عن نظرة للدراسات النسوية
نظرة للدراسات النسوية مجموعة تهدف إلى تكوين حركة نسوية مصرية تؤمن بأن القضايا
النسوية والنوع االجتماعي هي قضايا مجتمعية وسياسية تؤثر في تطور المجتمعات وتحررها،
وتعمل المجموعة على إدماج هذه القضايا في المجالين العام والخاص في المجتمع.
عن التنمية البديلة للدراسات والتدريب والتوثيق
منظمة غير حكومية مصرية تتبنى النهج الحقوقي للتنمية  ،وتؤمن بأهمية دور المجتمع المدني
في عملية التحول الديمقراطي  ،واعادة بناء مصر كمجتمع ودولة مدنية ديمقراطية حديثة ،
وتعمل على تصميم وتنفيذ برامج ومشروعات تقوم على فلسفة التمكين للمجموعات والفئات
االجتماعية الضعيفة واألقل حظا في المشاركة واألكثر احتياجا للتغيير.
بيانات االتصال:
نظرة للدراسات النسوية:
info@nazra.org
www.nazra.org
التنمية البديلة للدراسات والتدريب والتوثيق:
ADSTD1997@gmail.com
فريق العمل:
قام بكتابة هذا الدليل :محمود مرتضى
قام بكتابة المقدمة :خلود جمعه
قام بالتدقيق اللغوي :أحمد الدريني
وساهم في التحرير والمراجعة :سلمى النقاش ومزن حسن
الملكية الفكرية:
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مقدمة
بدددأ برنددامج أكاديميددة المشدداركة السياسددية للنسدداء فددي أكتددوبر  ،2300انطالًقددا مددن إيمددان نظ درة للد ارسددات النسددوية
يمانددا بأهميددة تواجددد النسدداء فددي المجددال السياسددي وتفعيددل دورهددن فددي
بأحقيددة النسدداء فددي المجددال السياسددي العددام ،وا ً
صددنع القدرار علددى كافددة المسددتويات السياسددية والمجتمعيددة ،وبندداء قدددراتهن ومسدداندتهن فددي خددوض كافددة المعتركددات

االنتخابية المختلفة من برلمان ومجالس محلية ونقابات مهنية وداخل أحزابهن وتياراتهن السياسية.
وتحقيًقا لهذا الهدف ،فإن دليل مرشحات البرلمان هو إحدى محاوالت أكاديمية المشاركة السياسية للنساء من أجل
دتمكن مدن خدوض المعركدة االنتخابيدة ،فهدو دليدل تقندي يهددف
توفير الدعم واألدوات الالزمة لمرشدحات البرلمدان ،لي ن
إلى توفير أدوات معرفية لمرشحات البرلمان وفريق حملدتهن االنتخابيدة حدول كيفيدة تنفيدذ حمدالت انتخابيدة ناجحدة.
ويستعرض الددليل نبدذة عدن المعدايير الدوليدة لالنتخابدات والبنيدة التشدريعية المنظمدة للعمليدة االنتخابيدة .إلدى جاند
ذلك ،يقدم الدليل مصطلحات ومفاهيم متعلقة بسير العملية االنتخابية والحمالت االنتخابية.
النساء والمشاركة السياسية
تنبع أهمية مشاركة النساء في العمليدة السياسدية ومواقدع صدنع القدرار مدن أهميدة إقدرار حقدوقهن وحدق تواجددهن فدي
العمل السياسي العام في مساحات حقيقية داخل العملية السياسية بكل تعقيداتها .لذلك يعد ضعف مشداركة النسداء
علمدا بدأن نسدبة مشداركة النسداء مدن دولدة
في العملية السياسية من أكبر إشكاليات تواجد النساء في المجال العدامً ،
ألخرى متباينة حس الطبيعة االجتماعية والثقافية والقوانين المنظمة لالنتخابات في كل دولة.
من أهم أسباب تدني المشاركة السياسية للنساء في مصةر العدادات والتقاليدد التدي ما ازلدت تدؤثر فدي بعدض فئدات
المجتمعات العربية الذين مازالوا يرفضون عمدل النسداء فدي المجدال العدام السياسدي ،إضدافة إلدى ذلدك وجدود النظدرة
الدونية وتوقع الفشل الموجه لهدن بشدكل دائدم .إلدي جاند

عددم تدوفر الددعم األسدري أو الددعم مدن قبدل الرجدال فدي

معظم الحاالت على الدخول في الحياة السياسدية ،ممدا يحدد مدن تحقيدق المسداواة للنسداء ،ويجعدل الفدرص السياسدية
للنسدداء ومشدداركتهن محدددودة .باإلضةةافة إلةةى عدددم مالئمددة التش دريعات الوطنيددة للمعددايير الدوليددة لحقددو اإلنسددان،
خاصدة المعنيدة باتخداذ تددابير إيجابيدة معجلدة بالمسداواة فدي تطبيقاتهدا .عةلوة علةي ذلة
الواضحة لمشاركة النساء السياسية ،حيث لم تهتم الدولة وبعض األح از

غيدا

اآلليدات والبدرامج

السياسية بشكل عام ،في غمرة انشدغالها

بوضددع المطالبددة بتحسددين الوضددعية السياسددية للنسدداء علددى قائمددة أولوياتهددا .ويمكةةن الجةةنم مةةن متابعةةة بع ة
ممارسةةات الح ةناب المدنيةةة الحديثةةة بةةبن مةةن أسةةباب تدددني مشدداركة النسدداء هددو عدددم مواجهددة بعددض األح د از
السياسددية للخطابددات الدينيددة التقليديددة والتقاليددد واألع دراف التددي تعددد مددن العوامددل المددؤثرة فددي تضددليل ال درأي العددام
وحجد

الحقدائق عدن المجتمدع ،فضدالً عدن نقدص التنسديق الددائم بدين مختلدف الجهدات المعنيدة بتواجدد النسداء فددي
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المجددال السياسددي ،مثددل الهيئددات الرسددمية واألح د از والتنظيمددات النسددائية ومنظمددات المجتمددع المدددني .أيضددا مددن
أسدبا

هدذا التددني هدو عددم اكتسدا

والقانوني ما غي

النسداء اآلليدات والمهدارات الالزمدة للعمدل الحزبدي وضدعف الدوعي السياسدي

عنها إدراكها لقوتها التصويتية ،وقددرتها علدى المسداهمة الفعالدة فدي توجيده الحيداة العامدة .ويعةد

افتقار وجود الدعم المادي من العوائق أمةام مشةاركة النسةاء وتمثةيلهن فدي العمدل السياسدي العدام ،لعددم قددرتهن
ةير علدديهن المشدداركة فددي السددلطات التش دريعية
علددى مواجهددة المتطلبددات الماليددة لخددوض االنتخاب دات ،فيصةةير عسة ا
والقضائية والتنفيذية في الدولة.
ويعد تمثيل النساء في مواقع صنع القرار وسيلة لدعمهن في المشداركة فدي الحيداة العامدة والسياسدية لدبالدهن علدى
اختالف خلفيات تلك النساء الثقافية والسياسية واالجتماعية والطبقية.
نبذة عن تاريخ المشاركة السياسةية للنسةاء فةي مصةر :حصدلت النسداء المصدريات علدى حقدوقهن السياسدية فدي
الترشح ألول مرة عام  0921حيث نلن حق الترشح واالنتخا

طبقا لدستور ،0921وكانت انتخابات عام 0921

أول تجربددة انتخابيددة لهددن كناخبددات ومرشددحات .ومددن بددين سددت سدديدات رشددحن أنفسددهن لالنتخابدات فددازت اثنتددان
مدنهن بمقعددين فدي البرلمدان وظدل عددد العضدوات فدي البرلمدان صدغي ار ولدم يتجداوز الثمانيدة حتدى انتخابدات عددام
 0919التي رفعت حجم تمثيل النساء في البرلمان بتطبيق نظام الكوتا ألول مرة في مصر.
نظام الكوتا
جاء نظام ”الكوتا" أو الحصص النسبية ليقدم أدوات لزيادة نسبة المشاركة السياسية للنساء في المجالس المنتخبة،
ددال واسدعا حولده والدى أي
وكحدل مؤقدت يعدالج المشدكالت الخاصدة بمشداركة النسداء سياسديا ،ويطدر هدذا النظدام ج ً
مدى يساهم نظام التدابير اإليجابية المعجلة بالمساواة " التمييز اإليجابي" في خلق مشاركة سياسية حقيقية للنساء
المهمشات عن العملية السياسية ومواقع صنع القرار.
أشكال الكوتا:
 .0الكوتددا القانونيددة أو الدسددتورية التمثيليددة والتددي يددتم مددن خاللهددا تخصدديص نس دبة محددددة مددن المقاعددد فددي
المجالس التشريعية.
سلفا عبر إجبار األح از
 .2الكوتا الترشيحية والتي تكون مقننة ً

علدى ترشديح نسدبة محدددة مدن النسداء علدى

قوائمها وقد يمتد ذلك إلي تحديد موقعهن في القائمة لضمان نجاحهن في االنتخابات.
 .0الكوتا الطوعية :وهي تلك التي تتبناها األح از

بشكل طوعي وبدون قانون ملزم يجبر على ذلك.
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الكوتا في مصر:
بدأ تطبيق نظام الكوتا فدي مصدر ألول مدرة عدام  0919حيدث تدم تعدديل قدانون االنتخابدات رقدم  22لعدام 0912
مقعدا للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد علي األقدل لكدل
بالقانون رقم  03لعام  0913والذي سمح بتخصيص ثالثين ً
محافظة ولم يسمح للرجال بالتنافس على تلك المقاعد بينما سمح للنساء بمنافسة الرجال على باقي المقاعد.

تم إلغاء الكوتا بقانون رقم  033لسنة  0931بشدأن تعدديل بعدض أحكدام القدانون رقدم  03لسدنة  0912فدي شدأن
مجلس النوا

وتعديالته .وقد ظهر أثر إلغاء هذا القانون مباشرة على انتخابات مجلدس الندوا

عدام  0931حيدث

انخفض عدد أعضاء المجلس من النساء بشكل ملحوظ.
مقعدا للنساء علما بأنها مقاعد مضافة
وفي عام  ،2303طبقت الكوتا التمثيلية مرة أخري حيث تم تخصيص ً 16
مقعدا.1
على أصل المقاعد األصلية بالبرلمان ليبلغ عدد المقاعد الكلية ً 203

استمر العمل بالكوتا النسائية بعد ثورة  22يناير ،فصارت هناك كوتدا ترشديحية للمدرأة ندص عليهدا قدانون انتخابدات
برلمان  2300وان كان الكثيدرون يدرون أن هنداك تراجعدا كبيد ار فدي تمثيدل النسداء فدي برلمدان  ،2300وذلدك لكدون
نص على ضرورة وضع امرأة
نظام الكوتا في انتخابات  2300ال ينص على ضرورة تخصيص مقاعد للنساء بل ن
واحدة على القائمة النسبية بدون تحديد ترتي إلزامي لها.
منخفضدا للغايددة فددي تمثيددل النسدداء (بلددغ
رقمدا
ً
وكانددت النتيجددة وضددع النسدداء فددي ذيددل القدوائم وسد ن
دجل برلمددان ً 2300
عدد النساء في مجلس النوا عام ” 2302برلمان الثورة“  3نائبات فقط).
أهمية القوائم النسبية في تمثيل النساء:
يقوم نظام القائمة النسبية علدى تقدديم كدل حدز سياسدي أو كدل ائدتالف حزبدي لقائمدة مدن المرشدحين فدي كدل دائدرة
مددن الدددوائر االنتخابيددة التعدديددة .ويقددوم الندداخبون ب داالقتراع لصددالح األح د از واالئتالفددات الحزبيددة ،حيددث يفددوز كددل
حز أو ائتالف بحصة من مقاعد الدائرة االنتخابيدة تتناسد
المرشحون على قوائم األح از وذلك بحس

مدع حصدته مدن أصدوات النداخبين .ويفدوز باالنتخدا

ترتيبهم التسلسلي على القائمة.
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1تقرير نظرة للدراسات النسوية عن مراقبة االنتخابات عام  2-2303ديسمبر 2303
http://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/statementonqoutaresultsofelections2december2010roun
d1.pdf
2

أشكال النظم االنتخابية دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

http://www.un.org/ar/globalissues/democracy/pdfs/Electoral-System-Design-The-NewInternational-IDEA-Handbook-Arabic-PDF.pdf
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تجددد "نظدرة" للد ارسددات النسددوية أن نظددام القدوائم النسددبية المغلقددة هددو البددديل األمثددل للنظددام الفددردي فددي تلددك المرحلددة
در ألن هدذا النظدام يعمدل علدى تحقيدق
لكونه عامال مهمدا مدن ضدمن عوامدل دعدم النسداء فدي المجدال السياسدي ،نظ ًا

مشداركة فعالدة وحقيقيدة لهدن وذلددك الحتوائده علدى عددد مددن الم ازيدا المهمدة فيمدا يتعلددق بالحيداة السياسدية بشدكل عددام
وبتمثيددل أوسدع للنسدداء بشددكل خدداص بمددا يكفلدده أوالً مددن رفددع وبندداء قدددرات النسدداء فوجددود النسدداء علددى قدوائم نسددبية
ضددمن أكثددر مددن مرشددح ومرشددحة يعددزز مددن قدددراتهن علددى خددوض العمددل السياسددي الميددداني ،ويجعلهددن أكثددر قدددرة
علددى منافسددة المرشددحين الرجددال ويعددزز إمكانيددة نجددا النسدداء فددي االنتخابدات إذا تددم وضددع النسدداء علددى أوائددل كددل
شطر من القوائم .كما أن اندماجهن ضمن حمدالت انتخابيدة أكبدر ضدمن أحدزابهن يكسدبهن خبدرات تدؤهلهن لتمثيدل
مجتمعدداتهن وتجعلهددن أكثددر قدددرة علددى االسددتمرار فددي العمددل السياسددي .فالعمددل السياسددي االنتخددابي عبددر الق دوائم
الحزبية يعزز من تواجدهن داخل أحدزابهن مدن خدالل تعداونهن مدع أعضداء حمالتهدن وبداقي المرشدحين علدى نفدس
القائمة .ثانيا ،يهدف النظام إلى تحقيق تمثيل سياسي أوسع للنساء باعتماد نظام القوائم النسبية بنسدبة مئدة بالمائدة
من المقاعد التي يتم التنافس عليها في االنتخابات التشريعية ،وذلك لضمان تفادي كافدة المعوقدات المدذكورة أعداله
عبر تغيير ديناميكيات االنتخابات التشريعية والتي تعمل على تهميش المرأة من خالل إقرار المقاعد الفرديدة والتدي
ثبت إجرائيا وعمليا أنها تساهم مسداهمة كبيدرة فدي إقدرار هدذا التهمديش .وقدد ثبدت مدن تجدار عددد مدن الددول التدي
تتشابه في الظروف االجتماعية والسياسية (كفلسطين وليبيا وتونس) نجا نظام القوائم النسبية في ضدمان التمثيدل
المناسد

للنسدداء ورفددع قدددرتهن علددى خددوض غمددار العمليددة االنتخابيددة .ثالثددا ،يعمددل نظددام القدوائم النسددبية علددى حددل

مشددكلة النطددا الجغ ارفددي الحددالي للدددوائر االنتخابيددة ،فوجددود أكثددر مددن مرشددح أو مرشددحة لددنفس القائمددة سيسددمح
بتوزيع األدوار على المرشحين وهدو مدا يددعم وجدود النسداء عليهدا ويؤكدد ظهدورهن ودورهدن السياسدي فدي الحمدالت
االنتخابيددة سدواء كمرشددحات أو كعضدوات فددي الحملددة .كمددا يقدددم نظددام القدوائم النسددبية حددال لمعضددلة اتسدداع الرقعددة
الجغرافية وتنوع الفئات االجتماعية في الدائرة.
رابعداً ،يضدمن نظدام القدوائم النسدبية إدمداج الندوع االجتمدداعي فدي األحد از بوجدود نددوع مدن التمييدز اإليجدابي للنسدداء
داخل األح از وذلك نتيجة لتضمينه شروط تمثيل إيجابي للنساء مثدل ضدرورة تضدمين مرشدحات نسداء فدي م اركدز
متقدمة على القدوائم النسدبية والدزام األحد از بدذلك ،األمدر الدذي سديدفع األحد از
من النساء وببناء قد ارتهن.

3

السياسدية إلدى االهتمدام بالعضدوات

3

ورقة بحثية "عرض لمشاكل النظام االنتخابي الفردي وآثاره السلبية على المشاركة السياسية للنساء"

http://nazra.org/node/253
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الغر

من الدليل

تشددكل الحمددالت االنتخابيددة السياسددية أقددوى طددر االتصددال السياسددى وأكثرهددا فاعليددة فددى ظددل االنتخابدات الجديدددة،
س دواء للمرشددحات والمرشددحين المسددتقالت والمسددتقلين أو لاح د از

السياسددية التددى تسددتثمر تلددك االنتخاب دات لتددرويج

برامجهدا وقادتهددا ،حيددث تددوفر االنتخابدات بيئدة سياسددية مالئمددة للوصددول واالتصددال والتواصدل مددع أوسددع قطدداع مددن
الجمهور الناشط أو المهتم أو حتى غير المهتم بالعملية السياسية.
ويزداد تأثير الحمالت االنتخابية فى المجتمعات المتقدمة والتى استقرت فيها النظم السياسدية الديمقراطيدة بالمقارندة
بالدول النامية ذات النظم غير الديمقراطية أو التى تمر بالمراحل األولى للتحول الديمقراطى.
ولقد عاشت مصر لسدنوات طويلدة فدى ظدل نظدم حكدم شدمولية أو سدلطوية جعلدت مدن االنتخابدات موس ًدما لممارسدة
كافددة أشددكال الفسدداد السياسددي مددن اسددتخدام المددال والرشدداوى االنتخابيددة المباش درة و غيددر المباش درة واسددتغالل حاجددة
قائمدا حتدى
الفقراء أو جهلهم كما كانت ومازالت عمليات استخدام التأثيرات القبلية أو الجهويدة أو العواطدف الدينيدة ً
اآلن.
مدن هنددا تبددرز أهميددة تخطدديط و إدراة الحمددالت االنتخابيددة خاصدة مددن النسدداء الالتددى يخضددن االنتخابدات البرلمانيددة
كمرشددحات ،فلددم تعددد االنتخابدات عمليددة بسدديطة بددل أصددبحت مددن الصددعوبة و التعقيددد بحيددث تتطلد
لتحقيق هدف الفوز فى االنتخابات.

در
دودا كبيد ًا
مجهد ً

الهدف العام :
 بناء قدرات المرشحات لخوض االنتخابات البرلمانية لضمان كفاءة أدائهن فى حملة انتخابية نموذجية فعالة.الهداف اإلجرائية:
بنهاية إتقان البرنامج تكون المشاركات قادرات على أن:
.0

يتعرفن على المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالعملية االنتخابية.

.2

يتعاملن مع النصوص التشريعية الحاكمة للعملية االنتخابية في ضوء الدستور ،القوانين ،ومعايير حقدو
اإلنسان.

.0

يتقن ما جاء باالتفاقيات والمعاهدات الدولية من معايير االنتخابات الحرة والنزيهة.

.6

يتقن بناء فر العمل الداعمة لحمالتهن االنتخابية.
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المتطوعين/ات بكفاءة وفاعلية.

.2

يمارسن إدارة وجذ

.1

يحددن طر وأدوات جمع المعلومات واجراء البحوث.

.1

يخططن وينفذن حملة انتخابية ،ويحددن أنشطتها ومؤشرات تقييمها بكفاءة وفاعلية.

.3

يمتلكن القدرة على صياغة برنامج انتخابى ورسائل استهداف الناخبين والناخبات بإتقان.

.9

يضعن خطة لالتصال والتواصل الستهداف الناخبين والناخبات.

.03

أخير يتعرفن على اإلجراءات القانونية المنظمة للمراحل المختلفة للعملية االنتخابية (فتح با
و ًا

الترشديح،

الدعاية االنتخابية ،عملية االقتراع ،الفرز ،إعالن النتائج).

وفيما يخص يوم التصويت:


أن يدركن المهام المتعلقة بيوم التصويت والتي يج

أن تتوالها الحملة ،مثل :

 .0توزيع الوكالء والمندوبين بطريقة تراعي مناطق النفوذ والقوة والضعف.
 .2تنسيق فريق من المحامين لتقديم الدعم القانوني لهن وألعضاء حمالتهن.
 .0تنسدديق أعضدداء الحملددة م ددع مراقبددي منظمددات المجتم ددع الم دددني المعنيددين بمراقب ددة االنتخابددات لالسددتعانة به ددم
وبالتقارير التي تصدرها مثل هذه المنظمات.
 .6التواصل مع الوكالء والمندوبين لمتابعة أي مشكالت طارئة.
 .2متابعة فريق العمل خارج لجان االقتراع لتوزيع أعمال الدعاية.
 .1تشكيل مجموعة لتوفير حاجات المندوبين والوكالء (حاجات اإلعاشة لهم)
 .1تشكيل مجموعات لحراسة الصناديق في حالة أن التصويت يتم في أكثر من يوم.
 .3إعداد مجموعة من الوكالء لحضور فرز األصوات إن كانت في اللجان العامدة ممدن لدم يشدتبكوا فدي المعركدة
االنتخابية.

لمن هذا الدليل؟
نستهدف فى هذا الدليل:
 المرشحات لخوض االنتخابات البرلمانية -فر عمل الحمالت االنتخابية
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الباب الول
تشكيل وبناء فريق العمل
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الباب الول :تشكيل وبناء فريق العمل
تعد مهمة تشكيل وبناء فريق عمل الحملة اللبنة األولى في طريق نجدا الحملدة والوصدول للهددف والفدوز بالمقعدد
البرلماني.

أوال :العناصر والخصائص الواجب توافرها في فريق إدارة الحملت االنتخابية:

 -2ممثلون لألحياء والتجمعات السكانية

 -0المعرفة العميقة بظروف الدائرة

ويتحمل هؤالء مسئولية رئيسية في تنفيذ

االنتخابية

الحملة االنتخابية للمرشحة

من خالل نشطاء/ناشطات من أبناء الدائرة

كل منهم بتكوين لجنة

األصليين

المختلفة
نشاط النوعية
للقطاعات
وحضور قوي
ممثلوننلهؤالء
-3و يكو
حس

خبرة
قانونيةعددة تقدددم
صددة بمتاب
محامينهددالهممخت
تكددون كد4دل-لجنددة من

للمرشحةالتي قد تعترض
المشكالتية القانونية
لحل
العملية االنتخاب

طبيعة التركيبة االجتماعية للدائرة

الحملة

 -2أشخاص حركيون للوصول واالتصال

-1أشخاص لديهم مهارات
إعلمية/سياسية للتعامل مع وسائل

بالذين سيتم االعتماد عليهم في كتابة

اإلعالم ،ولكتابة البيانات والشعارات.

الالفتات وتعليقها وتوزيعها ولصق

المطبوعات.
 -7مسئول مالي يتولى

اإلدارة المالية للحملة االنتخابية بالتفاهم مع
المرشحة

وفي حدود الميزانية المتاحة للحملة
ويج

االنتخابية للمرشحة

أن يتشكل فريق الحملة االنتخابية على أساس متنوع مع ضرورة وجود نساء ضمن فريق الحملة للعمدل مدع

الكتددل التصددويتية مددن النسدداء وإلعطدداء الناشددطات السياسدديات -سدواء كد ندن مددن نفددس حددز المرشددحة أو مسددتقالت-
الفرصة لمعايشة تجربة الحملة االنتخابية واكتسا

الخبرة من خاللها.
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تبكدى !!
 هل لديك أو لدى حزبك استراتيجية أو خطة معينة ملزمة لك؟ هل يستخدم حزبك شخصا ما ليساعد فى تنظيم الحملة ضمن جمهور ناخبيك؟ -هل لدى حزبك مقر بالمحافظة أو فى مدينتك  /منطقتك؟

 -هل لدى حزبك قوائم بأسماء أعضائه يمكن االستعانة بهم كمتطوعين؟

 إذا لم يزودك حزبك بفريق عمل للحملة ،أو كنت مرشح ًة مستقلة فيتوجدبالتجهيز لعمل حملة جذ

عليدك فدى الحدالتين أن تقدومى

متطوعين ومتطوعات.

إن القوائم ببسماء العضاء لدى حنب تعةد أيضةا أمة ار مفيةدا لكةى تجةدى المويةدين والمناصةرين رجةاال
ونساءا.

مواصفات الفريق
 إيم ددان عناص ددر الفري ددق بح ددق وق دددرة المرش ددحة ف ددى تمثي ددلالناخبين.
 أن يمثل هذا الفريق كافة مناطق الدائرة االنتخابية. -أن تتناس د د د د

نوعيد د د ددة النشد د د دداط االقتصد د د ددادى واالجتمد د د دداعى

ألعضاء الفريق مع نوع األنشطة السائدة فى الدائرة.
-

أن يمتاز أعضاء الفريق بالسمعة الحسدنة وباللباقدة والقددرة
على التواصل واالستماع الجيد للمشاكل والقضايا.
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الهيكل التنظيمى للحملة

المرشحة
مدير/ة الحملة االنتخابية
(دور رئيسى )
لجنة التخطيط
(الدور الرئيسى للجنة التخطيط )
منسق/ة الحملة
( دور رئيسى )
لجنة التمويل

 -1ممثلو اللجنة فى المناطق
الجغرافية المختلفة
 -2فرق العمل التابعة لهم

لجنة التسويق
والعمل الميدانى

لجنة المتطوعين
والموارد البشرية

اللجنة
اإلعلمية

 -1ممثلو اللجنة فى
الجامعات المختلفة

 -1ممثلو اللجنة فى النقابات
المهنية والعمالية المختلفة

 -2فر العمل التابعة لهم

 -2فر العمل التابعة لهم

اللجنة
القانونية

اللجنة الفنية
والتقننية

العناصر التسعة الساسية لفريق الحملة انتخابية:
 -1مدير/ة الحملة اال نتخابية :يعتبر من أهم العناصر الواج

توافرها في الهيكدل التنظيمدي فهدو العقدل المخطدط

للحملة وذلك ال يعني كونه الشخص المنفرد باتخاذ القرار .تنحصدر وظيفتده فدي كونده حلقدة الوصدل بدين المرشدحة
وبددين لجنددة التخطدديط يددتم ابالغدده بددالخطوط العريضددة لبرنددامج المرشددحة االنتخددابي – وبمسدداعدة لجنددة التخطدديط-
بوضع خطة عمل محددة ومقيدة بجدول زمني صارم لترويج البرنامج االنتخابي للمرشحة.
 -2لجنة التخطيط :هي العقل المدبر للحملدة االنتخابيدة للمرشدحة .فبعدد أن ينعقدد أول اجتمداع لهدا ويدتم إطالعهدا
فيه على البرنامج االنتخابي للمرشحة ،تتولى إعداد خطة عمل للحملة االنتخابية.
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 -3منسق/ة الحملة :هو أحد أعضاء لجنة التخطيط وثاني أهم شخص في الحملة بعد مديرها لكونه يعتبر حلقدة
الوصل الرئيسية بين لجنة التخطيط من جهة والمشرفين على كافة اللجان التابعة للحملة من جهة أخرى.
 -4لجنةةة التمويةةل :مددن أهددم اللجددان الحيويددة ألي عمليددة انتخابيددة لكددون أغلد

أنشددطة الحملددة تتطلد

مدوارد ماليد ًة

ضخم ًة ومصاريف عدة.
 -5لجنة التسويق والعمل الميداني :هى واجهة الحملة وحلقة الوصل الرئيسية بينها وبين الجمداهير .ويقدع عليهدا
ع ء عملية الدعاية االنتخابية حيث تتولى عملية التواصل مدع الجمداهير .وهدي التدي تحددد طبيعدة تعامدل الحملدة
وأسلو تخاطبها.
 -6لجنةةة المتطةةوعين والم ةوارد البشةةرية  :لمحدوديددة الم دوارد الماليددة المت دوافرة للكيانددات السياسددية الناشددئة ،يعتبددر
االعتم دداد عل ددى قاع دددة كبي ددر م ددن المتط ددوعين والمتطوع ددات م ددن أه ددم دع ددائم نج ددا الحمل ددة وم ددن أه ددم س ددبل ضد د
"المساعدات البشرية "فيها .وتكاد تكون مهمة كأهمية لجنة التمويل لكونها تتولى تدعيم وتزويد بعناصر جديدة من
المتطوعين(.سنأتي بالتفصيل في البا

التالي)

 -7اللجنة اإلعلميةة :هدي واجهدة المرشدحة أو الحدز أمدام وسدائل اإلعدالم المختلفدة ويكدون اتصدالها بالجمداهير
بصد د د د د ددورة غي د د د د د ددر مباش د د د د د درة م د د د د د ددن خ د د د د د ددالل وسد د د د د ددائل االتص د د د د د ددال المختلف د د د د د ددة ووسد د د د د ددائل اإلع د د د د د ددالم المق د د د د د ددروءة.
 -8اللجنةةةة الفنيةةةة والتقنيةةةة :المس ددئولة ع ددن الموق ددع االلكترون ددي للحمل ددة االنتخابي ددة للمرش ددحة .بم ددا يحتوي دده م ددن
معلومددات عددن البرنددامج الحزبددي للمرشددحة وعددن المددؤتمرات والفعاليددات التددي ينظمهددا الحددز ومداخالتدده فددي وسددائل
اإلعالم المقروءة والمسموعة -وأيضا يربط المتصفح بدلجنتين أساسيتين :لجنة المتطوعين ولجنة التمويل.
 -9اللجنةةة القانونيةةة  :تعمددل علددى التأكددد مددن سددالمة اإلج دراءات القانونيددة لفريددق الحملددة وعدددم مخالفتهددا لل دوائح
والقوانين المنظمة للعمل الحزبي في مصر.
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السمات وخصائص الدوار المختلفة فى الفريق

• ال تكوني مديرة حملت االنتخابية بل يتوجب علي أن تكونى قادرة على تونيةع
المهام والمسئوليات.

كمرشحة

• اهتم/ي بتقوية الحس التنظيمى والسياسي والشعبي والقدرة على التصرف اتخاذ
القرار في أصعب اللحظات.

كمدير للحملة

مدير/ة الحملة
أ -السمات الخاصة بمدير عام الحملة


أن يك ددون
شخص ددا موق ددع
ً
ثقد د د د ددة ومعد د د د ددروف عند د د د دده
أخالقه الحميدة.



أن يكد د د د ددون مد د د د ددن أبند د د د دداء
محبوب د د ددا بق د د دددر
ال د د دددائرة و ً
اإلمكد د ددان مد د ددن الند د دداخبين

بال دددائرة ومعروًف ددا بقدرت دده
على التواصل
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ولديه مهارات القيادة ،واتخاذ القرار ،والحزم فى قيادة فريق الحملة ولديه ومعلومات عامة عدن األوضداع
السياسددية واالقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة بالدولددة وتحديددداً بدائرتدده و يكددون منتمي داً للتيددار األقددوى فددى
الدائرة



يكون سريع البديهة وفطناً فى متابعة حل المشكالت التى تواجه الحملة.



أن يكددون مقتنع داً بأهددداف الحملددة ،وخططهددا ،واسددتراتيجياتها ،وكددذلك بشخصددية المرشددحة وقدددرتها علددى
التمثيل النيابى

ب -االختصاصات الوظيفية لمدير عام الحملة


اإلشراف والتنسيق ومتابعة عمل رؤساء القطاعات.



تمثيل المرشحة مع رؤساء القطاعات فى اللقاءات الجماهيرية المباشرة.



اإلشراف المالي بالتعاون مع المسئول المالي.



إعداد التقارير األسبوعية وابداء المالحظات والتوجيهات لرؤساء القطاعات.



عقددد اللقدداءات الجماهيريددة المباش درة أسددبوعيا مددع الكتددل التصددويتية المددؤثرة بددالنزول المباشددر إلددى جمدداهير
الدائرة.



زيارة المقرات ومناقشة المشكالت العامة للحملة من حيث التنظيم.



تحسين صورة المرشحة ضد بعض الشائعات الكاذبة ونقل هذه الصورة لرؤساء القطاعات.



فهم المشاكل ووضع البدائل :

وذل من خلل فهم المشاكل التي واجهت الناخبين فى اال نتخابات السابقة مثل :
أ – عدم معرفة الناخبين ألماكن االقتراع للجان المختلفة سواء أكانت الخاصة بالرجال أم الخاصة بالسيدات.
 عدم فهم الناخبين طريقة االقتراع.ت – المسافات البعيدة عن أماكن التسجيل.
ث -األخطاء فى األسماء بالكشوف االنتخابية.
ج – التالع

أثناء عملية التصويت.
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مستشار/ة الحملة
أ -السمات الخاصة بمستشار الحملة


أن تكون لديه مهارات التخطيط االستراتيجى.



ان تك ددون لدي دده مع ددارف ومعلوم ددات عام ددة ع ددن األوض دداع السياس ددية واالقتص ددادية واالجتماعي ددة والثقافي ددة
بالدولة.



ملما بمشكالت الدولة وتأثير هدذه المشدكالت داخليدا علدى المدواطنين وعلدى عالقدة الدولدة بددول
أن يكون ً
العالم الخارجى.



أن تكون لديه خلفية سياسية عن العالقة بين سلطات الدولة وموقع البرلمان من هذه العالقات.

ب -اختصاصات مستشار الحملة


وضع و اإلشراف على تنفيذ الخطة العامة إلدارة الحملة.



إعداد رؤية المرشحة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
التى تلقيها المرشحة فى المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية.



إعداد الكلمات والخط



توجيه المرشحة فى أفعالها وأقوالها أثناء لقاءاتها الجماهيرية أو فى المؤتمرات.



تتشاور معه المرشحة يوميا إن أمكن فى إدارة الحملة االنتخابية.



تلقددى أى شددكاوى مددن المرشددحة حددول إدارة الحملددة االنتخابيددة وا ازلددة أسددبا

هددذه الشددكاوى بالتعدداون مددع

مدير عام الحملة ،ورؤساء القطاعات.


إعداد تقرير شهرى للمرشحة عن حجم اإلنجازات والتطورات فى الحملة وتحركات المنافس (الخصم).

نائب مستشار الحملة
االختصاصات الوظيفية لنائب مستشار الحملة للتخطيط العلمى


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.



التشاور الدورى مع مستشار الحملة فى نتائج التطبيق العلمى للحملة.
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المسئول العلمى
اختصاصات المسئول العلمى لكل منطقة


جمددع المعلومددات الالزمددة عددن المنطقددة السددتخدامها فددى قاعدددة البيانددات والعمددل علددى سددد كددل ن دواقص
المعلومات فى قاعدة البيانات.



تقديم تقرير أسبوعى لنائ

مستشار الحملة الذى يرفعه إلى مستشار الحملة حول نتائج التخطيط العلمى

فى كل منطقة.


