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من احملمتل أ ن 

 %76أ ضوت 

 %15ال أ غرف 

من املسددؼد أ ن 

 %11أ ضوت 

هخخاابت جملس الشؼة الآن، ذا أ كميت ا   ا 

 ما يه احامتلية كيامم ابلخطويت؟ 
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 .و اكن ػىل  رأ سيم اخملاوف و الخحدايت اال كذطادية –طلحنا من املرصيني جسمية أ مه مخسة خماوف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هخخاابت ذات الطةل املواضيع الوطين ملناكشة سلسةل ورشات يطدرىا املؼيد ادلميلراطي من ثاهيةال  يه النرشة هىذ  .2012-2011املرصية  ابال 

ىل كادة ثؼاجل املشالك ال منية و اال كذطادية  اس خطالع الرأ ي لشير سخمترب: الناخدون يخطلؼوا ا 

مفةن  وحض للوضةع   مرصة ثؼطي الحياانت املخاحةة ضةورة أ   لرأ يااس خطالػات تؼد س خة أ شير من 

هخخاابت الربملاهية امللدةل، حير يخطلؼةوا ا ىل  املرصينياملخوكع أ ن يديل أ ػداد هحرية من  تب ضواهتم   اال 

ة  منذ أ جريل املةا،، ثبتةع ، و ابل خص الحطاةل و اجلرمييماهخخاب كيادات ثؼمل ػىل مؼاجلة مشاك 

%   85% و تلغةت 60الحطاةل ػىل رأ س كامئةة أ مه مخةس كايةااي للمرصةيني تنسة حة ال ثلةل غةن 

% لك شير و تلغةت 45سخمترب  ابلنس حة لل حور فييي ثب يت ك حد مطادر الللق تنس حة ال ثلل غن 

اخد ال مين لخطةل ا ىل و اس مترت اخملاوف من ارثفاع مؼدالت اجلرمية و كةل الخو  % ىذا الشير 56

 % منذ هناية شير رمايان 20جزايدة أ نرث من  81%

%   يوليةو 18% ملارهة تة 32مع تداية الس نة ادلراس ية، ظير الخؼلمي ك حد اللايااي اليامة تنس حة 

 %   أ جريل املا، 61% ملارهة تة 15املا،  و   امللاتل حراحؼت وس حة الفساد لدسجل 

هخخاتيةة فخةاوف النةاخدني و خمخلفة  ػديدة ىناك طرق ذا رؾحة    لةرت  رسةاةل اذلةةل اال  حرثيةة  ا 

هخخاتية فريق أ و حلزجمك ثدرية ابلنةاخدني، رةر   ثطةالاال   أ سةالية ثطةورر الرسةاةل و ػىل اذلةل اال 

 amorsy@ndi.orgمريس  أ محد االثطال تةة

هخخاتية   أ خدار الؼملية اال 

كررت اللجنة الؼليا لالهخخاابت ة   احامتغيا جرئاسة 

جراىمي ة  كدول طلحات البحش  مد فبةاملسدشار غحداملؼز ا 

 .أ نخوجر 24 اال زننيا ىل  لؼايوية جمليس الشؼة والشوري

هخخاابت حىت مساء السخت  وضل ػددو كد  املرحشني لال 

 330، وفرديةلاػد الاملغن  مرحًشا 6757أ نخوجر ا ىل  22

   لالك اجمللسني  كامئة حزتية

 

هخخاابتؼلد يو  احامتػا الليةل    فلر اللجنة الؼليا لال 

للمبحشني لال ػالن غن ال ػداد الهنائية  الثامنة مساءا

 و اخلطوات الالحلة  جملليس الشؼة و الشورى

 

غةن الخلسة  ت  موكؼيةا اال لرتةبوينٌل أ ػلنت اللجنة ػىل 

، ا ىل خاهةة الفةرديو دوائر  اللوامئ النسخيةالهنائية دلوائر 

هخخاتية  خرائ    وكت ساتق  و كد مت اال ػالن ادلوائر اال 

هخخاابت و ال وراق املطلوتة  رشوط غن  البحش لال 

 

لللوات املسلحة ػىل ثؼديالت كواهني  وافق اجمللس ال ػىل

جمليس الشؼة و الشةورى، ا ىل خاهةة ثؼةديالت كةاهون 

ابلايةغ  ة احللوق الس ياس ية  و ميرتن الخؼرف ػلاهةا مدارش 

 .ىنا

 

