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 2015/9/1فُتح باب الرتشح لالنتخابات الربملانية املرصية املق ّررة
يف ترشين األول /أكتوبر وترشين الثاين /نوفمرب املقبلني .ويع ّد
الربملان يف مرص مكونًا من مجلس واحد هو مجلس النواب ،وذلك
وفقًا للدستور الذي أُق ّر يف كانون الثاين /يناير  .2014وأعلن الرئيس
املرصي ،عبد الفتاح السييس ،أ ّن االنتخابات الربملانية ،ستُجرى بتأمني
من الجيش املرصي والرشطة .وحددت اللجنة العليا لالنتخابات يف
مرص ،موعد إجراء االنتخابات الربملانية لتكون عىل مرحلتني بد ًءا
من يومي  18و 19ترشين األول /أكتوبر  .2015وأوضحت اللجنة
أ ّن املرحلة األوىل ستشمل  14محافظةً .وأ ّما املرحلة الثانية من
االنتخابات ،فهي يف  13محافظ ًة من ضمنها محافظة القاهرة ومدن
القناة وسيناء يف  21و 22ترشين الثاين /نوفمرب ،وداخل الجمهورية
يف  22و 23من الشهر نفسه.
(يب يب يس عريب)2015/9/1 ،

 2015/9/4طالب الدكتور محمد كامل الغريب رئيس الشبكة التونسية
كل املتدخلني يف
للعدالة االنتقالية بفتح حوار وطني يشارك فيه ّ
ملف العدالة االنتقالية .وأكّد الغريب أ ّن ذلك الحوار سيكون أفضل
ّ
حل؛ حتى يحصل التوافق الواسع حول خطة إسرتاتيجية لتنفيذ
ٍّ
استحقاقات العدالة االنتقالية ،مبا فيها الجوانب املتعلقة بالجرائم
ذات الصلة باملجال االقتصادي واملايل .وأضاف أ ّن مترير مرشوع
قانون املصالحة املالية واالقتصادية إىل مجلس نواب الشعب من دون
تشاور مسبق يدل عىل عزم الرئاسة واالئتالف الحاكم عىل العفو عن
رجال األعامل الفاسدين واملتورطني يف االستيالء عىل األموال العامة.
(القدس العريب)2015/9/4 ،

 2015/9/6استنكرت وزارة الخارجية السورية التدخل الربيطاين
يف شؤون سورية ،بعد ترصيحات وزير بريطاين بأ ّن بالده تقرتب
عىل نح ٍو أكرب من القيام بعمل عسكري؛ إذ أرسلت خطابني إىل
مسؤويل األمم املتحدة تعرتض فيهام عىل "املواقف السافرة" التي
يتخذها املسؤولون الربيطانيون ،واتهمت بريطانيا وفرنسا باعتامد
سياسات استعامرية.
(النهار)2015/9/6 ،

 2015/9/8انسحب رئيس وزراء مرص إبراهيم محلب من مؤمتر
صحايف مشرتك مع نظريه رئيس وزراء تونس الحبيب الصيد ،وغادر
القاعة غاض ًبا بسبب سؤال من صحايف أشار فيه إىل أ ّن هناك "شبهات
فساد" تتعلق مبحلب نفسه يف ما يعرف بقضية القصور الرئاسية يف
مرص .وجاء ر ّد فعل محلب بعد يوم واحد من اعتقال وزير الزراعة
املرصي صالح هالل وحبسه عىل ذ ّمة التحقيق يف قضية فساد .لك ّن

رئيس الوزراء املرصي مل يجب عن السؤال وانسحب من املؤمتر ،تاركًا
رئيس وزراء تونس يف مكانه قبل أن يلحق الصيد بضيفه املرصي.
(رويرتز)2015/9/8 ،

 2015/9/8أعلنت مصادر أمنية مرصية عن إرســال أكرث من
 800جندي مرصي إىل اليمن ،لينضموا إىل صفوف القوة العسكرية
الخليجية ،بهدف مواجهة جامعة الحويث .وأكّد مصدران أمنيان
كل منها بني  150و 200جندي،
مرصيان أ ّن أربع وحدات يراوح عدد ّ
إضاف ًة إىل دبابات وناقالت جنود ،وصلت إىل اليمن .وقال مصدر
عسكري مرصي" :أرسلنا هذه القوات يف إطار دور مرص املتميز يف
هذا التحالف ..التحالف يقاتل من أجل الدول العربية الشقيقة ..إ ّن
أي جندي مرصي سيكون رشفًا وسيعترب استشها ًدا من أجل
استشهاد ّ
إنقاذ أبرياء".
(رويرتز)2015/9/9 ،

