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الورحلة األولى –اًحخبببت هجلس الشعب   
 

  البيان الثالث 
مساء 3122،21:11وىفمبر  32  

 

 طىابير أقصر، عمليت حصىيج احسمج بالهذوء في اليىم الثاوي مه الجىلت األولى
مه دخىل اللجان أو الطرد مىها واسخمرار الذعايت  مه الخىجهاث الخي حعخبر مشكالث:  حعرض المراقبيه للمىع   

 

< اٌجّؼُخ اٌّصشَخ ٌٍٕهىض اٌّؼُٕخ ثّشالجخ االٔزخبثبدٓ ِٓ ِٕظّبد اٌّجزّغ اٌّذٍٔ ُِششوع سلُت هى صّشح رؼبوْ ِشزشن ثُٓ اصٕز

  ثبٌّشبسوخ اٌّجزّؼُخ واٌجّؼُخ اٌّصشَخ ٌزُّٕخ ؤشش اٌىػٍ اٌمبٔىٍٔ.

 

ِشالت ِذٍٔ غُش دضثٍ فٍ اٌّذبفظبد  807ِششوع سلُت  اٌشؼت، وصع ظالٔزخبثبد ِجٍ ذ ِٓ اٌّشدٍخ األوًٌفٍ اٌُىَ اٌضبٍٔ ٌٍزصىَ

ػشىائُخ ورّضٍُُخ ِٓ اٌٍجبْ االٔزخبثُخ اٌّخزبسح غجمًب ٌمىاػذ اٌزغؼخ اٌزٍ رجشٌ ثهب االٔزخبثبد. رُ رىصَغ ِشالجٍ ِششوع سلُت ػًٍ ػُٕخ 

 ً إسعبي رمبسَش اٌّشالجخ ػجش سعبئً ٔصُخ ٌّشوض اٌجُبٔبد اٌشئُغٍ فٍ اٌمبهشح. إدصبئُخ. َؼًّ اٌّشالجىْ دبًٌُب ػٍ

 

ارغّذ ػٍُّخ اٌزصىَذ دزً اٌٍذظخ  ، دُشألصش ِّب وبٔذ ثبألِظ اٌٍجبْ االٔزخبثُخِششوع سلُت أْ غىاثُش إٌبخجُٓ أِبَ  ِشالجىالدظ 

زبئج األِظ، فمذ أفبد اٌّشالجىْ ثأْ ػذد أوجش ِٓ اٌٍجبْ االٔزخبثُخ وػًٍ اٌؼىظ ِٓ ٔاٌشاهٕخ ثبٌهذوء دوْ ولىع أَخ ِشىالد جغُّخ. 

 .أو ثؼذ رٌه اٌغبثؼخ ِغبءً فٍ %( ;=)فزذهب فٍ ِىػذهب، ثُّٕب رُ إغالق غبٌجُخ اٌٍجبْ االٔزخبثُخ  لذ رُ%( ;=)

 

 

غزىي اٌجالد. ثُذ إٔه َجمٍ رىجهبْ َؼشلالْ ولذ رُ اإلثالؽ ػٓ ثؼط دبالد اٌؼٕف اٌمٍٍُخ ٔغجًُب، ثبٌشغُ ِٓ وىٔهب دىادس ِزفشلخ، ػًٍ ِ

 اٌؼٍُّخ< 

 

 االٔزخبثُخ ػًٍ َذ ثبٌشغُ ِٓ دصىي ِشالجٍ ِششوع سلُت ػًٍ رصبسَخ، فمذ اعزّشوا فٍ اٌزؼشض ٌٍطشد ِٓ اٌٍجب ْ

و اٌطشد ِٓ ِشالجٍ ِششوع سلُت ٌٍّٕغ ِٓ دخىي اٌٍجبْ االٔزخبثُخ أ 09اٌّششفُٓ اٌمعبئُُٓ ػًٍ ِغزىي اٌجالد. ولذ رؼشض 

 ِٕهب خالي اٌُىَ اٌضبٍٔ ِٓ اٌزصىَذ. 

