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يدعو إلى المزيد من الشفافية والتبسيط في إجراءات االعتراض على قوائم الناخبين " راصد"

 

 

 

إىٚ ظشٗسج ٍشاػاج اىشفافيح " ساصذ "2010دػا اىرحاىف اىَذّي ىشصذ االّرخاتاخ اىْياتح 

ٗاىرثسيط ٗاى٘ظ٘ذ في إخشاءاخ االػرشاض ػيٚ ق٘ائٌ اىْاخثيِ ٗرىل في ذقشيشٓ ػِ اىيً٘ 

األٗه ىشصذ ػَييح ذقذيٌ االػرشاظاخ في اغية دٗائش األح٘اه اىَذّيح ػيٚ ٍسر٘ٙ اىََينح، 

حيث تيِ اىرقشيش أُ ْٕاك ذثايْا في ٍذٙ ٍؼشفح ٍ٘ظفي األح٘اه اىَذّيح تإخشاءاخ ذقذيٌ 

أّ ال ي٘خذ في دٗائش األح٘اه اىَذّيح َّ٘رج خاص ىالػرشاض " ساصذ"االػرشاظاخ ٗتيِ 

ػيٚ خذاٗه اىْاخثيِ حيث يرٌ اىطية ٍِ اىْاخة اىشاغة تاالػرشاض أُ ينرة اىَؼيٍ٘اخ اىري 

ذرؼيق تاالػرشاض ػيٚ ٗسقٔ تيعاء ٗيسيَٖا إىٚ ٍ٘ظف األح٘اه ٗيقً٘ ٍ٘ظف األح٘اه 

تاػطاءٓ ٗسقح صغيشج ػييٖا سقٌ اىطية مإثثاخ ػيٚ ذقذيٌ اىطية، غيش أُ ٕزٓ اى٘سقح ال ذحَو 

اىرشٗيسٔ اىخاصح تذائشج األح٘اه اىَذّيح، ٍِ خاّة أخش اظٖش اىرقشيش أُ حدٌ اإلقثاه ػيٚ 

االػرشاظاخ ماُ ظؼيفا في اغية ٍْاطق اىََينح ٗاُ اغية طيثاخ االػرشاض ماّد شخصئ 

ٗذرؼيق ترغييش اىذائشج االّرخاتيح ٗاُ اىطيثاخ ػيٚ ٗخ٘د ّاخثيِ ٍِ خاسج اىذائشج ماّد ٍر٘سطٔ 

  في 20 طية اػرشاض في اىثاديح اىدْ٘تيح، 50ٗفؼيٚ سثيو اىَثاه في ٍحافظح ٍؼاُ  ذٌ ذقذيٌ

  في ى٘اء اىش٘تل، حيث ماّد خَيؼٖا اػرشاظاخ ػيٚ 13 في ى٘اء اىثرشاء 15ٗاىقصثح ٗ

األسَاء اىَ٘خ٘دج في ق٘ائٌ اىْاخثيِ ٗاىري يؼرقذ أّ ىيس ٍِ حقٖا  االّرخاب في ّفس اىذائشج ،  

ٗفي راخ اى٘قد  ّثٔ اىرقشيش إىٚ أُ اىثد تشنو ٍثاشش ٍِ قثو ٍ٘ظف األح٘اه في تؼط حاالخ 

االػرشاض حرٚ ى٘ ماُ رىل ٍِ خاله تشّاٍح حاس٘تي خاص اػذ ىٖزٓ اىغايح يرْافٚ ٍغ شفافيح 

اىرؼاٍو ٍغ طيثاخ االػرشاض، ٗقذ طاىة اىرقشيش اىحنٍ٘ح تعشٗسج إصذاس ذؼييَاخ ٍِ شأّٖا 

 ٗخ٘د  جفي ذقشيشٓ ػيٚ ظشٗس" ساصذ"ذثسيط اإلخشاءاخ اىَرؼيقح ترقذيٌ االػرشاظاخ ٗأمذ 
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َّارج خاصح ىالػرشاظاخ ٗذ٘صيؼٖا ػيٚ دٗائش األح٘اه ٍغ ٗخ٘د َّ٘رج يثثد اسرالً اىطية 

 ٍفصال ّ٘ع االػرشاض، مَا أمذ اىرقشيش ظشٗسج ٗخ٘د جٍِ اىَؼرشض ٗينُ٘ ٕزا اىَْ٘ر

ى٘حاخ إسشادئ ذثيِ آىيح ذقذيٌ االػرشاظاخ، ٗطاىة اىرقشيش اىدٖاخ اىحنٍ٘يح تعشٗسج اىثد 

في قعيح اىَ٘اطْيِ اىزيِ ٗسدخ أسَاؤٌٕ في خذاٗه اىْاخثيِ ٗال ي٘خذ ػيٚ ٕ٘ياذٌٖ دائشج 

. اّرخاتئ