 2015/9/10ع ّد الدكتور محمد الربادعي ،نائب رئيس الجمهورية
لشؤون العالقات الخارجية سابقًا ،أ َّن مقاطعة االنتخابات الربملانية
أو الرئاسية التي ستجري عىل مرحلتني األوىل يف ترشين األول/أكتوبر
والثانية يف ترشين الثاين /نوفمرب  ،2015تُ ثل وسيل ًة فعال ًة للتغيري.
وقال الربادعي ،يف حسابه عىل موقع تويرت" :لنتذكر :كانت الدعوة
منذ  2010ملقاطعة االنتخابات الربملانية والرئاسية واالستفتاءات
وغريها من صور الدميقراطية الشكلية وسيل ًة فعال ًة للتغيري" .وأضاف
الربادعي قوله" :مانديال مر ًة أخرى يف السياسة واألخالق :عندما
تتخىل عن طريق أو فكرة خاطئة يكون االنسحاب نو ًعا من القيادة".
(املرصي اليوم)2015/9/10 ،

 2015/9/11أعلن الرئيس األمرييك باراك أوباما ،يف قاعدة فورت ميد
العسكرية بوالية مرييالند ،يف لقاء مع أفراد الجيش األمرييك إحيا ًء
لذكرى هجامت  11أيلول /سبتمرب ،أ ّن اإلسرتاتيجية الروسية القامئة
عىل دعم نظام بشار األسد يف سورية "آيلة إىل الفشل" وقال إ ّن
مؤش عىل قلق الرئيس بشار
زيادة تدخّل روسيا العسكري يف سورية ّ
األسد ولجوئه إىل مستشارين روس ملساعدته .وقال أوباما" :نتقاسم
مع روسيا الرغبة يف مكافحة التطرف العنيف" .وقال يف إشارة إىل
الروس" :إذا كانوا مستعدين للعمل معنا ومع الدول الـ  60التي
يتألف منها االئتالف ،عندها ستكون هناك إمكانية للتوصل إىل
اتفاق انتقايل سيايس [يف سورية]" .وقال أوباما أيضً ا إ ّن األسد شخص
"مد ّمر لشعبه" وإنه ح ّول بالده إىل منطقة تجذب "الجهاديني من
كل املنطقة".
ّ
(دويتشه فيله)2015/9/11 ،
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 2015/9/12أكّد املبعوث األممي الخاص إىل ليبيا برناردينو ليون
كل البدائل املمكنة يف حال إخفاق الحوار يف الخروج
إمكان التفكري يف ّ
بحل لألزمة يف ليبيا التي فقدت معظم قدراتها كدولة .وقال ليون:
"بطبيعة الحال إذا مل يكن لديك  60يف املئة عىل األقل من الجهات
الداعمة لالتفاق لن يكون هناك إمكان حتى التفاق جزيئ ،وعىل املرء
كل البدائل املمكنة" .ولفت ليون االنتباه إىل وجود كتلة
التفكري يف ّ
حل سيايس لألزمة الليبية من ِّو ًها بأ ّن االتفاق
حرجة تدعم التوصل إىل ّ
يحسن من األوضاع الراهنة يف البالد.
الجزيئ قد يكون خيا ًرا ّ
(بوابة أفريقيا اإلخبارية)2015/9/12 ،

 2015/9/12تظاهر نحو ألف شخص ،يف تونس ضد مرشوع قانون
"املصالحة" مع رجال أعامل وموظفني كبار فاسدين ،وذلك عىل الرغم
من حظر السلطات للتظاهر مبوجب حالة الطوارئ املفروضة منذ
متوز/يوليو  .2015ور ّدد املتظاهرون شعارات مثل "شعب تونس
شعب ح ّر والفساد لن مي ّر" ،كام أطلقوا شعارات مناهض ًة للرئيس
التونيس الباجي قائد السبيس الذي اقرتح مرشوع القانون ولحزبه
"نداء تونس" ،ولـ "حركة "النهضة" رشيكته يف االئتالف الحكومي
الرباعي .ويقيض مرشوع القانون الذي رفضته أحزاب ومنظامت
تونسية وأجنبية ونقابات وق َْف محاكمة رجال أعامل وموظفني كبار
يف الدولة متورطني يف جرائم فساد ما ّيل ،عىل أن يعيدوا األموال التي
استولوا عليها .ودعت منظمة الشفافية الدولية الربملان التونيس إىل
عدم تصديق مرشوع القانون ،محذّر ًة من أنه "سيشجع عىل الفساد
واختالس املال العا ّم يف حال متريره".
(الحياة)2015/9/13 ،