إجراء االتصاالت مع لجان خاليا المناطق ومسئولي المربعات  ،والحراس لجمع المعلومات الالزمة عدن
الحملة.



مقارنة الكشوف االنتخابية بأعداد المستهدفين فى كل مربع انتخابى.
المربعات االنتخابية األكثر قوة  ،واألكثر ضعفاً مع بيان بالنتائج بأسبا

القوة  ،والضعف.



ترتي



القيام بزيارات ولقاءات مفاجئة وغير مرتبة ألي مربع انتخابي للوقوف على صحة المعلومات.

المسئول اإلداري
أ -السمات الخاصة بالمسئول اإلداري للحملة


قادر على تقديم تقارير إدارية منتظمة لمدير الحملة.
أن تكون لديه معرفة جيدة بالتنظيم اإلدارى ًا
أن يكون شخصاً موثوقاً فيه.



أن يكون سريع البديهة وفطناً فى التعامل مع المشكالت اإلدارية التى تواجه الحملة.



أن يكون من أبناء الدائرة .وأن يكون مشهو اًر باألخال الطيبة ،والسمعة الحسنة.



ب -اختصاصات المسئول اإلداري للحملة
الشكاوى اإلدارية وتنظيم ملفات الحملة ،وتجميع التقارير المختلفة من كل قطاع.



إزالة أسبا



تجميع المطال



التنظيم اإلداري للمؤتمرات االنتخابية  ،إعداد خريطة مفصلة لكل مناطق الدائرة واللقاءات الجماهيرية.



إعداد الملف المالي بالتعاون مع المسئول المالي.

المالية وتقديم صورة منها لمدير الحملة ،ومستشار الحملة.
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التواجددد الدددائم فددى المقددر العددام للحملددة واإلش دراف علددى أعمالدده اإلداريددة وترتي د

اجتماعددات هيئددة مكت د

الحملة.



تجهيز األو ار  ،وأجندة األعمال الخاصة بكل اجتماع.
إعداد كشف العاملين بالمقار  ،وأعضاء اللجنة االستشارية فى كل قطاع ومحاضر اللقاءات مع أعضاء
اللجددان االستشددارية مددع المرشددحة واإلبددالط عددن أى تطددورات فددى كددل قطدداع لمدددير الحملددة  ،ومستشددار
الحملة.

المسئول المالي
• يتحم ددل المس ددئولية القانوني ددة ع ددن الحمل ددة بأس ددرها فيم ددا يتعل ددق
بالسد ددجالت الماليد ددة والمحاسد ددبية واإليصد دداالت والتعامد ددل مد ددع
الجهات اإلنتخابية والرسمية

المسئول
المالى

أ -السمات الخاصة بالمسئول المالي للحملة


أن يكون
حاصال على مؤهل تجاري ولديه معرفة جيدة بأصول المحاسبات المالية والموازنات المالية.
ً



أن تكون لديه القدرة على متابعة األداء المالي للحملة ،واعداد جداول المصروفات بكافة أشكالها.



أن يكون
شخصا موثوًقا فيه ،والمرشحة على عالقة شخصية به كدأن يكدون أحدد أقربائهدا الموثدو فديهم،
ً
مرشحا من شخص تثق فيه المرشحة.
أو أحد أصدقائها ،أو أحد العاملين فى منشأتها االقتصادية ،أو
ً

ب -اختصاصات المسئول المالي للحملة
شهرى ويتم مناقشته مع مستشار الحملة.



إعداد خطة شهرية لحجم اإلنفا المالي وتقديم كشف حسا



إعداد كشوف للعاملين فى الحملة االنتخابية ،وصرف رواتبهم شهريا.



إعداد قاعدة بيانات مفصلة باألشخاص الذين تم قيدهم حديثا فدى السدجالت االنتخابيدة ،وحجدم التبرعدات
واإلعانات الشهرية التى حصلوا عليها وتقديم صورة منها لمدير الحملة ،ومستشار الحملة.
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المسئول القانوني والمني
اختصاصات المسئول القانوني والمني للحملة


تلقى البالغات مدن رؤسداء القطاعدات ،ومددير الحملدة ،ومسدئولي المقدار علدى الحداالت المضدبوطة أمنيدا
والعمل على إخراجهم من أقسام الشرطة.



استخراج التصاريح وكافة األو ار الالزمة إلقامة المؤتمرات االنتخابية للمرشحة.



اإليق دداع بق دددر اإلمك ددان بالبلطج ددة والمش ددبوهين الد دذين يس ددتعين به ددم أى من ددافس واب ددالط أس ددمائهم ألقس ددام
الشرطة.



الحفاظ على الملصقات االنتخابية للمرشحة ،وبقدر اإلمكان تقديم من يمزقها إلى أقسام الشرطة.



تددأمين تحركددات المرشددحة فددى الدددائرة االنتخابيددة مددع حضددور المددؤتمرات واللقدداءات الجماهيريددة للمنددافس
شخصيا أو من ينو عنه وتقديم تقارير بذلك إلى مدير الحملة ومستشار الحملة والمرشحة.
سواء
ً



تشكيل غرفة أمنية فى المقر العام للحملة من  2أشخاص غير معروفين للمنافس ويلتقدي بهدم فدى خدارج
مقددر عددام الحملددة لتقددديم أى معلومددات عددن المنددافس وغيددر ذلددك مددن موضددوعات تخددص اخت د ار الحملددة

االنتخابية.

وكيل المنطقة
االختصاصات الوظيفية لوكيل المنطقة


متابعة والتأكد من تطبيق الخطط الموضوعة فى نطا المربعات.



القيام بزيارات دورية وعقد اللقاءات مع مسئول للمربعات.



إجراء االتصاالت مع قيادات الرأي فى كل مربع انتخابي.



إجراء االتصاالت واللقاءات المباشرة مع الناخبين فى كل مربع انتخابي.
األخالقي للحملة فى نطا المربعات.



التأكد من الجان



تقددديم تقريددر أسددبوعي للمسددئول العلمددي فددى منطقتدده عددن اخت ارقددات الخص دوم ،والخدددمات التددى يقدددمونها،
والناخبين الذين تلقوا هذه الخدمات.



إزالة عوائق سير الحملة ،ومشاكلها اليومية أو الدورية فى نطا منطقته.



اإلشد دراف عل ددى توزي ددع الملص ددقات االنتخابي ددة ف ددى المنطق ددة  ،والمحافظ ددة عليه ددا  ،وك ددذلك توزي ددع وث ددائق
المرشحة.
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رئيس القطاع
اختصاصات رئيس القطاع


اإلشراف على المقار االنتخابية وأعمالها.



اللقاءات األسبوعية مع قيادات الرأى فى القطاع والترتي



تنظيم عمل المقرات وتحديد أدوارها.



النزول الميداني إلى المقرات والتأكد من سالمة تطبيق الخطة.

للقاءات الجماهيرية مع المرشحة

شكاوى الجماهير من المقرات وعملها وازالة هذه األسبا

فو ار.



البحث فى أسبا



اقت ار األسماء لمندوبي اللجان االنتخابية ووكالء المرشحة فى القطاع.



اإلشراف على عمل الكشوف االنتخابية فى القطاع ومعرفة الكتل التصويتية المؤثرة والتحرك إليها.



إبالط مدير الحملة ومستشار الحملة بأى تطورات إيجابية أو سلبية فى القطاع حيال تحركات المنافسين
إلعداد الخطط الطارئة لمواجهة هذه التطورات.

مسئول التواصل مع الناخبين
ويعمل علدى إدارة وتنظديم التواصدل مدع النداخبين ويقدوم بتوزيدع مهدام االحتكداك بالنداخبين ،علدى المتطدوعين ويعمدل
مددع مدددير الحملددة علددى ترتي د

الجدددول الزمنددي للمرشددحة ،ويحددتفب بسددجالت ول دوائح بأسددماء الندداخبين المعددروفين

إل ...

مدير االتصاالت
تواجددده  ،لضددمان تددوفر الم دواد اإلعالنيددة ذات الصددلة .ومددن الممكددن أيضددا ،أن يقددوم بإعددداد الم دواد الدعائيددة ذات
الصلة لصالح استخدام جمهور الناخبين.
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المسئول التنظيمى ليوم االنتخاب
يعمدل علدى تنظدديم عمدل المتطددوعين يدوم االنتخدا

للمسدداعدة فدى وصددول أصدوات ناخبيدك إلددى صدناديق االقتدراع.

ويتابع النتائج للتأكد من أن جميع ناخبيك المعروفين سابقا قد قاموا بالتصويت.

العاملون فى الحملة

يرافقون المرشحة أو يذهبون بمفدردهم لزيدارة النداخبين وطدر وجهدة نظدر المرشدحة ومقددراتها  ،ويعملدون فدى مجدال
الدعاية واإلعالن للمرشحة وفى جميع األمدوال للحملدة واعدداد المعلومدات ذات الصدلة وتحضديرها وارسدالها والعمدل
على صنع الشعارات والالفتات والبوسترات واحضار المؤيدين إلى صناديق االقتراع يوم االنتخا

إل ...

غرفة عمليات الحملة
االختصاصات الوظيفية لغرفة عمليات الحملة


اتخاذ القرارات االستراتيجية فى إدارة الحملة.



الموافقة على ضم أو استبعاد أى أسماء جديدة للحملة.



إضافة أى مقار جديدة ،أو إغال مقرات فى الحملة.



الموافقة على أسماء قيادات الرأى المسئولين عن المربعات االنتخابية وتحديد أوجه االستفادة منهم.



الموافقة على إعداد االحتفاالت فى المناسبات العامة وخطة تحرك المرشحة.



بحث أسبا



الموافقة على خطة التعبئة والحشد مع اقت ار وسائل جديدة لتعبئة وحشد الناخبين.



العوائق فى إدارة الحملة ،واالتفا على إزالة هذه األسبا .

مناقشة التقارير الدورية لنائ

مستشار الحملة عن أسالي

ونتائج التخطيط العلمى فى كل منطقة.
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ماذا يعني تنظيم غرفة عمليات انتخابية؟

غرفة العملية االنتخابية نقصد بها مجموعة من العناصر نوجنها فيما يلي :


تنظيم دقيق لفريق العمل بالحملة االنتخابية والمساعدين فى إدارة الحملة.



تنظيم الوقت للمرشحة وفريق العمل الخاص بها.



تحديد اللقاءات الخاصة بالمرشحة والتحضير الجيد لكل لقاء.



فهم وتحديد من هم جمهور الناخبين وكذل المرشحين المنافسين.

 رصد المشاكل الداخلية والخارجية المتعلقة بالحملة واالنتخابات واقتراح الحلول المناسبة لها.



بع ة

المةةور الواجةةب أخةةذها باالعتبةةار عنةةد قيام ة بجمةةع فريةةق

عمل
 -ال يمكن أبدا القيام بجمع عدد كبير جدا من العاملين فى الحملة.

 النةةةةاس أقةةةةدر علةةةةى تقةةةةديم يةةةةد العةةةةون والمسةةةةاعدة إذا تةةةةوفر لةةةةديهم عمةةةةل محةةةةدد وواضةةةة ضةةةةمنجدول نمني معين (مثل أن يكون التواصل مع الناخبين مساء كل خميس)

 علةةةى المرشةةةحة القيةةةام بمحاولةةةة تعيةةةين العةةةاملين فةةةى الحملةةةة مةةةن جمهةةةور نةةةاخبين .يتعةةةين علةةةىالمرشحة البحث عن المتطوعين من كل مجال من ضمن جمهور ناخبيها.

 حةةةةاولى أن يكةةةةون لةةةةديوأشمل.

ضةةةةمن فريةةةةق عملةةةة

الرجةةةةال والنسةةةةاء لتحصةةةةلي علةةةةى تبييةةةةد أوسةةةةع

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

المنيةةد مةةن

المصداقية إلى حملت .

 -إن عمل الفريق حاسم وحرج ولكن على شخص ما أن يكون موضع المسوولية.

 متطوعةةةو الحملةةةة يصةةةيبهم التعةةةب فةةةل تنسةةةى أن العمةةةل االنتخةةةابى هةةةو مسةةةئولية أخةةةرى تضةةةافإلى حياتهم المليئة أصل بالعمال واالنشغاالت.

 -إن جةةةةنءا مةةةةن عملةةةة كمرشةةةةحة هةةةةو اإلبقةةةةاء علةةةةى جهونيةةةةة فريةةةةق العمةةةةل وتةةةةوفير الحةةةةافن دائمةةةةا

لديةةةةةةةل والعمةةةةةةةل بشةةةةةةةكل هةةةةةةةاد وسةةةةةةةلس معةةةةةةةل قةةةةةةةدر اإلمكةةةةةةةان رغةةةةةةةم الفروقةةةةةةةات واالختلفةةةةةةةات

الشخصةةةةية ...لةةةةذا يفضةةةةل العمةةةةل علةةةةى لقةةةةاء الفريةةةةق بشةةةةكل دورى خةةةةلل اليةةةةوم و /أو السةةةةبوع
قبل وأثناء الحملة.
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 تةةةذكري أن الهةةةدف الساسةةةى هةةةو العمةةةل علةةةى تشةةةكيل فريةةةق عمةةةل مةةةن أشةةةخاص ملتةةةنمين بهةةةذاالمةةةر ولةةةديهم القةةةدرة علةةةى العمةةةل معةةةا لسةةةاعات إضةةةافية فسةةةوف تكةةةون هنةةةا انتخابةةةات أخةةةرى
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

لقةةةةةةاء النةةةةةةاس وحضةةةةةةور االجتماعةةةةةةات العلنيةةةةةةة العامةةةةةةة واالسةةةةةةتماع ل خةةةةةةرين وايصةةةةةةال رسةةةةةةالت
للناخبين.

دائما توجهي بالشكر للعاملين فى الحملة مهما كان
نوع مساهمتهم وحجمها.
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مهام فريق الحملة
أهم مهام فريق الحملة
 تشددكيل غرفددة العمليددات وفريددق العمددلبها.
 تحدي ددد القدددوى االجتماعي ددة والسياس دديةبالدائرة.
 تحدي د ددد المق د ددار االنتخابي د ددة للمرش د ددحةعلى مستوى الدائرة.
 حصر العضوية الحزبية بالدائرة. حد د ددث المؤيد د دددين ممد د ددن بلغ د د دوا السد د ددنالقانونية.
 تحديد رسائل الدعاية وأماكنها. حصددر المشددكالت الجماهيريددة الملحددة بالدددائرة القت د ار أسددلو حلهددا واعددداد بيددان بإنجددازات الحددز علددىمستوى الدائرة.
 إعداد بيان بإنجازات المرشحة إذا كانت عضوة سابقة عن نفس الدائرة.مهام فريق الحملة :
 إعداد قوائم المندوبين ووكالء المرشحة الذين سيتولون تمثيلها في اللجدان االنتخابيدة يدوم التصدويت ويبددأ
تنفيذ هذه الخطوة في مرحلة مبكرة.
 إعددداد قواعددد بيانددات بأرقددام تليفونددات وعندداوين البريددد االلكترونددي والعندداوين الشخصددية للندداخبين وخاصددة
للشخصيات المؤثرة في الدائرة.
 الدعاي ددة للمرش ددحة ف ددي األوس دداط االجتماعي ددة الت ددي يتمت ددع فيه ددا أعض دداء فري ددق إدارة الحمل ددة بتأيي ددد وثق ددة
الناخبين.
 إقامددة الصددالت مددع الم دواطنين المؤيدددين للمرشددحة وال دراغبين فددي المشدداركة بددالتطوع فددي حملتدده ،وتعيددين
المهام التي يمكنهم القيام بها ،وتوفير الوسائل الالزمة لمساعدتهم على تحقيق ذلك
 تجهيز سجل كامل بأداء عضو مجلس النوا

الممثل للدائرة في الدورة البرلمانية المنتهية.

 متابعددة تحركددات المنافسددين ،مددن حيددث المواقددع والمندداطق التددي يقومددون بزيارتهددا ،الدعايددة والمطبوعددات
الصادرة عنهم ،مدى انتشار وسائلهم الدعائية ،وتقدير مستوى القبول والتأييد الذي يتمتعون به.
 كتابة مسودات المطبوعات والالفتات االنتخابية والحصول على موافقة المرشحة عليها.
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 ترتي

الجوالت االنتخابية للمرشحة وتوفير وتنظيم عمدل وسدائل االنتقدال الالزمدة لنقدل الدوكالء والنداخبين

يوم االنتخابات.
 توفير وتنظيم وصول مستلزمات اإلعاشة للوكالء والنشطاء المؤيدين الذين يتولون القيام بأعمال الدعاية
يوم االنتخابات.
 اإلدارة المالية للحملة االنتخابية ،وتجن

نفاذ الموارد المالية قبل نهاية الحملة.

 المشاركة فى رسم الخريطة السياسية واالقتصادية واالجتماعية للدائرة.
 تقددديم صددورة إيجابيددة عددن المرشددحة لدددى جمهددور الندداخبين و القيددام بدددور حلقددة الوصددل بددين المرشددحة
والناخبين.
إلى جانب هذا الفريق الذى تكونل المرشحة عند حملتها اال نتخابية فين المرشحة قد تعتمد على :
 بعض الشخصيات العامة التى لها نوع من الهالة واالحترام ولها قدر من التأثير والنفوذ بين أبنداء الددائرةمثدل الشخصدديات العامددة أو رجددال األعمدال المشددهورين أو الفنددانين والرياضددين سدواء كددان علددى المسددتوى
القومى أو المحلى.
 بعض المؤيدين والمشجعين ذوى السمعة الحسنة والذين يشاركون فى حضور المؤتمرات الجماهريدة ومدعالتقددم فدى الحملدة يدتم ضدم أشددخاص آخدرين للقيدام بمهدام محدددة فدى كددل مرحلدة مدن م ارحدل الحملدة مثددل
الدور الذى يقوم به المندوبون يوم االنتخابات.

تنظيم عمل فريق الحملة االنتخابية
تنظيم العمل بين أعضاء فريق إدارة الحملة االنتخابية أهمية قصوى في تحقيق األهدداف المطلوبدة .ويتحمدل مددير
الحملددة االنتخابيددة المسددئولية الكبددرى فددي هددذا المجددال .وبصددفة عامددة فإندده يمكددن تقددديم النصددائح التاليددة فددي هددذا
المجال:
 -0عقددد اجتمدداع دوري علددى فت درات متقاربددة يشددارك
فيه جميع أعضاء فريق العمل ،علدى أن يتحدول
ه ددذا االجتم دداع إل ددى اجتم دداع ي ددومي بمج ددرد ب دددء
الحملة االنتخابية.
 -2وضددع جدددول أعمددال دقيددق لالجتمدداع ،وااللت دزام
بمناقشددة بنددوده بالترتي د  ،لتجن د

إهدددار الوقددت،

أو تجاه د ددل قض د ددايا مهم د ددة ،أو ع د دددم الوص د ددول
لنتيجة أو اتفا نهائي بشأن بعض القضايا.
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 -0توزيددع المسددئوليات بشددكل دقيددق ومحدددد علددى أعضدداء الفريددق ،وقيددام مدددير الحملددة االنتخابيددة بتسددجيل هددذه
المهمات بشكل دقيق حتى يمكن متابعة تنفيذها.
در حدول مددى التقددم
در مختص ًا
 -6من المستحسن أن يبدأ االجتماع بأن يقدم كدل عضدو مدن أعضداء الفريدق تقري ًا
الددذي حدددث فددي تنفيددذ المهددام الموكلددة لدده ،ومددا إذا كانددت هندداك مشددكالت تعترضدده ،ونددوع المسدداعدة التددي

يتوقعها من باقي أعضاء الفريق.
 -2متابعة تطور التأييد الذي تحصل عليه المرشحة بشكل دوري ،وبالطبع فإن هذه المهمة مدن أصدع

المهدام

ألنهددا تعتمددد علددى قدددرة القددائم بهددا علددى تقددديم تقريددر واقعددي ال يسددتند فقددط إلددى االستحسددان أو الوعددود التددي
يظهرها الناخبون ،والتي يمكن لها أن تأتي من با

المجاملة.

 -1تقييم أداء المرشحة ،فاألداة األهم للفدوز فدي الحملدة االنتخابيدة هدى المرشدحة نفسدها ،ولهدذا فإنده يجد

علدى

أعضدداء فريددق إدارة الحملددة االنتخابيددة ،وخاصددة مددديرها ،عدددم التددردد أو الخج دل مددن تقيدديم أداء المرشددحة،
فمصلحتهما مشتركة ،ويج
مندده ،وتجن د

على المرشحة تشجيع فريدق إدارة الحملدة علدى القيدام بهدذا ،ومحاولدة االسدتفادة

تبنددي مددنهج دفدداعي فددي مواجهددة المالحظددات التددي قددد تصددلها مددنهم ،فددالغرض مددن وراء النقددد

الذي قد يصدر عنهم ليس عدائياً.
متابعة وتقييم أداء الحملة
وعلى فريق إدارة الحملة اال نتخابية أن يقدم للمرشحة تقييمل لداءها فيما يتعلق بعدد من العناصر أهمها:
 .0مدى وضو واتسا الرسالة السياسية التي تتبناها المرشحة.
 .2الحجج التي تستخدمها المرشدحة للددفاع عدن موقفهدا مقنعدة وقويدة ،ومدا هدي الحجدج اإلضدافية أو البديلدة
التي يمكنها استخدامها.
 .0هل يفهم المواطنون المعنى المقصود من كالم المرشحة ،أم أن ما يصلهم منها يختلف عما تقصده.
 .6أسلوبها الخطابي في الندوات والمؤتمرات ،وما إذا كان مفهوما ومقنعا وقويدا بدال غطرسدة أو تعدالي ،ومدا
إذا كانت قادرة على استثارة حماس الناخبين وكس

ثقتهم.

 .2هل تتعامل المرشحة مع وجهاء الدائرة ومراكز النفوذ السياسي واالجتماعي فيها بالطريقة المالئمة.
 .1هل تتعامل مع جمهور الناخبين بالثقة واالحترام والتواضع الكافي.
 .1مدى مالئمة المظهر العام للمرشحة للثقافة السائدة والطبيعة االجتماعية للدائرة.

27

الباب الثانى
جذب وادارة المتطوعين
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الباب الثانى  :جذب وادارة المتطوعين
جذب المتطوعين و إدارة مشاركتهم
إن أحةةد أكبةةر التحةةديات التةةى تواجةةل المرشةةحة /المرشة هةةو تةوافر المةوارد اللنمةةة لتلبيةةة احتياجةةات الحملةةة و
تحقيةةق أهةةدافها و فةةى الغالةةب يركةةن المرشةةحون و الخب ةراء أيضةةا علةةى الم ةوال دون االلتفةةات إلةةى أن العنصةةر
الحيوي في الموارد هم البشر .فضل عن إدارة الوقت الذى يصب أكثر الموارد نةدرة مةع تقجةم مواعيةد االقتةراع
و تنايد الضغوط على المرشحة و فريق الحملة
بالتالي على المرشحة أن تدر أن الموارد متعددة و تشمل على القل :
الموارد المادية
الموارد المالية
الموارد البشرية
النظم
الوقت
و يعتبر المتطوعين و المتطوعات عامال أساسيا وضروريا ألى حملة و كلما نجحدت فدى اكتسدا

عددد أكبدر

مددن المتطوعددات والمتطددوعين تددزداد قدددرتك علددى إنجدداز المهددام و المسددئوليات و تنظدديم الوقددت بشددكل مددؤثر و
فعال.
كمدا أن المتطوعددات والمتطددوعين يمكددنهم تعددويض الفجددوة أو العجددز فددى ضددعف المدوارد الماليددة للحملددة  ،لكددن
علينا أن ندرك دائما أن استهداف مشاركة المتطوعين ال يج

أن ينظر إليه مستق ًال عن مددى تدوافر االمدوال

من عدمة.
أهمية المتطوعات /المتطوعين
 -0هم مؤشر إيجابى و فعال على صورة الحملة لدى الجمهور العام و تأكيدد علدى مددى شدعبية المرشدحة و
قدرتها على التواصل مع الناس و إيمانهم بفكرها و دورها القيادي.
 -2هددم أقددر إلددى سددكان الدددائرة و الندداخبين و معرفددة خصائصددهم وأسددالي

التواصددل الفعددال معهددم و مفدداتيح

الوصول إليهم دون معوقات.
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 -0هدم مصدددر هددام للمعلومددات المطلوبدة لتخطدديط الحملددة ووضددع البرندامج االنتخددابي وتحديددد االسددتراتيجيات
المالئمة لكس

األنصار و التأييد للمرشحة.

 -6هم موارد يمكن أن تغطى العجز فى الموارد المالية للحملة.
كي

نحدد احتياجاتنا من المتطوعات/المتطوعين:

 -0حددي ما هى األنشطة الالزمة لتنفيذ حملة ناجحة.
على سبيل المثال:
-

البحوث و جمع المعلومات عن القوانين و خصائص الدائرة و الناخبين و المنافسين ..إل ..

-

أنشطة الدعاية و إعداد المواد اإلعالمية و المطبوعات و التواصل مع اإلعالميين.

-

أنشطة االتصال الشخصى بالناخبين وتنظيم المقابالت.

-

أنشطة تنظيم وادارة المؤتمرات الجماهيرية.

-

أنشطة إعداد قواعد بيانات الناخبين.

-

تنظيم المندوبين و تدريبهم على مسئولياتهم و توزيعهم على اللجان العامة و الفرعية

-

أنشددطة ذات طددابع قددانوني :كسددح

أو ار الترشددح و تقددديمهما و تحديددد االج دراءات الخاصددة بددالتظلم أو

الطعن أو تقديم مساعدة لمن يتعرض من المتطوعين لمواقف أو تضييقات أمنية.
جدا يمكن إنجازها من أفدراد تحدت إشدراف إدراة
 -2استخرجي من األنشطة الكبيرة مهاما و مسئوليات محددة ً
الحملة مثل:

بيان احتياجات الحملة من المتطوعين
الوظيفة  /المهام

العدد

الوقت المطلوب (ساعات  /ايام )

البرنامج النمني
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من أين تحصل على متطوعين:
-

من أبناء الدائرة

-

من أعضاء الحز أو األح از

-

من نشطاء أو أعضاء منظمات المجتمع المدنى خاصة الداعمة للنساء

-

من أعضاء حملتك السابقة

-

من زمالئك أو أصدقائك فى العمل

-

من أهلك و جيرانك

-

من الخبراء المؤمنين بحقو و قدرات النساء على المشاركة و التمثيل فى البرلمان

التى تؤيدك
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الباب الثالث
تخطيط الحملة وتنظيمها

-6
إدارة
الحملة

-5
االتصال

بالناخبين
وحشدهم

-4

-3

-2

صياغة
الرسالة

استهداف
الناخبين

وضع
االهداف

-1
البحث

وجمع
المعلومات
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الخطوة االولى  :البحث

المرشحة

الدائرة

االنتخابات

القواعد االنتخابية

الحالية

االنتخابات السابقة
الناخبين
المنافسون
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الخطوة الولى  :البحث وجمع المعلومات
يجب
أن تقوم المرشحة بيجراء البحوث ِ
لتعرف من أين تبدأ؟
فالخطوة الولى لتطوير استراتيجية ناجحة يجب أن تبةدأ مةن التقةويم الةواقعي لألرضةية السياسةية التةي سةيجري
عليها التنافس اال نتخابى واحرصي على أن تقومي بالبحةث وجمةع المعلومةات الدقيقةة لضةمان التخطةيط الجيةد
والناج للحملة.
هنا سبعة عوامل علي المرشحة استيعابها جيدا وهى تعد نفسها لكتابة خطة حملتها اال نتخابية وهى :

1

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

2

• الدائرة
• ما السمات المميزة للدائرة ؟

3

• الناخبون
• ما الصفات المحددة للناخبين فى الدائرة ؟

4

• االنتخابات السابقة
• ما األمور التى حدثت فى االنتخابات السابقة ؟

5

• االنتخابات الحالية
• ما العوامل الرئيسية المؤثرة فى هذا االنتخابات ؟

6

• المرشحة
• ما مواطن الضعف والقوة ؟

7

• المنافسون
• ما جوانب الضعف والقوة للمنافسين الحيويين كافة ؟
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قواعد االنتخابات
أى نوع من االنتخابات ستخوضها؟ وما القواعد المتبعة فيها؟
 من المهم أن تقةوم المرشةحة بتحديةد أى نةوع مةن اال نتخابةات سةتتنافس فيةل وكةذل القواعةد المتبعةةلتل اال نتخابات.
 هل أنت عانمة على دخول السباق التنافسي من أجل مقعد تشريعي أو تنفيذي؟ هل تحتاج المرشحة إلى أغلبية أصوات الناخبين (أى  %51من الصةوات نائةد صةوت ترجيحةي واحةدلتفون؟
 أم أن المر مرهون بحصول على أكثرية الصوات مهما كانت نسبتها؟ هل ستكون هنا دورة انتخابية فرعية؟ من الذى يضع القواعد القانونية ومن سيعمل على تنفيذها لضمان سير هذ العملية اال نتخابية؟ من يمل السلطة على سير العملية اال نتخابية واعلن نتائجها؟ -هل هنا سوابق تاريخية لتنوير اال نتخابات أو مخالفات فى الدائرة أو المنطقة؟

علي المرشحة أن تبحث بالتحديد فى القوانين وان وجدتها معقةدة فيجةب عليهةا أن تطلةب مةن

حنبها السياسى أو مةن محةام أو مةن مستشةار قةانونى إعةداد مسةودة السةتخلص أكثةر النقةاط
أهمية.

فالتخل

أن تبدأ.

عن الموعد الخير أو الجنوح عن بع

مواد القانون قد ينهى حملت االنتخابية قبل
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أسئلة بحث عن قواعد االنتخابات
أ -نوع االنتخابات

 -1أى نوع من االنتخابات هذا الذى تخوضل؟ (فردي – قوائم – مختلط )

 -2ما المطلوب للفون فى االنتخابات ( أغلبية الناخبين أو أغلبية المقترعين )؟

 -3كةةةةم عةةةةدد المقاعةةةةد التةةةةى سةةةةتنافس عليهةةةةا ( إن كةةةةان انتخابةةةةا متعةةةةدد لكثةةةةر مةةةةن مقعةةةةد أو
لمقعد واحد)؟

 -4هل ستخو

ب -قانون االنتخابات

االنتخابات بمفرد أو ضمن قائمة؟

أوال  :تنفيذ القانون

 -1من المسئول عن كتابة قانون وقواعد االنتخابات للنتخاب الراهن؟
 -2من المسئول عن تنفيذ فعالية القوانين؟
ثانيا  :التسجيل للترشي

 -1ما المواعيد النهائية للتسجيل للترشي ؟
 -2ما المطلوب للتسجيل للترشي ؟
ثالثا :تمويل الحملة

 -1هل المساهمات محددة بمقدار معين؟
 -2ما المطلوب لرفع التقارير عن المساهمات؟
 -3متى يكون الموعد المحدد الستكمال مل

رابعا  :الحملة

تمويلت الحملة؟

 -1على ماذا ينص القانون بشبن إتاحة استخدام اإلعلم؟

 -2علةةةةةى مةةةةةاذا يةةةةةنص القةةةةةانون بشةةةةةبن اسةةةةةتخدام عربةةةةةات الدعايةةةةةة اإلعلميةةةةةة والملصةةةةةقات
والفتات مداخل المساكن والطرق الستخدام المرئيات الدعائية؟

خامسا :يوم االقتراع

 -1هل نسبة إجميلى المقترعين من المور المطلوبة لتحقيق صلحية االنتخاب؟
 -2متى تفت مراكن االقتراع ومتى تغلق؟

 -3ما قواعد القانون بخصوص إجراء الحملة فى يوم االقتراع؟

 -4ما القواعد القانونية بخصوص إجراء الحملة قرب مركن االقتراع؟
 -5من المسئول عن إجراء االنتخابات والمصادقة على النتائج؟
 -6هل من سوابق للتنوير االنتخابى فى المنطقة؟
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الدائرة
ما السمات الممينة للدائرة؟
وص

الدائرة
 ما هى الحدود ما حجم الدائرة التى سوف تنافس المرشحة فيها؟ ما نوع المناطق وطبيعتها المطلوب من تغطيتها خلل الحملة؟ هل هنا عوامل بيئية مهمة موثرة فى الدائرة؟ ما أنواع المواصلت التى ستحتاجين إلى استخدامها أنت والناخبون؟ -كي

تغيرت ( فى الفترة الماضية ) تركيبة السكان والقاطنين فى الدائرة؟ كي

هةى الحالةة االقتصةادية

فى الدائرة؟
 ما علقتها بالمناطق المجاورة؟ هل هنا قضايا أمنية معينة فى الدائرة قد توثر فى هذ اال نتخابات؟ ما الصناعات الرئيسية فى المنطقة؟ ما الموارد االقتصادية الخرى؟ ما هى أكبر المشاريع التجارية أو من هم أكبر أصحاب العمال؟ هل هنا خدمات عامة كافية؟ كةم عةدد المةدارس وعيةادات الرعايةةة الصةحية والمرافةق العامةة المتةةوفرة فةى الةدائرة والموجةودة فةةىحالة جيدة والعاملة بالفعل والتى تحقق نتائج جيدة؟
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ينبغى أن تستوعب المرشحة الرضية السياسية التى ستق

عليها للتنافس

 من هم اللعبون السياسيون فى الدائرة؟ ما الوضع القائم لألحناب السياسية على مستوى الدائرة والمحافظة والجمهورية؟تبثير فى المنطقة؟
ا
 ما الحناب السياسية ال كثر إلى أى مدى هى قوية فيها؟ من قادة المجتمع المدنى؟ من قادة العمال التجارية؟ من قادة الرأى؟ مةةا التحالفةةات المحتملةةة بةةين المنظمةةات السياسةةية والمدنيةةة أو قادتهةةا والتةةى يمكةةن أن تتطةةور فةةىالمنطقة؟

الفون بدعم القادة الطبيعيين والموثرين بين الهيلى قد يجعل الحملة أسهل.
من أين يحصل الناخبون/ات على المعلومات؟
 من وأين المنافذ اإلعلمية؟ من يسيطر على منافذ اإلعلم المحلى؟ من هم المراسلون الذين يغطون اال نتخابات لمنافذ اإلعلم المحلى؟ ما خريطة البرامج اإلخبارية؟ ما المواعيد المحددة للمراسلين؟ -كي

ينظر اإلعلم إلى الحملة؟

 -كي

سيغطى اإلعلم الحملة؟

 أى صحافة أو وسائل إعلمية ستفضل المرشحة وأى منها ستفضل المنافسين؟ -أين يمكن للحملة بث اإلعلنات الدعائية ببجر؟

لتطوير استراتيجية إعلميةة فمةن المهةم أن تحصةل علةى أكبةر قةدر ممكةن مةن المعلومةات عةن
الصحافة واإلعلم.
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الناخبون/ات
ما الصفات المحددة للناخبين/ات فى دائرة المرشحة؟
عل ةى المرشةةحة تقسةةيم السةةكان القةةاطنين فةةى دائرتهةةا إلةةى مجموعةةات يمكةةن معرفتهةةا وادارتهةةا كبسةةس لوضةةع
استراتيجيات استهداف ناخبين معينين.
 ما التركيبة السكانية للناخبين؟ (التعليم والمهنة والعمر والنوع االجتماعى .. أين يعمل الناخبون ويتسوقون ويقضون أوقات فراغهم؟ ما التقسيمات الجغرافية للناخبين؟ كم نسبة أو عدد القاطنين في المناطق الحضرية والمناطق الريفية؟ هل يعيش الناخبون فى منانل مستقلة لكل أسرة أم يسكنون فى شقق؟ -كي

ل أن تص

مويدي أو الناخبين الذين تبمل إقناعهم لتبييد ؟

الناخبون الذين يتسةمون بصةفات متشةابهة

ولهةةةةم مصةةةةال متماثلةةةةة وقةةةةد يميلةةةةون إلةةةةى

التصةةويت بالطريقةةة نفسةةها فقةةد يقةةل اهتمةةام

كبةةةار السةةةن والعجةةةائن بالمةةةدارس فةةةى حةةةين
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

رسةةةالتها واسةةةتهداف المجموعةةةات الحاسةةةمة

لتحقيق الفون لها.
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االنتخابات السابقة

ما المور التى حدثت فى االنتخابات السابقة؟
 من المتنافسون على المقعد نفسل؟ -كي

كانت النتائج اال نتخابية؟

 كم عدد الناخبين الذين شاركوا فى االقتراع السابق؟ كم كانت الصوات المرجحة لتحقيق الفون؟ هل ترشحت نساء فى تل الدائرة؟ هل استطاعت النساء أن تفون بمقاعد فى اال نتخابات السابقة؟ -ما هى أهم المشكلت التميينية التى واجهت النساء فى تل اال نتخابات؟

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

 -كيةةة

عمةةةل المرشةةةحات والمرشةةةحون مةةةن ذوى الخلفيةةةات المماثلةةةة والرسةةةاالت المتشةةةابهة فةةةى تلةةة

اال نتخابات السابقة؟

سوف تحتاج إلى تل المعلومات لتحديد ما المجدى لهم عملل وما ينبغى ل إضافتل وعملةل

على نحو مختل

لتحقيق نتائج أفضل.