 

mailto:amorsy@ndi.org
http://gate.ahram.org.eg/News/129330.aspx
http://gate.ahram.org.eg/News/129610.aspx
http://youm7.com/News.asp?NewsID=519425&SecID=65
http://youm7.com/News.asp?NewsID=519425&SecID=65
http://youm7.com/News.asp?NewsID=519425&SecID=65
http://www.elections2011.eg/
http://www.elections2011.eg/index.php/2011-10-07-15-44-32/constituencies-list-lists
http://www.elections2011.eg/index.php/2011-10-07-15-44-32/constituencies-list-individuals
http://www.elections2011.eg/index.php/2011-10-07-15-44-32/constituencies-map
http://www.elections2011.eg/index.php/2011-10-07-15-44-32/constituencies-map
http://www.elections2011.eg/index.php/2011-10-09-15-51-23/2011-10-09-15-52-37
http://www.elections2011.eg/index.php/laws
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 :مارك وثسب، اسدشاري اال ػالم و اال ثطاالت ادلولية

آخرون  رسالخم يه ال • ش ئي غرف هفسم كدل أ ن يؼرفم أ

  .%100جس يطر ػليو الوحيد اذلي 

أ ولئم اذلرن ميرتن أ ن  –دد مجيورك املس هتدف )انخديم( ح•

و ضيؽ رسالخم هلم و ليس ملنافس يم أ و  –يطوثوا كل 

   أ ضدكائم 

حدد هلاط كوثم و ضؼفم  جية أ ن حرتون ضادكا و جسب ل •

ذا اكهت ىذه النلاط هتم انخديم   هفسم ا 

الآخررن من احؼل رسالخم حليلية انتؼة من جتارتم و جتارب •

 حوكل  دمع الرساةل تحؼظ ال مثةل و احللائق 

و يه وس يلخم الحتيد غهنا  ىذه كطخم  -اتق ػىل رسالخم •

 جلذب الناخدني 

 

 

 و حائزة ػىل حوائز ػديدة: CNNمراسةل ساتلة لة هيًل أ رينا، 

الخؼامل مع اال ػالم ال جية أ ن يؤخل ملرحةل الحلة  من امليم أ ن •

ػالمية يومية ثنرش رسالخم، ذلا   جية أ ن ثطور اسباثيجية ا 

اهدمج! للمزيد من ادلكة، جية احلد من ػدد ال شخاص •

هخخاتية  مس احلزب أ و اذلةل اال   املسموح هلم ابلخحدث اب 

ذا مل حرتن مس خؼدا و دليم الوكت و ‘ال ثلم ب• حراء ملاتةل ا 

ػداد ثشلك حيد  هن خاىزا  تب مثةل و كطص من املوارد لال 

 رسالخم  الواكع لخدمع

ال ثلل شيئا ػىل هن اثتخا ػىل رسالخم   لك مسائل اال ػالم  •

 الفيس حوك و شيئا أ خر   تيان حصفي 

 ثذهر! دامئا ما ي  الدسجيل كل، فرتن حذرا •

خاابت ضادكة  حتمك   • هن مس خؼد للرد غن ال س ئةل الطؼحة اب 

 غواطفم!

هخخاتية  اليت هظميا مئات الس يدات شارهن   مدرسة اذلالت اال 

 الوطين املؼيد ادلميلراطي

 
للحمالت ، هظم املؼيد دورات 2011أ نخوجر  4سخمترب و  9  الفبة تني 

هخخاتية للس يدات    أ نرث من  اهاشارك فحير  ،زالث مدن خمخلفةاال 

 حزب س يايس خمخلف  20س يدة من  230

 

حزب  14س يدة ممثلني لة 100  اال سرتندرية، شارك   ادلورة أ نرث من 

حزب  14س يدة من  80س يايس خمخلف  و   اللاىرة، اشبهت 

 أ حزاب   8س يدة ممثلني لة  60حرض ما يلرب من س يايس  و   أ سوان، 

 