 2015/9/14قالت صحيفة "فايننشال تاميز" الربيطانية إ ّن "السخط
الشعبي من أقطاب الفساد ،وأعوانهم من رجال األعامل ،كان هو
السبب الذي جعل اآلالف ينطلقون إىل الشوارع يف تونس ومرص
كل من زين العابدين
عام 2011؛ ما أ ّدى يف نهاية األمر إىل إطاحة ّ
كل منهام يحكم بالده سنوات
بن عيل وحسني مبارك اللذين ظل ّ
طويلةً" .وقالت الصحيفة أيضً ا" :منذ ذلك الحني مل ي ُعد الوضع يف
مثال لعملية
كال البلدين متشاب ًها عىل اإلطالق ،إذ أصبحت تونس ً
تح ّول دميقراطي ناجحة ،يف حني يُنظر إىل مرص عىل أنها عادت إىل
النظام االستبدادي عود ًة كبريةً ،غري أ ّن الحكومة يف كال البلدين ترتاجع
عن مسا ٍع ملكافحة الفساد الذي أدى إىل انتفاضة الشعبني يف بادئ
األمر" .ومبوجب قانون جديد مقرتح للمصالحة االقتصادية يف تونس،
وتعديالت يف قانون الكسب غري املرشوع يف مرص ،أصبح من املمكن
أن ينجو مسؤولون ورجال أعامل متهمون بالفساد من السجن،
وذلك إذا دفعوا األموال التي اكتسبوها بطرائق غري مرشوعة .ويف

هذا الشأن ،قال روبن كارانزا من املركز الدويل للعدالة االنتقالية،
وهو مجموعة غري هادفة إىل الربح مقرها نيويورك ،إنه" :ال توجد
إرادة سياسية يف مرص لتقديم املسؤولني عن الفساد يف املايض إىل
العدالة ...يف تونس رمبا تشعر األحزاب السياسية يف االئتالف الحاكم
بأنها يف حاجة إىل دعم رجال األعامل املحظور عليهم السفر ،والذين
ت ّم تجميد أرصدتهم".
(العريب الجديد)2015/9/14 ،

رصح الرئيس السوري بشار األسد بأنه لن يتنحى عن
ّ 2015/9/16
الحكم نتيجة الضغوط الخارجية ،وقال إ ّن الرئيس يتسلم الحكم
بـ "رضا الشعب من خالل انتخابات ،ولن يرتك الحكم ما مل يطلب
الشعب ذلك" .وأضاف األسد أ ّن إيران تدعم حكومته "سياس ًيا
واقتصاديًا وعسكريًا" ،ولكنه نفى أن تكون إيران قد أرسلت قوات
بري ًة للقتال يف سورية .وقال الرئيس السوري "إ ّن أزمة الالجئني الناتجة
عن نزوح  4ماليني من مواطنيه عن سورية وهجرة ماليني منهم داخل
"الكف عن دعم
البالد ،هي نتيجة اإلرهاب" ،ودعا الدول الغربية إىل ّ
فعل مهتم ًة بوقف تدفّق الالجئني.
اإلرهابيني" إذا كانت ً
(يب يب يس عريب)2015/9/16 ،

 2015/9/17أكّد مصباح دومة أوحيدة ،عضو مجلس النواب الليبي،
حل مشكلة ليبيا وكرثة التجاذبات السياسية ضمن األزمة الراهنة
أ ّن ّ
يف البالد يأتيان من خالل "إجراء انتخابات برملانية مبكرة" برعاية
األمم املتحدة .وقال أوحيدة إ ّن بعثة األمم املتحدة للدعم يف ليبيا
تقوم بـ "ترصفات غري مسؤولة وخلط لألوراق" .وأوضح أ ّن "تكالب"
األطراف الليبية املتحاورة عىل املناصب واملكاسب السياسية الواقع
اآلن "ال عالقة له مبصلحة الوطن واملواطن" ،الفتًا النظر إىل أ ّن
كل املدن الليبية ماعدا رست.
االنتخابات ممكنة يف ّ
(الوطن نيوز)2015/9/17 ،

