


 

1 

 

 

 

 عن نظرة للدراسات النسوية

مجموعة تهدف إلى تكوين حركة نسوية مصرية تؤمن بأن القضايا  نظرة للدراسات النسوية 
النسوية والنوع االجتماعي هي قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر في تطور المجتمعات وتحررها، 

 .معوعة على إدماج هذه القضايا في المجالين العام والخاص في المجتموتعمل المج

 التوثيقلة للدراسات والتدريب و التنمية البديعن 

 المدني مية ، وتؤمن بأهمية دور المجتمعصرية تتبنى النهج الحقوقي للتنم غير حكومية منظمة 
دولة مدنية ديمقراطية حديثة ، و في عملية التحول الديمقراطي ، وا عادة بناء مصر كمجتمع 

م على فلسفة التمكين للمجموعات والفئات تقو  مشروعاتتعمل على تصميم وتنفيذ برامج و و  
 .األكثر احتياجا للتغييرو االجتماعية الضعيفة واألقل حظا في المشاركة 

 :بيانات االتصال

 :نظرة للدراسات النسوية

info@nazra.org 

www.nazra.org 

 :التوثيقلة للدراسات والتدريب و التنمية البدي

ADSTD1997@gmail.com 

 :فريق العمل

 محمود مرتضى : قام بكتابة هذا الدليل

 خلود جمعه: قام بكتابة المقدمة

 ينيأحمد الدر : قام بالتدقيق اللغوي 

 سلمى النقاش ومزن حسن:  وساهم في التحرير والمراجعة
 :الملكية الفكرية

http://www.nazra.org/
mailto:ADSTD1997@gmail.com
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 الدليل مقدمة 
  ق العمليبناء فر تشكيل و :  ولالباب ال 
 دارة:  ثانىالباب ال  المتطوعين جذب وا 
 ط الحملة وتنظيمهاتخطي:  لثالثالباب ا  

o  وجمع المعلومات البحث : الولىالخطوة 
o وضع األهداف: خطوة الثانيةال 
o هداف الناخبيناست: الخطوة الثالثة 
o رسالة فعالةإعداد : الخطوة الرابعة  
o وحشدهم االتصال بالناخبين: خامسةال الخطوة  
o إدارة الحملة: ةالسادس الخطوة  

 التشريعية المنظمةة للعمليةة  البنيةو ات نتخابل المعايير الدولية ل: رابعالباب ال
 يةنتخاباال 
 مفاهيم ومصطلحات: الخامس الباب 
 مرفقات 
 مراجع 

 

 

 

 

 

 محتوى الدليل 
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، انطالًقددا مددن إيمددان نظددرة للدراسددات النسددوية 2300بدددأ برنددامج أكاديميددة المشدداركة السياسددية للنسدداء فددي أكتددوبر 
يماًنددابأحقيددة النسدداء فددي المجددال السياسددي العددام، و  بأهميددة تواجددد النسدداء فددي المجددال السياسددي وتفعيددل دورهددن فددي  ا 

صددنع القددرار علددى كافددة المسددتويات السياسددية والمجتمعيددة، وبندداء قدددراتهن ومسدداندتهن فددي خددوض كافددة المعتركددات 
 . ية المختلفة من برلمان ومجالس محلية ونقابات مهنية وداخل أحزابهن وتياراتهن السياسيةنتخاباال

الهدف، فإن دليل مرشحات البرلمان هو إحدى محاوالت أكاديمية المشاركة السياسية للنساء من أجل  لهذا تحقيًقاو 
يدة، فهدو دليدل تقندي يهددف نتخاباالتوفير الدعم واألدوات الالزمة لمرشدحات البرلمدان، ليدتمكنن مدن خدوض المعركدة 

. يدة ناجحدةانتخابول كيفيدة تنفيدذ حمدالت يدة حدنتخاباالتوفير أدوات معرفية لمرشحات البرلمان وفريق حملدتهن  إلى
جاند   إلدى. يدةنتخاباالات والبنيدة التشدريعية المنظمدة للعمليدة نتخابدالمعدايير الدوليدة لالويستعرض الددليل نبدذة عدن 

 .يةنتخاباالية والحمالت نتخاباالذلك، يقدم الدليل مصطلحات ومفاهيم متعلقة بسير العملية 

 النساء والمشاركة السياسية

فدي بع أهمية مشاركة النساء في العمليدة السياسدية ومواقدع صدنع القدرار مدن أهميدة إقدرار حقدوقهن وحدق تواجددهن تن
النسداء  لذلك يعد ضعف مشداركة .العمل السياسي العام في مساحات حقيقية داخل العملية السياسية بكل تعقيداتها

ن نسدبة مشداركة النسداء مدن دولدة أا بدال العدام، علًمدفي العملية السياسية من أكبر إشكاليات تواجد النساء في المج
 .ات في كل دولةنتخابالمنظمة لال والقوانين ألخرى متباينة حس  الطبيعة االجتماعية والثقافية

والتقاليدد التدي مازالدت تدؤثر فدي بعدض فئدات  العداداتفي مصةر من أهم أسباب تدني المشاركة السياسية للنساء 
ذلدك وجدود النظدرة  إلدىمازالوا يرفضون عمدل النسداء فدي المجدال العدام السياسدي، إضدافة  المجتمعات العربية الذين

إلدي جاند  عددم تدوفر الددعم األسدري أو الددعم مدن قبدل الرجدال فدي . الدونية وتوقع الفشل الموجه لهدن بشدكل دائدم
جعدل الفدرص السياسدية تحقيدق المسداواة للنسداء، وي معظم الحاالت على الدخول في الحياة السياسدية، ممدا يحدد مدن

، اإلنسددانالوطنيددة للمعددايير الدوليددة لحقددو   عدددم مالئمددة التشددريعات إلةةىباإلضةةافة  .للنسدداء ومشدداركتهن محدددودة
اآلليدات والبدرامج  غيدا عةلوة علةي ذلة    .يجابيدة معجلدة بالمسداواة فدي تطبيقاتهداخاصدة المعنيدة باتخداذ تددابير إ

لم تهتم الدولة وبعض األحزا  السياسية بشكل عام، في غمرة انشدغالها  الواضحة لمشاركة النساء السياسية، حيث
ويمكةةن الجةةنم مةةن متابعةةة بعةة   .بتحسددين الوضددعية السياسددية للنسدداء علددى قائمددة أولوياتهددا بوضددع المطالبددة

النسدداء هددو عدددم مواجهددة بعددض األحددزا   مشدداركة تدددنيممارسةةات الحةةناب المدنيةةة الحديثةةة بةةبن مةةن أسةةباب 
للخطابدددات الدينيدددة التقليديدددة والتقاليدددد واألعدددراف التدددي تعدددد مدددن العوامدددل المدددؤثرة فدددي تضدددليل الدددرأي العدددام السياسدددية 

الجهدات المعنيدة بتواجدد النسداء فددي  وحجد  الحقدائق عدن المجتمدع، فضداًل عدن نقدص التنسديق الددائم بدين مختلدف

 مقدمة 
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أيضددا مددن . منظمددات المجتمددع المدددنيالنسددائية و المجددال السياسددي، مثددل الهيئددات الرسددمية واألحددزا  والتنظيمددات 
السياسدي  الدوعي عددم اكتسدا  النسداء اآلليدات والمهدارات الالزمدة للعمدل الحزبدي وضدعفأسدبا  هدذا التددني هدو 

ويعةد  .المسداهمة الفعالدة فدي توجيده الحيداة العامدة ما غي  عنها إدراكها لقوتها التصويتية، وقددرتها علدى والقانوني
فدي العمدل السياسدي العدام، لعددم قددرتهن ي من العوائق أمةام مشةاركة النسةاء وتمثةيلهن افتقار وجود الدعم الماد

فددي السددلطات التشددريعية  مشدداركةعلدديهن الا فيصةةير عسةةير   ات،نتخابدداالعلددى مواجهددة المتطلبددات الماليددة لخددوض 
  .الدولة والقضائية والتنفيذية في

فدي الحيداة العامدة والسياسدية لدبالدهن علدى  في المشداركةويعد تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وسيلة لدعمهن 
 .اختالف خلفيات تلك النساء الثقافية والسياسية واالجتماعية والطبقية

فدي  السياسدية النسداء المصدريات علدى حقدوقهن حصدلت: فةي مصةر للنسةاءنبذة عن تاريخ المشاركة السياسةية  
 0921ات عام انتخاب، وكانت 0921طبقا لدستور نتخا االحيث نلن حق الترشح و  0921الترشح ألول مرة عام 

ات فددازت اثنتددان نتخابددومددن بددين سددت سدديدات رشددحن أنفسددهن لال .ومرشددحات يددة لهددن كناخبدداتانتخابأول تجربددة 
عددام  اتانتخابددولدم يتجداوز الثمانيدة حتدى  مدنهن بمقعددين فدي البرلمدان وظدل عددد العضددوات فدي البرلمدان صدغيرا

  .ثيل النساء في البرلمان بتطبيق نظام الكوتا ألول مرة في مصرالتي رفعت حجم تم 0919

 نظام الكوتا

المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة،  الحصص النسبية ليقدم أدوات لزيادة نسبة أو" الكوتا” نظام جاء
لدىاسدعا حولده و  و هدذا النظدام جدداًل  سياسديا، ويطدر  بمشداركة النسداء وكحدل مؤقدت يعدالج المشدكالت الخاصدة  أي ا 

 في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء" يجابيالتمييز اإل" المعجلة بالمساواة  يجابيةمدى يساهم نظام التدابير اإل
  .القرار المهمشات عن العملية السياسية ومواقع صنع

 :أشكال الكوتا

بة محددددة مددن المقاعددد فددي الكوتددا القانونيددة أو الدسددتورية التمثيليددة والتددي يددتم مددن خاللهددا تخصدديص نسدد .0
 .المجالس التشريعية

ا عبر إجبار األحزا  علدى ترشديح نسدبة محدددة مدن النسداء علدى الكوتا الترشيحية والتي تكون مقننة سلفً  .2
 .اتنتخاباالقوائمها وقد يمتد ذلك إلي تحديد موقعهن في القائمة لضمان نجاحهن في 

 .بشكل طوعي وبدون قانون ملزم يجبر على ذلك وهي تلك التي تتبناها األحزا : الكوتا الطوعية .0
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 :الكوتا في مصر

 0912لعدام  22ات رقدم نتخابداالحيدث تدم تعدديل قدانون  0919  تطبيق نظام الكوتا فدي مصدر ألول مدرة عدام بدأ
وبواقع مقعد علي األقدل لكدل  ىللنساء كحد أدن ص ثالثين مقعًداوالذي سمح بتخصي 0913لعام  03بالقانون رقم 

  .مح للنساء بمنافسة الرجال على باقي المقاعدفظة ولم يسمح للرجال بالتنافس على تلك المقاعد بينما س  محا

فدي شدأن  0912لسدنة  03ن تعدديل بعدض أحكدام القدانون رقدم بشدأ 0931سنة ل 033تم إلغاء الكوتا بقانون رقم  
حيدث  0931عدام  مجلدس الندوا ات نتخاباظهر أثر إلغاء هذا القانون مباشرة على  وقد. وتعديالته مجلس النوا 
 .بشكل ملحوظ من النساء المجلس أعضاءانخفض عدد 

للنساء علما بأنها مقاعد مضافة  امقعدً  16، طبقت الكوتا التمثيلية مرة أخري حيث تم تخصيص 2303وفي عام 
 .1امقعدً  203على أصل المقاعد األصلية بالبرلمان ليبلغ عدد المقاعد الكلية 

ات انتخابديناير، فصارت هناك كوتدا ترشديحية للمدرأة ندص عليهدا قدانون  22مل بالكوتا النسائية بعد ثورة مر العاست
ن كان الكثيدرون يدرون أن هنداك تراجعدا كبيدرا فدي تمثيدل النسداء فدي برلمدان  2300برلمان  ، وذلدك لكدون 2300وا 

بل نصن على ضرورة وضع امرأة ال ينص على ضرورة تخصيص مقاعد للنساء  2300ات انتخابنظام الكوتا في 
 .واحدة على القائمة النسبية بدون تحديد  ترتي  إلزامي لها

ل برلمددان الوكانددت  بلددغ )للغايددة فددي تمثيددل النسدداء  امنخفًضدد ارقًمدد 2300نتيجددة وضددع النسدداء فددي ذيددل القددوائم وسددجن
 (. نائبات فقط 3“ برلمان الثورة” 2302عام  مجلس النوا عدد النساء في 

 :لقوائم النسبية في تمثيل النساءأهمية ا

يقوم نظام القائمة النسبية علدى تقدديم كدل حدز  سياسدي أو كدل ائدتالف حزبدي لقائمدة مدن المرشدحين فدي كدل دائدرة 
لصددالح األحددزا  واالئتالفددات الحزبيددة، حيددث يفددوز كددل  االقتراعويقددوم الندداخبون بدد. يددة التعدديددةنتخاباالمددن الدددوائر 

 نتخدا االويفدوز ب. يدة تتناسد  مدع حصدته مدن أصدوات النداخبيننتخاباالمقاعد الدائرة حز  أو ائتالف بحصة من 
 2.المرشحون على قوائم األحزا  وذلك بحس  ترتيبهم التسلسلي على القائمة

                                                           
 2303ديسمبر  2-2303تقرير نظرة للدراسات النسوية عن مراقبة االنتخابات عام  1

http://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/statementonqoutaresultsofelections2december2010roun
d1.pdf 

 أشكال النظم االنتخابية دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات  2
http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/Electoral-System-Design-The-New-

International-IDEA-Handbook-Arabic-PDF.pdf 
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نظددام القددوائم النسددبية المغلقددة هددو البددديل األمثددل للنظددام الفددردي فددي تلددك المرحلددة  للدراسددات النسددوية أن "نظددرة"تجددد 
ألن هدذا النظدام يعمدل علدى تحقيدق  نظدًرا امال مهمدا مدن ضدمن عوامدل دعدم النسداء فدي المجدال السياسدي،لكونه ع

وذلددك الحتوائده علدى عددد مددن المزايدا المهمدة فيمدا يتعلددق بالحيداة السياسدية بشدكل عددام  مشداركة فعالدة وحقيقيدة لهدن
لنسدداء فوجددود النسدداء علددى قددوائم نسددبية مددن رفددع وبندداء قدددرات ا ع للنسدداء بشددكل خدداص بمددا يكفلدده أوالً وبتمثيددل أوسدد

ضددمن أكثددر مددن مرشددح ومرشددحة يعددزز مددن قدددراتهن علددى خددوض العمددل السياسددي الميددداني، ويجعلهددن أكثددر قدددرة 
ات إذا تددم وضددع النسدداء علددى أوائددل كددل نتخابدداالعلددى منافسددة المرشددحين الرجددال ويعددزز إمكانيددة نجددا  النسدداء فددي 

يدة أكبدر ضدمن أحدزابهن يكسدبهن خبدرات تدؤهلهن لتمثيدل انتخابمن حمدالت كما أن اندماجهن ض. شطر من القوائم
ي عبددر القدددوائم نتخددداباالفالعمددل السياسددي . مرار فددي العمددل السياسددديسدددتمجتمعدداتهن وتجعلهددن أكثدددر قدددرة علددى اال

حمالتهدن وبداقي المرشدحين علدى نفدس  أعضداءالحزبية يعزز من تواجدهن داخل أحدزابهن مدن خدالل تعداونهن مدع 
تحقيق تمثيل سياسي أوسع للنساء باعتماد نظام القوائم النسبية بنسدبة مئدة بالمائدة  إلىثانيا، يهدف النظام . ئمةالقا

ات التشريعية، وذلك لضمان تفادي كافدة المعوقدات المدذكورة أعداله نتخاباالمن المقاعد التي يتم التنافس عليها في 
ي تعمل على تهميش المرأة من خالل إقرار المقاعد الفرديدة والتدي ات التشريعية والتنتخاباالعبر تغيير ديناميكيات 

وقدد ثبدت مدن تجدار  عددد مدن الددول التدي . ثبت إجرائيا وعمليا أنها تساهم مسداهمة كبيدرة فدي إقدرار هدذا التهمديش
لتمثيدل نجا  نظام القوائم النسبية في ضدمان ا( كفلسطين وليبيا وتونس)تتشابه في الظروف االجتماعية والسياسية 

ثالثددا، يعمددل نظددام القددوائم النسددبية علددى حددل . يددةنتخاباالالمناسد  للنسدداء ورفددع قدددرتهن علددى خددوض غمددار العمليددة 
يدددة، فوجدددود أكثدددر مدددن مرشدددح أو مرشدددحة لدددنفس القائمدددة سيسدددمح نتخاباالمشدددكلة النطدددا  الجغرافدددي الحدددالي للددددوائر 

ليهدا ويؤكدد ظهدورهن ودورهدن السياسدي فدي الحمدالت بتوزيع األدوار على المرشحين وهدو مدا يددعم وجدود النسداء ع
كمددا يقدددم نظددام القددوائم النسددبية حددال لمعضددلة اتسدداع الرقعددة . يددة سددواء كمرشددحات أو كعضددوات فددي الحملددةنتخاباال

 .الجغرافية وتنوع الفئات االجتماعية في الدائرة

يجدابي للنسدداء بوجدود نددوع مدن التمييدز اإلاألحدزا  رابعدًا، يضدمن نظدام القددوائم النسدبية إدمداج الندوع االجتمدداعي فدي 
داخل األحزا  وذلك نتيجة لتضمينه شروط تمثيل إيجابي للنساء مثدل ضدرورة تضدمين مرشدحات نسداء فدي مراكدز 

لدزام األحدزا  بدذلك، األمدر الدذي سديدفع األحدزا  السياسدية  االهتمدام بالعضدوات  إلدىمتقدمة على القدوائم النسدبية وا 
 3.تهنمن النساء وببناء قدرا

 

 

                                                                                                                                                                      
 

 "لفردي وآثاره السلبية على المشاركة السياسية للنساءعرض لمشاكل النظام االنتخابي ا"ورقة بحثية  3
http://nazra.org/node/253 
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 الغر  من الدليل 

ات الجديدددة، نتخابددااليددة السياسددية أقددوى طددر  االتصددال السياسددى وأكثرهددا فاعليددة فددى ظددل نتخاباالتشددكل الحمددالت 
ات لتددرويج نتخابدداالسددواء للمرشددحات والمرشددحين المسددتقالت والمسددتقلين أو لاحددزا  السياسددية التددى تسددتثمر تلددك 

ات بيئدة سياسددية مالئمددة للوصددول واالتصددال والتواصدل مددع أوسددع قطدداع مددن ابددنتخاالبرامجهدا وقادتهددا، حيددث تددوفر 
 . الجمهور الناشط أو المهتم أو حتى غير المهتم بالعملية السياسية

قرت فيها النظم السياسدية الديمقراطيدة بالمقارندة استية فى المجتمعات المتقدمة والتى نتخاباالويزداد تأثير الحمالت 
 . للتحول الديمقراطى األولىالنظم غير الديمقراطية أو التى تمر بالمراحل بالدول النامية ذات 

لممارسدة  ت موسدًماانتخابداالولقد عاشت مصر لسدنوات طويلدة فدى ظدل نظدم حكدم شدمولية أو سدلطوية جعلدت مدن 
ل حاجددة غالاسددتيددة المباشددرة و غيددر المباشددرة و نتخاباال ى خدام المددال والرشدداو اسددتكافددة أشددكال الفسدداد السياسددي مددن 

ا حتدى و العواطدف الدينيدة قائًمدأو الجهويدة أخدام التأثيرات القبلية استمازالت عمليات و جهلهم كما كانت و الفقراء أ
 .ناآل

ات البرلمانيددة نتخابددااليددة خاصدة مددن النسدداء الالتددى يخضددن نتخاباالدراة الحمددالت إهميددة تخطدديط و أ مدن هنددا تبددرز 
ا ا كبيددرً صددبحت مددن الصددعوبة و التعقيددد بحيددث تتطلدد  مجهددودً أسدديطة بددل ات عمليددة بنتخابدداالكمرشددحات، فلددم تعددد 

 .اتنتخابااللتحقيق هدف الفوز فى 

  :الهدف العام 

 .فعالةية نموذجية انتخابلضمان كفاءة أدائهن فى حملة  ات البرلمانيةنتخابااللخوض ات مرشحالبناء قدرات  -

 :الهداف اإلجرائية

 : أنعلى اركات قادرات المشتكون البرنامج إتقان بنهاية 

 .يةنتخاباالطلحات ذات الصلة بالعملية صيتعرفن على المفاهيم والم .0

، ومعايير حقدو  ضوء الدستور، القوانين في يةنتخاباالللعملية  التشريعية الحاكمة يتعاملن مع النصوص .2
 .نساناإل

 .والنزيهة ات الحرةنتخابااليات والمعاهدات الدولية من معايير تفاقيتقن ما جاء باال .0

 .يةنتخابااليتقن بناء فر  العمل الداعمة لحمالتهن  .6
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 .ات بكفاءة وفاعلية/يمارسن إدارة وجذ  المتطوعين .2

جراء البحوث .1  .يحددن طر  وأدوات جمع المعلومات وا 

 .مها بكفاءة وفاعليةيومؤشرات تقيأنشطتها  ية، ويحددنانتخابيخططن وينفذن حملة  .1

 .بإتقان والناخبات هداف الناخبيناستى ورسائل انتخابمج يمتلكن القدرة على صياغة برنا .3

 .والناخبات هداف الناخبينستيضعن خطة لالتصال والتواصل ال .9

فتح با  الترشديح، )ية نتخابااليتعرفن على اإلجراءات القانونية المنظمة للمراحل المختلفة للعملية  وأخيًرا .03
 .(ن النتائج، الفرز، إعالاالقتراعية، عملية نتخاباالالدعاية 

 :وفيما يخص يوم التصويت

  والتي يج  أن تتوالها الحملة، مثل أن يدركن المهام المتعلقة بيوم التصويت: 
 .توزيع الوكالء والمندوبين بطريقة تراعي مناطق النفوذ والقوة والضعف .0
 .حمالتهن عضاءتنسيق فريق من المحامين لتقديم الدعم القانوني لهن وأل .2
عانة بهدددم سدددتلال اتنتخابدددااللدددة مدددع مراقبدددي منظمدددات المجتمدددع المددددني المعنيدددين بمراقبدددة الحم أعضددداءتنسددديق  .0

 .وبالتقارير التي تصدرها مثل هذه المنظمات
 .لمتابعة أي مشكالت طارئة التواصل مع الوكالء والمندوبين .6
 .لتوزيع أعمال الدعاية االقتراعمتابعة فريق العمل خارج لجان  .2
 (حاجات اإلعاشة لهم)ت المندوبين والوكالء توفير حاجاتشكيل مجموعة ل .1
 .أن التصويت يتم في أكثر من يومتشكيل مجموعات لحراسة الصناديق في حالة  .1
لحضور فرز األصوات إن كانت في اللجان العامدة ممدن لدم يشدتبكوا فدي المعركدة إعداد مجموعة من الوكالء  .3

 .يةنتخاباال
 

  ؟لمن هذا الدليل  

 :نستهدف فى هذا الدليل

 ات البرلمانيةنتخابااللخوض ات مرشحال -
  ية نتخاباالفر  عمل الحمالت  -
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 الباب الول   

 تشكيل وبناء فريق العمل
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 للهددف والفدوز بالمقعدد في طريق نجدا  الحملدة والوصدول األولىكيل وبناء فريق عمل الحملة اللبنة تعد مهمة تش
 .البرلماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

مع ضرورة وجود نساء ضمن فريق الحملة للعمدل مدع ية على أساس متنوع نتخاباالويج  أن يتشكل فريق الحملة 
 -سددواء كددنن مددن نفددس حددز  المرشددحة أو مسددتقالت -وإلعطدداء الناشددطات السياسددياتالكتددل التصددويتية مددن النسدداء 

 .واكتسا  الخبرة من خاللها يةنتخاباالالفرصة لمعايشة تجربة الحملة 

 

 تشكيل وبناء فريق العمل:الباب الول  

المعرفة العميقة بظروف الدائرة  -0
 االنتخابية

من أبناء الدائرة  ناشطات/من خالل نشطاء
 األصليين

 قوي  يكون لهؤالء نشاط وحضورو 
 

 ن لألحياء والتجمعات السكانيةوممثل -2
ويتحمل هؤالء مسئولية رئيسية في تنفيذ 

 للمرشحة يةتخاباالنالحملة 
 كل منهم بتكوين لجنة 

تكددون كددل لجنددة منهددا مختصددة بمتابعددة تقدددم 
  للمرشحةية االنتخابالعملية 

 

 ممثلون للقطاعات النوعية المختلفة -3
 للدائرة ةاالجتماعي ةحس  طبيعة التركيب

 

 محامين لهم خبرة قانونية-4
لحل المشكالت القانونية التي قد تعترض 

  الحملة
 

 لوصول واالتصالل شخاص حركيون أ -2
الذين سيتم االعتماد عليهم في كتابة ب

ولصق  هاالالفتات وتعليقها وتوزيع
 .المطبوعات

 

أشخاص لديهم مهارات -1
للتعامل مع وسائل  سياسية/إعلمية

 .اإلعالم، ولكتابة البيانات والشعارات
 

 مسئول مالي يتولى -7
التفاهم مع اإلدارة المالية للحملة االنتخابية ب

 المرشحة
وفي حدود الميزانية المتاحة للحملة 

 للمرشحة يةاالنتخاب
 

 :االنتخابية في فريق إدارة الحملت هافر اتو  اجبالو لعناصر والخصائص ا:أوال 
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إن القوائم ببسماء العضاء لدى حنب  تعةد أيضةا أمةرا مفيةدا لكةى تجةدى المويةدين والمناصةرين رجةاال 
ا  .ونساء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ىتقدومأن فيتوجد  عليدك فدى الحدالتين  ةمستقل مرشحةً كنت  ك حزبك بفريق عمل للحملة، أوإذا لم يزود -
 .ومتطوعات متطوعينجذ   التجهيز لعمل حملةب

 

 مواصفات الفريق 

فددددى تمثيددددل  بحددددق وقدددددرة المرشددددحة إيمددددان عناصددددر الفريددددق -
  .الناخبين

 .يةنتخاباالأن يمثل هذا الفريق كافة مناطق الدائرة  -
ى أن تتناسدددددددد  نوعيددددددددة النشدددددددداط االقتصددددددددادى واالجتمدددددددداع -

 .السائدة فى الدائرةاألنشطة الفريق مع نوع  عضاءأل
باللباقدة والقددرة و الفريق بالسمعة الحسدنة  أعضاءأن يمتاز   -

 .ماع الجيد للمشاكل والقضاياستواالعلى التواصل 
 

 

 !!تبكدى 

 هل لديك أو لدى حزبك استراتيجية أو خطة معينة ملزمة لك؟   -
 هل يستخدم حزبك شخصا ما ليساعد فى تنظيم الحملة ضمن جمهور ناخبيك؟ -
 منطقتك؟/ هل لدى حزبك مقر بالمحافظة أو فى مدينتك  -
 دى حزبك قوائم بأسماء أعضائه يمكن االستعانة بهم كمتطوعين؟هل ل -
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 :يةانتخابالعناصر التسعة الساسية لفريق الحملة 

فرها في الهيكدل التنظيمدي فهدو العقدل المخطدط االواج  تو  يعتبر من أهم العناصر :يةنتخاباال الحملة  ة/مدير -1
 المرشدحةتنحصدر وظيفتده فدي كونده حلقدة الوصدل بدين . للحملة وذلك ال يعني كونه الشخص المنفرد باتخاذ القرار

 -وبمسدداعدة لجنددة التخطدديط –ي نتخدداباالبددالخطوط العريضددة لبرنددامج المرشددحة  يددتم ابالغدده وبددين لجنددة التخطدديط
 .للمرشحة ينتخاباالمل محددة ومقيدة بجدول زمني صارم لترويج البرنامج بوضع خطة ع

فبعدد أن ينعقدد أول اجتمداع لهدا ويدتم إطالعهدا . لمرشدحةليدة نتخاباالحملدة للهي العقل المدبر : لجنة التخطيط -2
 .يةنتخاباالي للمرشحة، تتولى إعداد خطة عمل للحملة نتخاباالفيه على البرنامج 

 الهيكل التنظيمى للحملة

 المرشحة

 ة الحملة االنتخابية/مدير
 (دور رئيسى )

 لجنة التخطيط 
 (الدور الرئيسى للجنة التخطيط ) 

 ة الحملة /منسق
 (دور رئيسى ) 

اللجنة 
 القانونية

اللجنة الفنية 
 والتقننية

اللجنة 
 اإلعلمية

لجنة المتطوعين 
 والموارد البشرية

لجنة التسويق 
 والعمل الميدانى

اللجنة فى النقابات  وممثل -1
 المهنية والعمالية المختلفة

 فر  العمل التابعة لهم  -2

اللجنة فى  وممثل -1
 الجامعات المختلفة 

 فر  العمل التابعة لهم  -2

فى المناطق اللجنة  وممثل -1

 المختلفة الجغرافية

 فرق العمل التابعة لهم -2

 لجنة التمويل
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لجنة التخطيط وثاني أهم شخص في الحملة بعد مديرها لكونه يعتبر حلقدة  أعضاءهو أحد  :حملةال ة/منسق -3
  .الوصل الرئيسية بين لجنة التخطيط من جهة والمشرفين على كافة اللجان التابعة للحملة من جهة أخرى 

 لددة تتطلدد  مددوارد ماليددةً لكددون أغلدد  أنشددطة الحم يددةانتخابمددن أهددم اللجددان الحيويددة ألي عمليددة  :لجنةةة التمويةةل -4
 . ومصاريف عدة ضخمةً 

ويقدع عليهدا . هى واجهة الحملة وحلقة الوصل الرئيسية بينها وبين الجمداهير :لجنة التسويق والعمل الميداني -5
وهدي التدي تحددد طبيعدة تعامدل الحملدة . ية حيث تتولى عملية التواصل مدع الجمداهيرنتخاباالع ء عملية الدعاية 

 . اوأسلو  تخاطبه

لمحدوديددة المددوارد الماليددة المتددوافرة للكيانددات السياسددية الناشددئة، يعتبددر  :لجنةةة المتطةةوعين والمةةوارد البشةةرية  -6
مدددن أهدددم دعدددائم نجدددا  الحملدددة ومدددن أهدددم سدددبل ضددد  والمتطوعدددات االعتمددداد علدددى قاعددددة كبيدددر مدددن المتطدددوعين 

يل لكونها تتولى تدعيم وتزويد بعناصر جديدة من وتكاد تكون مهمة كأهمية لجنة التمو . فيها "المساعدات البشرية"
  (سنأتي بالتفصيل في البا  التالي).المتطوعين

هدي واجهدة المرشدحة أو الحدز  أمدام وسدائل اإلعدالم المختلفدة ويكدون اتصدالها بالجمداهير  :اللجنة اإلعلميةة -7
 .وءةبصدددددددددددددورة غيدددددددددددددر مباشدددددددددددددرة مدددددددددددددن خدددددددددددددالل وسدددددددددددددائل االتصدددددددددددددال المختلفدددددددددددددة ووسدددددددددددددائل اإلعدددددددددددددالم المقدددددددددددددر 

بمدددا يحتويددده مدددن . يدددة للمرشدددحةنتخاباالالمسدددئولة عدددن الموقدددع االلكتروندددي للحملدددة  :اللجنةةةة الفنيةةةة والتقنيةةةة -8
معلومددات عددن البرنددامج الحزبددي للمرشددحة وعددن المددؤتمرات والفعاليددات التددي ينظمهددا الحددز  ومداخالتدده فددي وسددائل 

 . لجنة التمويللجنة المتطوعين و  :أساسيتينيضا يربط المتصفح بدلجنتين وأ -اإلعالم المقروءة والمسموعة

تعمددل علددى التأكددد مددن سددالمة اإلجددراءات القانونيددة لفريددق الحملددة وعدددم مخالفتهددا للددوائح  :اللجنةةة القانونيةةة  -9
 .والقوانين المنظمة للعمل الحزبي في مصر
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 السمات الخاصة بمدير عام الحملة -أ

 موقددددع  أن يكددددون شخًصددددا
ثقدددددددددددة ومعدددددددددددروف عنددددددددددده 

 .خالقه الحميدةأ
 ن يكددددددددددون مددددددددددن أبندددددددددداء أ

بقددددددددر  محبوًبددددددداالددددددددائرة و 
اإلمكددددددان مددددددن الندددددداخبين 

قدرتدددده معروًفددددا ببالدددددائرة و 
 على التواصل 

 السمات وخصائص الدوار المختلفة فى الفريق

 
ن تكونى قادرة على تونيةع أال تكوني مديرة حملت  االنتخابية بل يتوجب علي  •

 كمرشحة .المهام والمسئوليات

 
ي بتقوية الحس التنظيمى والسياسي والشعبي والقدرة على التصرف اتخاذ /اهتم•

 .القرار في أصعب اللحظات

 كمدير للحملة

 ة الحملة /مدير
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  ولديه مهارات القيادة، واتخاذ القرار، والحزم فى قيادة فريق الحملة ولديه ومعلومات عامة عدن األوضداع
والثقافيددة بالدولددة وتحديدددًا بدائرتدده و يكددون منتميددًا للتيددار األقددوى فددى  السياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة

 الدائرة
 يكون سريع البديهة وفطنًا فى متابعة حل المشكالت التى تواجه الحملة. 
  راتيجياتها، وكددذلك بشخصددية المرشددحة وقدددرتها علددى اسددتأن يكددون مقتنعددًا بأهددداف الحملددة، وخططهددا، و

 التمثيل النيابى

 

 اصات الوظيفية لمدير عام الحملةاالختص -ب

 اإلشراف والتنسيق ومتابعة عمل رؤساء القطاعات.  
 تمثيل المرشحة مع رؤساء القطاعات فى اللقاءات الجماهيرية المباشرة. 
  الماليبالتعاون مع المسئول  المالياإلشراف. 
 بداء المالسبوعإعداد التقارير األ  .حظات والتوجيهات لرؤساء القطاعاتية وا 
 جمدداهير  إلددىيا مددع الكتددل التصددويتية المددؤثرة بددالنزول المباشددر أسددبوعقددد اللقدداءات الجماهيريددة المباشددرة ع

 .الدائرة
 زيارة المقرات ومناقشة المشكالت العامة للحملة من حيث التنظيم. 
 الكاذبة ونقل هذه الصورة لرؤساء القطاعات سين صورة المرشحة ضد بعض الشائعاتتح. 
 البدائل  فهم المشاكل ووضع : 

 :ات السابقة مثل نتخاباال جهت الناخبين فى اوذل  من خلل فهم المشاكل التي و 

 .للجان المختلفة سواء أكانت الخاصة بالرجال أم الخاصة بالسيدات االقتراععدم معرفة الناخبين ألماكن  –أ 

 .االقتراععدم فهم الناخبين طريقة  - 

 .يلالمسافات البعيدة عن أماكن التسج –ت 

 .يةنتخاباالاألخطاء فى األسماء بالكشوف  -ث

 .عملية التصويت أثناءالتالع   –ج 
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 السمات الخاصة بمستشار الحملة -أ

 راتيجىستمهارات التخطيط االن تكون لديه أ. 
  ان تكدددون لديددده معدددارف ومعلومدددات عامدددة عدددن األوضددداع السياسدددية واالقتصدددادية واالجتماعيدددة والثقافيدددة

 .بالدولة
 بمشكالت الدولة وتأثير هدذه المشدكالت داخليدا علدى المدواطنين وعلدى عالقدة الدولدة بددول  ون ملًماأن يك

 .العالم الخارجى
  خلفية سياسية عن العالقة بين سلطات الدولة وموقع البرلمان من هذه العالقاتلديه أن تكون. 

 

 اختصاصات مستشار الحملة -ب

 دارة الحملةوضع و اإلشراف على تنفيذ الخطة العامة إل. 
 إعداد رؤية المرشحة االقتصادية واالجتماعية والسياسية. 
  عداد الكلمات والخط  التى تلقيها المرشحة فى المؤتمرات واللقاءات الجماهيريةإ. 
  لقاءاتها الجماهيرية أو فى المؤتمرات أثناءتوجيه المرشحة فى أفعالها وأقوالها. 
 يةنتخاباالدارة الحملة ن أمكن فى إتتشاور معه المرشحة يوميا إ. 
  زالددة أسددبا  هددذه الشددكاوى بالتعدداون مددع نتخاباالتلقددى أى شددكاوى مددن المرشددحة حددول إدارة الحملددة يددة وا 

 .مدير عام الحملة، ورؤساء القطاعات
  (.الخصم)نجازات والتطورات فى الحملة وتحركات المنافس اد تقرير شهرى للمرشحة عن حجم اإلعدإ 

 

 

 

 ية لنائب مستشار الحملة للتخطيط العلمىاالختصاصات الوظيف

 التحقق من كل المعلومات المستخدمة فى قاعدة بيانات الحملة. 
 إصدار التوجيهات الالزمة للمسئولين العلميين فى الحملة والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة. 
 تقديم تقرير لمجلس إدارة الحملة عن النتائج والتوقعات بالنسبة لكل منطقة. 
 اور الدورى مع مستشار الحملة فى نتائج التطبيق العلمى للحملةالتش. 

