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يصدر تقريره األولي  الوطنية والمنظمات الشبكات تحالف

 عملية االقتراع العام عن

  ـــــــــــ

 

 انُٕاب يدهس الَرخاتاخ انًشالثح انٕطُيح ٔانًُظًاخ انشثكاخ ذسانفأػهٍ 

 ذششيٍ 01في انؼاو  االلرشاع ػًهيح سيش ػٍ، ذمشيشْا األٔني انؼشالي

 .0100نهؼاو  األٔل

 ذسانف يشالثٕ ػًم ،(َٔاخسح ٔشفافح َضيٓح اَرخاتاخ) شؼاس سدذٔ

 اَرخاتيح، دائشج 47 ذغطيح ػهٗ انؼشاليح انًسافظاخ ػًٕو في انشثكاخ

( 4050)يٍ خالل  االَرخاتيح، انًشاكض يٍ% 41 يٍ كثشأل ذظم تُسثح

 . يشالثا

، انزيٍ ٔاظثٕا ػهٗ انًشالثيٍ يالزظاخٔاسرخهض انرمشيش يؼهٕياذّ يٍ 

 االفرراذ،) االَرخاتيح انؼًهيح سيش كاَد لذ غطد ،ذماسيش استؼح اسسال

( 019:1) انٗ انرماسيش ػذد ٔطم. ٔ(ٔانفشص انؼذ ٔ االغالق ، االلرشاع

 . ذمشيشا

 يدهس الَرخاتاخ انًشالثح انٕطُيح ٔانًُظًاخ انشثكاخ ذسانفذمشيش ٍ ٔتي  

 انًخراسج، نهؼيُح ٔفما االَرخاتاخ في انًشاسكح َسثحأٌ  ،انؼشالي انُٕاب

 .انؼشالييٍ انُاخثيٍ نؼذد ٔفما ،انؼشاق ػًٕو في% 74تهغد 

في يسطاخ  ذسديهٓا ذى انري ،ٔانًخانفاخ انسٕادز أتشصانرمشيش  ٔٔثك

   ٔيشاكض االلرشاع، ٔكاَد كاآلذي:

 3:11 انساػح انًسذد تانٕلد( ذفرر نى) انري االلرشاع يسطاخ ػذد -

 .انؼشاق ػًٕو في الرشاع يسطح( 040) تهغ طثازاً،



 انرسمك تأخٓضج يشذثطح ذمُيح يشاكم شٓذخ انري انًسطاخ ػذد -

 يسطح( 807) ْٕ ٔانفشص، ٔانؼذ ٔااللرشاع االفرراذ اثُاء انُرائح ٔذسشيغ

 .الرشاع

 يٍ يششر، ٔكيم أٔ يشالة اسرثؼاد شٓذخ انري انًسطاخ ػذد -

 نـ ٔطم ٔانفشص، انؼذ أٔ االلرشاع أٔ االفرراذ ػًهيح أثُاء االلرشاع يسطح

 .دائًي أٔ يؤلد اسرثؼاد زانح( 347)

 اثُاء ركيح ْٕاذف اسرخذاو أ ادخال شٓذخ انري انًسطاخ ػذد -

 . زانح( 987) تهغ نٓى، انًشخض غيش لثم يٍ االلرشاع ػًهيح

اخ ػذد -  ٔثيمح اظٓاس دٌٔ يٍ تانرظٕيد انُاخثٌٕ تٓا لاو انري انًش 

 .زانح( 317) سسًي ح، ْٕي ح

 .يشج( 841) سسًياً  االلرشاع ػًهي ح ذؼهيك فيٓا ذى   انري انًشاخ ػذد -

 خًاػي، الرشاع) االلرشاع سشيح خشق فيٓا ذى انري انًشاخ ػذد -

 تاسرثُاء انًؼضل خهف انُاخة غيش اشخاص ذٕاخذ انًؼضل، خاسج الرشاع

( انًسطح داخم نٓى يشخض غيش اشخاص ذٕاخذ انمإََيح، انًساػذج زاالخ

 .خشلا( 743) كاٌ

 : انساػح) انًسذد انٕلد في ذغهك نى انري االلرشاع يسطاخ ػذد -

 .انغهك إخشاءاخ يؼشفح ػذو تسثة يسطح،( 78) كاٌ( يساء

 انُرائح ششيظ انًسطح يذيش فيٓا يسه ى نى انري االلرشاع يسطاخ ػذد -

 تهغ انًفٕضيح، إخشاءاخ يخانف تًا ٔانًشالثيٍ، انًششسيٍ ٔكالء انٗ

 .يسطح( 034)