41

االنتخابات الحالية
ما العوامل الرئيسية الموثرة فى هذا االنتخاب؟
 ما القضايا المحلية والوطنية والقومية التى تهم الناخب؟ ما الذى سيحفن الناخبات والناخبين للذهاب إلى مركن االقتراع؟ -كي

يمكن وص

مناج الناخب؟

 لو أقيمت اال نتخابات اليوم قبل القيام بالحملت اال نتخابية فمن يا ترى سينج ؟ أى نساء أخريات مترشحات على نفس المقعد؟ أى تبثير سيكون لتل الحملت المختلفة فى اال نتخابات؟ -هل لعلقت بحنب السياسي وبالمرشحات والمرشحين على اللئحة نفسها تبثير فى االستراتيجية؟
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المرشحة
ما مواطن الضع

والقوة في المرشحة؟

حللي نفس
 لماذا ترشحين نفس ؟ هل تترشحين لحل المشاكل فى المجتمع الذى تعيشين فيل؟ -هل تترشحين لتلفتى االنتبا لمجموعة معينة من الناس ليس لها صوت مسموع؟

إن لةةم تكةةن تعرفةةى لمةةاذا ترشةةحين نفسة

أو إذا كنة ِةت ترشةةحين نفسة لسةةباب

خاطئة لن تتمكنى من إقناع الناس بالتصويت ل .

 هل لدي الموهلت اللنمة لهذا الموقع؟ -هل لدي المواصفات السليمة للقيادة؟

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

العوامل التي يتعين علي النظر فيها :
 oاإلقامة فى الدائرة
 oالوضع األسري والعائلي
 oمستوى التعليم
 oاالشتراك فى المجتمع
 oالقدرة على التحدث أمام الجمهور
 oالمزاج الشخصي/الشخصية
 oالسمعة فى المجتمع
 oالخبرة السياسية

ِ
فهمت نقاط ضعف
إذا
كي

ستعرفين

تعالجىن المشاكل أو تقللين

الهجمات التى قد يشةنها خصةم

ضد .

علي ة أن تعةةدي قائمةةة بالسةةمات

الشخصةةية وأيضةةا مةةا يعبةةر عةةن
وضع السياسي واالقتصادي.
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 مةن المهةم أن تقةوم بعمةل تحليةل سةوات  SWOTهدذا التحليدل يمددك بالمعلومدات الالزمدة لتبندي عليهدااسددتراتيجيتك .فددي تحلدديالت س دوات أنددت ببسدداطة تقددوم بكتابددة نقدداط القددوة والضددعف والفددرص والمخدداطر
المتعلقة بحملتك.
 -نقةاط القةوة والضةع

هدي عوامدل داخليدة تتعلدق بحزبدك .كدم تملدك مدن المدال والمتطدوعين؟ مداهي درجدة

اسددتعداد السياسدديين فددي حزبددك؟ بينمددا الفددرص والمخدداطر عوامددل خارجيددة :ماالددذي يحدددث خددارج حزبددك؟
كيف تعمل بقية األح از ؟ ماهو الدور الدذي تلعبده وسدائل اإلعدالم فدي هدذه الحملدة؟ ودائمدا عندد إج ارئدك
تحليددل سدوات يجد

أن تسددأل نفسددك :هددل أنددا أقددوم بالتحليددل بمنتهددى األمانددة والموضددوعية؟ هددل مددا كتبتدده

حقيقي؟ هل المصادر التي اعتمدت عليها صدادقة؟ هدل التحليدل الدذي وضدعته غيدر واضدح وهدل يحتداج
ألن يكون أكثر وضوحا ليكون عمليا أكثر؟
 مخاطر خارجية :الناخبون بشكل عام ينظرون للحز بحذر شديد ،قد يتحول اإلعالم ضدنا مدرة أخدرى،الوقدت قليددل .مدن المهددم عنددما تقددوم بوضددع اسدتراتيجيتك أن تحدداول تحويدل نقدداط ضدعفك إلددى فددرص وأن
تستخدم نقاط قوتك لتحييد المخاطر كمثال :زعيم جديد ومرشحين جدد قد يجذبون اإلعالم بشكل جيد.
 وهددذا يعطيددك فرصددة للدعايددة المجانيددة ،وفددر أمدوال الدعايددة المدفوعددة .إذا كددان الندداخبون قددد نفددد صددبرهمبالنسبة للحكومة الحالية فربما يقبلون الزعمداء والمرشدحين الجددد بشدكل أكبدر .برنامجندا االجتمداعي يقلدل
من الخوف من البطالة.
ضع

قوة
........................ -

........................ -

........................ -

........................ -

........................ -

فرص

........................ -

تهديدات

........................ -

........................ -

........................ -

........................ -

........................ -

........................ -
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المنافسون القوياء
ما جوانب الضع

والقوة للمنافسين الحيويين كافة؟

 -من هم المنافسون القوياء الذين يتدافعون مع لكسب والء الناخبين وثقتهم؟

قد تحتاجين إلى التفتيش عميقا لتجدى بع

السباب التةى قةد تةدفع النةاخبين

إلى االقتراع ل عوضا عن المرشحين المنافسين.
 -ما االستراتيجية التى تتوقعى أن يتبعها المنافس؟

عندما تبخذين فةى الحسةبان تلة التوقعةات لحملةة منافسة فينة سةتكونين فةى
وضع أفضل من الجاهنية واالستعداد لصد خططل.
كررى نفس العملية التةى قمتةى بهةا فةى تحليةل لنقةاط القةوة والضةع
خصم

وأعدى قائمة بالجوانب االيجابية والسلبية عند .

لةدي مةع

أسئلة البحث عن المنافسين المحتملين
أ-

من هم المنافسون القوياء؟

ب -على أى مجموعات من الناخبين سيعمل هوالء المنافسون على السباق؟

ت -أى اسةةةةةةترايجية وأى نمةةةةةةط مةةةةةةن الحمةةةةةةلت نتوقةةةةةةع أن يتبعهةةةةةةا هةةةةةةوالء المنافسةةةةةةون فةةةةةةى هةةةةةةذ
االنتخابات؟

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

 .1ص /ي الخلفية التعليمية للمنافسين القوياء.
 .2ص

/ي الوظائ

السابقة للمنافسين القوياء.

 .3ص /ي المناصب التى حصل عليها المنافسون باالنتخاب أو التعيين؟
 .4هل لديهم سجل حافل بمخالفات عامة أو بقضايا فى المحكمة؟
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الخطوة الثانية
وضع الهداف
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الخطوة الثانية  :وضع الهداف

لنفر
أن تهدفين بحملت إلى الفون
بمقعد في البرلمان
البد أن تحددى كيفية الوصول
للهدف

الهدف االستراتيجي ألي حملة ناجحة هو الفوز في االنتخابات
علي ِ أوال تحديد هدف (:أيا كان الهدف من الحملة)
 .0إثارة موضوعات أو قضايا هامة في فترة الدعاية.
 .2تمثيل توجهي السياسي والعقائدي والحزبي في العملية االنتخابية.
 .0الفوز بالمقعد البرلماني للمشاركة في رسم السياسية العامة ورقابة الجهات التنفيذية.
لذا يجب أن يتوافر في هدف الصفات الربعة اذتية:
 -0التحديد :كلما كان الهدف أكثر تحديداً كلما زادت الحماسة التي سيخلقها وسط المؤيدين المحتملين.
 -2القابلية للقياس :مالم يكن الهدف قابالً للقياس فإنه سيكون مدن المسدتحيل أن نعلدن إذا مداتم تحقيقده أو
ما إذا كان يحتاج إلى تعديل .والمرشدحة التدى ال تجعدل أهددافها قابلدة للقيداس لدن تعلدم أبدداً مددى واقعيدة
خططها ،بل واألهم أنها لن تستطيع أبداً أن تدعي أنها حققت نجاحات فعلية ( .وفقا لاهداف السابقة)
 -0القابلية للتنفيذ :يج

لاهداف أن يكون تنفيذها خالل مدة معقولة واال سوف ينصرف الناس عنك.

 -6اإل لهةةةام :الطري ددق الوحي ددد لك ددى تحتفظ ددى بثقت ددك ف ددي نفس ددك ه ددو أن يك ددون دافع ددك وملهم ددك ه ددو اله دددف
"األكبر" .ويج

أن يكون الهدف المباشر في هذه المرحلة هو الفوز بتأييدد أكبدر عددد مدن النداخبين فدي

الدائرة ،فاألصوات تظل هي المعيار األكثر أهمية لقياس مدى النجا في االقت ار من الهدف المحددد.
مثل (الكورة أجوان زي ما بيقول دمحم لطيف )
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يدرتبط بهددذا أيضددا أندده حتددى بالنسددبة للحدداالت التددي ال يكددون الفددوز بعضددوية مجلددس الن دوا
المباشدر للمشداركة بالترشددح ،فإنده يجد

هددو الهدددف

علددى المرشدحة وأنصددارها التصدرف بطريقدة تؤكددد االنطبداع بدأنهم

يعملون من أجل الفوز.
فريق العمل شري في التخطيط والتنفيذ


ابتعدي عن الشعارات الجوفاء والمكررة.



شجعي الناخبين/ات على اإلدالء بأصواتهم لصالحك.



انبذي العنف أو االنضمام ألعمال العنف.

واذن علي استخدام المعلومات المستقاة من بحث

ليتم وضع الهداف والتركين على المعلومات اذتية :

ماذا يعنى إجمالى السكان فى الدائرة؟
إجمد دالى الس ددكان نقص ددد ب دده هن ددا ك ددل المد دواطنين/ات الق دداطنين ف ددى الد ددائرة .إن ه ددذا المص ددطلح يتض ددمن
األطفدال والفتيدة الدذين لدم يبلغدوا السدن القانونيدة لالقتدراع وغيدر المسدجلين فدى الددائرة .ومدن ثدم ،فدإن الدرقم
اإلحصائى اإلجمالي للسكان يعد أكبر من إجمالي عدد الناخبين فى الدائرة ذاتها.
ماذا يعنى العدد اإلجمالي للناخبين/ات؟
( العددد اإلجمدالي للندداخبين/ات ) هدو كدل الندداخبين المخدولين االنتخددا

فدى دائدرة انتخابيددة مدا ويمكددن أن

ينتخبوا فى هذه االنتخابات.
ماذا يعنى :المقترعون الناخبون؟
( االقتراع المحتمل) يعنى األصوات المتوقع اإلدالء بها فى االقتراع االنتخابى.
ال يقوم كل ناخ

باالقتراع أو اإلدالء بصوته .وفى معظم األحوال يمكنك أن تعدين عددد النداخبين الدذين

سيقترعون مقابل االنتخابات السابقة المماثلدة .فدإذا كاندت نسدبة المقتدرعين  %02فدى االنتخابدات األخيدرة
 ،ولدم تضدف عوامددل جديددة فدى هددذه االنتخابدات لتغيدر مجددرى الوضدع هنداك ،يمكنددك أن تتوقدع أن نسددبة
المقترعين قد تصل إلى  %02فى االنتخابات الراهنة.
كم عدد الصوات اللنمة للفون؟
( هذا يعد رقما إحصائيا تقديريا) ونعنى به النظدر إلدى إجمدالي عددد النداخبين المطلدوبين لضدمان تحقيدق
الفوز فى التنافس االنتخابى.
فددإذا كنددت تحتدداج إلددى أغلبيددة الندداخبين للفددوز ،فددإن ذلددك األمددر يعنددى تحقيددق نسددبة  %23مددن إجم دالي
الناخبين باإلضافة إلى صوت ترجيحى واحد .فى معظم األحوال تحتداج إلدى أكثريدة أصدوات المقتدرعين،
أو أكثرية األصوات لمرشحتك لتزيد على األصوات المقترعة للمنافسين.
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وضع أهداف الحملة
باسددتخدام المعلومددات المسددتفادة مددن بحثددك السددابق،
قددومى باإلجابددة عددن األسددئلة ،ثددم اعملددى علددى دمددج
اإلجابة فى خطة الحملة المكتوبة :

 -0كم عدد السكان (سواء كان لهم الحق في التصويت أم ال ) فى دائرتك؟
 -2كم تتوقعى نسبة المقترعين الذين سيدلون بأصواتهم فى هذه االنتخابات؟
 -0كم عدد المرشحين الذين سيتنافسون على المنص

ذاته؟

 -6كم عدد المرشحين المنافسين الذين تعديهم أكثر جدية؟
 -2إذا جرت االنتخابات هذا اليوم ،ما نسبة األصوات التى سيحصل عليها كل مرشحة؟
 -1كم نسبة أصوات االقتراع الالزمة لتحقيق الفوز؟
 -1ما العدد الصحيح من أصوات االقتراع الالزمة لتحقيق الفوز؟

الخطوة الثالثة
استهداف الناخبين
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الخطوة الثالثة  :استهداف الناخبين
ما هو استهداف الناخبين؟
بعدما تم تحديد عةدد الصةوات المطلوبةة لفةون يبقةى أن تحةدد عةدد النةاخبين المطلةوب إقناعةل لتبييةد مرشةح
ومساندتل.
ويقتضى االمر أن تحددي ما الذى يجعل أولئ الناخبين /ات مختلفين عن الناخبين اذخرين الةذين لةم يصةوتوا
لنا .وهذ العملية يطلق عليها "استهداف الناخبين"
والهةةدف مةةن االسةةتهداف هةةو تحديةةد أى مةةن المجموعةةات ضةةمن قطةةاع النةةاخبين تعةةد أكثةةر اسةةتعدادا للسةةتجابة
الينا وبالتالي تستطيعي أن تركني وتكثفي كل جهود عليهم.

لماذا استهداف الناخبين؟
يعد االستهداف بالغ الهمية لسببين :
األول  :ضبط إنفا موارد الحملة والتى تشمل الوقت والمال والبشر وبالتالي نضمن التوظيف األمثل لها.
الثانى  :تطوير رسالة فعالة إلقناع أولئك الناخبين المستهدفين.

كيفية االستهداف ؟
مددادام علينددا إقندداع نصددف الندداخبين/ات أو أقددل مددن ذلددك لددودالء بأص دواتهم لمصددلحتنا ،ينبغددى أن نحدددد مددا الددذى
يجعلهم أقر الينا.
هناك أسلوبان لتحديد ذلك األمر وهما :
 .0االستهداف الجغرافي
 .2االستهداف وفق السمات السكانية ( أو الديمغرافىة ) ومعظم الحمالت تستخدم كال األسلوبين.
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-1

االستهداف الجغرافى

نقصددد باالسددتهداف الجغ ارفددي ببسدداطة تحديددد مددن سدديعطي صددوته لنددا وفقددا لموقعددة السددكني فمددثال :المرشددحة (س)
تقطدن فددى منطقددة (المعدادي) وهددى معروفددة ومقبولدة بددين جيرانهددا والمرشدح ( ص) يعدديش فددى منطقدة ( طدرة ) وهددو
معروف ومقبول بين جيرانه.
معظد ددم المؤيد دددين للمرشد ددحة (س) سد دديأتون مد ددن منطقد ددة
(المعددادي) وسيقتضددى األمددر أن تددذه

المرشددحة (س)

إلددى منطقددة (كوتسدديكا) إلقندداع الندداخبين القدداطنين هندداك
والد ددذين ل دديس له ددم والء س ددابق ألى م ددن المرش ددحين فد ددى
التن د ددافس  ،لتخب د ددرهم بأنه د ددا أفض د ددل مرش د ددح /ة وس د ددتكون
المرشد ددحة غيد ددر موفقد ددة ومهد دددرة لوقتهد ددا لد ددو ذهبد ددت إلد ددى
منطق ددة( ط د درة) لتحد دداول إقن دداع القد دداطنين هند دداك وجي د دران
المرشددح ( ص) بد داالقتراع  3وه ددذا مث ددال واضددح وبس دديط
علما بأن هناك انتخابات ال يكون فيها االستهداف بمثل
هذه السهولة على أى حال.
المهةةةةم علينةةةةا أن ن ارج ددع الحم ددالت االنتخابي ددة الس ددابقة لنع ددرف ن ددوع األداء فيهدددا وقابلي ددة اقتند داع الن دداخبين ونس ددبة
المقترعين .ويمكننا معرفة ذلك على نحو أفضل من بيانات االنتخابات السابقة .وبالتالي علينا تركيز اإلنفا علدي
أماكن نفوذنا منعا لدخول منافسينا في مناطقنا وكذلك التركيز علي المناطق التي ال تقترع بالطريقة نفسدها فدى كدل
االنتخابات مثل (كوتسيكا).
هذه القراءة تجعلنا نحدد هل نحدن بصددد دائدرة ذات " تصةويت " منقسةم يعندي ال تعطدي المقعددين لدنفس الحدز
أو التيددار أم دائ درة مددن نددوع التصةةويت المتحةةول " التددي تغيددر بوصددلتها مددن انتخاب دات ألخددرى وتعددد الدددوائر ذات
"التصويت المنقسم" أو التصويت المتحول " من دوائر الناخبين الممكن إقناعهم عن طريق جهود الحملة.
و هنا تكتيكات مختلفة للدوائر اال نتخابية المتباينة
 وضع عدد من الملصقات في المناطق التي يتركز فيها قوة المنافس -سلسلة من التظاهرات االنتخابية لغرض ترسي وتأكيد السيطرة علي مناطق النفوذ
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 -2االستهداف السكاني  /الديمغرافى
يعنددى االسددتهداف الددديمغرافى تقسدديم قطدداع الندداخبين إلددى مجموعددات عدددة أو ش درائح فرعيددة .ويمكددن تقسدديمها وفقددا
للعمر أو النوع او الجنس( الجندر ) gender :أو مستوى الدخل ،التعليم أو المهنة أو أية سدمات أخدرى .وغالبدا
ما تستخدم فى تعريف األفراد بأنفسهم.
ومدن األمثلدة الواضدحة علدى ذلدك اسدتخدام المسددتوى االقتصدادي أو المسدتوى التعليمدي ،ويمكدن اسدتخدام العنصددر
الدينى (مسلمين – مسيحيين ) أو اإلثنى (عر – أشراف – صعايدة – دلتا ) وال بد من اكتشداف سدمات سدكانية
أخرى الستخدامها .والغرض من تقسيم السكان على ذلك المنوال  ،ينطدوى علدى القدول بدأن كدل مجموعدة متشدابهة
مددن الندداخبين سدديكون لهددا – علددى األرجددح – اهتمامددات متماثلددة  ،وبالت دالي سددوف تقتددرع فددى االنتخاب دات للمرشددح
نفسه.
وبعد ذلك ،يمكننا دمج تلك المجموعات فى قطاع واحد ،لتعمل على تقسيمة إلى شرائح وفروع أخرى.
فعلدى سددبيل المثددال .يمكننددا تقسدديم جمهددور الندداخبين إلددى النددوع االجتمدداعي (

 ) genderوالددذين قددد يقسددمهم إلددى

حوالي نسبة  % 23من الذكور وما يماثلها من اإلناث (ال تفترض أن هذه النسبة صحيحة فى كل األحوال) ،فئة
النساء العامالت ستكون فئة فرعية صغيرة .والنساء العامالت اللواتى لهن اطفال سيمثلن فئة أصدغر ومتفرعدة مدن
النساء العامالت .فالنساء العامالت واللواتى لديهن أطفال يحتمل أن يهدتممن _ بصدورة خاصدة_ بريداض األطفدال
وحضانتهم.
مجموعتنا الديمغرافية  :استهداف الناخبات
(يرجع الباحثين عدم إقبال السيدات علي انتخاب سيدات مثلهن إلةي عةدم ثقةة المةرأة فةي المةرأة كمةا يرجةع إلةي
سةةيادة ثقافةةة التمييةةن الطويلةةة ضةةد الم ةرأة منةةذ انهيةةار المجتمةةع المةةومي الةةذي جعةةل المةرأة إنسةةانا مةةن الدرجةةة
الثانية وشك في قدراتها العقلية وامكانياتها)
فدى أغلد

األحدوال ،حدين نحدددد المجموعددات التددى يمكدن إقناعهددا للتصددويت لنددا ينبغدى أن ننظددر إلددى أي مجموعددة

تنتمى المرشحة نفسها ،ألن الناخبين/ات يعتقدن ،على األرجح أن المرشحة التي تنتمي إلى المجموعة الديمغرافيدة
نفسددها يصددبح مثددل بقيددة أف دراد المجموعددة ،ويحتمددل أن تفهددم همومهددا أكثددر وتقدددر علددى تمثيددل مصددالحها وتحقيددق
تطلعاتها.
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مشاكل االستهداف
علم ددا دقيًق ددا ،حت ددى ف ددى أفض ددل الظ ددروف ف ددإن تعري ددف
نؤك ددد الق ددول مد درة أخ ددرى أن االس ددتهداف ال ددديمغرافى ل دديس ً
التقسيمات الديمغرافية الفرعية يشوبه الغموض ويرجع ذلك لثالثة عوامل؛ هى:
 .0األعداد الكبيرة من المرشحين فى كل تنافس انتخابي يدفعهم إلدى األخدذ فدي االعتبدار المجموعدات التدي
قد يحصلون منها على ما يقل عن نصف األصوات بكثير.
 .2غيا

البيانات الديمغرافية المتوفرة والصحيحة.

 .0تدني مستوى التطور للوعي الدذاتي بدين األفد ارد لتحديدد مصدالح محدددة وفدق سدماتهم وصدفاتهم السدكانية
او الديمغرافية.

تحليل الناخب
بعد أن حددنا الجمهور المسدتهدف لحملتندا ينبغدى أن تبدذلي جهددا لفهدم أفدراد ذلدك الجمهدور المسدتهدف كافدة
وينبغى أن نقوم بتحليل الجوان

األربعة أى تحليل القضايا والمواقف والقيم والصفات القيادية.

القضايا
ما القضايا المهمة التى ستجعل الناخبين /ات يجلسون لتبادل المالحظات عدن هدذه االنتخابدات؟ ينبغدى أن
نعرف ما القضايا التي يهتم بها الناخبون أكثر؟
االقتصدادية أم االجتماعيدة أم شدئون السياسدة الخارجيدة؟ المهدم أن نكدون أكثدر تحديددا قددر اإلمكدان .وينبغددي
على المرشحة أن تقول بالتحديد ما ينبغى عمله لحل مشكلة ما.
فمةةثل حددق المدرأة فددي الميدراث كددأن تلددزم المرشدحة نفسددها فددي حالددة نجاحهددا فدي تقددديم مشددروع قددانون يلددزم أهددل
المتوفى وقدت اسدتخراج تصدريح الددفن وشدهادة الوفداة بضدرورة تحديدد الدوارثين والتركدة لضدمان وصدول النسداء
لحقهن في الميراث بدال من التحدث فى العموميات عن الحرمان واالضطهاد.
المواق


هل الناخبون متفائلون بالمستقبل أم متشائمون؟



هل يثقون بالحكومة أم ال؟



هل يشعرون بالتحسن أم بالتدهور عن السابق؟
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هل يريدون التغيير أم االستقرار على الوضع الراهن؟

القيم :


مددا القدديم الجوهريددة التددى توحددد الندداخبين/ات فددى جمهددورك المسددتهدف؟ علددى سددبيل المثددال :أى قيمددة
يقدرون على نحو أكبر :الحماية االجتماعية أم الفرص االقتصادية؟



النظام االجتماعى أم الحرية الفردية؟



دور القيم الدينية للمجموعة المستهدفة؟

الصفات القيادية :


أى صفات يريد أن يراها الناخبون/ات فى قادتهم؟



هل يتطلعون إلى استمرار القيادة المستقرة ذات الخبرة أم يتطلعون إلى قيادة شدابة وديناميكيدة تعمدل
علددى قل د
العادي؟

السددلطة القائمددة هددل يفضددلون قائد ًددا مددن نخبددة المفك درين أم قائدددا يجسددد همددوم الم دواطن
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الخطوة الرابعة
إعداد رسالة فعالة

54

الخطوة الرابعة  :إعداد رسالة فعالة

الغر

من الحملت هو اإلقناع

يجب علي

أن تقنعى الناس أن المرشحة
الجديرة بصوتهم
إن لم

تتمكنى
من إقناع

إعداد رسالة فعالة
للحملة

الناس

طريق إلقناع الناس بالتصويت ل

لن تفونى

ما الرسالة؟

الرسةةالة هددى بي دان مددوجز وصدداد ومقنددع يوجدده لجمهددور الندداخبين وسددكان الدددائرة للتعريددف بالمرشددحة وبرنامجهددا،
وتحفيزهم على المشاركة فى االنتخابات وأهمية التصويت لصالح المرشحة.

ماذا يهم الناخبين ومن أين يحصلون على المعلومات؟
هنا أمران مهمان ينبغى أن تتذكرهما المرشحة عن الناخبين
 -األول :يتضمن ماذا يهم الناخبين؟

 -والثانى ينطوي على مصادرهم للحصول على المعلومات.
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قائمة أولويات للناخبين تتمثل فيما يلى :
 -0كيف يعملون فى وظائفهم وان كانوا يملكون نقودا كافية للمعيشة أم ال؟
 -2كيف تسير أمور أطفالهم فى المدرسة وأمورهم فى الحياة؟
مشتركا لجموع الناخبين فى الدائرة االنتخابية؟
اهتماما
 -0ما هى المشكلة المجتمعية التى تمثل
ً
ً
 -6ثم لمن سيقترعون إن كان يوم االنتخابات فى الغد؟

صفة الرسالة الجيدة؟
عشر متطلبات لرسالت :
طا يقد أر رسدالتك.
اطندا بسدي ً
 -0مفهومة :اجعل مو ً

موجنة

مفهومة

التحفين

فدإذا لدم يفهدم مدا تقولده الرسدالة فإنهدا غيدر مناسدبة

للحملة.
 -2مةةةةوجنة :علد ددى الرسد ددالة المحوريد ددة أن تكد ددون
مختصرة ومفيدة.
-0واضةةةةحة :ال يريد ددد الند دداخبون وعد ددوداً ضد ددبابية
ولكن يريدون أن يسمعوا بصوت قوي وواضح مدا
الذي يدافع عنه الحز أو المرشحة.
أن يشددعر الندداخبون

 -6جذابةةةة وملهمةةةة :يج د

صفة
الرسالة
الجيدة

واضحة

جذابة
وملهمة
وثيقة
الصلة

بارتبداطهم بالرسددالة وذلدك يعنددي أن الرسدالة يجد

التمين

المصداقية

واثقة
محترمة
وايجابية

أن تحتوي على شحنة معنوية ما.
 -2وثيقة الصةلة  :يجد

علدى الرسدالة المحوريدة أن تعكدس األحدداث التدي تحددث أثنداء االنتخابدات وتحتدرم خبدرة

الناخبين.
 -1التميةةن :يجد

أن يسددتطيع الندداخبون تمييددز رسددالتك بأنهددا قادمددة مددن حزبددك أو منددك أنددت ولدديس مددن أى حددز

آخر أو مرشحة آخرى.
 -1محترمةةة وايجابيةةة :يجد
لاح از

علددى الرسددالة أن تعددرض خيددا اًر علدى الندداخبين واليجد

أن تحتددوي علددى أى احتقددار

أو المرشحين/ات اآلخرين أو للناخبين أنفسهم.

 -3واثقةةة ولكةةن متواضةةعة :ال تمتلددك المرشددحة احتكددار الحقيقددة .ويجد

عليهددا أن تكددون واثقددة فددي رسددالتها ولكددن

مفتوحة أمام األفكار والتطورات األخرى.
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 -9المصةةداقية :يج د

أن تتجدداو رسددالتك مددع الصددورة التددي يكونهددا الندداخبين عنددك أو عددن حزبددك .وقتهددا فقددط

تستطيعين أن تقنعيهم بالتصويت لك.
ولذلك فإن الرسالة ال يج

أن تختلف بشكل جذري مع الصورة التدي سدبق أن قددمتها المرشدحة إذا مدا كدان سدبق

لها الترشح أو الصورة التى قدم الحز بها نفسده فدي الماضدي .ويجد
البرنامج االنتخابي ويج

أن تتفدق الرسدالة والصدورة التدي تقددمها مدع

أن تظهر النقاط األساسية في البرنامج في الرسالة المحورية.

 -03الديناميكيةةةة والتحفيةةةن :بددالطبع فددإن الهدددف فددي النهايددة هددو أن تدددفع الندداخبين ليقوم دوا بالددذها
والتصددويت لددك فعلي داً .لددذلك يج د

االنتخددا

لصددندو

علددى المرشددحة أن تبدددع وسددائل مختلفددة تجعددل الندداخبين يرغبددون فددى

المشاركة واإلدالء بأصواتهم لصالحها.

مكونات الرسالة المحورية
وتتكون الرسالة المحورية من ثلثة عناصر:
-0

المشكلة

-2

الحل

-0

االتجاه

اجتماعيددا .ونريددد تعلدديم أفضددل ألطفالندا وتددوفير فددرص عمددل (يددتم
داديا و
ً
مثةةال  :نحددن نريددد أن نقددوي بلدددنا اقتصد ً

تحديد ددد رقدددم ،نس ددبة) ورعاي ددة صد ددحية أفض ددل وتحقي ددق األم ددن للمجتم ددع عامد ددة والنس دداء واألطف ددال عل ددى وجد دده
الخصوص.

صياغة الرسالة االنتخابية
 .0التركيز على المشكالت التي تواجه سكان وناخبي الدائرة.
 .2الوض ددو ف ددي اقتد د ار أس ددالي

ح ددل ه ددذه المش ددكالت ،عل ددى أن تتس ددم الحل ددول المقترح ددة بالعملي ددة والقابلي ددة

للتطبيق.
 .0االنطال من مشكالت أهل الدائرة لمناقشة المشكالت العامة التي تواجه المجتمع ككل.
 .6العقالنيددة واالعتدددال فددي طددر اإلصددالحات المطلوبددة علددى المسددتوى الددوطني ،فالندداس قددد تظهددر إعجابددا
بالحلول المتطرفة ،ولكنها ناد ار ما تكون مستعدة لمساندتها.
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 .2اإلجابة على السؤال "كيف يمكن تحقيق األهداف المرجوة؟" ،وليس فقط تحديد ما هي األهداف المطلو
تحقيقها؟"
 .1توظيف المناخ العام السياسي السائد في المجتمدع ،واسدتعارة بعدض عناصدره األكثدر جاذبيدة وتوظيفهدا فدي
الحملة االنتخابية.
 .1التوجدده للناخبددات مددن النسدداء ،ومددن الحتمددي فددي هددذه الحالددة االسددتعانة بناشددطات مددن السدديدات والفتيددات،
بحيددث يسددهل علدديهم التحدددث للنسدداء ،بمددا فددي ذلددك زيددارتهم فددي منددازلهم ،بغيددر حددرج (يمكددن االسددتعانة
بالرائدات الريفيات والصحيات أو المنشطة المجتمعية).

رصد نقاط القصور فى الرسائل
علينا االبتعاد عن مجموعة من األمور التى قد تعيق وصول الرسالة إلى جمهور الناخبين ومن ددها:
 -0المصةةطلحات أكثةةر مةةن الةةلنم :بعددض المصددطلحات التددي يسددتخدمها السياسدديون ومسددئولو األحد از
حيدداتهم اليوميددة تعتبددر بددال أى معنددى بالنسددبة للناخ د

فددي

المتوسددط  ،فإمددا إنهددم ل دن يفهمدوا معناهددا أو سددوف

تعني شيئا مختلفاً تماماً بالنسبة لهم عمدا يعنيده الحدز  .لدذلك يجد

علدى المرشدحة أن تتجند

اسدتخدام

المصطلحات المعقدة أو الرسمية.
 -2اللغة المخفية :في بعض األحيان تحتوي الرسالة المحوريدة علدى جمدل بدال أى معندى .تندتج تلدك الجمدل
عددن صدراعات تددم حسددمها بشددق األنفددس وبددالكثير مددن التنددازالت أو تددم وضددعها فقددط ألندده يجد

أن يكددون

هناك شيئاً يقال عن قضدية بعينهدا ال يملدك الحدز عنهدا رؤيدة واضدحة بعدد .قدومى بمحمدو تلدك الجمدل!
فاألفضل أال تقول شيئا علدى اإلطدال مدن أن تقدول كلمدات معدومدة المعندى .لدذلك ال تقدل عبدارات مثدل
"التحديات التي تواجهنا في قضية البيئة تتطل
كل األح از

تحركا عاجال .ونحن ننوي أن نبدأ بفتح حوار حولها مع

المعنية".