 

 نائب مستشار الحملة 

 ة الحملة /مستشار
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 اختصاصات المسئول العلمى لكل منطقة

 خدامها فدددى قاعددددة البياندددات والعمدددل علدددى سدددد كدددل ندددواقص سدددتجمدددع المعلومدددات الالزمدددة عدددن المنطقدددة ال
 .المعلومات فى قاعدة البيانات

  مستشار الحملة حول نتائج التخطيط العلمى  إلىرفعه ى لنائ  مستشار الحملة الذى يأسبوعتقديم تقرير
 .فى كل منطقة

 المربعات ، والحراس لجمع المعلومات الالزمة عدن  ت مع لجان خاليا المناطق ومسئوليإجراء االتصاال
 .الحملة

  ىانتخابية بأعداد المستهدفين فى كل مربع نتخاباالمقارنة الكشوف. 
  قوة ، واألكثر ضعفًا مع بيان بالنتائج بأسبا  القوة ، والضعفية األكثر نتخاباالترتي  المربعات. 
  ي للوقوف على صحة المعلوماتانتخابالقيام بزيارات ولقاءات مفاجئة وغير مرتبة ألي مربع. 

 

 

 

 للحملة السمات الخاصة بالمسئول اإلداري  -أ

  ارية منتظمة لمدير الحملةعلى تقديم تقارير إدفة جيدة بالتنظيم اإلدارى قادًرا أن تكون لديه معر. 
 أن يكون شخصًا موثوقًا فيه. 
 أن يكون سريع البديهة وفطنًا فى التعامل مع المشكالت اإلدارية التى تواجه الحملة. 
 وأن يكون مشهورًا باألخال  الطيبة، والسمعة الحسنة. أن يكون من أبناء الدائرة. 

 

 للحملة اختصاصات المسئول اإلداري  -ب

   وتجميع التقارير المختلفة من كل قطاعوى اإلدارية وتنظيم ملفات الحملةالشكاإزالة أسبا ،. 
 ومستشار الحملةة وتقديم صورة منها لمدير الحملةتجميع المطال  المالي ،. 
  ية ، إعداد خريطة مفصلة لكل مناطق الدائرة واللقاءات الجماهيريةنتخاباالللمؤتمرات  التنظيم اإلداري. 
 الي بالتعاون مع المسئول الماليإعداد الملف الم. 

 المسئول العلمى 

 المسئول اإلداري 
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 ترتيدد  اجتماعددات هيئددة مكتدد  واإلشددراف علددى أعمالدده اإلداريددة و  التواجددد الدددائم فددى المقددر العددام للحملددة
 .الحملة

   وأجندة األعمال الخاصة بكل اجتماعتجهيز األورا ،. 
 أعضاءلقاءات مع فى كل قطاع ومحاضر ال شاريةستاللجنة اال أعضاء، و  إعداد كشف العاملين بالمقار 

شددارية مددع المرشدددحة واإلبددالط عددن أى تطدددورات فددى كددل قطددداع لمدددير الحملددة ، ومستشدددار ستاللجددان اال
 .الحملة

 

 

 

 

 للحملة لمسئول الماليالسمات الخاصة با -أ

  معرفة جيدة بأصول المحاسبات المالية والموازنات المالية لديهو  أن يكون حاصاًل على مؤهل تجاري. 
 للحملة، وا عداد جداول المصروفات بكافة أشكالها يه القدرة على متابعة األداء الماليأن تكون لد. 
 الموثدو  فديهم،  اائهدأقربفيه، والمرشحة على عالقة شخصية به كدأن يكدون أحدد  أن يكون شخًصا موثوًقا

 .رشحةثق فيه الما من شخص تا، أو أحد العاملين فى منشأتها االقتصادية، أو مرشحً أو أحد أصدقائه

 

 للحملة اختصاصات المسئول المالي -ب

 مع مستشار الحملة هوتقديم كشف حسا  شهرى  ويتم مناقشت إعداد خطة شهرية لحجم اإلنفا  المالي. 
  وصرف رواتبهم شهريايةنتخاباالف للعاملين فى الحملة إعداد كشو ،. 
 وحجدم التبرعدات يدةنتخاباالت دهم حديثا فدى السدجالإعداد قاعدة بيانات مفصلة باألشخاص الذين تم قي ،

 .ا وتقديم صورة منها لمدير الحملة، ومستشار الحملةواإلعانات الشهرية التى حصلوا عليه
 

لية القانونيدددة عدددن الحملدددة بأسدددرها فيمدددا يتعلدددق سدددئو يتحمدددل الم•
ة واإليصددددداالت والتعامدددددل مدددددع يبالسدددددجالت الماليدددددة والمحاسدددددب
  الجهات اإلنتخابية والرسمية

المسئول 
 المالى

 المسئول المالي 



 

21 

 

 

 

 

 للحملة لمسئول القانوني والمنياختصاصات ا

 المقدار علدى الحداالت المضدبوطة أمنيدا  تلقى البالغات مدن رؤسداء القطاعدات، ومددير الحملدة، ومسدئولي
 .راجهم من أقسام الشرطةعمل على إخوال

 ية للمرشحةنتخاباالخراج التصاريح وكافة األورا  الالزمة إلقامة المؤتمرات است. 
 بددددالط أسدددمائهم ألمكددددان بالبلطجدددة والمشددددبوهين الددداإليقددداع بقددددر اإل قسددددام ذين يسدددتعين بهددددم أى مندددافس وا 

 .الشرطة
  أقسام الشرطة إلىقها يمز من تقديم وبقدر اإلمكان ، ية للمرشحةنتخاباالعلى الملصقات الحفاظ. 
  يددة للمندددافس يدددة مددع حضددور المددؤتمرات واللقدداءات الجماهير نتخاباالتددأمين تحركددات المرشددحة فددى الدددائرة

 .مدير الحملة ومستشار الحملة والمرشحة إلىديم تقارير بذلك أو من ينو  عنه وتق سواء شخصًيا
  بهدم فدى خدارج  ير معروفين للمنافس ويلتقديأشخاص غ 2تشكيل غرفة أمنية فى المقر العام للحملة من

مقددر عددام الحملددة لتقددديم أى معلومددات عددن المنددافس وغيددر ذلددك مددن موضددوعات تخددص اختددرا  الحملددة 
 .يةنتخاباال

 

 

 االختصاصات الوظيفية لوكيل المنطقة

 متابعة والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة فى نطا  المربعات. 
 اءات مع مسئول للمربعاتالقيام بزيارات دورية وعقد اللق.  
  يانتخابقيادات الرأي فى كل مربع إجراء االتصاالت مع. 
  يانتخابإجراء االتصاالت واللقاءات المباشرة مع الناخبين فى كل مربع.  
 التأكد من الجان  األخالقي للحملة فى نطا  المربعات. 
  وم، والخدددمات التددى يقدددمونهامددي فددى منطقتدده عددن اختراقددات الخصددي للمسددئول العلأسددبوعتقددديم تقريددر ،

 .والناخبين الذين تلقوا هذه الخدمات
 يومية أو الدورية فى نطا  منطقته، ومشاكلها الإزالة عوائق سير الحملة. 
  يهدددا ، وكدددذلك توزيدددع وثدددائق يدددة فدددى المنطقدددة ، والمحافظدددة علنتخاباالاإلشدددراف علدددى توزيدددع الملصدددقات

 .المرشحة
 

 المسئول القانوني والمني 

 وكيل المنطقة 
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 اختصاصات رئيس القطاع

  ية وأعمالهانتخاباالعلى المقار  افاإلشر. 
 ية مع قيادات الرأى فى القطاع والترتي  للقاءات الجماهيرية مع المرشحةسبوعاللقاءات األ 
 تنظيم عمل المقرات وتحديد أدوارها. 
 المقرات والتأكد من سالمة تطبيق الخطة إلى النزول الميداني. 
 زالة هذه األسبا  فوراالبحث فى أسبا  شكاوى الجماهير من المقرات وعمل  .ها وا 
 ية ووكالء المرشحة فى القطاعنتخاباالاللجان  اقترا  األسماء لمندوبي. 
  التصويتية المؤثرة والتحرك إليهاية فى القطاع ومعرفة الكتل نتخاباالاإلشراف على عمل الكشوف. 
  حيال تحركات المنافسين إبالط مدير الحملة ومستشار الحملة بأى تطورات إيجابية أو سلبية فى القطاع

 .طط الطارئة لمواجهة هذه التطوراتإلعداد الخ

 

 

 

علدى المتطدوعين ويعمدل  ،ويعمل علدى إدارة وتنظديم التواصدل مدع النداخبين ويقدوم بتوزيدع مهدام االحتكداك بالنداخبين
لمعدددروفين وائح بأسدددماء الندداخبين ا، ويحددتفب بسدددجالت ولددللمرشددحة ر الحملدددة علددى ترتيددد  الجدددول الزمنددديمددع مدددي

 ...ل إ

 

 

 

، أن يقددوم بإعددداد المددواد الدعائيددة ذات ومددن الممكددن أيضددا. يددة ذات الصددلةاإلعالنتددوفر المددواد تواجددده ، لضددمان 
 .خدام جمهور الناخبيناستالصلة لصالح 

 

 

 مسئول التواصل مع الناخبين 

 االتصاالت مدير 

 رئيس القطاع 
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 .االقتددراعصدناديق  إلددىللمسدداعدة فدى وصددول أصدوات ناخبيدك  نتخدا االعلدى تنظدديم عمدل المتطددوعين يدوم  يعمدل 
 .يتابع النتائج للتأكد من أن جميع ناخبيك المعروفين سابقا قد قاموا بالتصويتو 

 

 

 

يرافقون المرشحة أو يذهبون بمفدردهم لزيدارة النداخبين وطدر  وجهدة نظدر المرشدحة ومقددراتها ، ويعملدون فدى مجدال 
رسدالها والعمدل للمرشحة وفى جميع األمدوال للحملدة وا عدداد المعلومدات ذات الصدلة وت اإلعالنالدعاية و  حضديرها وا 

حضار المؤيدين على صنع الشعارات والالف  ...ل إ نتخا االيوم  االقتراعصناديق  إلىتات والبوسترات وا 

 

 

 

 االختصاصات الوظيفية لغرفة عمليات الحملة

  راتيجية فى إدارة الحملةستات االاتخاذ القرار. 
  أى أسماء جديدة للحملةبعاد استو أالموافقة على ضم. 
 ديدة، أو إغال  مقرات فى الحملةضافة أى مقار جإ. 
  فادة منهمستوجه االوتحديد أ يةنتخاباالالموافقة على أسماء قيادات الرأى المسئولين عن المربعات. 
 الموافقة على إعداد االحتفاالت فى المناسبات العامة وخطة تحرك المرشحة. 
 إزالة هذه األسبا  على تفا ، واالث أسبا  العوائق فى إدارة الحملةبح. 
 الموافقة على خطة التعبئة والحشد مع اقترا  وسائل جديدة لتعبئة وحشد الناخبين. 
 مناقشة التقارير الدورية لنائ  مستشار الحملة عن أسالي  ونتائج التخطيط العلمى فى كل منطقة. 

 

 

 المسئول التنظيمى ليوم االنتخاب 

 العاملون فى الحملة 

 غرفة عمليات الحملة 
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ا من العاملين فى -  .الحملة ال يمكن  أبدا  القيام بجمع عدد كبير جد 
النةةةةاس أقةةةةدر علةةةةى تقةةةةديم يةةةةد العةةةةون والمسةةةةاعدة إذا تةةةةوفر لةةةةديهم عمةةةةل محةةةةدد وواضةةةة  ضةةةةمن  -

 (مثل أن يكون التواصل مع الناخبين مساء كل خميس)جدول نمني معين 
يتعةةةين علةةةى . علةةةى المرشةةةحة القيةةةام بمحاولةةةة تعيةةةين العةةةاملين فةةةى الحملةةةة مةةةن جمهةةةور نةةةاخبين -

 .مجال من ضمن جمهور ناخبيها المرشحة البحث عن المتطوعين من كل
حةةةةاولى أن يكةةةةون لةةةةدي   ضةةةةمن فريةةةةق عملةةةة   الرجةةةةال والنسةةةةاء لتحصةةةةلي علةةةةى تبييةةةةد أوسةةةةع  -

 .وأشمل
حةةاولى العمةةل مةةع أشةةخاص لهةةم قةةدرهم مةةن االحتةةرام   فةةين هةةذا المةةر سةةوف يضةةي  المنيةةد مةةن  -

 .المصداقية إلى حملت 
 .ضع المسووليةإن عمل الفريق حاسم وحرج ولكن على شخص ما أن يكون مو  -
متطوعةةةو الحملةةةة يصةةةيبهم التعةةةب  فةةةل تنسةةةى أن العمةةةل االنتخةةةابى هةةةو مسةةةئولية أخةةةرى تضةةةاف  -

 .إلى حياتهم المليئة أصل  بالعمال واالنشغاالت
إن جةةةةنءا  مةةةةن عملةةةة  كمرشةةةةحة هةةةةو اإلبقةةةةاء علةةةةى جهونيةةةةة فريةةةةق العمةةةةل وتةةةةوفير الحةةةةافن دائمةةةةا  -

ن  رغةةةةةةةم الفروقةةةةةةةات واالختلفةةةةةةةات لديةةةةةةةل والعمةةةةةةةل بشةةةةةةةكل هةةةةةةةاد  وسةةةةةةةلس معةةةةةةةل قةةةةةةةدر اإلمكةةةةةةةا
أو السةةةةبوع /لةةةةذا يفضةةةةل العمةةةةل علةةةةى لقةةةةاء الفريةةةةق بشةةةةكل دورى خةةةةلل اليةةةةوم و ... الشخصةةةةية

 .قبل وأثناء الحملة

 يعني تنظيم غرفة عمليات انتخابية؟ماذا 

 :غرفة العملية االنتخابية نقصد بها مجموعة من العناصر  نوجنها فيما يلي 
 تنظيم دقيق لفريق العمل بالحملة االنتخابية والمساعدين فى إدارة الحملة. 
 اتنظيم الوقت للمرشحة وفريق العمل الخاص به. 
 ر الجيد لكل لقاءتحديد اللقاءات الخاصة بالمرشحة  والتحضي. 
 فهم وتحديد من هم جمهور الناخبين  وكذل  المرشحين المنافسين. 
  واقتراح الحلول المناسبة لها رصد المشاكل الداخلية والخارجية المتعلقة بالحملة واالنتخابات. 
  

بعةة  المةةور الواجةةب أخةةذها باالعتبةةار عنةةد قيامةة  بجمةةع فريةةق 
 عمل  

 



 

24 

 

 

 

تةةةذكري أن الهةةةدف الساسةةةى هةةةو العمةةةل علةةةى تشةةةكيل فريةةةق عمةةةل مةةةن أشةةةخاص ملتةةةنمين بهةةةذا  -
ن هنةةةا  انتخابةةةات أخةةةرى المةةةر ولةةةديهم القةةةدرة علةةةى العمةةةل مع ةةةا لسةةةاعات إضةةةافية   فسةةةوف تكةةةو

فةةةةى المسةةةةتقبل ولةةةةذا فةةةةين بنةةةةاء قاعةةةةدة جيةةةةدة اذن قةةةةد تثمةةةةر النجةةةةاح فيمةةةةا بعةةةةد إذا لةةةةم يةةةةتم هةةةةذ  
 .المرة

عنةةةدما يكةةةون لةةةدي  فريةةةق قةةةوى ومةةةتمكن يكةةةون بمقةةةدور   كمرشةةةحة  التركيةةةن بشةةةكل كامةةةل علةةةى   -
يصةةةةةةال رسةةةةةة الت  لقةةةةةةاء النةةةةةةاس وحضةةةةةةور االجتماعةةةةةةات العلنيةةةةةةة العامةةةةةةة واالسةةةةةةتماع ل خةةةةةةرين وا 

 . للناخبين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ين فى الحملة مهما كان دائما توجهي بالشكر للعامل
 .نوع مساهمتهم وحجمها
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 الحملة فريقأهم مهام 

تشددكيل غرفددة العمليددات وفريددق العمددل  -
 .بها

تحديددددد القددددوى االجتماعيددددة والسياسددددية  -
 .بالدائرة

يددددددة للمرشددددددحة نتخاباالتحديددددددد المقددددددار  -
 .على مستوى الدائرة

 .حصر العضوية الحزبية بالدائرة -
ن ممدددددددن بلغدددددددوا السدددددددن يحدددددددث المؤيدددددددد -

  .القانونية
 .ماكنهاتحديد رسائل الدعاية وأ -
زات الحددز  علددى نجدداا عددداد بيددان بإسددلو  حلهددا و يريددة الملحددة بالدددائرة القتددرا  أحصددر المشددكالت الجماه -

 .مستوى الدائرة
 .ذا كانت عضوة سابقة عن نفس الدائرةن بإنجازات المرشحة إعداد بياإ  -

 :مهام فريق الحملة 

 بددأ وييدة يدوم التصدويت نتخاباالالذين سيتولون تمثيلها في اللجدان  إعداد قوائم المندوبين ووكالء المرشحة
 .تنفيذ هذه الخطوة في مرحلة مبكرة

  إعددداد قواعددد بيانددات بأرقددام تليفونددات وعندداوين البريددد االلكترونددي والعندداوين الشخصددية للندداخبين وخاصددة
 .للشخصيات المؤثرة في الدائرة

  فريدددق إدارة الحملدددة بتأييدددد وثقدددة  أعضددداءالتدددي يتمتدددع فيهدددا الدعايدددة للمرشدددحة فدددي األوسددداط االجتماعيدددة
 .الناخبين

  إقامددة الصددالت مددع المددواطنين المؤيدددين للمرشددحة والددراغبين فددي المشدداركة بددالتطوع فددي حملتدده، وتعيددين
 المهام التي يمكنهم القيام بها، وتوفير الوسائل الالزمة لمساعدتهم على تحقيق ذلك

  الممثل للدائرة في الدورة البرلمانية المنتهية مجلس النوا تجهيز سجل كامل بأداء عضو. 
  متابعددة تحركدددات المنافسدددين، مدددن حيددث المواقدددع والمنددداطق التدددي يقومددون بزيارتهدددا، الدعايدددة والمطبوعدددات

 .الصادرة عنهم، مدى انتشار وسائلهم الدعائية، وتقدير مستوى القبول والتأييد الذي يتمتعون به
 ية والحصول على موافقة المرشحة عليهانتخاباالت والالفتات كتابة مسودات المطبوعا. 

 مهام فريق الحملة
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  ية للمرشحة وتوفير وتنظيم عمدل وسدائل االنتقدال الالزمدة لنقدل الدوكالء والنداخبين نتخاباالترتي  الجوالت
 .اتنتخابااليوم 

 ل الدعاية توفير وتنظيم وصول مستلزمات اإلعاشة للوكالء والنشطاء المؤيدين الذين يتولون القيام بأعما
 .اتنتخابااليوم 

 وتجن  نفاذ الموارد المالية قبل نهاية الحملة ية،نتخاباالدارة المالية للحملة اإل. 
 المشاركة فى رسم الخريطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدائرة. 
 ة تقدددديم صدددورة إيجابيدددة عدددن المرشدددحة لددددى جمهدددور النددداخبين و القيدددام بددددور حلقدددة الوصدددل بدددين المرشدددح

  .والناخبين

  :عتمد علىتقد  المرشحةية فين نتخاباال  اعند حملته المرشحةكونل تجانب هذا الفريق الذى  إلى

 ثير والنفوذ بين أبنداء الددائرةواالحترام ولها قدر من التأبعض الشخصيات العامة التى لها نوع من الهالة  -
ين والرياضددين سدواء كددان علددى المسددتوى عمدال المشددهورين أو الفنددانمثدل الشخصدديات العامددة أو رجددال األ

 .القومى أو المحلى
تمرات الجماهريدة ومدع حسنة والذين يشاركون فى حضور المؤ بعض المؤيدين والمشجعين ذوى السمعة ال -

مثددل  التقددم فدى الحملدة يدتم ضدم أشددخاص آخدرين للقيدام بمهدام محدددة فدى كددل مرحلدة مدن مراحدل الحملدة
 .اتنتخابااليوم  ن الدور الذى يقوم به المندوبو 

 

ويتحمدل مددير . ية أهمية قصوى في تحقيق األهدداف المطلوبدةنتخاباالفريق إدارة الحملة  أعضاءتنظيم العمل بين 
وبصددفة عامددة فإندده يمكددن تقددديم النصددائح التاليددة فددي هدددذا . فددي هددذا المجددال ى كبددر ولية اليددة المسددئنتخاباالالحملددة 
 :المجال

قاربددة يشددارك عقددد اجتمدداع دوري علددى فتددرات مت -0
فريق العمل، علدى أن يتحدول  أعضاءفيه جميع 

اجتمددداع يدددومي بمجدددرد بددددء  إلدددىهدددذا االجتمددداع 
 .يةنتخاباالالحملة 

وضدددع جددددول أعمدددال دقيدددق لالجتمددداع، وااللتدددزام  -2
بمناقشددة بنددوده بالترتيدد ، لتجندد  إهدددار الوقددت، 
أو تجاهددددددل قضددددددايا مهمددددددة، أو عدددددددم الوصددددددول 

 .عض القضايانهائي بشأن ب اتفا لنتيجة أو 

 تنظيم عمل فريق الحملة االنتخابية
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يددة بتسددجيل هددذه نتخاباالالفريددق، وقيددام مدددير الحملددة  أعضدداءتوزيددع المسددئوليات بشددكل دقيددق ومحدددد علددى  -0
 .المهمات بشكل دقيق حتى يمكن متابعة تنفيذها

ا حدول مددى التقددم ا مختصدرً الفريدق تقريدرً  أعضداءمن المستحسن أن يبدأ االجتماع بأن يقدم كدل عضدو مدن  -6
المهدددام الموكلدددة لددده، ومددا إذا كاندددت هنددداك مشدددكالت تعترضددده، وندددوع المسددداعدة التدددي الددذي حددددث فدددي تنفيدددذ 

 .الفريق أعضاءيتوقعها من باقي 
تحصل عليه المرشحة بشكل دوري، وبالطبع فإن هذه المهمة مدن أصدع  المهدام ذي متابعة تطور التأييد ال -2

حسددان أو الوعددود التددي ستاال إلددىفقددط ألنهددا تعتمددد علددى قدددرة القددائم بهددا علددى تقددديم تقريددر واقعددي ال يسددتند 
 .يظهرها الناخبون، والتي يمكن لها أن تأتي من با  المجاملة

المرشدحة نفسدها، ولهدذا فإنده يجد  علدى  يدة هدىنتخاباالتقييم أداء المرشحة، فاألداة األهم للفدوز فدي الحملدة  -1
ل مدددن تقيددديم أداء المرشدددحة، يدددة، وخاصدددة مدددديرها، عدددم التدددردد أو الخجدددنتخاباالفريدددق إدارة الحملدددة  أعضدداء

فادة سدتفمصلحتهما مشتركة، ويج  على المرشحة تشجيع فريدق إدارة الحملدة علدى القيدام بهدذا، ومحاولدة اال
مندده، وتجندد  تبنددي مددنهج دفدداعي فددي مواجهددة المالحظددات التددي قددد تصددلها مددنهم، فددالغرض مددن وراء النقددد 

 . الذي قد يصدر عنهم ليس عدائياً 

 ء الحملة أدا متابعة وتقييم

 :ية أن يقدم للمرشحة تقييمل لداءها فيما يتعلق بعدد من العناصر أهمهانتخاباال وعلى فريق إدارة الحملة 

 .مدى وضو  واتسا  الرسالة السياسية التي تتبناها المرشحة .0
الحجج التي تستخدمها المرشدحة للددفاع عدن موقفهدا مقنعدة وقويدة، ومدا هدي الحجدج اإلضدافية أو البديلدة  .2

 .خدامهااستلتي يمكنها ا
 .هل يفهم المواطنون المعنى المقصود من كالم المرشحة، أم أن ما يصلهم منها يختلف عما تقصده .0
أسلوبها الخطابي في الندوات والمؤتمرات، وما إذا كان مفهوما ومقنعا وقويدا بدال غطرسدة أو تعدالي، ومدا  .6

 .ثارة حماس الناخبين وكس  ثقتهماستإذا كانت قادرة على 
 .هل تتعامل المرشحة مع وجهاء الدائرة ومراكز النفوذ السياسي واالجتماعي فيها بالطريقة المالئمة .2
 .هل تتعامل مع جمهور الناخبين بالثقة واالحترام والتواضع الكافي .1
 .مدى مالئمة المظهر العام للمرشحة للثقافة السائدة والطبيعة االجتماعية للدائرة .1
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 الباب الثانى  

دارة المتطوعين  جذب وا 



 

29 

 

 

 

 

 

 دارة مشاركتهمعين و إجذب المتطو 

لتلبيةةة احتياجةةات الحملةةة و المرشةة  هةةو تةةوافر المةةوارد اللنمةةة / المرشةةحة إن أحةةد أكبةةر التحةةديات التةةى تواجةةل
أن العنصةةر  إلةةىالمرشةةحون و الخبةةراء أيضةةا علةةى المةةوال دون االلتفةةات  هةةدافها و فةةى الغالةةب يركةةنتحقيةةق أ
 االقتةراعكثر الموارد نةدرة مةع تقجةم مواعيةد الوقت الذى يصب  أفضل عن إدارة . في الموارد هم البشر  الحيوي 

 و تنايد الضغوط على المرشحة و فريق الحملة

 :قل شمل على الن الموارد متعددة و تبالتالي على المرشحة أن تدر  أ

 الموارد المادية

 الموارد المالية

 الموارد البشرية 

 النظم

 الوقت

حملة و كلما نجحدت فدى اكتسدا  عددد أكبدر ى امال أساسيا وضروريا ألبر المتطوعين و المتطوعات عو يعت
ليات و تنظدديم الوقددت بشددكل مددؤثر و مددن المتطوعددات والمتطددوعين تددزداد قدددرتك علددى إنجدداز المهددام و المسددئو 

 .فعال

لكددن ، حملددة و العجددز فددى ضددعف المددوارد الماليددة للكمدا أن المتطوعددات والمتطددوعين يمكددنهم تعددويض الفجددوة أ
اًل عن مددى تدوافر االمدوال مستق هداف مشاركة المتطوعين ال يج  أن ينظر إليهاستن أن ندرك دائما أ علينا

 .من عدمة

 المتطوعين/همية المتطوعات أ

 يجابى و فعال على صورة الحملة لدى الجمهور العام و تأكيدد علدى مددى شدعبية المرشدحة وهم مؤشر إ -0
  .بفكرها و دورها القيادي قدرتها على التواصل مع الناس و إيمانهم

صددل الفعددال معهددم و مفدداتيح سددالي  التواة و الندداخبين و معرفددة خصائصددهم وأسددكان الدددائر  إلددى أقددر هددم  -2
 .ليهم دون معوقاتالوصول إ

دارة المتطوعين: الباب الثانى    جذب وا 
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راتيجيات سددتاال تحديدددي و نتخدداباالط الحملددة ووضددع البرندامج هدم مصدددر هددام للمعلومددات المطلوبدة لتخطددي -0
 .يد للمرشحةير و التأنصاالمالئمة لكس  األ

 .ن تغطى العجز فى الموارد المالية للحملةهم موارد يمكن أ -6

  :المتطوعين/كي  نحدد احتياجاتنا من المتطوعات

  .نشطة الالزمة لتنفيذ حملة ناجحةحددي ما هى األ -0

 :على سبيل المثال

 ..ل إ.. لمنافسينائرة و الناخبين و االبحوث و جمع المعلومات عن القوانين و خصائص الد -
  .عالميينمية و المطبوعات و التواصل مع اإلعالأنشطة الدعاية و إعداد المواد اإل -
  .تنظيم المقابالتأنشطة االتصال الشخصى بالناخبين و  -
  .دارة المؤتمرات الجماهيريةم وا  نشطة تنظيأ -
 .عداد قواعد بيانات الناخبينأنشطة إ  -
 ياتهم و توزيعهم على اللجان العامة و الفرعية لنظيم المندوبين و تدريبهم على مسئو ت -
جددراءات الخاصددة بددالتظلم أو ورا  الترشددح و تقددديمهما و تحديددد االكسددح  أ: أنشددطة ذات طددابع قددانوني -

 .منيةن يتعرض من المتطوعين لمواقف أو تضييقات أو تقديم مساعدة لمالطعن أ

دراة ا يمكن إنجازها من أفدراد تحدت إشدراف إجدً ليات محددة ا و مسئو نشطة الكبيرة مهامخرجي من األاست -2
 :الحملة مثل

 بيان احتياجات الحملة من المتطوعين

 المهام/ الوظيفة  العدد (ايام / ساعات )الوقت المطلوب  البرنامج النمني
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 :ين تحصل على متطوعينمن أ

 بناء الدائرةمن أ -
 حزا  التى تؤيدكالحز  أو األ أعضاءمن  -
 منظمات المجتمع المدنى خاصة الداعمة للنساء أعضاءأو  من نشطاء -
 حملتك السابقة أعضاءمن  -
 ك فى العمل من زمالئك أو أصدقائ -
 هلك و جيرانكمن أ  -
 من الخبراء المؤمنين بحقو  و قدرات النساء على المشاركة و التمثيل فى البرلمان -
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 الباب الثالث

 تخطيط الحملة وتنظيمها

1- 
البحث 
وجمع 
 المعلومات

2-  

وضع 
 االهداف

3- 

استهداف 
 الناخبين

4-  

صياغة 
 الرسالة

5- 
االتصال 
بالناخبين 
 وحشدهم

6-  

إدارة 
 الحملة
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 البحث: الخطوة االولى 

 القواعد االنتخابية 

 المرشحة 

 الناخبين 

 ةاالنتخابات السابق

 الدائرة 

 المنافسون 

 

االنتخابات 
 الحالية
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 يجب

 ؟جراء البحوث لتعِرف من أين تبدأأن تقوم المرشحة بي

 ي سةيجري لألرضةية السياسةية التة ة يجب أن تبةدأ مةن التقةويم الةواقعيراتيجية ناجحاستلتطوير  الولىفالخطوة 
الجيةد تخطةيط لضةمان ال وجمةع المعلومةات الدقيقةةبالبحةث  أن تقومي على ى  واحرصينتخاباال عليها التنافس 

  .ةناج  للحملوال

 : ية وهى نتخاباال ا وهى تعد نفسها لكتابة خطة حملتها يعابها جيد  استل علي المرشحة سبعة عوام هنا 

 

 

 

 

  

  اتالمعلوموجمع البحث : الخطوة الولى  

 القواعد االنتخابية •

 1 أى نوع من االنتخابات ستخوضها ؟ وما القواعد والقوانين المتبعة فيها ؟ •

 الدائرة•

 2 ما السمات المميزة للدائرة ؟•

 نوالناخب•

 3 ما الصفات المحددة للناخبين فى الدائرة ؟•

 االنتخابات السابقة•

 4 ما األمور التى حدثت فى االنتخابات السابقة ؟•

 االنتخابات الحالية•

 5 ما العوامل الرئيسية المؤثرة فى هذا االنتخابات ؟•

 المرشحة•

 6 ما مواطن الضعف والقوة ؟•

 المنافسون•

 7 ما جوانب الضعف والقوة للمنافسين الحيويين كافة ؟•
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  وكةذل  القواعةد المتبعةة ات سةتتنافس فيةلنتخابةاال ى نةوع مةن من المهم أن تقةوم المرشةحة بتحديةد أ -
  .اتنتخاباال لتل  

 ؟تنفيذي على دخول السباق التنافسي من أجل مقعد تشريعي أو هل أنت عانمة -
صةوات نائةد صةوت ترجيحةي واحةد من ال% 51أى )أغلبية أصوات الناخبين  إلىهل تحتاج المرشحة  -

 ؟لتفون
 ؟أكثرية الصوات مهما كانت نسبتهاأم أن المر مرهون بحصول  على  -
 ؟ية فرعيةانتخابستكون هنا  دورة  هل -
 ؟يةنتخاباال ر هذ  العملية ضمان سيمن الذى يضع القواعد القانونية ومن سيعمل على تنفيذها ل -
علن نتائجهانتخاباال عملية من يمل  السلطة على سير ال -  ؟ية وا 
 ؟و مخالفات فى الدائرة أو المنطقةات أنتخاباال هل هنا  سوابق تاريخية لتنوير  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن وجدتها معقةدةنأن تبحث بالتحديد فى القواني المرشحة علي مةن  بطلةيجةب عليهةا أن تف   وا 
مسةودة السةتخلص أكثةر النقةاط  دادالسياسى أو مةن محةام أو مةن مستشةار قةانونى إعة هاحنب
 .أهمية

و الجنوح عن بع  مواد القانون قد ينهى حملت  االنتخابية قبل أفالتخل  عن الموعد الخير 
 .أن تبدأ

 

 أى نوع من االنتخابات ستخوضها؟ وما القواعد المتبعة فيها؟

 اتقواعد االنتخاب 
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 اتاالنتخابنوع  - أ
 (مختلط  –قوائم  –دي فر )؟ وع من االنتخابات هذا الذى تخوضلأى ن -1
 ؟(أغلبية الناخبين أو أغلبية المقترعين ) ات االنتخابما المطلوب للفون فى  -2
عةةةةدد لكثةةةةر مةةةةن مقعةةةةد أو ا  متانتخابةةةةإن كةةةةان ) كةةةةم عةةةةدد المقاعةةةةد التةةةةى سةةةةتنافس عليهةةةةا  -3

 ؟(لمقعد واحد
 ؟و  االنتخابات بمفرد  أو ضمن قائمةهل ستخ -4
 ات االنتخابقانون  - ب

 نون تنفيذ القا: أوال 
 الراهن؟ تابة قانون وقواعد االنتخابات للنتخابل عن كئومن المس -1
 ؟من المسئول عن تنفيذ فعالية القوانين -2

 التسجيل للترشي : ثانيا 
 ما المواعيد النهائية للتسجيل للترشي ؟ -1
 ؟ما المطلوب للتسجيل للترشي  -2
 تمويل الحملة : ثالثا
 ؟هل المساهمات محددة بمقدار معين -1
 ؟لرفع التقارير عن المساهمات طلوبما الم -2
 ؟حدد الستكمال مل  تمويلت الحملةمتى يكون الموعد الم -3

 الحملة : رابعا 
 خدام اإلعلم؟استعلى ماذا ينص القانون بشبن إتاحة  -1
قات خدام عربةةةةةات الدعايةةةةةة اإلعلميةةةةةة والملصةةةةةاسةةةةةتعلةةةةةى مةةةةةاذا يةةةةةنص القةةةةةانون بشةةةةةبن  -2

 ؟ئيات الدعائيةخدام المر ستق الوالفتات مداخل المساكن والطر
  االقتراعيوم : خامسا  
 هل نسبة إجميلى المقترعين من المور المطلوبة لتحقيق صلحية االنتخاب؟ -1
 متى تفت  مراكن االقتراع ومتى تغلق؟ -2
 ما قواعد القانون بخصوص إجراء الحملة فى يوم االقتراع؟ -3
 ما القواعد القانونية بخصوص إجراء الحملة قرب مركن االقتراع؟ -4
 لمسئول عن إجراء االنتخابات والمصادقة على النتائج؟من ا -5
 هل من سوابق للتنوير االنتخابى فى المنطقة؟ -6

  

 أسئلة بحث عن قواعد االنتخابات
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 وص  الدائرة  

 ما هى الحدود -
 ؟ فيها ما حجم الدائرة التى سوف تنافس المرشحة -
 ؟المطلوب من  تغطيتها خلل الحملة نوع المناطق وطبيعتها ما -
 ؟امل بيئية مهمة موثرة فى الدائرةهل هنا  عو  -
 ؟ ون خدامها أنت والناخباست إلىما أنواع المواصلت التى ستحتاجين  -
كي  هةى الحالةة االقتصةادية  ؟تركيبة السكان والقاطنين فى الدائرة( فى الفترة الماضية ) كي  تغيرت  -

 ؟ الدائرة فى
 ؟ ما علقتها بالمناطق المجاورة -
 ؟اتنتخاباال دائرة قد توثر فى هذ  هل هنا  قضايا أمنية معينة فى ال -
 ؟ما الصناعات الرئيسية فى المنطقة -
 ؟االقتصادية الخرى ما الموارد  -
 ؟رية أو من هم أكبر أصحاب العمالما هى أكبر المشاريع التجا -
 ؟هل هنا  خدمات عامة كافية -
لةدائرة   والموجةودة فةةى   والمرافةق العامةة المتةةوفرة فةى اعةدد المةدارس  وعيةادات الرعايةةة الصةحيةكةم  -

 ؟  والتى تحقق نتائج جيدةحالة جيدة  والعاملة بالفعل

 

 

 

 

 

 

 ما السمات الممينة للدائرة؟

 الدائرة
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 ينبغى أن تستوعب المرشحة الرضية السياسية التى ستق  عليها للتنافس

 ؟ون فى الدائرةيمن هم اللعبون السياس -
 ؟حناب السياسية على مستوى الدائرة والمحافظة والجمهوريةالقائم لأل ما الوضع -
 ؟فى المنطقة اكثر تبثير  ما الحناب السياسية ال  -
 ؟أى مدى هى قوية فيها إلى -
 ؟قادة المجتمع المدنى من -
 ؟من قادة العمال التجارية -
 ؟رأىالقادة  من  -
والتةةى يمكةةن أن تتطةةور فةةى  أو قادتهةةامةةا التحالفةةات المحتملةةة بةةين المنظمةةات السياسةةية والمدنيةةة  -

 ؟المنطقة

 

 