 2015/9/18اتهم االئتالف الوطني السوري وجمعيات لحقوق
اإلنسان حزب االتحاد الدميقراطي الكردي مبامرسات تهدف إىل
إحداث تغيري دميوغرايف يف منطقة الجزيرة السورية وإنهاء تنوعها
القومي والديني واملذهبي .وجاء هذا االتهام بعد إقرار االتحاد
الدميقراطي "قانون إدارة وحامية أموال املهاجرين والغائبني" الذي
يشمل إدارة األموال واملمتلكات املنقولة وغري املنقولة العائدة إىل
السوريني النازحني من عرب ومسيحيني من مدينة الحسكة .وع ّد يارس
الفرحان ،املحامي وعضو االئتالف السوري وعضو اللجنة القانونية يف
االئتالف ،أ ّن سلوك حزب االتحاد ليس جدي ًدا ،بل يندرج ضمن حالة
كل العرب املؤيدين للثورة من
ممنهجة تهدف إىل مصادرة ممتلكات ّ
مسلمني ومسيحيني وحتى من األكراد الذين ينخرطون يف صفوف
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املعارضة .وقال الفرحان "إ ّن هذا السلوك يهدف إىل خدمة نظام
الرئيس بشار األسد ،ويؤدي إىل تغيري دميوغرايف قرسي ،وهذه األفعال
ت ُع ّد جرائم ضد اإلنسانية ،وعىل املجتمع الدويل ومؤسسات حقوق
اإلنسان الدولية التصدي لها".
(الرشق األوسط)2015/9/18 ،

 2015/9/20اتهمت بعثة األمــم املتحدة إىل ليبيا قــوات حفرت
بعرقلة الحوار السيايس بني األطراف الليبية من خالل تصعيد العمل
العسكري يف بنغازي ،داعي ًة األطراف املتحاربة إىل وقف االقتتال فو ًرا
يف جميع أنحاء ليبيا .ودانت البعثة بشدة ما وصفته بـ "التصعيد
العسكري يف بنغازي حيث يهدف توقيت الرضبات الجوية بشكل
واضح إىل تقويض الجهود املستمرة إلنهاء الرصاع وعرقلتها يف وقت
وصلت فيه املفاوضات إىل مرحلة نهائية وحرجة" .وطالبت البعثة
بـ "الوقف الفوري لالقتتال يف بنغازي ويف جميع أنحاء ليبيا" ،كام
"أي تصعيد أو هجوم مضاد
طالبت األطراف املتحاربة
ّ
بالكف عن ّ
ومامرسة أكرب قدر من ضبط النفس إلعطاء الحوار الجاري يف
الصخريات (باملغرب) فرص ًة ألن يختتم بنجاح ".
(فرانس برس)2015/9/20 ،

 2015/09/30قالت روسيا إنها نفّذت أوىل الغارات الجوية ضد
مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية ،يف حني قال مسؤولون أمريكيون إ ّن
األهداف التي هوجمت ال تبدو أهدافًا لتنظيم الدولة .وكان أعضاء
الربملان الرويس قد وافقوا باإلجامع عىل قرار يسمح للرئيس فالدميري
بوتني بإرسال قوات روسية إىل سورية .وقلّل الكرملني من أهمية
قائل إنه ال يعتزم استخدام القوات الربية هناك ،بل استخدام
القرار ً
القوات الجوية فقط .ويجب عىل الرئيس الرويس ،طبقًا للدستور،
أي قوات روسية يف الخارج.
طلب موافقة الربملان عىل استخدام ّ
وناقش املجلس االتحادي ،وهو الغرفة العليا يف الربملان الرويس ،طلب
تخويل ،يف جلسة مغلقة .وقال سريغي إيفانوف ،رئيس
ً
بوتني ملنحه
الجهاز اإلداري لبوتني ،يف ترصيح له يف عقب املناقشة ،إ ّن الربملان
وافق باإلجامع عىل منح التفويض للرئيس بوتني .وليس هناك حاجة
أي جهة ترشيعية أخرى .وأكّد إيفانوف أ ّن
إىل عرض القرار عىل ّ
موسكو لن ترسل قوات بري ًة إىل سورية ،لكنها ستستخدم القوات
الجوية فقط "من أجل دعم قوات الحكومة السورية يف قتالها
لتنظيم الدولة اإلسالمية" .وقال إيفانوف إ ّن طلب بوتني جاء بعد
تسلّم رسالة من الرئيس األسد يطلب فيها املساعدة .وأكّدت رئاسة
الجمهورية السورية أ ّن إرسال القوات الجوية الروسية إىل سورية ت ّم

