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 ُو قام أ ي حزب ابىخواضو معك مٌذ قيام اىثورة؟
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قذطادية –طلحيا من املرصيني جسمية أ مه مخسة خماوف   .و اكن عىل  رأ سِم اخملاوف و اىخحدايت االإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا املعِد ادلميقراطي من ال وىل يه اىًرشة ٍُذ هخخاابت ذات اىطةل املواضيع اىوطين ملياقشة سلسةل ورشات يطدُر  .2012-2011املرصية  ابالإ

 اس خطالع اىرأ ي ىشِر أ ػسطس

جررا  شرعور املرصريني و  عرىليلخعررف  شرِراي اسر خطالعات يلررأ ي يقوم املعِد ابإ

هخخراابت وحرول ملس خقدلِم و مس خقدو تالدمه رؤيهتم اىربملاهيرة  اىقضرااي املخعلقرة ابالإ

الإسرر خطالع شررِر أ ػسررطس حهشرر   ررن  اىحيررا ت ايديرردة املقرردةل  واىرئاسرر ية

ر فقرر    :( 3)  ابملئررة ثالثررة أ ن هبررم أ  ررد ال حررزاب  قررد اثطررو ينيمررن املرصر

وال جور وال مرن قاةرة أ مه  ثخطدر اىحطاةل - خوايلعىل اى  ويلشِر اىراتع  اىس ياس ية 

اىقضرااي  ذلا فاإن ال حزاب واملرحشني اذليرن يردرجوا ُرذٍ يلشعة املرصي  اىقضااي

مرررن  االإُررروم وادلم أ لرررك ىهسرررة سررر خهون فرضرررِم رسرررائلِم يليرررا دني  يف

 ذلا فاإن رساةل احلزب/املرحش هممة جدا   اىيا دني 

ثطرال و اىخواضرو مرع اىيرا دني و ثطروير رسراةل  عديردة ُياك طرق و خمخلفرة ىالإ

ذا رػحررر  يف هخخاتيرررة فريررر  أ و حلرررزجم حرثيرررة ثررردرية احلررزب اإ عرررىل  اذلرررةل االإ

مرررررر   أ محرررررد ابىيرررررا دني  يررررررـ االثطرررررال تررررررر االثطرررررال أ سررررراىية

amorsy@ndi.org   

هخخاتية أ  دار اىع   ملية االإ

 20يف  عاما 18لك مرصي تلغ أ ن أ لدت ايلجية اىعليا ىالهخخاابت 

ابالإدال  تب ضواهتم يف الاهخخاابت  اىربملاهية  مسيسمح هل 2011يوىيو 

املقدةل  ويسددعد من اىخطويت اىفئات احملرومة من مدارشة حقوقِم 

  http://goo.gl/QWQIh    اىس ياس ية طحقا يلقاهون 

 

هخخراابت ايلجيرة اىعليرا أ عليت  وشرا  قاعردة تيرا ت ىالإ ىهترا  مرن اإ  رن االإ

هخخراابت اىقادمرة   50اىيا دني و يطو عدد من حي  هلم اىخطويت يف االإ

د امسرك يف قاةرة مليون خشص  يلمزيد من املعلومات و يلخب لد مرن وجرو 

دخال اىرمق اىقويم ا  :خلاص جم عىل موقرع ايلجيرة اىعليرااىيا دني  يريج اإ

.eg2011www.elections   

 

وضرعت ايلجيررة اىعليررا ىالهخخرراابت جرئاسررة املسدشررار  حررد املعررز اجررراُ   

  نطريقة ىالدال  تب ضرواهتم حري يضرمن  طوات ارشادية يلمواطيني10

املرواطن ان ضروثَ حرريح وىريس ابطررال  وورشرت ُررذٍ اخلطروات عررىل 

 موقعِا الاىيهرتوىن 

 

هرَ  امحررد قرال اىقراي سرري   فاجرة   ضررو ايلجيرة اىعليرا ىالهخخرراابت  اإ

هخخرراابت  املرصررية وال جٌحيررة ؼررا احلهوميررةيلمرريت ت  اىسرر ح مبراقدررة االإ

ىؽرا  رمروز   معييةوف  ضوات  املقدةل  احلرزب  قررت ايلجية اىعليا أ يضا اإ

ىل أ ي رمرروز ادليًيررة  اىرروطين احلرراب سرراتقا  ادلررو واىِررالل  ابالإضررافة اإ

 اىحيدقية  مثو اىس ي  أ و ذن  وأ ي رموز ثدل عىل اىعي املب   مثو

 