 ؟على المعلومات ات/من أين يحصل الناخبون 

 ؟وأين المنافذ اإلعلميةمن  -
 ؟علم المحلىمن يسيطر على منافذ اإل -
 ؟ات لمنافذ اإلعلم المحلىنتخاباال من هم المراسلون الذين يغطون  -
 ؟لبرامج اإلخباريةما خريطة ا -
 ؟للمراسلين ما المواعيد المحددة -
 ؟الحملة إلىكي  ينظر اإلعلم  -
 ؟كي  سيغطى اإلعلم الحملة -
 ؟فسينستفضل المرشحة وأى منها ستفضل المناأو وسائل إعلمية أى صحافة  -
 ؟ات الدعائية ببجراإلعلنأين يمكن للحملة بث  -

 

 

 

 

 .الفون بدعم القادة الطبيعيين والموثرين بين الهيلى قد يجعل الحملة أسهل 

 

ية إعلميةة فمةن المهةم أن تحصةل علةى أكبةر قةدر ممكةن مةن المعلومةات عةن لتطوير استراتيج 
 .الصحافة واإلعلم
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دارتهةةا كمجموعةةات يمكةةن معرفتهةةا  إلةةى المرشةةحة تقسةةيم السةةكان القةةاطنين فةةى دائرتهةةا ىعلةة لوضةةع بسةةس وا 
 .هداف ناخبين معينيناستراتيجيات است

 ..العمر والنوع االجتماعى    و التعليم  والمهنة)خبين؟ للنا ما التركيبة السكانية  -
 ؟ن ويتسوقون ويقضون أوقات فراغهمأين يعمل الناخبو -
 ؟ما التقسيمات الجغرافية للناخبين -
 ية؟المناطق الريفو  لقاطنين في المناطق الحضريةكم نسبة أو عدد ا -
 ؟م يسكنون فى شققاخبون فى منانل مستقلة لكل أسرة أهل يعيش الن -
 ؟مل إقناعهم لتبييد كي  ل  أن تص  مويدي  أو الناخبين الذين تب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ات فى دائرة المرشحة؟/ما الصفات المحددة للناخبين

 ات/الناخبون 

 

الناخبون الذين يتسةمون بصةفات متشةابهة  
يلةةةةون إلةةةةى ولهةةةةم مصةةةةال  متماثلةةةةة وقةةةةد يم

  فقةةد يقةةل اهتمةةام التصةةويت بالطريقةةة نفسةةها
بةةةار السةةةن والعجةةةائن بالمةةةدارس  فةةةى حةةةين ك

يةةةةةةةةنداد اهتمةةةةةةةةامهم بالضةةةةةةةةمان والتةةةةةةةةبمين 
 .االجتماعى

أمةةةا النسةةةاء اليافعةةةات فقةةةد يةةةنداد اهتمةةةامهن 
 .بالتعليم ويقل بالضمان والتبمين االجتماعى
وعندما تحةدد المرشةحة نسةبة كةل مةنهن فةى 
الةةةدائرة سةةةتكون فةةةى وضةةةع أفضةةةل لتوجيةةةل 

لحاسةةةمة رسةةةالتها واسةةةتهداف المجموعةةةات ا
 .لتحقيق الفون لها
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 المقعد نفسل؟ ىمن المتنافسون عل -
 ؟يةنتخاباال كي  كانت النتائج  -
 ؟السابق قتراعاالوا فى كم عدد الناخبين الذين شارك -
 ؟انت الصوات المرجحة لتحقيق الفونكم ك -
 ؟هل ترشحت نساء فى تل  الدائرة -
 ؟ات السابقةنتخاباال ون بمقاعد فى طاعت النساء أن تفاستهل  -
 ؟اتنتخاباال واجهت النساء فى تل   ما هى أهم المشكلت التميينية التى -

 

 

 

ة والرسةةةاالت المتشةةةابهة فةةةى تلةةة  اثلةةةكيةةة  عمةةةل المرشةةةحات والمرشةةةحون مةةةن ذوى الخلفيةةةات المم -
 ؟ات السابقةنتخاباال 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ما المور التى حدثت فى االنتخابات السابقة؟

تسةةتطيع أن تسةةتغل المرشةةحة تلةة  المعلومةةات للةةتكهن والتوقةةع للنةةاخبين المقتةةرعين  وكةةذل   
 .توقع المستويات الساسية للتبييد والمساندة فى االنتخابات الحالية

 
 
 

لى تل  المعلومات لتحديد ما المجدى لهم عملل وما ينبغى ل  إضافتل وعملةل سوف تحتاج إ 
 .على نحو مختل  لتحقيق نتائج أفضل

 
 
 

 االنتخابات السابقة
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 ؟ما القضايا المحلية والوطنية والقومية التى تهم الناخب -
 ؟مركن االقتراع إلىن للذهاب ات والناخبيما الذى سيحفن الناخب -
 ؟كي  يمكن وص  مناج الناخب -
 ؟  فمن يا ترى سينج يةنتخابال اات اليوم قبل القيام بالحملت نتخاباال قيمت لو أ -
 ؟أى نساء أخريات مترشحات على نفس المقعد -
 ؟اتنتخاباال أى تبثير سيكون لتل  الحملت المختلفة فى  -
  ؟راتيجيةستوبالمرشحات والمرشحين على اللئحة نفسها تبثير فى اال ل لعلقت  بحنب  السياسيه -

 ما العوامل الرئيسية الموثرة فى هذا االنتخاب؟

 االنتخابات الحالية
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 نفس   يحلل

 ؟نفس  نيلماذا ترشح -
 ؟حل المشاكل فى المجتمع الذى تعيشين فيلل نيهل تترشح -
 ؟لتلفتى االنتبا  لمجموعة معينة من الناس ليس لها صوت مسموع هل تترشحين -

 

 

 

 ؟لموهلت اللنمة لهذا الموقعهل لدي  ا -
 ؟هل لدي  المواصفات السليمة للقيادة -

 

 

  :يتعين علي  النظر فيها  هنا  بع  العوامل التي

o ة قامة فى الدائر اإل 
o الوضع األسري والعائلي  
o مستوى التعليم 
o  االشتراك فى المجتمع 
o القدرة على التحدث أمام الجمهور 
o الشخصية/المزاج الشخصي 
o  السمعة فى المجتمع 
o الخبرة السياسية 

 ما مواطن الضع  والقوة في المرشحة؟

 المرشحة

 
إذا كنةةِت ترشةةحين نفسةة  لسةةباب إن لةةم تكةةن تعرفةةى لمةةاذا ترشةةحين نفسةة   أو 

 .خاطئة  لن تتمكنى من إقناع الناس بالتصويت ل 
 
 
 

 .البد أن تقنعى الناخبين أن خبرت  ستساعد  على القيام بعمل جيد 
 
 
 

 

إذا فهمِت نقاط ضعف   ستعرفين 
كي  تعالجىن المشاكل أو تقللين 
الهجمات التى قد يشةنها خصةم  

 .ضد 
بالسةةمات عليةة  أن تعةةدي قائمةةة 

ةةا مةةا يعبةةر عةةن  الشخصةةية وأيض 
 .وضع  السياسي واالقتصادي
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هدذا التحليدل يمددك بالمعلومدات الالزمدة لتبندي عليهدا  SWOT مةن المهةم أن تقةوم بعمةل تحليةل سةوات -
الت سدددوات أندددت ببسددداطة تقدددوم بكتابدددة نقددداط القدددوة والضدددعف والفدددرص والمخددداطر فدددي تحلدددي. راتيجيتكاسددت

 . المتعلقة بحملتك
كدم تملدك مدن المدال والمتطدوعين؟ مداهي درجدة  .هدي عوامدل داخليدة تتعلدق بحزبدك نقةاط القةوة والضةع  -

ماالددذي يحدددث خددارج حزبددك؟ : عداد السياسدديين فددي حزبددك؟ بينمددا الفددرص والمخدداطر عوامددل خارجيددةاسددت
جرائدك عدالم فدي هدذه الحملدة؟ ودائمدا عندد إيف تعمل بقية األحزا ؟ ماهو الدور الدذي تلعبده وسدائل اإلك

هددل أنددا أقددوم بالتحليددل بمنتهددى األمانددة والموضددوعية؟ هددل مددا كتبتدده : تحليددل سددوات يجدد  أن تسددأل نفسددك
ل يحتداج حقيقي؟ هل المصادر التي اعتمدت عليها صدادقة؟ هدل التحليدل الدذي وضدعته غيدر واضدح وهد

 ؟ يكون أكثر وضوحا ليكون عمليا أكثرألن 
، قد يتحول اإلعالم ضدنا مدرة أخدرى ، الناخبون بشكل عام ينظرون للحز  بحذر شديد :مخاطر خارجية -

فددرص وأن  إلددىراتيجيتك أن تحدداول تحويدل نقدداط ضدعفك اسدتمدن المهددم عنددما تقددوم بوضددع . الوقدت قليددل
 . ين جدد قد يجذبون اإلعالم بشكل جيدمرشحزعيم جديد و : التستخدم نقاط قوتك لتحييد المخاطر كمث

إذا كددان الندداخبون قددد نفددد صددبرهم . وفددر أمددوال الدعايددة المدفوعددة، هددذا يعطيددك فرصددة للدعايددة المجانيددةو  -
برنامجندا االجتمداعي يقلدل . ين الجددد بشدكل أكبدرالمرشدحبالنسبة للحكومة الحالية فربما يقبلون الزعمداء و 

 . لبطالةمن الخوف من ا

 قوة
- ........................ 
- ........................ 
- ........................ 

 

 ضع 
- ........................ 
- ........................ 
- ........................ 

 

 فرص
- ........................ 
- ........................ 
- ........................ 

 تهديدات
- ........................ 
- ........................ 
- ........................ 
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 ؟يتدافعون مع  لكسب والء الناخبين وثقتهم لذينمن هم المنافسون القوياء ا -
 
 

 

 ؟ن يتبعها المنافسأ راتيجية التى تتوقعىستما اال -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما جوانب الضع  والقوة للمنافسين الحيويين كافة؟

 المنافسون القوياء

 

ين فةى فةى الحسةبان تلة  التوقعةات لحملةة منافسة  فينة  سةتكون ينندما تبخذع
 .ستعداد  لصد خططل  من الجاهنية واالوضع أفضل

كررى نفس العملية التةى قمتةى بهةا فةى تحليةل لنقةاط القةوة والضةع  لةدي  مةع 
 .خصم    وأعدى قائمة بالجوانب االيجابية والسلبية عند 

 
 

بع  السباب التةى قةد تةدفع النةاخبين  ىالتفتيش عميقا لتجد إلى ينقد تحتاج 
 .المرشحين المنافسينا عن   عوض  ل االقتراع إلى
 
 
 

 من هم المنافسون القوياء؟ - أ
 على أى مجموعات من الناخبين سيعمل هوالء المنافسون على السباق؟ - ب
أى اسةةةةةةترايجية وأى نمةةةةةةط مةةةةةةن الحمةةةةةةلت نتوقةةةةةةع أن يتبعهةةةةةةا هةةةةةةوالء المنافسةةةةةةون فةةةةةةى هةةةةةةذ   - ت

 االنتخابات؟
 ما خلفياتهم؟ ومواطن ضعفهم وقوتهم لكل ما يلى؟ - ث

 .فسين القوياءي الخلفية التعليمية للمنا/ص  .1
 .ي الوظائ  السابقة للمنافسين القوياء/ص   .2
 ي المناصب التى حصل عليها المنافسون باالنتخاب أو التعيين؟/ص  .3
 هل لديهم سجل حافل بمخالفات عامة أو بقضايا فى المحكمة؟ .4

 

 المحتملين المنافسينبحث عن الأسئلة 
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 نيةالخطوة الثا

 وضع الهداف
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 اتنتخاباالي حملة ناجحة هو الفوز في راتيجي ألستالهدف اال

 (أيا كان الهدف من الحملة:)أوال  تحديد هدف  علي ِ 

 .قضايا هامة في فترة الدعاية وأ إثارة موضوعات .0
  .يةنتخاباالتمثيل توجهي السياسي والعقائدي والحزبي في العملية  .2
  .مة ورقابة الجهات التنفيذيةة العاالفوز بالمقعد البرلماني للمشاركة في رسم السياسي .0

 :لذا يجب أن يتوافر في هدف  الصفات الربعة اذتية

 . كلما كان الهدف أكثر تحديدًا كلما زادت الحماسة التي سيخلقها وسط المؤيدين المحتملين: التحديد -0
تحقيقده أو  فإنه سيكون مدن المسدتحيل أن نعلدن إذا مداتممالم يكن الهدف قاباًل للقياس  :القابلية للقياس -2

والمرشدحة التدى ال تجعدل أهددافها قابلدة للقيداس لدن تعلدم أبددًا مددى واقعيدة . تعديل إلىذا كان يحتاج ما إ
 (وفقا لاهداف السابقة)  .بل واألهم أنها لن تستطيع أبدًا أن تدعي أنها حققت نجاحات فعلية، خططها

 .عنك الناس سوف ينصرف الوا  معقولة هداف أن يكون تنفيذها خالل مدة يج  لا :القابلية للتنفيذ -0
الطريدددق الوحيدددد لكدددى تحتفظدددى بثقتدددك فدددي نفسدددك هدددو أن يكدددون دافعدددك وملهمدددك هدددو الهددددف : لهةةةاماإل  -6

الهدف المباشر في هذه المرحلة هو الفوز بتأييدد أكبدر عددد مدن النداخبين فدي  يكون  ويج  أن". األكبر"
. س مدى النجا  في االقترا  من الهدف المحدددالدائرة، فاألصوات تظل هي المعيار األكثر أهمية لقيا

 (الكورة أجوان زي ما بيقول دمحم لطيف )مثل 

 وضع الهداف: الخطوة الثانية  

 لنفر 

  إلى الفون ن بحملتيأن  تهدف
 بمقعد في البرلمان 

 

البد أن تحددى كيفية الوصول 
 للهدف 
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هددو الهدددف  مجلددس النددوا يددرتبط بهددذا أيضددا أندده حتددى بالنسددبة للحدداالت التددي ال يكددون الفددوز بعضددوية  
أنهم المباشدر للمشداركة بالترشددح، فإنده يجد  علددى المرشدحة وأنصددارها التصدرف بطريقدة تؤكددد االنطبداع بدد

 .يعملون من أجل الفوز
 
 
 
 
 

 :التركين على المعلومات اذتية خدام المعلومات المستقاة من بحث   ليتم وضع الهداف و استواذن علي  

 ؟السكان فى الدائرة لىاماذا يعنى إجم
إن هدددذا المصدددطلح يتضدددمن  .دائرةات القددداطنين فدددى الددد/السدددكان نقصدددد بددده هندددا كدددل المدددواطنين لىاإجمددد
فدإن الدرقم ومدن ثدم،  .ذين لدم يبلغدوا السدن القانونيدة لالقتدراع وغيدر المسدجلين فدى الددائرةوالفتيدة الدطفدال األ

 .فى الدائرة ذاتهاعدد الناخبين  إجماليكبر من للسكان يعد أ جمالياإلحصائى اإل
 ؟ات/للناخبين جمالياإلماذا يعنى العدد 

ن أيددة مدا ويمكددن نتخددا  فدى دائدرة انتخابااللين هدو كدل الندداخبين المخدو ( ات /للندداخبين جمدالياإلالعددد ) 
 .اتنتخاباالينتخبوا فى هذه 

 ؟المقترعون الناخبون  :ماذا يعنى
  .ىنتخاباال االقتراعبها فى  اإلدالءيعنى األصوات المتوقع ( المحتمل االقتراع) 
النداخبين الدذين  ن تعدين عدددوفى معظم األحوال يمكنك أ. بصوته اإلدالءأو  االقتراعيقوم كل ناخ  ب ال

ات األخيدرة نتخابداالفدى % 02فدإذا كاندت نسدبة المقتدرعين . ات السابقة المماثلدةنتخاباالسيقترعون مقابل 
ن نسددبة ات لتغيدر مجددرى الوضدع هنداك، يمكنددك أن تتوقدع أنتخابداال، ولدم تضدف عوامددل جديددة فدى هددذه 

 . ات الراهنةنتخاباالفى % 02 إلىالمقترعين قد تصل 
 صوات اللنمة للفون؟كم عدد ال

عددد النداخبين المطلدوبين لضدمان تحقيدق  اليجمدإ إلدىونعنى به النظدر ( هذا يعد رقما إحصائيا تقديريا) 
 .ىنتخاباالالفوز فى التنافس 

 اليمددن إجمدد% 23ذلددك األمددر يعنددى تحقيددق نسددبة  ، فددإنأغلبيددة الندداخبين للفددوز إلددىفددإذا كنددت تحتدداج  
، أكثريدة أصدوات المقتدرعين إلدىفى معظم األحوال تحتداج . جيحى واحدصوت تر  إلىباإلضافة  الناخبين

 .على األصوات المقترعة للمنافسين أكثرية األصوات لمرشحتك لتزيد أو

 شري  في التخطيط والتنفيذ فريق العمل 
 والمكررة عن الشعارات الجوفاء يعدتبا . 
 كاإلدالء بأصواتهم لصالح على ات/الناخبين عي شج. 
 أو االنضمام ألعمال العنفالعنف  انبذي . 
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 وضع أهداف الحملة 

 
، معلومددات المسددتفادة مددن بحثددك السددابقخدام الاسددتب

، ثددم اعملددى علددى دمددج قددومى باإلجابددة عددن األسددئلة
 :لمكتوبة اإلجابة فى خطة الحملة ا

 
 
 ؟فى دائرتك( سواء كان لهم الحق في التصويت أم ال )عدد السكان كم  -0
 ؟اتنتخاباالكم تتوقعى نسبة المقترعين الذين سيدلون بأصواتهم فى هذه  -2
 ؟كم عدد المرشحين الذين سيتنافسون على المنص  ذاته -0
 ؟كم عدد المرشحين المنافسين الذين تعديهم أكثر جدية -6
 ، ما نسبة األصوات التى سيحصل عليها كل مرشحة؟ات هذا اليومنتخاباالإذا جرت  -2
 ؟الالزمة لتحقيق الفوز االقتراعكم نسبة أصوات  -1
 ؟الالزمة لتحقيق الفوز االقتراعما العدد الصحيح من أصوات  -1
 

 

 

  

 الخطوة الثالثة 

 لناخبيناستهداف ا
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بييةد مرشةح  وب إقناعةل لتبعدما تم تحديد عةدد الصةوات المطلوبةة لفةون  يبقةى أن تحةدد عةدد النةاخبين المطلة
 .ومساندتل

ناخبين اذخرين الةذين لةم يصةوتوا ات مختلفين عن ال/ويقتضى االمر أن تحددي ما الذى يجعل أولئ  الناخبين 
  "داف الناخبينهاست"ة يطلق عليها وهذ  العملي .لنا

بة جاسةةتعدادا للاسةةتهداف هةةو تحديةةد أى مةةن المجموعةةات ضةةمن قطةةاع النةةاخبين تعةةد أكثةةر سةةتوالهةةدف مةةن اال
 .تستطيعي أن تركني وتكثفي كل جهود  عليهم الي  وبالتيناال

 

 

 :هداف بالغ الهمية لسببين ستيعد اال

 .وبالتالي نضمن التوظيف األمثل لهاضبط إنفا  موارد الحملة والتى تشمل الوقت والمال والبشر : األول 

 .تطوير رسالة فعالة إلقناع أولئك الناخبين المستهدفين: الثانى 

 

 

ينبغددى أن نحدددد مددا الددذى ، ات أو أقددل مددن ذلددك لددودالء بأصددواتهم لمصددلحتنا/مددادام علينددا إقندداع نصددف الندداخبين
 .الينا أقر هم يجعل

 : هناك أسلوبان لتحديد ذلك األمر وهما  

 هداف الجغرافي ستاال .0
 .وبينظم الحمالت تستخدم كال األسلومع(  ةأو الديمغرافى) هداف وفق السمات السكانية ستاال .2

 

 

 استهداف الناخبين: الخطوة الثالثة  

 ما هو استهداف الناخبين؟

 لماذا استهداف الناخبين؟

 كيفية االستهداف ؟
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( س)المرشددحة : مددثالف وفقددا لموقعددة السددكنيهداف الجغرافددي ببسدداطة تحديددد مددن سدديعطي صددوته لنددا سددتنقصددد باال
وهددو ( طددرة ) يعدديش فددى منطقدة ( ص) وهددى معروفددة ومقبولدة بددين جيرانهددا والمرشدح ( المعدادي)تقطدن فددى منطقددة 

 .معروف ومقبول بين جيرانه

 ون مددددن منطقددددةسدددديأت( س)معظددددم المؤيدددددين للمرشددددحة  
( س)سيقتضدددى األمددر أن تدددذه  المرشدددحة و ( المعددادي)

لندداخبين القدداطنين هندداك قندداع اإل( كوتسدديكا)منطقددة  إلددى
المرشددددحين فددددى ى مددددن هددددم والء سددددابق ألوالددددذين لدددديس ل

ة وسدددددتكون /نهدددددا أفضدددددل مرشدددددح لتخبدددددرهم بأ، التندددددافس 
 إلددددىالمرشددددحة غيددددر موفقددددة ومهدددددرة لوقتهددددا لددددو ذهبددددت 

إقندددداع القدددداطنين هندددداك وجيددددران  لتحدددداول( طددددرة) منطقددددة
وهدددذا مثدددال واضدددح وبسددديط  3 االقتراعبددد( ص) المرشدددح 
ف بمثل هداستات ال يكون فيها االانتخابن هناك علما بأ

 .ى حالهذه السهولة على أ

اع الندددداخبين ونسددددبة نددددوع األداء فيهددددا وقابليددددة اقتندددد يددددة السددددابقة لنعددددرفنتخاباالن نراجددددع الحمددددالت أ المهةةةةم علينةةةةا
ا تركيز اإلنفا  علدي وبالتالي علين. ابقةات السنتخاباالفضل من بيانات أويمكننا معرفة ذلك على نحو . نيرعالمقت

منعا لدخول منافسينا في مناطقنا وكذلك التركيز علي المناطق التي ال تقترع بالطريقة نفسدها فدى كدل  ماكن نفوذناأ
 .(كوتسيكا)ات مثل نتخاباال

يعندي ال تعطدي المقعددين لدنفس الحدز   منقسةم" تصةويت " نحدن بصددد دائدرة  ذات هذه القراءة تجعلنا نحدد هل  
الدددوائر ذات وتعددد  ات ألخددرى انتخابددالتددي تغيددر بوصددلتها مددن   "التصةةويت المتحةةول أو التيددار أم دائددرة مددن نددوع  

  .ملةجهود الحطريق من دوائر الناخبين الممكن إقناعهم عن " أو التصويت المتحول " التصويت المنقسم"

 ية المتباينةنتخاباال و هنا  تكتيكات مختلفة للدوائر 

 وضع عدد من الملصقات في المناطق التي يتركز فيها قوة المنافس  -
 ية لغرض ترسي  وتأكيد السيطرة علي مناطق النفوذنتخاباالسلسلة من التظاهرات  -

 

 االستهداف الجغرافى -1
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ويمكددن تقسدديمها وفقددا  .أو شددرائح فرعيددة مجموعددات عدددة إلددىهداف الددديمغرافى تقسدديم قطدداع الندداخبين سددتيعنددى اال 
بدا وغال .التعليم أو المهنة أو أية سدمات أخدرى ، أو  مستوى الدخل(   gender:الجندر) للعمر أو النوع او الجنس

 .نفسهمما تستخدم فى تعريف األفراد بأ

خدام العنصددر اسدتويمكدن ، خدام المسددتوى االقتصدادي أو المسدتوى التعليمدياسدتذلدك  ومدن األمثلدة الواضدحة علدى 
سدكانية  وال بد من اكتشداف سدمات( دلتا  –صعايدة  –أشراف  –عر  )أو اإلثنى ( مسيحيين  –مسلمين )الدينى 
ن كدل مجموعدة متشدابهة ينطدوى علدى القدول بدأ، ذلك المنوال والغرض من تقسيم السكان على  .خدامهاستأخرى ال

ات للمرشددح نتخابدداالسددوف تقتددرع فددى  اليوبالتدد، ماثلددة اهتمامددات مت –رجددح علددى األ –مددن الندداخبين سدديكون لهددا 
  .نفسه

 . ع أخرى شرائح وفرو  إلىلتعمل على تقسيمة ، حديمكننا دمج تلك المجموعات فى قطاع وا، وبعد ذلك 

 إلددىوالددذين قددد يقسددمهم (   gender) النددوع االجتمدداعي  إلددىيمكننددا تقسدديم جمهددور الندداخبين  .فعلدى سددبيل المثددال
فئة ، (ذه النسبة صحيحة فى كل األحوالال تفترض أن ه)من الذكور وما يماثلها من اإلناث %  23نسبة  حوالي

ت اللواتى لهن اطفال سيمثلن فئة أصدغر ومتفرعدة مدن والنساء العامال. عامالت ستكون فئة فرعية صغيرةالنساء ال
بريداض األطفدال _ خاصدة بصدورة _ن تى لديهن أطفال يحتمل أن يهدتممفالنساء العامالت واللوا. النساء العامالت

  .وحضانتهم

 هداف الناخباتاست: مجموعتنا الديمغرافية  

سيدات مثلهن إلةي عةدم ثقةة المةرأة فةي المةرأة كمةا يرجةع إلةي  انتخابيرجع الباحثين عدم إقبال السيدات علي )
مةةن الدرجةةة  مةةرأة إنسةةان االمةةومي الةةذي جعةةل ال سةةيادة ثقافةةة التمييةةن الطويلةةة ضةةد المةةرأة منةةذ انهيةةار المجتمةةع

مكانياتها  (الثانية وشك  في قدراتها العقلية وا 

مجموعددة  أي إلددىن ننظددر ينبغدى أ حدين  نحدددد المجموعددات التددى يمكدن إقناعهددا للتصددويت لنددا، فدى أغلدد  األحددوال
ديمغرافيدة مجموعة الال إلىنتمي التي ت على األرجح أن المرشحة، نات يعتقد/ن الناخبينأل، نتمى المرشحة نفسهات

وتحقيددق علددى تمثيددل مصددالحها قدددر ويحتمددل أن تفهددم همومهددا أكثددر وت، وعددةنفسددها يصددبح مثددل بقيددة أفددراد المجم
 .تطلعاتها
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تعريدددف ، حتدددى فدددى أفضدددل الظدددروف فدددإن علًمدددا دقيًقددداهداف الدددديمغرافى لددديس سدددتنؤكدددد القدددول مدددرة أخدددرى أن اال 
 : هى ؛لثالثة عوامل رجع ذلكيشوبه الغموض ويالتقسيمات الديمغرافية الفرعية 

العتبدار المجموعدات التدي األخدذ فدي ا إلدىي يدفعهم انتخابفس األعداد الكبيرة من المرشحين فى كل تنا  .0
 .رعلى ما يقل عن نصف األصوات بكثيقد يحصلون منها 

 .الديمغرافية المتوفرة والصحيحةغيا  البيانات   .2

فاتهم السدكانية د لتحديدد مصدالح محدددة وفدق سدماتهم وصدفدراستوى التطور للوعي الدذاتي بدين األم تدني  .0
 .او الديمغرافية

 

 

ك الجمهدور المسدتهدف كافدة فدراد ذلدجهددا لفهدم أ ن حددنا الجمهور المسدتهدف لحملتندا ينبغدى أن تبدذليبعد أ 
 .الصفات القياديةتحليل القضايا والمواقف والقيم و  ىقوم بتحليل الجوان  األربعة أن نوينبغى أ

 قضايا ال 

ن ينبغدى أ ؟اتنتخابداالات يجلسون  لتبادل المالحظات عدن هدذه /ما القضايا المهمة التى ستجعل الناخبين  
 ؟كثرالقضايا التي يهتم بها الناخبون أنعرف ما 

ينبغددي و . كدون أكثدر تحديددا قددر اإلمكدانن نالمهدم أ ؟ون السياسدة الخارجيدةاعيدة أم شدئاالجتم االقتصدادية أم 
 .ما ن تقول بالتحديد ما ينبغى عمله لحل مشكلةأ ةلمرشحعلى ا

قددانون يلددزم أهددل نجاحهددا فدي تقددديم مشددروع  حالددة نفسددها فددي المرشدحة حددق المدرأة فددي الميددراث كددأن تلددزم فمةةثل  
ن والتركدة لضدمان وصدول النسداء ادة الوفداة بضدرورة تحديدد الدوارثيخراج تصدريح الددفن وشدهاسدتالمتوفى وقدت 

 .الحرمان واالضطهادال من التحدث فى العموميات عن لحقهن في الميراث بد

 المواق   

  ؟هل الناخبون متفائلون بالمستقبل أم متشائمون 
 ؟هل يثقون بالحكومة أم ال  
 ؟م بالتدهور عن السابقهل يشعرون بالتحسن أ 

 مشاكل االستهداف 

 تحليل الناخب
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 ؟قرار على الوضع الراهنستم االهل يريدون التغيير أ  

 : القيم  

  ى قيمددة أ: علددى سددبيل المثددال ؟ات فددى جمهددورك المسددتهدف/الندداخبين الجوهريددة التددى توحدددمددا القدديم
  ؟الحماية االجتماعية أم الفرص االقتصادية: حو أكبريقدرون على ن

 ؟جتماعى أم الحرية الفرديةالنظام اال  
 ؟دور القيم الدينية للمجموعة المستهدفة 

 : الصفات القيادية  

 ؟همات فى قادت/ن يراها الناخبون أى صفات يريد أ 
  كيدة تعمدل قيادة شدابة ودينامي إلىم يتطلعون ار القيادة المستقرة ذات الخبرة أمر است إلىهل يتطلعون

م قائددددا يجسدددد همدددوم المدددواطن هدددل يفضدددلون قائدددًدا مددن نخبدددة المفكدددرين أ علددى قلددد  السدددلطة القائمدددة
  ؟العادي
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 لرابعةالخطوة ا

 رسالة فعالةد إعدا
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، شددحة وبرنامجهدداللتعريددف بالمر  ان مددوجز وصدداد  ومقنددع يوجدده لجمهددور الندداخبين وسددكان الدددائرةهددى بيدد الرسةةالة
 .ات وأهمية التصويت لصالح المرشحةنتخاباالوتحفيزهم على المشاركة فى 

 

 

 

 

 اد رسالة فعالةإعد: الخطوة الرابعة  

 ما الرسالة؟

 ات؟ماذا يهم الناخبين ومن أين يحصلون على المعلوم

 عن الناخبين  المرشحة هنا  أمران مهمان ينبغى أن تتذكرهما
 ؟ماذا يهم الناخبينيتضمن  :ولاأل -
 .على المعلومات لعلى مصادرهم للحصو  ي والثانى ينطو  -

 

 الغر  من الحملت هو اإلقناع 

 

 يجب علي 

أن تقنعى الناس أن  المرشحة 
 الجديرة بصوتهم

إن لم 
تتمكنى 
من إقناع 
 الناس

 لن تفونى 
 طريق  إلقناع الناس بالتصويت ل 

إعداد رسالة فعالة 
 للحملة
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 :قائمة أولويات للناخبين تتمثل فيما يلى 

ن كانوا يملكون نقودا كافية للمعيشة أم -0  ؟ال كيف يعملون فى وظائفهم وا 
 ؟كيف تسير أمور أطفالهم فى المدرسة وأمورهم فى الحياة -2
 ؟يةنتخابااللجموع الناخبين فى الدائرة  ا مشترًكاجتمعية التى تمثل اهتمامً ما هى المشكلة الم -0
 ؟ات فى الغدنتخاباالثم لمن سيقترعون إن كان يوم  -6

 

 

 :عشر متطلبات لرسالت 

. التكيقدرأ رسد مواطًندا بسديًطاجعل ا :مفهومة- 0
فدإذا لدم يفهدم مدا تقولده الرسدالة فإنهدا غيدر مناسدبة 

 .للحملة
علددددى الرسددددالة المحوريددددة أن تكددددون  :مةةةةوجنة- 2

 .مختصرة ومفيدة
ضددددبابية  ال يريددددد الندددداخبون وعددددوداً  :واضةةةةحة-0

ولكن يريدون أن يسمعوا بصوت قوي وواضح مدا 
 . الذي يدافع عنه الحز  أو المرشحة

ر النددداخبون يجددد  أن يشدددع :جذابةةةة وملهمةةةة- 6
رتبداطهم بالرسددالة وذلدك يعنددي أن الرسدالة يجدد  با

 . أن تحتوي على شحنة معنوية ما
ات وتحتدرم خبدرة نتخابداال أثنداءأن تعكدس األحدداث التدي تحددث يجد  علدى الرسدالة المحوريدة  : وثيقة الصةلة -2

 .الناخبين
بددك أو منددك أنددت ولدديس مددن أى حددز  رسددالتك بأنهددا قادمددة مددن حز يجدد  أن يسددتطيع الندداخبون تمييددز  :التميةةن- 1

 .آخر أو مرشحة آخرى 
يجابيةةة- 1 ى احتقددار ى الندداخبين واليجدد  أن تحتددوي علددى أعلدد يجدد  علددى الرسددالة أن تعددرض خيدداراً  :محترمةةة وا 

 .اآلخرين أو للناخبين أنفسهم ات/أو المرشحينلاحزا  
أن تكددون واثقددة فددي رسددالتها ولكددن  يهدداعلويجدد  . ال تمتلددك المرشددحة احتكددار الحقيقددة :واثقةةة ولكةةن متواضةةعة- 3

 .مفتوحة أمام األفكار والتطورات األخرى 

 صفة الرسالة الجيدة؟

صفة 
الرسالة 
 الجيدة 

 مفهومة
 موجنة

 واضحة

جذابة 
 وملهمة

وثيقة 
 الصلة

 التمين

محترمة 
 يجابيةا  و 

 واثقة

 المصداقية

 التحفين
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وقتهددا فقدددط . يجدد  أن تتجدداو  رسددالتك مدددع الصددورة التددي يكونهددا الندداخبين عندددك أو عددن حزبددك :المصةةداقية- 9
 .هم بالتصويت لكيأن تقنع ينتستطيع

سدبق أن قددمتها المرشدحة إذا مدا كدان سدبق  ن الرسالة ال يج  أن تختلف بشكل جذري مع الصورة التديإذلك فول 
ويجد  أن تتفدق الرسدالة والصدورة التدي تقددمها مدع  .لها الترشح أو الصورة التى قدم الحز  بها نفسده فدي الماضدي

 .في البرنامج في الرسالة المحوريةي ويج  أن تظهر النقاط األساسية نتخاباالالبرنامج 
الهددددف فدددي النهايدددة هدددو أن تددددفع النددداخبين ليقومدددوا بالدددذها  لصدددندو  بدددالطبع فدددإن  :الديناميكيةةةة والتحفيةةةن -03
بدددع وسددائل مختلفددة تجعددل الندداخبين يرغبددون فددى لددذلك يجدد  علددى المرشددحة أن ت  . والتصددويت لددك فعليدداً  نتخددا اال
 . بأصواتهم لصالحها اإلدالءشاركة و الم
 

 

 :وتتكون الرسالة المحورية من ثلثة عناصر

 المشكلة  -    0

 الحل  -    2

 تجاه اال -    0

يددتم )ا وتددوفير فددرص عمددل طفالنددتعلدديم أفضددل أل نريدددو . ا اقتصددادًيا واجتماعًيددانحددن نريددد أن نقددوي بلدددن:  مثةةال
ورعايددددة صددددحية أفضددددل وتحقيددددق األمددددن للمجتمددددع عامددددة والنسدددداء واألطفددددال علددددى وجدددده ( ، نسددددبةتحديددددد رقددددم
 .الخصوص

 

 

 .الدائرة وناخبيسكان ركيز على المشكالت التي تواجه الت .0

الوضدددو  فدددي اقتدددرا  أسدددالي  حدددل هدددذه المشدددكالت، علدددى أن تتسدددم الحلدددول المقترحدددة بالعمليدددة والقابليدددة  .2
 .للتطبيق

 .االنطال  من مشكالت أهل الدائرة لمناقشة المشكالت العامة التي تواجه المجتمع ككل .0

، فالندداس قددد تظهددر إعجابددا العقالنيددة واالعتدددال فددي طددر  اإلصددالحات المطلوبددة علددى المسددتوى الددوطني .6
 .بالحلول المتطرفة، ولكنها نادرا ما تكون مستعدة لمساندتها

 صياغة الرسالة االنتخابية

 مكونات الرسالة المحورية
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، وليس فقط تحديد ما هي األهداف المطلو  "كيف يمكن تحقيق األهداف المرجوة؟"السؤال  اإلجابة على .2
 "تحقيقها؟

اذبيدة وتوظيفهدا فدي عارة بعدض عناصدره األكثدر جاسدتتوظيف المناخ العام السياسي السائد في المجتمدع، و  .1
 . يةنتخاباالالحملة 

عانة بناشددطات مددن السدديدات والفتيددات، سددتالتوجدده للناخبددات مددن النسدداء، ومددن الحتمددي فددي هددذه الحالددة اال .1
عانة سدددتيمكدددن اال)لدددك زيدددارتهم فدددي مندددازلهم، بغيدددر حدددرج التحددددث للنسددداء، بمدددا فدددي ذ بحيدددث يسدددهل علددديهم

 (.لمجتمعيةأو المنشطة ا بالرائدات الريفيات والصحيات

 

 

 :جمهور الناخبين ومندددها إلىالتى قد تعيق وصول الرسالة ألمور علينا االبتعاد عن مجموعة من ا

األحددزا  فددي  التددي يسددتخدمها السياسدديون ومسددئولوبعددض المصددطلحات  :المصةةطلحات أكثةةر مةةن الةةلنم -0
ن يفهمددوا معناهددا أو سددوف فإمددا إنهددم لدد، حيدداتهم اليوميددة تعتبددر بددال أى معنددى بالنسددبة للناخدد  المتوسددط 

