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

 الشعب القادمت
 

 البيبن الثبوي  
ءمسب 14:11، 3122وىفمبر  32  

 
 ليب لالوتخبببثوممبرسبث غير متسقت مه قبل مسئىلي اللجىت القضبئيت العأقل ازدحبمبً مشروع رقيب: طىابير 

 استمرار مىع مراقبيه معتمذيه مه دخىل اللجبن أو طردهم مىهب 
 

< انجًؼُخ انًصزَخ نهُهىض انًؼُُخ ثًزاقجخ االَزخبثبدٍ يٍ يُظًبد انًجزًغ انًذٍَ ُيشزوع رقُت هى صًزح رؼبوٌ يشززك ثٍُ اصُز

  ثبنًشبركخ انًجزًؼُخ وانجًؼُخ انًصزَخ نزًُُخ وَشز انىػٍ انقبَىٍَ.

يزاقت يذٍَ ؿُز دشثٍ كٍ انًذبكظبد انزظؼخ انزٍ  807انشؼت، َشز يشزوع رقُت  ضنجىنخ األونً الَزخبثبد يجهايٍ  انضبٍَكٍ انُىو 

ػشىائُخ ورًضُهُخ يٍ انهجبٌ االَزخبثُخ انًخزبرح غجقًب نقىاػذ ئدصبئُخ. رجزٌ ثهب االَزخبثبد. رى رىسَغ يزاقجٍ يشزوع رقُت ػهً ػُُخ 

 اقجىٌ دبنًُب ػهً ئرطبل رقبرَز انًزاقجخ ػجز رطبئم َصُخ نًزكش انجُبَبد انزئُظٍ كٍ انقبهزح. َؼًم انًز

 

. اَزصبف انُىويغ انهجبٌ االَزخبثُخ  يؼظىكٍ  ػٍ وجىد غىاثُز أقم اسددبيبً ثبنًقبرَخ ثبنُىو األولانًزاقجىٌ انزبثؼىٌ نًشزوع رقُت  أكبد

، وًَكٍ يقبرَخ يىاػُذ كزخ انهجبٌ ثٍُ ٌ االَزخبثُخ انزٍ كزذذ قجم انظبػخ انزبطؼخ ثبنًقبرَخ ثبأليضكًب أكبد يزاقجىَب اررلبع َظجخ انهجب

 انُىو األول وانضبٍَ كبِرٍ<

 انُظجخ كٍ انُىو انضبٍَ انُظجخ كٍ انُىو األول يىػذ انلزخ

 % يٍ انهجب9ٌ= % يٍ انهجبٌ 9: صجبدبً  =قجم انظبػخ 

 % يٍ انهجب9ٌ % يٍ انهجب67ٌ صجبدبً  00و =ثٍُ انظبػخ 

 %1 %06 صجبدبً  00ثؼذ انظبػخ 

 

 

 .هذا وقذ اطزًزد أػًبل انذػبَخ داخم انهجبٌ ويزاكش االَزخبةانقهُهخ َظجًُب،  ى اإلثالؽ ػٍ ثؼط دبالد انؼُقوقذ ر

 

انًًبرطبد ؿُز انًزظقخ يٍ كًب اطزًزد  اطزًز ثؼط رؤطبء انهجبٌ كٍ يُغ يزاقجٍ يشزوع رقُت يٍ دخىل انهجبٌ أو غزدهى يُهب. 

 انظبدح انًشزكٍُ انقعبئٍُُ كبٌ أثزسهب أٌ كٍ ثؼط انهجبٌ اطزخذو رؤطبء انهجبٌ صُبدَقبً جذَذح نهُىو انضبٍَ ثًُُب كٍ ثبقٍ انهجبٌ رى

  اطزخذاو َلض صُبدَق األيض.

 

  : مؤشراث وىعيت

 

% يٍ انًزاقجٍُ انذٍَ أرطهىا 9>ثُبء ػهً انجُبَبد انزٍ رى جًؼهب يٍ ٍَ ئنُكى ثؼط انًقبرَبد نؼذد يٍ انًإشزاد ثٍُ انُىيٍُ األول وانضب

 وجذ يشزوع رقُت أٌ انزبنٍ قذ وقغ كٍ انهجبٌ انزٍ َزىاجذ ثهب يزاقجى يشزوع رقُت<  كزخ انهجبٌ االَزخبثُخ ورجهُشهب. رقبرَزهى دىل

 

 انُىو انضبٍَ انُىو األول انًالدظبد

 % يٍ انهجب6ٌ= % يٍ انهجب0ٌ= يبٌ ثخزى انهجُخ انؼهُبصُذوقب اإلقززاع يـهقبٌ ويخزى

 % يٍ انهجبٌ;= % يٍ انهجبٌ:= رىاكز انذجز انلظلىرٌ

 % يٍ انهجب70ٌ % يٍ انهجب67ٌ رىاجذ ػُبصز أيُُخ داخم دزو انهجبٌ اإلَزخبثُخ

 يُذوثٍُ 8-7 يُذوثٍُ 8-7 يزىطػ ػذد يُذوثٍ األدشاة وانًزشذٍُ داخم انهجُخ

 