  اعزّش ِشالجى ِششوع سلُت فٍ اإلثالؽ ػٓ اعزّشاس اٌذػبَخ االٔزخبثُخ فٍ اٌٍجبْ االٔزخبثُخ، ِؼظُ دبالد اٌذػبَخ لبَ ثهب ِّضٍى

ْ اعزخذاَ اٌشؼبساد اٌذَُٕخ . ولذ الدظ اٌّشالجىوِؤَذو دضة اٌذشَخ واٌؼذاٌخ ثبٌذػبَخ االٔزخبثُخ داخً دشَ اٌٍجبْ االٔزخبثُخ

 . ودضة اٌذشَخ واٌؼذاٌخ ٌٍزأصُش ػًٍ إٌبخجُٓ، خبصخ ِٓ لجً ِّضٍٍ دضة إٌىس

 

 مؤشراث وىعيت: 

 

 % ِٓ اٌّشالجُٓ اٌزَٓ أسعٍىا رمبسَشهُ دىي فزخ اٌٍجبْ االٔزخبثُخ ورجهُضهب، وجذ ِششوع سلُت8>ثٕبء ػًٍ اٌجُبٔبد اٌزٍ رُ جّؼهب ِٓ 

 جشائُخ اٌزٍ رفزمش إًٌ اإلرغبق فٍ األِبوٓ اٌزٍ رُ رىصَغ اٌّشالجُٓ ػٍُهب< ثؼط إٌمبغ اإل
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ألً ِٓ اٌُىَ  رىافذ أػذاد ِٓ إٌبخجُٓالجى ِششوع سلُت أٔه ثصفخ ػبِخ ارغّذ ػٍُّخ اٌزصىَذ ثبٌغشػخ وإٌظبَ، ورٌه ثغجت أفبد ِش

األوي ػًٍ ِشاوض االلزشاع. وٌىٓ ِغ رٌه، ووّب هى ِشبس ػبٌُه، فمذ اعزّشد اٌٍجٕخ اٌؼٍُب ٌالٔزخبثبد فٍ ػذَ رطجُك االجشاءاد ثشىً 

 وظىح رٍه اإلجشاءاد.ِزغك ورٌه ثغجت ػذَ 

 االوخهاكاث الخطيرة

 

 إِب ٌٍّٕغ ِٓ دخىي اٌٍجبْ االٔزخبثُخ أو اٌطشد ِٕهب. سلُت ِٓ ِششوع ِشالت  09 رؼشض 

 90  دبٌخ دػبَخ أزخبثُخ ِٓ لجً ِزٕبفغُٓ عُبعُُٓ داخً اٌٍجبْ االٔزخبثُخ ودىٌهب، ِؼظُ اٌذػبَخ االٔزخبثُخ رّذ ػٍٍ َذ دضة

 ة إٌىس. اٌذشَخ واٌؼذاٌخ ودض

 01  .ُٓدبالد اعزخذَ فُهب ِّضٍى أدضاة عُبعُخ شؼبساد دَُٕخ ٌٍزأصُش ػًٍ إٌبخج 

  َٔشىة ِشبجشح ثبألَذٌ ثُٓ ثُٓ ِؤَذَٓ ٌذضة اٌذشَخ واٌؼذاٌخ وِؤَذَٓ ٌذضة إٌىس داخً إدذي اٌٍجبْ االٔزخبثُخ فٍ اٌفُى

 ُش رىلفذ ػٍُّخ اٌزصىَذ ثشىً ِؤلذ. د

 ; اد، دبالد ششاء أصى 

 اليوم األول اليوم الثاني
 النتائج

24% 39% 

عذم  بة اللجبى الحً الحع الوراقبىى بهب حبالتًس

ى أسوبئهن بقىائن جوكي هىاطٌٍي هي العثىر عل

 الٌبخبٍي بهب.

42% 13% 

الحع الوراقبىى بهب ًسبة اللجبى االًحخببٍة الحً 

حبالت جن السوبح فٍهب لوىاطٌٍي ببلحصىٌث بهب دوى 

 إظهبر بكبقبت الرقن القىهً. 

41% 23% 

ًسبة اللجبى االًحخببٍة الحً الحع الوراقبىى بهب 

حبالت عذم قٍبم هسئىلً اللجبى االًحخببٍة بىضع 

 عالهبت أهبم أسوبء الٌبخبٍي بهب طىال الىقث. 