بطلب من الدولة السورية عرب رسالة أرسلها الرئيس األسد إىل الرئيس
بوتني ،بحسب ما ورد عىل الوكالة العربية السورية لألنباء.
(يب يب يس عريب)2015/09/30 ،

تشرين األول /أكتوبر 2015

 2015/10/1وضّ ح قائد من املعارضة السورية أ ّن الرضبات الجوية
الروسية املستمرة منذ أربع سنوات لدعم الرئيس بشار األسد ستطيل
مدة الحرب وستجلب املزيد من املقاتلني األجانب إىل سورية .وقال
بشار الزعبي ،قائد جيش الريموك ،إ ّن القوة الجوية الروسية ال ميكنها
حسم الحرب ملصلحة األسد.
(وكالة أنباء رويرتز)2015/10/1 ،

 2015/10/1قال متحدث باسم الحكومة اليمنية إ ّن القوات املوالية
لها وقوات التحالف العريب استعادت السيطرة عىل مضيق باب املندب
الذي يربط البحر األحمر بخليج عدن من أيدي املقاتلني الحوثيني.
(رويرتز)2015/10/1 ،

 2015/10/2انتقدت ع ّدة دول بالتحالف الدويل العمليات العسكرية
الروسية يف سورية ،ووصفتها بأنها "تصعيد إضايف للرصاع ولن تعمل
سوى عىل تغذية التطرف" .ودعا االئتالف الوطني السوري املجتمع
الدويل إىل إدانة ما وصفه بـ "عدوان روسيا غري القانوين عىل سورية".
وحذّر من أ ّن روسيا سوف تلحقها "تبعات" تدخّلها العسكري يف
األزمة السورية .ودعت تركيا والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا
وفرنسا وأملانيا وحلفاؤها يف دول الخليج ،يف بيان مشرتك ،روسيا إىل
وقف رضباتها الجوية "ضد املعارضني السوريني والرتكيز عىل رضب
معب ًة عن "القلق العميق".
تنظيم الدولة اإلسالمية"ّ ،
(يب يب يس عريب)2015/10/2 ،

املوسع الذي ُعقد بشأن ليبيا يف
 2015/10/3دعا االجتامع الوزاري ّ
مق ّر األمم املتحدة بنيويورك فرقاء األزمة إىل املوافقة عىل اتفاق
الصخريات الذي صيغ خالل مفاوضات جرت برعاية أممية ،يف حني
وعدت الدول املشاركة بتقديم مساعدات دولية إلعادة إعامر البالد،
محذّر ًة يف الوقت نفسه من تأجيل إنهاء الرصاع .وقال األمني العا ّم
لألمم املتحدة بان يك مون خالل االجتامع إنه طلب من ممثله الخاص
يف ليبيا برناردينو ليون بدء إجراء مناقشات مع أطراف األزمة الليبية
لتشكيل حكومة جديدة يف البالد.
(الجزيرة .نت)2015/10/3 ،

 2015/10/10حثت الواليات املتحدة وخمس دول باالتحاد األورويب
الفصائل املتناحرة يف ليبيا عىل قبول مقرتح األمم املتحدة تشكيل
حكومة وحدة وطنية ،وكان مبعوث األمم املتحدة إىل ليبيا بريناردينو
ليون قد أعلن اقرتاحه يف نهاية مفاوضات شاقة بني الفصائل الليبية
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يف مدينة الصخريات املغربية .غري أ ّن أعضا ًء يف الربملانيني املتصارعني يف
ليبيا رفضوا االقرتاح ووصفوه بأنه "حرب عىل ورق" وبأنه "سيؤدي إىل
تقسيم ليبيا" .وال تزال الحكومتان املتصارعتان يف ليبيا تبحثان االقرتاح
األممي الذي من املقرر أن يخضع للتصويت يف الربملانني.
(يب يب يس عريب)2015/10/10 ،