 -0الرسةةةائل السةةةلبية :يج د

أن تسددتخدم المرش ددحة رس ددالتها المحوريددة للتفري ددق بينه ددا وبددين بقيددة المرشد دحين

واألح از  ،لكن إياك أن تسقط فدي فد محاربدة اآلخدرين أو الدرد علدى ادعداءاتهم فقدط .األفضدل أن تبندي
على نقاط القوة الخاصة بك.
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الشعار المرسوم للحملة ( اللوجو )
 إن شعار الحملة أو رمز الحملة هو أحد عناصر الرسالة الفعالة لها. ينبغى أن يكون شيئا بسيطا يسهل التعرف عليه. وينبغى أيضا أن تختار لون أو لونين متناسقين لهذا الرمز. وينبغى أن تستخدم نفس األلوان فى كل المواد الخاصة بحملتك. ينبغى أن يكون الرمز فريداً ومتمي اًز. -ينبغى أن يظهر هذا الرمز على كل مطبوعات الحملة.

الشعار المكتوب للحملة
كل حملة يجب أن يكون لها شعار مكتوب ويجب أن تتوفر فيل الصفات اذتية :
ومفهوم د د د دا للشد د د ددخص
ومنطقي د د د دا
قصةةةةةةةةير
ا
-0
ً
ً
العادى.
مكرر فيتم وضعه فى كل المدواد الخاصدة
ا
-2
بالحملد د د ددة ،ويد د د ددذكر فد د د ددى كد د د ددل اللقد د د دداءات
والدعاية.
 -0موحدا طوال فترة الحملة.
 -6ملهمةةةةةةةا فان د د ددت تري د د ددد أن يحف د د ددز الن د د دداس
للتصويت لصالحك.
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الخطوة الخامسة
االتصال بالناخبين وحشدهم
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الخطوة الخامسة  :االتصال بالناخبين وحشدهم
انتبهي!
أثناء فترة الحملة ،ستتا أمامك العديد من الفرص المختلفة لنشر رسائلك.
شيوعا التى يمكن أن تستخدمها المرشحة لتعريف الناخبين برسالة الحملة؛
سنتناول أكثر الطر
ً
فأحيانا يمكن أن تستخدم اإلعالنات المدفوعة ،وأحيانا التغطية إعالمية العادية.
ً

الدعاية االنتخابية
كما سبق وذكرنا توكل مهمة الدعاية االنتخابية لد  0لجان رئيسية داخل فريق الحملة :لجنة التسويق والعمل
الميداني ،اللجنة اإلعالمية واللجنة التقنية ،تساعدها في ذلك -وبشكل تكميلي -لجنتي التطوع و لجنة التمويل.
وعادة ما تعتبر أدوات الدعاية االنتخابية من المبادئ المعروفة لدي أغل

العاملين في هذا المجال بحيث يمكننا

القول أن معرفتها ليست معضلة.
الدعاية االنتخابية هى الصورة التي تقدم بها المرشحة نفسها أمدام النداخبين والغدرض الرئيسدى

منها هو الحصول على أكبر عدد ممكن من أصواتهم من أجل الفدوز بعضدوية مجلدس الندوا
وتعتمددد الدعايددة الفعالددة للمرشددحة علددى اسددتخدام عدددد مددن األسددالي
التعامل الفعال مع الناخبين ومع المنافسين

والمهددارات الضددرورية فددى

وسائل الدعاية
هى مجموعة األدوات التي تستخدمها المرشحة لتحقيق الشعبية لشخصها والترويج ألفكارهدا أو أفكدار الحدز التدى
تنتمى له بهدف الحصول علدى التأييدد المطلدو مدن النداخبين حتدى يتحقدق لهدا الفدوز ،وتتمثدل أهدم وسدائل الدعايدة
فى األدوات التالية:
 -0أداة طرق البواب :وتقوم بموجبها لجنة التسويق والعمل الميداني بالتنسيق مدع لجندة المتطدوعين باختيدار يدوم
أو أسبوع يتم فيه نشدر عددد كبيدر مدن متطدوعي الحملدة بصدورة مكثفدة فدي منداطق سدكنية محدددة .ويدتم يومهدا
صباحا االجتماع بالمتطوعين وتزويد كل منهم بخريطة مبسطة توضح الشوارع التي سيقوم بتغطيتها.
ً

وأهم نقاط القوة فدي برندامج المرشدح ونقداط الضدعف فدي المنافسدين كمدا يدتم توجيده المتطدوع بخصدوص طريقدة
الرد على أسئلة الناخ

فيما يثار ضدها من المرشحين المنافسين .ويطل

من كل متطوع بعددها االتجداه فدي
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صحبة متطوع آخر للشوارع المبينة فدي الخريطدة الخاصدة بده
مددن أجددل إطددالع الناخ د

بشددكل س دريع ومبسددط علددى برنددامج

المرشحة .وفي حالة عدم وجود أحد في المنزل أو عدم رغبة
الساكن في فتح البا  ،يترك المتطوع أو ار الدعايدة الخاصدة
بالمرشحة على با

البيت.

وقد تصبح هذه اآلليدة غيدر ذات جددوى فدي مصدر إذا لدم يدتم
مواءمتهد ددا مد ددع الواقد ددع المصد ددري الد ددذي سد دديعتبرك فيد دده أغل د د
السددكان "مجددرد مندددو إعالنددات" حتددى وان حاولددت نفددي ذلددك
مددن وراء البددا

غالبددا مددا سدديكتفي السدداكن بددالنظر مددن
الددذي ً

عيندده السددحرية مددع االعتددذار بلباقددة (أو بأشددياء أخددرى) عددن
فتحه .لذلك فمدن المهدم عندد القيدام بهدذه الحمدالت اصدطحا
أحد سكان المنطقة أو أحد قيداتها الطبيعية.
 -2خدمةةة البنةةو التليفونيةةة والرسةةائل القصةةيرة :علددى خددالف أداة طددر األبدوا

التددي تسددتهدف مندداطق جغرافيددة

مح ددددة ،تس ددتهدف أداة البن ددوك التليفوني ددة فئ ددات اجتماعي ددة أو مهني ددة أو عمري ددة معين ددة .وتق ددوم لجنت ددا التس ددويق
والمتطوعين بموج

هذه األداة ،بتحديد أيام معينة من كل أسبوع يجتمع فيها متطوعو الحملة في أحدد مقدرات

الحملدة لعددد معددين مدن السدداعات ويتفرغدون لتأديدة نفددس المهمدة الموكلددة لمتطدوعي "طدر األبدوا " ولكدن مددن
خالل االتصال الهاتفي بقائمة موجهة من الناخبين أو عن طريق الرسائل القصيرة.
 -0بادجةةات المواصةةلت العامةةة :تعتبددر البادجددات الدعائيددة مددن أحددد األدوات المسددتخدمة منددذ زمددن طويددل فددى
الحمددالت االنتخابيددة .وعددادة مددا تطبددع صددورة للمرشددحة أو لرمددز الحددز علددي البادجددات مددع إحدددى الجمددل أو
الشدعارات القصديرة التدي تعبدر عدن هويدة الحدز أو عدن أحدد أهدم مطالبده التدي تميدزه عدن اآلخدرين بحيدث يدتم
بيعها بثمن رمزي خالل المدؤتمرات الشدعبية واسدتخدامها كأحدد وسدائل تمويدل الحملدة ،وفدى حالدة مدا إذا كاندت
الدائرة االنتخابية ال يمكن فيها بيع تلك الوسائل الدعائية يمكن توزيعها أو لصقها فى األماكن المزدحمة (بعد
الخروج من الصالة أمام المساجد والكنائس مثالً) أو المواصالت العامة.
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 -6موتمرات الشعب ال الموتمرات الشعبية "دوار الشعب" :لسنا بحاجة إلدى
تعريدف المدؤتمرات الشدعبية التدي تعقددد فدى مختلدف المنافسدات االنتخابيددة
فهي أداة ذائعة االنتشار فدي العدالم كلده بمدا فيده مصدر .غيدر أن طريقدة
التعامل مع هدذه المدؤتمرات هدي التدي تجعدل مدن بعضدها ناجحداً وتجعدل
مددن الددبعض اآلخددر مجددرد كددالم وتبديددد للمجهددود والمددال .لددذلك نددزعم أن
هناك  2عناصر أساسية لنجا أي مؤتمر شعبي:
أولهةةةةا :ه ددو أن يك ددون "الش ددع " ه ددو المتح دددث الرئيس ددي ول دديس
المرشحة بمعنى أن المرشحة في كلمتهدا –التدي يجد
المدة المخصصة للمؤتمر -يج

أال تزيدد مددتها بدأي حدال مدن األحدوال عدن ثلدث

أال تعطي األولوية لما تريد هدى الحدديث عنده بدل مدا يهدتم الجمهدور

بسماعه والحديث فيه.
ثاني هذه العناصر هي أن يتم المؤتمر بحضدور أحدد الشخصديات ذات الشدعبية التدي يثدق فيهدا أهدالي
المنطقة المستهدفة بحيث يتناول في كلمته المطال

التي ينتظر أهالي المنطقدة مدن المرشدحة تحقيقهدا

أو تضمينها في برنامجها.
ثالةةث هددذه العناصددر هددي أن يددتم إفسددا المجددال والوقددت الكددافي للجمهددور للتحدددث عمددا يروندده جدددير
باإلصال أو التعديل في برنامج المرشحة.
ورابع هذه العناصر هي أن يكون هناك –داخل لجنة التسويق -مجموعة عمل خاصة مهمتها متابعدة
توصدديات الجمهددور وادراجهددا ضددمن خطددة عمددل المرشددحة بددل والتواصددل مددع مقدددمي هددذه التوصدديات
ومحاولد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة إدراجهد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددم ضد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددمن فريد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددق عمد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددل الحملد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة.
خامس هذه العناصر هي أن تقوم لجنة المتطوعين باستغالل مثل هذه المؤتمرات لبنداء قاعددة بياندات
دقيقة بأسماء الحضور من أجل التواصل معهم الحقاً وتجنيد متطوعين جدد.
 -2اإلعلنات والمةداخلت فةي المحطةات اإلذاعيةة :خاصدة المحطدات اإلذاعيدة الترفيهيدة واذاعدات األغداني التدي
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 ش درائح متعددددة مددن الشددع

المصددري

وتتولى مسئوليتها اللجنة االعالمية.
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 -1البريةةةد االلكترونةةةي( :فيسددبوك ،ت دويتر ،يوتيددو ) ،يصددبح التواصددل مددع المسددتخدمين لتلددك المواقددع وابالغهددم
بمسد ددتجدات الحملد ددة وخطد ددط تحركه د ددا
المس د ددتقبلية ش د دديئاً يس د ددي اًر عل د ددى فري د ددق
الحملددة ،بشددرط أال ننس ددى أن جمهددور
الفضد د دداء االلكتروند د ددي فد د ددى مصد د ددر ال
يمث د د ددل غي د د ددر شد د د دريحة مح د د دددودة م د د ددن
الجمدداهير ،وتقددوم بهددذه المهمددة اللجنددة
التقنية.

 -1البةةةةرامج الحواريةةةةة والفيةةةةديوهات اإلعلنيةةةةة علةةةةى قنةةةةوات التلفنيةةةةون:
هددذه األداة تتددولى اللجنددة اإلعالميددة بشددكل مبكددر بقدددر اإلمكددان

وبموجد

وضدع خريطدة زمنيددة (أو جددول) لعددد مدرات وتوقيتدات ظهدور المتحدددثين
باسددم الحملددة فددي المحطددات األرضددية والفضددائية وكددذلك خريطددة لعددرض
إعالنددات الحملددة فددي وسددائل اإلعددالم المختلفددة .ويج د

المسددارعة بحجددز

هددذه المسدداحات قبددل وقددت كددافي مددن بدايددة فت درة الدعايددة االنتخابيددة وقبددل
تكال

المنافسين اآلخرين عليها مع اقت ار هذه الفترة  ،ورغدم اهميدة هدذه

األداة إال أنها بالغة التكلفة.

 -3أدوات أخةةةةةةرى :المقد د دداالت فد د ددي الصد د ددحف ،
الملص د د د ددقات والمنش د د د ددورات الدعائي د د د ددة الت د د د ددى
تتض د ددمن اس د ددم المرش د ددحة وش د ددهرتها ورمزه د ددا
االنتخابى وصفتها وانتمائها الحزبي وشعارها
وصددورتها التددى قددد تننشددرها برفقددة قيددادات أو
رم د ددوز له د ددا ش د ددعبيتها وع د ددادة تس د ددتخدم هد د ددذه
المطبوع ددات ف ددى ش ددكل بطاق ددات تحم ددل ف ددى
الجي .
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المهارات االساسية للدعاية اال نتخابية الفعالة
أ-

التركين على قضايا الدائرة

يج د

أن ي درتبط نددوع الدعايددة التددى تريددد المرشددحة نشددرها فددى دائرتهددا باالهتمامددات والقضددايا األكثددر

إلحاح داً وأهميددة لدددى الندداخبين فالدعايددة الناجحددة تقددوم علددى التواصددل المباشددر مددع مددا يدددور فددى ذهددن
الناخ

من أفكاره وقضاياه وقدرة المرشحة على التعبير الجيد عن هذه االفكار.

ب-

مهارة صياغة الوعود/التعهدات اال نتخابية

هناك شكالن شائعان مدن الوعدود/التعهددات االنتخابيدة  :أولهمدا الوعدود طويلدة المددى وثانيهمدا الوعدود
الوقتية .واألولى تنصرف إلى أهداف طويلدة المددى ،أى يحتداج تنفدذيها إلدى تمويدل حكدومى عبدر عددة
سد دنوات والثاني ددة تنص ددرف إل ددى مش ددكالت مباشد درة يمك ددن أن تتحق ددق خ ددالل ع دددة ش ددهور وقب ددل إجد دراء
االنتخابدات فددى بعددض الحدداالت وتعتمددد الدعايددة الناجحددة علددى الجمددع بددين هددذين النددوعين مددن الوعددود
االنتخابية.
ث-

حل المشاكل التى تواجل الناخبين

أثبددت الواقددع العملددى لالنتخابدات أن اكثددر المرشددحين جلبداً لاصدوات هددم مددن تكددون لددديهم القدددرة علددى
تأدية خدمات مباشرة الفراد الدائرة لذا فإن هناك أهمية كبيرة ألن يكون لدى المرشحة القددرة (بالتعداون
مع الحز والحكومة إن أمكن ) على حل بعض المشاكل الفردية مثدل مشدكالت الضدرائ

أو السدجل

التجدداري أو الم ارفددق  --إل د  ،وفددى حالددة عدددم القدددرة علددى التواصددل مددع الجهددات الحكوميددة لتقددديم
خد دددمات للند دداخبين/ات بغد ددرض جل د د

أص د دواتهم يمكد ددن االسد ددتعانة هند ددا بالجمعيد ددات األهليد ددة (الخيريد ددة

والخدمية والتنموية وكذلك الحقوقية).
و -مهارة نقد االخر
يج

على المرشحة أن تكون على معرفة بأفكار وتحركات المرشحين اآلخرين حتى تقوم بدالرد عليهدا

ومواجهتها خالل الحملة االنتخابية –وعلى المرشحة أن تدير هذا األمدر بكفداءة وحنكدة بحيدث ال تبددو
ف ددى موق ددف رد الفع ددل م ددن االخد درين  ،إذ أن عليه ددا ان تط ددر نفس ددها وبرنامجه ددا (أو برن ددامج حزبه ددا)
باعتبارها األقدر على حل مشاكل المواطنين واألجدر بتمثيلهم فى البرلمان وأن ترد على آراء ومواقف
المنافسين بالشدكل الدذى تتطلبده ضدرورات الحملدة االنتخابيدة وبمدا يحدافب دومدا علدى مصدداقيتها وثقتدة
الناخبين فيها.
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العوامل الموثرة على نجاح الدعاية اال نتخابية:
 -1البرنامج اال نتخابى للمرشحة
البرنامج االنتخابي هو مجموعة من األفكار والوعود التى تقدمها المرشحة للناخبين للفدوز بأصدواتهم
وعلى المرشحة مراعاة التوازن بين البرنامج االنتخابي لها (أو للحز ) مدن ناحيدة واالولويدات الخاصدة
بالدائرة من ناحية أخرى بدون إخالل بأى منهما.
 -2المواننة المخصصة للحملة
تحدد هذه الموازنة نمط وأسالي

الدعاية االنتخابية التى تتبعها المرشحة فى الم ارحدل المختلفدة للحملدة

ونحتاج هنا إلى تذكر عدة أمور:
 تتضددمن موازنددة الحملددة االنتخابيددة مدوارد ماليددة وأخددرى عينيددة مثددل تبرعددات المؤيدددين بعمددل الفتدداتللمرشحة أو استضافة مؤتمرها االنتخابى.
 يحدد القانون القواعد الخاصة باإلنفا على الحملة. -ينبغى التخطيط للحملة ومسارها حس

الموارد المالية المتاحة للمرشحة.

 تقدوم مددديرة الحملددة بتحديدد فتدرات الددذروة التددى تنفدق فيهددا علددى الدعايدة وكددذلك األدوات الالزمددة قبددلأرتفاع اسعارها فى ذروة االنتخابات مثل أقمشة الالفتات.
 -3التواجد فى الدائرة
ترتبط الدعاية االنتخابية الناجحة بمدى حضور المرشدحة بالددائرة كدأن يكدون مقدر سدكنها وعملهدا بهدا،
فعادة ما يفضل الناخبون إعطاء أصواتهم لمن هو قريد

مدنهم ومدن يسدتطيعون االتصدال بده لحدل أى

أيضدا لفريدق عمدل المرشدحة بدين النداخبين أمدر يسدهل مدن فكدرة االنتشدار
مشكلة تدواجههم  ،والحضدور ً
بين الناخبين والتصدى للدعاية المضادة التى قد يستخدمها بعض المرشحون المنافسون.

66

علي أن تسبلي نفس هذ السئلة:

كي

أحقق التوانن فى الدعاية اال نتخابية فى الدائرة؟

كذلك ،فمن الالزم على المرشحة أن تعدرف حجدم الددائرة  ،أي المسداحة الجغرافيدة  ،لمدا يتطلبده ذلدك مدن انتقداالت
وترتي

أولويات دعايتها .فهل ستبدأ بالمناطق األقر إلى مقر إقامتها أم المناطق المتراميدة األطدراف فدى دائرتهدا

االنتخابيددة؟ ونالحددب أن هندداك اتجاهداً مددن المرشددحان يميددل إلددى أن تضددع المرشددحة أولويددات دعايتهددا علددى أسدداس
المندداطق البعيدددة والمتراميددة األط دراف فددى دائرتهددا ( وينصددرف معنددى البعددد وت ارمددي األط دراف فددى الدددائرة إلددى مدددى
بعدها عن مقر إقامة أو عصبية المرشحة) على أساس أنهدا تبددأ بتعريدف نفسدها فدى هدذه المنداطق ،والتعريدف هندا
ينصرف إلى التعريف بشخص المرشحة ،وبرنامج خدماتها التدي يمكدن أن تقددمها إلدى هدذه المنداطق .ومنطدق هدذا
االتجاه هو االعتقاد بأن المناطق األقر قدد تكدون لدديها معرفدة مسدبقة بشدخص المرشدحة ،أو برنامجهدا االنتخدابي
وبالتالي فإنه يركز على األبعد ألنها قد ال تعرفه جيداً.

ما هي مفاتي الدائرة؟
وبدرغم أن كدل ندوع مددن الددوائر لده أدواتدده التدي يمكدن أن تكدون أكثددر فعاليدة مدن غيرهددا ،إال أن هنداك مجموعدة مددن
القواعد العامة فى التعرف على "مفاتيح" الدائرة ،وتحقيق دعاية انتخابية متوازنة وفعالة ،أهمها ما يلي :
[ ]0االهتمام بالمناطق البعيدة فى الدائرة
قددد تواجدده المرشددحة مشددكلة أساسددية فددى بدايددة حملتهددا االنتخابيددة وهددي محدوديددة معرفددة الم دواطنين بهددا مددن سددكان
المناطق البعيدة أو المترامية فى الدائرة ،السيما مع اتساع المساحة الجغرافية للدائرة.
ففي حين من المفترض فى المناطق القريبة أن يكون هناك بعض اإللمام القوي بالمعرفة الشخصية للمرشحة ،فإن
حدددود المعرفددة قددد تكددون منعدمددة أو معرفددة ضددئيلة فددى المندداطق البعيدددة .وكددل ذلددك سدديؤثر علددى أسددلو دعايتهددا
االنتخابية ،وكذلك فرص نجاحها.
[ ]2اخت ار المناطق الصعبة
بددرغم أهميددة معرفددة الندداخبين المسددبقة بشددخص المرشددحة ،فددإن معظددم الدددوائر تكددون فيهددا مندداطق ال تتمتددع فيهددا
المرشحة بشعبية أو معرفة كافية بين النداخبين ،فدإن لهدذه المنداطق مفداتيح محدددة يجد
تستطيع اختراقها .فيج

أن تددركها المرشدحة حتدى

أن تالحب المرشحة بداي ًة اختالف طبيعة هذه المناطق عن بعضها ،فمدا يمكدن أن يدنجح

فى منطقة قد يفشل فى مناطق بعيدة أخرى.
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كي

تتعامل المرشحة مع الدائرة الجماهيرية؟

" التعامل مع رأي عام متقل

المزاج"

فددى الدددائرة الجماهيريددة ،نجددد أن الجمدداهير تتحددرك فددى اتجاهددات تصددويتية غيددر منضددبطة ،وأن حركددات التفاعددل
اللحظية بدين المرشدحة والنداخبين هدي التدي سدتحدد نمدط التصدويت لصدالحها أو ضددها .ويدزداد األمدر صدعوبة إذا
كانت المرشحة غير معروفة.
على هذا األساس ،فإنه فى حالة الدوائر الجماهيرية غير المنضبطة بمعيار محدد للتصويت فإنه يفضل االعتمداد
فددى الحملددة االنتخابيددة علددى وسدديلة المددؤتمرات االنتخابيددة ،أو التفاعددل مددن خددالل المقدداهي أو الن دوادي الشددعبية أو
مراكز الشبا  ،أو أي ساحات للتجمع.

كي

تتعامل المرشحة مع الدائرة التجارية؟

" مصلحتي فين..؟ "
تتسددم الدددوائر التجاريددة بأنهددا دوائدر مصددلحية ،أو نفعيددة فددى المقددام األول ،وهددذا شددأن الثقافددة السياسددية السددائدة لدددى
"التجددار" عمومددا .فبددرغم حقيقددة أن الكثيددر مددن التجددار فددى المندداطق المحوريددة (كالموسددكي بالقدداهرة) يعددودون إلددى
األصددول القبليددة ( والسدديما مددن الصددعيد) فددإنهم يصددبحون مددن ذوي الثقافددة المصددلحية بحكددم التواجددد  ،والحددرص
الكبيددر علددى " مصدددر الددرز " .ومددن ثددم ،فددإن المعيددار األرجددح لدددى ه دؤالء فددى تحديددد اتجاهدداتهم التصددويتية هددو "
مصلحتي فين..؟".
كي

نتعامل مع المناطق اال نتخابية الفرعية فى الدائرة؟

يمكننا اعتبار الدائرة اال نتخابية مثل ملعب كرة القدم وبل ثلث مناطق (الدفاع الوسط الهجوم)
وكما فى كرة القدم كما فى اال نتخابات من يمتل منطقة الوسط يمكنل أن يتحكم فى الملعب والنتيجة.
أوال :منطقة الصوات المويدة ( :منطقة الدفاع ) :
وهي المنطقة التي تتواجد فيها األصوات المؤيدة للمرشحة ،أو المنطقة التي تتمتع فيها بثقل :


قد تكون هذه المنطقة منطقة قبيلتها أو عائلتها.



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



أو قد يوجد بها محل عملها ،أو تشتهر فيها.



أو أنها المرشحة األكثر شعبية فيها.
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ولكن بداية  ،من الخطأ أن تعتمد المرشحة على هذه المنطقة فقط وحدها دون النظر إلى بقية المناطق.
وهنا تأتي أهمية الخطط واستراتيجيات الحملة التي تحاول أن تتعامل مع الدائرة االنتخابية كلهدا كوحددة واحددة
وتقيس عدد المؤيدين فى كل مناطق الدائرة.
ثانيا :منطقة الصوات المتبرجحة  ( :منطقة الوسط ) :
وهذه المنطقة غير مضمونة ألي من المرشحين ،أي أنها المنطقة التي تؤثر بها أنشطة الحملة االنتخابية إلى حد
كبيددر ،فددالتخطيط العلمددي للحمددالت يعتمددد الحصددول علددى أكبددر نسددبة مددن األصدوات فددى هددذه المنطقددة ،وهددي التددي
تظهر الفار بين المرشحين.


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



معيندا ( كأنهدا إمدرأة خيدر ،أو
أي مرشحة تريد أن تبني لنفسها ً
معينا فى األداء والحركدة ،أو وص ًدفا ً
شكال ً



تكددون هددذه المنطقددة المثاليددة لددذلك ،علددى عكددس منطقددة الدددفاع  ،التددي مددن المفتددرض باألسدداس معرفددة

سيدة مثقفة ،أو مرشحة ملمة بمشاكل الدائرة واحتياجاتها) ،يتم من خالل هذه المنطقة.

الناخبين بالمرشحة ،أو منطقة الهجوم التي يكثر فيها الشائعات واألقاويل.


دائمداً يجد

أن تخضدع دعايدة المرشدحة فدى هدذه المنطقدة لمعدايير عقالنيدة ،تكثدر فيهدا مدن طدر أفكارهدا

وآرائهددا ،ألنه ددا مددن المفت ددرض أن يزي ددد فيه ددا المثقفددون أو المتعلم ددون ،أو الددذين س دديعطون أصددواتهم لم ددن
جذبهم باألفكار والمقترحات فى هذه المنطقة.


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

ثالثا :منطقة الصوات الجديدة (:منطقة الهجوم ) :
وهددي المنطقددة التددي مددن المفتددرض أال تتمتددع فيهددا المرشددحة بمي دزة نسددبية مددن األص دوات ،وانمددا يتمتددع بهددذه المي دزة
المنافسون اآلخرون.
المناطق فى الدعاية االنتخابية للمرشحة.



تعد من أصع



الخطددأ الددذي يقددع فيدده العديددد مددن المرشددحين هددو أنهددم يتجدداهلون الدعايددة فددي هددذه المنطقددة ،ويعتبرونهددا
ابتداء أنها ملك للمنافسين ،ويقدرون أن الدعاية فى هذه المنطقة مضيعة للجهد والمال.
ً
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يؤكددد واقددع االنتخاب دات أن المرشددحة إذا أرادت أن تددنجح فإنه ددا ال تسددتبعد أي منطقددة مددن دعايتهددا .فقددد
تحصل على  %03من أصوات منطقة الهجوم أو أقل ،وقد تكون هذه النسبة من األصوات هي العامدل
المرجح فى فوزها باالنتخابات أو دخولها اإلعادة.

مهارات التعامل مع الناخبين
 -1تحقيق التواصل مع الناخبين
أبرزها :

يج

على المرشحة ان تحقق التواصل مع الناخبين عبر مجموعة من االسالي

أ-

احترام مشاعر اهيلى الدائرة

يجد

علددى المرشددحة أن تحتددرم الطقددوس والعددادات التددى قددد توجددد فددى منطقددة مددا داخددل دائرتهددا االنتخابيددة بددل وفددى

المحيط االجتماعى األوسع لما لها من تاثير كبير لدى جمهور الناخبين.
ب-
يج د

التفاعل مع أفكار الناخبين :
أن تضددع المرشددحة فددى اعتبارهددا ردود أفعددال الندداخبين ومدددى اسددتجابتهم ألفكارهددا فمددن الضددروى إذا شددعرت

المرشددحة بددأن ثمددة أفكددار معينددة أو حدددث معددين فددى لقاءاتهددا مددع الندداخبين أو مددن خددالل المددؤتمرات تسددتحوذ علددى
اهتمامهم وتلقى استحسانهم أن تحافب على إبرازها.
ومن المستحسن فى هذة الحالة أن تركز المرشحة على أكثر األفكار والقضايا أهمية لدى أهدالي الددائرة وأن يكدون
مدرجا وعلى النحو الذى يترك أكبر تأثير نفسى على السامعين فعندما تبدأ حديثها وتنجح فدى زيدادة وتركيدز
حديثًا
ً
وتعدداطف الندداخبين معهددا وتشددعر أنهددا وصددلت بمسددتمعيها إلددى قمدده تركيددزهم ينبغددى أن تطددر البدددائل والحلددول لهددذه

القضايا فإذا ما وصلت لهذة النقطة عليها أن توحى فى حديثها أنها تقتر مدن نهايدة فكرتهدا كدان تتحددث بصدوت
خافددت وفددى هدددوء وأن تباعددد بددين كلماتدده تمهيدددا لالنتهدداء مددن الحددديث وفددى هددذا التوقيددت سددتعرف المرشددحة مددا إذا
حسانا أم ال من خالل تصفيق الناخبين لها أو اطال عبارات التأييد.
كانت أفكارها قد القت است ً
 - 2كسب تبييد القادة الطبيعيين
دور محورًيدا فددى التجمعددات الكبيدرة أثندداء المددؤتمرات أو اللقدداءات الموسددعة إمددا
يلعد قدادة المجتمددع المحلددى بالدددائرة ًا
نحو القبول أو الرفض أو إبداء الملل فيقتدي آخرون بهذا المثال على نحو جماعي وتلقدائي كمدا يمارسدون تدأثيرهم
على جمهور الناخبين بإعالن تأييدهم ألحد المرشحين ودعم حملته االنتخابية.
ويقصددد بالقيددادات الطبيعيددة تلددك العناصددر فددى المجتمددع المحلددي التددى ينظددر المواطنددون إزاءهددم بمشدداعر االحت درام
طلبا للنصح والرأى والمشورة وعادة ما يتوافر فى القيادة الطبيعة ما يلي:
والتقدير ويسعون إليهم ً
أن يكون من المشهود له بالخبرة والسعمة الحسنة.
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أن يكون لدية القدرة على حل بعض المشكالت الفردية والمحلية داخل الدائرة.
وملما بتوازنها وقضايا أهلها.
مقيما فى المنطقة ً
أن يكون أمضى مدة طويلة ً
أن يكون مدن األشدخاص ذوي الهيبدة االجتماعيدة أو المكاندة الدينيدة أو القددرة الماليدة أو الحيثيدة العائليدة أو الثقافدة
السياسية واالجتماعية أو غيرها من العوامل األخرى التى تعطى لها موقع متمي اًز.
أخير من أهم السمات الشخصية التى يجب توافرها فى المرشحة :
و ا
مهارة استخدام الصوت:
ينبغددى أن تددتحكم المرشددحة فددى نب درة صددوتها ودرجددة ارتفاعدده ،وكددذلك ف دى المسددافات الزمنيددة بددين الكلمددات إذ يجد
تبعدا ،إن ذلدك يعطدى مؤشدر
عليها أن تنتقل فى حديثها بين الصوت ذى النبدرة العاليدة والصدوت ذى النبدرة الهادئدة ً

للندداخبين حددول تمكددن المرشددحة مددن أفكاره ددا وقدددرتها علددى التعبيددر عنهددا بوض ددو ؛ كمددا أندده مددن المه ددم أن تمي ددز

المرشحة األوقات التى يج

التوقف فيها أثناء حدديثها أو عرضدها ألفكارهدا  ،وأن تتوقدف عندد العبدارات الحماسدية

در عددن فضددائل الدددائرة أو فضددائل الندداخبين فيهددا أو أثندداء عددرض حلولهددا للمشددكالت التددي تواجدده الدددائرة؛
أو تعبيد ًا
فالتوقف أثناء الحديث هو بقصد استدعاء رد الفعل االيجابى لدى السامعين.

مهارة استخدام اللغة :
ومفهومدا وأن
سهال
يج أن تراعي اللغة التى تستخدمها المرشحة طبيعة الناخبين فى الدائرة وبحيث يكون حديثها ً
ً
تس ددتخدم الكلم ددات الدارج ددة واألمث ددال الش ددعبية وأن تق دددم األمثل ددة المرتبط ددة بأوض دداع الن دداخبين ومش ددكالتهم  ،فعل ددى
سبيل المثال عندما تتطر المرشحة إلى مشكلة الصرف الصحي فى منطقة تجاريدة ،فربمدا مدن األفضدل أن تقدول
"أنا شايفة إن الصرف الصحى اللى بيهدد الناس فى صحتها والمحالت فدى لقمدة عيشدها الزم نالقدى لهدا حدل واندا
مددش عددارف ازى نسددكت لحددد دلددوقتى علددى المشددكلة دى وعلددى العمددوم هاعمددل كددل جهدددى إن إحنددا نخلددص منهددا
نهائى علشان ما نتضرش فى لقمة عيشنا"
التواصل بالنظر:
من المستحسن أن تركز المرشحة نظرها بين الحدين واآلخدر علدى القدادة الطبعيدين أو االشدخاص الدذين لدديهم قددرة
تددأثير علددى اآلخ درين ،خاصددة أثندداء طرحهددا لرؤيتهددا وأفكارهددا الخاصددة بقضددايا الدددائرة فددى مددؤتمر جمدداهيري ،ففددى
الكثي ددر م ددن األحي ددان تص دددر إيم دداءات وايح دداءات الموافق ددة ب ددالرأس أو الموافق ددة ب ددالعين م ددن تل ددك القي ددادات لص ددالح
المرشددحة التددى ينبغددى عليهددا أن تلددتقط خدديط االتصددال وتتفاعددل مددع هددذه االيمدداءات وااليحدداءات كمددا يستحسددن أن
تبدو عين المرشدحة فدى حالدة اسدترخاء وانكسدار فدى حالدة تلقدى عبدارات المدديح والثنداء مدن أهدل الددائرة عندد لقائهدا
بهم ألن هذا دليل على تواضعها وسمو اخالقها.
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إشةةعار النةةاخبين بالمشةةاركة مددن أهددم عوامددل نجددا الدعايددة االنتخابيددة إشددعار الندداخبين بالمشدداركة وأن مشدداركتهم
ضرورية وهامة وذلك من خالل:
العمددل علددى تنميددة الشددعور باالنتمدداء للددوطن وأن المشدداركة هددى ممارسددة لحددق حقددو المواطنددة المص درية-التأكيد على أن صوت كل ناخ

له قيمة وأنه قد يؤثر على نتيجة االنتخابات وأن المرشحة تحتداج إلدى كدل

صوت.
-االستماع الجيد ألسئلة وتعليقات وآراء الناخبين واإلجابة الموضوعية عليها بكل ترحي

وسعة صدر.

وفى جميع األحوال ينبغي على المرشحة أن تقنع جمهور النداخبين بأنهدا األقددر علدى تحقيدق مصدالح الددائرة ونقدل
مشاكل المواطنين إلى الجهات الحكومية وحلهدا فلكدي يقتندع المدواطن بأهميدة االنتخدا

يجد

أن يكدون لديده قناعدة

أوليددة بمدددى ارتبدداط مصددلحته الشخصددية واألس درية والمجتمعيددة بأهميددة اإلدالء بصددوته االنتخددابي ،حيددث إذا انتفددى
االرتبدداط بددين المصددلحة وبددين اإلدالء بصددوته فإندده لددن يددذه
والحديث عن أن االنتخا

واج

إلددى صددندو االنتخاب دات ولددن يجدددي معدده التأييددد

قومي.

