
االنتخابات لمراقبة الالزمة واألدلة االستمارات إعداد

االنتخابات لمراقبة المصریة للمجموعات میداني دلیل



المحتویات فھرس

المراقبة استمارات من الجدوى فھم
المراقبة استمارات إعداد

االنتخابات لیوم المرجعیة القوائم
الشائعة األخطاء عن االبتعاد
اختبار موضع األسئلة وضع

الخطیرة بالحوادث الخاصة االستمارات
للمراقبین األدلّة إعداد

والمشرفین للمدّربین األدلّة إعداد



المراقبة استمارات من الجدوى فھم

المعتمدة● االنتخابیة باإلجراءات االلتزام مدى تقییم

االنتخابیة● العملیة نزاھة على تؤثّر أن المحتمل من التي الضعف مواطن تحدید

الجوانب● من جانب لكل أستمارة

الناخبین● تسجیل
المرشحین● تسمیة
الحملة● فترة
االنتخابي● الیوم
األصوات● جدولة
اإلعالمیة● التغطیة
االستئناف● وطلبات الشكاوى

متقنة● أستمارات

الصیاغة● یتولّى فریقاً عیّن

االنتخابیة● اإلجراءات بدراسة قم

االھتمام● محاور حّدد

السابقة● االنتخابیة البیانات راجع



المراقبة استمارات إعداد

االنتخابیة؟● بیاناتك في تحدیداً عنھا التحدث توّد التي االنتخابیة العملیة جوانب ھي ما

االنتخابیة؟● البیانات إصدار من تتمكن حتى المعلومات استرجاع توّد سرعة بأي

ستراقبھ● الذى الجانب تعكس المراقبة أستمارة

البیانات● اصدار توقیت

ستستخدمھا● التي المعلومات بجمع إكتف

ومباشرة● واضحة أسئلة طرح أحرصعلى

اإلجابات● في تفاوٍت على الحصول احتمال من قلّل

االستمارة● ملء كیفیة على المراقبین دّرب

للتواصل● تعتمدھا التي الخطة تذّكر



االنتخابات لیوم المراقبة أستمارة

االنتخابیة● العملیة جوانب

وتجھیزھا● االنتخابیة اللجان أبواب فتح
التصویت● عملیة
االنتخابیة● اللجان إقفال
األصوات● احتساب

البیانات● جمع فى تفید أسئلة

االنحیاز● وعدم بالمھنیة االنتخابیة اللجان في المسؤولین تحلّي
االنتخابیة● اإلجراءات بتطبیق االلتزام
الناخبین● لوائح
التصویت● سریة
األصوات● احتساب في والدقة الشفافیة
االنتخابات● إلجراء المھیّئة االنتخابیة األجواء
لالنتخابات● الدولیة المعاییر احترام



االنتخابات لیوم المراقبة أستمارة

سریع● و دقیق بیان تساوى متقنة مراقبة أستمارة

موجزة● استمارتك فلتكن

أسئلتك● في دقیقاً كن

البیانات● في الدقة بشأن تقلق ال

الزمني● بالترتیب األسئلة إطرح

فئات● ضمن األسئلة إجمع

المراقبون● لیتبعھا التعلیمات أدرج

التقاریر رفع لسرعة واألرقام األلفباء بحسب للترتیب نظاماً استخدم
االنتخابات بعد ما مرحلة في الستماراتك مراجعةً أجر



الشائعة األخطاء عن االبتعاد

المفتوحة● األسئلة

شقین● من المؤلفة األسئلة

االستدراجیة● األسئلة

طرحھا● المعاد األسئلة



اختبار موضع األسئلة وضع

الجدوى● اختبار

الصحة● اختبار

التعویل● اختبار

الفئات● اختبار

الفعالیة● اختبار



الخطیرة بالحوادث الخاصة االستمارات

مفیدة● الغیر االسئلة عن أبعد
االنتھاكات● لتسجیل الیة أتبع
بسیطة● انتھاكات استمارة اعد

العنف●
الترھیب●
السرقة● االقتراع صنادیق حشو
الدائري● التصویت
األصوات● شراء
المرشحین● مندوبي المراقبین دخول منع

االنتھاك● تفاصیل لتسجیل كافیة مساحة وفر

باالنتھاكات● الئحة ضع
بوضوح● االنتھاكات حّدد

التدریبات● خالل األمثلة قّدم

التقاریر● لرفع تنتھجھا التي االستراتیجیة االعتبار بعین خذ



للمراقبین تدریب دلیل إعداد

الناخبین● تسجیل
المرشحین● تسمیة
الحملة● فترة
اإلعالمیة● التغطیة
األصوات● واحتساب واإلغالق، التصویت، وعملیة والتجھیز، االفتتاح أي االنتخابات یوم
االستئناف● وطلبات الشكاوى

التدریب● مواد اعداد

التدریب● دلیل نقاط بعض

سریع مرجعي دلیل إعداد



والمشرفین للمدّربین تدریب دلیل إعداد

المدّربین● تدریب دلیل

التدریب● ومواقع مواعید
جلسة● كل ستشملھا التي للمواضیع بخطوة خطوة بتفصیل بالتدریب خاص أعمال جدول
تدریبیبة● جلسة كل خالل للمشاركین ستؤّمن التي التدریب مواد
للتدریب● تقییم إجراء كیفیة

المشرفین● تدریب دلیل

الھاتف وعّمال البیانات إدخال عن للمسؤولین خاصة أدلة بصیاغة قم