جراُ  رئيس ايلجية اىعليرا ىالهخخراابت  أ هرَ  مت أ علن املسدشار  حد املعز اإ

الهخخراابت لل ر اىشرعة واىشرورل  اىري سرد   اقرتاح جدول زمرى

هروربرب   21لرس اىشرعة مرا و عىل أ ن ثحردأ  املرر ةل ال وىل ج 3عىل 

ييرراير  ىخحرردأ  تعرردُا املررر ةل ال وىل الهخخرراابت  3وثًهترر ا املررر ةل اىثاىثررة 

مارس  وأ هرَ مرن املخوقرع  4يياير وثًهت ا املر ةل اىثاىثة  22اىشورل يوم 

 ايراري سخمترب 26مرسوما يف  أ ن يطدر اجلس ال عىل يلقوات املسلحة

 حيدد فيَ املوا يد تطفة هنائية 

mailto:amorsy@ndi.org
mailto:amorsy@ndi.org
http://goo.gl/25lZb
http://goo.gl/QWQIh
http://www.elections2011.eg/
http://www.elections2011.eg/
http://www.elections2011.eg/
http://www.elections2011.eg/
http://www.elections2011.eg/
http://goo.gl/BsRqx
http://goo.gl/61p2V
http://goo.gl/61p2V
http://goo.gl/61p2V
http://goo.gl/61p2V
http://goo.gl/61p2V
http://goo.gl/QxD8t
http://goo.gl/QxD8t
http://goo.gl/wRp10
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رأ ة دور ُرام و رروري يف حيراة اىشرعوب  ثلعة امل

هترررا ىهوهنررا نثررو هطرر  اجمتررع و اىيررا دني  و ىقررد 

ساعدت املرأ ة حول اىعامل يف اإضرافة املزيرد مرن اىقروة 

اإىل ال حررزاب اىس ياسرر ية و املتسسررات اىدرشرريعية و 

اىخيفيذيرررة  يسرررعا املعِرررد ادلميقراطررري اىررروطين اإىل 

ابىرررتحش  يف مسرراعدة  اىسرر يدات املرصررايت املِمتررني 

هخخررراابت املقررردةل  هترررم املعِرررد ال سررر حوع املررراي  االإ

ورش يت معو مهثفذني يف اىقاُرة و االإسرهٌدرية  رن 

هخخاتية حبضور أ لك مرن  سر يدة  و  160اذلالت االإ

سري   قرد دورة ثىثرة يف أ سروان يف ال سرر حوع ال ول 

 من شِر أ لخوجر 

 

ثقرررام ادلورات اىخدريخيرررة تقيرررادة أ  ضرررا  جرملررران و 

هخخاتية من    داات يف اىس ياسة اىعامة و اذلالت االإ

خمخل  أ حنا  اىعامل  و ُو ما يديح يلمشاراكت اىفرضة 

يف اىخواضو مع خربات خمخلفرة و اىخعررف عرىل ميفيرة 

اىخؽلة عىل اىخحدايت اىيت ثواجَ املررأ ة  يرد اىررتحش 

 يلربملان 

سي  اىرتلزي ثشلك خاص ىخعزيرز وضرع املررأ ة داخرو 

ثطوير اىرساةل و ميفيرة اىخعامرو مرع وسرائو احلزب و 

االإعالم من تني املوضروعات اخملخلفرة اىريت هياقشرِا يف 

 ادلورات اىخدريخية يلمرحشات  

ذا رػح  يف االإشرتاك يف ادلورة املقدةل يلس يدات يف  اإ

أ سرررررروان  يرررررررـ االإثطررررررال ترررررررر اك  مررررررروك 

kcroake@ndi.org 

    