 انًؼهُح، انُرائح ػهٗ أزذ فيٓا اػرشع انري االلرشاع يسطاخ ػذد -

 . يسطح( 79) كاٌ

، كًا ػًهيح انرظٕيدشكشِ نكم يٍ ساْى في إَداذ  انشثكاخ ذسانفٔلذو 

 نالَرخاتاخ، انًسرمهح انؼهيا انًفٕضيحسيًا  ال ،انشسًيح اندٓاخ ثًٍ خٕٓد



 زٕادز دٌٔ ٔيٍ تاَسياتيح، خشخ انري االَرخاتيح، انؼًهيح إَداذ إطاس في

 . كثيشج أيُيح

 الَرخاتاخ انًشالثح انٕطُيح ٔانًُظًاخ انشثكاخ ذسانفش يذمشٔطشذ 

 انؼًهيح ششكاء يٓا انٗ، انري لذ  ياخطٕ، ػذدا يٍ انرانؼشالي انُٕاب يدهس

 : اآلذي ، ٔشًهداالَرخاتيح

 تؼيٍ االَرخاتاخ نًشالثح انٕطُيح انشثكاخ ٔيالزظاخ ترماسيش االخز -0

 يٍ يطهٕب يا ٔاذخار االَرخاتيح، انؼًهيح نرمٕيى ٔاػرًادْا االػرثاس،

 .الصيح إخشاءاخ

 يهرضيٕا نى ٔانزيٍ انًفٕضيح، في انؼايهيٍ يٍ انًمظشيٍ يساسثح -0

 ٔفما تانؼًم لاو يٍ خٕٓد ذثًيٍ يماتم في. هٓىػً في ٔاالسرمالنيح تانًُٓيح

 .نإلخشاءاخ

 ٔاٌ نهمإٌَ، ٔفما ذأخيشْا، ٔػذو األٔنيح انُرائح اػالٌ ػهٗ انؼًم -7

 يٍ انؼًهيح َضاْح نضًاٌ االلرشاع، يسطاخ زسة انشايهح انُرائح ذؼهٍ

 . انُرائح نردًيغ انٕطُي انًشكض انٗ انًسافظاخ يٍ انُرائح اسسال خالل

 انالصيح اإلخشاءاخ ٔاذخار تدذيح، ٔانطؼٌٕ انشكأٖ يغ انرؼايم -8

 . ٔاألَظًح نهمإٌَ ٔفما

 سياسيح كرهح أ يششر كم ذغشيى ػثش ٔاإلخشاءاخ األَظًح ذفؼيم -9

 يٕو في االَرخاتيح انذػايح زًهح في خ/ٔاسرًش االَرخاتي، انظًد خ/كسش

 . انؼاو انرظٕيد

 االَرخاتاخ تُرائح انمثٕل ٔانًششسيٍ انسياسيح انؼًهيح أطشاف ػهٗ -:

 ػُذ ٔانسهًيح انمإََيح انطشق انٗ ٔاالزركاو االخرياس، في انُاخثيٍ ٔتئسادج

 .االَرخاتيح انؼًهيح تسيش ٔطؼٌٕ شكأٖ ٔخٕد أٔ االػرشاع

 تششاء ليايّ ثثد يٍ يالزمح في االسرًشاس األيُيح اندٓاخ ػهٗ -3

 يثثد يٍ أطٕاخ زدة أٔ اسرثؼاد يرى أٌ ػهٗ االَرخاتاخ، في األطٕاخ

 . انمإََيح نألدنح ٔفما انخشٔلاخ، ذهك في ذٕسطّ



 ..اَرٓٗ

 