خدام اسدتلدى المرشدحة أن  تتجند  علدذلك يجد  . تعني شيئا مختلفًا تمامًا بالنسبة لهم عمدا يعنيده الحدز 
 . المصطلحات المعقدة أو الرسمية

تندتج تلدك الجمدل . في بعض األحيان تحتوي الرسالة المحوريدة علدى جمدل بدال أى معندى :اللغة المخفية -2
شددق األنفددس وبددالكثير مددن التنددازالت أو تددم وضددعها فقددط ألندده يجدد  أن يكددون عددن صددراعات تددم حسددمها ب

! لقدومى بمحمدو تلدك الجمد. هناك شيئًا يقال عن قضدية بعينهدا ال يملدك الحدز  عنهدا رؤيدة واضدحة بعدد
لدذلك ال تقدل عبدارات مثدل . طدال  مدن أن تقدول كلمدات معدومدة المعندىأال تقول شيئا علدى اإل األفضلف
ونحن ننوي أن نبدأ بفتح حوار حولها مع . تواجهنا في قضية البيئة تتطل  تحركا عاجال التحديات التي"

 ."كل األحزا  المعنية
ين حشدددالمر  رسدددالتها المحوريدددة للتفريدددق بينهدددا وبدددين بقيدددة المرشدددحة يجددد  أن تسدددتخدم :الرسةةةائل السةةةلبية -0

أن تبندي  األفضدل. تهم فقدطلكن إياك أن تسقط فدي فد  محاربدة اآلخدرين أو الدرد علدى ادعداءا، واألحزا 
 .قوة الخاصة بكالعلى نقاط 

 
 
 
 
 

 رصد نقاط القصور فى الرسائل
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 .إن شعار الحملة أو رمز الحملة هو أحد عناصر الرسالة الفعالة لها -
 .كون شيئا بسيطا يسهل التعرف عليهينبغى أن ي -
 .ون أو لونين متناسقين لهذا الرمزيضا أن تختار لوينبغى أ -
 .واد الخاصة بحملتكوان فى كل الملوينبغى أن تستخدم نفس األ -
 .ومتميزاً  ن يكون الرمز فريداً ينبغى أ -
 .هذا الرمز على كل مطبوعات الحملةن يظهر ينبغى أ -

 

 

 :ن تتوفر فيل الصفات اذتية جب أن يكون لها شعار مكتوب ويجب أكل حملة ي

ا للشددددددددخص ا ومفهوًمددددددددومنطقًيدددددددد اقصةةةةةةةةير   -0
 .العادى

ضعه فى كل المدواد الخاصدة فيتم و  امكرر   -2
ملددددددددة، ويددددددددذكر فددددددددى كددددددددل اللقدددددددداءات بالح

 .والدعاية
 . طوال فترة الحملة اموحد   -0
ةةةةةةة -6 فاندددددددت تريدددددددد أن يحفدددددددز النددددددداس  املهم 

 .لصالحكللتصويت 

 

 

 

 

 

 

 

 (اللوجو ) م للحملة الشعار المرسو 

 الشعار المكتوب للحملة 
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 الخطوة الخامسة 

 االتصال بالناخبين وحشدهم
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  !انتبهي

 .د من الفرص المختلفة لنشر رسائلك، ستتا  أمامك العديفترة الحملة أثناء

  ؛ف الناخبين برسالة الحملةلمرشحة لتعريالتى يمكن أن تستخدمها ا سنتناول أكثر الطر  شيوًعا

 .العادية تغطية إعالميةالحيانا ات المدفوعة، وأاإلعالنم يمكن أن تستخد فأحياًنا

 

 

لجنة التسويق والعمل : لجان رئيسية داخل فريق الحملة 0 ية لدنتخاباالتوكل مهمة الدعاية كما سبق وذكرنا 
. التطوع و لجنة التمويل لجنتي -وبشكل تكميلي-دها في ذلك تقنية، تساعالميداني، اللجنة اإلعالمية واللجنة ال

ية من المبادئ المعروفة لدي أغل  العاملين في هذا المجال بحيث يمكننا نتخاباالوعادة ما تعتبر أدوات الدعاية 
 .القول أن معرفتها ليست معضلة

 

 

 

 

 

الحدز  التدى  أو أفكدار فكارهدابية لشخصها والترويج ألتستخدمها المرشحة لتحقيق الشع مجموعة األدوات التي هى
 تنتمى له بهدف الحصول علدى التأييدد المطلدو  مدن النداخبين حتدى يتحقدق لهدا الفدوز، وتتمثدل أهدم وسدائل الدعايدة

 : فى األدوات التالية

باختيدار يدوم  وتقوم بموجبها لجنة التسويق والعمل الميداني بالتنسيق مدع لجندة المتطدوعين :أداة طرق البواب -0
ويدتم يومهدا . ق سدكنية محدددةيتم فيه نشدر عددد كبيدر مدن متطدوعي الحملدة بصدورة مكثفدة فدي منداط أسبوعأو 

  .االجتماع بالمتطوعين وتزويد كل منهم بخريطة مبسطة توضح الشوارع التي سيقوم بتغطيتها صباًحا
يدتم توجيده المتطدوع بخصدوص طريقدة  وأهم نقاط القوة فدي برندامج المرشدح ونقداط الضدعف فدي المنافسدين كمدا

ويطل  من كل متطوع بعددها االتجداه فدي . من المرشحين المنافسين االرد على أسئلة الناخ  فيما يثار ضده

 االتصال بالناخبين وحشدهم : الخطوة الخامسة  

 الدعاية االنتخابية  

 وسائل الدعاية 

مدام النداخبين والغدرض الرئيسدى أ انفسه المرشحةبها  مقدت يهى الصورة الت الدعاية االنتخابية
 لندوا جل الفدوز بعضدوية مجلدس اأكبر عدد ممكن من أصواتهم من أعلى منها هو الحصول 

سددالي  والمهددارات الضددرورية فددى مرشددحة علددى اسددتخدام عدددد مددن األللالدعايددة الفعالددة  وتعتمددد
 التعامل الفعال مع الناخبين ومع المنافسين 
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صحبة متطوع آخر للشوارع المبينة فدي الخريطدة الخاصدة بده 
مددن أجددل إطددالع الناخدد  بشددكل سددريع ومبسددط علددى برنددامج 

في المنزل أو عدم رغبة حد وفي حالة عدم وجود أ. ةالمرشح
 أورا  الدعايدة الخاصدةالساكن في فتح البا ، يترك المتطوع 

 .على با  البيت ةالمرشحب
وقد تصبح هذه اآلليدة غيدر ذات جددوى فدي مصدر إذا لدم يدتم 
مواءمتهددددا مدددددع الواقدددددع المصدددددري الدددددذي سددددديعتبرك فيددددده أغلددددد  

ن حاولددت ن" مجددرد مندددو  إعالنددات"السددكان  فددي ذلددك حتددى وا 
مددا سدديكتفي السدداكن بددالنظر مددن  اء البددا  الددذي غالًبددامددن ور 

عدددن ( أو بأشدددياء أخدددرى )عينددده السدددحرية مدددع االعتدددذار بلباقدددة 
لذلك فمدن المهدم عندد القيدام بهدذه الحمدالت اصدطحا  . فتحه

 .سكان المنطقة أو أحد قيداتها الطبيعيةحد أ
 

بدوا  التددي تسددتهدف مندداطق جغرافيددة علددى خددالف أداة طددر  األ :خدمةةة البنةةو  التليفونيةةة والرسةةائل القصةةيرة -2
التسدددويق  وتقدددوم لجنتدددا. معيندددة محدددددة، تسدددتهدف أداة البندددوك التليفونيدددة فئدددات اجتماعيدددة أو مهنيدددة أو عمريدددة

الحملة في أحدد مقدرات  يجتمع فيها متطوعو أسبوعنة من كل والمتطوعين بموج  هذه األداة، بتحديد أيام معي
ولكدن مددن " طدر  األبددوا "فرغدون لتأديدة نفددس المهمدة الموكلددة لمتطدوعي الحملدة لعددد معددين مدن السدداعات ويت

 .خالل االتصال الهاتفي بقائمة موجهة من الناخبين أو عن طريق الرسائل القصيرة
 

فددى مددن أحددد األدوات المسددتخدمة منددذ زمددن طويددل  تعتبددر البادجددات الدعائيددة :بادجةةات المواصةةلت العامةةة -0
تطبددع صددورة للمرشددحة أو لرمددز الحددز  علددي البادجددات مددع إحدددى الجمددل أو وعددادة مددا . يددةنتخاباالالحمددالت 

الشدعارات القصديرة التدي تعبدر عدن هويدة الحدز  أو عدن أحدد أهدم مطالبده التدي تميدزه عدن اآلخدرين بحيدث يدتم 
ذا كاندت ، وفدى حالدة مدا إخدامها كأحدد وسدائل تمويدل الحملدةاسدتمدؤتمرات الشدعبية و البيعها بثمن رمزي خالل 

بعد )ية ال يمكن فيها بيع تلك الوسائل الدعائية يمكن توزيعها أو لصقها فى األماكن المزدحمة نتخاباالرة الدائ
 .أو المواصالت العامة( الخروج من الصالة أمام المساجد والكنائس مثالً 
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 إلدىلسنا بحاجة  :"دوار الشعب" موتمرات الشعب ال الموتمرات الشعبية -6
يددة نتخاباالعقددد فدى مختلدف المنافسدات ة التدي ت  تعريدف المدؤتمرات الشدعبي

غيدر أن طريقدة . فهي أداة ذائعة االنتشار فدي العدالم كلده بمدا فيده مصدر
التعامل مع هدذه المدؤتمرات هدي التدي تجعدل مدن بعضدها ناجحدًا وتجعدل 

لددذلك نددزعم أن . مددن الددبعض اآلخددر مجددرد كددالم وتبديددد للمجهددود والمددال
 :شعبي مؤتمر عناصر أساسية لنجا  أي 2هناك 

هددددو المتحدددددث الرئيسددددي ولدددديس " الشددددع "هددددو أن يكددددون  :أولهةةةةا
التدي يجد  أال تزيدد مددتها بدأي حدال مدن األحدوال عدن ثلدث –المرشحة بمعنى أن المرشحة في كلمتهدا 

م الجمهدور عطي األولوية لما تريد هدى الحدديث عنده بدل مدا يهدتيج  أال ت -المدة المخصصة للمؤتمر
 . بسماعه والحديث فيه

هذه العناصر هي أن يتم المؤتمر بحضدور أحدد الشخصديات ذات الشدعبية التدي يثدق فيهدا أهدالي  ثاني
المنطقة المستهدفة بحيث يتناول في كلمته المطال  التي ينتظر أهالي المنطقدة مدن المرشدحة تحقيقهدا 

 .أو تضمينها في برنامجها
للجمهددور للتحدددث عمددا يروندده جدددير هددذه العناصددر هددي أن يددتم إفسددا  المجددال والوقددت الكددافي  ثالةةث

 .باإلصال  أو التعديل في برنامج المرشحة
مجموعة عمل خاصة مهمتها متابعدة  -داخل لجنة التسويق–هذه العناصر هي أن يكون هناك  رابعو 

دراجهددا ضددمن خطددة عمددل المرشددحة بددل والتواصددل مددع مقدددمي هددذه التوصدديات  توصدديات الجمهددور وا 
 .عمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل الحملدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةومحاولددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة إدراجهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم ضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددمن فريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق 

غالل مثل هذه المؤتمرات لبنداء قاعددة بياندات استهذه العناصر هي أن تقوم لجنة المتطوعين ب خامس
 .دقيقة بأسماء الحضور من أجل التواصل معهم الحقًا وتجنيد متطوعين جدد

 
ذاعدات األغدا :اإلعلنات والمةداخلت فةي المحطةات اإلذاعيةة -2 ني التدي خاصدة المحطدات اإلذاعيدة الترفيهيدة وا 

يستمع إليها أغل  المصريون لمدة ساعات خالل زحام المواصالت سواء كان ذلك في سياراتهم الخاصة، في 
  الميكروباصددات، أو التاكسدديات وهددو مددا يضددمن وصددول الدعايددة إلددى شددرائح متعددددة مددن الشددع  المصددري 

 .وتتولى مسئوليتها اللجنة االعالمية
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بالغهدددم، يصدددبح التواصدددل مدددع (ويتر، يوتيدددو فيسدددبوك، تددد) :البريةةةد االلكترونةةةي -1  المسدددتخدمين لتلدددك المواقدددع وا 
بمسدددددتجدات الحملدددددة وخطدددددط تحركهدددددا 

فريددددددق  المسدددددتقبلية شدددددديئًا يسدددددديرًا علددددددى
أال ننسدددى أن جمهدددور  ، بشدددرطالحملدددة

ال  فددددددى مصددددددر الفضدددددداء االلكترونددددددي
يمثدددددددل غيدددددددر شدددددددريحة محددددددددودة مدددددددن 

، وتقددوم بهددذه المهمددة اللجنددة الجمدداهير
 .التقنية

 

: يةةةةة علةةةةى قنةةةةوات التلفنيةةةةون اإلعلنلبةةةةرامج الحواريةةةةة والفيةةةةديوهات ا -1
وبموجدد  هددذه األداة تتددولى اللجنددة اإلعالميددة بشددكل مبكددر بقدددر اإلمكددان 

لعددد مددرات وتوقيتدات ظهدور المتحدددثين ( أو جددول)وضدع خريطدة زمنيددة 
باسددم الحملددة فددي المحطددات األرضددية والفضددائية وكددذلك خريطددة لعددرض 

ويجدد  المسددارعة بحجددز . فددي وسددائل اإلعددالم المختلفددةإعالنددات الحملددة 
يددة وقبددل نتخاباالهددذه المسدداحات قبددل وقددت كددافي مددن بدايددة فتددرة الدعايددة 

، ورغدم اهميدة هدذه  تكال  المنافسين اآلخرين عليها مع اقترا  هذه الفترة
 .األداة إال أنها بالغة التكلفة

 
 

المقدددددداالت فددددددي الصددددددحف ،  :أدوات أخةةةةةةرى  -3
التدددددددددى منشدددددددددورات الدعائيدددددددددة الملصدددددددددقات وال

تتضددددددمن اسددددددم المرشددددددحة وشددددددهرتها ورمزهددددددا 
وشعارها  الحزبي هائى وصفتها وانتمانتخاباال

وصددورتها التددى قددد تننشددرها برفقددة قيددادات أو 
رمددددددوز لهددددددا شددددددعبيتها وعددددددادة تسددددددتخدم هددددددذه 
المطبوعددددات فددددى شددددكل بطاقددددات تحمددددل فددددى 

 .الجي 
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 ية الفعالة نتخاباال المهارات االساسية للدعاية 

 التركين على قضايا الدائرة  -    أ
كثدددر باالهتمامددات والقضدددايا األ نددوع الدعايدددة التدددى تريددد المرشدددحة نشددرها فدددى دائرتهدددا  ن يدددرتبطأ يجدد 
شددر مددع مددا يدددور فددى ذهددن هميددة لدددى الندداخبين فالدعايددة الناجحددة تقددوم علددى التواصددل المباوأ  إلحاحدداً 

 .االفكار عن هذه لتعبير الجيدفكاره وقضاياه وقدرة المرشحة على االناخ  من أ
 
 يةنتخاباال  التعهدات/مهارة صياغة الوعود -    ب

ة المددى وثانيهمدا الوعدود أولهمدا الوعدود طويلد: يدة نتخاباال التعهددات/هناك شكالن شائعان مدن الوعدود
تمويدل حكدومى عبدر عددة  إلدىأى يحتداج تنفدذيها  ،هداف طويلدة المددىأ  إلىتنصرف  األولىو . الوقتية

مشددددكالت مباشددددرة يمكددددن أن تتحقددددق خددددالل عدددددة شددددهور وقبددددل إجددددراء  إلددددىنوات والثانيددددة تنصددددرف سدددد
ات فددى بعددض الحدداالت وتعتمددد الدعايددة الناجحددة علددى الجمددع بددين هددذين النددوعين مددن الوعددود نتخابدداال
 .يةنتخاباال
 
 حل المشاكل التى تواجل الناخبين -    ث
صددوات هددم مددن تكددون لددديهم القدددرة علددى لا شددحين جلبدداً ن اكثددر المر ات أنتخابددثبددت الواقددع العملددى لالأ

بالتعداون )ن يكون لدى المرشحة القددرة همية كبيرة ألتأدية خدمات مباشرة الفراد الدائرة لذا فإن هناك أ 
مشدكالت الضدرائ  أو السدجل  على حل بعض المشاكل الفردية مثدل( مع الحز  والحكومة إن أمكن 

فدددى حالدددة عددددم القددددرة علدددى التواصدددل مدددع الجهدددات الحكوميدددة لتقدددديم ، و إلددد   --أو المرافدددق  التجددداري 
الخيريددددة )هليددددة عانة هنددددا بالجمعيددددات األسددددتيمكددددن االات بغددددرض جلدددد  أصددددواتهم /خدددددمات للندددداخبين

 (.والخدمية والتنموية وكذلك الحقوقية
 
 مهارة نقد االخر -و

رين حتى تقوم بدالرد عليهدا خكون على معرفة بأفكار وتحركات المرشحين اآليج  على المرشحة أن ت
مدر بكفداءة وحنكدة بحيدث ال تبددو دير هذا األوعلى المرشحة أن ت–ية نتخاباالومواجهتها خالل الحملة 

( أو برنددددامج حزبهددددا)فددددى موقددددف رد الفعددددل مددددن االخددددرين ، إذ أن عليهددددا ان تطددددر  نفسددددها وبرنامجهددددا 
ن ترد على آراء ومواقف وأ فى البرلمان جدر بتمثيلهمعلى حل مشاكل المواطنين واأل األقدر باعتبارها

يدة وبمدا يحدافب دومدا علدى مصدداقيتها وثقتدة نتخاباالالمنافسين بالشدكل الدذى تتطلبده ضدرورات الحملدة 
 . االناخبين فيه
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 :يةنتخاباال العوامل الموثرة على نجاح الدعاية 

 ى للمرشحةنتخاباال البرنامج  -1

  والوعود التى تقدمها المرشحة للناخبين للفدوز بأصدواتهمفكار ي هو مجموعة من األنتخاباالالبرنامج  
صدة مدن ناحيدة واالولويدات الخا( أو للحز )لها  ينتخاباالوعلى المرشحة مراعاة التوازن بين البرنامج 

 .ى منهمابالدائرة من ناحية أخرى بدون إخالل بأ

  المواننة المخصصة للحملة  -2

ية التى تتبعها المرشحة فى المراحدل المختلفدة للحملدة نتخابالاسالي  الدعاية الموازنة نمط وأ تحدد هذه
 :تذكر عدة أمور إلىونحتاج هنا 

عمددل الفتددات يددة مددوارد ماليددة وأخددرى عينيددة مثددل تبرعددات المؤيدددين بنتخاباالتتضددمن موازنددة الحملددة  -
 .ىنتخاباالتمرها ضافة مؤ استللمرشحة أو 

 .الحملة واعد الخاصة باإلنفا  علىيحدد القانون الق -

 .الموارد المالية المتاحة للمرشحةينبغى التخطيط للحملة ومسارها حس   -

دوات الالزمددة قبددل نفدق فيهددا علددى الدعايدة وكددذلك األتقدوم مددديرة الحملددة بتحديدد فتددرات الددذروة التددى ت -
 .ات مثل أقمشة الالفتاتنتخاباالأرتفاع اسعارها فى ذروة 

  التواجد فى الدائرة -3

 ،ن يكدون مقدر سدكنها وعملهدا بهداية الناجحة بمدى حضور المرشدحة بالددائرة كدأنتخاباالة ترتبط الدعاي
صواتهم لمن هو قريد  مدنهم ومدن يسدتطيعون االتصدال بده لحدل أى ون إعطاء أفعادة ما يفضل الناخب

لفريدق عمدل المرشدحة بدين النداخبين أمدر يسدهل مدن فكدرة االنتشدار  ، والحضدور أيًضدا مشكلة تدواجههم
 .يستخدمها بعض المرشحون المنافسون لناخبين والتصدى للدعاية المضادة التى قد بين ا
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 : بلي نفس  هذ  السئلةعلي  أن تس

 

  ؟ية فى الدائرةنتخاباال كي  أحقق التوانن فى الدعاية 

تقداالت كذلك، فمن الالزم على المرشحة أن تعدرف حجدم الددائرة ، أي المسداحة الجغرافيدة ، لمدا يتطلبده ذلدك مدن ان
مقر إقامتها أم المناطق المتراميدة األطدراف فدى دائرتهدا  إلى قر فهل ستبدأ بالمناطق األ. وترتي  أولويات دعايتها

أن تضددع المرشددحة أولويددات دعايتهددا علددى أسدداس  إلددىيددة؟ ونالحددب أن هندداك اتجاهددًا مددن المرشددحان يميددل نتخاباال
مدددى  إلددىوينصددرف معنددى البعددد وترامددي األطددراف فددى الدددائرة  )المندداطق البعيدددة والمتراميددة األطددراف فددى دائرتهددا 

على أساس أنهدا تبددأ بتعريدف نفسدها فدى هدذه المنداطق، والتعريدف هندا ( بعدها عن مقر إقامة أو عصبية المرشحة
ومنطدق هدذا . هدذه المنداطق إلدىالتعريف بشخص المرشحة، وبرنامج خدماتها التدي يمكدن أن تقددمها  إلىينصرف 

ي نتخداباالقدد تكدون لدديها معرفدة مسدبقة بشدخص المرشدحة، أو برنامجهدا  قر االعتقاد بأن المناطق األ االتجاه هو
 .وبالتالي فإنه يركز على األبعد ألنها قد ال تعرفه جيداً 

  ؟ما هي مفاتي  الدائرة

ك مجموعدة مددن وبدرغم أن كدل ندوع مددن الددوائر لده أدواتدده التدي يمكدن أن تكدون أكثددر فعاليدة مدن غيرهددا، إال أن هندا
 :ية متوازنة وفعالة، أهمها ما يلي انتخابالدائرة، وتحقيق دعاية " مفاتيح"القواعد العامة فى التعرف على 

 االهتمام بالمناطق البعيدة فى الدائرة [ 0]

يددة وهددي محدوديددة معرفددة المددواطنين بهددا مددن سددكان نتخاباالقددد تواجدده المرشددحة مشددكلة أساسددية فددى بدايددة حملتهددا 
 .طق البعيدة أو المترامية فى الدائرة، السيما مع اتساع المساحة الجغرافية للدائرةالمنا

ففي حين من المفترض فى المناطق القريبة أن يكون هناك بعض اإللمام القوي بالمعرفة الشخصية للمرشحة، فإن 
لددى أسددلو  دعايتهددا وكددل ذلددك سدديؤثر ع. حدددود المعرفددة قددد تكددون منعدمددة أو معرفددة ضددئيلة فددى المندداطق البعيدددة

 .ية، وكذلك فرص نجاحهانتخاباال

 اخترا  المناطق الصعبة [ 2] 

بدددرغم أهميدددة معرفدددة النددداخبين المسدددبقة بشدددخص المرشدددحة، فدددإن معظدددم الددددوائر تكدددون فيهدددا منددداطق ال تتمتدددع فيهدددا 
ا المرشدحة حتدى المرشحة بشعبية أو معرفة كافية بين النداخبين، فدإن لهدذه المنداطق مفداتيح محدددة يجد  أن تددركه

فيج  أن تالحب المرشحة بدايًة اختالف طبيعة هذه المناطق عن بعضها، فمدا يمكدن أن يدنجح . تستطيع اختراقها
 .فى منطقة قد يفشل فى مناطق بعيدة أخرى 
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 كي  تتعامل المرشحة مع الدائرة الجماهيرية؟

 "التعامل مع رأي عام متقل  المزاج" 

الجمدداهير تتحددرك فددى اتجاهددات تصددويتية غيددر منضددبطة، وأن حركددات التفاعددل  فددى الدددائرة الجماهيريددة، نجددد أن
ويدزداد األمدر صدعوبة إذا . اللحظية بدين المرشدحة والنداخبين هدي التدي سدتحدد نمدط التصدويت لصدالحها أو ضددها

 .المرشحة غير معروفة تكان

دد للتصويت فإنه يفضل االعتمداد ، فإنه فى حالة الدوائر الجماهيرية غير المنضبطة بمعيار محعلى هذا األساس
النددوادي الشددعبية أو ، أو التفاعددل مددن خددالل المقدداهي أو يددةنتخابااليددة علددى وسدديلة المددؤتمرات نتخاباالفددى الحملددة 

 .، أو أي ساحات للتجمعمراكز الشبا 

 كي  تتعامل المرشحة مع الدائرة التجارية؟

 " ؟..مصلحتي فين" 

الثقافددة السياسددية السددائدة لدددى  ر مصددلحية، أو نفعيددة فددى المقددام األول، وهددذا شددأنتتسددم الدددوائر التجاريددة بأنهددا دوائدد
 إلددىيعددودون ( كالموسددكي بالقدداهرة)فبددرغم حقيقددة أن الكثيددر مددن التجددار فددى المندداطق المحوريددة  .عمومددا" التجددار"

جدددد ، والحدددرص فدددإنهم يصدددبحون مدددن ذوي الثقافدددة المصدددلحية بحكدددم التوا( والسددديما مدددن الصدددعيد) األصدددول القبليدددة 
" م التصددويتية هددو ومددن ثددم، فددإن المعيددار األرجددح لدددى هددؤالء فددى تحديددد اتجاهدداته". مصدددر الددرز  " الكبيددر علددى 
 ".؟..مصلحتي فين

 ؟فى الدائرة الفرعية يةنتخاباال المناطق كي  نتعامل مع 

 (لوسط   الهجومالدفاع   ا)ية مثل ملعب كرة القدم وبل ثلث مناطق نتخاباال يمكننا اعتبار الدائرة 

 .ات من يمتل  منطقة الوسط يمكنل أن يتحكم فى الملعب والنتيجةنتخاباال وكما فى كرة القدم كما فى 

 ( :منطقة الدفاع : ) منطقة الصوات المويدة: أوال  

 :المنطقة التي تتمتع فيها بثقل  أووهي المنطقة التي تتواجد فيها األصوات المؤيدة للمرشحة، 

  المنطقة منطقة قبيلتها أو عائلتهاقد تكون هذه.  

 لبعض األهالي فيها أوقد يرتبط فيها اسمها نظير خدمات قدمتها، أو رعايتها. 

 شتهر فيهاأو قد يوجد بها محل عملها، أو ت. 

 أو أنها المرشحة األكثر شعبية فيها. 
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 .بقية المناطق إلى ولكن بداية ، من الخطأ أن تعتمد المرشحة على هذه المنطقة فقط وحدها دون النظر

ية كلهدا كوحددة واحددة نتخاباالراتيجيات الحملة التي تحاول أن تتعامل مع الدائرة استوهنا تأتي أهمية الخطط و 
 .وتقيس عدد المؤيدين فى كل مناطق الدائرة

 ( :منطقة الوسط : ) منطقة الصوات المتبرجحة : ثانيا  

حد  إلىية نتخاباالأنها المنطقة التي تؤثر بها أنشطة الحملة  وهذه المنطقة غير مضمونة ألي من المرشحين، أي
كبيددر، فددالتخطيط العلمددي للحمددالت يعتمددد الحصددول علددى أكبددر نسددبة مددن األصددوات فددى هددذه المنطقددة، وهددي التددي 

 .تظهر الفار  بين المرشحين

 تتميز هذه المنطقة بأنها أرض بكر يمكن أن تتغذى باألفكار والمقترحات. 

  أو خيدر كأنهدا إمدرأة)  شكاًل معيًنا فى األداء والحركدة، أو وصدًفا معيًندا يد أن تبني لنفسهاأي مرشحة تر ،
 .، يتم من خالل هذه المنطقة(واحتياجاتها ، أو مرشحة ملمة بمشاكل الدائرة ةسيدة مثقف

  تكدددون هدددذه المنطقدددة المثاليدددة لدددذلك، علدددى عكدددس منطقدددة الددددفاع ، التدددي مدددن المفتدددرض باألسددداس معرفدددة
 .واألقاويل ة الهجوم التي يكثر فيها الشائعاتناخبين بالمرشحة، أو منطقال

   أفكارهدادائمدًا يجد  أن تخضدع دعايدة المرشدحة فدى هدذه المنطقدة لمعدايير عقالنيدة، تكثدر فيهدا مدن طدر 
ن، أو الدددذين سددديعطون أصدددواتهم لمدددن المثقفدددون أو المتعلمدددو  وآرائهدددا، ألنهدددا مدددن المفتدددرض أن يزيدددد فيهدددا

 . ألفكار والمقترحات فى هذه المنطقةجذبهم با

  إذا شددئنا نسددتطيع القددول بددأن هددذه المنطقددة ستضددعف فيهددا النزعددة العاطفيددة، ألن األصددوات فيهددا ليسددت
 .موجهة لمرشح معين

 

 ( :منطقة الهجوم :)منطقة الصوات الجديدة : ثالثا  

نمددا يتمتددع بهددذه الميددزة األصددوات،  ال تتمتددع فيهددا المرشددحة بميددزة نسددبية مددنوهددي المنطقددة التددي مددن المفتددرض أ وا 
 .ن المنافسون اآلخرو 

  ية للمرشحةنتخاباالتعد من أصع  المناطق فى الدعاية. 

  الخطددأ الددذي يقددع فيدده العديددد مددن المرشددحين هددو أنهددم يتجدداهلون الدعايددة فددي هددذه المنطقددة، ويعتبرونهددا
 .مضيعة للجهد والمالابتداًء أنها ملك للمنافسين، ويقدرون أن الدعاية فى هذه المنطقة 
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  فقدددد . اات أن المرشدددحة إذا أرادت أن تدددنجح فإنهدددا ال تسدددتبعد أي منطقدددة مدددن دعايتهدددنتخابدددااليؤكدددد واقدددع
من أصوات منطقة الهجوم أو أقل، وقد تكون هذه النسبة من األصوات هي العامدل % 03تحصل على 

 .ات أو دخولها اإلعادةنتخاباالالمرجح فى فوزها ب

 مع الناخبين مهارات التعامل

   تحقيق التواصل مع الناخبين -1

 : يج  على المرشحة ان تحقق التواصل مع الناخبين عبر مجموعة من االسالي  أبرزها

 الدائرة  يلىاحترام مشاعر اه -    أ

وفددى  يددة بددلنتخاباالن تحتددرم الطقددوس والعددادات التددى قددد توجددد فددى منطقددة مددا داخددل دائرتهددا يجدد  علددى المرشددحة أ
 .وسع لما لها من تاثير كبير لدى جمهور الناخبينيط االجتماعى األالمح

  : التفاعل مع أفكار الناخبين -    ب

 ذا شددعرتفمددن الضددروى إ فكارهدداجابتهم ألاسددتأفعددال الندداخبين ومدددى ن تضددع المرشددحة فددى اعتبارهددا ردود يجدد  أ
أو مددن خددالل المددؤتمرات تسددتحوذ علددى  تهددا مددع الندداخبينافددى لقاء معينددة أو حدددث معددين فكددارالمرشددحة بددأن ثمددة أ

 .برازهاحافب على إحسانهم أن تاستاهتمامهم وتلقى 

الي الددائرة وأن يكدون هدركز المرشحة على أكثر األفكار والقضايا أهمية لدى أ ن تومن المستحسن فى هذة الحالة أ
أ حديثها وتنجح فدى زيدادة وتركيدز وعلى النحو الذى يترك أكبر تأثير نفسى على السامعين فعندما تبد حديًثا مدرًجا

 ن تطددر  البدددائل والحلددول لهددذهقمدده تركيددزهم ينبغددى أ إلددىنهددا وصددلت بمسددتمعيها شددعر أوتعدداطف الندداخبين معهددا وت
ن توحى فى حديثها أنها تقتر  مدن نهايدة فكرتهدا كدان تتحددث بصدوت أ ذا ما وصلت لهذة النقطة عليهاالقضايا فإ

عرف المرشددحة مددا إذا كلماتدده تمهيدددا لالنتهدداء مددن الحددديث وفددى هددذا التوقيددت سددتن تباعددد بددين وأ خافددت وفددى هدددوء
 .دم ال من خالل تصفيق الناخبين لها أو اطال  عبارات التأييحساًنا أاستقد القت  أفكارهاكانت 

 ييد القادة الطبيعيين كسب تب - 2
المددؤتمرات أو اللقدداءات الموسددعة إمددا  أثندداءرة فددى التجمعددات الكبيدد امحورًيدد ادة المجتمددع المحلددى بالدددائرة دوًرايلعد  قدد

كمدا يمارسدون تدأثيرهم  ال على نحو جماعي وتلقدائيخرون بهذا المثدي آبداء الملل فيقتو إنحو القبول أو الرفض أ
 .يةنتخاباالعلى جمهور الناخبين بإعالن تأييدهم ألحد المرشحين ودعم حملته 

حتددرام زاءهددم بمشدداعر االالمجتمددع المحلددي التددى ينظددر المواطنددون إيددة تلددك العناصددر فددى ويقصددد بالقيددادات الطبيع
 : يتوافر فى القيادة الطبيعة ما يليللنصح والرأى والمشورة وعادة ما  والتقدير ويسعون إليهم طلًبا

  .أن يكون من المشهود له بالخبرة والسعمة الحسنة
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  .داخل الدائرةأن يكون لدية القدرة على حل بعض المشكالت الفردية والمحلية 
 .بتوازنها وقضايا أهلها ن يكون أمضى مدة طويلة مقيًما فى المنطقة وملًماأ
الهيبدة االجتماعيدة أو المكاندة الدينيدة أو القددرة الماليدة أو الحيثيدة العائليدة أو الثقافدة  ن يكون مدن األشدخاص ذوي أ

 .موقع متميزاً  خرى التى تعطى لهاو غيرها من العوامل األالسياسية واالجتماعية أ
 

 :من أهم السمات الشخصية التى يجب توافرها فى المرشحة  وأخير ا
 : خدام الصوتاستمهارة 

ذ يجدد  ى المسددافات الزمنيددة بددين الكلمددات إ، وكددذلك فددودرجددة ارتفاعدده ينبغددى أن تددتحكم المرشددحة فددى نبددرة صددوتها
ر ، إن ذلدك يعطدى مؤشدى النبدرة الهادئدة تبًعدايدة والصدوت ذن تنتقل فى حديثها بين الصوت ذى النبدرة العالأ عليها

ميدددز وقددددرتها علدددى التعبيدددر عنهدددا بوضدددو ؛ كمدددا أنددده مدددن المهدددم أن ت للنددداخبين حدددول تمكدددن المرشدددحة مدددن أفكارهدددا
، وأن تتوقدف عندد العبدارات الحماسدية  ألفكارهدا و عرضدهاأ حدديثها أثناءوقات التى يج  التوقف فيها المرشحة األ

تواجددده الددددائرة؛  للمشدددكالت التدددي عدددرض حلولهدددا أثنددداءالددددائرة أو فضدددائل النددداخبين فيهدددا أو  عدددن فضدددائل اأو تعبيدددرً 
 .دعاء رد الفعل االيجابى لدى السامعيناستالحديث هو بقصد  أثناءفالتوقف 

 
 :  خدام اللغةاستمهارة 

وأن  سهاًل ومفهوًمدا هااللغة التى تستخدمها المرشحة طبيعة الناخبين فى الدائرة وبحيث يكون حديث يج  أن تراعي
مثلدددة المرتبطدددة بأوضددداع النددداخبين ومشدددكالتهم ، فعلدددى قددددم األمثدددال الشدددعبية وأن تسدددتخدم الكلمدددات الدارجدددة واألت

أن تقدول  األفضدلربمدا مدن ف ،فى منطقة تجاريدة مشكلة الصرف الصحي إلىالمثال عندما تتطر  المرشحة  سبيل
اس فى صحتها والمحالت فدى لقمدة عيشدها الزم نالقدى لهدا حدل واندا ن الصرف الصحى اللى بيهدد النإنا شايفة أ"

حنددا نخلددص منهددا ة دى وعلددى العمددوم هاعمددل كددل جهدددى إن إمددش عددارف ازى نسددكت لحددد دلددوقتى علددى المشددكل
 " نهائى علشان ما نتضرش فى لقمة عيشنا

 
 : التواصل بالنظر
لقدادة الطبعيدين أو االشدخاص الدذين لدديهم قددرة خدر علدى ان الحدين واآلن تركز المرشحة نظرها بيمن المستحسن أ

ففددى ، تمر جمدداهيري الخاصددة بقضددايا الدددائرة فددى مددؤ  أفكارهدداطرحهددا لرؤيتهددا و  أثندداءخددرين، خاصددة ثير علددى اآلتددأ
حيدددان تصددددر إيمددداءات وايحددداءات الموافقدددة بدددالرأس أو الموافقدددة بدددالعين مدددن تلدددك القيدددادات لصدددالح الكثيدددر مدددن األ

ن تلددتقط خدديط االتصددال وتتفاعددل مددع هددذه االيمدداءات وااليحدداءات كمددا يستحسددن أن أ عليهدداالمرشددحة التددى ينبغددى 
ا هدل الددائرة عندد لقائهدتلقدى عبدارات المدديح والثنداء مدن أ  رخاء وانكسدار فدى حالدةاسدتتبدو عين المرشدحة فدى حالدة 