 

42% 41% 
لجبى االًحخببٍة الحً الحع الوراقبىى هسئىلً ًسبة ال

 اللجبى ٌعطىى للٌبخبٍي أوراقبً غٍر هخحىهة

44% 17% 

ًسبة اللجبى االًحخببٍة الحً الحع الوراقبىى بهب 

حبالت عذم جوكي الٌبخبٍي بهب هي اإلدالء بأصىاجهب فً 

 سرٌة. 

24% 25% 

ًسبة اللجبى االًحخببٍة الحً الحع الوراقبىى بهب 

حبالت لن ٌغوس فٍهب هسئىلى اللجٌة أصببع الٌبخبٍي 

 فً الحبر الفسفىري بعذ الحصىٌث.

1% 3% 

ًسبة اللجبى االًحخببٍة الحً الحع الوراقبىى بهب عذم 

ٍي على الحىقٍع أو البصن أهبم أسوبئهن هذاوهة الٌبخب

 بعذ الحصىٌث.
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 7  األدضاة ٌٍطشد ِٓ ٌجٕخ أزخبثُخ. أو  رؼشض فُهب ِٕذوثٍ اٌّششذُٓدبالد 

  .َاٌغّبح ٌٕبخت ِغٍخ ثذخىي ٌجٕخ أزخبثُخ ٌإلدالء ثصىره فٍ اٌفُى 

  .وصىي رمشَش ػٓ لُبَ أدذ ِغئىٌٍ اٌٍجبْ االٔزخبثُخ ثبٌعغػ ػًٍ إٌبخجُٓ ٌٍزصىَذ ٌّششخ  ِؼُٓ فٍ أعُىغ 

 

 ىشس ِششوع سلُت ِطبٌجزه ٌٍجٕخ اٌمعبئُخ اٌؼٍُب ٌالٔزخبثبد ثأْ< بثُخ، َوِغ عُش اٌؼٍُّخ االٔزخ

 

  رعّٓ دخىي اٌّشالجُٓ اٌّؼزّذَٓ ِٓ اٌٍجٕخ اٌمعبئُخ اٌؼٍُب ٌٍجبْ االٔزخبثُخ وّب َٕص ُِضبق اٌششف وِؼبَُش االٔزخبثبد اٌذوٌُخ

 واٌمىاػذ إٌّظّخ اٌصبدسح ػٓ اٌٍجٕخ اٌمعبئُخ اٌؼٍُب ٔفغهب.

 اٌّششفُٓ اٌمعبئُُٓ وِغئىٌٍ اٌؼٍُّخ االٔزخبثُخ ثزطجُك إجشاءاد اٌؼٍُّخ االٔزخبثُخ اٌشعُّخ ػًٍ ٔذى ِزغك ٌٍذذ رعّٓ لُب َ

 ِٓ االسرجبن واألخطبء فٍ اٌٍجبْ االٔزخبثُخ. 

  .ْرعّٓ اٌغّبح ٌّغئىٌٍ األِٓ ثبٌذخىي اٌّؤلذ إًٌ اٌٍجبْ االٔزخبثُخ العزؼبدح إٌظبَ وّب رٕص أدىبَ اٌمبٔى 

 غزخذَ ِب ٌذَهب ِٓ عٍطبد ٌّٕغ اعزّشاس األدضاة اٌغُبعُخ فٍ اٌذػبَخ داخً اٌّمشاد االٔزخبثُخ ودىٌهب. ر 

 

َضٍٕ ِششوع سلُت ػًٍ إٌبخجُٓ اٌّصشَُٓ ٌّشبسوزهُ اٌهبدئخ فٍ اٌُىَ االٔزخبثٍ اٌضبٍٔ ِٓ اٌّشدٍخ األوًٌ الٔزخبثبد ِجٍظ اٌشؼت، 

خالي اٌّشدٍزُٓ اٌضبُٔخ واٌّزٕبفغُٓ واٌّىاغُٕٓ ػًٍ ٔذى َزغُ ثبٌهذوء واإلدغبط ثبٌّغئىٌُخ  ؤزًّٕ ِشبسوخ جُّغ األدضاة اٌغُبعُخ

 . واٌضبٌضخ


