــحين.
وفــي إطــار املتابعــة تبيــن أن الهيئــة اســتمعت ل ـ  100شــاهد أو مشــتكى عليهــم مرتبطــة بقضايــا املــال الفاســد حيــث تــم
تحويــل  12قضيــة للمدعــي العــام ،و 4قضايــا لألجهــزة األمنيــة ،إال أن القضايــا املحولــة لغايــة اآلن لــم يصــدر بهــا أي
أحــكام نهائيــة ،وهنــا فإننــا نطالــب بــأن يتــم تســريع اإلج ـراءات القضائيــة وإصــدار األحــكام املرتبطــة بهــا ،ملــا فــي ذلــك
مــن تأكيــد علــى إرادة الدولــة األردنيــة فــي مكافحــة ظاهــرة املــال الفاســد ،واملســاهمة فــي تعزيــز ثقــة املواطــن باإلجـراءات
املرتبطــة بالعمليــة االنتخابيــة.
وعلــى صعيــد املحافظــات تبيــن أن العاصمــة عمــان كانــت األعلــى بنســبة  37%مــن مجمــوع القضايــا املتعلقــة باملــال
الفاســد علــى مســتوى اململكــة ،تلتهــا محافظــة البلقــاء بنســبة  11%مــن مجمــوع القضايــا ،ثــم محافظــة الكــرك بنســبة
 ،6%فيمــا لــم يتــم التحقيــق بقضايــا فســاد مــن محافظــة معــان.
وفــي ذات الســياق وصــل تعــداد املخالفــات املرتبطــة بالدعايــة االنتخابيــة إلــى أكثــر  350مخالفــة فــي كافــة دوائــر اململكــة
والتــي تعاملــت معهــا الهيئــة باإلزالــة واملتابعــة ،وتنوعــت املخالفــات مــا بيــن نشــر حمــات دعائيــة علــى وســائل التواصــل
االجتماعــي قبيــل الفتــرة القانونيــة الخاصــة ببــدء الحمــات ،واســتخدام صــور ملكيــة ضمــن فيديوهــات للمترشــحين
واملترشــحات ،كمــا تــم رصــد مخالفــات مرتبطــة بطــرود خيــر فــي مناطــق محجــوره ،كمــا تــم رصــد أحــد النــواب الســابقين
يســتعمل نمــره ســيارته الحمـراء وذلــك بعــد حــل مجلــس النــواب ،كمــا تــم رصــد بعــض االعتــداءات علــى لوحــات دعائيــة
ملترشــحين وذلــك فــي مناطــق عمــان الخامســة واملفــرق والبلقــاء.
وعلــى صعيــد االنســحابات للمترشــحين فقــد وصــل عــدد االنســحابات الرســمية لغايــة تاريــخ  2020/10/20إلــى 13
طلــب انســحاب رســمي وتــم نشــرهم علــى املوقــع االلكترونــي للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب ،حيــث كانــت دائــرة مأدبــا
االنتخابيــة والبلقــاء األعلــى بتقديــم طلبــات االنســحاب وبواقــع  3طلبــات تلتهــا الزرقــاء األولــى ب ـ طلبيــن انســحاب ،ثــم كل
مــن الكــرك وعجلــون وجــرش وعمــان الثالثــة بانســحاب واحــد فقــط ،وفــي هــذا اإلطــار يؤكــد راصــد علــى ضــرورة لفــت
النظــر إلــى ماهيــة هــذه االنســحابات ودراســتها وتبيــان أثرهــا علــى القوائــم االنتخابيــة املترشــحة ،ســيما وأن كان هنــاك
فتــرة زمنيــة طويلــة قبيــل عمليــة الترشــح ،كان يمكــن للمترشــحات واملترشــحين أن يؤطــروا بهــا خططهــم نحــو عمليــة
الحمــات االنتخابيــة.
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