 .هذا دليل على تواضعها وسمو اخالقها بهم ألن
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ن مشدداركتهم يددة إشددعار الندداخبين بالمشدداركة وأنتخاباالوامددل نجددا  الدعايددة مددن أهددم عإشةةعار النةةاخبين بالمشةةاركة 
 : ضرورية وهامة وذلك من خالل

 ن المشدداركة هددى ممارسددة لحددق حقددو  المواطنددة المصددرية تنميددة الشددعور باالنتمدداء للددوطن وأ العمددل علددى    -
كدل  إلدىن المرشحة تحتداج ات وأتخابناالثر على نتيجة د يؤ نه قالتأكيد على أن صوت كل ناخ  له قيمة وأ    -
  .صوت
  .جابة الموضوعية عليها بكل ترحي  وسعة صدرماع الجيد ألسئلة وتعليقات وآراء الناخبين واإلستاال    -

علدى تحقيدق مصدالح الددائرة ونقدل  األقددر نهداقنع جمهور النداخبين بأن توفى جميع األحوال ينبغي على المرشحة أ
يجد  أن يكدون لديده قناعدة  نتخدا االيقتندع المدواطن بأهميدة  لجهات الحكومية وحلهدا فلكديا إلىمشاكل المواطنين 

ذا انتفددى حيددث إ ،ينتخدداباالبصددوته  اإلدالءسددرية والمجتمعيددة بأهميددة الشخصددية واأل مدددى ارتبدداط مصددلحتهبوليددة أ
معددده التأييدددد  يجدددديات ولدددن نتخابددداالصدددندو   إلدددىبصدددوته فإنددده لدددن يدددذه   اإلدالءاالرتبددداط بدددين المصدددلحة وبدددين 

 .واج  قومي نتخا االوالحديث عن أن 
 

 :وأخيرا  عليِ  أن تتجنبي
 

 القراءة من النص المكتوب 
حة عن الخط  المكتوبة المعدة سلًفا ألنها تعو  التفاعل التلقائي بين المرشحة ن تتخلى المرشاألفضل أمن 

بشكل مباشر أو درجة لباقتها  أفكارهاحة على عرض نها قد تجعل الناخبين يشكون فى قدرة المرشوالناخبين كما أ
فى الحديث ، وكلما زاد اعتماد المرشحة على الخط  المكتوبة انخفضت قدراتها فى التعامل مع مستوى الناخبين 

 اذكون فى ما إحاديث والخط  المكتوبة تجعل الناخبين يتشكن األ، كما أ أفكارهاأو ردود فعلهم العفوية تجاه 
فكار لتتلوها مثل هذة األ عوانها هم الذين يعدون لهاوأ  م أن مساعديهاأ شحة هى التى تقوم بكتابتها،كانت المر 

فى  ن تتناولهاريد أن تسطر المرشحة ورقة بها مجموعة من االفكار التى تولكن ليس هناك ما يمنع من أ عليهم،
 .أو خطبها احاديثها

 
 :ارمر استمرشحة بئ  كاوضرورة العمل على تطوير أد

مرار ولكدن مدع اسدتسلوبها ووسائل الدعاية بالتكيف مع أية ظروف وتطوير أ إلىتحتاج المرشحة وبمساعدة فريقها 
 .ي الذى سبقت اإلشارة إليهنتخاباالالحفاظ على الثوابت التى تقدمها فى برنامجها 

اك المباشدر مدع الل االحتكن تتعرف المرشحة على رد فعل الشارع والناخبين على حملتها ودعايتها من خويمكن أ
، لتصدبح يوميدة فدى ًياأسدبوعيقدل عدن مدرة ميندة مدع الفريدق وبشدكل دورى ال المواطنين وكدذلك بأسدلو  المناقشدة األ

 .اتنتخاباالذروة 
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 الخطوة السادسة 

 إدارة الحملة
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علةةى درب  نانيةةة  وأن تسةيري   وبالميأن تلتنمةةي بالجةدول النمنةىتعةد إدارة حملتة  هامةةة وجوهريةة إذا مةا أردت 
 .الفون

 !انتبهي

ن  من المال وأكبر عدد مةن المتطةوعي على أكبر قدر ممكن يمكن أن تصيغى أفضل رسالة  ويمكن أن تحوني  
 .تقومى بيدارة كل هذ  الصول ات إذا لمنتخاباال  ولكن تخسري 

 

  

 .فى التخطيط للحملة عها لكى تبدأىتجمي إلىفى الباب الثالث تحدثنا عن بع  المعلومات التى تحتاج حملت  

أن تبةةدأى فةةى صةةياغة خطةةة  إلةةى  فينةة  فةةى حاجةةة البيانةةات الساسةةية قةةد تجمعةةت لةةدي بمةةا أن بعةة  واذن 
 .للحملة

  !تذكرى 

خطةة علةى عامةل البنةاء كية  يبنةى مننلة  كمةا ترشةد  ة الحملة تعةد بمثابةة مسةودة لبنةاء  فالمسةودة تملةيخط
 .الحملة فريق العمل عن كيفية بناء حملت 

 

 متى ينبغي البدء فيها  مهام الحملة

المبكرة للحملةة  ات فى المرحلةنتخاباال على الحنب والمرشحين المحتملين معرفة القوانين السارية على  اتنتخاباال دراسة قانون 
 .بشبن أى تغيرات فى تل  القوانين طلعوأن يكونوا على إ

م قبةل الحملةة بتحديةد الةدوائر التةى يرغبةون فةى تركيةن جهةودهم فيهةا الحناب أن تقو و  المرشحات على  هداف الدائرة است 
 .اتنتخاباال هداف مع تقدم السير في  ستل  االويعملون على تقويم ذ

فى فترة سابقة للحملةة ينبغةي لألحةناب السياسةية والمرشةحين المحتملةين البةدء بجمةع المعلومةات عةن   دراسة الدائرة  
 .ات فى الدائرةنتخاباال 

عةةن المةةور المفصةةلة  ينبغةي لألحةةناب السياسةةية والمرشةةحين المحتملةةين الشةةروع فةةى جمةةع المعلومةةات  اسة الناخبين در  
  .وقت ممكن ويقومون بمراقبة التغيرات خلل الحملة للناخبين في أقرب

 .طويل و قبل الحملة بوقتة أات السابقنتخاباال وقت بعد انتهاء  أقربتتم في  ات السابقة نتخاباال دراسة 

 التوقيت اللنم للبدء فى كل مهمة علي  اإللمام بجميع المهام و 

 لحملةإدارة ا: الخطوة السادسة  

 خطة الحملة 



 

75 

 

 

 

تاحةة معلومةات عةن الوضةع السياسةي الةراهن فةي  دراسة هذ  االتجاهات وقةت وأن تسةتوعبل  أقةربيجب على الحملة تةوفير وا 
 .م بمراقبة ذل  الوضع خلل الحملةوتقو 

 عليل البدء بتشكيل مجموعة من الشةخاص لمسةاعدتل  ىنتخاباال عندما يقرر المرش  دخول التنافس  تشكيل لجنة الحملة  
 .يةنتخاباال فى تنفيذ الحملة 

  .ينبغي إنجانها حالما يتم التعرف عليهم دراسة المرشحين المنافسين 
وقةت ممكةن وتراقةب أي تغيةرات  أقةربلصةوات اللنمةة لتحقيةق الفةون فةى يجب أن تحدد الحملةة عةدد ا وضع الهداف 

 .ة على ذل  خلل القيام بالحملةطارئ
ملةة أن تعةين الجمهةور المحتملةين قبةل بةدء الحملةة وينبغةي للح اعين ناخبيهةعلى المرشحة أن تينبغي  هداف الناخبين است 

 .خلل فترة الحملة ذل م بمراقبة وقت وتقو  أقربالناخبين في  المستهدف من
الحملةة بييصةالها ومراقبةة تبثيرهةا ويجةب أن تقةوم  قةوم دائمةاساسةية تمرشةحة رسةالة أيجب أن يكةون لل رسالة الحملة  تطوير 

  .مراراستببتطوير الرسالة  ةوالمرشح
تقةرر كيفيةة  جراء البحوث والدراسات اللنمة وتطةوير الرسةالة ينبغةي للحملةة أنحين تستكمل الحملة إ  تطوير خطة االتصال بالناخبين  

 .إيصال تل  الرسالة
إليل مع تقةدم  وقت وتعمل على اإلضافة قربأيجب على الحملة أن تبدأ بتطوير بيان نمني أساسي فى  البيان النمنيتطوير  

 .سير الحملة
 .أقرب وقت ممكنب خطة الحملة في ن تكتيجب أ كتابة خطة الحملة  
الةنمن والمةال  حين تبدأ بمعرفة ما ينبغي لها إنجان  يجب أن تقوم بوضع مينانية لما سةتحتاج اليةل مةن مينانية الحملة تطوير  

  .الهداف والبشر لتحقيق تل 
البةةدء بجمةع التبرعةةات المطلوبةة ويحتمةةل أن  ى ينبغةىنتخةاباال ة خةو  التنةةافس قةرر المرشةةححينمةا ت  جمع التبرعات 

 .تستمر هذ  المهمة خلل فترة الحملة
 .كي  يتم إنفاق المال –دائما  –سيكون لناما على الحملة أن تراقب  مراقبة التدفق النقدي  
توظيةةة  العةةةاملين فةةةي الحملةةةة  

 المقار  وفت 
علةى  ينبغةيو وقت بتوظي  العاملين في الحملة وفةق االحتيةاج  أقربقوم في على المرشحة أن تينبغي 
  1ذل  إلىحتياج ية حالما يقتضى االنتخاباال أن تفت  المقار  الحملة

 راتيجية استتطوير 
 صحافية / إعلمية 

ة للتصال بالناخبين كما ينبغي تطةوير من الخطة الشامل اراتيجية الصحافية جنء  ستينبغي أن تكون اال 
 .أقرب وقتراتيجية بالتحديد فى ستتل  اال

 .إنجان كتابة الخطب وفق الحاجة ينبغي كتابة الخطب
ات ويجةةب علةةى نتخابةةاال ت مةةع الجمعيةةات المدنيةةة  قبةةل بةةدء بتطةةوير االئتلفةةا المرشةةحةبةةدأ تيجةةب أن   بناء االئتلفات

 .وقت ممكن أقربات والمنظمات فى الجمعي الحملة أن تبدأ االتصال بتل 
ت وااللتةنام وفق الحاجة وينبغى أن تطور الحملة نظامةا للةرد علةى الةدعوا ةينبغى جولة أوقات المرشح  الجدول النمنى للمرش   
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 .بالجدول قدر اإلمكان
  .انة بهم خلل فترة الحملةعستلمتطوعين فى مراحل مبكرة ليتم االقطاب ااستيبنبغى أن يبدأ   قطاب المتطوعين است 
الحملةةة بتطةةوير  طالمةةا وقةةد تةةم تطةةوير الرسةةالة وكةةذل  تحديةةد سةةبل االتصةةال بالنةةاخبين ينبغةةى أن تقةةوم  تطوير مواد الحملة  

 .المواد اللنمة
يةذ الخطةة كةذل  يجةب ن تبذل الحملة كل جهودهةا لتنفعينت سبل االتصال بالناخبين يجب أطالما وقد   التصال بالناخبين تنفيذ خطة ا 

 .أن يكون هنا  اتصاالت سابقة مع الناخبين  قبل بدء الحملة

 . ين سارية على مستوى الحملةينبغى أن تكون مهمة الردود على الناخب  الردود على طلبات الناخبين  
 جمع تمويل للحملة( 1

 يةنتخاباال مصادر تمويل الحملة 

 

بعاد المدوارد اآلتيدة مدن غيدر المدواطنين، سدواء كدانوا اسدتارد الوطنيدة، مدع إن مصادر تمويل الحملدة تتمثدل فدى المدو 
ين حتدددى لدددو كدددانوا مقيمدددين اطنين بالمسددداهمة فدددى تمويدددل المرشدددحمقيمدددين فدددى الدددداخل أم ال، فدددى حدددين يسدددمح للمدددو 

 (.عد أجنبياوالمقصود هو اإلقامة التى ال تتناقض مع المركز القانونى للمواطن، فإذا فقد جنسيته مثال ي)بالخارج 

. غالل مددوارد الهيئددات العامددة، مثددل المرافددق الحكوميددة، الماليددة والعينيددةاسددتكددذلك، فالقاعدددة السددابقة ذاتهددا تحظددر 
بدأى حدال أن تسدتخدم سديارات الحكومدة والمكاتد  واالتصداالت البعيددة  مبدأ تكافؤ الفرص، لن يكون مقبواًل فحس  

 .وصا على وسائل اإلعالم المملوكة للدولةية، وينطبق ذلك خصانتخابألغراض حزبية، أو 

 

 

 

 الموارد الذاتية للمرشحين

 الهبات والتبرعات من الهيئات الخاصة المحلية 
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 التمويل الذاتى( 1) 

 يةنتخاباالخدام مواردها الذاتية، المالية والعينية، لونفا  على حملتها استلكل مرشحة 

يددددة وعنددددد إدارة الحملددددة نتخاباالتعددددد مصددددادر التمويددددل مددددن أهددددم محددددددات الحركددددة للمرشددددحين فددددى الدددددائرة و 
العربدددى ال يعدددرف ظددداهرة الددددعم الفعدددال مدددن الدولدددة للمرشدددحين، فضدددال عدددن تواضدددع مدددوارد  يدددة، ألن واقعندددانتخاباال

 .األحزا  السياسية، مما يجعل الموارد الذاتية للمرشحة أهم مصادر تمويل حملته

ا لونفدددا ، وآليدددات لضدددمان مراقبدددة مصدددادر وأوجددده اإلنفدددا  علدددى وتحددددد أغلددد  التشدددريعات المعاصدددرة سدددقفً 
 .الحقاالحمالت، كما سيلى 

 الهبات والتبرعات( 2)

أو  جنسية الوطنيدة، سدواء كدانوا أفدراًدايجوز للمرشحة  تلقى هبات وتبرعات، مادية أو عينية من يحملون ال
هيئدددات خاصدددة وفقدددا للقددددانون، وال يجدددوز للهيئدددات الحكوميددددة أو المملوكدددة للدولدددة أن تقدددددم أيدددة تبرعدددات أو هبددددات 

 . للمرشحين

تصدبح هدذه  اليية بمفرده ألنها عملية مكلفة، وبالتدنتخاباالاإلنفا  على حملته  أغل  المرشحين ال يستطيع
ية ألعضائها، وغيرها من مصادر الدعم ذات أهمية كبيرة نتخاباالالهبات والتبرعات ومساهمة األحزا  فى الحملة 
وكدان تددخل الدولدة قطا  بدين مرشدحين أثريداء ومرشدحين فقدراء، اسدتألغل  المرشحين، والسيما إذا حددثت مالمدح 
 .يةنتخاباالى للمرشحين ومواجهة آفة الرشوة نتخاباالغير فعال لتقري  الفجوة بين المال والبرنامج 

 مينانية الحملة( 2

ات أساسدا، ثدم فدى التعدرف علدى نتخابدااليعتبر القرار المالي من أهم العوامل الحاسمة فى دخدول المرشدحة معركدة 
بفدرص المرشدحة فدى المنافسدة، ( وليس التنبؤ القطعي)ى الدائرة، ومن ثم المساهمة ية فنتخاباالفرص تأثير حملته 

 .على تنفيذ خطته إلدارة الحملة. ( .مالية، بشرية، عينية)وقدراته المادية 

ويقدوم المتخصدص فدى إعدداد . ، ولكنه يستفيد من دراسة الدائرة بشكل جدوهري وا عداد الموازنة هو نشاط متخصص
 :ة عناصر أساسية، هي الموازنة بمراعا
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يددددددددددددة االنتخابالجددددددددددددوالت    الترشيح   البحوث 
 والدعاية

 اتاالنتخاب يوم 

        
 

 مصادر التمويل للحملة 
 
 

     تمويل خارجي   تمويل ذاتي
 
            

          أموال المرشحة

       
أشددددددددددخاص محليددددددددددة و جهددددددددددات 
 طبيعية

 

 
            

جهددددددددددات    يني ع  نقدي
 سياسية 

 
مؤسسدددددددات 
المجتمددددددددددددع 

 المدني
عائلي   أفراد 

 قبلي

            
 

 ية نتخاباال تعري  المواننة العامة للحملت 

 ية، نتخاباالالمراحل المختلفة للحملة  أثناءتحملها المرشحة تالتكاليف المالية الفعلية التي 

 . ة مالياية مقومنتخاباالأو بمعنى آخر هي عناصر خطة الحملة 

 :وغالبا ما تشمل هذ  العناصر أربعة مراحل 
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رار الترشدح ونعندي بهدا وهدي فتدرة مدا قبدل اتخداذ المرشدحة لقد يةنتخاباال فترة البحوث :  الولىالمرحلة  -
ا ومنددداطق قدددوة المرشدددحة ومنددداطق ا وجغرافًيددديدددة الخاصدددة بدراسدددة وتحليدددل الددددائرة سياسددديً نتخاباالالبحدددوث 

 . فيها نسبيا ةومناطق األصوات الضعيف األصوات المتأرجحة

عدددن الترشدددح ورسدددوم أورا   اإلعدددالنومدددا يتعلدددق بهدددا مدددن ميزانيدددة  مرحلةةةة الترشةةة  :المرحلةةةة الثانيةةةة  -
 .الترشح

 (.ية والجوالت الميدانيةنتخاباالالدعاية )  مرحلة ما بعد الترش  :المرحلة الثالثة   -

 .نتخاباال يوم  :المرحلة الرابعة  -

 للحملةدول النمنى الج( 3

هم تاري  واضدح ومدن هو أ  االقتراعقد تكون قد قمت منذ بدء الحملة بجمع كل التواري  المهمة لحملتك ويوم  
ت الالزمدة وتقدديم جراءاالموضدحة وفدق القدانون لقيامدك بداإل األمدور المهمدة تعييندك المواعيدد المحدددة والتدواري 

 .وثائق معينة

فى مستهل الحملدة وفدق  لزمنيك السجل الوقد يكون ذ ا فى سجل زمنى رئيسىاعيد كلهو ينبغى وضع تلك الم
يتضدددمن  سدددجل يدددومي إلدددىا لينتهدددى يً أسدددبوعا  زمنًيدددسدددجاًل ين ستضدددع االقتدددراعالشدددهر وعنددددما تقتدددر  مدددن يدددوم 

 .رتفاصيل أكث

 

فترة البحوث  مرحلة الترش 
 االنتخابية

مرحلة ما بعد  يوم االنتخاب
 الترش 
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 ينتخاباال البرنامج 

رنددامج أن يكددون قصدديدة ولدديس المقصددود بهددذا الب. يانتخدداببرنددامج  مرشددحةمددن الضددروري أن يكددون لكددل  
نما هو مجموعة األفكار التي تأدبية أو فلسفة سياسية معقدة عبر فيهدا عدن إبرازها أمام الناخبين وت مرشحةالريد ، وا 

ي نتخداباالبعبدارة أخدرى، فدإن الحدد األدندى مدن البرندامج . للتطوير المسدتقبلي افى األوضاع القائمة ومقترحاته ارأيه
 .مرشحةية للتخابناال التعهدات/هو الوعود

 ي نتخاباال صياغة البرنامج 

راتيجية أو خددط اسددت، تنبددع مددن نظددرة " قائمددة" لمشددكالت " مقترحددة" ي عبددارة عددن مجموعددة حلددول نتخدداباالالبرنددامج 
 .والمجتمعية تجاه القضايا العامة مرشحةسياسي لل

 :وم على دعامات أساسية من أهما ي الذي ننشده وفق ما هو سائد فى النظم الديمقراطية يقنتخاباالوالبرنامج 

د الممارسدة الديمقراطيدة ية من إعمال لقواعدنتخاباالفى العملية ( مرشحةالالناخ  و )راعاة حقو  اإلنسانضرورة م( أ
السياسي وتداول السلطة والمشاركة السياسية الجادة والواسعة واليسيرة واحترام إرادة النداخبين وعددم تزويدر والتنافس 

 .ات وعدم انحياز جهات اإلدارة وأجهزة األمننتخاباال

ضددرورة مراعدداة الحقددو  السياسددية للمددواطنين بصددفة عامددة، السدديما الحريددة الواسددعة وتكددافؤ الفددرص واعتبددار أن (  
 .ل إ..ع ، وحقو  التعبير والمشاركةالسيادة للش

نيا لحيدداة آمنددة مسددتقرة للجميددع ثددم ضددرورة مراعدداة الحقددو  االقتصددادية للمددواطنين، مددن قبيددل تددوافر الحقددو  الددد( ج 
 .ل إ. .ة أمام الجميع للعمل الحقيقيإتاحة الفرص

  .تعلق بالهوية واالنتماء والوعيضرورة مراعاة الحقو  الثقافية للمواطنين، فيما ي –د 

 .ل إ..انون المطلقة للجميع أمام القضرورة مراعاة الحقو  القانونية للمواطنين فى ظل تكافؤ الفرص والمساواة ( هد 

القتصدادية واالجتماعيدة السياسدية وا) ية وحقوقهم فى كافدة المجداالتنتخاباالمراعاة خصوصية مواطني الدائرة ( و 
، وتدوفير كافدة المقومدات األساسدية الداعمدة لحمايدة هدذه الحقدو  ، وطدر  آليدات للددفاع عدن هدذه الحقدو  (والثقافيدة

 .دون االكتفاء بتعديدها فحس 

الدداعم لحقدو  اإلنسدان ي نتخداباالية فى صورة مطبوعات والفتات مستخرجة مدن البرندامج انتخابرات إعداد شعا( ز
والغدرض  .علدى مسدتوى الدولدة وعلدى مسدتوى الددائرة، ويتسدم بالبسداطة والموضدوعية والواقعيدة والبعدد عدن المبالغدة

يتحقدق ذلدك فدإن هدذا يتطلد  التركيدز  وحتدى. خدام قددرتها التأثيريدة لددى متلقيهدااسدتهدو الرئيسي من طدر  األفكدار 
 .على معنى التواصل الفكري مع اآلخرين
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- :فى خطوات متدرجة أن يبدأوا اومساعديه مرشحةال ه علىولكي يتحقق ذلك فإن 

 تنظدديم األفكددار بحسدد  مدددى إلحددا  المشددكالت والقضددايا فددى الدددائرة ومدددى تعبيددر هددذه األفكددار عمددا يريددده أولهددا 
 .هذه القضاياالناخبون بالنسبة ل

  .بط البرنامجا تنقية األفكار وضوثانيه

 .طالع آراء الناخبيناستا وثالثه

 .طر  البرنامج ورابعها 

 نتخاباال يوم 

 : اليوم االنتخابي 

يدة علدى ترجمدة كدل جهودهدا و نتخاباالهو اليوم األكثدر أهميدة و األخطدر فدي تدأثيره علدى قددرة الحملدة  االقتراعيوم 
  .هدافهاأ تحقيق 

ي الجيدد هدو المعيدار فدي نجدا  نتخداباالو لذلك يصبح التراخي عدن القيدام بعمليدة التخطديط و التنفيدذ و إدارة اليدوم 
 الحملة أو فشلها 

 :ي و هي نتخاباالها بكفاءة لليوم إجراؤ و بشكل عام هناك مهام أساسية يج  

 التحفيز الجيد  (0

 أعمال حشد و تعبئة الناخبين للتصويت  (2

 نزاهة التصويت و الفرز  ضمان حسن سير و (0

 .تأمين الخدمات اإلدارية و اإلعاشة لفر  المتطوعين الميدانية و الوكالء العموميين  و مندوبي اللجان  (6

 ينتخاباال التحضير الجيد لليوم : أوال 

 :و تشمل عملية التحضير

  ناخبدددات المؤيددددين يدددة، خاصدددة النددداخبين و النتخاباالإعدددداد قدددوائم النددداخبين وفقدددا لتدددوزيعهم علدددى اللجدددان
 .للمرشحة أو الحز 

  تحديد الوكالء العامين و مندوبي اللجان و تجهيز التدوكيالت الخاصدة بهدم و تددري  و توعيدة المنددوبين
  .بأدوراهم و حقوقهم و واجباتهم داخل اللجان
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  ي و تجهيددددز خطددددوط االتصددددال بددددين نتخدددداباالغرفددددة عمليددددات اليددددوم  أعضدددداءالمقددددار و  مسددددئوليتحديددددد
 ويات المختلفةالمست

  المرشدددح، يكتددد  / الحدددز  أو النددداخبين و الناخبدددات المؤيددددين للمرشدددحة  أعضددداءتجهيدددز بطاقدددات لجميدددع
 .ي الخاص بهنتخاباالعليها اسم الناخ  و رقم اللجنة و عنوانها و رقم القيد 

  جتمدداع صدددار التعليمددات و االإعددداد خطددة إدارة اليددوم و توزيددع المسددئوليات و تحديددد سددلطات القددرار و إ
 .بفريق الحملة لتحديد المهام تحديدا دقيقا

  ات المتعلقة  نتخاباالمراجعة القواعد القانونية و اإلجرائية الصادرة عن هيئة اإلشراف على: 

 .يةنتخاباالي و االمتناع عن الدعايا نتخاباالفترة الصمت  (0

صدويت  و مسداعدة مواعيد و قواعد فتح و إجراء التصويت و إغدال  الصدناديق و إجدراءات الت (2
القدراءة و  يجيددون من ال  -المعاقين –المرضى  –كبار السن ) الفئات الخاصة من  الناخبين 

 .(الكتابة

 .حاالت و كيفية و مواعيد التقدم بالشكاوى أو الطعون و الجهات المعنية بها (0

 .ات و المحظور عليهمنتخاباالحقو  المندوبين و المرشحين و مراقبي  (6

  ليات االتصال بهمآو ..( .-مطاعم  -تليفونات –سيارات ) المعاونة ترتي  الخدمات. 

 حشد و تعبئة الناخبين للتصويت:ثانيا

و تشدددمل هدددذه العمليدددة خطدددة اتصدددال و تواصدددل خاصدددة االتصدددال الميدددداني لحدددث النددداخبين و الناخبدددات 
 :ملية بأصواتهم و من أهم جوان  هذه الع اإلدالءالقائمة للنزول و / المؤيدين للمرشحة 

 (اإليميل، الفيس بوك)االتصاالت التليفونية و التواصل عبر اإلنترنت   (0

 حمالت طر  األبوا  للمناطق السكنية ذات الكثافة التصويتية  (2

ات النوعية مثل الشدبا  و مدرافقتهم للجدا التصدويت بواسدطة /متابعة بعض مجموعات الناخبين (0
 .يةنتخاباالمتطوعي و نشطاء الحملة 

ئجار سديارات اسدتيدة الرئيسدية أو نتخاباالات خاصة من المراكدز /انتقال الناخبين  توفير وسائل (6
ية عبر مسارات محددة و معلندة طدوال نتخاباالميكروباص للتجول من المناطق السكنية للجان 

  .ينتخاباالاليوم 
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 ضمان سلمة و نناهة عملية التصويت و الفرن: ثالثا

 :و تشمل هذه العملية

و المندددوبين و االجتمدداع بهددم و تددوفير وسددائل االتصددال و المواصددالت الالزمددة لمتابعددة  تحفيددز الددوكالء (0
  .يةنتخاباالسير العملية 

 .ات و تقديم المحاضر أو الطعون أوال بأولنتخاباالالهيئة المشرفة على  أعضاءالتواصل مع  (2

 .خالفات أوال بأولات إلبالغهم عن أى منتخاباالالتواصل مع منظمات المجتمع المدني و مراقبي  (0

بداية من فتح اللجان في موعدها و محاضر افتتدا  التصدويت و فدتح  االقتراعمتابعة كافة مراحل عملية  (6
ى أالصددددناديق و سددددير تدددددفق الندددداخبين و نزاهددددة و حريددددة التصددددويت و ضددددمانات السددددرية و عدددددم وجددددود 

 .مخالفات لحين اإلغال  و االنتقال للجان الفرز و مراقبة عملية الفرز

 غرفة العمليات

يدة و نتخاباالعلى إلمام كامدل بكافدة المقدار  جميع أفرادهاي يكون نتخاباالعداد غرفة عمليات خاصة باليوم إ يج  
 :معروفين لمندوبي اللجان و تكون مهمتها

 .يةنتخاباالالحملة  أعضاءمركز تجمع و انطال  جميع  (0

بدال و تحدرك العداملين و المتطدوعين بالحملدة ، و تلقي المعلومات المتعلقة بعملية التصدويت و نسدبة اإلق (2
 .ات/تحركات المرشحين

 .التعامل مع المشاكل و التحديات التي تواجه فريق الحملة و التي تعترض عمليات التصويت (0

 .اإلشراف العام على توفير إعاشة العاملين و المتطوعين و مندوبي اللجان و الوكالء (6

لية التصويت في بعض اللجان و التأكد من يسر و سهولة عمليدة التحرك المخطط للتأكد من سالمة عم (2
 التصويت 

خدامها فددي حددال تعددرض غرفددة سددتاعددداد غرفددة عمليددات و خطددة عمددل بديلددة حسدد  إمكانيددات الحملددة ال  (1
 .العمليات األصلية لعقبات تمنع أداء دورها و عملها بكفاءة

  :رية و اإلعاشةاتبمين الخدمات اإلد: رابعا

 تحديد مصادر الحصول على اإلعاشة و وسائل التواصلا و لعملية تحديد االحتياجات مسبقً تشمل هذه ا. 
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  كما تشمل خطة وصول الخدمات و اإلعاشة لفر  المتطوعين الميدانية و مندوبي اللجان في أماكنهم و
 .توفير وسائل االتصال المناسبة
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 الباب الخامس

 المعايير الدولية 

والبنية التشريعية المنظمة للعملية 
 االنتخابية
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 تذكرى دائما  

التأكد من مدى تفعيل الحقو  
نفاذ القواعد القانونية ، فالدستورية و  هو ا 

أى توثيق أمر غاية فى األهمية ، وأن 
من  مخالفات أو انتهاكات تحدث ألي  

تلك الحقو  الدستورية أو اإلجراءات 
القانونية إذا لم نستطيع من خالله 
اإليقاف الفورى لتلك المخالفات أو 
االنتهاكات ، فإن فريق عملك القانونى 
يستطيع أن يستفيد بها بعد انتهاء 

على نتيجة العملية فى الطعن 
جراءات   .اتاالنتخابوا 

 

   

قددد أكدددت علددى  2306وحتددى دسددتور  0920صددرية منددذ ن الدسدداتير المإ
، وهدددى عيددة للمددواطنين المصدددريين بشددكل عدداممجموعددة مددن الحقدددو  الطبي

يدة وضدمان نتخاباالكما سنرى جميعها مرتبط بشكل غيدر مباشدر بالعمليدة 
ائج يدة وحتدى إعدالن النتدنتخاباالنزاهة وحيدة إجراءاتها منذ إعداد الجدداول 

للمواطندات  -، وكدذلك ضدمان التعبيدر الحدر نتدائجالنهائية والطعن على ال
عدددن آرائهدددم بحريدددة ودون أى قيدددود  -ينمرشدددحالات و مرشدددحالوالمدددواطنين و 

 .معنويةمادية أو 

ات وفريددددق عملهددددن أن يكونددددوا علددددى درايددددة كاملددددة مرشددددحالويجدددد  علددددى 
تلك الحقدو   ، ويتمسكن بتفعيلوالحقو  التى كفلها لهن الدستور بالحماية

نفاذها طوا  .ل الوقتوا 

 

  :حق المشاركة 

، 00، 9، 2، 6)حددق المشدداركة عبددر تسددعة عشددر مددادة  2306دعددم دسددتور 
حيدددددددددددث ( 266، 260، 262، 200، 202، 200، 203، 229، 223، 203، 239، 233، 033، 33، 31

الترشدح بالصدوت و  اإلدالءأكد خالل تلك المواد على حق المواطنين فى إدارة الشئون العامة فدى الدبالد والحدق فدى 
لزم الدولة بمسئولية ذلك ، كما دعدم عبدر تلدك المدواد فكدرة التمييدز حرة ونزيهة وأات والتى اشترط أن تكون نتخابلال

ن، األشخاص ذوى اإلعاقة، العمال، الفالحين ياإليجابى فى المشاركة لصالح بعض الفئات مثل الشبا ، المسيحي
 .والمرأة

لددن ينطبددق إال علددى أول مجلددس نددوا  ( 266مددادة )تمييز اإليجددابى ولكددن يجدد  أن تدددركى أن الددنص الخدداص بددال
الفئددات  ع فيددهتدد، ومددن ثددم فددإن أى مجلددس نددوا  يلددى المجلددس األول لددن تتمي نتخدد  بعددد الموافقددة علددى الدسددتورفقددط 

 .التى ذكرتها المادة بامتياز الكوتة

 

 

 

 الدستور : أوال 
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  :حرية الرأى والتعبير 

يددة حقيقيددة انتخابا ألى عمليددة اسددية التددى يعددد التمتددع بهددا حاسددمً سعدددًدا مددن الحقددو  األ 2306كمددا يحمددى دسددتور 
مندده ، ويعددد هددذا الحددق ،كمددا وصددفته األمددم  12،كددالحق فددى حريددة الددرأى والتعبيددر ، وورد الددنص عليدده فددى المددادة  

يدددة فدددى أكثدددر مدددن موضددددع ، نتخاباالالمتحددددة، أ كسدددجين العمليدددة الديمقراطيدددة ، فيمارسددده المدددواطن خددددالل العمليدددة 
، أفكددددارهم ومددددؤتمراتهم فهددددم يمارسددددونهيددددة و نتخاباالعددددن بددددرامجهم  ن واألحددددزا  السياسددددية عندددددما يعلنددددون و مرشددددحالف

يمارسدون ذات الحدق ، وواحدد  اليون وبالتدمرشدحالوالمواطنون عندما يدلون بأصدواتهم فهدم يعبدرون عدن أرائهدم فدى 
ن جميعددا بهددذا الحددق فعليددًا ، فيجدد  أن ات حددرة يتحقددق عندددما يتمتددع المواطنددو نتخابدداالمددن أهددم شددروط اعتبددار أن 

الحدق موجبات ممارسدة هدذا  2306تكون اإلرادة حرة طليقة من أى قيد أو ضغط أو تأثير ، هذا وقد كفل دستور 
، مثل الحق فى تداول المعلومات والبيانات واالحصاءات المنصوص عليه فى المادة فى العديد من المواد األخرى 

 .(200، 202، 200، 12، 10، 13)الم المنصوص عليها فى المواد ، وحرية الصحافة واإلع 13

 

  : الحق فى التجمع السلمى 

حددق االجتماعددات  إلددىيددة هددو الحددق فددى التجمددع السددلمى ، والددذى ينقسددم نتخاباالمددن أوثددق الحقددو  بالعمليددة  واحددد
يدددة نتخاباالوالمسدديرات العامددة واالجتماعددات الخاصددة ، حيدددث يباشددر المواطنددون هدددذا الحددق مددن خدددالل المددؤتمرات 

ون مدع فدر  العمدل الخاصدة بهدم وأنصدارهم ومؤيدديهم ، وقدد مرشدحالوالتجمعات الحزبية واالجتماعات التدى يعقددها 
  .10المادة على هذا الحق فى  2306نص دستور 

 

  :حق التنظيم 

ر عدن ت تجمعهدم وتعبدشرط من شروط الممارسة الديمقراطية السليمة هو مدى قدرة المواطنين على تكدوين تنظيمدا
( 16مددادة )سياسددية ، لددذلك أكددد الدسددتور علددى حددق المددواطنين فددى تكددوين أحددزا  مصددالحهم وتوجهدداتهم المشددروعة

 .(11و 11المواد )ونقابات مهنية وعمالية واتحادات ( 12مادة )وجمعيات ومؤسسات أهلية 
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  :قلل السلطة القضائيةاست

، طبيعيددةصدداف المددواطنين فددى حالددة التعدددى علددى أى حددق مددن حقددوقهم اليعتبددر القضدداء هددو الضددمان الرئيسددى إلن
ات أو فددى غيرهددا ، وسددواء كددان المعتدددى هددو الدولددة أو أفددراد ، وسددواء كددان نتخابدداالسددواء كددان هددذا التعدددى خددالل 

 قيدق اإلنصدافقالل السلطة القضدائية العامدل الحاسدم فدى تحاستأو مراق  ، وي عد  مرشحةالمعتدى عليه ناخ  أو 
قالل السلطة القضائية استعلى العديد من المبادئ الهامة التى تدعم  2306، وقد أكد دستور ودولة سيادة القانون 

، وعدددم ضددى وعدددم جددواز تحصددين أى قددرار إداري مددن رقابددة القضدداءمثددل سددرعة الفصددل فددى القضددايا وتقريدد  التقا
 .(036، 033 ،91، 96)، وذلك فى المواد اليالمقاللهم است، و عزل القضاةجواز 

 

  :مبدأ المساواة وعدم التميين

بين المواطنين فدى ( 20، 00، 9، 6)فى المواد " بإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز " الدولة  2306يلزم دستور 
يدة وهدو نتخاباالالحقو  والواجبات العامة ، وهو المبدأ الذى يؤمن تساوى الجميع فى فرصدة المشداركة فدى العمليدة 

ج  سلبي يتمثل فى االمتناع عن التمييدز، فدالتمييز ال يمكدن على الدولة فى منع التمييز ووا زاًما إيجابًيايفرض الت
ن القددانون الددذى ال يسددتوفى معددايير المسدداواة فددى حمايددتبريددره أبددًدا فتددرة  أثندداءو  ،ة المددواطنين يعتبددر قانونددا تمييزًيددا، وا 