ن مشارنة املرأ ة   الؼملية الس ياس ية يؼد أ مر ابلؽ ال مهية دلمع  ا 

ن املؼيد ادلميلراطي الوطين هي  تدمع و مساػدة  ادلميلراطية، ذلكل فا 

 الس يدات   تناء كدراهتم الفردية و ادلاغية يق مرص و دول الؼامل اخملخلفة 

 أ جرز اال ضدارات الؼرتية من املؼيد ادلميلراطي الوطين

ثطال و الخنظمي ثوظيف اال هبهت  ثدرييب لل حزاب الس ياس يةدليل   لال 

 ل

http://www.accessdemocracy.org/files/2181_political_party_training_manual_063007_ar.pdf
http://www.accessdemocracy.org/files/2254_guide_usinginternet_arabic_010408.pdf


3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورات املؼيد ادلميلراطي الوطين

 

املا، الؼديد من الخدريحات ال س حوغية منذ يوهيو ينظم املؼيد 

  ماكثة املؼيد   اللاىرة و لل حزاب الس ياس ية و ذكل 

نٌل يلدم املؼيد اال سدشارات لل حزاب  .سرتندرية و أ س يوطاال  

 و املس خللني تناءا ػىل طلهبم 

   

 اخملخلفة اليت يلدهما املؼيد:الخدريحات 

   ثدرية فريق اذلةل•    ختطي  اذلالت•

 اال ثطال ابلناخدني•   ثطورر الرساةل •

 هيفية خذب املخطوػني•  خط  الؼمل امليداي •

 ختطي  املزياهية •  هيفية مجع الخربػات•

  اس هتداف الناخدني و اال ثطال هبم•

 الخدرية اال ػاليم للمرحشني و ال حزاب•

س خطالػات الرأ ي الححو •  ث و ا 

 

ػىل اس خؼداد للسفر و ثوفري الخةدريحات  ا ن مجيع مدريب املؼيد

تناءا ػىل طلهبا   حمافظات ادليوريةالالزمة  لل حزاب   مجيع 

ذا رؾحةة    حرثيةةة أ ي مةةن الخةةدريحات السةةاتلة أ و الدشةةاور  ا 

يس  مةةر أ محةةد حةةول موضةةوػات أ خةةرى  رةةر  االثطةةال تةةةة

amorsy@ndi.org  

 خاجئ اجملموػات الحؤريةه  كريحا

  

حراء جموػات تؤرية   حمافظات خمخلفة  كام املؼيد ادلميلراطي اب 

خالل الشيررن املاضيني للخؼرف ػىل اللايااي اليت هتم 

س خرتشاف هيف ررى املرصيني  نٌل كام املؼيد أ يايا فحاوةل ا

الثورة و يخوكؼون حدوث املرصيون مس خلدل تالدمه تؼد 

 ثغيريات رسيؼة   الحالد 

 املزيد من الخفاضيل   ورشثنا اللادمة!

 مرتذة اال سرتندرية

 شارع سوراي، الطاتق ال ول 30

 رشدي، اال سرتندرية

+20 3 522 1455 

+201 241 010 80 

 مرتذة اللاىرة

 تولس حنا 7

 ادليق، اجلزية

+20 2376 028 82 

+20 2333 708 10 

 مرتذة أ س يوط

 ابهوراما ججر 

 شارع ادليورية، أ س يوط 43

 14، شلة 7ادلور 

+20 10 115 4537 

 
يه محةةل لخوغيةة النةاخدني تةدأ ت   ال ول مةن  "ػًل ضوثم"

أ نخوجر من كدل رشاكء   الخغيري و ائخالف من مةنظٌلت اجملمتةع 

املدي املرصية ابال شباك مع املؼيد ادلميلراطي الةوطين  أ ىةداف 

ساس ية للنةاخدني حةول حلةوكيم و اذلةل يه ثوفري املؼلومات ال  

هخخاابت امللدةل، ا ىل خاهة مؼلومات غن  واحداهتم ف  يخؼلق ابال 

 ال حزاب و املرحشني 

لرتةبويي  حتدير املؼلومات ػىل  أ وال تةب ول و  موكةع اذلةةل اال 

خريطةة اذلةةل و ، خةدول ال حةداثالخؼةرف ػةىل:  حاليا ميرتةن

أ و وسةةةائل اال ثطةةةال فنظمةةةي اذلةةةةل ابال ضةةةافة ا ىل  ،مرانزىةةةا

        رنة هبا املشا
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