
ا تقر�ر ال�جنة قب لصندوق التمو�ل اال�سا�ي الرقابية النتخابات مقعد عضو مر  

 

 حضرت ال�جنة جميع اجتمات ال�جنة ا�خاصة باالنتخابات و�انت هذه �� مالحظا��ا :

 تمت مراقبة ألية االنتخابات والتأكد أنھ ال يمكن التعديل ع�� القوائم �عد انطالق العملية االنتخابية  •

تب�ن أن هناك خطأ �� اسم احدى املر�حات و�عد التدقيق تب�ن أن ا�خطأ �سبب خطأ وارد �� الس��ة الذاتية للم���حة  •

 تم اعتماد استمرار التصو�ت مع ارسال �عميم بتعديل االسم 
ً
 و�ناءا

اض من �انت هناك مالحظة حول ا��حاب عدة مؤسسات من االنتخابات إما �سبب ظروف املؤسسة او �سبب اع��  •

�عض املؤسسات ولم تكن االع��اضات املطروحة من املؤسسات وا�حة �ش�ل �ستطيع أن نبت فيھ �� حال يطعن 

 بمصداقية االنتخابات 

لم يالحظ خالل مدة االنتخابات وجود أي اع��اضات من أي مؤسسة من املؤسسات باستثناء اع��اض من مؤسسة مرام  •

 ومؤسسة طر�ق ا�حر�ر وكما ذكرنا لم يك
ً
 ليتم التحقيق فيھ ع�� االلية ن اع��اضا وا�حا

 لم يالحظ أي خروقات ذات أهمية للطعن بمصداقية االنتخابات  •

 

 أهم النقاط السلبية ال�ي يجب ان يتم تالف��ا �� املرات املقبلة :

 أن ي�ون هناك وقت كب�� متاح للعملية االنتخابية وأال نقبل �عملية انتخابية تتم خالل ف��ة قص��  •
ً
 ة جدا

يجب أن يتم وضع ألية للعملية االنتخابية �عد تكرر االنتخابات خالل الف��ة املاضية وتراكم ا�خ��ات لدى الرابطة �� هذا  •

 املوضوع 

�ان البد من مراجعة اسماء امل���ح�ن من قبل اعضاء ال�جنة االنتخابية واالفضل أن ي�ون هناك طلب أي إثبات  •

 السم مع االسم الوارد �� البطاقة ال�خصية منعا من تكرار ا�خطأ �� اسماء امل���ح�ن �خ��ي رس�ي للم���ح ملطابقة ا

 ولم تمكن ال�جنة االنتخابية من وضع أليات لالنتخاب  •
ً
املدة ما ب�ن اطالق العملية االنتخابية و���اءها �انت قص��ة جدا

 ة القص��ة �� ترتي��ا املباشر و�مكن اعتماد االلية االك��ونية �� �ل االنتخابات ذات املد

روح ملؤسسات السور�ة لدى اااللية املتبعة ملتا�عة وصول التبيلغ للمؤسسات ألية جيدة لك��ا مرهقة و�جب أن ي�ون  •

االستجابة مع طلب الرابطة وحرص ا�جمعيات ع�� تأكيد وصول االيميل الطر�قة ال�ي اتبعت �� هذه املرة مجدية لك��ا 

 مرهقة جدا  

 

 هذه مالحظا�ي ارجو افاد�ي بمالحظاتكم �� حال وجودها  

 

�شكر الهيئة الرقابية ال�جنة االنتخابية ع�� جهدها املبذول ونتم�ى أن تقوم الرابطة بوضع أليات العملية االنتخابية بحيث 

 ت�ون ُمعلنة �جميع ا�جمعيات قبل االنتخابات املقبلة 