ن ، كما أيةنتخاباالجميع التظاهرات  إلىاوية فى الوصول متس ت يج  أن يمنح األشخاص جميعا فرًصاانتخاباال
  .اتنتخاباال، والتالع  بالمناخ الذى يسمح فيه بالتمييز، إنما يسهل تخويف الناخبيين

 خدرى أ مرشدحةعلدى أى حدز  أو  مرشدحةأن تفضديل أى حدز  أو أى " ونستطيع أن نرصد هدذا المبددأ بدأن نقدول 
مدثاًل فدى فدرص الوصدول ( س)ات حرة نزيهة ، كتفضيل حدز  انتخابة إلجراء ساسيفى التمتع بأى من الحقو  األ

، أو إتاحددة الفرصددة لدده إلقامددة التجمعددات والتظدداهرات أو تفضدديله فددى منحددة مزايددا فددى أمدداكن وسددائل اإلعددالم إلددى
، تمييزًيدا خدرين يعتبدر سدلوكاً مرشدحين اآلال، وذلك على حسا  باقى األحزا  و يةنتخاباالات والدعاية اإلعالنتعليق 

معيندددة مدددن حريدددة التنقدددل بمدددنعهم أو وضدددع المعوقدددات أمدددامهم النتقدددالهم ألمددداكن  مرشدددحةكمدددا أن حرمدددان أنصدددار 
للمعدايير الدوليدة ، هو تمييز مخالف للدسدتور و بأصواتهم اإلدالءية أو لمنعهم من نتخاباالالتجمعات أو التظاهرات 

  ."لحقو  اإلنسان

 

 

 

 



 

89 

 

 

 

 

 

دسددتورية المحميددة سددنتطر  اآلن لتنظدديم بعددض تلددك الحقددو  فددى القددوانين المختلفددة كقددانون بعددد أن ذكرنددا الحقددو  ال
 النددوا الخدداص بمجلددس  2306لسددنة  61والقددانون رقددم  ،2306لسددنة  62رقددم تنظدديم مباشددرة الحقددو  السياسددية "

 .الذي صدر العام الماضي

تددم تعديلدده ) 0991لسددنة  91الصددحافة رقددم  تنظدديم سددلطةكقددانون " حريددة الددرأى والتعبيددر "إن القددوانين التددى تددنظم 
، وأيضدا قدانون األحددزا  افدة القددوانين ذات الصدلة بهدذ الحدق، وقدانون العقوبدات ، وك(2300لسدنة  11بدالقرار رقدم 

 2332لسدنة  36، وقدانون الجمعيدات رقدم  2300لسنة  02والمعدل بالقانون رقم  0911لسنة  63السياسية رقم 
ئيدددة باعتبددداره القدددانون الدددذى يكفدددل ضدددمانات وحقدددو  األفدددراد ، وقدددانون العقوبدددات الدددذى  ، وقدددانون اإلجدددراءات الجنا

 .لجنائية المقررة على تلك األفعاليوضح األفعال المؤثمة والتى ي عد ارتكا  أى منها جريمة ويوضح العقوبات ا

بشدكل جيدد  المرشدحةليده ، فدإن أهدم مدا يجد  أن تتعدرف عخامة الترسانة القانونية المصريةلض وبشكل عام، ونظًرا
القرارات التى تصدر من اللجندة أو  إلىباإلضافة  مجلس النوا وكامل هو قانون مباشرة الحقو  السياسية وقانون 

ار أو للمستشد أ لفريدق عملهدا القدانونيالتشدريعات فديمكن أن تلجد يدة، أمدا بداقينتخاباالالهيئة المشرفة على العمليدة  
 .ح وتقديم المعلومات الدقيقة لهاصبالحملة إلبداء الن يالقانون

 

 

 

قواعدددد ات والمبدددادئ والاإلعالنددديدددات و تفاقإلنسدددان هدددى مجموعدددة االالمقصدددود بمصدددطلح المعدددايير الدوليدددة لحقدددو  ا
يددددات حقددددو  اإلنسددددان التددددى قامددددت اتفاقبتنفيددددذ  2306، وتلتددددزم مصددددر وفقددددًا لدسدددتور الصدددادرة عددددن األمددددم المتحدددددة

، ومن أهدم الحقدو  التدى من قانونها الداخلى ، بل وتعتبر أيضًا جزًءايدة الرسميةجر بالتصديق عليها ونشرها فى  ال
 :يةنتخاباالوردت فى المعايير الدولية وترتبط بالعملية 

 

   :حق المشاركة

 القانون : ثانيا

المعايير الدولية لحقوق : ثالثا  
 اإلنسان  
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إرادة الشددع  هددى مندداط السددلطة، "العددالمى لحقددو  اإلنسددان علددى أن  اإلعددالنمددن ( 0) 20تددنص المددادة  –
واة بين العام وعلى قدم المسا االقتراعا بات نزيهة تجرى دوريً انتخابمن خالل  هذه اإلرادة ويج  أن تتجلي

  ".مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت أو بإجراء الناخبين وبالتصويت السري 

مدددن العهدددد الددددولى للحقدددو  المدنيدددة والسياسدددية كمدددا وردت ترجمتهدددا بالجريددددة الرسدددمية  22تدددنص المدددادة  –
  .المصرية

  :ودون قيود غير معقولة فى (( 2))والفرصة دون أى تمييز مما ورد فى المادة  لكل مواطن الحق –

  .أن يشارك فى سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية -0

ات نتخابدداالات دوريددة أصددلية وعامددة وعلددى أسدداس مددن المسدداواة علددى أن تددتم انتخابددأن ينتخدد  فددى  -2
  .التعبير الحر عن إرادة الناخبين تضمنالسرى وأن  االقتراعبطريق 

  .حصول على الخدمة العامة فى بالده، على أسس عامة   من المساواةأن يكون له الحق فى ال  -0

 

  :حرية الرأى والتعبير 

 –مدن العهددد الددولى للحقددو  المدنيدة والسياسددية كمدا وردت ترجمتهددا بالجريددة الرسددمية المصددرية  09تدنص المددادة 
  -:على أن 

  .اتخاذ اآلراء دون تدخل في فرد الحق لكل •

لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهدذا الحدق يشدمل حريدة البحدث عدن المعلومدات أو األفكدار مدن أى ندوع  •
طباعددة وسددواء كددان ذلددك فددى  ، إمددا شددفاهه أو كتابددة أوونقلهددا بغددض النظددر عددن الحدددود وذلددكالمها اسددتو 

  .أو بأية وسيلة أخرى يختارها قال  فني

، وعلى ذلك مادة بواجبات ومسئوليات خاصةمن هذه ال" 2"رتبط ممارسة الحقو  المنصوص فى الفقرة ت •
  :نصوص القانون والتى تكون ضرورية  إلىناد د تخضع لقيود معينة ولكن فقط باالستفإنها ق

  .خرينمن أجل إحترام حقو  أو سمعة اآل  •

  .االخال عامة أو ال و الصحةمن أجل األمن الوطني أو النظام العام أ •
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  :الحق فى التجمع السلمى 

بالجريددددة الرسدددمية مدددن العهدددد الددددولى للحقدددو  المدنيدددة والسياسدددية كمدددا وردت ترجمتهدددا "20"تدددنص المدددادة  •
  :ن على أ –المصرية 

، وال يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غيدر مدا يفدرض منهدا يعترف بالحق فى التجمع السلمى) •
أو السالمة العامدة أو  األمن الوطني ، مصلحةلتى تستوجبها فى مجتمع ديموقراطىانون واشيا مع القاتم

  .(باتهمخال  أو حماية حقو  اآلخرين وحر عام أو حماية الصحة العامة أو األالنظام ال

 

 ": حناب السياسية ال"ن الجمعيات الخاصة والسياسية حق تكوي

 –الرسددمية المصددرية لمدنيددة والسياسددية كمددا وردت ترجمتهددا بالجريدددة مددن العهددد الدددولى للحقددو  ا 22تددنص المددادة 
  :على أن

أو االنضددمام إليهددا لكددل فددرد الحددق فددى حريددة المشدداركة مددع اآلخددرين بمددا فددى ذلددك حددق تشددكيل النقابددات  •
  .لحماية مصالحه

بها لتدى تسدتوج، وايدر تلدك المنصدوص عليهدا فدى القدانون ال يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحدق غ •
أو السددالمة العامددة أو النظددام العددام أو حمايددة حقددو   طني، مصددالح األمددن الددو فددى مجتمددع ديمددوقراطى

سدددلحة القدددوات الم أعضددداءاآلخدددرين وحريددداتهم وال تحدددول هدددذه المدددادة دون فدددرض القيدددود القانونيدددة علدددى 
  .والشرطة فى ممارسة هذا الحق

بشأن حريدة  0963منظمة العمل الدولية لعام " اتفا "مادة ما يخول للدول األطراف فى ليس فى هذه ال •
لضدمانات اإلجدراءات التشدريعية التدى مدن شدأنها اإلضدرار با" تخداذا"مشاركة وحماية الحدق فدى التنظديم ال

 .اإلضرار بتملك الضمانات إلى المنصوص عليها فى ذلك االتفا  أو تطبيق القانون بشكل يؤدي

 

  :مبدأ المساواة وعدم التميين

للحقددو  المدنيددة والسياسددية كمددا وردت ترجمتهددا بالجريدددة الرسددمية  مددن العهددد الدددولي" 2،0"الفقددرة  "2" دةتددنص المددا
 : على أن –المصرية 

ية الحاليدة لكافدة األفدراد تفاقحترام وتأمين الحقو  المقررة فى االتتعهد كل دولة طرف فى االتفاقية الحالية با •
يدددز مدددن أى ندددوع سدددواء كدددان ذلدددك بسدددب  العنصدددر أو اللدددون أو ضدددمن إقليمهدددا والخاضدددعين لواليتهدددا دون تمي
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الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأى السياسى أو غيره أو األصل القومى أو اإلجتماعى أو الملكية أو صدفة 
  .الوالدة أو غيرها

يرهدا مدن قائمدة أو غتها التشدريعية الا، عند غيا  النص فى إجراءتفاقية الحاليةتتعهد كل دولة طرف فى اال •
، مددن أجدددل تفاقيددة الحاليدددة، طبقدددًا إلجراءتهددا الدسددتورية ولنصدددوص االالالزمددة تخدداذ الخطدددواتاإلجددراءات، با

  .تفاقية الحاليةوضع اإلجراءات التشريعية أو غيرها الالزمة لتحقيق الحقو  المقررة اال

تددع دون أى تمييددز جميددع األشددخاص متسدداوون أمددام القددانون ومددن حقهددم التم)  :علددى أن 21تددنص المددادة  •
وبالتساوى بحماية فى هذا المجال دون أى تمييز ويكفل لجميع األشدخاص حمايدة متسداوية وفعالدة ضدد أى 
تمييز سواء كان على أساس العنصر أو اللون أو الجدنس أو اللغدة أو الددين أو الدرأى السياسدى أو غيدره أو 

مددن " أ"الفقددرة ( 1)كمددا تددنص المددادة  .غيرهددا األصددل القددومى أو اإلجتمدداعى أو الملكيددة أو صددفة الددوالدة أو
  :ية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما وردت ترجمتها فى الجريدة الرسمية المصريةاتفاق

ى الحيداة السياسدية والعامدة طراف جميدع التددابير المناسدبة للقضداء علدى التمييدز ضدد المدرأة فدتتخذ الدول األ •
  :الحق فى ، على قدم المساواة مع الرجل،لمرأةوبوجه خاص تكفل ل ،للبلد

لجميددددع الهيئددددات التددددى ينتخدددد   نتخددددا اال، وأهليددددة فتاءات العامددددةسددددتات واالنتخابدددداالالتصددددويت فددددى جميددددع  •
  .العام االقتراعها بأعضاؤ 

يدددة القضددداء علدددى التفرقدددة العنصدددرية كمدددا وردت ترجمتهدددا فدددى الجريددددة اتفاقمدددن " ج"الفقدددرة ( 2)وتدددنص المدددادة 
  :سمية المصريةالر 

بتحدريم  –منهدا " 2"تزامدات األساسدية الدواردة فدى المدادة لوفقدا لال –يدة تفاقفى هدذه اال عضاءتتعهد الدول األ •
التفرقة العنصرية بجميع أشكالها ، والقضاء عليها وضمان حق كدل فدرد فدى المسداواة أمدام القدانون دون أيدة 

و العنصددرى وخاصددة فددى التمتددع بددالحقو  السياسددية أ ث الجددنس أو اللددون أو األصددل القددوميتفرقددة مددن حيدد
لمسداواة وحدق االشدتراك فدى العدام وا االقتدراع، وذلدك علدى أسداس اتنتخابداالوالسديما الترشديح والتصدويت فدى 

المسدداواة فددى شددغل الوظددائف  ، وكددذلكلعامددة علددى أى مسددتوى مددن المسددتويات، وفددى إدارة الشددئون االحكومددة
 .العامة
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شرط من شروط وصف 

انتخابية بأنها أى عملية 

حرة، هو توافر الحريات 

، ألساسيةاوالحقوق 

ن أى عمليات التالي فإوب

ية تُجرى فى ظل انتخاب

فرض حالة الطوارئ ال 

 كن أن توصف بالحريةيم

 .حوالبأى حال من األ

  ات حرة ننيهةانتخابلى  أساسي حقوق اإلنسان شرط

ات حددرة نزيهددة هددو تمتددع شددع  اإلقلدديم أو البلددد بكافددة حقوقدده المدنيددة والسياسددية انتخابددمددن الشددروط األساسددية ألى 
 : وهىحقو  اإلنسان والعهدين الدوليين،العالمى ل اإلعالنواإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية كما وردت فى 

  .الحق فى تقرير المصير -
  .عدم التمييز مبدأ -
  .الحق فى اإلنصاف -
  .فى المساواة بين الرجال والنساء الحق -
  .عدم إهدار أو العصف بحقو  اإلنسان فى أوقات الطوارئ  -
عدم القيام بأى نشاط أو عمل يستهدف القضاء على أى حدق مدن  -

منصدددوص عليددده فدددى حقدددو  اإلنسدددان أو تقييدددده بدرجدددة أكبدددر مدددن ال
  .العهديين الدوليين

  .ق فى الحياةترام الححا -
المعاملدددة القاسدددية أو  الحمايدددة مدددن التعدددذي  أو غيدددره مدددن ضدددرو  -

  .الونسانية
  .لعمل على أى فرد بالقوة أو الجبر، أو فرص اعبادستحظر الر  واال -
  .جواز القبض أو اإلعتقال التعسفى ، وعدمالحق فى األمان الشخصى -
  .رام الكرامة المتأصلة فى اإلنسانحتنسانية مع اإ ن من حرياتهم معاملةمعاملة األشخاص المحرومي -
  .قدرته على الوفاء بإلتزام تعاقدي عدم سجن إنسان على أساس عدم -
  .حرية التنقل -
  .الحق فى محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية -
  .مرتينعن الفعل الواحد بدأ عدم رجعية القوانين الجنائية، أو معاقبة أى شخص م -
  .تراف لكل فرد بالشخصية القانونيةعاال -
  .احترام حرمة الحياة الخاصة -
  .فى حرية الفكر والضمير والمعتقد الحق -
 .الرأى والتعبير وتداول المعلوماتحرية  -
  .القومية أو العنصرية أو الدينية ، أو الكراهيةحظر الدعاية للحر  -
  .حرية التجمع السلمى -
  .ت الخاصة والسياسيةالجمعيا الحق فى تكوين -
   .حماية حقو  األسرة -
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  .حق الطفل فى إجراء الحماية -
دارة شئون البالدحق المشاركة فى  -   .الحياة العامة وا 
  .حق المساواة أمام القانون  -
  .همعمال لغتاستعن ديانتهم و  اإلعالنحق األقليات العنصرية أو الدينية أو اللغوية فى التمتع بثقافتهم أو  -
  .مستوى معيشة مالئمالحق فى  -
  .الحق فى شروط عمل صالحة وعادلة -
  .ابات واالتحادات واالنضمام إليهاالحق فى تشكيل النق -
  .الحق فى الغذاء والمسكن المناس  -
  .الحق فى الضمان االجتماعى -
  .الحق فى الصحة البدنية والعقلية -
  .حق كل فرد فى التعليم -
  .افية وبمنافع التقدم العلمية الثقحق كل فرد فى المشاركة فى الحيا -
ان ع الحقددو  الددواردة فددى الشددرعية الدوليدددة لحقددو  اإلنسددان ويعتبددر الضدددمإن الحقددو  المشددار إليهددا هددى جميددد -

 .، هو ممارسة الفرد للحقلتفعيل هذه الحقو  فى المجتمع
رر إرادة الفددرد مددن ختيدداره لممثليدده بحريددة إذ يعنددى تددوافر هددذه الحقددو  تحددمشدداركة فددى إدارة الحيدداة العامددة واال -

 . والمشاركة فى إدارة شئون البالد يةنتخاباالالتأثير أو التهديد أو اإلغراء عند ممارسة حقه فى العمليات 

  يةنتخاباال الحقوق ذات الصلة الوثيقة بالعمليات 

يدات اتفاقسدواء كاندت ات نتخابداالتمثل الحقو  الموضحة الرافد الرئيسى لكافة المعايير الدولية واإلقليميدة المتعلقدة ب
، وفى هذا المقدام سدنتناول الحقدو  االساسدية ذات الصدلة الوثيقدة بالعمليدات عالنات أو مجموعة قواعد أو مبادئأوا  
  -:ية وأبرزها نتخاباال

  .مبدأ عدم التمييز -
  .الرأى والتعبير وتداول المعلوماتحرية  -
  .حرية التجمع السلمى -
  .يةكوين الجمعيات الخاصة والسياسحق ت -
  .الحق فى األمان الشخصى -
  .الوجود الفاعل للسلطة القضائية -
  .اتنتخاباالدورية  -
  .اتنتخاباالقاللية عملية إدارة است -
  .حيادية قوات األمن والموظفيين العموميين -
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 .يةنتخاباالحق رصد ومراقبة الجرائم  -
 

 :ات نتخاباال حق المشاركة فى الحكم من خلل 

 ات منتظمة انتخاب -
 ات نزيهة بانتخا -
 اقتراع عام  -
 اقتراع متساو بين الناخبين  -
 ن َينتخ  الحق فى أ -
 ن ي نتخ الحق فى أ -
  االقتراعسرية  -
 حرية التعبير عن إرادة الناخبين  -

 

 :حقوق وحريات سياسية أساسية أخرى 

 ى والتعبيرحرية الرأ -
 حرية التجمع السلمى  -
 حرية إنشاء الجمعيات واألحزا   -
 حرية التحرك  -
 ر من العنصرية التحر  -
 القانون  إلىالحق فى اللجوء الفعال  -

 

 ية فى مصرنتخاباال القواعد القانونية الحاكمة للعملية 

، ويجدد  علددى يددة فددى مصددرنتخاباالسددنقوم فددى هددذا الجددزء مددن الدددليل بتوضدديح للقواعددد القانونيددة المنظمددة للعمليددة 
مددن  أن كثيددًراحيددث ، يندداير وحتددى اآلن 22ذ ثددورة اصددة منددمرار وخاسددتالمرشددحة أن تعلددم أن هددذه القواعددد متغيددرة ب

، لدذلك فعلدى المرشدحة اتنتخابداالات أحال القانون فى وضعها للجنة العليا المشرفة علدى نتخابالقواعد المنظمة لال
 .طالع دائم بالقرارات التى تصدر من اللجنةك التعديالت وأن تكون على علم واأن تتابع بيقظة تل
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التصددويت كاملددة منددذ لحظددة القيددد فددى جددداول الندداخبين /االقتددراععددد الحاكمددة لمرحلددة مددا قبددل وسددنقوم بتوضدديح القوا 
، وكددذلك مرحلدة التصددويت والفددرز يددةنتخاباالومدرورًا بفددتح بدا  الترشددح والقواعددد القانونيدة المنظمددة ألصددول الدعايدة 

 .وا عالن النتائج

     االقتراعمرحلة ما قبل 

ية وتبددأ مدن فدتح بدا  الترشديح وقبدول الطلبدات نتخاباالاءات ذات العالقة بالعملية جر ويقصد بهذه المرحلة كافة اإل
ومنهددا عمليددة تعريددف  االقتددراعيددة فيمددا قبددل يددوم نتخاباالخددر يددوم فددى أعمددال الحملددة اإلعددالن عنهددا وتسددتمر حتددى آو 

يدة نتخاباالالحمدالت  ات كمدا تتضدمن كدذلكنتخابداالالناخبين بمواعيد الترشديح وشدروطه وكدذا الجهدة المشدرفة علدى 
شددكالها والدددور يددة، وكددذلك أجهددزة االعددالم بكافددة أنتخاباالعلددى الدعايددة  المدداليشددكال الدعايددة واالنفددا  وأسددالي  وأ

 .اتمرشحالية وتتضمن أيضا أداء أجهزة الدولة ومدى حيادها فى التعامل مع نتخاباالالذى تلعبه فى العملية 

 غالبدا مدا تتدراو  نسدبًيا طويلدة بفتدرة نتخدا اال مرحلدة بددء العملية والمكثفة قبدلمهامهم  المرشحةوتبدأ فر  العمل و 
 وبددء الترشدح، وفتدرة ،نتخدا اال إلدى الددعوة عدن لوعدالن السدابق المنداخ لتغطيدة ،أسدابيع وأربعدة ينأسدبوع بدين

 .يةنتخاباال الحملة

 

 

 

 

 والطعون المتعلقة بها  الناخبون /اتتسجيل الناخب

 فت  باب الترش  

 قبول الترشيحات 

 مرحلة الحملت االنتخابية 

مرحلدددة مدددا 
قبددددددددددددددددددددددددددددددل 

 االقتراع
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 2114لسنة  45من القانون ( 14)تنص المادة 
 :بشبن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن

يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات 
ة اسم َمْن تتوفر فيه شروط الناخ ، ولم يلحق به أى مانع مصلحة األحوال المدنية بوزارة الداخلي

. من موانع مباشرة الحقو  السياسية، وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها الالئحة التنفيذية
لدى مصلحة األحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة  يوتعتبر قاعدة بيانات الرقم القوم

 ..بيانات الناخبين

 

 

 

 قاعدة بيانات الناخبين

 

                 :ية نتخاباال نظمة لعملية القيد فى الجداول القواعد واإلجراءت القانونية الم

كشرط أولي الزم لممارسة الحقو   نتخا االطر  وشروط القيد في جدول  2306 لسنة 62رقم لقد نظم القانون 
 ىاألولوقد حدد القانون في مادته  –السياسية  كما نصت الالئحة  التنفيذية للقانون على تفاصيل إجراءات القيد 

 _:هذه الحقو  في بندين
 .فتاء ينص عليه الدستوراستإبداء الرأى فى كل : أوالً 

 : كل من انتخا : ثانًيا 

 . رئيس الجمهورية -0

 .مجلس النوا  أعضاء -2

 .المجالس المحلية أعضاء -0 
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وأفدددراد هيئدددة وي عفددى مدددن أداء هدددذا الواجددد  ضددباط وأفدددراد القدددوات المسدددلحة الرئيسدددية والفرعيددة واإلضدددافية وضدددباط  
 .الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة

المجدالس المحليدة طبًقدا ألحكدام القدوانين الخاصدة  أعضاءمجلس النوا  و  أعضاءرئيس الجمهورية و  انتخا ويكون 
 .التى تصدر فى هذا الشأن

 فتاء ينص عليه الدستور استإبداء الرأي في كل  – 0

 :كل من  انتخا – 2

 الجمهوريةيس ئر  . أ
  مجلس النوا  أعضاء  .  

 .المجالس المحلية أعضاء. ج

انيدددة عشدددر عاًمدددا وقدددد أوجددد  القدددانون ممارسدددة هدددذه الحقدددو  علدددى كدددل مصدددري ومصدددرية بلدددغ مدددن العمدددر ثم
علدى جهدة اإلدارة  قانون أن يكون القيد في الجداول إجبارًيا على كل مدواطن وواجًبدا حتًمدالنص ال والمفروض طبًقا
ن بدددأ بالفعددل التو مددن تلقدداء نفسدده جدده نحددو قيددام جهددة ا ولكددن ذلددك لددم يكددن هددو مددا يجددري عليدده العمددل فددي السددابق وا 
 .نتخا االبقيد كل من بلغ ثمانية عشر عامًا ميالدية في جداول  اإلدارة تلقائًيا

يحرم المدواطن مدن أداء واجد  ممارسدة الحقدو  إال أن هناك ثمة حاالت وردت في القانون المذكور بمقتضاها 
 .السياسية

 :وقد حددت المادة الثانية من القانون هذه األسبا  وهي

 : ي حَرم مؤقًتا من مباشرة الحقو  السياسية الفئات اآلتية

 : أوالً 

 . المحجور عليه، وذلك خالل مدة الحجر -0

ًقدا ، وذلك خالل مدة احتجازه اإللزامدى بإحددى منشدات الصدحة النفسدية طبالمصا  باضطرا  نفسي أو عقلي -2
 .2339لسنة  10لاحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 

 :ثانياً  

الرتكابه جريمة التهدر  مدن أداء الضدريبة أو الرتكابده الجريمدة المنصدوص عليهدا  َمْن صدر ضده حكم بات   -0 
 .2332نة لس 90من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 002)فى المادة 
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لسددنة 066َمدْن صدددر ضدده حكددم نهدائى الرتكابده إحدددى الجدرائم المنصدوص عليهددا فدى المرسدوم بقددانون رقدم  -2 
 . بشأن إفساد الحياة السياسية 0922

 .َمْن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله -0

الحكومددة أو القطداع العدام أو قطدداع َمدْن صدددر ضدده حكدم نهدائى بفصددله، أو بتأييدد قدرار فصددله، مدن خدمدة  -6 
 . األعمال العام، الرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو باألمانة

 . ؛ الرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصيرَمْن صدر ضده حكم نهائى -2

 . المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية -1

حريدددة؛ الرتكابده إحدددددى الجدددرائم المنصدددوص عليهدا فدى َمْن صددر ضدده حكدم نهدائى بمعاقبتده بعقوبددة سالبددة لل -1
 . الفصل السابع من هذا القانون 

 :َمْن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس- 3

عمال أورا  اسدتالرتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نص  أو خيانة أمانة أو رشدوة أو تزويدر أو  - أ 
و إغدددراء شدددهود أو إصددددار شددديك بددددون رصددديد أو جريمدددة للدددتخلص مدددن الخدمدددة العسدددكرية مدددزورة أو شدددهادة زور أ

 .والوطنية

الرتكابدده إحدددى الجددرائم المنصددوص عليهددا فددى البددا  الرابددع مددن الكتددا  الثددانى بشددأن اخددتالس المددال العددام  -   
فسددداد والعدددوان عليدده والغددددر أو فددى البددا  الرابدددع مددن الكتدددا  الثالددث مددن قدددانون العقوبددات بشدد أن هتدددك العددرض وا 

 .األخال 

وال يسدرى الحرمدان . ويكون الحرمان لمددة خمدس سدنوات مدن تداري  صددور الحكدم المشدار إليده فدى البندود السدابقة 
 .إذا ر دَّ للشخص اعتباره أو أ وِقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي

 القيد في قاعدة بيانات الناخبين

داول الجد)يعد القيد بقاعدة بيانات الناخبين 
هدددو الشدددرط الثددداني لمباشدددرة ( ايدددة سدددابقً نتخاباال

الثالثدددددة الحقدددددو  السياسدددددية وفدددددق ندددددص المدددددادة 
اسدددددية مددددن قدددددانون مباشددددرة الحقددددو  السيعشددددر 

ندددده يجدددد  أن يقيددددد فددددي جدددددول بنصددددها علددددى أ
كددددل مددددن لدددده حددددق مباشددددرة الحقددددو   نتخددددا اال



 

111 

 

 

 

نوات  إذا كاندت قددد مضدت خمددس سددالسياسدية ومددع ذلدك ال يقيددد مدن اكتسدد  الجنسدية المصددرية بطريدق التجددنس إال
ومددن خددالل المدادة سددالفة البيددان يتبدين أن ثمددة شدرط آخددر للقيددد فدي قاعدددة بيانددات . علدى األقددل مدن اكتسددابه إياهددا

ويالحدب أن القيدد  .الناخبين وهو مرور خمس سنوات على األقل علدى اكتسدا  الجنسدية المصدرية بطريدق التجدنس
  .تقديم طل  من صاح  الشأن إلىج  هذه المادة وال يحتاج على جهة اإلدارة بمو  أصبح إجبارًيا

جراءات القيد في قاعدة بيانات الناخبين  (مراجعة) مواعيد وا 

أو  نتخا اال إلىص المادة السادسة عشر ال يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين طبقًا لن
إجددراء تعددديل علددى قاعدددة  -االقتددراعر يوًمددا السددابقة علددى يددوم حتددى قبددل الخمسددة عشدد -ومددع ذلددك يجددوز. فتاءسدتاال

وألزمددت . البيانددات؛ أن كددان ذلددك تنفيددًذا لحكددم قضددائى واجدد  النفدداذ، أو لحددذف أسددماء المتددوفين مددن هددذه القاعدددة
ليهدددا الخامسدددة عشددر النيابدددة العامددة بدددإبالط اللجندددة العليددا ووزارة الداخليدددة باألحكددام القضدددائية التددى يترتددد  عالمددادة 

وفددى حالددة فصددل العدداملين مددن خدمددة الحكومددة أو القطدداع العددام أو قطدداع . الحرمددان مددن مباشددرة الحقددو  السياسددية
ويجد  أن يدتم . األعمال العام ألسبا  مخلة بالشرف أو باألمانة تقوم الجهة التى كان يتبعها العامدل بهدذا اإلبدالط

 . تاري  الذى يصبح فيه الحكم أو القرار نهائًيااإلبالط فى جميع الحاالت خالل خمسة عشر يوًما من ال

  .الرقم القومي هو محل اإلقامة الثابت ببطاقة ينتخاباالوجعلت المادة السابعة عشر الموطن 
 االقتراعفي لجنة  نتخا االفتاء أو ستي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على االنتخاباالوالموطن 

 االقتراعفتاء في أي من لجان ستوأمناء وموظفي باقي لجان اال أعضاءي لرؤساء و تخابناالنفسها، والموطن 
 .الموجودة في نطا  اختصاصها

 كما أوجبت .ومثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل شخص أدلى بصوته
وجعلت المادة  .ة طريقة هذا العرض وكيفيتهوتبين الالئحة التنفيذي نتخا االعرض جداول المادة الثامنة عشر 

لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة  التاسعة عشر
بقيده أو توفرت فيه شروط الناخ  أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطل  قيد اسمه أو 

ولكل ناخ  مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطل  قيد اسم َمْن أ همل . يدهتصحيح البيانات الخاصة بق
قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، وحددت المادة عشرين اللجنة 

ة قاضيين بالمحاكم التي يقدم لها الطلبات وتتشكل برئاسة رئيس المحكمة االبتدائية للمحافظة رئيًسا وعضوي
. ويتولى األمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. االبتدائية يختارهما مجلس القضاء األعلى

الشأن  ذوي  إلىمن تاري  تقديمه، وتبلغ قرارها  أسبوعوتفصل اللجنة بقرار منها فى الطل  المقدم إليها خالل 
 .خالل ثالثة أيام من تاري  صدوره

 .تبين الالئحة التنفيذية كيفية تقديم الطل  وقيده ونظره والفصل فيه وا عالنهو 
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 مرحلة الترشح

 :الشروط 

 !اعلمى

 االقتراععضددوًا ينتخبددون بدد 623مددن عدددد ال يقددل عددن  2306مددن دسددتور  032للمددادة  ل مجلددس النددوا  وفًقددايشددك
 :رشحوقد اشترطت تلك المادة الشروط اآلتية للت، العام السري المباشر

 .أن تكون مصرية - 0

ة حقدددوقهم ليسدددت مدددن المحدددرومين أو الممندددوعين أو المدددوقفين مدددن مباشدددر )متمعدددة بحقوقهدددا المدنيدددة والسياسدددية  - 2
 .(لما تم عرضه فى البند الخاص بمن لهم الحق فى القيد بقاعدة بيانات الناخبين المدنية والسياسية وفًقا

 .(الحصول على الشهادة اإلعدادية)على األقل  ألساسيحاصلة على شهادة التعليم ا أن تكون  - 0

 .سنة وميالدية 22قل سنها يوم فتح با  الترشح عن أال ي(  6

  !تذكرى 

 إلدددىقواعدددد وشدددروط الترشدددح األخدددرى باإلضدددافة الندددوا  بشدددأن مجلدددس  2306لسدددنة  61هدددذا ويدددنظم القدددانون رقدددم 
- : إلىعلى النحو الت اتنتخاباال اللجنة المشرفة على القرارات التى تصدر من 

  ممثددل قددانوني سددواء كانددت تتضددمن مرشددحي حددز  واحددد أو أكثددر أو  يددةانتخابيجدد  أن يكددون لكددل قائمددة
 .كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين ألحزا  أو كانت تجمع بينهم

 تهات الشروط الواج  توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالنتخابتحدد اللجنة العليا لال. 
 بالنظدام الفدردي مدن طدالبي  نتخدا ي قدم طل  الترشح لعضوية مجلس الندوا  فدي الددوائر المخصصدة لال

ات المحافظة التي يختارها للترشح، خالل المدة التدي تحدددها اللجندة العليدا انتخابلجنة  إلىالترشح كتابة 
 .ات على أال تقل عن خمسة أيام من تاري  فتح با  الترشحنتخابلال

  بالمستندات اآلتية طل  الترشح مصحوًبا ويكون: 
 بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. 
 صحيفة الحالة الجنائية لطال  الترشح. 
 حز ، واسم هذا الحز  إلى ان ما إذا كان مستقاًل أو منتمًيابي. 
 إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأوالده القصر. 
  اسية الحاصل عليهاالشهادة الدر. 
  شهادة تأدية الخدمة العسكرية اإللزامية، أو ما يفيد اإلعفاء من أدائها طبقًا للقانون. 
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 إيصال إيداع مبلغ ثالثة آالف جنيه، تودع خزانة المحكمة االبتدائية المختصة بصفة تأمين. 
 وط التددي يتطلبهددا القددانون ات إلثبددات تددوفر الشددر نتخابددالمسددتندات األخددرى التددي تحددددها اللجنددة العليددا لال

 .للترشح
  الالزمة لكفالة الحق في المعرفةوتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات. 
  وتسدددري األحكدددام المنصدددوص عليهدددا فدددي الفقدددرات السدددابقة علدددى مرشدددحي القدددوائم، علدددى أن يتدددولى ممثدددل

ات، نتخابدندة العليدا لالية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطل  يقدم على النموذج الذي تعده اللجنتخاباالالقائمة 
بالمسددتندات التددي تحددددها اللجنددة إلثبددات صددفة كددل مرشددح بالقائمددة، وبإيصددال إيددداع مبلددغ سددتة  مصددحوًبا

ثالثة أضدعاف للقائمدة  إلىمقعدًا ويزاد هذا المبلغ ( 02)آالف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 
 .مقعداً ( 62)المخصص لها 

 دات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوباتوتعتبر جميع األورا  والمستن. 

