
 
 

ألول مرة في العالم العربي ينظم مشروع رقيب بعثت مراقبت قائمت على مبادئ إحصائيت أثناء انتخاباث مجلس 

 الشعب القادمت
 

يب بين مبادئ إحصائيت حم اخخبارها زمنيًا وأحذد ما حوصهج إنيه حكنونوجيا االحصاالث وانمعهوماث نعمم حقييم سريع يجمع مشروع رق  
انذقت ألول انخخاباث برنمانيت في مصر بعذ انثورة وشذيذ  

  
نًشالبت االَخخبببث ألول يشة فٍ يصش وانؼبنى انؼشبٍ فٍ اَخخبببث يجهس انشؼب. ببسخخذاو أفضم يب حىصم  ويبخكش   ذ  جذَ َخى حُفُز يُهج  

انفشَذ يٍ َىػه، َجًغ يششوع سلُب بٍُ  إنُه يشالبى انًجخًغ انًذٍَ يٍ يًبسسبث دىل انؼبنى وبؼذ حطبُمهب ػهً انسُبق انًصشٌ

 انًببدئ اإلدصبئُت وأدذد يب حىصهج إنُه حكُىنىجُب االحصبالث وانًؼهىيبث نخُفُز يُهجُت يشالبت حؼشف "بجذونت األصىاث انًخىاصَت".

 

 

انجًؼُت انًصشَت نهُهىض  :انًؼُُت بًشالبت االَخخبببثٍ يٍ يُظًبث انًجخًغ انًذٍَ ُُب هى ثًشة حؼبوٌ يشخشن بٍُ اثُخيششوع سل

نجًؼُت انًصشَت نهُهىض سئُس اذٌ ػبذ انذًُذ، ببنًشبسكت انًجخًؼُت وانجًؼُت انًصشَت نخًُُت وَشش انىػٍ انمبَىٍَ. صشح د. يج

انًذهُت يغ نهمىاٍَُ يشالبت انؼًهُت االَخخببُت ببسخخذاو أسبنُب حكُىنىجُت دذَثت وفم ب ػهً يششوع سلُب  ؼًمًجخًؼُت: "َببنًشبسكت ان

نىلىف ػهً يذي َضاهت ولذ أضبف لبئال: "َخًثم انهذف انشئُسٍ يٍ انًششوع فٍ ا، "نًؼبَُش انذونُت نالَخخبببث انذشة وانُضَهت يشاػبة ا

  انؼًهُت االَخخببُت وصَبدة انًشبسكت انسُبسُت نهًىاطٍُُ."

 

يٍ انًشالبٍُ انًذٍَُُ فٍ جًُغ أَذبء  ١،٢٦٧ىصع يششوع سلُب يٍ انًمشس أٌ َ ٫فٍ أول اَخخبببث بشنًبَُت حؼمذهب يصش بؼذ انثىسة

يصش ػهً ػُُت ػشىائُت وحًثُهُت يٍ انهجبٌ االَخخببُت انًخخبسة طبم ب نمىاػذ إدصبئُت. َشسم يشالبى يششوع سلُب حمبسَش انًشالبت يٍ 

يششوع سلُب ػهً حىفُش حمُُى سشَغ  ، يًب َسبػذذًىنتبحهى انًجًُغ أَذبء انبالد نًشكض انبُبَبث انًشكضٌ فٍ انمبهشة ببسخخذاو حهُفىَ

 وشبيم وشذَذ انذلت نهؼًهُت االَخخببُت نهًصشٍَُ. 

 

ال َشي انًىاطٍ انًصشٌ إال جضء “نهجًؼُت انًصشَت نخًُُت وَشش انىػٍ انمبَىٍَ، لبئال :  سئُس يجهس أداسة ولذ صشح أدًذ يذسٍ، 

ا يٍ االَخخبببث فٍ انًكبٌ انزٌ َؼُش ا دىل يذي يصذالُت انؼًهُت االَخخببُت، حسخهضو \صغُش  ا يسخُُش  حؼُش به. ويٍ أجم احخبر لشاس 

 ”ُغ أَذبء يصش.يبث يسخمهت وغُش دضبُت يٍ جًهىاالَخخبببث يؼ

 

َؼخًذ َجبح يششوع سلُب ػهً دصىل انًشالبٍُ ػهً حصبسَخ يٍ انهجُت انمضبئُت انؼهُب نالَخخبببث وػهً حًكُهى يٍ انذخىل غُش 

دضىس انًشالبٍُ  ضًبٌبٍُُ انهجُت انمضبئُت انؼهُب نالَخخبببث وانًششفٍُ انمضبئانًذذود إنً انهجبٌ االَخخببُت. َطبنب يششوع سلُب 

انصبدس ػٍ انًجهس انمىيٍ نذمىق اإلَسبٌ وانًببديء ًشالبٍ االَخخبببث انخبص بنؼًهُبث انخصىَج وانفشص بًب َخفك يغ يُثبق انششف 

 انذونُت نهًشالبٍُ انذونٍُُ. 

 

هً انبُبَبث ،انخٍ َشسههب انًشالبىٌ نًشكض يٍ يىظفٍ إدخبل انبُبَبث انًذسبٍُ ػ ٣٠وخالل االَخخبببث، حسخمبم لُبداث يششوع سلُب و

أليبكٍ انخٍ حى بب نخؼشَف انًىاطٍُُ( خشَطت www.rakeeb.netانبُبَبث انًشكضٌ وَذههىَهب. َؼشض انًىلغ انشسًٍ نًششوع سلُب )

ث اَخخبببث يجهس انشؼب دىل جىدة ػًهُت انخصىَج فٍ انهجبٌ َشش انًشالبٍُ بهب. َصذس يششوع سلُب بُبَبث بؼذ كم جىنت يٍ جىال

  االَخخببُت بجًُغ أَذبء انبالد. وبُهبَت انجىالث انثالثت، َصذس يششوع سلُب بُبَ ب خخبيُ ب دىل جىدة اَخخبببث يجهس انشؼب بشكم ػبو.

  

 

 

 

 

 
ونًؼشفت انخطىساث، حببؼىا يششوع   www.rakeeb.net نهًضَذ يٍ انًؼهىيبث دىل يششوع سلُب، َشجً صَبسة يىلؼُب اإلنُكخشوٍَ:

 ( RakeebEG( وػهً حىَخش )Project Rakeeb) نانفُس بىسلُب ػهً 
 1000001000ػبش  فخذٍسابذت  أو  101101060010 :ششَف ػبذ انؼظُى ػبش: بنهًضَذ يٍ األسئهت، َشجً االحصبل 

 .    info@rakeeb.net أو 

http://www.rakeeb.net/
http://www.rakeeb.net/
mailto:info@rakeeb.net


 