وأخي ار علي ِ أن تتجنبي:
القراءة من النص المكتوب
من األفضل أن تتخلى المرشحة عن الخط

سلفا ألنها تعو التفاعل التلقائي بين المرشحة
المكتوبة المعدة ً

والناخبين كما أنها قد تجعل الناخبين يشكون فى قدرة المرشحة على عرض أفكارها بشكل مباشر أو درجة لباقتها
فى الحديث  ،وكلما زاد اعتماد المرشحة على الخط

المكتوبة انخفضت قدراتها فى التعامل مع مستوى الناخبين

أو ردود فعلهم العفوية تجاه أفكارها  ،كما أن األحاديث والخط

المكتوبة تجعل الناخبين يتشككون فى ما إذا

كانت المرشحة هى التى تقوم بكتابتها ،أم أن مساعديها وأعوانها هم الذين يعدون لها مثل هذة األفكار لتتلوها
عليهم ،ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تسطر المرشحة ورقة بها مجموعة من االفكار التى تريد أن تتناولها فى
احاديثها أو خطبها.
وضرورة العمل على تطوير أدائ كمرشحة باستمرار:
تحتاج المرشحة وبمساعدة فريقها إلى التكيف مع أية ظروف وتطوير أسلوبها ووسائل الدعاية باسدتمرار ولكدن مدع
الحفاظ على الثوابت التى تقدمها فى برنامجها االنتخابي الذى سبقت اإلشارة إليه.
ويمكن أن تتعرف المرشحة على رد فعل الشارع والناخبين على حملتها ودعايتها من خالل االحتكاك المباشدر مدع
المواطنين وكدذلك بأسدلو المناقشدة األميندة مدع الفريدق وبشدكل دورى ال يقدل عدن مدرة أسدبوعًيا ،لتصدبح يوميدة فدى

ذروة االنتخابات.
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الخطوة السادسة
إدارة الحملة
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الخطوة السادسة  :إدارة الحملة
تعةد إدارة حملتة هامةةة وجوهريةة إذا مةا أردت أن تلتنمةةي بالجةدول النمنةى وبالمينانيةةة وأن تسةيري علةةى درب
الفون.
انتبهي!
يمكن أن تصيغى أفضل رسالة ويمكن أن تحوني على أكبر قدر ممكن من المال وأكبر عدد مةن المتطةوعين
ولكن تخسري اال نتخابات إذا لم تقومى بيدارة كل هذ الصول.

خطة الحملة
فى الباب الثالث تحدثنا عن بع
واذن بمةةا أن بع ة

المعلومات التى تحتاج حملت إلى تجميعها لكى تبدأى فى التخطيط للحملة.

البيانةةات الساسةةية قةةد تجمعةةت لةةدي

فين ة فةةى حاجةةة إلةةى أن تبةةدأى فةةى صةةياغة خطةةة

للحملة.
تذكرى!
خطة الحملة تعةد بمثابةة مسةودة لبنةاء فالمسةودة تملةي علةى عامةل البنةاء كية

يبنةى مننلة كمةا ترشةد خطةة

الحملة فريق العمل عن كيفية بناء حملت .

علي اإللمام بجميع المهام والتوقيت اللنم للبدء فى كل مهمة
مهام الحملة

متى ينبغي البدء فيها

دراسة قانون اال نتخابات

على الحنب والمرشحين المحتملين معرفة القوانين السارية على اال نتخابات فى المرحلة المبكرة للحملةة
وأن يكونوا على إطلع بشبن أى تغيرات فى تل القوانين.

استهداف الدائرة

على المرشحات والحناب أن تقوم قبةل الحملةة بتحديةد الةدوائر التةى يرغبةون فةى تركيةن جهةودهم فيهةا
ويعملون على تقويم ذل االستهداف مع تقدم السير في اال نتخابات.

دراسة الدائرة

فى فترة سابقة للحملةة ينبغةي لألحةناب السياسةية والمرشةحين المحتملةين البةدء بجمةع المعلومةات عةن
اال نتخابات فى الدائرة.

دراسة الناخبين

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

دراسة اال نتخابات السابقة

تتم في أقرب وقت بعد انتهاء اال نتخابات السابقة أو قبل الحملة بوقت طويل.
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دراسة هذ االتجاهات

يجب على الحملة تةوفير واتاحةة معلومةات عةن الوضةع السياسةي الةراهن فةي أقةرب وقةت وأن تسةتوعبل
وتقوم بمراقبة ذل الوضع خلل الحملة.

تشكيل لجنة الحملة

عندما يقرر المرش دخول التنافس اال نتخابى عليل البدء بتشكيل مجموعة من الشةخاص لمسةاعدتل
فى تنفيذ الحملة اال نتخابية.

دراسة المرشحين المنافسين

ينبغي إنجانها حالما يتم التعرف عليهم.

وضع الهداف

يجب أن تحدد الحملةة عةدد الصةوات اللنمةة لتحقيةق الفةون فةى أقةرب وقةت ممكةن وتراقةب أي تغيةرات
طارئة على ذل خلل القيام بالحملة.

استهداف الناخبين

ينبغي على المرشحة أن تعين ناخبيهةا المحتملةين قبةل بةدء الحملةة وينبغةي للحملةة أن تعةين الجمهةور
المستهدف من الناخبين في أقرب وقت وتقوم بمراقبة ذل خلل فترة الحملة.

تطوير رسالة الحملة

يجب أن يكةون للمرشةحة رسةالة أساسةية تقةوم دائمةا بييصةالها ومراقبةة تبثيرهةا ويجةب أن تقةوم الحملةة
والمرشحة بتطوير الرسالة باستمرار.

تطوير خطة االتصال بالناخبين

حين تستكمل الحملة إجراء البحوث والدراسات اللنمة وتطةوير الرسةالة ينبغةي للحملةة أن تقةرر كيفيةة
إيصال تل الرسالة.

تطوير البيان النمني

يجب على الحملة أن تبدأ بتطوير بيان نمني أساسي فى أقرب وقت وتعمل على اإلضافة إليل مع تقةدم
سير الحملة.

كتابة خطة الحملة

يجب أن تكتب خطة الحملة في أقرب وقت ممكن.

تطوير مينانية الحملة

حين تبدأ بمعرفة ما ينبغي لها إنجان يجب أن تقوم بوضع مينانية لما سةتحتاج اليةل مةن الةنمن والمةال
والبشر لتحقيق تل الهداف.

جمع التبرعات

حينمةا تقةرر المرشةةحة خةو

التنةةافس اال نتخةابى ينبغةى البةةدء بجمةع التبرعةةات المطلوبةة ويحتمةةل أن

تستمر هذ المهمة خلل فترة الحملة.
مراقبة التدفق النقدي
توظيةةة

سيكون لناما على الحملة أن تراقب – دائما – كي

العةةةاملين فةةةي الحملةةةة ينبغي على المرشحة أن تقوم في أقرب وقت بتوظي

وفت المقار
تطوير استراتيجية

العاملين في الحملة وفةق االحتيةاج وينبغةي علةى

الحملة أن تفت المقار اال نتخابية حالما يقتضى االحتياج إلى ذل 1
ينبغي أن تكون االستراتيجية الصحافية جنءا من الخطة الشاملة للتصال بالناخبين كما ينبغي تطةوير

إعلمية  /صحافية

تل االستراتيجية بالتحديد فى أقرب وقت.

كتابة الخطب

ينبغي إنجان كتابة الخطب وفق الحاجة.

بناء االئتلفات

يتم إنفاق المال.

يجةةب أن تبةةدأ المرشةةحة بتطةةوير االئتلفةةات مةةع الجمعيةةات المدنيةةة قبةةل بةةدء اال نتخابةات ويجةةب علةةى
الحملة أن تبدأ االتصال بتل الجمعيات والمنظمات فى أقرب وقت ممكن.

الجدول النمنى للمرش

ينبغى جولة أوقات المرشحة وفق الحاجة وينبغى أن تطور الحملة نظامةا للةرد علةى الةدعوات وااللتةنام
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بالجدول قدر اإلمكان.
استقطاب المتطوعين

يبنبغى أن يبدأ استقطاب المتطوعين فى مراحل مبكرة ليتم االستعانة بهم خلل فترة الحملة.

تطوير مواد الحملة

طالمةةا وقةةد تةةم تطةةوير الرسةةالة وكةةذل تحديةةد سةةبل االتصةةال بالنةةاخبين ينبغةةى أن تقةةوم الحملةةة بتطةةوير
المواد اللنمة.

تنفيذ خطة االتصال بالناخبين

طالما وقد عينت سبل االتصال بالناخبين يجب أن تبذل الحملة كل جهودهةا لتنفيةذ الخطةة كةذل يجةب
أن يكون هنا اتصاالت سابقة مع الناخبين قبل بدء الحملة.

الردود على طلبات الناخبين

ينبغى أن تكون مهمة الردود على الناخبين سارية على مستوى الحملة.
 )1جمع تمويل للحملة

مصادر تمويل الحملة اال نتخابية

الموارد الذاتية للمرشحين
الهبات والتبرعات من الهيئات الخاصة المحلية

إن مصادر تمويل الحملدة تتمثدل فدى المدوارد الوطنيدة ،مدع اسدتبعاد المدوارد اآلتيدة مدن غيدر المدواطنين ،سدواء كدانوا
مقيمددين فددى الددداخل أم ال ،فددى حددين يسددمح للمددواطنين بالمسدداهمة فددى تمويددل المرشددحين حتددى لددو كددانوا مقيمددين
بالخارج (والمقصود هو اإلقامة التى ال تتناقض مع المركز القانونى للمواطن ،فإذا فقد جنسيته مثال يعد أجنبيا).
كددذلك ،فالقاعدددة السددابقة ذاتهددا تحظددر اسددتغالل م دوارد الهيئددات العامددة ،مثددل الم ارفددق الحكوميددة ،الماليددة والعينيددة.
فحس

مبدأ تكافؤ الفرص ،لن يكون مقبوًال بدأى حدال أن تسدتخدم سديارات الحكومدة والمكاتد

واالتصداالت البعيددة

ألغراض حزبية ،أو انتخابية ،وينطبق ذلك خصوصا على وسائل اإلعالم المملوكة للدولة.
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( )1التمويل الذاتى
لكل مرشحة استخدام مواردها الذاتية ،المالية والعينية ،لونفا على حملتها االنتخابية
وتع ددد مص ددادر التموي ددل م ددن أه ددم مح ددددات الحرك ددة للمرش ددحين ف ددى ال دددائرة االنتخابي ددة وعن ددد إدارة الحمل ددة
االنتخابيددة ،ألن واقعنددا العربددى ال يعددرف ظدداهرة الدددعم الفعددال مددن الدولددة للمرشددحين ،فضددال عددن تواضددع م دوارد
األح از

السياسية ،مما يجعل الموارد الذاتية للمرشحة أهم مصادر تمويل حملته.
وتحدددد أغل د

دقفا لونفددا  ،وآليددات لضددمان مراقبددة مصددادر وأوجدده اإلنفددا علددى
التش دريعات المعاصددرة سد ً

الحمالت ،كما سيلى الحقا.

( )2الهبات والتبرعات
يجوز للمرشحة تلقى هبات وتبرعات ،مادية أو عينية من يحملون الجنسية الوطنيدة ،سدواء كدانوا أفدرًادا أو

هيئ ددات خاص ددة وفق ددا للق ددانون ،وال يج ددوز للهيئ ددات الحكومي ددة أو المملوك ددة للدول ددة أن تق دددم أي ددة تبرع ددات أو هب ددات
للمرشحين.
أغل

المرشحين ال يستطيع اإلنفا على حملته االنتخابية بمفرده ألنها عملية مكلفة ،وبالتدالي تصدبح هدذه

الهبات والتبرعات ومساهمة األح از
ألغل

فى الحملة االنتخابية ألعضائها ،وغيرها من مصادر الدعم ذات أهمية كبيرة

المرشحين ،والسيما إذا حددثت مالمدح اسدتقطا

غير فعال لتقري

بدين مرشدحين أثريداء ومرشدحين فقدراء ،وكدان تددخل الدولدة

الفجوة بين المال والبرنامج االنتخابى للمرشحين ومواجهة آفة الرشوة االنتخابية.
 )2مينانية الحملة

يعتبر القرار المالي من أهم العوامل الحاسمة فى دخدول المرشدحة معركدة االنتخابدات أساسدا ،ثدم فدى التعدرف علدى
فرص تأثير حملته االنتخابية فى الدائرة ،ومن ثم المساهمة (وليس التنبؤ القطعي) بفدرص المرشدحة فدى المنافسدة،
وقدراته المادية (مالية ،بشرية ،عينية ) ..على تنفيذ خطته إلدارة الحملة.
واعداد الموازنة هو نشاط متخصص ،ولكنه يستفيد من دراسة الدائرة بشكل جدوهري .ويقدوم المتخصدص فدى إعدداد
الموازنة بمراعاة عناصر أساسية ،هي :
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البحوث

الترشيح

الج د د د د د دوالت االنتخابيد د د د د ددة
والدعاية

يوم االنتخابات

مصادر التمويل للحملة

تمويل خارجي

تمويل ذاتي

أموال المرشحة
جه د د د ددات محليد د د د ددة وأشد د د د ددخاص
طبيعية

عيني

نقدي

تعري

جه د د د ددات
سياسية

مؤسس د د ددات

المجتم د د د د ددع

أفراد

المدني

عائلي

قبلي

المواننة العامة للحملت اال نتخابية

التكاليف المالية الفعلية التي تتحملها المرشحة أثناء المراحل المختلفة للحملة االنتخابية،
أو بمعنى آخر هي عناصر خطة الحملة االنتخابية مقومة ماليا.
وغالبا ما تشمل هذ العناصر أربعة مراحل :
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فترة البحوث
االنتخابية

مرحلة الترش

مرحلة ما بعد
الترش

يوم االنتخاب

 المرحلة الولى  :فترة البحوث اال نتخابية وهدي فتدرة مدا قبدل اتخداذ المرشدحة لقدرار الترشدح ونعندي بهداافيد دا ومن دداطق ق ددوة المرش ددحة ومن دداطق
البح ددوث االنتخابي ددة الخاص ددة بد ارس ددة وتحلي ددل ال دددائرة سياس د ًديا وجغر ً

األصوات المتأرجحة ومناطق األصوات الضعيفة فيها نسبيا.

 المرحلةةةة الثانيةةةة  :مرحلةةةة الترشةةة ومددا يتعلددق بهددا مددن ميزانيددة اإلعددالن عددن الترشددح ورسددوم أو ارالترشح.
 المرحلة الثالثة  :مرحلة ما بعد الترش ( الدعاية االنتخابية والجوالت الميدانية). المرحلة الرابعة  :يوم اال نتخاب. )3الجدول النمنى للحملة
قد تكون قد قمت منذ بدء الحملة بجمع كل التواري المهمة لحملتك ويوم االقتراع هو أهم تاري واضدح ومدن
األمدور المهمدة تعييندك المواعيدد المحدددة والتدواري الموضدحة وفدق القدانون لقيامدك بداإلجراءات الالزمدة وتقدديم
وثائق معينة.
ينبغى وضع تلك المواعيد كلها فى سجل زمنى رئيسى وقد يكون ذلك السجل الزمني فى مستهل الحملدة وفدق
زمنيددا أس ددبوعًيا لينتهددى إل ددى س ددجل ي ددومي يتض ددمن
الشددهر وعن دددما تقت ددر مددن ي ددوم االقتددراع ستضددعين س د ً
دجال ً

تفاصيل أكثر.
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البرنامج اال نتخابي
مددن الضددروري أن يكددون لكددل مرشددحة برنددامج انتخددابي .ولدديس المقصددود بهددذا البرنددامج أن يكددون قصدديدة
أدبية أو فلسفة سياسية معقدة ،وانما هو مجموعة األفكار التي تريد المرشحة إبرازها أمام الناخبين وتعبر فيهدا عدن
رأيها فى األوضاع القائمة ومقترحاتها للتطوير المسدتقبلي .بعبدارة أخدرى ،فدإن الحدد األدندى مدن البرندامج االنتخدابي
هو الوعود/التعهدات االنتخابية للمرشحة.
صياغة البرنامج اال نتخابي
البرنددامج االنتخددابي عبددارة عددن مجموعددة حلددول " مقترحددة" لمشددكالت " قائمددة"  ،تنبددع مددن نظ درة اسددتراتيجية أو خددط
سياسي للمرشحة تجاه القضايا العامة والمجتمعية.
والبرنامج االنتخابي الذي ننشده وفق ما هو سائد فى النظم الديمقراطية يقوم على دعامات أساسية من أهما :
أ) ضرورة مراعاة حقو اإلنسان(الناخ

والمرشحة) فى العملية االنتخابية من إعمال لقواعدد الممارسدة الديمقراطيدة

والتنافس السياسي وتداول السلطة والمشاركة السياسية الجادة والواسعة واليسيرة واحترام إرادة النداخبين وعددم تزويدر
االنتخابات وعدم انحياز جهات اإلدارة وأجهزة األمن.
) ضددرورة م ارعدداة الحقددو السياسددية للمدواطنين بصددفة عامددة ،السدديما الحريددة الواسددعة وتكددافؤ الفددرص واعتبددار أن
السيادة للشع  ،وحقو التعبير والمشاركة..إل .
ج ) ضددرورة م ارعدداة الحقددو االقتصددادية للمدواطنين ،مددن قبيددل تدوافر الحقددو الدددنيا لحيدداة آمنددة مسددتقرة للجميددع ثددم
إتاحة الفرصة أمام الجميع للعمل الحقيقي ..إل .
د – ضرورة مراعاة الحقو الثقافية للمواطنين ،فيما يتعلق بالهوية واالنتماء والوعي.
هد ) ضرورة مراعاة الحقو القانونية للمواطنين فى ظل تكافؤ الفرص والمساواة المطلقة للجميع أمام القانون..إل .
و ) مراعاة خصوصية مواطني الدائرة االنتخابية وحقوقهم فى كافدة المجداالت (السياسدية واالقتصدادية واالجتماعيدة
والثقافيدة) ،وتدوفير كافدة المقومدات األساسدية الداعمدة لحمايدة هدذه الحقدو  ،وطدر آليدات للددفاع عدن هدذه الحقدو
دون االكتفاء بتعديدها فحس .
ز) إعداد شعارات انتخابية فى صورة مطبوعات والفتات مستخرجة مدن البرندامج االنتخدابي الدداعم لحقدو اإلنسدان
علدى مسدتوى الدولدة وعلدى مسدتوى الددائرة ،ويتسدم بالبسداطة والموضدوعية والواقعيدة والبعدد عدن المبالغدة .والغدرض
الرئيسي من طدر األفكدار هدو اسدتخدام قددرتها التأثيريدة لددى متلقيهدا .وحتدى يتحقدق ذلدك فدإن هدذا يتطلد

التركيدز

على معنى التواصل الفكري مع اآلخرين.
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ولكي يتحقق ذلك فإنه على المرشحة ومساعديها أن يبدأوا فى خطوات متدرجة-:
أولهددا تنظدديم األفكددار بحس د

مدددى إلحددا المشددكالت والقضددايا فددى الدددائرة ومدددى تعبيددر هددذه األفكددار عمددا يريددده

الناخبون بالنسبة لهذه القضايا.
وثانيها تنقية األفكار وضبط البرنامج.
وثالثها استطالع آراء الناخبين.
ورابعها طر البرنامج.
يوم اال نتخاب
اليوم االنتخابي :
يوم االقتراع هو اليوم األكثدر أهميدة و األخطدر فدي تدأثيره علدى قددرة الحملدة االنتخابيدة علدى ترجمدة كدل جهودهدا و
تحقيق أهدافها.
و لذلك يصبح التراخي عدن القيدام بعمليدة التخطديط و التنفيدذ و إدارة اليدوم االنتخدابي الجيدد هدو المعيدار فدي نجدا
الحملة أو فشلها
و بشكل عام هناك مهام أساسية يج

إجراؤها بكفاءة لليوم االنتخابي و هي :

 )0التحفيز الجيد
 )2أعمال حشد و تعبئة الناخبين للتصويت
 )0ضمان حسن سير و نزاهة التصويت و الفرز
 )6تأمين الخدمات اإلدارية و اإلعاشة لفر المتطوعين الميدانية و الوكالء العموميين و مندوبي اللجان.
أوال  :التحضير الجيد لليوم اال نتخابي
و تشمل عملية التحضير:
 إع ددداد قد دوائم الن دداخبين وفق ددا لت ددوزيعهم عل ددى اللج ددان االنتخابي ددة ،خاص ددة الن دداخبين و الناخب ددات المؤي دددين
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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 تحديد ددد مسد ددئولي المقد ددار و أعضد دداء غرفد ددة عمليد ددات اليد ددوم االنتخد ددابي و تجهيد ددز خطد ددوط االتصد ددال بد ددين
المستويات المختلفة
 تجهيددز بطاقددات لجميددع أعضدداء الحددز أو الندداخبين و الناخبددات المؤيدددين للمرشددحة  /المرشددح ،يكت د
عليها اسم الناخ

و رقم اللجنة و عنوانها و رقم القيد االنتخابي الخاص به.

 إعددداد خطددة إدارة اليددوم و توزيددع المسددئوليات و تحديددد سددلطات الق درار و إصدددار التعليمددات و االجتمدداع
بفريق الحملة لتحديد المهام تحديدا دقيقا.
 مراجعة القواعد القانونية و اإلجرائية الصادرة عن هيئة اإلشراف على االنتخابات المتعلقة

:

 )0فترة الصمت االنتخابي و االمتناع عن الدعايا االنتخابية.
 )2مواعيد و قواعد فتح و إجراء التصويت و إغدال الصدناديق و إجدراءات التصدويت و مسداعدة
الفئات الخاصة من الناخبين ( كبار السن – المرضى – المعاقين -من ال يجيددون القدراءة و
الكتابة).
 )0حاالت و كيفية و مواعيد التقدم بالشكاوى أو الطعون و الجهات المعنية بها.
 )6حقو المندوبين و المرشحين و مراقبي االنتخابات و المحظور عليهم.
 ترتي

الخدمات المعاونة ( سيارات – تليفونات -مطاعم  )...-و آليات االتصال بهم.

ثانيا:حشد و تعبئة الناخبين للتصويت
و تشددمل هددذه العمليددة خطددة اتصددال و تواصددل خاصددة االتصددال الميددداني لحددث الندداخبين و الناخبددات
المؤيدين للمرشحة  /القائمة للنزول و اإلدالء بأصواتهم و من أهم جوان

هذه العملية :

 )0االتصاالت التليفونية و التواصل عبر اإلنترنت (اإليميل ،الفيس بوك)
 )2حمالت طر األبوا

للمناطق السكنية ذات الكثافة التصويتية

 )0متابعة بعض مجموعات الناخبين/ات النوعية مثل الشدبا

و مدرافقتهم للجدا التصدويت بواسدطة

متطوعي و نشطاء الحملة االنتخابية.
 )6توفير وسائل انتقال الناخبين /ات خاصة من الم اركدز االنتخابيدة الرئيسدية أو اسدتئجار سديارات
ميكروباص للتجول من المناطق السكنية للجان االنتخابية عبر مسارات محددة و معلندة طدوال
اليوم االنتخابي.
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ثالثا :ضمان سلمة و نناهة عملية التصويت و الفرن
و تشمل هذه العملية:
 )0تحفيددز الددوكالء و المندددوبين و االجتمدداع بهددم و تددوفير وسددائل االتصددال و المواصددالت الالزمددة لمتابعددة
سير العملية االنتخابية.
 )2التواصل مع أعضاء الهيئة المشرفة على االنتخابات و تقديم المحاضر أو الطعون أوال بأول.
 )0التواصل مع منظمات المجتمع المدني و مراقبي االنتخابات إلبالغهم عن أى مخالفات أوال بأول.
 )6متابعة كافة مراحل عملية االقتراع بداية من فتح اللجان في موعدها و محاضر افتتدا التصدويت و فدتح
الص ددناديق و س ددير ت دددفق الن دداخبين و ن ازه ددة و حري ددة التص ددويت و ض ددمانات السد درية و ع دددم وج ددود أى
مخالفات لحين اإلغال و االنتقال للجان الفرز و مراقبة عملية الفرز.

غرفة العمليات
يج

إعداد غرفة عمليات خاصة باليوم االنتخابي يكون جميع أفرادها على إلمام كامدل بكافدة المقدار االنتخابيدة و

معروفين لمندوبي اللجان و تكون مهمتها:
 )0مركز تجمع و انطال جميع أعضاء الحملة االنتخابية.
 )2تلقي المعلومات المتعلقة بعملية التصدويت و نسدبة اإلقبدال و تحدرك العداملين و المتطدوعين بالحملدة  ،و
تحركات المرشحين/ات.
 )0التعامل مع المشاكل و التحديات التي تواجه فريق الحملة و التي تعترض عمليات التصويت.
 )6اإلشراف العام على توفير إعاشة العاملين و المتطوعين و مندوبي اللجان و الوكالء.
 )2التحرك المخطط للتأكد من سالمة عملية التصويت في بعض اللجان و التأكد من يسر و سهولة عمليدة
التصويت
)1

اعددداد غرفددة عمليددات و خطددة عمددل بديلددة حسد

إمكانيددات الحملددة السددتخدامها فددي حددال تعددرض غرفددة

العمليات األصلية لعقبات تمنع أداء دورها و عملها بكفاءة.
رابعا :تبمين الخدمات اإلدارية و اإلعاشة:
مسبقا وتحديد مصادر الحصول على اإلعاشة و وسائل التواصل.
 تشمل هذه العملية تحديد االحتياجات ً
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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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أوال  :الدستور
تذكرى دائما

إن الدسدداتير المص درية منددذ  0920وحتددى دسددتور  2306قددد أكدددت علددى
مجموعددة مددن الحقددو الطبيعيددة للم دواطنين المص دريين بشددكل عددام ،وهددى
كما سنرى جميعها مرتبط بشكل غيدر مباشدر بالعمليدة االنتخابيدة وضدمان
نزاهة وحيدة إجراءاتها منذ إعداد الجدداول االنتخابيدة وحتدى إعدالن النتدائج
النهائية والطعن على النتدائج ،وكدذلك ضدمان التعبيدر الحدر  -للمواطندات
والم دواطنين والمرشددحات والمرشددحين -عددن آرائهددم بحريددة ودون أى قيددود
مادية أو معنوية.
ويج د د

التأكد

من

مدى

تفعيل

الحقو

الدستورية وانفاذ القواعد القانونية  ،فهو
أمر غاية فى األهمية  ،وأن توثيق أى
مخالفات أو انتهاكات تحدث ألي من
تلك الحقو

الدستورية أو اإلجراءات

القانونية إذا لم نستطيع من خالله

علد ددى المرشد ددحات وفريد ددق عملهد ددن أن يكون د دوا علد ددى د اريد ددة كاملد ددة

اإليقاف الفورى لتلك المخالفات أو

بالحماية والحقو التى كفلها لهن الدستور ،ويتمسكن بتفعيل تلك الحقدو

االنتهاكات  ،فإن فريق عملك القانونى

وانفاذها طوال الوقت.

يستطيع أن يستفيد بها بعد انتهاء
العملية

فى الطعن على نتيجة

واجراءات االنتخابات.
حق المشاركة :
دعددم دسددتور  2306حددق المشدداركة عبددر تسددعة عشددر مددادة (،00 ،9 ،2 ،6
 )266 ،260 ،262 ،200 ،202 ،200 ،203 ،229 ،223 ،203 ،239 ،233 ،033 ،33 ،31حي د د د د ددث
أكد خالل تلك المواد على حق المواطنين فى إدارة الشئون العامة فدى الدبالد والحدق فدى اإلدالء بالصدوت والترشدح
لالنتخابات والتى اشترط أن تكون حرة ونزيهة وألزم الدولة بمسئولية ذلك  ،كما دعدم عبدر تلدك المدواد فكدرة التمييدز
اإليجابى فى المشاركة لصالح بعض الفئات مثل الشبا  ،المسيحيين ،األشخاص ذوى اإلعاقة ،العمال ،الفالحين
والمرأة.
ولكددن يجد
فقددط ينتخد

أن تدددركى أن الددنص الخدداص بددالتمييز اإليجددابى (مددادة  )266لددن ينطبددق إال علددى أول مجلددس ندوا
بعددد الموافقددة علددى الدسددتور ،ومددن ثددم فددإن أى مجلددس ندوا

يلددى المجلددس األول لددن تتمتدع فيدده الفئددات

التى ذكرتها المادة بامتياز الكوتة.
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حرية الرأى والتعبير :
دددا مددن الحقددو األساسددية التددى يعددد التمتددع بهددا حاسد ًدما ألى عمليددة انتخابيددة حقيقيددة
كمددا يحمددى دسددتور  2306عد ً
،كددالحق فددى حريددة الدرأى والتعبيددر  ،وورد الددنص عليدده فددى المددادة  12مندده  ،ويعددد هددذا الحددق ،كمددا وصددفته األمددم
المتح دددة ،أكس ددجين العملي ددة الديمقراطي ددة  ،فيمارس دده المد دواطن خ ددالل العملي ددة االنتخابي ددة ف ددى أكث ددر م ددن موض ددع ،
فالمرش ددحون واألحد د از

السياس ددية عن دددما يعلندددون ع ددن بد درامجهم االنتخابي ددة وأفكدددارهم ومدددؤتمراتهم فه ددم يمارسدددونه،

والمواطنون عندما يدلون بأصدواتهم فهدم يعبدرون عدن أرائهدم فدى المرشدحون وبالتدالي يمارسدون ذات الحدق  ،وواحدد
مددن أهددم شددروط اعتبددار أن االنتخاب دات ح درة يتحقددق عندددما يتمتددع المواطنددون جميعددا بهددذا الحددق فعلي داً  ،فيج د

أن

تكون اإلرادة حرة طليقة من أى قيد أو ضغط أو تأثير  ،هذا وقد كفل دستور  2306موجبات ممارسدة هدذا الحدق
فى العديد من المواد األخرى ،مثل الحق فى تداول المعلومات والبيانات واالحصاءات المنصوص عليه فى المادة
 ، 13وحرية الصحافة واإلعالم المنصوص عليها فى المواد (.)200 ،202 ،200 ،12 ،10 ،13

الحق فى التجمع السلمى :
واحددد مددن أوثددق الحقددو بالعمليددة االنتخابيددة هددو الحددق فددى التجمددع السددلمى  ،والددذى ينقسددم إلددى حددق االجتماعددات
العامددة واالجتماعددات الخاصددة  ،حيددث يباشددر المواطنددون هددذا الحددق مددن خددالل المددؤتمرات والمسدديرات االنتخابيددة
والتجمعات الحزبية واالجتماعات التدى يعقددها المرشدحون مدع فدر العمدل الخاصدة بهدم وأنصدارهم ومؤيدديهم  ،وقدد
نص دستور  2306على هذا الحق فى المادة .10

حق التنظيم :
شرط من شروط الممارسة الديمقراطية السليمة هو مدى قدرة المواطنين على تكدوين تنظيمدات تجمعهدم وتعبدر عدن
مصددالحهم وتوجهدداتهم المشددروعة ،لددذلك أكددد الدسددتور علددى حددق المدواطنين فددى تكددوين أحد از

سياسددية (مددادة )16

وجمعيات ومؤسسات أهلية (مادة  )12ونقابات مهنية وعمالية واتحادات (المواد  11و.)11
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استقلل السلطة القضائية:
يعتبددر القضدداء هددو الضددمان الرئيسددى إلنصدداف المدواطنين فددى حالددة التعدددى علددى أى حددق مددن حقددوقهم الطبيعيددة،
سدواء كددان هددذا التعدددى خددالل االنتخابدات أو فددى غيرهددا  ،وسدواء كددان المعتدددى هددو الدولددة أو أفدراد  ،وسدواء كددان
المعتدى عليه ناخ

أو مرشحة أو مراق

 ،ويعد استقالل السلطة القضدائية العامدل الحاسدم فدى تحقيدق اإلنصداف

ودولة سيادة القانون ،وقد أكد دستور  2306على العديد من المبادئ الهامة التى تدعم استقالل السلطة القضائية
مثددل سددرعة الفصددل فددى القضددايا وتقريد

التقاضددى وعدددم جدواز تحصددين أى قدرار إداري مددن رقابددة القضدداء ،وعدددم

جواز عزل القضاة ،واستقاللهم المالي ،وذلك فى المواد (.)036 ،033 ،91 ،96

مبدأ المساواة وعدم التميين:
يلزم دستور  2306الدولة " بإعمال مبدأ المساواة وعدم التمييز " فى المواد ( )20 ،00 ،9 ،6بين المواطنين فدى
الحقو والواجبات العامة  ،وهو المبدأ الذى يؤمن تساوى الجميع فى فرصدة المشداركة فدى العمليدة االنتخابيدة وهدو
سلبي يتمثل فى االمتناع عن التمييدز ،فدالتمييز ال يمكدن

إيجابيا على الدولة فى منع التمييز وواج
اما
ً
يفرض التز ً
تبريدره أبد ًددا ،وان القددانون الددذى ال يسددتوفى معددايير المسدداواة فددى حمايدة الم دواطنين يعتبددر قانونددا تمييزًيددا ،وأثندداء فت درة
فرصا متساوية فى الوصول إلى جميع التظاهرات االنتخابية ،كما أن
االنتخابات يج أن يمنح األشخاص جميعا ً
المناخ الذى يسمح فيه بالتمييز ،إنما يسهل تخويف الناخبيين ،والتالع باالنتخابات.
ونستطيع أن نرصد هدذا المبددأ بدأن نقدول " أن تفضديل أى حدز أو أى مرشدحة علدى أى حدز أو مرشدحة أخدرى
فى التمتع بأى من الحقو األساسية إلجراء انتخابات حرة نزيهة  ،كتفضيل حدز (س) مدثالً فدى فدرص الوصدول
إلددى وسددائل اإلعددالم ،أو إتاحددة الفرصددة لدده إلقامددة التجمعددات والتظدداهرات أو تفضدديله فددى منحددة م ازيددا فددى أمدداكن
تعليق اإلعالنات والدعاية االنتخابية ،وذلك على حسا

باقى األح از والمرشدحين اآلخدرين يعتبدر سدلوكاً تمييزًيدا،

كم ددا أن حرم ددان أنص ددار مرش ددحة معين ددة م ددن حري ددة التنق ددل بم ددنعهم أو وض ددع المعوق ددات أم ددامهم النتق ددالهم ألم دداكن
التجمعات أو التظاهرات االنتخابية أو لمنعهم من اإلدالء بأصواتهم ،هو تمييز مخالف للدسدتور وللمعدايير الدوليدة
لحقو اإلنسان".
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ثانيا :القانون
بعددد أن ذكرنددا الحقددو الدسددتورية المحميددة سددنتطر اآلن لتنظدديم بعددض تلددك الحقددو فددى القدوانين المختلفددة كقددانون
"تنظدديم مباش درة الحقددو السياسددية رقددم  62لسددنة  ،2306والقددانون رقددم  61لسددنة  2306الخدداص بمجلددس الن دوا
الذي صدر العام الماضي.
إن الق دوانين التددى تددنظم "حريددة ال درأى والتعبيددر " كقددانون تنظدديم سددلطة الصددحافة رقددم  91لسددنة ( 0991تددم تعديلدده
بدالقرار رقدم  11لسدنة  ،)2300وقدانون العقوبدات  ،وكافدة القدوانين ذات الصدلة بهدذ الحدق ،وأيضدا قدانون األحد از
السياسية رقم  63لسنة  0911والمعدل بالقانون رقم  02لسنة  ، 2300وقدانون الجمعيدات رقدم  36لسدنة 2332
 ،وق ددانون اإلجد دراءات الجنائي ددة باعتب دداره الق ددانون ال ددذى يكف ددل ض ددمانات وحق ددو األفد دراد  ،وق ددانون العقوب ددات ال ددذى
يوضح األفعال المؤثمة والتى يعد ارتكا

أى منها جريمة ويوضح العقوبات الجنائية المقررة على تلك األفعال.
أن تتعدرف عليده المرشدحة بشدكل جيدد

ونظر لضخامة الترسانة القانونية المصرية ،فدإن أهدم مدا يجد
ًا
وبشكل عام،
وكامل هو قانون مباشرة الحقو السياسية وقانون مجلس النوا باإلضافة إلى الق اررات التى تصدر من اللجندة أو
الهيئة المشرفة على العمليدة االنتخابيدة ،أمدا بداقي التشدريعات فديمكن أن تلجدأ لفريدق عملهدا القدانوني أو للمستشدار
القانوني بالحملة إلبداء النصح وتقديم المعلومات الدقيقة لها.

