
 

 

 بيان صادر عن تحالف االصالح االنتخابي:  

  طلب الهيئة وقف نشاط مهارات تضييق على المجتمع المدني

 

يبدي تحالف اإلصالال ا اتخابا ق قه م  ج  ا الايالالاام اليا ايد اهم اليتالالاعام اليا ب اق لب ا   

واهم عريب إ داء الرأي والايبار  شالالالالام ااآخ وا رلا الايالالالالاام الهي تيا االالالالم لاىب ات الالالالرا  اهم  

كبب و راقبب    م اليايه ب  ياا  ٢٠اتخابا ام اق اطا  تفتالالارلا اليالالام ل اخا  اتخابا ام تاالالايا اليا    

   جريام الييهاب اتخابا اب  ج قبم اليجايع اليدخق.

 

ويأتق ذلك اهم  هفاب كاا اج و هاهيا الهاىب إلم  ؤاتب  ها ام عال  تألب خشاط الجيياب الهي 

ااابرتم الهاىب اهم أخم ” شالالا كب اق  ااكبب اتخابا ام واإل الالرا  اهاها   الالا   نار قاخاخاب خ  الاليج  

الياقع اتلااروخق الرااليق  ا ها و اج  ها ام خشالرم الهاىب   ها اهم صالفحاها اهم    االهتالهب  رااال م 

اق  اخب البااخام وال را ام ا ط الاااب الثاخق  و      ها ام. وييابر خشالر   ء  ج  ل خابا ام ال اا اب  

م أي  هب  بالفبخ اخا ائاا  اليرااالال م  و      ها ام او خشالالر اي  ج اليبالفام أو الا باهام ا  ر  إل

ل يحاء  ا  ايم  ها ام نار قاخاخق اق عاج كا  ات د   الهاىب  ااايا  ااهم  يايار الشالفاااب اق خشالر 

كااب اليراا م والا باهام واليبالفام وال را ام والايا ام اليايه ب  الييهاب اتخابا اب اي    اخا  الحم 

  اق الاصال لهييها ام.

 

 ج قاخا  اتخاباب الاق ت ص اهم  هاآ الهاىب وتحديدا الف ر    ١٩الف اهم ا  اليا   يشالالالالد  الاح

الاق تشالالالالار إلاها الهاىب    ٢٠اهم قبال و  س طهبام اليراقباج اتخابا ااج و  حهم الا الالالالا يل واليا   ٩

صالالال عاب   والاق تيطاها صالالال عاب ال بر  طهبام ” ااكبب اتخابا ام و راقبب  جرياتها  إخيا تؤكدا  أ 

الهاىالب  ح الالالالا   اق خطالات   ل ت الالالالا يل لهيراقباج اليحهااج ليااكبالب الييهاالب الا فاالهيالب ل خابالا الام اهم  

أ ض الااقع و راقبب اليجريام الا فاهيب والح الالالال اهم الا الالالا يل الاق تبالهم الد ال إلم اإل ا ام  

 رصالالالد ا  اء اإلا  ق   ل اليا ب و راك  اتقاراع.  ا يجيم ال شالالالاط الهي تيا االالالم  يياب  ها ام 

الحي م اتخابا اب ت يد م اق  فهاآ  ااكبب اتخابا ام و راقبب  جرياتها الي  الالالان ا م اق اليا تاج  

 .٢٠و ١٩

 

وا  ادآ أ ه الهاىب  اا الال  ها ام عا   الد م اهم أ  ايهها  اابق ت ي ايالق الااا د اهم  

اليا ب او  راك  اتقاراعخ إخيا يشام  ؤ را   ه ا  ات ض واتااح ال اهم الارا اص لد ال ات ا ام 

اهم الايالاام اهم  يياام اليجايع اليدخق واهم عرياها اق الاصالال الم الييها ام وتحهاهها وخشالرلاخ  

اذ يياج تي ار  او  الاعال  او  يياالب او عام ال طالاع البالان أ  يراقالا  جريالام اتخابالا الام كالم  الالالاليج  
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ع اق  هد  يي راطق يافم  االالاا ح عريب الايبار وعريب تداول ا ا الالاصالالم و ج  اابم ولها عم  شالالرو

الييها ام وعريب ايم الجيياام. اهيا أ   ؤاالالالتالالالب  ها ام لطاليا أصالالالد م ت ا ير  صالالالد اتا آ  

خ كيالا أخهالا قالا الق  ا الديم  تالالالالااالد  ت  االب لهاىالب ات الالالالرا  اهم  ٢٠١٨و يالا ااهالا االاآ   ٢٠٠٩اتخابالا ق   اله  

اييالا و   ق  اصالدي الهاىب واالاادم اق تجها     ٢٠١٨يم ابد اليهك اق اتخابا ام  رئااالب ال ا الق خد 

 خباآ الرصد لديها.

 

يراض الاحالف لها الايالالاام  ج قبم لاىب اإل الالرا  اهم  يياب  ها ام ويطالا الهاىب  اليا    

اج تفتالالارلا اليالالام له اخا  ويدام الاحالف ااالالايرا   ها ام  ييهها و الا ا ير الاق ت الالد لا اق إطا  

 ها اليشالروع اق  اد ال  ا  الياآ عال تطبام التالاااالام اليا ب وإصالدا  الااصالاام  شالأخهاخ تاالايا أ  ع

 ج  الالأخم أ  ي اد ايم كااب الجيياام أو الباعثاج وا كا ييااج الهيج يحهها     ٢٠الافتالالار اليالالام لهيا    

 اب أو لدو  الهاىام والتالالالهطام الييها ام والبااخام وي شالالالروخها إذا  ا تيالالالي ق اي اخا ا  لهييهاب اتخابا

 اليا ب.

 

كيا يداا الاحالف  الرو   البدء اا ا  يد اتخابا ام  ا  الب إصال ا اإلطا  ال اخاخق واإل رائق  

ل خابا ام وتا الال ال  الان لاق ت تتالابدآ ذ ائع لهايالاام اهم ايم اليجايع اليدخق والهلاب اا ا 

  ا اتخابا ق ولا إ ا    تا هب ل خابا ام.الم إص ا  الري لطاليا طالا  م تحالف اتص 

 

ييالم تحالف اتصال ا اتخابا ق كم  ج الجيياب الهب اخاب  ج أ م  يي راطاب اتخابا امخ   •

ت اتالالا خ اتتحا  الهب اخق لخ الالبان اليياقاج عركا اخ  -الجيياب الهب اخاب لاي ي  الشالالفاااب

   ؤاتب  ها ام.

 

٢٢٠٢خاتا     ٢٩ اروم اق   

  

 
 