 ملاذا املرأ ة يف اىس ياسة؟

 املرأ ة ثقليداي مذعاوهة و ميههنا اىعمو عرب ال يديوىوجيات و ال حزاب اخملخلفة

  و املشالك  يلمساعدة يف ثقرية وهجات اىيتر و

 املرأ ة جس متع جيدا و نعضو جرملان )مرشع( حهون أ لك اس خجاتة يليا دني 

 املرأ ة تطحيعهتا أ قو هتديدا و من املرحج داةا أ هنا جسعا اإىل  و سلمي

 يلرصاعات 

 مشارلة املرأ ة يف اىعملية اىس ياس ية  جشجع املواطيني يف ادلميقراطية 

 ا من اىقضااي اىيت هي  هبا ثضع املرأ ة ال وىوية يلخعل  و اىر عااي اىطحية و ؼُا

 اىشعة و ثعخرب متثرة يف حمنية اىحالد 

هخخاتية ابالإسهٌدرية  سخمترب 11-10 مدرسة اذلالت االإ

2011 

 أ جرز االإضدارات اىعرتية من املعِد ادلميقراطي اىوطين

عاليم يلمرأ ةدىيو  هخخاتية اإ عداد اذلالت االإ  دىيو اإ

mailto:kcroake@ndi.org
mailto:kcroake@ndi.org
http://www.accessdemocracy.org/files/2049_wp_mediaguide_090505_ara.pdf
http://www.accessdemocracy.org/files/1541_ru_election_ar.pdf
http://www.accessdemocracy.org/files/1541_ru_election_ar.pdf
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 دورات املعِد ادلميقراطي اىوطين 

 870ثدرية ىل حزاب  مبشارلة أ لك من  159هتم املعِد ادلميقراطي  2011مٌذ يوهيو 

خمخل   ل  يقدم املعِد االإسدشارات ىل حزاب و املس خقلني تيا ا حزب  47مشارك من 

 عىل طلهبم 

   

 اىخدريحات اخملخلفة اىيت يقدهما املعِد:

 ختطي  اذلالت•

 ختطي  املزياهية •

 اىححوث و اإس خطالعات اىرأ ي•

 ميفية مجع اىخربعات•

 ختطي  ايلقا ات •

 ثطوير اىرساةل•

 اس هتداف اىيا دني•

 االإثطال ابىيا دني•

 ميفية جذب املخطوعني•

 اىخدرية االإعاليم•

 

ن مجيع مدرتيٌا عىل اس خعداد يلسفر و ثوفا اىخدريحات اىالزمة  ىل حزاب يف مجيرع أ حنرا   اإ

ذا رػح  يف حرثيرة أ ي مرن اىخردريحات اىسراتقة أ و اىدشراور حرول  مرص تيا ا عىل طلهبا  اإ

  amorsy@ndi.org   مر أ محد موضوعات أ  رل  يرـ االثطال ترر

 سخمترب و أ لخوجر –ثدريحات املعِد ادلميقراطي اىقادمة 

 ميفية اس خخدام وسائو االإعالم و اىخواضو االإجو ي

 ميفية ثيت  ايلقا ات ادلاُاية

هخخاتية يلس يدات يف أ سوان  مدرسة اذلالت االإ

 ثدرية املرحشني عىل اىخعامو مع وسائو االإعالم

 يميوم يلعمو امليداين و االإعال 60 طة اىر 

هخخاابت و اسرتاثيجيات اىفوز  قاهون االإ

 ثدرية جشجيع اىيا دني يلخطويت

 ثدرية مٌدويب ال حزاب

 مهذة االإسهٌدرية

 شارع سوراي  اىطات  ال ول 30

 رشدي  االإسهٌدرية

:20 3 522 1455 

:201 241 010 80 

 مهذة اىقاُرة

 توىس حٌا 7

 ادليق  ايزية

:20 2376 028 82 

:20 2333 708 10 

 مهذة أ س يوط

 ابهوراما ججر 

 شارع ادلِورية  أ س يوط 43

 14  شقة 7ادلور 

:20 10 115 4537 

هخخاتية:   اإحطا ات اإ

 مليون مواطن هلم ح  اىخطويت 50

 أ ى  يية اهخخاتية 52

   ة يف لك يية اهخخاتية 1000

 مجموع اىقضاة يف مرص 400 18

هخخاابتى قاض 000 10  لك مر ةل من مرا و االإ

 

 للس اىشعة

 مقعد 504

دائررررة ابىيترررام اىفرررردي ) مقعررردين  رررن لك  126

 دائرة(

 ًسخيةدائرة تيتام اىقاةة اى  58

 

 للس اىشورل

  ابىخعينيمقعد و اىحايق 260يًذخة  –مقعد  390

 دائرة ابىيتام اىفردي ) مقعدين  ن لك دائرة( 65

 ًسخيةدائرة تيتام اىقاةة اى  28

 

هخخرراابت و  حلررزجم ىرتثيررة ثرردرية عررىل قرراهون االإ

مرر    أ محرد اسرتاثيجيات اىفوز  يرـ االثطال ترر

amorsy@ndi.org 

mailto:amorsy@ndi.org
http://tiny.cc/xzp9u
http://tiny.cc/xzp9u
http://www.almasryalyoum.com/node/492043
http://www.almasryalyoum.com/node/492043
http://www.almasryalyoum.com/node/492361
http://www.almasryalyoum.com/node/492361
mailto:amorsy@ndi.org
mailto:amorsy@ndi.org