ثالثا  :المعايير الدولية لحقوق
اإلنسان

المقص ددود بمص ددطلح المع ددايير الدولي ددة لحق ددو اإلنس ددان ه ددى مجموع ددة االتفاقي ددات واإلعالند دات والمب ددادئ والقواع ددد
الص ددادرة ع ددن األم ددم المتح دددة ،وتلت ددزم مص ددر وفقد داً لدس ددتور  2306بتنفي ددذ اتفاقي ددات حق ددو اإلنس ددان الت ددى قام ددت
بالتصديق عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية ،بل وتعتبر أيضاً جزًءا من قانونها الداخلى ،ومن أهدم الحقدو التدى
وردت فى المعايير الدولية وترتبط بالعملية االنتخابية:

حق المشاركة:
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– تددنص المددادة  )0( 20مددن اإلعددالن العددالمى لحقددو اإلنسددان علددى أن "إرادة الشددع

هددى مندداط السددلطة،

ويج أن تتجلي هذه اإلرادة من خالل انتخابات نزيهة تجرى دورًيا باالقتراع العام وعلى قدم المساواة بين
الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت".
– ت ددنص الم ددادة  22م ددن العه ددد ال دددولى للحق ددو المدني ددة والسياس ددية كم ددا وردت ترجمته ددا بالجري دددة الرس ددمية
المصرية.
– لكل مواطن الحق والفرصة دون أى تمييز مما ورد فى المادة (( ))2ودون قيود غير معقولة فى :
 -0أن يشارك فى سير الحياة العامة إما مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية.
 -2أن ينتخ د

فددى انتخاب دات دوريددة أصددلية وعامددة وعلددى أسدداس مددن المسدداواة علددى أن تددتم االنتخاب دات

بطريق االقتراع السرى وأن تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.
 -0أن يكون له الحق فى الحصول على الخدمة العامة فى بالده ،على أسس عامة من المساواة.

حرية الرأى والتعبير :
تدنص المددادة  09مدن العهددد الددولى للحقددو المدنيدة والسياسددية كمدا وردت ترجمتهددا بالجريددة الرسددمية المصدرية –
على أن -:
•

لكل فرد الحق في اتخاذ اآلراء دون تدخل.

•

لكل فرد الحق فى حرية التعبير وهدذا الحدق يشدمل حريدة البحدث عدن المعلومدات أو األفكدار مدن أى ندوع
واسددتالمها ونقلهددا بغددض النظددر عددن الحدددود وذلددك ،إمددا شددفاهه أو كتابددة أو طباعددة وسدواء كددان ذلددك فددى
قال

•

فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

ترتبط ممارسة الحقو المنصوص فى الفقرة " "2من هذه المادة بواجبات ومسئوليات خاصة ،وعلى ذلك
فإنها قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط باالستناد إلى نصوص القانون والتى تكون ضرورية :

•
•

من أجل إحترام حقو أو سمعة اآلخرين.
من أجل األمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو االخال .
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الحق فى التجمع السلمى :
تددنص المددادة ""20مددن العهددد الدددولى للحقددو المدنيددة والسياسددية كمددا وردت ترجمتهددا بالجريدددة الرسددمية

•

المصرية – على أن :
(يعترف بالحق فى التجمع السلمى ،وال يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غيدر مدا يفدرض منهدا

•

تماشيا مع القانون والتى تستوجبها فى مجتمع ديموقراطى ،مصلحة األمن الوطني أو السالمة العامدة أو
النظام العام أو حماية الصحة العامة أو األخال أو حماية حقو اآلخرين وحرباتهم).

حق تكوين الجمعيات الخاصة والسياسية "الحناب السياسية ":
تددنص المددادة  22مددن العهددد الدددولى للحقددو المدنيددة والسياسددية كمددا وردت ترجمتهددا بالجريدددة الرسددمية المص درية –
على أن:
•

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

•

ال يجوز وضع قيود على ممارسة هذا الحدق غيدر تلدك المنصدوص عليهدا فدى القدانون ،والتدى تسدتوجبها
فددى مجتمددع ديمددوقراطى ،مصددالح األمددن الددوطني أو السددالمة العامددة أو النظددام العددام أو حمايددة حقددو
اآلخد درين وحري دداتهم وال تح ددول ه ددذه الم ددادة دون ف ددرض القي ددود القانوني ددة عل ددى أعض دداء القد دوات المس ددلحة
والشرطة فى ممارسة هذا الحق.

•

ليس فى هذه المادة ما يخول للدول األطراف فى "اتفا " منظمة العمل الدولية لعام  0963بشأن حريدة
المشاركة وحماية الحدق فدى التنظديم "اتخداذ" اإلجدراءات التشدريعية التدى مدن شدأنها اإلضدرار بالضدمانات
المنصوص عليها فى ذلك االتفا أو تطبيق القانون بشكل يؤدي إلى اإلضرار بتملك الضمانات.

مبدأ المساواة وعدم التميين:
تددنص المددادة " "2الفق درة " "2،0مددن العهددد الدددولي للحقددو المدنيددة والسياسددية كمددا وردت ترجمتهددا بالجريدددة الرسددمية
المصرية – على أن:
•

تتعهد كل دولة طرف فى االتفاقية الحالية باحترام وتأمين الحقو المقررة فى االتفاقية الحاليدة لكافدة األفدراد
ضددمن إقليمهددا والخاضددعين لواليتهددا دون تمييددز مددن أى نددوع س دواء كددان ذلددك بسددب

العنصددر أو اللددون أو
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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.
•

تتعهد كل دولة طرف فى االتفاقية الحالية ،عند غيا

النص فى إجراءاتها التشدريعية القائمدة أو غيرهدا مدن

اإلج دراءات ،باتخدداذ الخط دوات الالزمددة ،طبق داً إلجراءتهددا الدسددتورية ولنصددوص االتفاقيددة الحاليددة ،مددن أجددل
وضع اإلجراءات التشريعية أو غيرها الالزمة لتحقيق الحقو المقررة االتفاقية الحالية.
•

تددنص المددادة  21علددى أن ( :جميددع األشددخاص متسدداوون أمددام القددانون ومددن حقهددم التمتددع دون أى تمييددز
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
األصددل القددومى أو اإلجتمدداعى أو الملكيددة أو صددفة الدوالدة أو غيرهددا .كمددا تددنص المددادة ( )1الفقدرة "أ" مددن
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كما وردت ترجمتها فى الجريدة الرسمية المصرية:

•

تتخذ الدول األطراف جميدع التددابير المناسدبة للقضداء علدى التمييدز ضدد المدرأة فدى الحيداة السياسدية والعامدة
للبلد ،وبوجه خاص تكفل للمرأة ،على قدم المساواة مع الرجل ،الحق فى:

•

التص ددويت فدددى جمي ددع االنتخابد دات واالس ددتفتاءات العام ددة ،وأهلي ددة االنتخدددا

لجمي ددع الهيئ ددات الت ددى ينتخ د د

أعضاؤها باالقتراع العام.
وتددنص المددادة ( )2الفق درة "ج" مددن اتفاقيددة القضدداء علددى التفرقددة العنص درية كمددا وردت ترجمتهددا فددى الجريدددة
الرسمية المصرية:
•

تتعهد الدول األعضاء فى هدذه االتفاقيدة – وفقدا لاللت ازمدات األساسدية الدواردة فدى المدادة " "2منهدا – بتحدريم
التفرقة العنصرية بجميع أشكالها  ،والقضاء عليها وضمان حق كدل فدرد فدى المسداواة أمدام القدانون دون أيدة
تفرقددة مددن حي دث الجددنس أو اللددون أو األصددل القددومي أو العنصددرى وخاصددة فددى التمتددع بددالحقو السياسددية
والسديما الترشديح والتصدويت فدى االنتخابدات ،وذلدك علدى أسداس االقتدراع العدام والمسداواة وحدق االشدتراك فدى
الحكومددة ،وفددى إدارة الشددئون العامددة علددى أى مسددتوى مددن المسددتويات ،وكددذلك المسدداواة فددى شددغل الوظددائف
العامة.
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حقوق اإلنسان شرط أساسي لى انتخابات حرة ننيهة
مددن الشددروط األساسددية ألى انتخابدات ح درة نزيهددة هددو تمتددع شددع

اإلقلدديم أو البلددد بكافددة حقوقدده المدنيددة والسياسددية

واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية كما وردت فى اإلعالن العالمى لحقو اإلنسان والعهدين الدوليين،وهى :
-

الحق فى تقرير المصير.

-

مبدأ عدم التمييز.

-

الحق فى اإلنصاف.

-

الحق فى المساواة بين الرجال والنساء.

-

عدم إهدار أو العصف بحقو اإلنسان فى أوقات الطوارئ.

-

عدم القيام بأى نشاط أو عمل يستهدف القضاء على أى حدق مدن
حقددو اإلنسددان أو تقييددده بدرجددة أكبددر مددن المنصددوص عليدده فددى
العهديين الدوليين.

-

احترام الحق فى الحياة.
الحماي ددة م ددن التع ددذي

شرط من شروط وصف
أى عملية انتخابية بأنها
حرة ،هو توافر الحريات
والحقوق األساسية،
وبالتالي فإن أى عمليات
انتخابية تُجرى فى ظل
فرض حالة الطوارئ ال
يمكن أن توصف بالحرية
بأى حال من األحوال.

أو غيد دره م ددن ض ددرو المعامل ددة القاس ددية أو

الونسانية.
-

حظر الر واالستعباد ،أو فرص العمل على أى فرد بالقوة أو الجبر.

-

الحق فى األمان الشخصى ،وعدم جواز القبض أو اإلعتقال التعسفى.

-

معاملة األشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة فى اإلنسان.

-

عدم سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بإلتزام تعاقدي.

-

حرية التنقل.

-

الحق فى محاكمة عادلة وعلنية بواسطة محكمة مختصة ومستقلة وحيادية.

-

مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية ،أو معاقبة أى شخص عن الفعل الواحد مرتين.

-

االعتراف لكل فرد بالشخصية القانونية.

-

احترام حرمة الحياة الخاصة.

-

الحق فى حرية الفكر والضمير والمعتقد.

-

حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات.

-

حظر الدعاية للحر  ،أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.

-

حرية التجمع السلمى.

-

الحق فى تكوين الجمعيات الخاصة والسياسية.

-

حماية حقو األسرة.
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-

حق الطفل فى إجراء الحماية.

-

حق المشاركة فى الحياة العامة وادارة شئون البالد.

-

حق المساواة أمام القانون.

-

حق األقليات العنصرية أو الدينية أو اللغوية فى التمتع بثقافتهم أو اإلعالن عن ديانتهم واستعمال لغتهم.

-

الحق فى مستوى معيشة مالئم.

-

الحق فى شروط عمل صالحة وعادلة.

-

الحق فى تشكيل النقابات واالتحادات واالنضمام إليها.

-

الحق فى الغذاء والمسكن المناس .

-

الحق فى الضمان االجتماعى.

-

الحق فى الصحة البدنية والعقلية.

-

حق كل فرد فى التعليم.

-

حق كل فرد فى المشاركة فى الحياة الثقافية وبمنافع التقدم العلمي.

-

إن الحقددو المشددار إليهددا هددى جمي دع الحقددو ال دواردة فددى الشددرعية الدوليددة لحقددو اإلنسددان ويعتبددر الضددمان
لتفعيل هذه الحقو فى المجتمع ،هو ممارسة الفرد للحق.

-

المشدداركة فددى إدارة الحيدداة العامددة واختيدداره لممثليدده بحريددة إذ يعنددى ت دوافر هددذه الحقددو تح درر إرادة الفددرد مددن
التأثير أو التهديد أو اإلغراء عند ممارسة حقه فى العمليات االنتخابية والمشاركة فى إدارة شئون البالد.

الحقوق ذات الصلة الوثيقة بالعمليات اال نتخابية
تمثل الحقو الموضحة الرافد الرئيسى لكافة المعايير الدولية واإلقليميدة المتعلقدة باالنتخابدات سدواء كاندت اتفاقيدات
أواعالنات أو مجموعة قواعد أو مبادئ ،وفى هذا المقدام سدنتناول الحقدو االساسدية ذات الصدلة الوثيقدة بالعمليدات
االنتخابية وأبرزها -:
-

مبدأ عدم التمييز.

-

حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات.

-

حرية التجمع السلمى.

-

حق تكوين الجمعيات الخاصة والسياسية.

-

الحق فى األمان الشخصى.

-

الوجود الفاعل للسلطة القضائية.

-

دورية االنتخابات.

-

استقاللية عملية إدارة االنتخابات.

-

حيادية قوات األمن والموظفيين العموميين.
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-

حق رصد ومراقبة الجرائم االنتخابية.

حق المشاركة فى الحكم من خلل اال نتخابات :
-

انتخابات منتظمة

-

انتخابات نزيهة

-

اقتراع عام

-

اقتراع متساو بين الناخبين

-

الحق فى أن َينتخ

-

الحق فى أن ينتخ

-

سرية االقتراع

-

حرية التعبير عن إرادة الناخبين

حقوق وحريات سياسية أساسية أخرى :
-

حرية ال أرى والتعبير

-

حرية التجمع السلمى

-

حرية إنشاء الجمعيات واألح از

-

حرية التحرك

-

التحرر من العنصرية

-

الحق فى اللجوء الفعال إلى القانون

القواعد القانونية الحاكمة للعملية اال نتخابية فى مصر
سددنقوم فددى هددذا الجددزء مددن الدددليل بتوضدديح للقواعددد القانونيددة المنظمددة للعمليددة االنتخابيددة فددى مصددر ،ويج د

علددى

در مددن
المرشددحة أن تعلددم أن هددذه القواعددد متغي درة باسددتمرار وخاصددة من دذ ثددورة  22يندداير وحتددى اآلن ،حيددث أن كثيد ًا

القواعد المنظمة لالنتخابات أحال القانون فى وضعها للجنة العليا المشرفة علدى االنتخابدات ،لدذلك فعلدى المرشدحة
أن تتابع بيقظة تلك التعديالت وأن تكون على علم واطالع دائم بالق اررات التى تصدر من اللجنة.
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وسددنقوم بتوضدديح القواعددد الحاكمددة لمرحلددة مددا قبددل االقت دراع/التصددويت كاملددة منددذ لحظددة القيددد فددى جددداول الندداخبين
ومدرو اًر بفددتح بدا

الترشددح والقواعددد القانونيدة المنظمددة ألصددول الدعايدة االنتخابيددة ،وكددذلك مرحلدة التصددويت والفددرز

واعالن النتائج.
مرحلة ما قبل االقتراع
ويقصد بهذه المرحلة كافة اإلجراءات ذات العالقة بالعملية االنتخابية وتبددأ مدن فدتح بدا

الترشديح وقبدول الطلبدات

واإلعددالن عنهددا وتسددتمر حتددى آخددر يددوم فددى أعمددال الحملددة االنتخابيددة فيمددا قبددل يددوم االقت دراع ومنهددا عمليددة تعريددف
الناخبين بمواعيد الترشديح وشدروطه وكدذا الجهدة المشدرفة علدى االنتخابدات كمدا تتضدمن كدذلك الحمدالت االنتخابيدة
وأسددالي

وأشددكال الدعايددة واالنفددا المددالي علددى الدعايددة االنتخابيددة ،وكددذلك أجه دزة االعددالم بكافددة أشددكالها والدددور

الذى تلعبه فى العملية االنتخابية وتتضمن أيضا أداء أجهزة الدولة ومدى حيادها فى التعامل مع المرشحات.
وتبدأ فر العمل والمرشحة مهامهم العملية والمكثفة قبدل بددء مرحلدة االنتخدا

دبيا تتدراو غالبدا مدا
بفتدرة طويلدة نس ً

بدين أسدبوعين وأربعدة أسدابيع ،لتغطيدة المنداخ السدابق لوعدالن عدن الددعوة إلدى االنتخدا  ،وفتدرة الترشدح ،وبددء
الحملة االنتخابية.

مرحل ددة م ددا
قبد د د د د د د د د د د د د د ددل
االقتراع

تسجيل الناخبات/الناخبون والطعون المتعلقة بها
فت باب الترش
قبول الترشيحات
مرحلة الحملت االنتخابية
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تنص المادة ( )14من القانون  45لسنة 2114
بشبن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن:

يقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومى الثابتة بقاعدة بيانات
مصلحة األحوال المدنية بو ازرة الداخلية اسم َم ْن تتوفر فيه شروط الناخ  ،ولم يلحق به أى مانع
من موانع مباشرة الحقو السياسية ،وذلك فى المكان وبالكيفية التى تبينها الالئحة التنفيذية.
وتعتبر قاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة األحوال المدنية هى المصدر الرئيس لقاعدة
بيانات الناخبين..

قاعدة بيانات الناخبين

القواعد واإلجراءت القانونية المنظمة لعملية القيد فى الجداول اال نتخابية :
لقد نظم القانون رقم  62لسنة  2306طر وشروط القيد في جدول االنتخا

كشرط أولي الزم لممارسة الحقو

السياسية كما نصت الالئحة التنفيذية للقانون على تفاصيل إجراءات القيد – وقد حدد القانون في مادته األولى
هذه الحقو في بندين_:
أوالً :إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا :انتخا
ً

كل من:

 -0رئيس الجمهورية.
 -2أعضاء مجلس النوا .
 -0أعضاء المجالس المحلية.
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ويعفددى مددن أداء هددذا الواج د

ضددباط وأف دراد الق دوات المسددلحة الرئيسددية والفرعيددة واإلضددافية وضددباط وأف دراد هيئددة

الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
ويكون انتخا

رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النوا

وأعضاء المجدالس المحليدة طبًقدا ألحكدام القدوانين الخاصدة

التى تصدر فى هذا الشأن.
 – 0إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور
– 2انتخا

كل من:

أ .رئيس الجمهورية
 .أعضاء مجلس النوا
ج .أعضاء المجالس المحلية.
وق ددد أوجد د

عام ددا
الق ددانون ممارس ددة ه ددذه الحق ددو عل ددى ك ددل مص ددري ومصد درية بل ددغ م ددن العم ددر ثماني ددة عش ددر ً

حتمدا علدى جهدة اإلدارة
والمفروض طبًقا لنص القانون أن يكون القيد في الجداول إجبارًيا على كل مدواطن وو ً
اجبدا ً
مددن تلقدداء نفسددها ولكددن ذلددك لددم يكددن هددو مددا يجددري عليدده العمددل فددي السددابق وان بدددأ بالفعددل التوجدده نحددو قيددام جهددة
تلقائيا بقيد كل من بلغ ثمانية عشر عاماً ميالدية في جداول االنتخا .
اإلدارة
ً
إال أن هناك ثمة حاالت وردت في القانون المذكور بمقتضاها يحرم المدواطن مدن أداء واجد

ممارسدة الحقدو

السياسية.
وقد حددت المادة الثانية من القانون هذه األسبا

وهي:

حرم مؤقتًا من مباشرة الحقو السياسية الفئات اآلتية:
ي َ
أوالً:
 -0المحجور عليه ،وذلك خالل مدة الحجر.
- 2المصا

باضط ار نفسي أو عقلي ،وذلك خالل مدة احتجازه اإلل ازمدى بإحددى منشدات الصدحة النفسدية طبًقدا

لاحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم  10لسنة .2339
ثانياً:
َ - 0م ْن صدر ضده حكم بات الرتكابه جريمة التهدر مدن أداء الضدريبة أو الرتكابده الجريمدة المنصدوص عليهدا

فى المادة ( )002من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم  90لسنة .2332
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َ - 2م ْدن صدددر ضدده حكددم نهدائى الرتكابده إحدددى الجدرائم المنصدوص عليهددا فدى المرسدوم بقددانون رقدم 066لسددنة
 0922بشأن إفساد الحياة السياسية.
َ - 0م ْن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
َ - 6م ْدن صدددر ضدده حكدم نهدائى بفصددله ،أو بتأييدد قدرار فصددله ،مدن خدمدة الحكومددة أو القطداع العدام أو قطدداع
األعمال العام ،الرتكابه جريمة مخلة بالشرف أو باألمانة.
َ - 2م ْن صدر ضده حكم نهائى؛ الرتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- 1المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
َ - 1م ْن صددر ضدده حكدم نهدائى بمعاقبتده بعقوبددة سالبددة للحري ددة؛ الرتكابده إحد دددى الجد درائم المنص ددوص عليهدا فدى
الفصل السابع من هذا القانون.
َ - 3م ْن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ -الرتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نص

أو خيانة أمانة أو رشدوة أو تزويدر أو اسدتعمال أو ار

مددزورة أو شددهادة زور أو إغ دراء شددهود أو إصدددار شدديك بدددون رصدديد أو جريمددة للددتخلص مددن الخدمددة العسددكرية
والوطنية.
الرتكابدده إحدددى الجدرائم المنصددوص عليهددا فددى البدداوالعدددوان عليدده والغدددر أو فددى البددا

ال اربددع مددن الكتددا

ال اربددع مددن الكتددا

الثددانى بشددأن اخددتالس المددال العددام

الثالددث مددن قددانون العقوبددات بش دأن هتددك العددرض وافسدداد

األخال .
ويكون الحرمان لمددة خمدس سدنوات مدن تداري صددور الحكدم المشدار إليده فدى البندود السدابقة .وال يسدرى الحرمدان
إذا رَّد للشخص اعتباره أو أوِقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.
القيد في قاعدة بيانات الناخبين
يعد القيد بقاعدة بيانات الناخبين (الجدداول
االنتخابي ددة س ددابًقا) ه ددو الش ددرط الث دداني لمباشد درة
الحقد ددو السياسد ددية وفد ددق ند ددص المد ددادة الثالثد ددة
عشد ددر مد ددن قد ددانون مباش د درة الحقد ددو السياسد ددية
بنصد ددها علد ددى أند دده يج د د
االنتخد ددا

أن يقيد ددد فد ددي جد دددول

كد ددل مد ددن لد دده حد ددق مباش د درة الحقد ددو
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الجنسدية المصدرية بطريدق التجددنس إال إذا كاندت قددد مضدت خمددس سدنوات

السياسدية ومددع ذلدك ال يقيددد مدن اكتسد

علدى األقددل مدن اكتسددابه إياهددا .ومددن خددالل المدادة سددالفة البيددان يتبدين أن ثمددة شدرط آخددر للقيددد فدي قاعدددة بيانددات
الناخبين وهو مرور خمس سنوات على األقل علدى اكتسدا
أصبح إجبارًيا على جهة اإلدارة بموج

الجنسدية المصدرية بطريدق التجدنس .ويالحدب أن القيدد

هذه المادة وال يحتاج إلى تقديم طل

من صاح

الشأن.

مواعيد واجراءات القيد في قاعدة بيانات الناخبين (مراجعة)
طبقاً لنص المادة السادسة عشر ال يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة البيانات بعد دعوة الناخبين إلى االنتخا

أو

يومددا السددابقة علددى يددوم االقتدراع -إجدراء تعددديل علددى قاعدددة
االسدتفتاء .ومددع ذلددك يجددوز -حتددى قبددل الخمسددة عشدر ً
البيانددات؛ أن كددان ذلددك تنفي د ًذا لحكددم قضددائى واج د النفدداذ ،أو لحددذف أسددماء المتددوفين مددن هددذه القاعدددة .وألزمددت
عليهددا

المددادة الخامسددة عشددر النيابددة العامددة بددإبالط اللجنددة العليددا وو ازرة الداخليددة باألحكددام القضددائية التددى يترت د

الحرمددان مددن مباشدرة الحقددو السياسددية .وفددى حالددة فصددل العدداملين مددن خدمددة الحكومددة أو القطدداع العددام أو قطدداع
األعمال العام ألسبا

مخلة بالشرف أو باألمانة تقوم الجهة التى كان يتبعها العامدل بهدذا اإلبدالط .ويجد

أن يدتم

نهائيا.
يوما من التاري الذى يصبح فيه الحكم أو القرار ً
اإلبالط فى جميع الحاالت خالل خمسة عشر ً
وجعلت المادة السابعة عشر الموطن االنتخابي هو محل اإلقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي.
والموطن االنتخابي لرؤساء وأمناء وموظفي اللجان الفرعية المشرفة على االستفتاء أو االنتخا

في لجنة االقتراع

نفسها ،والموطن االنتخابي لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفي باقي لجان االستفتاء في أي من لجان االقتراع
الموجودة في نطا اختصاصها.
ومثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومي لكل شخص أدلى بصوته .كما أوجبت
المادة الثامنة عشر عرض جداول االنتخا

وتبين الالئحة التنفيذية طريقة هذا العرض وكيفيته .وجعلت المادة

التاسعة عشر لكل من أهمل قيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين بغير حق أو حدث خطأ فى البيانات الخاصة
بقيده أو توفرت فيه شروط الناخ

أو زالت عنه الموانع بعد تحرير قاعدة البيانات أن يطل

قيد اسمه أو

تصحيح البيانات الخاصة بقيده .ولكل ناخ مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطل قيد اسم َم ْن أهمل
قيده بغير حق أو حذف اسم من قيد بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد ،وحددت المادة عشرين اللجنة
ئيسا وعضوية قاضيين بالمحاكم
التي يقدم لها الطلبات وتتشكل برئاسة رئيس المحكمة االبتدائية للمحافظة ر ً
االبتدائية يختارهما مجلس القضاء األعلى .ويتولى األمانة الفنية للجنة ممثل لو ازرة الداخلية يختاره وزيرها.
وتفصل اللجنة بقرار منها فى الطل

المقدم إليها خالل أسبوع من تاري تقديمه ،وتبلغ قرارها إلى ذوي الشأن

خالل ثالثة أيام من تاري صدوره.
وتبين الالئحة التنفيذية كيفية تقديم الطل

وقيده ونظره والفصل فيه واعالنه.
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مرحلة الترشح
الشروط :
اعلمى!
يشددكل مجلددس الندوا

وفًقددا للمددادة  032مددن دسددتور  2306مددن عدددد ال يقددل عددن  623عضدواً ينتخبددون بداالقتراع

العام السري المباشر ،وقد اشترطت تلك المادة الشروط اآلتية للترشح:
 - 0أن تكون مصرية.
 - 2متمعددة بحقوقهددا المدنيددة والسياسددية (ليسددت مددن المحددرومين أو الممنددوعين أو المددوقفين مددن مباشددرة حقددوقهم
المدنية والسياسية وفًقا لما تم عرضه فى البند الخاص بمن لهم الحق فى القيد بقاعدة بيانات الناخبين).
 - 0أن تكون حاصلة على شهادة التعليم األساسي على األقل (الحصول على الشهادة اإلعدادية).
 ) 6أال يقل سنها يوم فتح با

الترشح عن  22سنة وميالدية.

تذكرى!
هددذا وي ددنظم القددانون رق ددم  61لسددنة  2306بش ددأن مجل ددس الن دوا

قواع ددد وشددروط الترش ددح األخددرى باإلض ددافة إل ددى

الق اررات التى تصدر من اللجنة المشرفة على اال نتخابات على النحو التإلى -:


يجد

أن يكددون لكددل قائمددة انتخابيددة ممثددل قددانوني سدواء كانددت تتضددمن مرشددحي حددز واحددد أو أكثددر أو

كانت مشكلة من مرشحين مستقلين غير منتمين ألح از



تحدد اللجنة العليا لالنتخابات الشروط الواج
يقدم طل

الترشح لعضوية مجلس الندوا

أو كانت تجمع بينهم.

توفرها في ممثل القائمة وكيفية إثبات وكالته.

فدي الددوائر المخصصدة لالنتخدا

بالنظدام الفدردي مدن طدالبي

الترشح كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح ،خالل المدة التدي تحدددها اللجندة العليدا
لالنتخابات على أال تقل عن خمسة أيام من تاري فتح با

الترشح.



ويكون طل



بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

مصحوبا بالمستندات اآلتية:
الترشح
ً
الترشح.



صحيفة الحالة الجنائية لطال



منتميا إلى حز  ،واسم هذا الحز .
مستقال أو
بيان ما إذا كان
ً
ً



إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأوالده القصر.



الشهادة الدراسية الحاصل عليها.



شهادة تأدية الخدمة العسكرية اإللزامية ،أو ما يفيد اإلعفاء من أدائها طبقاً للقانون.

111



إيصال إيداع مبلغ ثالثة آالف جنيه ،تودع خزانة المحكمة االبتدائية المختصة بصفة تأمين.



المسددتندات األخددرى التددي تحددددها اللجنددة العليددا لالنتخاب دات إلثبددات تددوفر الشددروط التددي يتطلبهددا القددانون
للترشح.



وتنظم اللجنة كيفية نشر البيانات الالزمة لكفالة الحق في المعرفة.



وتسددري األحكددام المنصددوص عليهددا فددي الفق درات السددابقة علددى مرشددحي القددوائم ،علددى أن يتددولى ممثددل
القائمة االنتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطل

يقدم على النموذج الذي تعده اللجندة العليدا لالنتخابدات،

دحوبا بالمسددتندات التددي تحددددها اللجنددة إلثبددات صددفة كددل مرشددح بالقائمددة ،وبإيصددال إيددداع مبلددغ سددتة
مصد ً
آالف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها ( )02مقعداً ويزاد هذا المبلغ إلى ثالثة أضدعاف للقائمدة

المخصص لها ( )62مقعداً.


وتعتبر جميع األو ار والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

الحملت اال نتخابية
حيددث أندده لكددل مرشددحة حددق التعبيددر عددن نفسددها والقيددام بددأي نشدداط يسددتهدف إقندداع الندداخبين باختيارهددا والدعايددة
لبرنامجه ددا االنتخ ددابي وذل ددك ع ددن طري ددق االجتماع ددات المح دددودة والعام ددة والحد دوارات ونش ددر وتوزيد دع مد دواد الدعاي ددة
االنتخابي ددة ووض ددع الملص ددقات والالفت ددات واس ددتخدام وس ددائل اإلع ددالم المس ددموعة والمرئي ددة والمطبوع ددة واإللكتروني ددة
وغيرهددا مددن األنشددطة وذلددك بحريددة تامددة فددي إطددار الض دوابط والقواعددد ال دواردة فددي الدسددتور وقددانون مجلددس الن دوا
وق اررات اللجنة العليا المشرفة على االنتخابات.
ونصددت المددادة  00مددن القددانون رقددم  03لسددنة 0912بخصددوص مجلددس الن دوا  ،علددى أن يتعددين االلت دزام فددي
الدعاية االنتخابية بمبادئ الدستور والقانون والقواعد اآلتية :
 – 0عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة ألي من المرشحين.
 – 2االلتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنيدة واالمتنداع عدن اسدتخدام الشدعارات الدينيدة علدى نحدو يهدددها أو يسدئ
إليها.
 – 0حظددر اسددتخدام المبدداني والمنشددات ووسددائل النقددل واالنتقددال المملوكددة للدولددة أو لشددركات القطدداع العددام وقطدداع
األعمال وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية االنتخابية.
 – 6حظر إنفا األموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع األعمدال العدام وللشدركات التدي تسداهم الدولدة
في رأسمالها في أغراض الدعاية االنتخابية.
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 – 2حظر استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية االنتخابية.
 – 1حظددر تلقددي أم دوال مددن الخددارج مددن شددخص أجنبددي أو مددن جهددة أجنبيددة أو دوليددة أو مددن يمثلهددا فددي الددداخل
لونفا على الدعاية االنتخابية أو إلعطائها للناخبين مقابل االمتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين.
فضال عن القواعد الخاصة بالوسائل واألسالي
وذلك
ً

المنظمدة للدعايدة االنتخابيدة بمدا فيهدا الحدد األقصدى الدذي ال

يجوز تجاوزه في اإلنفا على تلك الدعاية والتي يصدر بها قرار مدن اللجندة العليدا لالنتخابدات ينشدر فدي جريددتين
يوميتين واسعتي االنتشار.
وللمحافب المختص أن يأمر بإزالة الملصقات وجميع وسائل الدعاية األخرى المستخدمة بالمخالفة ألي مدن أحكدام
القواعد المشار إليها على نفقة المخالف.
كل من يخالف أحكام البندد (  ) 1مدن القواعدد المشدار إليهدا فدي هدذه المدادة بدالحبس مددة ال تقدل عدن سدنة

ويعاق

وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه فضالً عن مصادرة ما تلقيه من أموال.
كل من يخالف ًأيا من القواعد األخرى المشار إليهدا بدالحبس مددة ال تقدل عدن ثالثدة أشدهر وبغ ارمدة ال تقدل

ويعاق

عن خمسة آالف جنيه وال تتجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

القواعد واإلجراءات القانونية المنظمة لعملية االقتراع
ينظم قانون مباشرة الحقو السياسية رقم  62لسنة  2306وتعديالته االنتخابات التشدريعية والمحليدة واالسدتفتاءات
وفق القواعد واإلجراءات التالية ،والتى سيسعى المراقبون لمعرفة مدى االلتزام بها فى التطبيق.
تحكم عملية االقتراع اإلجراءات والقواعد القانونية االتية :


تشكل اللجنة العليات لالنتخابات لجنة انتخابية لكل محافظة برئاسة رئيس بمحاكم االستئناف ،وعضوية
مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة االبتدائية وأحد نوا

رئيس هيئة قضاياالدولة وأحد نوا

رئديس

النيابددة اإلداريددة تختددارهم المجددالس العليددا للجهددات المشددار إليهددا ،وتختددار كددل مددن تلددك المجددالس العليددا
احتياطيا يحل محل العضو األصلي عند قيام مانع لديه.
عضوا
ً
ً


تحدد اللجنة العليا لالنتخابات عدد اللجدان الفرعيدة التدى يجدرى فيهدا االسدتفتاء واالنتخدا

وتعيدين مقرهدا،

كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بعد أخذ رأى وزير الداخلية.


