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راصد يدعو الناخبين واملرشحين إلى ممارسة الحق في تقديم الطعون
• «راصد» يدعو «الهيئة املستقلة» إلى توفيركافة املعلومات التي تسهل عملية الطعون.
ً
ّ
• بني عامريدعو لتسريع البت في الطعون لتشكل رادعا لعمليات شراء األصوات.

* نفذ هذا العمل من قبل مر اقبين طويلي األمد ضمن عملية مر اقبة االنتخابات البرملانية 2020
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راصد يدعو الناخبين واملرشحين إلى ممارسة الحق في تقديم الطعون

األربعاء 2020/11/18
عمان  -األردن
ً
مركــز الحيــاة  -راصــد ،تحقيقــا ملعيــار العدالــة االنتخابيــة وتكريــس النزاهــة االنتخابيــة يدعــو تحالــف «راصــد»
لالنتخابــات البرملانيــة  ،2020الناخبــات والناخبيــن واملرشــحين واملرشــحات إلــى ممارســة حقهــم فــي تقديــم الطعــون
ً
أمــام القضــاء فــي صحــة نيابــة أيــا مــن أعضــاء مجلــس النــواب التاســع عشــر ،إذا مــا توفــر األدلــة والبينــات الحقيقيــة
ً
لديهــم وذلــك باالســتناد علــى املــادة ( )71مــن الدســتور األردنــي ،ووفقــا للمــادة ( )53مــن قانــون االنتخــاب لســنة 2016
النافــذ.

ودعا الدكتور عامر بني عامر ،املنسق العام لتحالف – راصد ملراقبة االنتخابات ،املرشحين واملرشحات والناخبين
علــى حـ ٍـد ســواء ،الذيــن يمتلكــون أدلــة حقيقيــة ممارســة حقهــم الدســتوري فــي تقديــم الطعــون بنتائــج االنتخابــات
البرملانيــة  ،2020كمــا دعــا بنــي عامــر إلــى ضــرورة تســريع اإلجـراءات املرتبطــة بإصــدار األحــكام الخاصــة بقضايــا شـراء
األصــوات ،والعمــل علــى تســريع اإلجـراءات الخاصــة بالقضايــا التــي تــم تحويلهــا مــن الهيئــة املســتقلة لالنتخــاب قبيــل
ً
ّ
يــوم االقت ـراع ألن إصــدار االحــكام وبيــان الحقائــق كان مــن املمكــن ان يشــكل رادعــا حقيقــا لــكل مــن مــارس عمليــات
شـراء األصــوات.

وبــذات الســياق أكــد تحالــف “راصــد» ،أن حــق التقا�ضــي ممارســة فضلــى تســاهم فــي إزالــة أي تشــوهات يمكــن أن
ً
ً
تكــون رافقــت العمليــة االنتخابيــة ،خصوصــا وأن الدســتور أتــاح  15يومــا مــن تاريــخ نشــر نتائــج االنتخابــات فــي الجريــدة
الرســمية ،حيــث نشــرت النتائــج النهائيــة لالنتخابــات النيابيــة ألعضــاء مجلــس النــواب التاســع عشــر  2020فــي الجريــدة
الرســمية بتاريــخ .2020/11/16
ً
ـكل ســلبي
واكــد تحالــف «راصــد» ،أن املــال الفاســد ومــا ارتبــط بــه مــن عمليــات ش ـراء أصــوات شــكلت تحديــا أثــر بشـ ٍ
ً
علــى مجمــل العمليــة االنتخابيــة وســاهم بالحــد بشــكل جزئــي مــن حريــة الناخبيــن ،وأثــر ســلبا علــى بعــض مخرجــات
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العمليــة االنتخابيــة ،وبنــاء عليــه يدعــو «راصــد» كل مــن يمتلــك أدلــة حقيقيــة أن يقدمهــا للقضــاء حتــى يتــم البــت فيهــا
وأن يســاهم فــي تعزيــز الجهــد الوطنــي ملكافحــة هــذه اآلفــة التــي مــن شــأنها أن تمــس فــي نزاهــة العمليــة االنتخابيــة ،ســيما
وأن الجهــد الجماعــي والتشــاركي مــن الناخبيــن والناخبــات واملرشــحين واملرشــحات علــى حـ ٍـد ســواء هــو أولــى خطــوات
الحــد مــن عمليــات شـراء األصــوات.

وقــد أورد «راصــد» فــي تقاريــر مختلفــة مجموعــة مــن القضايــا املتعلقــة بش ـراء األصــوات للهيئــة املســتقلة لالنتخــاب
التــي عملــت بدورهــا علــى تحويــل بعضهــا إلــى املدعــي العــام للنظــر فيهــا ،وفــي هــذا الســياق فــإن «راصــد» يدعــو الهيئــة
املســتقلة لالنتخــاب إلــى ضــرورة تقديــم كافــة املعلومــات الالزمــة إلتمــام عمليــة التقا�ضــي وتوفيــر املعلومــات للمرشــحين
واملرشــحات لتســهيل تقديــم الطعــون بطريقــة تبنــى علــى األدلــة واملعرفــة ،التــي مــن شــأنها أن تســاعد القضــاء فــي إصــدار
االحــكام القضائيــة وفــي ذات الســياق يدعــو «راصــد» إلــى ضــرورة االبتعــاد عــن الطعــون الكيديــة ومحــاوالت تظليــل
الـرأي العــام مــن قبــل بعــض املرشــحين واملرشــحات بمعلومــات مغلوطــة مــن شــأنها أن تعيــق عمليــات التقا�ضــي وتســيئ
للعمليــة االنتخابيــة.
ً
ً
ً
ً
ً
وأخيرا ،فإن راصد يدعو كافة املواطنين إلى ضرورة تبني جهدا وطنيا تشاركيا متناسقا غير قابل للتأجيل أو التأخير
مــن أجــل إطــاق نــداء وطنــي تتشــارك بــه كافــة مؤسســات الدولــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة واألح ـزاب والنقابــات
ومؤسســات املجتمــع املدنــي واملواطنيــن واملترشــحين للحــد مــن ظاهــرة شـراء األصــوات واملــال الفاســد.
.
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