 

 
ونًؼزكخ انزطىراد، ربثؼىا يشزوع رقُت ػهً   www.rakeeb.netنهًشَذ يٍ انًؼهىيبد دىل يشزوع رقُت، َزجً سَبرح يىقؼُب اإلنُكززوٍَ< 

أو  >1;878;1011ػجز الءشزَق ػ: ثنهًشَذ يٍ األطئهخ، َزجً االرصبل  -(RakeebEG( وػهً رىَزز )Project Rakeeb) كانلُض ثى
s.abdulazim@mosharka.org   أو 10:9968699كزذٍ ػجز راثذخ  أو eaddla2004@hotmail.com  

 

 

 

 هبكبث الخطيرةاالوت

 

 يظبء أثهؾ يزاقجى يشزوع رقُت ػٍ وقىع ػذد يٍ االَزهبكبد انخطُزح<  71<6 كذزً انظبػخًُب، ثبنزؿى يٍ قهخ أدذاس انؼُق َظج

 07 .دبنخ رى كُهب يُغ يزاقجٍ يشزوع رقُت يٍ دخىل انهجبٌ أو غزدهى يُهب، خًض دبالد يُهى وقؼذ كٍ انقبهزح  

 70 دزو انهجبٌ االَزخبثُخ. أو دىل داخم  كُهب انًزُبكظىٌ يٍ األدشاة وانًزشذٍُ ثأػًبل دػبئُخقبو  دبنخ 

 ; يًضهىٌ ألدشاة طُبطُخ شؼبراد دَُُخ نهزأصُز ػهٍ انُبخجٍُ. يإكذح اطزخذو كُهب  دبالد 

 ٍيزشذٍُ وأدشاة نهطزد يٍ انهجبٌ االَزخبثُخ.  رؼزظذ ئدذي يُذوث 

 8 يُهب كٍ انقبهزح، وادذح كٍ أطُىغ وأخزي كٍ اإلطكُذرَخ.دبالد شزاء أصىاد؛ اصُزب ٌ 

 .رى انظًبح ألدذ انُبخجٍُ ثذخىل نجُخ ثبنلُىو وانزصىَذ ثبنزؿى يٍ دًهه انظالح 

 .دذوس اشزجبك ثبألَذٌ ثٍُ اصٍُُ يٍ أَصبر دشة انذزَخ وانؼذانخ ودشة انُىر ثبنلُىو 

  ًانُبخجٍُ نهزصىَذ ألدذ انًزشذٍُ كٍ أطُىغ.قُبو أدذ يظئىنٍ انهجُخ اإلَزخبثُخ ثبنزأصُز ػه 

 

ويزح أخزي، َضٍُ يشزوع رقُت ػهً انُبخجٍُ انًصزٍَُ نخزوجهى ثأػذاد كجُزح نهًشبركخ كٍ انؼًهُخ االَزخبثُخ، ثبنزؿى يٍ انىظغ 

اغٍُُ ػهً َذى َزظى ثبنهذوء انظُبطٍ ؿُز انًظزقز وانىظغ األيٍُ انًزأسو. وَزًًُ يشبركخ جًُغ األدشاة انظُبطُخ وانًزُبكظٍُ وانًى

 واإلدظبص ثبنًظئىنُخ دزً ؿهق انهجبٌ. 

 

بو وأخًُزا، َكزر يشزوع رقُت يطبنجزه نهجُخ انقعبئُخ انؼهُب نالَزخبثبد ثبنظًبح نهًزاقجٍُ انًؼزًذٍَ ويُذوثٍ انًزشذٍُ واألدشاة ثبنقُ

بطُخ ػهً االيزُبع ػٍ انذػبَخ االَزخبثُخ كًب وكقًب ألدكبو انقبَىٌ َذش يشزوع رقُت جًُغ األدشاة انظُثىاججبرهى ثًب َزلق يغ انقبَىٌ. 

انًصزٌ. كًب َطبنت يشزوع رقُت انًشزكٍُ انقعبئٍُُ وانهجُخ انؼهُب نالَزخبثبد ثبطزـالل يب نذَهى يٍ طهطبد نًُغ انذػبَخ داخم يزاكش 

كًب َكزر الطزؼبدح انُظبو ثًب َزلق يغ انقبَىٌ.  كقػ يإقذثشكم ل ئنً انهجبٌ االَزخبثُخ ظًبٌ انظًبح نًظئىنٍ األيٍ ثبنذخىاإلقززاع و

ظًبٌ رطجُق اإلجزاءاد ثشكم يزظق يٍ قجم رؤطبء ويظئىنٍ انهجبٌ نزقهُم األخطبء وػذو كهى يطبنجزُب نهجُخ انؼهُب نإلَزخبثبد 

 اإلجزاءاد ثشكم واظخ.
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