وتتولى اللجنة العليا لالنتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر االنتخابية مدن عددد كداف مدن
أعضاء الهيئات القضائية ،مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منها.
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وتقددوم اللجنددة العليددا بالفصددل فددى مددا تتلقدداه مددن بالغددات وشددكاوى ومتابعددة سددير أعمددال لجددان االقتدراع فددى
الدائرة.



كما تتولى اللجنة العليا لالنتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجرى فيها االستفتاء واالنتخا  ،على أن
تشكل اللجان الفرعية من رئيس من أعضاء الهيئات القضدائية وعددد مدن األعضداء اليقدل عدن اثندين مدع
تعيددين أمينددين لكددل لجنددة وتعيددين عضددو وأمددين احتيدداطى لهددم ويخددتص أحددد األمينددين بددإجراءات االقت دراع
بالنظددام الفددردى ويخددتص الثددانى بهددذه االجدراءات للقدوائم الحزبيددة المغلقددة ،وفددى جميددع األحدوال يجددوز أن
جميعدا
يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية ،وبما ال يجاوز ثدالث لجدان ،علدى أن يضدمها
ً

ودون فواصل ،مقر واحد يتيح لرئيسها اإلشراف الفعلي عليها جميعاً.


ويحدددد الق درار الصددادر بتشددكيل اللجددان العامددة مددن يحددل محددل رئدديس اللجنددة عنددد غيابدده أو وجددود عددذر
يمنعه من العمل ،على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.



وفددى حالددة االنتخددا

لعضددوية مجلسددي الشددع

يكددون لكددل مرشددحة أو لكددل ممثددل قائمددة حزبيددة أن ينددد

عض ًدوا مدن بدين النداخبين فدى نطدا اللجندة العامدة لتمثيلده فدى ذات اللجندة العامدة ،وعض ًدوا مدن الندداخبين
المقيدة أسماؤهم فى جداول انتخا اللجنة الفرعية لتمثيله فى ذات اللجنة الفرعية أو فى المقدر وأن يبلدغ
رئيس اللجندة؛ ذلدك كتابدة قبدل بددء االنتخابدات فدإذا مضدت نصدف سداعة علدى الميعداد المحددد للبددء فدى
عمليددة االنتخددا

دون أن يصددل عدددد المندددوبين إلددى اثنددين أكمددل ال درئيس هددذا العدددد مددن بددين الندداخبين

الحاضرين الذين يعرفدون القدراءة والكتابدة المقيددة أسدماؤهم فدي نطدا اللجندة علدى الوجده السدابق فدإذا زاد
ع دددد المن دددوبين عل ددى ثماني ددة وتعد ددذر اتف ددا المرش ددحين عل دديهم عي ددنهم رئ دديس اللجن ددة بالقرع ددة م ددن ب ددين
المندوبين.


وفى جميع األحدوال تبددأ عمليدة االنتخدا

أو االسدتفتاء إذا مضدت سداعة علدى الميعداد المحددد لهدا ،دون

أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو إذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل محلهم.


وكذلك يكون لكل مرشحة أن يوكل عنه أحد الناخبين من المقيدين فى ذات الدائرة االنتخابية ليمثله أمام
كل لجنة انتخابيدة عامدة أو فرعيدة ويكدون لهدذا الوكيدل حدق الددخول فدى جمعيدة االنتخابدات أثنداء مباشدرة
االنتخابات وأن يطل

إلى رئيس اللجنة إثبات ما يعنى له من مالحظدات بمحضدر الجلسدة وال يجدوز لده

دخول قاعة االنتخا

فى غير هذه الحالة ويكفى أن يصد على هذا التوكيل مدن إحددى جهدات اإلدارة

أو اللجنددة االنتخابيددة بالمحافظددة ،ويكددون التصددديق بغيددر رسددم ولددو كددان أمددام إحدددى الجهددات المختصددة
بالتصديق على التوقيعات وال يجوز المندو أو الوكيل عمدة أو شيخاً ولو كان موقوفاً.


ال يحضددر جمعيددة االنتخاب دات ( قاعددة االنتخددا

والفضدداء حولهددا ) غيددر الندداخبين ،ويحظددر حضددورهم

حاملي أسلحة ،ويجوز للمرشحين دائما الدخول فى قاعة االنتخا .
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يكون اإلدالء بالصوت فى االنتخابات بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ؛ وعلى رئيس اللجندة أن يسدلم
كل ناخ

بطاقة مفتوحة علدى ظهرهدا خدتم اللجندة وتداري االقتدراع  ،ويتنحدي الناخد

المخصصة إلبداء الرأى فى قاعة االنتخا

جانبدا مدن الجواند

ذاتها ،وبعد أن يثبدت أريده علدى البطاقدة يعيددها مطويدة إلدى

الرئيس ليضعها – دون االطالع على ما دون بداخلها – فى الصندو الخاص ببطاقات االنتخابات.


ثم يقوم الناخ

بغمس إصدبعه فدى مدداد غيدر قابدل لو ازلدة إال بعدد أربدع وعشدرين سداعة علدى األقدل بعدد

اإلدالء بصددوته فددى االنتخاب دات ،ويوقددع أمددام اسددمه فددى كش دف الندداخبين بخطدده أو ببصددمة إبهامدده؛ وفددى
الوقت عينه يضع أمين اللجنة فى كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخ


الذى أبدى رأيه.

ويجوز للمكفوفين وغيدرهم مدن ذوي العاهدات الدذين ال يسدتطيعون بأنفسدهم أن يثبتدوا آرائهدم علدى بطاقدات
االقتدراع أن يبدددوها شددفاهة ،بحيددث يسددمعهم أعضدداء اللجنددة وحدددهم ،ويثبددت أمددين اللجنددة رأى الناخد
بطاقته ويوقع عليهدا الدرئيس ويؤشدر قدرين اسدم الناخد

فددى

فدى كشدف النداخبين بمدا يفيدد أنده أبددى أريده علدى

ذلك الوجه  ،ويجوز أيضا لهؤالء النداخبين أن يعهددوا إلدى مدن يحضدر معهدم أمدام اللجندة  ،تددوين الدرأى
الذى يبدونه على بطاقة اقتراع يتناولها من الرئيس وتثبت هذه اإلنابة فى المحضر.


حفب النظام فدى جمعيدة االنتخدا

مندوط بدرئيس اللجندة ولده فدى ذلدك طلد

عنددد الضددرورة علددى أندده ال يجددوز أن يدددخل أحددد مددن ه دؤالء قاعددة االنتخددا
اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر االجراءات.


على كل ناخ

معاوندة رجدال السدلطة العامدة
داءا علددى طل د
إال بند ً

رئدديس

أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه بطاقة الرقم القومي و ال يقبدل فدى إثبدات شخصدية الناخد

صور بطاقة الرقم القومي .ويوقع أمين اللجنة أمام اسمه فى الكشوف االنتخابية.


داءا  ،ومدع ذلدك
تستمر عملية االنتخا أو االستفتاء من الساعة الثامنة
ً
صباحا إلدى السداعة السدابعة مس ً
داءا ندداخبون لددم يبدددوا آراءهددم ،تحددرر اللجنددة كشدًدفا
إذا وجددد فددى جمعيددة االنتخددا إلددى السدداعة السددابعة مسد ً
بأسمائهم وتستمر عملية االنتخا

أو االستفتاء إلى ما بعد إبداء آرائهم.



ال يقبل فى إثبات شخصية الناخ

صور بطاقة الرقم القومي.



وفددى حدداالت االسددتفتاء يجددوز للناخ د

أن يبدددي أريدده أمددام لجنددة االسددتفتاء المختصددة بالجهددة التددى يوجددد

فيها ،وفى هذة الحالدة يثبدت أمدين اللجندة البياندات الدواردة بدالرقم القدومي؛ وذلدك فدى كشدف مسدتقل يحدرر
من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة أو أعضائها أو سكرتيرها.


يعلددن رئدديس اللجنددة ختددام عمليددة االقتدراع فددى الموعددد المحدددد ،وتخددتم صددناديق وأو ار االنتخددا

ويسددلمها

رئيس اللجنة الفرعية إلى رئيس لجنة الفرز.
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القواعد واإلجراءات القانونية المنظمة للفرن واعلن النتيجة
نص القانون رقم  62لسنة  2306بشدأن مباشدرة الحقدو السياسدية علدى القواعدد واإلجدراءات التاليدة بشدأن عمليتدى
الفرز واعالن النتيجة :


وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضدوية اثندين مدن رؤسداء
اللجددان الفرعيددة يختارهمددا رئدديس اللجنددة العامددة ،ويتددولى أمان دة لجنددة الفددرز
أمين اللجنة العامة ،وذلك بحضور رئيس كل لجندة فرعيدة أثنداء فدرز أو ار
االنتخا

أو االستفتاء الخاصة بلجنته ،وللجندة الفدرز أن تعهدد إليده بدإجراء

هذا الفرز تحت إشرافها.



يعتبر باطال اآلراء المعلقة علدى شدروط ،أو التدى تعطدى ألقدل أو أكثدر مدن
أريدده علددى بطاقددة غيددر التددى

وفى صدحة

ل أريدده  ،وتكددون المددداوالت سددرية وال يحض ددرها

سددوى رئدديس اللجنددة وأعضدداؤها وتصدددر الق د اررات باألغلبيددة المطلقددة ،وفددى
حالة تساوى األصوات يرجح رأى الجان


العامة للفرز.
ومن المؤكد أن هذا األمر أفضل من
نقل الصناديق من زاوية إجراءات

تفصل لجنة الفرز فى جميع المسائل المتعلقة بعملية االنتخا
أو بطددالن إبددداء كددل ناخ د

على االنتخابات أن تقرر أن تتم
ودون نقل للصناديق إلى مقر اللجان

سلمها له رئيس اللجنة.


أن القانون أتا للجنة العليا المشرفة
عملية الفرز فى داخل اللجان الفرعية

يجوز لكل مرشحة أن توكل عنها من يحضر لجنة الفرز.

العدددد المطلددو انتخاب ده ،أو إذا أثبددت الناخ د

اعلمى

الذى منه الرئيس.

النزاهة ،ولكنه قد يكون أكثر إرهاقًا
للمرشحة التى يج

مندو

فى كل لجنة فرعية لحضور

إجراءات الفرز.

تدون الق اررات فى محضر اللجندة ،وتكدون مسدببة ،وموقدع عليهدا مدن رئديس
اللجنة وأعضائها ويتلوها الرئيس علناً.



يعلددن رئدديس اللجنددة نتيجددة االنتخابدات أو االسددتفتاء وعدددد مددا حصددل عليدده كددل مرشددحة مددن أصدوات فددى
دائرته ،ويوقع هو وأمين اللجنة العامة فى الجلسة على ثالث نس من محضرها ،ترسدل إحدداها مدع كدل
أو ار االنتخا

أو االستفتاء إلى وزير الداخلية والثانية إلى اللجندة العليدا مباشدرة ،وتحفدب النسدخة الثالثدة

بمقر مديرية األمن.


أن يكون لها

يعلددن رئدديس اللجنددة العليددا لالنتخاب دات النتيجددة العامددة لالنتخاب دات أو االسددتفتاء بق درار مندده خددالل األيددام
الثالثددة التاليددة إلعددالن رؤسدداء اللجددان العامددة نتددائج االنتخابددات أو االسددتفتاء فددى ال دددوائر االنتخابيددة ،
وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية خالل يومين من تاري صدوره.
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يرسددل رئدديس اللجنددة العليددا لالنتخابدات عقد

إعددالن النتيجددة إلددى كددل المرشددحين الفددائزين شددهادة بانتخابده

خالل شهر من تاري اإلعالم.
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الباب السادس
مفاهيم ومصطلحات
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الباب السادس  :مفاهيم ومصطلحات


" امةةن صةةوت "وهددو المصددطلح الددذى يسددتخدم لتددذكير الندداخبين بالددذها

إلددى م اركددز االقت دراع للتصددويت

لص ددالح المرش ددحة وغالب ددا م ددا تب ددذل الحمل ددة جه دددا قب ددل ي ددوم االقتد دراع للتأك ددد م ددن أن مؤي ددديها س دديدلون
بأصواتهم .انظر" :السح

والسح

األعمى".



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



اتصةةال مباشةةر بالنةةاخبين  :أى نهددج يمكددن للمرشددحة أو للحملددة اتباعدده إليصددال الرسددالة إلددى الندداخبين
المحتملين بصفة شخصية عوضا عن استخدام الوسائط اإلعالمية.



اجتماعةةةات التخطةةةيط االسةةةتراتيجى  :وه ددى اجتماعد دات أو سلس ددلة م ددن اللق دداءات للمرش ددح والمستش ددارين
الرئيس ددين لجم ددع المعلوم ددات الالزم ددة وتحدي ددد االس ددتراتيجية الكامل ددة وينبغ ددي أن تك ددون ه ددذه االس ددتراتيجية
مكتوبة فى صيغة خطة للحملة .نظر" :خطة الحملة".



اجتماعات عامة  :وتعنى أى حدث أو حشد كبير للناخبين يتم تنظيمه خارج الحملة ولكن يمكن للحملة
الحضددور وقابلددة الندداخبين وهددى تضددم التجمعددات العامددة والمددؤتمرات وحلبددات المندداظرة وهددى جميعهددا فددى
الغال



خارج سيطرة الحملة االنتخابية .انظر خلق األحداث

أدبيةةةات الحملةةةة :المد دواد المطبوع ددة للحمل ددة والت ددي تس ددتخدم إلع ددالم الن دداخبين المحتمل ددين وابالغه ددم ع ددن
المرشحة واقناعهم بالتصويت لها.



الرضية السياسية  :وهى البيئة المحيطة بالحملة وبخاصة ما يتعلق بأنواع مختلفة مدن البشدر المهتمدين
بالعمل السياسي بالمنطقة.



االسةةةتطلع السياسةةةةي  :بح ددث اجتم دداعى موض ددوعي وكم ددي ي ددتم إجد د ارؤه وفق ددا لعين ددات عشد دوائية ممثل ددة
للناخبين وتستخدمه الحملة لتحديد آراء الناخبين كما يستخدم لتوفير المعلومات للتخطيط االستراتيجى 3



استطلع الحق  :وهو استطالع سياسي تقوم بإجرائه في وقت ال حق لتحديد كيف كاندت رسدالة الحملدة
والسددبل المختلفددة لالتصددال بالناخ د

وتأثيرهددا فددي الندداخبين إلقندداعهم  ،وكددذلك الندداخبين الددذين لددم يتخددذوا

ق ار ار لخياراتهم .انظر" :استطالع الخط القاعدي واالستطالع السياسي".


االسةةتهداف  :وهددى عمليددة تقسدديم جمهددور الندداخبين إلددى مجموعددات أصددغر وتحديددد أى منهددا ينبغددي أن
تركز عليها رسالتك لتوفر هامش الفوز .انظر" "االستهداف الديمغرافى واالستهداف الجغرافي".
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االسةةتهداف الجغرافةةي :تقسدديم جمهددور الندداخبين وفقددا لم دواقعهم السددكنية وتحديددد األنمدداط السددائدة ضددمن
جمهدور الندداخبين وفقددا للنطدا الجغ ارفددي .ويفتددرض القدول إن الندداخبين الددذين يسدكنون فددى منطقددة معينددة
وصددوتوا فددي السددابق بددنمط معددين سيصددوتون علددى ذات الددنمط فددي المسددتقبل وفددى حددال عدددم حدددوث أيددة
تغييرات كبيرة فى هذه الحالة.



االستهداف الديمغرافى :تقسم مجموعات النداخبين وفقدا للجدنس والعمدر والددخل ومسدتوى التعلديم والمهندة
والساللة والخلفية اإلثنية والدين ،أو أي سمة صغيرة ومحددة لتقسيم جمهور الناخبين كافة .ويفتدرض أن
الناخبين الذين ينتمون إلى مجموعة ديمغرافية معينة يقترعون بأصواتهم بالمنحى واألسلو عينهما.



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



إعادة االنتخاب:وتعنى أن المرشحة تخوض االنتخابات لمقعد شاغر حاليا.



اإلعلم :أى اإلعالم المستقل الذي يحظى بجمهور واسع.



اإلعالم اإللكتروني  :ويشمل التلفزيون والمذياع والهيئات اإلعالميدة التدى تسدتخدم الكلمدة المنطوقدة أو
الفي ددديو مقاب ددل اإلع ددالم المطب ددوع ال ددذى يس ددتخدم الكلم ددة المطبوع ددة و /أو الص ددورة الفوتوغرافي ددة .انظ ددر:
"اإلعالم المطبوع واإلعالم المقروء".



ابال لده مدن أجدل بثده وعرضده فدى
اإلعلم المدفوع..أو اإلعلم ببجر :أى إعدالن دعدائي تددفع الحملدة مقد ً
الوسائط اإلعالمية مثل التلفزيون والمذياع والصحافة.



اإلعةةلم المقةةروء :ويعنددى الصددحف والمجددالت المسددتقلة أو أي شددكل مددن أش دكال اإلعددالم الددذى يسددتخدم
الكلمة أو الصدورة الجامددة ،للتفريدق بينده وبدين اإلعدالم اإللكتروندي  ،الدذي يسدتخدم الكلمدة المسدموعة أو
المرئية أو الفيديو .انظر" "اإلعالم التقني أو اإلعالم".



اإلعةةلن الةةدعائي  :طريقددة لالتصددال بالندداخبين  ،تقددوم الحملددة بدددفع أجددر اإلعددالن لنقلدده عبددر الوسددائط
اإلعالمية .انظر" :الرسالة واإلعالم وكذلك اإلعالم المدفوع األجر".



إعياء الناخبين  :وهو توجه الناخبين إلى عدم التصويت للمرشحين الذين ال يعرفونهم او السباقات التى
ال يهتمون بها.
يرتفع إعياء الناخبين فى السبا التنافسي المنخفض أو فدى االقتدراع المتددني .انظدر" انخفداض النداخبين
أو سبا منخفض أو اقتراع متدن".
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أغلبيةةة المقتةةرعين :وتعنددى أغلبيددة المقتددرعين الددذين يدددلون بأصدواتهم فددي انتخددا
الناخبين التي تعنى  %23باإلضافة إلى ناخ



معددين وهددو عددن أغلبيددة

واحد .انظر" "أغلبية الناخبين".

أغلبية النةاخبين :وتعندى خمسدين فدى المائدة مدن النداخبين باإلضدافة إلدى ناخد

واحدد وهدذا يقابدل أغلبيدة

المقترعين انظر" :أغلبية المقترعين".


اقتةراع متةةدن :غالبددا مددا تكددون أقددل االنتخابدات أهميددة فددى أسددفل الئحددة االقتدراع .وغالبدا مددا تحصددل تلددك
القواعددد التددي فددي أدنددى الالئحددة علددى أقددل األص دوات ،النص دراف الندداخبين عنهددا أو لتعرضددهم لونهدداك
والتع  .انظر" "التنافس االنتخابي المنخفض أو تضاؤل الناخبين وكذلك إعياء الناخبين"



االتصةةال الهةةاتفي :وسدديلة لالتصددال بالندداخبين حيددث يقددوم المتطوعددون باالتصددال بالندداخبين عبددر الهدداتف
وقد تستخدم هذه الوسيلة آلقنداع النداخبين وتحديدد المؤيددين وحدث المقتدرعين للتوجده إلدى م اركدز االقتدراع
فى اليوم المحدد



الداء السةةةةابق :وه ددى ك ددل المعلومد ددات ع ددن االنتخابد دات الس ددابقة وعد دددد األصد دوات أو نس ددبة األص د دوات
الممنوحة لمرشحي حز معين أو لحز آخر له أيدلوجية متشابهة إذا كان هناك مرشحون متشابهون
أو انتخاب دات متعددددة يمكددن وضددع متوسددط النس د

المتنوعددة جميعهددا بعضددها مددع بعددض لمعرفددة األداء

الكلى.


إمكانية االقنةاع :وتعندي نسدبة النداخبين فدي اإلدارة االنتخابيدة الدذين ال يصدوتون علدى نمدط دائدم .بتعبيدر
آخر الناخبون فى دائدرة قدد يصدوتون لمرشدحة مدا ،فدى حدين ال يصدوتون آلخدر مماثدل فدي األيدلوجيدة أو
منددتم للحددز نفسدده فددي االنتخددا

نفسدده أو فددى دورتددين انتخددابتين متتددابعتين ،ويعددد هدؤالء الندداخبون غيددر

المستمرين على نمط واحد قابلين لوقنداع ،ونسدبة قابليدة إقنداع النداخبين فدى دائدرة مدا قدد تدؤثر فدى مقددار
وسائل االتصال بالناخبين ونوعها في خظة الحملة للدائرة.


الم ةوال :أحددد الم دوارد الثالثددة لكددل حملددة انتخابيددة وتشددمل كددذلك الددزمن والبشددر ومددن األهميددة بمكددان أن
تحدد ما المبلغ الذي سيكلفك إياه كل نشاط للحملة وخطط لذلك .انظر" :موارد الحملة والميزانية".



انتخةةةاب تكميلةةةي :أى انتخ ددا

ال يج ددري ع ددادة ف ددى موع ددده المح دددد ،ولك ددن يج ددري لش ددغل فد دراط المقع ددد.

ويد ددنخفض – علد ددى األعد ددم عد دددد المقتد ددرعين فد ددى االنتخاب د دات التكميليد ددة أو الخاصد ددة .انظد ددر االنتخاب د دات
الخاصة.


انتخاب خاص جنئي  :وهو انتخدا
هذا االنتخا

يعقدد عدادة خدارج الجددول الزمندي ويكدون
تكميليدا لشدغر المقعدد وفدى
ً

ينخفض عدد المقترعين كما هو في االنتخا

التكميلية انظر االنتخا

التكميلي.
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انخفا

الناخبين  :في السباقات االنتخابية غير المهمة أو المنخفضة تكون أصوات المقتدرعين متدنيدة

ديئا عددن السددبا
وتقددل عددن األصدوات فددي السددباقات االنتخابيددة العاليددة ،ألن الندداخبين ال يعلددم معظمهددم شد ً

التنافسي أو عن المرشح وال يشعرون باالرتيا بالتصويت لمرشحين ال يعرفونهم.


انطلق جديد للسباق  :في بعض األنظمة عندما يتم إجراء انتخا

لتحديدد مدن الفدائز بأغلبيدة النداخبين

وحينما ال يحصل أى من المرشحين على أغلبية الناخبين في الددورة األولدى فدإن المرشدحين الدذين احدتال
أعلى القائمة بأغلبية األصوات فى الدورة األولى سينطلقان في سبا جديد.


انقسةةام االقت ةراع  :وذلددك عندددما يدددلى الندداخبون بأصدواتهم لمرشددح ثددم يدددلون بأصدواتهم لمرشددح آخددر مددن
حز مختلف أو لده انتمداء إيدديولوجي مختلدف علدى بطاقدة االقتدراع نفسدها وفدى االقتدراع نفسده فالنداخبون
الذين ينقسمون فى اقتراعاتهم يعدون قابلين لالقتناع برسالة الحملة انظر إمكانية اإلقناع 3



أولويات النةاخبين :غالبدا مدا يهدتم النداخبون باألشدياء التدي تعنديهم مثدل وظدائفهم أو تعلديم أطفدالهم وغالبدا
م ددا يت ارجد دع اهتم ددامهم بقض ددايا السياس ددات العام ددة الت ددى ال يملك ددون الس دديطرة عليه ددا ويقتض ددى األم ددر م ددن
المرشحين التحدث إلى الناخبين عن األشياء التي تهمهم.



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



بحةةث المرشةةحة :ويتضددمن كافددة المعلومددات ،سدديئة كانددت أم جيدددة التددي تجمعهددا الحملددة عددن مرشددحتها
ويمثل ذلك جزًءا من األبحاث التى ينبغي إجراؤها فى مستهل الحملة .انظر :البحث.



البحاث االستقصائية:هى كل المعلومات التى سدتؤثر فدى هدذا االنتخدا

 ،والتدى يمكدن للحملدة جمعهدا.

وق ددد تتض ددمن المعلوم ددات قواع ددد االنتخابد دات وال دددوائر والن دداخبين واالنتخابد دات الس ددابقة واالنتخ ددا

المقب ددل

ومعلوم دات عددن مرشددحك والمنافس ددين األقويدداء .واجددراء البحددوث ه ددى الخطددوة األول ددى لجمددع اس ددتراتيجية
الحملة والخطة.


البحوث عن المنافسةين :وهدى المعلومدات التدي تجمعهدا الحملدة لتحديدد المنافسدين األقوياء د سدواء كاندت
سيئة أو جيدة ،وهى تعد جزًءا من البحوث التى ينبغي إجراؤها فى مستهل الحملة .انظر :البحث.



البرنامج  :وهو برنامج الحز أو المرشح ،ويبين ما سيعمله تجداه عددة قضدايا مهمدة للناخد

والبرندامج

ليس رسالة انظر الرسالة والبرنامج االنتخابى.


برنةةامج أصةةدقاء الحملةةة:مددنهج لالتصددال بالندداخبين حيددث يوافددق المتطوعددون علددى االتصددال بأصدددقائهم
وزمالئهم عبر البريد أو الهاتف وحثهم على االقتراع لصالح المرشحة.
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البرنةةامج اال نتخةةابى :غالبددا مددايبين فيدده الح دز السياسددي أو المرشددح مددا يعدددون بإنجددازه حددين ينتخبددون،
والبرنامج ليس رسالة انتخابية .انظر":البرنامج".



برنةةامج الجلسةةات غيةةر الرسةةمية  :سلسددلة مددن جلسددات القهددوة فددي منددازل مختلفددة للمؤيدددين خددالل فت درة
الحملددة وهددذه الجلسددات تتطل د

مكثف دا وقددد يقتضددي األمددر تحديددد شددخص متفددرط كامددل
جهد ًددا شدداًقا ووقتددا ً

التفرط لتنظيم تلك الجلسات والدعوات .انظر" :جلسات القهوة  /الشاى".


البريد :وسيلة لالتصال بالناخبين ،فترسل أدبيات الحملة إلى الناخبين عبدر البريدد ويمكدن لتلدك األدبيدات
استهداف الناخبين جغرافيا أو ديمغرافيا وفقا لنوع الملف أو قائمة الناخبين المتوفرة لديك



بطاقةةات اقتةراع الغةةائبين :وهددى بطاقدات اقتدراع يسددتخدمها الناخد
االقتراع ألسبا

الدذي ال يسددتطيع الوصددول إلددى م اركددز

ناجمة عن إعاقة جسدية ،أو لغيابه عن الدائرة فدي اليدوم المحددد لالقتدراع .وترسدل غالبدا

بالبريد إلى الهيئة االنتخابية قبل اليوم المحدد لالقتراع .انظر بطاقات االنتخابات.


بطاقةةة االقت ةراع :وهددى الوثيقددة الرسددمية التددى يسددتخدمها الناخد

لددودالء بصددوته واالقتدراع  ،ونقددل صددوته

االنتخابي إلى العامة.


بطاقة الك
له ،ويج



:هي قطعة معيارية من أدبيات الحملة تستخدم لوصدف المرشدحة وتقدديم األسدبا

لالقتدراع

أن تتضمن خالصة واضحة لرسالة الحملة .انظر":أدبيات الحملة والرسالة".

البقاء على الرسالة :عنددما يسدتمر المرشدح أو الحملدة فدى إيصدال الرسدالة أو المضدمون فدي أى فرصدة
سانحة ،فالمنافس غالبا ما يحاول أن يجر لحملة بعيدا عن تكرار رسالتها .ومن المهم تفادي وقوع ذلك.



بةةلص صةةحفي  :وهددى المعلومددات التدي تتيحهددا الحملددة للم ارسددلين أو العداملين فددى اإلعددالم توضددح موقددف
المرشح عن قضية ما أو حدث  ،وتكت



بنو الهات

غالبا فى صيغة قصة خبرية.
البالغات الصحفية ً

 (:مراكز االتصال الهاتفي ) وهدو المكدان الدذى فيده عددد مدن خطدوط الهداتف والمتطدوعين

الذين يشكلون مجموعة لالتصال بالناخبين.


التباين :وهو استخدام رسدالة الحملدة السدتعراض الفدرو والتبايندات بدين المرشدحين عندد مقارندة بعضدهم
ببعض ومن المهم أن تقدم للناخ



خيار واضحا .انظر" :الرسالة والمصداقية".
ًا

التبةةرع المباشةةر عبةةر البريةةد :إرسددال خطددا

بريدددي للندداخبين يطلد

مددنهم التبددرع لمنظمددة مددا أو لحددز

سياسي أو لمرشحة.
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تةةر أو إلقةةاء الدبيةةات :وسدديلة لالتصددال بالندداخبين حيددث يددذه
األدبيات من أسفل البا



وألنهددم ال يطرقددون البددا

المتطوعددون مددن بددا

في كل مسكن في الدائرة.
وال يتحدددثون إلددى الندداخبين فهددذه الوسدديلة أقددل فعاليددة لالتصددال بالندداخبين وأقددل

إقناعا للناخبين ولكن يمكن إنجازها بسرعة أكبر .انظر":أدبيات الحملة ومن با


إلددى بددا

إللقدداء

إلى با ".

التعةةرف علةةى االسةةم :تعددرف الندداخبين علددى أسددماء المرشددحين .وغالبددا مددا يعددرف الندداخبون القليددل عددن
المرشددحين ولددذلك يقترعددون للمرشددح الددذي يتعرفددون علددى اسددمه .ومددن المهددم علددى المرشددحين أن يجعل دوا
الن دداخبين ق ددادرين عل ددى الد دربط ب ددين أس ددماء المرش ددحين والرس ددالة ألن االس ددم وح ددده س دديظهر عل ددى الئح ددة
االقتراع.



التكتي ة  :وهددى الوسدديلة التددي مددن خاللهددا يددتم اسددتغالل مدوارد الحملددة علددى نحددو اسددتراتيجى فددي تحقيددق
هدف الحملة



التكنولوجيةةات اال نتخابيةةة :يشددير هددذا المصددطلح إلددى األفكددار المعقدددة أو الحيددل المدداهرة إلقندداع الندداخبين
بالتصدويت للمرشددحة .ال يتضددمن هددذا الكتيد

أيددة حيددل أو مندداهج معقدددة .بددل كددل هددذه األسددالي

تتطلد

الكثير من الجهد الشا يوما بعد يوم .انظر مناهج االنتخابات.


تنافس شديد :وتعنى حملة انتخابية لمقعد معين يهتم به الناخبون ويرغبون فى متابعة الحدث االنتخابى
عنه واالنتخابات ذات التنافس الشديد تحصل على عدد كبير من المقترعين .انظر تنافس منخفض



تنافس منخف

 :أية حملة انتخابية لمقعد انتخابي معين ال يهتم به الناخبون وربمدا ال يكترثدون بده البتدة

انظر تنافس شديد واقتراع متدن.


تونيةةةع الدبيةةةات :وسدديلة لالتص ددال بالندداخبين حي ددث يق ددوم المتطوعددون بتوزي ددع أدبيددات الحمل ددة للن دداخبين
المحتشدددين فددي تجمعددات كبي درة مثددل العمددال الددذين يغددادرون المصددنع فددى نهايددة الدددوام أو المتنقلددين فددى
وسائل المواصالت عند توقفهم فى محطات االنتظار أو المتسوقين .انظر" :أدبيات الحملة".



جامع التبرعات :وهو الشخص الذى يحث أو يجمع التبرعات للحملة عبر أي وسيلة.



جلسات ة القهوة  /الشاي :وتعقد تلك الجلسات فى مندزل متطدوع أو شدخص مدن المؤيددين حتدى يدتمكن
أصددحا

ذلددك المضدديف مددن مقابلددة المرشددحة .ومددن جوانبهددا اإليجابيددة أنهددا تتدديح االتصددال مددع المرشددحة

وجها لوجه .كذلك يمكن استخدامها لجمع التبرعات من صغار المساهمين .انظر" :برنامج القهوة".

114



الجماعات المتضامنة :وهى مجموعة ديمغرافية متشابهة أو لها مصدالح متماثلدة مدع مجموعدة ديمغرافيدة
أخرى .فعلى سبيل المثال ،قد يكون للمدرسدين مصدالح مشدتركة مدع األمهدات لتحسدين التعلديم .لدذلك يعدد
المدرسون واألمهات من المجموعات المتضامنة.



حافظة إعلمية :وهدى حافظدة مدن المعلومدات تطورهدا الحملدة وتقددمها للصدحافة إلتاحدة معلومدات أكثدر
عددن المرشددح وتتضددمن الحافظددة اإلعالميددة فددي الغال د
تعلددن عددن ترشدديحه أو الخط د

سدديرة المرشددح وصددورته ونسددخة للددبالط الصددحفي

أو البيانددات الصددحافية موضددحة أو ار البحددث حددول المواقددف مددع نسددخة

للتغطية الجيدة التى أعدتها الحملة ونس من أدبيات الحملة.


حنبةةي :أى شددخص أو أى أمددر ينتمددي إلددى حددز سياسددي وحددين يكددون االنتخددا

حز ًبي دا فددذلك يعنددى أن

االنتماء الحزبي له شأن كبير وربما موضوع على الئحة االقتراع .انظر":غير حزبى".


الحملةةةةة  :وه ددذه تشد ددير إلدددى المنظمد ددة المش ددكلة النتخ ددا

مرشد ددح مع ددين ،أو الد ددزمن المسدددتغر لعمليد ددة

االنتخا .


حملةةة االنترنةةت :أي وسدديلة لالتصددال بالندداخبين تسددتخدم أجهدزة الحاسددو وطددر االتصددال عبددر الشددبكة
وتتضمن تلك الوسيلة تطوير موقع للحملدة فدي شدبكة االتصدال الدوليدة ورغدم أن وسديلة االتصدال تلدك ال
تعدد مكلفددة غيددر أنهددا ليسددت فعالددة كوسدديلة لالتصددال بالناخد
وانما تطل

من الناخ

المجئ إليها.

ألنهددا ال تبددذل جهد ًددا للوصددول إلددى الناخد



دائم د دا وباسد ددتمرار
الحملةةةةة المسةةةةتمرة :وتعند ددى المفهد ددوم الد ددذي يقضد ددى بد ددأن المرشد ددحة والحد ددز يعمد ددالن ً
لالنتخابات المقبلة وال يتريثون حتى الموعد المحدد لالنتخابات للشروع فى إيصال الرسالة.