 2015/10/11أكّد محمد بن سلامن بن عبد العزيز آل سعود
وزير الدفاع حرص اململكة العربية السعودية عىل تحقيق تطلعات
الشعب السوري الشقيق ،وموقفها الداعم لحل األزمة السورية عىل
أساس سلمي ،وفقًا ملقررات مؤمتر جنيف  ،1عىل نح ٍو يكفل إنهاء
ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من ٍ
مآس عىل يد النظام
السوري ،واجتناب استمرار تداعيات هذه األزمة عىل األمن واالستقرار
يف املنطقة .وقد عقد األمري محمد بن سلامن اجتام ًعا مع الرئيس
الرويس فالدميري بوتني مبدينة سويش لبحث أبرز املستجدات الدولية
واإلقليمية وتطورات األوضاع عىل الساحة السورية.
(وكالة األنباء السعودية)2015/10/11 ،

 2015/10/11قال وزير الخارجية السعودي ،خالد الجبري ،إ ّن
السعودية يساورها القلق حول العملية الروسية يف سورية ،إال
أ ّن موسكو أكدت أ ّن هدفها األسايس هو محاربة تنظيم "الدولة
اإلسالمية" .وأعرب الجبري عن رغبة الرياض يف تحسني العالقات مع
موسكو ،ويف التوصل إىل أرضية مشرتكة تحفظ وحدة الدولة السورية.
وأوضح الجبري ،يف ترصيحات إعالمية يف عقب لقائه مع الرئيس
الرويس فالدميري بوتني يف سوتيش أ ّن السعودية "تريد حكوم ًة انتقالي ًة
يف سورية تؤدي يف النهاية إىل رحيل األسد عن السلطة".
(سبوتنيك )2015/10/11

 2015/10/12قال عادل الجبري ،وزير الخارجية السعودي ،إ ّن
السعودية ترغب يف البحث عن أُسس مشرتكة مع روسيا للحفاظ عىل

سورية موحدة .وأضاف إىل ذلك قوله إ ّن السعودية ترغب يف تشكيل
حكومة انتقالية يف سورية ستقود يف نهاية املطاف إىل رحيل الرئيس
بشار األسد عن السلطة.
(يب يب يس عريب)2015/10/12 ،

 2015/10/18بدأ تصويت املرصيني النتخاب مجلس للنواب يف
خطوة تأمل الحكومة أن تساهم يف تحقيق االستقرار السيايس
وجذب االستثامرات والسائحني األجانب بأعداد كبرية بعد سنوات
من اضطراب سيايس أعقب انتفاضة .2011
(رويرتز)2015/10/18 ،

 2015/10/18أُغلقت مراكز االقرتاع يف مرص بعد إقبال ضعيف ج ًدا
عىل التصويت يف اليوم األول من املرحلة األوىل من انتخابات مجلس
النواب التي طال انتظارها .ورغم إغالق مراكز االقرتاع ،أمرت اللجنة
العليا لالنتخابات رؤساء اللجان العامة يف املحافظات عن متديد
فرتة التصويت يف اللجان الفرعية إىل حني انتهاء تصويت الناخبني
املوجودين يف محيط لجان االنتخاب .وقرر رئيس الوزراء املرصي
رشيف إسامعيل خفْض ساعات العمل يف املؤسسات الحكومية إىل
النصف يف محاولة لتشجيع اإلقبال عىل التصويت .وقالت اللجنة يف
وقت سابق إ ّن نسبة التصويت بلغت ،يف عرص األحد ،نحو ٪٢.٢
وقال املستشار عمر مروان ،املتحدث باسم اللجنة العليا لالنتخابات،
إ ّن اللجنة "أجرت إحصائي ًة عىل عينة عشوائية قدرها  % 2من إجاميل
الناخبني ،واتضح أ ّن نسبة اإلناث  4أضعاف معدل مشاركة الذكور
وأ ّن كبار السن (فوق س ّن  )60هم الفئة العمرية األكرث مشاركةً".
وبحسب اإلحصائية نفسها ،فإ ّن "أقل نسبة مشاركة هي للفئة
العمرية من  18عا ًما حتى  21عا ًما".
(يب يب يس عريب)2015/10/18 ،