 

 يةنتخاباال الحملت 

عدددن نفسدددها والقيدددام بدددأي نشددداط يسدددتهدف إقنددداع النددداخبين باختيارهدددا والدعايدددة حدددق التعبيدددر  مرشدددحةنددده لكدددل حيدددث أ
ع مدددواد الدعايدددة وتوزيدددالمحددددودة والعامدددة والحدددوارات ونشدددر ي وذلدددك عدددن طريدددق االجتماعدددات نتخدددابااللبرنامجهدددا 

خدام وسدددائل اإلعدددالم المسدددموعة والمرئيدددة والمطبوعدددة واإللكترونيدددة اسدددتيدددة ووضدددع الملصدددقات والالفتدددات و نتخاباال
 مجلددس النددوا وغيرهددا مددن األنشددطة وذلددك بحريددة تامددة فددي إطددار الضددوابط والقواعددد الددواردة فددي الدسددتور وقددانون 

   . اتنتخاباالوقرارات اللجنة العليا المشرفة على 

، علدددى أن  يتعدددين االلتدددزام فدددي مجلدددس الندددوا بخصدددوص 0912 لسدددنة  03قدددم مدددن القدددانون ر  00ونصدددت المدددادة 
 :ية بمبادئ الدستور والقانون والقواعد اآلتية نتخاباالالدعاية 

 .ينمرشحالعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألي من  – 0

خدام الشدعارات الدينيدة علدى نحدو يهدددها أو يسدئ اسدتن االلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنيدة واالمتنداع عد – 2
 .إليها

خدام المبدداني والمنشددات ووسددائل النقددل واالنتقددال المملوكددة للدولددة أو لشددركات القطدداع العددام وقطدداع اسددتحظددر  – 0
 .يةنتخاباالاألعمال وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية 

وأموال شركات القطاع العام وقطاع األعمدال العدام وللشدركات التدي تسداهم الدولدة حظر إنفا  األموال العامة  – 6
 .يةنتخاباالفي رأسمالها في أغراض الدعاية 
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 .يةنتخاباالخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية استحظر  – 2

جهددة أجنبيددة أو دوليددة أو مددن يمثلهددا فددي الددداخل  حظددر تلقددي أمددوال مددن الخددارج مددن شددخص أجنبددي أو مددن – 1
 .ية أو إلعطائها للناخبين مقابل االمتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معيننتخابااللونفا  على الدعاية 

يدة بمدا فيهدا الحدد األقصدى الدذي ال نتخاباالعن القواعد الخاصة بالوسائل واألسالي  المنظمدة للدعايدة  وذلك فضاًل 
جريددتين ات ينشدر فدي نتخابدوز تجاوزه في اإلنفا  على تلك الدعاية والتي يصدر بها قرار مدن اللجندة العليدا لاليج

 .يوميتين واسعتي االنتشار

وللمحافب المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية األخرى المستخدمة بالمخالفة ألي مدن أحكدام 
 .المخالفالقواعد المشار إليها على نفقة 

مدن القواعدد المشدار إليهدا فدي هدذه المدادة بدالحبس مددة ال تقدل عدن سدنة (  1) ويعاق  كل من يخالف أحكام البندد 
 .وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه فضاًل عن مصادرة ما تلقيه من أموال

ثدة أشدهر وبغرامدة ال تقدل بدالحبس مددة ال تقدل عدن ثالمن القواعد األخرى المشار إليهدا  ويعاق  كل من يخالف أًيا
 .الف جنيه وال تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتينعن خمسة آ

 

 االقتراعالقواعد واإلجراءات القانونية المنظمة لعملية 

 فتاءاتسدتمحليدة واالات التشدريعية والنتخاباالوتعديالته  2306لسنة  62رقم ينظم قانون مباشرة الحقو  السياسية 
 .، والتى سيسعى المراقبون لمعرفة مدى االلتزام بها فى التطبيقوفق القواعد واإلجراءات التالية

 :اإلجراءات والقواعد القانونية االتية  االقتراعتحكم عملية 

 وية ئناف، وعضستية لكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم االانتخابات لجنة نتخابتشكل اللجنة العليات لال
لدولة وأحد نوا  رئديس حد نوا  رئيس هيئة قضايااولة ورئيس بالمحكمة االبتدائية وأمستشار بمجلس الد

ر كدددل مدددن تلدددك المجدددالس العليدددا ليهدددا، وتختدددام المجدددالس العليدددا للجهدددات المشدددار إداريدددة تختدددارهالنيابدددة اإل
 .عند قيام مانع لديه عضًوا احتياطًيا يحل محل العضو األصلي

 وتعيدين مقرهدا،  نتخدا االفتاء و سدتات عدد اللجدان الفرعيدة التدى يجدرى فيهدا االنتخابنة العليا لالتحدد اللج
 .خذ رأى وزير الداخليةقار اللجان العامة وذلك كله بعد أكما تعين م

 ية مدن عددد كداف مدن نتخاباالات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر نتخابوتتولى اللجنة العليا لال
 .لكل منها تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطيهيئات القضائية، مع ال أعضاء
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  فددى  االقتددراعوتقددوم اللجنددة العليددا بالفصددل فددى مددا تتلقدداه مددن بالغددات وشددكاوى ومتابعددة سددير أعمددال لجددان
 .الدائرة

 لى أن ، عنتخا االفتاء و ستات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها االنتخابكما تتولى اللجنة العليا لال
اليقدل عدن اثندين مدع  عضداءمدن األالهيئات القضدائية وعددد  أعضاءن الفرعية من رئيس من تشكل اللجا

 االقتددراعمينددين بددإجراءات تعيددين أمينددين لكددل لجنددة وتعيددين عضددو وأمددين احتيدداطى لهددم ويخددتص أحددد األ
حددوال يجددوز أن يددع األوفددى جم، جددراءات للقددوائم الحزبيددة المغلقددةبالنظددام الفددردى ويخددتص الثددانى بهددذه اال

 ز ثدالث لجدان، علدى أن يضدمها جميًعدايرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما ال يجاو 
 .ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها اإلشراف الفعلي عليها جميعاً 

 ر ويحدددد القددرار الصددادر بتشددكيل اللجددان العامددة مددن يحددل محددل رئدديس اللجنددة عنددد غيابدده أو وجددود عددذ
 .الهيئات القضائية أعضاءيمنعه من العمل، على أن يكون من 

  كددل ممثددل قائمددة حزبيددة أن ينددد  و لأ مرشددحةلعضددوية مجلسددي الشددع  يكددون لكددل  نتخددا االوفددى حالددة
مدن الندداخبين  يلده فدى ذات اللجندة العامدة، وعضدًوامدن بدين النداخبين فدى نطدا  اللجندة العامدة لتمث عضدًوا
و فى المقدر وأن يبلدغ لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أ اللجنة الفرعية انتخا ول سماؤهم فى جداأالمقيدة 

ات فدإذا مضدت نصدف سداعة علدى الميعداد المحددد للبددء فدى نتخابداالرئيس اللجندة؛ ذلدك كتابدة قبدل بددء 
اثنددين أكمددل الددرئيس هددذا العدددد مددن بددين الندداخبين  إلددىدون أن يصددل عدددد المندددوبين  نتخددا االعمليددة 

هم فدي نطدا  اللجندة علدى الوجده السدابق فدإذا زاد أسدماؤ ضرين الذين يعرفدون القدراءة والكتابدة المقيددة الحا
ين علدددديهم عيددددنهم رئدددديس اللجنددددة بالقرعددددة مددددن بددددين مرشددددحال اتفددددا عدددددد المندددددوبين علددددى ثمانيددددة وتعددددذر 

 .المندوبين

  لميعداد المحددد لهدا، دون فتاء إذا مضدت سداعة علدى اسدتأو اال نتخدا االوفى جميع األحدوال تبددأ عمليدة
 .كمال من يحل محلهماستون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من مرشحالأن يتقدم 

  ية ليمثله أمام نتخاباالأن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة  مرشحةوكذلك يكون لكل
مباشدرة  أثنداءات نتخابداالالددخول فدى جمعيدة يدة عامدة أو فرعيدة ويكدون لهدذا الوكيدل حدق انتخابكل لجنة 

لده ثبات ما يعنى له من مالحظدات بمحضدر الجلسدة وال يجدوز رئيس اللجنة إ إلىات وأن يطل  نتخاباال
الحالة ويكفى أن يصد  على هذا التوكيل مدن إحددى جهدات اإلدارة  فى غير هذه نتخا االدخول قاعة 
لتصددديق بغيددر رسددم ولددو كددان أمددام إحدددى الجهددات المختصددة يددة بالمحافظددة، ويكددون انتخاباالأو اللجنددة 

 .بالتصديق على التوقيعات وال يجوز المندو  أو الوكيل عمدة أو شيخًا ولو كان موقوفاً 

  غيدددر النددداخبين، ويحظدددر حضدددورهم ( والفضددداء حولهدددا  نتخدددا االقاعدددة ) ات نتخابددداالال يحضدددر جمعيدددة
 .نتخا االى قاعة ين دائما الدخول فمرشح، ويجوز للحاملي أسلحة
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  ات بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ؛ وعلى رئيس اللجندة أن يسدلم نتخاباالبالصوت فى  اإلدالءيكون
ناخد  جانبدا مدن الجواند  ال ، ويتنحدي االقتدراعكل ناخ  بطاقة مفتوحة علدى ظهرهدا خدتم اللجندة وتداري  

 إلدىثبدت رأيده علدى البطاقدة يعيددها مطويدة ، وبعد أن يذاتها نتخا االبداء الرأى فى قاعة المخصصة إل
 . اتنتخاباالفى الصندو  الخاص ببطاقات   –دون االطالع على ما دون بداخلها   –الرئيس ليضعها 

 ال بعدد أربدع وعشدرين سداعة علدى األقدل بعدد صدبعه فدى مدداد غيدر قابدل لوزالدة إثم يقوم الناخ  بغمس إ
؛ وفددى ف الندداخبين بخطدده أو ببصددمة إبهامددهاسددمه فددى كشدد ، ويوقددع أمدداماتنتخابدداالبصددوته فددى  اإلدالء

  .الوقت عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخ  الذى أبدى رأيه

  رائهدم علدى بطاقدات ال يسدتطيعون بأنفسدهم أن يثبتدوا آ العاهدات الدذين ويجوز للمكفوفين وغيدرهم مدن ذوي
، ويثبددت أمددين اللجنددة رأى الناخدد  فددى اللجنددة وحدددهم أعضدداءعهم بحيددث يسددم ،أن يبدددوها شددفاهة االقتددراع
سدم الناخد  فدى كشدف النداخبين بمدا يفيدد أنده أبددى رأيده علدى ويوقع عليهدا الدرئيس ويؤشدر قدرين ا بطاقته

مدن يحضدر معهدم أمدام اللجندة ، تددوين الدرأى  إلدىذلك الوجه ، ويجوز أيضا لهؤالء النداخبين أن يعهددوا 
 .يتناولها من الرئيس وتثبت هذه اإلنابة فى المحضر اقتراعطاقة الذى يبدونه على ب

  مندوط بدرئيس اللجندة ولده فدى ذلدك طلد  معاوندة رجدال السدلطة العامدة  نتخدا االحفب النظام فدى جمعيدة
علددى طلدد  رئدديس  إال بندداًءا نتخددا االعنددد الضددرورة علددى أندده ال يجددوز أن يدددخل أحددد مددن هددؤالء قاعددة 

 .ك بمحضر االجراءاتاللجنة على أن يثبت ذل

 ثبدات شخصدية الناخد  ال يقبدل فدى إ و بطاقة الرقم القومي على كل ناخ  أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه
 .يةنتخاباالويوقع أمين اللجنة أمام اسمه فى الكشوف  .صور بطاقة الرقم القومي

  ومدع ذلدك  السدابعة مسداءً السداعة ا إلدى فتاء من الساعة الثامنة صباًحاستأو اال نتخا االتستمر عملية ،
 ، تحددرر اللجنددة كشددًفاندداخبون لددم يبدددوا آراءهددم االسدداعة السددابعة مسدداءً  إلددى نتخددا االإذا وجددد فددى جمعيددة 

 .ما بعد إبداء آرائهم إلىفتاء ستأو اال نتخا االبأسمائهم وتستمر عملية 

 ثبات شخصية الناخ  صور بطاقة الرقم القوميال يقبل فى إ. 

 فتاء المختصددة بالجهددة التددى يوجددد سددتفتاء يجددوز للناخدد  أن يبدددي رأيدده أمددام لجنددة االسددتوفددى حدداالت اال
فيها، وفى هذة الحالدة يثبدت أمدين اللجندة البياندات الدواردة بدالرقم القدومي؛ وذلدك فدى كشدف مسدتقل يحدرر 

 .عضائها أو سكرتيرهاتين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو أ من نسخ

  ويسددلمها  نتخددا اال، وتخددتم صددناديق وأورا  فددى الموعددد المحدددد قتددراعاالعمليددة يعلددن رئدديس اللجنددة ختددام
 .رئيس لجنة الفرز إلىرئيس اللجنة الفرعية 
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علن النتيجة  القواعد واإلجراءات القانونية المنظمة للفرن وا 

ليتدى بشدأن مباشدرة الحقدو  السياسدية علدى القواعدد واإلجدراءات التاليدة بشدأن عم 2306لسنة  62رقم نص القانون 
 :الفرز وا عالن النتيجة 

  وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضدوية اثندين مدن رؤسداء
ة لجنددة الفددرز ، ويتددولى أمانددعيددة يختارهمددا رئدديس اللجنددة العامددةاللجددان الفر 

فدرز أورا   أثنداء، وذلك بحضور رئيس كل لجندة فرعيدة أمين اللجنة العامة
، وللجندة الفدرز أن تعهدد إليده بدإجراء بلجنته فتاء الخاصةستأو اال نتخا اال

 .هذا الفرز تحت إشرافها

  من يحضر لجنة الفرز اوكل عنهأن ت مرشحةيجوز لكل. 

 أو التدى تعطدى ألقدل أو أكثدر مدن ر باطال اآلراء المعلقة علدى شدروطيعتب ،
، أو إذا أثبددت الناخدد  رأيدده علددى بطاقددة غيددر التددى هانتخابددالعدددد المطلددو  

  .يس اللجنةسلمها له رئ

  وفى صدحة  نتخا االتفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية
ال يحضدددرها أو بطدددالن إبدددداء كدددل ناخددد  لرأيددده ، وتكدددون المدددداوالت سدددرية و 

، وفدددى تصددددر القدددرارات باألغلبيدددة المطلقدددةها و سدددوى رئددديس اللجندددة وأعضددداؤ 
 .حالة تساوى األصوات يرجح رأى الجان  الذى منه الرئيس

 وموقدع عليهدا مدن رئديس دون القرارات فى محضر اللجندة، وتكدون مسدببةت ،
 .اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علناً 

  مددن أصددوات فددى  مرشددحةفتاء وعدددد مددا حصددل عليدده كددل سددتات أو االنتخابددااليعلددن رئدديس اللجنددة نتيجددة
ترسدل إحدداها مدع كدل ، ى الجلسة على ثالث نس  من محضرها، ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فدائرته
، وتحفدب النسدخة الثالثدة اللجندة العليدا مباشدرة إلىوزير الداخلية والثانية  إلىفتاء ستأو اال نتخا االأورا  

 .بمقر مديرية األمن

 فتاء بقددرار منددده خدددالل األيدددام سدددتات أو االنتخابدددات النتيجدددة العامددة لالنتخابددديعلددن رئددديس اللجندددة العليددا لال
يدددة ، نتخاباالفتاء فدددى الددددوائر سدددتات أو االنتخابددداالن رؤسددداء اللجدددان العامدددة نتدددائج الثالثدددة التاليدددة إلعدددال

 .وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خالل يومين من تاري  صدوره

 

 اعلمى 

تا  للجنة العليا المشرفة أالقانون أن 
ات أن تقرر أن تتم االنتخابعلى 

عملية الفرز فى داخل اللجان الفرعية 
مقر اللجان  إلىودون نقل للصناديق 

 .العامة للفرز

ومن المؤكد أن هذا األمر أفضل من 
صناديق من زاوية إجراءات نقل ال

 اًقارهإالنزاهة، ولكنه قد يكون أكثر 
يج  أن يكون لها  للمرشحة التى

مندو  فى كل لجنة فرعية لحضور 
  .إجراءات الفرز
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 ه انتخابددين الفددائزين شددهادة بمرشددحالكددل  إلددىات عقدد  إعددالن النتيجددة نتخابدديرسددل رئدديس اللجنددة العليددا لال
 .مخالل شهر من تاري  اإلعال
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 الباب السادس

 مفاهيم ومصطلحات
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  "  للتصددويت  االقتددراعمراكددز  إلددىوهددو المصددطلح الددذى يسددتخدم لتددذكير الندداخبين بالددذها  "امةةن  صةةوت
للتأكددددد مددددن أن مؤيددددديها سدددديدلون   االقتددددراعلصدددالح المرشددددحة وغالبددددا مددددا تبددددذل الحملددددة  جهدددددا قبددددل يددددوم 

  ."عمىالسح  والسح  األ" :انظر .صواتهمبأ

  وهم جزء من السكان يمثلهم شخص معين أو منظمة معينة:التباع.  

  الندداخبين  إلددىيصددال الرسددالة أو للحملددة  اتباعدده إل أى نهددج يمكددن للمرشددحة: اتصةةال مباشةةر بالنةةاخبين
  .خدام الوسائط اإلعالميةاستالمحتملين بصفة  شخصية عوضا عن 

 ات أو سلسدددلة مدددن اللقددداءات للمرشدددح والمستشدددارين وهدددى اجتماعددد :راتيجى سةةةتاجتماعةةةات التخطةةةيط اال
راتيجية سدددتوينبغدددي أن تكدددون هدددذه اال راتيجية الكاملدددةسدددتالرئيسدددين لجمدددع المعلومدددات الالزمدددة وتحديدددد اال

 ."خطة الحملة" :نظر. مكتوبة فى صيغة خطة للحملة

  ن للحملة كن يمكول للناخبين يتم تنظيمه خارج الحملةى حدث أو حشد كبير وتعنى أ :اجتماعات عامة
وهددى تضددم التجمعددات العامددة والمددؤتمرات وحلبددات المندداظرة وهددى جميعهددا فددى الحضددور وقابلددة الندداخبين 

 خلق األحداث  انظر .يةنتخاباالالغال  خارج سيطرة الحملة 

  بالغهدددم عدددن المطبوعدددة للحملدددة والتدددي تسدددتخدم إل المدددواد:أدبيةةةات الحملةةةة عدددالم النددداخبين المحتملدددين وا 
قناعهم بالتصويت لهالمرشحة و   . اا 

 هتمدين نواع مختلفة مدن البشدر الممحيطة بالحملة وبخاصة ما يتعلق بأوهى البيئة ال:  الرضية السياسية
  .بالعمل السياسي بالمنطقة

 ؤه وفقددددا لعيندددات عشددددوائية ممثلددددة جددددرابحددددث اجتمدددداعى موضدددوعي وكمددددي يدددتم إ :طلع السياسةةةةي سةةةتاال 
  3راتيجى ستآراء الناخبين كما يستخدم لتوفير المعلومات للتخطيط اال للناخبين وتستخدمه الحملة لتحديد

 طالع سياسي تقوم بإجرائه في وقت ال حق لتحديد كيف كاندت رسدالة الحملدة استوهو  :طلع الحق است
الددذين لددم يتخددذوا وكددذلك الندداخبين ، إلقندداعهم الناخدد  وتأثيرهددا فددي الندداخبين والسددبل المختلفددة لالتصددال ب

  ."طالع السياسيستطالع  الخط القاعدي واالاست" :انظر .خياراتهمقرارا ل

 مجموعددات أصددغر وتحديددد أى منهددا ينبغددي أن  إلددىوهددى عمليددة تقسدديم جمهددور الندداخبين  :هداف سةةتاال
  ."هداف الجغرافيستهداف الديمغرافى واالستاال" "انظر .تركز عليها رسالتك لتوفر هامش الفوز

 مفاهيم ومصطلحات: الباب السادس  
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 م جمهددور الندداخبين وفقددا لمددواقعهم السددكنية وتحديددد األنمدداط السددائدة ضددمن تقسددي:هداف الجغرافةةي سةةتاال
ويفتددرض القدول إن  الندداخبين الددذين يسدكنون فددى منطقددة معينددة  .جمهدور الندداخبين وفقددا للنطدا  الجغرافددي

وصددوتوا فددي السددابق بددنمط معددين سيصددوتون علددى ذات الددنمط فددي المسددتقبل وفددى حددال عدددم حدددوث أيددة 
  .هذه الحالة تغييرات كبيرة  فى

 يم والمهندة تقسم مجموعات النداخبين وفقدا  للجدنس والعمدر والددخل ومسدتوى التعلد:هداف الديمغرافى ستاال
ويفتدرض أن  .سمة صغيرة ومحددة لتقسيم جمهور الناخبين كافةأي  وأ، والساللة والخلفية اإلثنية والدين

  .ون بأصواتهم بالمنحى واألسلو  عينهمامجموعة ديمغرافية معينة يقترع إلىالناخبين الذين ينتمون 

  أسئلة وأجوبة: الصحافة " انظر .وهى السؤال والجوا  :أسئلة وأجوبة"   

 حاليا ات لمقعد شاغرنتخاباالخوض ت وتعنى أن المرشحة:االنتخابعادة إ.  

 م المستقل الذي يحظى بجمهور واسععالأى اإل :اإلعلم. 

   ة المنطوقدة  أو زيون والمذياع والهيئات اإلعالميدة التدى تسدتخدم الكلمدويشمل التلف: اإلعالم اإللكتروني
 :انظدددر .و الصدددورة الفوتوغرافيدددةأ/ الدددذى يسدددتخدم الكلمدددة المطبوعدددة وعدددالم المطبدددوع الفيدددديو مقابدددل اإل

  ".الم المقروءاإلعالم المطبوع واإلع"

 اباًل لده مدن أجدل بثده وعرضده فدى أى إعدالن دعدائي تددفع الحملدة مقد :أو اإلعلم ببجر..اإلعلم المدفوع
 .مثل التلفزيون والمذياع والصحافةعالمية الوسائط اإل

 كال اإلعددالم الددذى يسددتخدم ويعنددى الصددحف والمجددالت المسددتقلة أو أي شددكل مددن أشدد :اإلعةةلم المقةةروء
عة أو الدذي يسدتخدم الكلمدة المسدمو ، للتفريدق بينده وبدين اإلعدالم اإللكتروندي ، الكلمة أو الصدورة الجامددة

  ."اإلعالم التقني أو اإلعالم" "انظر .المرئية أو الفيديو

 لنقلدده عبددر الوسددائط  اإلعددالنتقددوم الحملددة بدددفع أجددر ، طريقددة لالتصددال بالندداخبين  :الةةدعائي  اإلعةةلن
 ". عالم وكذلك اإلعالم المدفوع األجرالرسالة واإل" :انظر .اإلعالمية

  عدم التصويت للمرشحين الذين ال يعرفونهم او السباقات التى  ىإلوهو توجه الناخبين  :إعياء الناخبين
 .ال يهتمون بها

ين النداخبانخفداض  "انظدر. المتددني االقتدراعفى السبا  التنافسي المنخفض أو فدى  يرتفع إعياء الناخبين 
  ".أو سبا  منخفض أو اقتراع متدن
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 معددين وهددو عددن أغلبيددة  انتخددا واتهم فددي وتعنددى أغلبيددة المقتددرعين الددذين يدددلون بأصدد: أغلبيةةة المقتةةرعين
 ". أغلبية الناخبين" "انظر. ناخ  واحد إلىباإلضافة % 23الناخبين التي تعنى 

  ناخد  واحدد وهدذا يقابدل أغلبيدة  إلدىوتعندى خمسدين فدى المائدة مدن النداخبين باإلضدافة :أغلبية النةاخبين
  ."أغلبية المقترعين" :انظرالمقترعين 

  ا مددا تحصددل تلددك وغالبدد .االقتددراعسددفل الئحددة ات أهميددة فددى أنتخابدداالقددل مددا تكددون  أغالبددا :اقتةةراع متةةدن
نهددداك راف النددداخبين عنهدددا أو لتعرضدددهم لوالنصددد، القواعدددد التدددي فدددي أدندددى الالئحدددة علدددى أقدددل األصدددوات

  "المنخفض أو تضاؤل الناخبين وكذلك إعياء الناخبين ينتخاباالالتنافس " "انظر .والتع 

 وسدديلة لالتصددال بالندداخبين حيددث يقددوم المتطوعددون باالتصددال بالندداخبين عبددر الهدداتف :ي التصةةال الهةةاتفا
 االقتدراعمراكدز  إلدىوقد  تستخدم هذه الوسيلة آلقنداع النداخبين وتحديدد المؤيددين وحدث المقتدرعين للتوجده 

 فى اليوم المحدد 

 أو نسددددبة األصددددوات ات السددددابقة وعدددددد األصددددوات نتخابدددداالوهددددى كددددل المعلومددددات عددددن :داء السةةةةابق ال
ون متشابهون دلوجية متشابهة إذا كان هناك مرشحخر له أيي  حز  معين أو لحز  آالممنوحة  لمرشح

عددة جميعهددا بعضددها مددع بعددض لمعرفددة  األداء ات متعددددة يمكددن وضددع متوسددط النسدد  المتنو انتخابددأو 
  .الكلى

 بتعبيدر  .لدذين ال يصدوتون علدى نمدط دائدميدة انتخاباالإلدارة وتعندي نسدبة النداخبين فدي ا :قنةاعاال مكانيةإ
فدى حدين ال يصدوتون آلخدر مماثدل فدي األيدلوجيدة أو ، مدا خر الناخبون فى دائدرة قدد يصدوتون لمرشدحةآ

ويعددد  هددؤالء الندداخبون غيددر  ،تين متتددابعتينانتخددابنفسدده أو فددى دورتددين  نتخددا االمنددتم للحددز  نفسدده فددي 
قنداع النداخبين فدى دائدرة مدا قدد تدؤثر فدى مقددار نسدبة قابليدة إ، و المستمرين على نمط واحد قابلين لوقنداع

  .خظة الحملة للدائرةاالتصال بالناخبين ونوعها في  وسائل

 ن الددزمن والبشددر ومددن األهميددة بمكددان أيددة وتشددمل كددذلك انتخابحددد المددوارد الثالثددة لكددل حملددة أ :المةةوال
  ."موارد الحملة والميزانية" :انظر .ذلكتحدد ما المبلغ الذي سيكلفك إياه كل نشاط للحملة وخطط ل

 لشدددغل فدددراط المقعدددد ولكدددن يجدددري ، يجدددري عدددادة فدددى موعدددده المحددددد ال انتخدددا أى :تكميلةةةي  انتخةةةاب. 
ات نتخابدددداال انظددددر .ات التكميليددددة أو الخاصددددةنتخابدددداالعلددددى األعددددم عدددددد المقتددددرعين فددددى  –ويددددنخفض 

 .الخاصة

 ا لشدغر المقعدد وفدى ج الجددول الزمندي ويكدون تكميلًيديعقدد عدادة خدار  انتخدا وهو  :خاص جنئي  انتخاب
  .التكميلي نتخا اال انظرالتكميلية  نتخا االينخفض عدد المقترعين كما هو في  نتخا االهذا 
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  ية غير المهمة أو المنخفضة تكون أصوات المقتدرعين متدنيدة نتخاباالفي السباقات  :انخفا  الناخبين
ا عددن السددبا  ن الندداخبين ال يعلددم معظمهددم شدديئً أل، يددة العاليددةنتخاباالوتقددل عددن األصددوات فددي السددباقات 

  .   بالتصويت لمرشحين ال يعرفونهمباالرتيا لتنافسي أو عن المرشح وال يشعرون ا

  أغلبيدة النداخبين لتحديدد مدن الفدائز ب انتخا جراء في بعض األنظمة عندما يتم إ :انطلق جديد للسباق
تال فدإن المرشدحين الدذين احد األولدىحين على أغلبية الناخبين في الددورة ى من المرشوحينما ال يحصل أ

 . سينطلقان في سبا  جديد األولىفى الدورة  ألصواتأعلى القائمة بأغلبية  ا

  وذلددك عندددما يدددلى الندداخبون بأصددواتهم لمرشددح ثددم يدددلون بأصددواتهم لمرشددح آخددر مددن  : االقتةةراعانقسةةام
نفسده فالنداخبون  االقتدراعنفسدها وفدى  االقتدراعجي مختلدف علدى بطاقدة حز  مختلف أو لده انتمداء إيدديولو 

  3إمكانية اإلقناع  انظرالذين ينقسمون فى اقتراعاتهم يعدون قابلين لالقتناع برسالة الحملة 

  غالبدا مدا يهدتم النداخبون باألشدياء التدي تعنديهم مثدل وظدائفهم أو تعلديم أطفدالهم وغالبدا :أولويات النةاخبين
ع اهتمدددامهم بقضدددايا السياسدددات العامدددة التدددى ال يملكدددون السددديطرة عليهدددا ويقتضدددى األمدددر مدددن مدددا يتراجددد

  .ألشياء التي تهمهمالناخبين عن ا إلىالمرشحين  التحدث 

  وهدى كدل المعلومدات التدى يمكدن للحملدة جمعهدا عدن الددائرة وهدى مدن البحدوث التدى ينبغدي :بحث الدائرة
  .حثالب :انظر .إجراؤها فى مستهل الحملة

  ها مرشددحتم جيدددة التددي تجمعهددا الحملددة عددن ، سدديئة كانددت أويتضددمن كافددة المعلومددات:بحةةث المرشةةحة
  .البحث :انظر .ا من األبحاث التى ينبغي إجراؤها فى مستهل الحملةويمثل ذلك جزءً 

 والتدى يمكدن للحملدة جمعهدا،  نتخدا االهى كل المعلومات التى سدتؤثر فدى هدذا :قصائيةستالبحاث اال. 
المقبدددل  نتخدددا االات السدددابقة و نتخابددداالات والددددوائر والنددداخبين و نتخابددداالوقدددد تتضدددمن المعلومدددات قواعدددد 

جدددراء البحدددوث هدددى الخطدددوة  .ات عدددن مرشدددحك والمنافسدددين األقويددداءومعلومددد راتيجية اسدددتلجمدددع  األولدددىوا 
  .الحملة والخطة

  سدواء كاندت  دألقوياءدالمنافسدين ا جمعهدا الحملدة  لتحديددوهدى المعلومدات التدي ت:البحوث عن المنافسةين
  .البحث :انظر .جراؤها فى مستهل الحملةث التى ينبغي إا من البحو وهى تعد جزءً  ،سيئة أو جيدة

   ضدايا مهمدة للناخد  والبرندامج يبين ما سيعمله تجداه عددة ق، و وهو برنامج الحز  أو المرشح :البرنامج
 .ىنتخاباالالرسالة والبرنامج  انظررسالة ليس 

 تصددال بأصدددقائهم اال مددنهج لالتصددال بالندداخبين حيددث يوافددق المتطوعددون علددى:برنةةامج أصةةدقاء الحملةةة
  .لصالح المرشحة االقتراعهم على وزمالئهم عبر البريد أو الهاتف وحث
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  نتخبددون نجددازه حددين ي  ز  السياسددي أو المرشددح مددا يعدددون بإيبين فيدده الحددغالبددا مددا:ى نتخةةاباال البرنةةامج، 
  ".البرنامج:"انظر .يةانتخابرسالة  والبرنامج ليس

  سلسددلة مددن جلسددات القهددوة فددي منددازل مختلفددة للمؤيدددين خددالل فتددرة : رسةةمية الغيةةر الجلسةةات  برنةةامج
األمددر تحديددد شددخص متفددرط كامددل  ا وقددد يقتضدديا ووقتددا مكثًفددا شدداقً الحملددة وهددذه الجلسددات تتطلدد  جهدددً 
 ".الشاى/ ات  القهوة جلس" :انظر .التفرط لتنظيم تلك الجلسات والدعوات

  الناخبين عبدر البريدد ويمكدن لتلدك األدبيدات  إلىترسل أدبيات الحملة ، فوسيلة لالتصال بالناخبين:البريد
 و ديمغرافيا وفقا لنوع الملف أو قائمة الناخبين المتوفرة لديك هداف الناخبين جغرافيا أاست

  مراكددز  إلددىال يسددتطيع الوصددول  ذيلدداالناخدد  وهددى بطاقدات اقتددراع يسددتخدمها :بطاقةةات اقتةةراع الغةةائبين
وترسدل غالبدا  .قتدراعه عن الدائرة فدي اليدوم المحددد لالأو لغياب، ن إعاقة جسديةعألسبا  ناجمة  االقتراع
  .اتنتخاباالبطاقات  انظر .ية قبل اليوم المحدد لالقتراعنتخاباالالهيئة  إلىبالبريد 

  ونقددل صددوته ،  االقتددراعتددى يسددتخدمها الناخدد  لددودالء بصددوته و وهددى الوثيقددة الرسددمية ال: االقتةةراعبطاقةةة
  .العامة إلىي نتخاباال

   وتقدديم األسدبا   لالقتدراع  هي قطعة معيارية من أدبيات الحملة تستخدم لوصدف المرشدحة:بطاقة الك
 ".أدبيات الحملة والرسالة:"انظر .ن تتضمن خالصة واضحة لرسالة الحملةويج  أ، له

 أى فرصدة ن فدي و الحملدة فدى إيصدال الرسدالة أو المضدمو عنددما يسدتمر المرشدح أ :لرسالةالبقاء على ا
  .وقوع ذلك ومن المهم تفادي. ر لحملة بعيدا عن تكرار رسالتهاالمنافس غالبا ما يحاول أن يجف ،سانحة

  قددف عددالم توضددح مو ملددة للمراسددلين أو العداملين فددى اإلوهددى المعلومددات التدي تتيحهددا الح :بةةلص صةةحفي
 .قصة خبرية ا فى صيغةوتكت  البالغات الصحفية غالبً ، المرشح عن قضية ما أو حدث 

   لمتطدوعين وهدو المكدان الدذى فيده عددد مدن خطدوط الهداتف وا( مراكز االتصال الهاتفي ) :بنو  الهات
  .تصال بالناخبينالذين يشكلون مجموعة لال

   ين عندد مقارندة بعضدهم المرشدحبدين  ات  والتبايندو عراض الفدر سدتخدام رسدالة الحملدة الاستوهو :التباين
 ."الرسالة والمصداقية" :انظر .ا واضحاببعض ومن المهم أن تقدم للناخ  خيارً 

  التبددرع  لمنظمددة مددا أو لحددز  خطددا  بريدددي للندداخبين يطلدد  مددنهم  إرسددال:التبةةرع المباشةةر عبةةر البريةةد
  .سياسي أو لمرشحة
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  بددا  إللقدداء  إلددىصددال بالندداخبين حيددث يددذه  المتطوعددون مددن بددا  وسدديلة لالت:تةةر  أو إلقةةاء الدبيةةات
 .األدبيات من أسفل البا  في كل مسكن في الدائرة

   الندداخبين فهددذه الوسدديلة أقددل فعاليددة لالتصددال بالندداخبين وأقددل  إلددىوألنهددم ال يطرقددون البددا  وال يتحدددثون
  ".با  إلىالحملة ومن با  أدبيات :"انظر .نجازها بسرعة أكبرإقناعا للناخبين ولكن يمكن إ

 وغالبددا مددا يعددرف الندداخبون القليددل عددن  .ينشددحالمر  تعددرف الندداخبين علددى أسددماء:سةةم التعةةرف علةةى اال
يجعلددوا  المرشددحين أنومددن المهددم علددى  .الددذي يتعرفددون علددى اسددمه مرشددحين ولددذلك يقترعددون للالمرشددح

الئحدددة  االسدددم وحدددده سددديظهر علدددىالمرشدددحين والرسدددالة ألن علدددى الدددربط بدددين أسدددماء  النددداخبين قدددادرين
  .االقتراع

   تحقيددق  فددي راتيجىاسددتنحددو  غالل مددوارد الحملددة علددىاسددتوهددى الوسدديلة التددي مددن خاللهددا يددتم  :التكتيةة
 هدف الحملة 

  قندداع الندداخبين فكددار المعقدددة أو الحيددل المدداهرة إلاأل إلددى هددذا المصددطلحيشددير  :يةةةنتخاباال التكنولوجيةةات
بددل كددل هددذه األسددالي  تتطلدد   .و مندداهج معقدددةتضددمن هددذا الكتيدد  أيددة حيددل أال ي .بالتصدويت للمرشددحة

  .اتنتخاباالمناهج  انظر .الكثير من الجهد الشا  يوما بعد يوم

  ى نتخاباالية لمقعد معين يهتم به الناخبون ويرغبون فى متابعة الحدث انتخابوتعنى حملة :تنافس شديد
 تنافس منخفض  انظر .صل على عدد كبير من المقترعينات ذات التنافس الشديد تحنتخاباالعنه و 

  لبتدة ه الناخبون وربمدا ال يكترثدون بده اي معين ال يهتم بانتخابية لمقعد انتخابأية حملة : تنافس منخف
 .تنافس شديد واقتراع متدن انظر

 نددداخبين وسددديلة لالتصدددال بالنددداخبين حيدددث يقدددوم المتطوعدددون بتوزيدددع أدبيدددات الحملدددة لل :تونيةةةع الدبيةةةات
المحتشدددين فددي تجمعددات كبيددرة مثددل العمددال الددذين يغددادرون المصددنع فددى نهايددة الدددوام أو المتنقلددين فددى 

  ".أدبيات الحملة" :انظر .وسائل المواصالت عند توقفهم فى محطات االنتظار أو المتسوقين

 وسيلة حث أو يجمع التبرعات للحملة عبر أيوهو الشخص الذى ي :جامع التبرعات.  

 وتعقد تلك الجلسات فى مندزل متطدوع أو شدخص مدن المؤيددين حتدى يدتمكن  :الشاي/ ات ة القهوة جلس
المرشددحة  تصددال مددعجوانبهددا اإليجابيددة أنهددا تتدديح اال ومددن .أصددحا  ذلددك المضدديف مددن مقابلددة المرشددحة

 ."برنامج القهوة: "انظر .خدامها لجمع التبرعات من صغار المساهميناستكذلك يمكن  .وجها لوجه
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  وهى مجموعة ديمغرافية متشابهة أو لها مصدالح متماثلدة مدع مجموعدة ديمغرافيدة :الجماعات المتضامنة
لدذلك يعدد  .قد يكون للمدرسدين مصدالح مشدتركة مدع األمهدات لتحسدين التعلديم، فعلى سبيل المثال .أخرى 

  .ن واألمهات من المجموعات المتضامنةالمدرسو 

 ة معلومدات أكثدر تاحدتطورهدا الحملدة وتقددمها للصدحافة إلومدات وهدى حافظدة مدن المعل :حافظة إعلمية
الحافظددة اإلعالميددة فددي الغالدد  سدديرة المرشددح وصددورته ونسددخة للددبالط الصددحفي  عددن المرشددح وتتضددمن

تعلددن عددن ترشدديحه أو الخطدد  أو البيانددات الصددحافية موضددحة أورا  البحددث حددول المواقددف مددع نسددخة 
  .ونس  من أدبيات الحملةللتغطية الجيدة التى أعدتها الحملة 

 ا فددذلك يعنددى أن حزبًيدد نتخددا االحددز  سياسددي وحددين يكددون  إلددىى أمددر ينتمددي أى شددخص أو أ :حنبةةي
  ."غير حزبى:"انظر .االقتراعوربما موضوع على الئحة االنتماء الحزبي له شأن  كبير 

  سددددتغر  لعمليددددة أو الددددزمن الم، مرشددددح معددددين نتخددددا المنظمددددة  المشددددكلة ال إلددددىوهددددذه تشددددير  :الحملةةةةة
 .نتخا اال

 وسدديلة لالتصددال بالندداخبين تسددتخدم أجهددزة الحاسددو  وطددر  االتصددال عبددر الشددبكة  أي :حملةةة االنترنةةت
ن وسديلة االتصدال تلدك ال ة فدي شدبكة االتصدال الدوليدة ورغدم أوتتضمن تلك الوسيلة تطوير موقع للحملد

الناخدد   إلددىا للوصددول هددا ال تبددذل جهدددً تعدد مكلفددة غيددر أنهددا ليسددت فعالددة كوسدديلة لالتصددال بالناخدد  ألن
نما تطل  من الناخ  المجئ إليها   .وا 

 مرار اسددددتا وبن المرشددددحة والحددددز  يعمددددالن دائًمددددوتعنددددى المفهددددوم الددددذي يقضددددى بددددأ :ة المسةةةةتمرةالحملةةةة
  .ات للشروع فى إيصال الرسالةنتخابات المقبلة وال يتريثون حتى الموعد المحدد لالنتخابلال

 تضع هدذه الحملدة جددول  ، راتجيةستراتيجية وخطة لتحقيق تلك االاستالحملة التى لها وهى  :حملة فاعلة
  ."الحملة المنفعلة" :انظر .ات وتدرك تماما ما سيواجهها من المنافسيننتخابأعمالها لال

  أو مددا يحدددث خددالل ، هددى الحملددة التددي تسددتنفذ مواردهددا للددردود فددى األرضددية السياسددية :حملةةة منفعلةةة
 إلددىوال يمكددن النظددر ، الخطددة وتتخلددف عددن انجدداز عملهددا  إلددىوهددى الحملددة التددى تفتقددر : ات نتخابدداال

 ".حملة فاعلة" :انظر .الخلف لوضع جدول األعمال

  و لحشد من المستمعينأ، ا لمجموعة من الناستعد عادة بمالحظات تقدم شفهيً  :الخطبة.  