حملة فاعلة :وهى الحملة التى لها استراتيجية وخطة لتحقيق تلك االستراتجية ،تضع هدذه الحملدة جددول
أعمالها لالنتخابات وتدرك تماما ما سيواجهها من المنافسين .انظر" :الحملة المنفعلة".



حملةةة منفعلةةة :هددى الحملددة التددي تسددتنفذ مواردهددا للددردود فددى األرضددية السياسددية  ،أو مددا يحدددث خددالل
االنتخاب دات  :وهددى الحملددة التددى تفتقددر إلددى الخطددة وتتخلددف عددن انجدداز عملهددا  ،وال يمكددن النظددر إلددى
الخلف لوضع جدول األعمال .انظر" :حملة فاعلة".



شفهيا لمجموعة من الناس ،أو لحشد من المستمعين.
الخطبة  :تعد عادة بمالحظات تقدم
ً



خطبةةة قاعديةةة :وهددى خطبددة معياريددة يقولهددا المرشددح فددى عدددة مناسددبات .وينبغددى أن تحتددوى علددى رسددالة
الحملة فى صميمها على أن تردد فى كل فرصة سانحة.
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خطة الحملة :هي الوثيقة المكتوبة التي تجمع البحدوث الهامدة واالسدتهداف والرسدالة واسدتراتيجية الحملدة
وينبغي إعداد كل ذلك فى مسودة فى مستهل الحملة وتزويدها بسبل التنفيذ خطوة بعد خطوة وصوًال إلدى
اليوم المحدد لالقتراع.



خلق الحدث العةام :أيدة محاولدة تقدوم بهدا الحملدة لجمدع حشدد مدن النداس وعلدى العمدوم األشدخاص الدذين
تجمعه ددم الحمل ددة ه ددم ف ددي غالد د

األم ددر م ددن المؤي دددين ولك ددن الح دددث نفس دده ق ددد يج ددذ

اهتم ددام التغطي ددة

اإلعالميددة فيددؤثر بددذالك فددي الندداخبين اآلخدرين .ويمكدن كددذلك اسددتخدام صددنع الحدددث فددى جمددع التبرعددات
وتجديد نشاط المؤيدين وطاقتهم.


الدائرة  :وهى المنطقة الجغرافية المحددة التى ستجري فيها االنتخابات وسيمثلها المرشحة الفائز.



وغالبا يكون للدائرة مركز اقتراع واحد.
الدائرة اال نتخابية  :وهى أصغر دائرة تتعلق باالنتخابات
ً



دائةةرة انتخابيةةة متبرجحةةة :وهددى دائ درة صددغيرة ضددمن الدددائرة االنتخابيددة ولهددا تدداري مددن االقت دراع ألح د از
مختلفدة أو أيدددلوجيات متفاوتددة فددى االنتخدا

نفسدده أو فددى انتخابدات مختلفدة ويعددد هدؤالء الندداخبون ضددمن

الممكن إقناعهم إذا تم التوصل إليهم برسالة حملدة بعيددة جيددة أو بمعلومدات أخدرى .انظدر ناخد

ممكدن

اإلقناع.


دائرة متبرجحة :وهى دائرة انتخابية لها تاري من االقتراع ألح از مختلفة وعلى نحو متفداوت للمرشدحين
فددى االنتخددا

نفسدده أو فددى دورتددين متعدداقبتين ألنهددا تتددأرجح بددين اليمددين واليسددار وبددين األحد از

المختلفددة

والمرشحين المختلفين ويعد مهما أن تنفق الحملة مواردها إلقناع النداخبين فدى هدذه الددائرة لضدمان الفدوز
بأصواتهم ،انظر إمكانية اإلقناع.


غالب دا دائ درة كبي درة تتضددمن عدددة دوائددر فرعيددة أو حددين يشددترك أكثددر مددن
دائةةرة واسةةةعة النطةةاق :وتعنددي ً
مرشحةفى الدائرة نفسدها  ،قدد يخدوض المرشدحة لمنصد

المحدافب االنتخابدات علدى دائدرة واسدعة النطدا

بينما المرشحون لعضوية مجلدس المديندة ( البلديدة ) يخوضدون االنتخابدات فدي دوائدرهم المحدددة .انظدر:
"انتخابات متعددة الصالحية".


الرسةةالة :صدديغة محددددة مددن المعلومددات الصددادقة يقددوم المرشددحة والحملددة بإيصددالها علددى الدددوام إلتاحددة
األسبا



المقنعة للناخبين باالقت ارع للمرشحة.

السباق اال نتخابي :تقارن الحملة االنتخابية غالبا بحلبة السبا  ،حيث يتسابق المرشدحون للفدوز بمقعدد
انتخابى عق

خوض االنتخابات.
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غالبدا بحلبدة السدبا  ،حيدث يتسدابق المرشدحون للفدوز
السباق التنافسي للمقعد  :تقارن الحملة االنتخابية ً



السجل النمني للحملة  :وتعني السدجل المسدتخدم لتحديدد الجددول الزمندي لوحدداث واالتصدال بالنداخبين

بالمقعد .انظر":السبا " .

في الحملة ويج

أن يكون ذلك السجل عام ورئيسي ،يتضمن القول الفصل لكدل مدا يددور فدى الحملدة (

غالبدا سدجل كبيدر معلدق علدى
فإن لم يرصدد أمدر فدي السدجل فمعندى ذلدك أنده لدن يحددث) .ويكدون هنداك ً
كامال).
الجدار ( ولذلك ال يكون ً


السحب  :وتعنى ضمان ذها

الناخبين المؤيدين للمرشح إلى مراكز االقتدراع فدي اليدوم المحددد لدودالء

بأصدواتهم للمرشددح .وينبغددي للحملددة أن تعمدل كددل شددئ لسددح
صوتك " والسح


الندداخبين إلدى م اركددز االقتدراع .انظددر أمددنح

األعمى.

السحب العمى :في المنداطق التدى يتدوفر عددد ال يسدتهان بده مدن المؤيددين للمرشدحة – ولنقدل سدتة مدن
كددل عش درة ندداخبين يؤيدددون المرشددحة .فلددو تددم تشددجيع كددل شددخص فددى المنطقددة لالقت دراع فددذلك يعنددى "
السح



األعمى " لمراكز االقتراع .انظر " امنح صوتك" ،ومراكز االقتراع.

المسةةةئول اإلعلمةةةي  :وهددو شددخص مددن الحملددة مس دئول عددن التعامددل مددع اإلعددالم .انظددر":اإلعددالم
والصحافة".



سةةةمات الرسةةةالة :ينبغ ددي أن تكددون الرس ددالة قصدديرة وص ددادقة وذات مص ددداقية ومقنعددة وهام ددة للن دداخبين،
وتوضح التباينات مقابل المنافسين ،وتخاط



القل

( الوجدان ) ومستهدفة وتكرر دائما.

سوال الحلبة أو سباق الخيل :سؤال لالستطالع السياسي يتوجه بالقول إذا عقدت االنتخابات اليوم فهدل
ستقترع لصالح المرشدحة " ن " اوالمرشدحة " ه "؟ وهدذا السدؤال أقدل أهميد ًة للحملدة ألن اإلجابدة عليده لدن
تتضددمن الدددوافع واألسددبا

وسدؤال الحلبددة الددذي أهميددة هددو عنددد م اركددز االقتدراع فددى اليددوم المحدددد لالقتددراع

انظر االستطالع السياسي.


النطاق اإلعلمي للحملة :وتعني المنطقة الجغرافية التي يصل إليها اإلعالم في نطا معدين قدد تكدون
صحيفة متداولة داخل نطا مدينة والمعمورة المجاورة ،أو محطة تلفازية يمتد بثها داخل نطا معين.



شرائ

متقاطعة :وهى مجموعات صغيرة داخل التقسيمات الديمغرافية وأعضداؤها يشدتركون مدع الشدرائح

الديمغرافية األخرى.


الشعار :وهو عبارة مقتضبة قد تذكر الناخبين بتحديد المرشح أو الحملة والشعار ليس هو الرسالة.
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مسةةةئول الصةةةورة اإلعلميةةةة  :هن دداك العدي ددد مددن األشددخاص الددذين يمتلك ددون أدنددى الخب درات ويتزلف ددون
للمرشحين لددفعهم إلدى التفكيدر بدأن االنتخابدات معقددة وهنداك بعدض الحيدل التدى يمكدن للمرشدحين عملهدا
لخداع الناخبين.
غالب دا عددن التحليددل النفسدداني للندداخبين .المرشددحون الكس دالى الددذين يتطلعددون
ويتحدددث أولئددك األشددخاص ً
دائما إلى نتائج سهلة وسريعة ينقادون لتوجيهات أولئدك األشدخاص ويمضدون الكثيدر مدن الوقدت وينفقدون
ً
الكثير من المال .انظر":محترفو الحملة".



الصحافة  :أسئلة وأجوبة :وهى فرصة للصحافة لتوجيه األسئلة وتلقى اإلجابات من المرشح.



الصةةةحافة واإلعةةةلم  :أي حدددث تخط ددط لدده الحمل ددة وت دددعو الص ددحافة واألع ددالم إلتاحددة اإلط ددالع عل ددى
المعلومات عن حملة أو عن قضية معينة.



صفات قيادية :وهى السمات المحددة التى يأمل الناس توفرها في ممثليهم.



صندوق الرسالة :وهو تمرين يمنح الحملة الرؤية لما يمكن أن يقال في االنتخابات :مدا نقولده نحدن عدن
أنفسنا وما نقوله عن المنافسين وما يقولونه هم عن أنفسهم وما يقولونه عنا وهذا يتيح لك صدورة مكتملدة
نسبيا عن كل شئ سيقال خالل الحملة االنتخابية  ،وينبغي أن يتديح للحملدة النقدائض الواضدحة والتبداين
بينك وبين المنافسين.



طرق البواب :وتعنى االنتقال من با

إلى با  ،ومن شقة إلى شقة ،ومن منزل إلى منزل ومن ناخ

إلى آخر لتوصيل رسالة الحملة واقناع الناخبين وتحديد المؤيدين ،انظر من با


إلى با .

عربات إعلميةة  :وهدى السديارات والعربدات التدي تحمدل مكبدرات الصدوت وتتجدول فدى الددائرة معلندة عدن
الرسالة وتعد جزًءا من منهج المرئيات لالتصال بالناخ .



عنق النجاجة :يسدتخدم ذلدك المصدطلح لوصدف شدخص مدا أو مكدان أو منصد

يسدب

عرقلدة أو مندع

تدفق المعلومات أو األنشطة األخرى.


غيةةر حنبةةي :وذلددك عندددما ي درتبط شددخص مددا أو أمددر مددا بكددل األح د از
االنتخا

أو ال ي درتبط بحددز معددين أمددا

غير الحزبي يعندى أن كدل المرشدحين ال ينتمدون إلدى أحد از معيندة أو أن أحدزابهم غيدر مدوندة

فى الئحة االقتراع .أمدا المنظمدة غيدر الحزبيدة فيعندي تلدك المنظمدة غيدر المرتبطدة بداألح از وتضدم عددة
أح از مختلفة وذلك لتفادى االنتماء إلى حز معين.


غالب دا مجموعددة صددنع الق درار ويتكددون مددن المستشددارين الرئيس ديين للمرشددحة وفددى
فريةةق الحملةةة :ويضددم ً
بعض الحاالت قد يضم فريق الحملة لجنة الحملة وكل العاملين فى الحملة .انظر":لجنة الحملة".
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قةةادة الةرأى :وهددم األشددخاص الدذين يسددتطيعون التددأثير فددي األهددالي المحيطدين بهددم وقددد يكونددون مددن قددادة
جدا أن تفوز
المنظمات المدنية ومن قادة ال أرى وأعضاء الهيئات اإلعالمية وأعيان المجتمع ومن المهم ً

بتأييد أولئك األشخاص في مرحلة مبكرة للحملة .انظر":المصادقة".

على كل الحمالت تكرار رسالة مقنعة لجمهور الناخبين.



القاعدة الذهبية :يج



قاعدة الموارد المحدودة  :وتعنى أن أى قرار لعمل ما هو فى الوقت نفسه قرار بعدم عمل شئ مختلف
فلكدل حملددة عددد محدددود مددن المدوارد وهددى الدزمن والمددال والبشددر .وينبغدي أن تتخددذ القدرار السددتغالل تلددك
الموارد ،كذلك يعد من المهم أن يكون لك خطة حملة مكتوبة توضح االستراتيجية.



قانون "مورفي" :أي أمر ممكن أن يسوء سيسوء.



قائمةةةة حنبيةةةة :وهددى نمددط للتصددويت واالقتددراع وذلددك عندددما يصددوت الندداخبون لحددز ثددم يقددوم الحددز
باختيار المرشحين وفقا لنسبة التصويت التى حصل عليها.



القضايا :وهى حلول أو جزء من حلول لمعضلة ما فاألزمة االقتصادية تعد معضلة وليسدت قضدية دعدم
اإلعفدداءات الض دريبية لتشددجيع االسددتثمار أوًال ،أو دفددع المعاشددات التقاعديددة هددى أفكددار جيدددة وربمددا تعددد
قضايا.



قواعد اال نتخابات :أي قواعد أو قوانين تتبعها لجنة االنتخابات على أى نحو كان.



القيم  :وهى المبادئ التي تعد مرغوبة لدى الناخبين.



مسةةئول العلقةةات العامةةة :وهددو الشددخص المسددئول عددن تنظدديم متطددوعين ،وأحيانددا يمكددن انتخابده لددذلك.
انظر" :الدائرة االنتخابية".



كسةب اإلعةلم :أيدة تغطيددة للحملدة فدى الصدحافة واإلعدالم وتسددمى " كسد

اإلعدالم " للتفرقدة بينهدا وبددين

دطر مدن وقتهدا لدئال يسدتهان
غالبا ما ستبذل ش ًا
األعالم المدفوع أو اإلعالم بأجر .وذلك يعنى أن الحملة ً

به من جهدها للحصول على تغطية إعالمية جيدة.


اللعب السياسةي :يعندى كدل شدخص يهدتم بالسياسدة فدى المنطقدة والدذي قدد يدؤثر بطريقدة أو بدأخرى فدي
الحملة.



الفتةةات أم ةام المنةةانل :وهددى الفتددات كبيدرة عليهددا اسددم المرشددحة والمقعددد االنتخددابى وتوضددع عنددد مددداخل
المسدداكن ومن دداطق أخددرى عل ددى مقربددة م ددن الطد در وتعددد الالفت ددات الكبيددرة جي دددة ألنه ددا تض دداعف ف ددرص
التعرف على المرشحة وتذكير الناخبين باالقتراع .انظر" :المرئيات".
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لجنةةة اال نتخابةات :وهددى عددادة هيئددة غيددر حزبيددة يددتم تشددكيلها لوشدراف علددى االنتخابدات وضددمان سدديرها
بنزاهة.انظر" :هيئة االنتخابات".



المكتةةب التنفيةةةذي :وتكددون عددادة مجموعددة صددنع الق درار فددي الحملددة وتتكددون مددن المستشددارين الرئيسددين
للمرشحة.انظر" :فريق الحملة".



المتطوع  :هو مؤيد للمرشح ويقضى بعض الوقت مع العموم لمساعدة الحملة دون مقابل أو أجر.
في دائرة يفوز به المرشحون لمقاعد متعددة.



متعدد المقاعد :انتخا



المجدول :هو شخص من الحملة مسئول عن السجل العام للحملة والسجل الزمني للمرشح والردود علدى
الدعوات.



المجلس االستشاري :مصطلح يستخدم لوصف المستشارين الرئيسين للمرشحة وينضدمون بصدورة غيدر
رسمية حتى ال يجذبوا اهتمام اآلخرين.



مجموعة التركين :منهج للبحث االجتماعى حيدث يدتم جمدع مجموعدة مدن األشدخاص وطدر سلسدلة مدن
األسئلة عليهم بغرض الحصول على معلومات كمية عن المواقدف العامدة للجمداهير واختبدار ردود الفعدل
تجاه معلومات ورساالت متنوعة .انظر" :االستطالع السياسي".



محترفو الحملة :وتشمل األشخاص الذين تتوفر لهم خبرات فى تنفيذ العديد من الحمالت السابقة وتددفع
دور للعمددل فددى الحملددة وه دؤالء األشددخاص يدددركون أهميددة العمددل الشددا والددالزم إلقندداع الندداخبين
لهددم أجد ًا
وتحقيق الفوز واألمر برمته ال ينطوي على إتباع الحيل كما ال تتوفر طر مختصرة.



مةةدير الحملةةةة :الشددخص المسددئول عددن اإلش دراف علددى تطددوير االسددتراتيجيات والشددئون اليوميددة إلج دراء
الحملة وال يمكن للمرشحة تولى أدارة الحملة.



المنسةةةق الميةةةداني :وهددو ف ددى هيئددة العدداملين فددى الحملددة والمسددئول عددن تنظدديم االتصددال المباشددر مددع
الناخبين عبر المرشحة أو المتطوع.



المرشحة :وتعني الشخص الذي يخوض االنتخابات للفوز بمقعد انتخابى ويتضمن دور المرشحة العمل
على مقابلة الناخبين والمساهمين المحتملين لتقديم التبرعات للحملة واقناعهم بداالقتراع لصدالح المرشدحة.
وال يمكن للمرشحة أن تتولى منص

مدير الحملة المسئول عن تطوير االسدتراتيجيات والشدؤون اليوميدة

لسير الحملة.


مركن انتخابى :المقر المعين حيث يتجه المقترعون لودالء بأصواتهم.
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المرئيات  :وسيلة لالتصال بالناخبين يظهر فيها اسم المرشح وتمثل الشعارات المرسومة والمكتوبة ومدا
يكت د

علددى الالفتددات أو أي شددئ آخددر فبمجددرد رؤيتهددا لوقددت كدداف يمكددن التعددرف علددى اسددم المرشددح

ولكنها ال تقنع كثي ار الناخبين برسالة الحملة.


المساهمات :وهى األموال التي يتم التبرع بها للحملة السياسية أو التى تمنح دون شروط معينة.



المشةةاركة اال نتخابيةةة :هددى إحدددى صددور المشدداركة السياسددية ،وهددي :عمليددة يقددوم مددن خاللهددا الفددرد أو
الجماعد ددة باإلسد ددهام الحد ددر وال د دواعى والمد ددنظم فد ددى صد ددياغة نمد ددط الحيد دداة السياسد ددية مد ددن خد ددالل صد ددندو
االنتخاب د دات" .وعد ددادة مد ددا تقد دداس درجد ددة المشد دداركة االنتخابيد ددة فد ددى االنتخاب د دات العامد ددة وفد ددق العديد ددد مد ددن
اإلحصدداءات ،التددى ترصددد عدددد المرشددحين ،وعدددد األحد از والقددوى السياسددية المشدداركة فدى االنتخاب دات،
وعدد الناخبين المقيدين بالجداول االنتخابيدة ،واجمدإلى األصدوات ،ونسدبة اإلدالء باألصدوات ،واألصدوات
الباطلة ،واألصوات الصحيحة ..ال .



المشاركة السياسية :ذلك النشاط الذى يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار
دلميا أم
عفويددا ،متواصد ًدال أو
جماعيددا،
فرديددا أم
متقطعددا ،سد ً
منظمددا أو ً
ً
الحك دومى ،س دواء أكددان هددذا النشدداط ً
ً
ً
فعاال أم غير فعال.
عيا أم غير شرعىً ،
ً
عنيفا ،شر ً



المصةةةادقة :المص ددادقة تكتد د

أو تعل ددن م ددن ق ددادة الد درأى أو المنظم ددات الم ددؤثرة ف ددى أتباعه ددا أو الن دداخبين

اآلخرين لدعم المرشحة واالقتراع له .انظر" :قادة ال أرى".


المصداقية :وتعنى رؤية الناخبين ،إن كانت إيجابية أو سلبية ،عن المرشدحة أو الحدز  .ويمكدن للحملدة
أن توض ددح التب دداين باس ددتخدام رس ددالتها لرف ددع مص ددداقية مرش ددحتها ،وخف ددض مص ددداقية المن ددافس .انظ ددر:
"التباين والرسالة".



معلومات عن دائرة انتخابيةة :أى معلومدات يدتم جمعهدا عدن دائدرة انتخابيدة معيندة ،مثدل :قائمدة النداخبين
واجمالي المقترعين فى االنتخابات السابقة وحصيلة األصوات من االنتخا

السابق.

رسميا.
 /البديل :أى شخص ينو عن المرشح أو يمثله
ً



المفو



المقترعون :وهم الشريحة السكانية القادرة على االقتراع فى هذا االنتخا  .انظر" :الناخبون".



المقترعون  :وهم جزء من الناخبين يذهبون بالفعل إلى مراكز االقتدراع ويددلون بأصدواتهم ويمكدن اإلشدارة
إليهم كنسبة مئوية أو عدد صحيح.



المقترعون المحتملةون :عددد النداخبين الدذى يعتقدد أنده سديذه
االنتخا

إلدى م اركدز االقتدراع واإلدالء بصدوته فدي

المحدد أو التنافس االنتخابى.
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مقعد مفرد  :وهى دائرة انتخابية ذات مقعد واحد حيث ال يفوز إال مرشدح بالمقعدد الدذي تسدعى مدن أجلده
الحملة.



ملحظات متقاطعة :مقارنة أو مقابلة اإلجابات المختلفة لسؤال ما فى االستطالع السياسي لوجابدة عدن
األسد ددئلة األخد ددرى أو المعلومد ددات الديمغرافيد ددة فالمعلومد ددات الحقيقيد ددة لالسد ددتطالع السياسد ددي مسد ددتقاة مد ددن
المالحظات المتقاطعة انظر االستطالع السياسي.



الملصةقات :عالمدات كبيدرة تتضدمن اسدم المرشدح والمقعدد االنتخدابى ،ويمكدن وضدعها علدى زجداج النوافدذ
أو أعمدددة النددور .الملصددقات جيدددة لمضدداعفة فددرص التعددرف علددى اسددم المرشددح وتددذكير الندداخبين بيددوم
االقتراع .انظر" :المرئيات".



مل

الناخب :وهى القاعدة األساسية للمعلومات التي تحتوي على أسماء النداخبين وعنداوينهم فدى الددائرة

وملددف الناخ د

المتطددور قددد يحتددوى علددى معلومددات أخددرى عددن الندداخبين مثددل أرقددام ه دواتفهم وأعمددارهم

وتاريخهم السابق في االقتراع ويمكدن لاحد از

السياسدية والمرشدحين تطدوير ملدف الناخد

بصدورة أفضدل

بتحديد المؤيدين للمرشح أو القضايا التدى تهدم النداخبين والطريقدة الوحيددة لعمدل ذلدك هدى بالتوجده بسدؤال
الناخبين مباشرة.


مةةن بةةاب إلةةى بةةاب :وهددى طريقددة لالتصددال بالندداخبين ،حيدث تقددوم المرشددحة أو المتطوعددون بالتنقددل مددن
مسكن إلى مسكن والتحددث مباشدرة إلدى النداخبين .وتعدد مدن أفضدل األسدالي

المقنعدة للفدوز باألصدوات،

وجهدا مكثفين.
حين يقوم بها المرشحة برغم أنها تستهلك وقتًا
ً


المنةةافس  /الخصةةم :ويشددمل ذلددك المرشددحين الددذين ينافسددونك للفددوز بالمقعددد ويشدداركون مرشددحتك فددي
الئحة االقتراع نفسها.



منةاهج الحملةة :ال توجدد طدر ملتويدة أو تقنيدات مذهلدة لنيدل ثقدة النداخبين .وال يوجدد عددا العمدل الشدا
والمضني والمناهج الموضحة فى هذا الكتي .



منسةةق المتطةةوعين  :شددخص مددن هيئددة العدداملين فددي الحملددة مسددئول عددن اسددتقطا

المتطددوعين وجدولددة

أوقاتهم.


المنصب التشريعي :وهى وظيفة منتخبدة للمجلدس أو للكدونغرس أو هيئدة تتعامدل مدع التشدريعات .انظدر:
"المنص



التنفيذي".

المنصةةب التنفيةةةذي :وهددى وظيفددة منتخبددة تشددرف علددى مجريددات األمددور فددى الحكومددة مثددل  :المحددافب
وحاكم الوالية والرئيس .انظر" :المنص

الشريعي".
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موارد الحملة :الموارد المتاحة في العمل السياسي تقتصر على :الزمن والمال والبشر .ويمكن تقسيم كل
شددئ وفًق دا لتلددك الم دوارد الثالثددة ومددن األهميددة بمكددان أن تدددرك كددل حملددة صددغيرة كانددت أم كبي درة ضددرورة
استخدام كل مورد بأفضل السبل الفعالة وبقدر المستطاع.



المواعيةةةد النهائيةةةة للتسةةةجيل :وه ددى ال ددزمن المح دددد آلخ ددر ي ددوم يمك ددن للمرش ددحة التق دددم بملف دده للتس ددجيل
كمرشحة لمقعد معين.



المواق

:هذا يعنى وصف مشداعر النداخبين حدين يتجهدون لالنتخابدات هدل يشدعرون بالرضدا أم السدخط

وهل يطغى عليهم باألساس السرور والحبور أم تنتابهم مشاعر سيئة؟


الموضةةع علةةى اللئحةةة اال نتخابيةةة :وتعنددى المكددان المعددين علددى الئحددة المرشددحةين حيددث يظهددر اسددم
المرشددحة أو رم دزه االنتخددابى  3وان كددان هندداك الكثيددر مددن المرشددحةين علددى الالئحددة نفسددها ممددا يعنددى
زيددادة طددول البطاقددة  ،فددذلك سدديقود الندداخبين إلددى عدددم ق دراءة الالئحددة حتددى أدناهددا .ولددذل فددإن المرشددحة
الذي سيحظى بموقع في خضم نشاطها السياسى .انظر" :االستطالع السياسي واستطالع المتابعة".



المويدون  :هم الناخبون الذين تم تحديدهم من الحملة كأشخاص سيقترعون للمرشح أو للحدز فدى هدذا
االنتخا .



المينانيةةة :تشددير غالبددا إلددى مقدددار األم دوال التددى يتوقددع أنفاقهددا علددى جوان د

مختلفددة فددي الحملددة .كددذلك

ينبغى أ ،تقدر عدد األشخاص المطلوبين إلنجاز كل مهمة  ،والزمن الذى سوف تستغرقه كل مهمة من
المهام  ،وعلى ذلك النحو ستكون كذلك قد استكملت أعداد الميزانية لموردي الزمن والبشر 3


الناخبةةالثنى :وهددو الناخد

الددذي ينتمددي إلددى مجموعددة قوميددة أو دينيددة أو لغويددة معينددة وهددى مجموعددات

غالبا ما تندرج تحت التقسيمات الديمغرافية للسكان.


ناخب مستهدف  :وهو من الناخبين الذين تراهم الحملدة قدابلين لوقنداع بالرسدالة ويضديفون
هامشدا للفدوز
ً
انظر الرسالة وهامش الفوز.




الناخب :وهو أى شخص قادر على التصويت فى هذا االنتخا

ولهذا المقعد .انظر" :المقترعون".

النةةاخبون الممكةةن إقنةةاعهم :وهددم الندداخبون الددذين ال يصددوتون علددى نمددط معددين ومسددتمر أى يصددوتون
لمرشددحة مددا وال يصددوتون آلخددر مماثددل لدده باأليدلوجيددة أو مددن الحددز نفسدده فىاالنتخددابى نفسدده أو فددى
دورتدين انتخدابيتين متعداقبتين ويعتقددد أن هدوالء النداخبين ال يصدنفون بالرتبدداط بحدز

معدين أو بايدلوجيددة

معينة ولكن يمكن اقناعهم برسالة واضحة
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هةةةةامش الفةةةةون :عد دددد الند دداخبين المطل ددوبين لض ددمان تحقي ددق الفدددوز ف ددي االنتخابد دات للمرش ددحة .انظد ددر:
"االستهداف".



غالبا إلى عدد األصوات المطلوبة للفوز باالنتخابات.
الهدف اال نتخابى :ويشير ً



مراقبةةو الحةةنب :وتتكددون فددي الغال د

مددن أعضدداء ح دزبيين أو تشددكل مددن أح د از متعددددة لوش دراف علددى

االنتخابات وضمان سيرها بنزاهة وأمانة .انظر" :لجنة االنتخابات".


الوقت :وهدو مدن المدوارد الثالثدة للحملدة السياسدية ويكمدل مدورد المدال والمدورد البشدري ،والمهدم أن تحددد
كم سيستغر من الزمن لتحقيق نشاط ما.

ولذا ينبغي التخطيط لكل نشداط ويختلدف عدن المدوردين اآلخدرين ألن الوقدت نفسده ممندو لمختلدف الحمدالت
التي تخوض االنتخابات ولكن ال تستغله تلك الحمالت بالفعالية التامة نفسها.


يوم اال نتخاب :اليوم الذي يجيئ فيه الناخبون إلى مراكز االقتراع لودالء بأصواتهم وانتخا

قادتهم.
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مرفقات
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مرفقات
الملخص المفيد
 كم صوتا تحتاجين للفوز؟
 حددي أهدافك و من أين ستأتي هذه االصوات.
 ابحثى عن األسدس التدي تسداعدك فدي إقنداع االخدرين كدي يصدوتوا لدك ،وقدومى بصدياغة رسدالتك للحملدة
االنتخابية ،معلومات خاصة بك و قضاياك ،وكيفية التصويت لك.
 أوصلي هذه الرسالة إلى الناخبين و ذلك باستخدام كل الوسائل التي يمكن استخدامها في الحمالت.
 تابعي مع األشخاص الذين تحدثت معهم و قومى بتسجيل المعلومات الخاصة بهم.
 حثى الناخبين على التصويت في يوم االنتخابات.

بيان بهيكلة أو بنية الحملة:
االسم

المهام

رقم الهات
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البيان النمنى للحملة
النشاط

التاريخ

المنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةق النفقات
والمتطوعون

يوم االقتراع
قبل أسبوع من االقتراع
قبل أسبوعين من االقتراع
قبل ثلثة أسابيع من االقتراع
قبل أربعة أسابيع من االقتراع
قبل خمسة أسابيع من االقتراع
قبل ستة أسابيع من االقتراع
قبل سبعة أسابيع من االقتراع
قبل ثمانية أسابيع من االقتراع
قبل أربعة أشهر من يوم االقتراع
قبل خمسة أشهر من يوم االقتراع
قبل ستة أشهر من يوم االقتراع

االستهداف الجغرافي
أج

عن األسئلة لتحديد االستهداف الجغرافي لحملتك:

 -0أين يقطن كل المرشحين؟ هل هناك مناطق جغرافية مميزة بتأييدها ألي من المرشحين؟
-2

عدادا لالنتخابات وفق النظام الجغرافي والديمغرافى.
ضع قائمة بالمؤيدين األكثر است ً

-0

ضع قائمة باألشخاص غير المحتمل الحصول على تأييدهم والذين ستتنازل عنهم لمنافسيك.

-6

ما القضايا التي تهم هؤالء الناخبين؟
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التمرين  :مواننة التطوع
 -0ض ددع قائم ددة بك ددل أنش ددطة االتص ددال بالن دداخبين والت ددي ترغد د

حملت ددك ف ددى اس ددتخدامها وك ددن دقيق ددا ق دددر

قاما صحيحة كم عدد قطع األدبيات التى تود إيصالها؟
المستطاع
مستخدما أر ً
ً
كددم عدددد االتصدداالت الهاتفيددة التددى تنددوى القيددام بهددا؟ ومددا عدددد الخطددوط الهاتفيددة المتددوفر لددديك؟ كددم عدددد
المساكن التى تنوي زيارتها ،وكم تستغر تلك الزيارات من وقت،
-2

حدد عدد المتطوعين الذي ستحتاج إليه للقيام بكل مهمة ذكرتها بفعالية؟ كم من المهام يقدر المتطوع
على إنجازها فى غضون ساعة؟ وكم ساعة عمل إلنجاز المهمة كلها.

غالب دا علددى اسددتخدام
-0
وختام دا قددم بتق دددير ع دددد المتطددوعين الددذى سددتحتاج إليدده خددالل الحملددة؟ سددتقدر ً
ً
المتط ددوعين أنفس ددهم إلنج دداز مه ددام مختلف ددة وف ددى بع ددض األحد دوال ق ددد يك ددون المتط ددوع جي دددا ف ددى إجد دراء
االتصاالت الهاتفية وغير جيد فى وضع الالفتات .تذكر أنك سحتاج إلى استقطا

ضعفي المتطدوعين

الذين سحتاج إليهم لمهمة معينة.
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مراجع
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مراجع
-

إعداد مخطط حملة فعالة – شركاء فى المشاركة – مبادرة حملدة النسداء – المعهدد الدوطنى للشدئون الدوليدة –
لبنان 2336

-

بانوراما الثورة – إيمان حسن – مؤسسة الحياة األفضل – 2302

-

التطددور الددديمقراطى فددى مصددر – تقريددر حددول تعزيددز مشدداركة الم دراة فددى السياسددة وتنميددة األح د از

السياسددية

وتطوير العمليات االنتخابية – المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات " إيديا " 2330
-

تمثيل الفئات المهمشة فى المجالس المنتخبة – د.يسرى العزباوى 2302

-

توظيف االنترنت لغاية االتصال والتنظيم  -المعهد الديمقراطي الوطني – لبنان 2331

-

دليد د ددل إدارة الحمد د ددالت االنتخابيد د ددة لمرشد د ددحى المجد د ددالس المحليد د ددة المص د د درية – المعهد د ددد الجمهد د ددوري الد د دددولي
http://www.slideshare.net/kind_heart_eg/ss-10425189

-

دليل التخطيط للحمالت السياسية االنتخابية  -المعهد الديمقراطى الوطني – لبنان 2336
للعملية االنتخابية – دمحم عبدهلل خليل – محمود عبد الفتا 2306

-

دليل المراق

-

دليل هيكل الحملة االنتخابية للمرشحين – بوابة المرأة 2331

-

الديمقراطية فى مواجهدة التغييدر – دليدل إلدى تعزيدز مشداركة المدرأة فدى الحيداة السياسدية  -المعهدد الدديمقراطى
الوطني – لبنان 2302

-

ست خطوات للتخطيط للحملة االنتخابية– عرض تقديمى– NDI

-

قددوة التخطدديط ودقددة التنفيددذ – طريقددك األمثددل فددى حملتددك االنتخابيددة – مندداهج األكاديميددة الوطنيددة للعالقددات
العامة.

-

المص ددطلحات االنتخابي ددة – دلي ددل المت ددرجم للمص ددطلحات والعب ددارات الش ددائعة – المعهد دد ال ددديمقراطى للش ددئون
الدولية .2339

-

نسج العالقات مع الناخبين – المعهد الديمقراطى الوطنى .2333
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