
إذًا ما هي المتطل�ات لت�ون عضًوا في مجلس اإلدارة؟
- أعضاء مجلس اإلدارة هم نساء أو رجال يتطوعون لتصميم الحي وتحسينه وتعزيزه.

- العضوية في اإلدارة تتطلب مهارات مثل الرؤية المجتمعية، الجماهيرية واالجتماعية ، معرفة وإلمام بالحي والقدرة 
على التعامل مع اآلخرين.

- قد يساعدك التعبير الجيد والرؤية المنهجية والفهم في إدارة األموال في المنصب - ولكن ال تقلق ، فإن الفريق المهني 
سيقف بجانبك.

حتى لو كان لديك بعض هذه القدرات فقط، لكن قلبك في المكان المناسب – من المحبذ تقديم طلب ترشح. مجتمعك 
سيستفيد من ذلك! 
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دليل للمرشح الم�تد�

ما هو المركز ال�ماهريي؟

كل ما تود معرفته عن عملية االنتخاب، تقديم ترشح، وما يعنيه أن تكون عضًوا في مجلس اإلدارة
* يمكن تقديم طلبات الترشح بدًءا من يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر وحتى ذلك التاريخ ، ندعوك لفهم المزيد 

حول الترشح لعضوية مجلس اإلدارة وإعداد المواد المطلوبة *

تم إنشاء المراكز الجماهيرية من قبل بلدية القدس لتعزيز الترابط والتعاون بين البلدية والسكان. كل مركز مسؤول 
عن الخدمات البلدية الخاصة بالحي الذي يتواجد به، مثل: الثقافة والمجتمع والترفيه والتخطيط البلدي.

المركز هو منصة للتنظيم المجتمعي والجماهيري، لمبادرات سكان الحي وللتواصل المستمر بين السكان والعوامل 
البلدية.

تقود هذا التنظيم الهام إدارة المراكز الجماهيرية بالتعاون الوثيق مع الموظفين المحترفين. تتكون اإلدارة من سكان 
الحي الذين تم انتخابهم في االنتخابات، ويتكون الفريق المهني من مدير المركز والموظفين المسؤولين عن تنفيذ 
سياسة السلطة المحلية واإلدارية. تعمل الهيئتان مًعا على قيادة وتعزيز المركز الجماهيري وفعليا لتحسين ورفع 

جودة حياة سكان الحي.   

وظائف اإلدارة تشمل:
1. صياغة رؤية مجتمعية جماهيرية 

2. تحديد سياسة الحي 
3. شفافية المركز ومشاركة السكان

4. تمثيل احتياجات السكان
6. مساعدة الفريق المهني في تنفيذ السياسة 

* بمعنى آخر: أعضاء اإلدارة هم الذين يرسمون طريق المركز الجماهيري في الحي!

تت�ون اإلدارة من 15 عضوا:
9 ممثلين للسكان

6 ممثلين عن السلطات - البلدية، شركة المراكز الجماهيرية، الوكالة (في األحياء ذات الصلة) ، مدير المنطقة ، مخطط 
المنطقة ، مكتب الرفاه ، مديرية التربية والتعليم في القدس والمدير الثقافي.



!
2020 א' כסלו ,17.11

التقدم �طلب ترشح 
من �مكنھ التقدم �طلب ترشح لالنتخا�ات للهيئة االدار�ة:

- كل من يحق له التصويت في االنتخاب: مقيم/ة في الحي حسب العنوان الذي يظهر في بطاقة الهوية أو حامل عقد 
إيجار في الحي ، عند إبراز عقد اإليجار وإيصال دفع ضريبة األمالك (االرنونة).

- فوق سن 21
- من لم يحكم عليه /ها بحكم نهائي في السنوات الخمس الماضية بجرائم مخلة بالشرف. 

- ليس/ت عضوا في مجلس مدينة القدس.
- شارك/ت في لقاء تحضيري للمرشح/ة.

باإلضافة إلى ذلك، من أجل تقديم طلب الترشح، يجب توقيع إفادة خطية للمرشح/ة لالنتخاب على النحو المحدد في 
الدستور (يمكن تنزيلها من الموقع اإللكتروني)

يرجى االنتباه - من أجل اشغال المنصب كمرشح/ة منتخب/ة ، يجب عليك إكمال دورة تدريبية لتدريب المسؤولين 
المنتخبين والتي ستتم بعد االنتخابات (بحد أدنى ٪80 حضور) 

من أجل المشاركة وتقديم الترشح، يجب المشاركة بلقاء تدريبي للمرشحين. يمكنك االختيار بين لقاء في حي وبين 
لقاء بلدي.

سيعقد لقاء تدريبي بلدي للمرشحين في 22.10.2020
وستُعقد لقاءات إضافية في مختلف األحياء ويعلن عنها الحًقا.

متطل�ات تقد�م الرتشح؟
1. استيفاء المعايير المطلوبة على النحو المفصل أعاله

2. جمع 50 توقيًعا للناخبين المؤهلين من منطقتك االنتخابية (يمكن تنزيلها من موقع الويب)
3. إرسال إفادة موقعة من قبلك (يمكن تنزيلها من الموقع)

4. قراءة دستور االنتخابات
5. قراءة دستور المراكز الجماهيرية

6. تعبئة نموذج طلب تقديم الترشح مع جميع المستندات ذات الصلة بدًءا من 3 سبتمبر، هنا على الموقع اإللكتروني 
أو في المركز الجماهيري نفسه.

إرشادات الدعا�ة االنتخاب�ة:
في االنتخابات للهيئات االدارية  كما في االنتخابات العامة، يمكن للمرشحين اتخاذ إجراءات مختلفة لينكشف ويتعرف 

السكان على خاصيتهم وقيمتهم المضافة ورؤيتهم وذلك ليعرفهم السكان وبالتالي يمكن انتخابهم للهيئة االدارية.
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األمور المسوح ل�تم انتخا�ھ:
1. حملة جماهيرية / رقمية / فعلية

2. الدوائر المنزلية (اجتماعات انتخابية منزلية)
3. التعاون مع المرشحين اآلخرين

4. استخدم األدوات التي يوفرها المركز الجماهيري

نقطة مهمة:
يجب على المركز الجماهيري نشر جميع المرشحين بالتساوي في األدوات المتاحة له:

- صفحة الفيسبوك للمركز الجماهيري
- موقع االنتخابات البلدية

- موقع المراكز الجماهيرية
- جريدة االنتخابات / جريدة الحي

- ملصقات في الحي

أمور ممنوع الق�ام بها:
1. تشويه سمعة مرشح آخر أو الفريق المهني للمركز

2. تلقي تبرعات من عوامل وكيانات تجارية، قانونية وسياسية (محلية و / أو وطنية)
3. استخدام مكاتب المركز أو موظفيها لغرض الدعاية االنتخابية لمرشح معين

- إجراء دعاية انتخابية يوم االنتخابات على مسافة تصل إلى 50 مترا من المباني التي تقع فيها صناديق االقتراع 

ملفات مهمة للقراءة:
- دستور االنتخابات (إلزامي)

- دستور المركز الجماهيري (إلزامي)
- كتيب دليل لعضو الهيئة االدارية في مركز المجتمع