 وينبغددى أن تحتددوى علددى رسددالة  .مناسددباتوهددى خطبددة معياريددة يقولهددا المرشددح فددى عدددة  :خطبةةة قاعديةةة
  .الحملة فى صميمها على أن تردد فى كل فرصة سانحة
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 راتيجية الحملدة اسدتهداف والرسدالة و سدتهي الوثيقة المكتوبة التي تجمع البحدوث الهامدة واال :خطة الحملة
 إلدى وة وصواًل وينبغي إعداد كل ذلك فى مسودة فى مستهل الحملة وتزويدها بسبل التنفيذ خطوة بعد خط

  .اليوم المحدد لالقتراع

 محاولدة تقدوم بهدا الحملدة لجمدع حشدد مدن النداس وعلدى العمدوم األشدخاص الدذين أيدة  :خلق الحدث العةام
تجمعهدددم  الحملدددة هدددم فدددي غالددد  األمدددر مدددن المؤيددددين ولكدددن الحددددث نفسددده قدددد يجدددذ  اهتمدددام التغطيدددة 

خدام صددنع الحدددث فددى جمددع التبرعددات اسددتن كددذلك ويمكدد .اإلعالميددة فيددؤثر بددذالك فددي الندداخبين اآلخددرين
  .وتجديد نشاط المؤيدين وطاقتهم

  ات وسيمثلها المرشحة الفائزنتخاباالفيها  طقة الجغرافية المحددة التى ستجري وهى المن: الدائرة.  

  ا يكون للدائرة مركز اقتراع واحدوغالبً ات نتخاباالصغر دائرة تتعلق بوهى أ :ية نتخاباال الدائرة.  

  ألحددزا   االقتددراعيددة ولهددا تدداري  مددن نتخاباالوهددى دائددرة صددغيرة ضددمن الدددائرة  :يةةة متبرجحةةةانتخابدائةةرة
ء الندداخبون ضددمن ات مختلفدة ويعددد هددؤالانتخابددنفسدده أو فددى  نتخدا االمختلفدة أو أيدددلوجيات متفاوتددة فددى 

ناخد  ممكدن  انظدر .أخدرى  ملدة بعيددة جيددة أو بمعلومداتذا تم التوصل إليهم برسالة حالممكن إقناعهم إ
 .اإلقناع

 ألحزا  مختلفة وعلى نحو متفداوت للمرشدحين  االقتراعية لها تاري  من انتخابوهى دائرة  :دائرة متبرجحة
نفسدده أو فددى دورتددين متعدداقبتين ألنهددا تتددأرجح بددين اليمددين واليسددار وبددين األحددزا  المختلفددة  نتخددا االفددى 

ذه الددائرة لضدمان الفدوز قناع النداخبين فدى هدق الحملة مواردها إلد مهما أن تنفوالمرشحين المختلفين ويع
  . إمكانية اإلقناع انظر بأصواتهم،

 ا دائددرة كبيدددرة تتضددمن عدددة دوائدددر فرعيددة أو حددين يشدددترك أكثددر مدددن غالًبدد وتعندددي :دائةةرة واسةةةعة النطةةاق
واسدعة النطدا   ات علدى دائدرةنتخابداالقدد يخدوض المرشدحة لمنصد  المحدافب ، مرشحةفى الدائرة نفسدها 

 :انظدر .ات فدي دوائدرهم المحدددةنتخابدااليخوضدون ( البلديدة ) ون لعضوية مجلدس المديندة المرشحبينما 
  ."ات متعددة الصالحيةانتخاب"

 صدديغة محددددة مددن المعلومددات الصددادقة يقددوم المرشددحة والحملددة بإيصددالها علددى الدددوام إلتاحددة  :الرسةةالة
  .للمرشحة عاالقترا األسبا  المقنعة للناخبين ب

   حيث يتسابق المرشدحون للفدوز بمقعدد ، سبا ية غالبا بحلبة النتخاباالتقارن الحملة   :ينتخاباال السباق
 .اتنتخاباالى عق  خوض انتخاب
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  تسدابق المرشدحون للفدوز  حيدث ي، ا بحلبدة السدبا ية غالًبدنتخاباالتقارن الحملة  :السباق التنافسي للمقعد
 ." السبا :"انظر. بالمقعد

  السدجل المسدتخدم لتحديدد الجددول الزمندي لوحدداث واالتصدال بالنداخبين  وتعني :السجل النمني للحملة
) الفصل لكدل مدا يددور فدى الحملدة يتضمن القول ، ج  أن يكون ذلك السجل عام ورئيسيفي الحملة وي

معلدق علدى ا سدجل كبيدر ويكدون هنداك غالًبد .(فدي السدجل فمعندى ذلدك أنده لدن يحددث ن لم يرصدد أمدرفإ
  (.ولذلك ال يكون كاماًل ) الجدار 

  فدي اليدوم  المحددد لدودالء   االقتدراعمراكز  إلىوتعنى ضمان ذها  الناخبين المؤيدين للمرشح  :السحب
أمددنح  انظددر .االقتددراعمراكددز  إلدىشددئ لسددح  الندداخبين  وينبغددي للحملددة أن تعمدل كددل .بأصدواتهم للمرشددح

  .والسح  األعمى" صوتك 

 ولنقدل سدتة مدن  –في المنداطق التدى يتدوفر عددد ال يسدتهان بده مدن المؤيددين للمرشدحة :عمى السحب ال
" فلدددو تدددم تشدددجيع كدددل شدددخص فدددى المنطقدددة لالقتدددراع فدددذلك يعندددى  .كدددل عشدددرة نددداخبين يؤيددددون المرشدددحة

  .االقتراعومراكز  ،"امنح صوتك"  انظر .االقتراعلمراكز " السح  األعمى 

   اإلعدددالم :"انظدددر . ئول عدددن التعامدددل مدددع اإلعدددالمشدددخص مدددن الحملدددة مسدددوهدددو  :المسةةةئول اإلعلمةةةي
 ".ةوالصحاف

 ت مصدددداقية ومقنعدددة وهامدددة للنددداخبينوصدددادقة وذا الرسدددالة قصددديرةينبغدددي أن تكدددون  :سةةةمات الرسةةةالة ،
 .ومستهدفة وتكرر دائما( لوجدان ا) وتخاط  القل  ، وتوضح التباينات مقابل المنافسين

 ات اليوم فهدل نتخاباالذا عقدت طالع السياسي يتوجه بالقول إستسؤال لال :خيلسوال الحلبة أو سباق ال
ن اإلجابدة عليده لدن للحملدة أل قدل أهميدةً وهدذا السدؤال أ ؟"ه " اوالمرشدحة " ن " ستقترع لصالح المرشدحة 

اع فددى اليددوم المحدددد لالقتددر  االقتددراعتتضددمن الدددوافع واألسددبا  وسددؤال الحلبددة الددذي أهميددة هددو عنددد مراكددز 
  .طالع السياسيستاال انظر

 عالم في نطا  معدين قدد تكدون قة  الجغرافية التي يصل إليها اإلالمنط وتعني :النطاق اإلعلمي للحملة
  .يمتد بثها داخل نطا  معين أو محطة تلفازية، طا  مدينة والمعمورة المجاورةصحيفة متداولة داخل ن

 قسيمات الديمغرافية وأعضداؤها يشدتركون مدع الشدرائح وهى مجموعات صغيرة داخل الت :شرائ   متقاطعة
  .الديمغرافية األخرى 

 و الحملة والشعار ليس هو الرسالةقد تذكر الناخبين بتحديد المرشح أوهو عبارة مقتضبة  :الشعار.  
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   شدددخاص الدددذين يمتلكدددون أدندددى الخبدددرات ويتزلفدددون ألهنددداك العديدددد مدددن ا: مسةةةئول الصةةةورة اإلعلميةةةة
ين عملهدا مرشدحات معقددة وهنداك بعدض الحيدل التدى يمكدن للنتخابداالن التفكيدر بدأ إلدىعهم ين لددفمرشحلل

  .لخداع الناخبين

الددذين يتطلعددون  لىاون الكسددالمرشددح. نفسدداني للندداخبينا عددن التحليددل الويتحدددث أولئددك األشددخاص غالًبدد
ر مدن الوقدت وينفقدون ضدون الكثيدمنتائج سهلة وسريعة ينقادون لتوجيهات أولئدك األشدخاص وي إلىا دائمً 

  ".محترفو الحملة:"انظر .الكثير من المال

  للصحافة لتوجيه األسئلة وتلقى اإلجابات من المرشحوهى فرصة   :أسئلة وأجوبة: الصحافة .  

 أي حددددث تخطدددط لددده الحملدددة وتددددعو الصدددحافة واألعدددالم إلتاحدددة اإلطدددالع علدددى  :عةةةلم الصةةةحافة واإل
 .معينةومات عن حملة أو عن قضية المعل

 يأمل الناس توفرها في ممثليهم وهى السمات المحددة التى :صفات قيادية. 

  مدا نقولده نحدن عدن : اتنتخاباالوهو تمرين يمنح الحملة الرؤية لما يمكن أن يقال في :صندوق الرسالة
كتملدة أنفسنا وما نقوله عن المنافسين وما يقولونه هم عن أنفسهم وما يقولونه عنا وهذا يتيح لك صدورة م

وينبغي أن يتديح للحملدة النقدائض الواضدحة والتبداين ، ية نتخاباالنسبيا عن كل شئ سيقال خالل الحملة 
  .بينك وبين المنافسين

   منزل ومن ناخ   إلىومن منزل  ،شقة إلىومن شقة  ،با  إلىبا   االنتقال منوتعنى  :البواب طرق
قناع الناخبين وتلتوصيل رسالة الحملة  إلى آخر   .با  إلىمن با   انظر، حديد المؤيدينوا 

  وهدى السديارات والعربدات التدي تحمدل مكبدرات الصدوت وتتجدول فدى الددائرة معلندة عدن   :عربات إعلميةة
  .ا من منهج المرئيات لالتصال بالناخ الرسالة وتعد جزءً 

  ندع عرقلدة أو م صدف شدخص مدا أو مكدان أو منصد   يسدب يسدتخدم ذلدك المصدطلح لو :عنق النجاجة
 .ق المعلومات أو األنشطة األخرى تدف

 و ال يددرتبط بحددز  معددين أمددا شددخص مددا أو أمددر مددا بكددل األحددزا  أ  وذلددك عندددما يددرتبط :غيةةر حنبةةي
أحدزا  معيندة أو أن أحدزابهم غيدر مدوندة  إلدىين ال ينتمدون المرشدحغير الحزبي يعندى أن كدل  نتخا اال

تلدك المنظمدة غيدر المرتبطدة بداألحزا  وتضدم عددة  نديأمدا المنظمدة غيدر الحزبيدة فيع .االقتراعفى الئحة 
  . حز  معين إلىأحزا  مختلفة وذلك لتفادى االنتماء 

 ن للمرشددحة وفددى ييمددن المستشددارين الرئيسددا مجموعددة صددنع القددرار ويتكددون ويضددم غالًبدد :فريةةق  الحملةةة
  ."لجنة الحملة:"انظر .الحملة ملة لجنة الحملة وكل العاملين فىبعض الحاالت قد يضم فريق الح
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 ة ألهددالي المحيطدين بهددم وقددد يكونددون مددن قددادشددخاص الدذين يسددتطيعون التددأثير فددي األوهددم ا :قةةادة الةةرأى
ا أن  تفوز الهيئات اإلعالمية وأعيان المجتمع ومن المهم جدً  أعضاءى و المنظمات المدنية ومن قادة الرأ

 ".دقةالمصا:"انظر .بتأييد أولئك األشخاص في مرحلة مبكرة للحملة

 يج  على كل الحمالت تكرار رسالة مقنعة لجمهور الناخبين :القاعدة الذهبية.  

  قرار بعدم عمل شئ مختلف  ى قرار لعمل ما هو فى الوقت نفسهوتعنى أن أ :قاعدة الموارد المحدودة
لددك غالل تسددتوينبغدي أن تتخددذ القدرار ال. زمن والمددال والبشددرفلكدل حملددة عددد محدددود مددن المدوارد وهددى الد

 .راتيجيةستكذلك يعد من المهم أن يكون لك خطة حملة مكتوبة توضح اال، الموارد

  أي أمر ممكن أن يسوء سيسوء": مورفي"قانون . 

 وذلدددك عنددددما يصدددوت النددداخبون لحدددز  ثدددم يقدددوم الحدددز   االقتدددراعوهدددى نمدددط للتصدددويت و  :قائمةةةة حنبيةةةة
 .لنسبة التصويت التى حصل عليها ين وفقاالمرشحباختيار 

 وهى حلول أو جزء من حلول لمعضلة ما فاألزمة االقتصادية تعد معضلة وليسدت قضدية دعدم :قضايا ال
أو دفددع المعاشددات التقاعديددة هددى أفكددار جيدددة وربمددا تعددد ، ثمار أواًل سددتاإلعفدداءات الضددريبية لتشددجيع اال

  .قضايا

  و كانات على أى نحنتخاباالقواعد أو قوانين  تتبعها لجنة  أي :اتنتخاباال قواعد .  

   التي تعد مرغوبة لدى الناخبين وهى المبادئ :القيم. 

  ه لددذلكانتخابددوأحيانددا يمكددن ، وهددو الشددخص المسددئول عددن تنظدديم متطددوعين :مسةةئول العلقةةات العامةةة. 
   ."يةنتخاباالالدائرة " :انظر

  بينهدا وبددين  للتفرقدة" كسد  اإلعدالم " أيدة تغطيددة للحملدة فدى الصدحافة واإلعدالم وتسددمى :كسةب اإلعةلم
يسدتهان  ا مدن وقتهدا لدئالا ما ستبذل شدطرً وذلك يعنى أن الحملة غالبً  .األعالم  المدفوع أو اإلعالم بأجر

  .به من جهدها للحصول على تغطية إعالمية جيدة

 ؤثر بطريقدة أو بدأخرى فدي يعندى كدل شدخص يهدتم بالسياسدة فدى المنطقدة والدذي قدد يد :اللعب السياسةي
 .الحملة

 ى وتوضددع عنددد مددداخل نتخدداباالوهددى الفتددات كبيددرة عليهددا اسددم المرشددحة والمقعددد  :ام المنةةانلالفتةةات أمةة
نهدددا تضددداعف فدددرص ر  وتعدددد الالفتدددات الكبيدددرة جيددددة ألالمسددداكن ومنددداطق أخدددرى علدددى مقربدددة مدددن الطددد

  ."المرئيات" :انظر .االقتراعالتعرف على المرشحة وتذكير الناخبين ب
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  ات وضددمان سدديرها نتخابدداالعلددى ئددة غيددر حزبيددة يددتم تشددكيلها لوشددراف ة هيوهددى عدداد:ات نتخابةةاال لجنةةة
 ."اتنتخاباالهيئة " :انظر.بنزاهة

 وتكددون عددادة مجموعدددة صددنع القددرار فدددي الحملددة وتتكددون مدددن المستشددارين الرئيسدددين  :المكتةةب التنفيةةةذي
  ".فريق الحملة" :انظر.للمرشحة

  ساعدة الحملة دون مقابل أو أجروم لممع العم هو مؤيد للمرشح ويقضى بعض الوقت :المتطوع. 

 ون لمقاعد متعددةالمرشحفي دائرة يفوز به  انتخا  :متعدد المقاعد.  

 هو شخص من الحملة مسئول عن السجل العام للحملة والسجل الزمني للمرشح والردود علدى  :المجدول
  .الدعوات

  مرشحة وينضدمون بصدورة غيدر مصطلح يستخدم لوصف المستشارين الرئيسين لل :شاري ستالمجلس اال
 .بوا اهتمام اآلخرينذرسمية حتى ال يج

 منهج للبحث االجتماعى حيدث يدتم جمدع مجموعدة مدن  األشدخاص وطدر  سلسدلة مدن : مجموعة التركين
ألسئلة عليهم بغرض الحصول على معلومات كمية عن المواقدف العامدة للجمداهير واختبدار ردود الفعدل ا

  ".طالع السياسيستاال" :انظر .عةتجاه معلومات ورساالت متنو 

 وتشمل األشخاص الذين تتوفر لهم خبرات فى تنفيذ العديد من الحمالت السابقة وتددفع  :محترفو الحملة
قندداع النددداخبين كون أهميددة العمددل الشدددا  والددالزم إلوهددؤالء األشدددخاص يدددر ا للعمددل فدددى الحملددة لهددم أجددورً 

  .باع الحيل كما ال تتوفر طر  مختصرةوتحقيق الفوز واألمر برمته ال ينطوي على إت

  راتيجيات والشددئون اليوميدددة إلجدددراء سدددتشددراف علدددى تطددوير االالشدددخص المسددئول عدددن اإل:مةةدير الحملةةةة
  .تولى أدارة الحملة يمكن للمرشحةالحملة وال 

  وهدددو فدددى هيئدددة العددداملين فدددى الحملدددة والمسدددئول عدددن تنظددديم االتصدددال المباشدددر مدددع :المنسةةةق الميةةةداني
  .ين عبر المرشحة أو المتطوعالناخب

  ى ويتضمن دور المرشحة العمل انتخابات للفوز بمقعد نتخاباالالشخص الذي يخوض  وتعني:المرشحة
قناعهم بد  .لصدالح المرشدحة االقتراععلى مقابلة الناخبين والمساهمين المحتملين لتقديم التبرعات للحملة وا 

راتيجيات  والشدؤون اليوميدة سدتالمسئول عن تطوير االتولى منص  مدير الحملة أن ت وال يمكن للمرشحة
  .لسير الحملة

   المقر المعين حيث يتجه المقترعون لودالء بأصواتهم :ىانتخابمركن.  
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   وسيلة لالتصال بالناخبين يظهر فيها اسم المرشح وتمثل الشعارات المرسومة والمكتوبة ومدا  :المرئيات
بمجدددرد رؤيتهددا لوقددت كددداف يمكددن التعددرف علدددى اسددم المرشدددح يكتدد  علددى الالفتدددات أو أي  شددئ آخددر ف

 .كثيرا الناخبين برسالة الحملة ولكنها ال تقنع

  وهى األموال التي يتم التبرع بها للحملة السياسية أو التى تمنح دون شروط معينة:المساهمات.  

  لهددا الفددرد أو عمليددة يقددوم مددن خال: حدددى صددور المشدداركة السياسددية، وهدديإ هددى :يةةةنتخاباال المشةةاركة
الجماعددددة باإلسددددهام الحددددر والددددواعى والمددددنظم فددددى صددددياغة نمددددط الحيدددداة السياسددددية مددددن خددددالل صددددندو  

ات العامددددة وفددددق العديددددد مددددن نتخابددددااليددددة فددددى نتخاباالوعددددادة مددددا تقدددداس درجددددة المشدددداركة ". اتنتخابدددداال
ات، نتخابدداالى اإلحصدداءات، التددى ترصددد عدددد المرشددحين، وعدددد األحددزا  والقددوى السياسددية المشدداركة فدد

جمدنتخاباالوعدد الناخبين المقيدين بالجداول  باألصدوات، واألصدوات  اإلدالءاألصدوات، ونسدبة  إلىيدة، وا 
 . ال . .الباطلة، واألصوات الصحيحة

 ذلك النشاط الذى يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار  :المشاركة السياسية
هددذا النشدداط فردًيددا أم جماعًيددا، منظًمددا أو عفوًيددا، متواصدداًل أو متقطًعددا، سددلمًيا أم ومى، سددواء أكددان الحكدد

 .أم غير فعال عنيًفا، شرعًيا أم غير شرعى، فعااًل 

  تباعهدددا أو النددداخبين المصدددادقة تكتددد  أو تعلدددن مدددن قدددادة الدددرأى أو المنظمدددات المدددؤثرة فدددى أ:المصةةةادقة
 ".ىقادة الرأ" :انظر .له االقتراعاآلخرين لدعم المرشحة و 

  ويمكدن للحملدة  .و الحدز أ عن المرشدحة، إن كانت إيجابية أو سلبية، وتعنى رؤية الناخبين:المصداقية
 :انظددددر .وخفددددض مصدددداقية المنددددافس، تهاخدام رسددددالتها لرفدددع مصددددداقية مرشدددحاسدددتأن توضدددح التبدددداين ب

 ". التباين والرسالة"

  قائمدة النداخبين : مثدل، يدة معيندةانتخابهدا عدن دائدرة ى معلومدات يدتم جمعأ :يةةانتخابمعلومات عن دائرة
جماليو    . السابق نتخا االات السابقة وحصيلة األصوات من نتخاباالالمقترعين فى  ا 

   ينو  عن المرشح أو يمثله رسمًياأى شخص :البديل / المفو. 

  الناخبون " :انظر .نتخا االفى هذا  االقتراعوهم الشريحة السكانية القادرة على  :المقترعون."   

  ويددلون بأصدواتهم ويمكدن اإلشدارة االقتدراعمراكز  إلىوهم جزء من الناخبين يذهبون بالفعل  :المقترعون 
  .إليهم كنسبة مئوية أو عدد صحيح

  بصدوته فدي  اإلدالءو  االقتدراعمراكدز  إلدىنده سديذه  عددد النداخبين الدذى يعتقدد أ: المقترعون المحتملةون
  .ىنتخاباالتنافس و الالمحدد أ  نتخا اال
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  إال مرشدح بالمقعدد الدذي تسدعى مدن أجلده  ية ذات مقعد واحد حيث ال يفوزانتخابوهى دائرة  :مقعد مفرد
 .الحملة

 عدن  طالع السياسي لوجابدةستمقارنة أو مقابلة اإلجابات المختلفة لسؤال ما فى اال :ملحظات متقاطعة
طالع السياسدددددي مسددددتقاة مدددددن سددددتلومدددددات الحقيقيددددة لالو المعلومدددددات الديمغرافيددددة فالمعاألسددددئلة األخددددرى أ

  .طالع السياسيستاال انظرالمالحظات المتقاطعة 

 ويمكدن وضدعها علدى زجداج النوافدذ ، ىنتخداباالعالمدات كبيدرة تتضدمن اسدم المرشدح والمقعدد  :الملصةقات
بيدددوم الملصدددقات جيدددة لمضددداعفة فدددرص التعددرف علدددى اسدددم المرشددح وتدددذكير النددداخبين  .أو أعمدددة الندددور

 ". المرئيات: "انظر .االقتراع

 على أسماء النداخبين وعنداوينهم فدى الددائرة  وهى القاعدة األساسية للمعلومات التي تحتوي  :مل  الناخب
عمدددارهم وملدددف الناخددد  المتطدددور قدددد يحتدددوى علدددى معلومدددات أخدددرى عدددن النددداخبين مثدددل أرقدددام هدددواتفهم وأ 

لسياسدية والمرشدحين تطدوير ملدف الناخد  بصدورة أفضدل ويمكدن لاحدزا  ا االقتراعوتاريخهم السابق في 
بتحديد المؤيدين للمرشح أو القضايا التدى تهدم النداخبين والطريقدة الوحيددة لعمدل ذلدك هدى بالتوجده بسدؤال 

  .الناخبين مباشرة

   و المتطوعددون بالتنقددل مددن أ قددوم المرشددحةث تحيدد، وهددى طريقددة لالتصددال بالندداخبين :بةةاب إلةةىمةةن بةةاب
، األسدالي  المقنعدة للفدوز باألصدواتوتعدد مدن أفضدل  .النداخبين إلدىسكن والتحددث مباشدرة م إلىمسكن 

  .ا مكثفينا وجهدً حين يقوم بها المرشحة برغم أنها تستهلك وقتً 

  مرشددحتك فدديين الددذين ينافسددونك للفددوز بالمقعددد ويشدداركون المرشددحويشددمل ذلددك  :الخصةةم / المنةةافس 
  .نفسها االقتراعالئحة 

 يوجدد عددا العمدل الشدا   وال .خبيناال توجدد طدر  ملتويدة أو تقنيدات مذهلدة لنيدل ثقدة الند:ملةة منةاهج الح
  .والمضني والمناهج الموضحة فى هذا الكتي 

  قطا  المتطددوعين وجدولددة اسددتل عددن ص مددن هيئددة العدداملين فددي الحملددة مسددئو شددخ :منسةةق المتطةةوعين
 .اتهمأوق

  انظدر .أو للكدونغرس أو هيئدة تتعامدل مدع التشدريعات وهى وظيفة منتخبدة للمجلدس:المنصب التشريعي: 
 ". المنص  التنفيذي"

  المحدددافب : وهددى وظيفدددة منتخبددة تشدددرف علددى مجريددات األمدددور فددى الحكومدددة مثددل :المنصةةب التنفيةةةذي
 ".المنص  الشريعي" :انظر .وحاكم الوالية والرئيس
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  ويمكن تقسيم كل  .لزمن والمال والبشرا: تاحة في العمل السياسي تقتصر علىالموارد الم:موارد الحملة
م كبيددرة ضددرورة كددان أن تدددرك كددل حملددة صددغيرة كانددت أا لتلددك المددوارد الثالثددة ومددن األهميددة بمشددئ وفًقدد

 .فضل السبل الفعالة وبقدر المستطاعخدام كل مورد بأاست

  للتسدددجيل  وهدددى الدددزمن المحددددد آلخدددر يدددوم يمكدددن للمرشدددحة التقددددم بملفددده :المواعيةةةد النهائيةةةة للتسةةةجيل
   .كمرشحة لمقعد معين

   ات هدل يشدعرون بالرضدا أم السدخط نتخابدهذا يعنى وصف مشداعر النداخبين حدين يتجهدون لال:المواق
  ؟السرور والحبور أم تنتابهم مشاعر سيئةباألساس وهل يطغى عليهم 

  اسددم  وتعنددى المكددان المعددين علددى الئحددة المرشددحةين حيددث يظهددر:يةةة نتخاباال الموضةةع علةةى اللئحةةة
ن كددان هندداك الكثيددر مددن المرشددحةين علددى الالئحددة نفسددها ممددا يعنددى  3ى نتخدداباالالمرشددحة أو رمددزه  وا 

ولددذل فددإن المرشددحة  .عدددم قددراءة الالئحددة حتددى أدناهددا إلددىفددذلك سدديقود الندداخبين ، زيددادة طددول البطاقددة  
 ".ع المتابعةطالاستو طالع السياسي ستاال" :انظر .الذي سيحظى بموقع في خضم نشاطها السياسى

  و للحدز  فدى هدذا الحملة كأشخاص سيقترعون للمرشح أ هم الناخبون الذين تم تحديدهم من :المويدون
 .نتخا اال

  كددذلك  .مقدددار األمددوال التددى يتوقددع أنفاقهددا علددى جواندد  مختلفددة فددي الحملددة إلددىتشددير غالبددا :المينانيةةة
والزمن الذى سوف تستغرقه كل مهمة من ، ينبغى أ، تقدر عدد األشخاص المطلوبين إلنجاز كل مهمة 

  3كملت أعداد الميزانية لموردي الزمن والبشر استوعلى ذلك النحو ستكون كذلك قد ، المهام 

  و لغويددة معينددة وهددى مجموعددات مجموعددة قوميددة أو دينيددة أ إلددىوهددو الناخدد  الددذي ينتمددي :الناخبةةالثنى
  .انغالبا ما تندرج تحت التقسيمات الديمغرافية للسك

  ا للفدوز خبين الذين تراهم الحملدة قدابلين لوقنداع بالرسدالة ويضديفون هامًشداوهو من الن :ناخب مستهدف
 .الرسالة وهامش الفوز انظر

  المقترعون " :انظر .ولهذا المقعد نتخا االوهو أى شخص قادر على التصويت فى هذا  :الناخب."  

  ال يصددوتون علددى نمددط معددين ومسددتمر أى يصددوتون وهددم الندداخبون الددذين :النةةاخبون الممكةةن إقنةةاعهم
ى نفسددده أو فدددى نتخدددابااللمرشدددحة مدددا وال يصدددوتون آلخدددر مماثدددل لددده باأليدلوجيدددة أو مدددن الحدددز  نفسددده فى

يتين متعداقبتين ويعتقددد أن هدوالء النداخبين ال يصدنفون بالرتبدداط بحدز   معدين أو بايدلوجيددة انتخدابدورتدين 
 ضحة معينة ولكن يمكن اقناعهم برسالة وا
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  انظددددر .ات للمرشددددحةنتخابدددداالعدددددد الندددداخبين المطلددددوبين لضددددمان تحقيددددق الفددددوز فددددي :هةةةةامش الفةةةةون: 
  ".هدافستاال"

  اتنتخاباالعدد األصوات المطلوبة للفوز ب إلىا ويشير غالبً :ى نتخاباال الهدف.  

 لددى شددراف عتشددكل مددن أحددزا  متعددددة لوحددزبيين أو  أعضدداءوتتكددون فددي الغالدد  مددن :الحةةنب  مراقبةةو
  ."اتنتخاباالة نلج" :انظر .ات وضمان سيرها بنزاهة وأمانةنتخاباال

  والمهدم أن تحددد  ويكمدل مدورد المدال والمدورد البشدري، السياسدية الثالثدة للحملدةوهدو مدن المدوارد  :الوقت
 .كم سيستغر  من الزمن لتحقيق نشاط ما

لمختلدف الحمدالت  ن الوقدت نفسده ممندو ف عدن المدوردين اآلخدرين ألولذا ينبغي التخطيط لكل نشداط ويختلد 
  .الحمالت بالفعالية التامة نفسهاات ولكن ال تستغله تلك نتخاباالالتي تخوض 

  قادتهم انتخا لودالء بأصواتهم و  االقتراعمراكز  إلىئ فيه الناخبون ييجالذي اليوم  :نتخاباال يوم. 
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 الملخص المفيد

 ؟للفوز ينحتاجكم صوتا ت 

 تي هذه االصواتي أهدافك و من أين ستأحدد. 

 بصدياغة رسدالتك للحملدة  ىمو قد، و االخدرين كدي يصدوتوا لدك عن األسدس التدي تسداعدك فدي إقنداع ىابحث
 .كيفية التصويت لكية، معلومات خاصة بك و قضاياك، و نتخاباال

 خدامها في الحمالتاستي يمكن خدام كل الوسائل التاستو ذلك ب الناخبين إلىهذه الرسالة ي وصلأ. 

 بتسجيل المعلومات الخاصة بهم ىمو شخاص الذين تحدثت معهم و قي مع األتابع.  

 اتنتخاباالفي يوم على التصويت الناخبين  ىحث. 

 

 :بيان بهيكلة أو بنية الحملة

 رقم الهات  المهام االسم
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 ة البيان النمنى للحمل

المنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق  النشاط التاريخ
 ن والمتطوعو

 النفقات

    االقتراعيوم 
    االقتراعمن  قبل أسبوع
    االقتراعين من قبل أسبوع
    االقتراعمن  أسابيعقبل ثلثة 
    االقتراعمن  أسابيعقبل أربعة 
    االقتراعمن  أسابيعقبل خمسة 
    االقتراعمن  أسابيعقبل ستة 
    االقتراعمن  ابيعأسقبل سبعة 
    االقتراعمن  أسابيعقبل ثمانية 

    االقتراعقبل أربعة أشهر من يوم 
    االقتراعقبل خمسة أشهر من يوم 
    االقتراعقبل ستة أشهر من يوم 

 

 

 هداف الجغرافي ستالا

  :هداف الجغرافي لحملتكستج  عن األسئلة  لتحديد االأ 

  ؟من المرشحين مناطق جغرافية مميزة بتأييدها أليهناك هل  ؟أين يقطن كل المرشحين -0

  .ات وفق النظام الجغرافي والديمغرافىنتخابا لالعدادً استضع قائمة بالمؤيدين األكثر   -2

  .ضع قائمة باألشخاص غير المحتمل الحصول على تأييدهم والذين ستتنازل عنهم لمنافسيك  -0

  ؟ما القضايا التي تهم هؤالء الناخبين  -6
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 مواننة التطوع : لتمرين ا

خدامها وكددددن دقيقددددا قدددددر اسددددتضددددع قائمددددة بكددددل أنشددددطة االتصددددال بالندددداخبين والتددددي ترغدددد  حملتددددك فددددى  -0
 ؟التى تود إيصالهاا صحيحة كم عدد قطع األدبيات ا أرقامً المستطاع  مستخدمً 

كددم عدددد  ؟ر لددديكومددا عدددد الخطددوط  الهاتفيددة المتددوف ؟كددم عدددد االتصدداالت الهاتفيددة التددى تنددوى القيددام بهددا 
 ، وكم تستغر  تلك الزيارات من وقت ،المساكن التى تنوي زيارتها

يقدر المتطوع كم من المهام   ؟ليه للقيام بكل مهمة ذكرتها بفعاليةحدد عدد المتطوعين الذي ستحتاج إ  -2
  .وكم ساعة عمل إلنجاز المهمة كلها ؟نجازها فى غضون ساعةعلى إ

خدام اسدددتا علدددى سدددتقدر غالًبددد ؟ليددده خدددالل الحملدددةتطدددوعين الدددذى سدددتحتاج إعددددد الما قدددم بتقددددير وختاًمددد  -0
ألحددددوال قددددد يكددددون المتطددددوع جيدددددا فددددى إجددددراء نجدددداز مهددددام مختلفددددة وفددددى بعددددض االمتطددددوعين أنفسددددهم إل

قطا  ضعفي المتطدوعين است إلىتذكر أنك سحتاج . تصاالت الهاتفية وغير جيد فى وضع الالفتاتاال
 .عينةليهم لمهمة مالذين سحتاج إ
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 –المعهدد الدوطنى للشدئون الدوليدة  –مبادرة حملدة النسداء  –شركاء فى المشاركة  –إعداد مخطط حملة فعالة  -
 2336لبنان 

 2302 – األفضلمؤسسة الحياة  –يمان حسن إ –بانوراما الثورة  -
لسياسددة وتنميددة األحددزا  السياسددية تقريددر حددول تعزيددز مشدداركة المددراة فددى ا –التطددور الددديمقراطى فددى مصددر  -

 2330" يديا إ" ات نتخاباالالمؤسسة الدولية للديمقراطية و  –ية نتخاباالوتطوير العمليات 
 2302يسرى العزباوى .د –تمثيل الفئات المهمشة فى المجالس المنتخبة  -
 2331لبنان   – المعهد الديمقراطي الوطني -صال والتنظيم تتوظيف االنترنت لغاية اال -
 مهددددددوري الددددددددوليالمعهدددددددد الج –يدددددددة لمرشددددددحى المجدددددددالس المحليددددددة المصددددددرية نتخاباالدليددددددل إدارة الحمددددددالت  -

10425189-http://www.slideshare.net/kind_heart_eg/ss 
 2336لبنان   – الديمقراطى الوطنيالمعهد  -ية نتخاباالدليل التخطيط للحمالت السياسية  -
 2306محمود عبد الفتا   –دمحم عبدهلل خليل  –ية نتخاباالدليل المراق  للعملية  -
 2331بوابة المرأة  –ية للمرشحين نتخاباالدليل هيكل الحملة  -
يمقراطى المعهدد الدد -ياسدية تعزيدز مشداركة المدرأة فدى الحيداة الس إلدىدليدل  –الديمقراطية فى مواجهدة التغييدر  -

 2302لبنان   – الوطني
 NDI –عرض تقديمى –يةنتخاباالخطوات للتخطيط للحملة  ست -
مندداهج األكاديميدددة الوطنيدددة للعالقدددات  –يدددة نتخاباالمثدددل فددى حملتدددك طريقدددك األ –التخطددديط ودقدددة التنفيددذ قددوة  -

 .العامة
د الددددديمقراطى للشددددئون المعهدددد –دليددددل المتددددرجم للمصددددطلحات والعبدددارات الشددددائعة  –يددددة نتخاباالالمصدددطلحات  -

 .2339الدولية 
 .2333المعهد الديمقراطى الوطنى  –نسج العالقات مع الناخبين  -

 مراجع 
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