
 نموذج انتخابات جماهيرية
 

( "تمثيل الحّي وإدارة  4.1.4أحد أهداف المركز الجماهيري، كما يعبّر عنها في كتيّب القوانين الخاص بالمراكز الجماهيرية )بند  

 شؤونه"، أي أن إدارة المركز الجماهيري عليها أن تعكس وتمثّل جميع سّكان الحّي بتنّوعهم قد اإلمكان. 
 

،  يجب تنفيذ إجراء حوار مجتمعي يتضمن آلية لالجتماعات  التمثيل،في الحاالت التي تعتقد فيها البلدية أنه من أجل تحقيق هذا  
ال الموافقة عليها،القرارات  يتم  للسلطة، بموافقة    والحوار؛المشاركة    تي  الجماهيريةيجوز  المراكز  فيها أعضاء  ،  لجنة  والتي 

ؤدي  ي. هذه اإلجراء قد كما ذُكر نتخابات جماهيريةال بعمل اجراء  وصوا ن كافة سكان المدينة، بأن يممثلي الجمهور الذين يمثلو
 . ، بأفضل صورةالجمهور الذي يقع تحت مسؤولية المركز الجماهيري فمختل   والذي سيعكس أكبر تمثيلإلى حد كبير إلى 

 
 

 مركز جماهيري صورباهر –ُملحق انتخابات جماهيرية 
 

إجراء ترتيب بديل لالنتخابات الجماهيرية، يجب االعتماد على اإلجراءات القانونية من أجل السماح بوجود توازن بين خالل  
 اإلجراء الجماهيري واإلجراء القانوني. بناًء على ذلك:

 

 لكتيّب القوانين.  9.2يجب إنشاء لجنة محليّة للحّي حسب ما هو محدد في البند  -１

 والذي يتم اعتماده من قِبل اللجنة المحلية.  –الجماهيري  يجب تعيين ُمرشد لإلجراء -２
 
 

 لجنة االنتخابات المحلية
 

 ( 9.7باإلضافة لمهام اللجنة المحلية في اإلجراء الرسمي المحدد في كتيّب القوانين )بند 

 

 ات.يوماً قبل يوم االنتخاب 55على اللجنة أن توافق على قرار وجود إجراء جماهيري بما ال يتجاوز عن   •

رسمي" والذي سيُجرى في الحّي، ووضع جدول زمني لإلجراء  -على اللجنة أن تُعلن عن إجراء ُمدمج "جماهيري •
 ، وفقاً للجدول الزمني القانوني المحدد في كتيّب القوانين. جماهيريال

للب • الترّشح، وفقاً  الجماهيري بناًء على معايير  اللجنة أن توافق على المشاركين في اإلجراء  في كتيّب    3.1ند  على 

 .القوانين
في كتيّب    9.7.7على اللجنة أن توافق على السكان الذين قاموا بالترّشح لإلدارة بواسطة اإلجراء الرسمي وفقاً للبند   •

 .القوانين
على اللجنة تقديم الرد في كل قضية أو خالف ينشأ كجزء من اإلجراء الجماهيري. في حال حدوث خالف، يجب  •

 في كتيّب القوانين. 3.14خالل النقاش كما هو محدد في البند التصّرف من 

 في كتيّب القوانين.  10كما هو محدد في البند  جماهيرييمكن تقديم طلبات االستئناف لإلجراء ال •
 
 

 المشاركة في اإلجراء الجماهيري
في الحّي، مع سكان والذين قاموا بالترّشح أو معنيون   رائدةالمشاركة في اإلجراء الجماهيري ستشمل ممثلين من عائالت  

 بالترّشح لكنهم مترددون بشأن ذلك.
 
 
 
 
 
 
 



 الترّشح 
 

بند   • القوانين،  كتيّب  في  الرسمي  في اإلجراء  الترّشح لإلجراء ستكون كما هو مفّصل  يترّشح  8.2طريقة  . كل من 

 لإلجراء الرسمي يُطلب منه المشاركة في اإلجراء الجماهيري. 
يجب على المرّشحين المشاركة بشكل كامل في اإلجراء الجماهيري في جميع اجتماعاته. الغياب عن اجتماع يتطلب   •

 موافقة اللجنة المحلية. 
 

 اإلجراء الجماهيري لحّي صورباهر شكل
 

للترشح. اإلجراء الجماهيري سيعتمد  العائالت الرائدة في الحّي ومع السكان الذين تقّدموا  ستشمل العملية اجتماعات مع ممثلي  
 على اإلرشادات األساسية التالية: 

 

 يجب على اإلدارة المنتخبة تمثيل التيارات المختلفة في الحي.  -１
مناطق جغرافية وفقاً لتركيبة سكان الحي، والذي يتم تحديدها   \يجب أن تستند العملية على ممثلين لكل رؤساء العائالت -２

 من قبل اللجنة المحلية. 
يتجاوز   -３ تتم في موعد ال  أن  الحّي، يجب  التي ستمثّل  اإلدارة  من يوم إعالن إجراء    14االتفاق على أعضاء  يوماً 

 انتخابات "جماهيري رسمي". 
 

 اإلجراء الجماهيري سيتم كالتالي:
 

حوا أو رؤساء العائالت( ومع السكان الذين ترشّ \ )مخاتير مؤتمر أّولي بمشاركة ممثلي العائالت الرائدة في الحي •
 كانوا مترددين حيال ذلك. في هذا اللقاء سيبدأ المشاركون في عملية اختيار المرّشحين بالموافقة. 

بنهاية   • فقط.  ترّشحوا  الذين  السكان  بمشاركة  واحداً،  جماهيرياً  لقاًء  األقل  على  سيتضّمن  الجماهيري  اإلجراء 
 فقة، حسب التقسيم المعتمد من قبل اللجنة المحلية. اللقاءات، يتم االنتهاء من إجراء انتخابات المرشحين بالموا

 
 الموافقة على تسعة مرشحين: من الممكن أخذها باإلجماع أو بالتصويت بغالبية األصوات.

 
 
 نتائج العملية:
 

من أصوات المشاركين، فإن الممثلين المنتخبين لإلدارة سيتم اعتمادهم من   %70في حال الموافقة بأغلبية   •
 تخابات المحلية.قبل لجنة االن

في حال عدم الوصول إلى اتفاق، على اللجنة المحلية أن تُعلن عن إجراء انتخابات رسمية. لهذا الغرض،   •
 يجب تحديد موعد انتخابات جديد بواسطة لجنة االنتخابات البلدية. 


