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 نموذج االنتخابات الجماهيرية 

تمثيل الحي  "هو  ( 4.1.4الفرع  )أحد أهداف المراكز الجماهيرية كما ورد في اللوائح الموحدة للمراكز الجماهيرية  

 .قدر اإلمكان  على الحيسكان المركز الجماهيري يجب أن تعكس وتمثل تنوع  أي أن إدارة "وإدارة شؤونه

تتضمن آلية   جماهيريثيل، يجب إجراء عملية حوار البلدية أنه من أجل تحقيق هذا التمفي الحاالت التي تعتقد فيها 

، المشاركة والحوار؛ ويجوز للهيئة بإذن من لجنة المراكز الجماهيرية، أن تأمر بإجراء  اتلالجتماع، اتخاذ القرار

ة أكبر من التمثيل الذي يعكس على قد يؤدي هذا اإلجراء إلى درج . عملية االنتخابات الجماهيرية على النحو المبين

 .تحت مسؤولية المركز الجماهيريوالتي تكون النحو األمثل المستويات المختلفة للجمهور 

 المركز الجماهيري في وادي الجوز والشيخ جراح  -االنتخابات الجماهيرية ملحق 

بديل ترتيب  عملية  القانونية    جماهيرية،النتخابات    خالل  اإلجراءات  على  االعتماد  بين  يجب  التوازن  إلتاحة 

 :القانونية وبالتالي جراءاتواال جماهيريةال جراءاتاال

 .من هذا البروتوكول 9ينبغي إنشاء لجنة محلية على النحو المفصل في الفرع  .1
 .المحليةالذي سيتم اعتماده من قبل اللجنة و - جماهيريةال جراءاتلإل وجهيجب تعيين م   .2

 لجنة االنتخابات المحلية 

 (:9.7الفرع )باإلضافة إلى وظائف اللجنة المحلية في اإلجراء الرسمي المبين في هذا البروتوكول 

يوًما   55يجب أن توافق اللجنة على قرار إجراء عملية انتخابية للمراكز الجماهيرية في موعد ال يتجاوز   ●

 .قبل يوم االنتخابات
مختلط، والذي سيتم إجراءه في الحي وتحديد " جماهيري رسمي"يجب على اللجنة أن تعلن عن إجراء   ●

 .، وفقًا للجدول القانوني المنصوص عليه في هذا البروتوكولجماهيريةمواعيد اإلجراءات ال
وفقا للمادة   –استنادًا إلى معايير التقديم    جماهيريةيجب أن توافق اللجنة على المشاركين في اإلجراءات ال ●

 .من هذا البروتوكول ووفقًا لما هو مكتوب في هذا النموذج لالنتخابات الجماهيرية 6
 اارة من خالل اإلجراء الرسمي وفقً لإلد  الترشح  يجب أن توافق اللجنة على السكان الذين قدموا طلبات ●

 .من هذا البروتوكول 9.7.7للمادة 
وفي حالة وجود . جماهيريةاع ينشأ كجزء من اإلجراءات اليجب على اللجنة أن تعالج أي مسألة أو نز ●

 .من هذا البروتوكول 3.14نزاع، يجب اتّباع واجب التشاور على النحو المنصوص عليه في القسم 
 .من هذه البروتوكول 10استئناف لإلجراءات على النحو المنصوص عليه في المادة يجوز تقديم  ●

 

 الجماهيريةالمشاركة في اإلجراءات 

من هذا البروتوكول،   3.1حق في التصويت وفقا للمادة  ممكنة لكل صاحب    جماهيريةالمشاركة في اإلجراءات ال

ال  العامين الماضيين؛ مثل المشاركة في لجان ومنتديات  جماهيريةالذي شارك في أنشطة اإلدارة  السكان،   خالل 

ال أفراد  دائرة أو نشاط ترفيهي،  عائلةمشاركة أحد  قيادة مبادرة    في  جماهيرية العضوية في نادي تديره اإلدارة، 

 .المركز الجماهيري، والتطوع وما إلى ذلك برعاية

 

 الترشح طلبتقديم 

يجب أن تكون طريقة التقديم لإلجراء على النحو المحدد في اإلجراء الرسمي في هذا البروتوكول، المادة  ●

 .جماهيريةيتعين على كل مقدم طلب في اإلجراء الرسمي أن يشارك في اإلجراءات ال. 8.2
ال ● المرشحين  على  االيجب  في  الكاملة  االجتماعات  جماهيريةال  جراءاتمشاركة  عن  التغي . وفي كل  ب 

 .االجتماع يتطلب موافقة اللجنة المحلية

 

 جماهيريةطريقة اإلجراءات ال

 .في األحياء جماهيريةخارجيًا لمرافقة اإلجراءات ال وجًهاستع يّن لجنة االنتخابات المهنية م  
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 :ستشمل العملية عقد ثالثة اجتماعات، مع االعتماد على المبادئ التوجيهية التالية

 .اإلدارة المنتخبة التنوع السكاني في الحي وأن تمثله قدر اإلمكانيجب أن تعكس  .1
كل منطقة توافق عليها اللجنة لائر االنتخابية وعدد الممثلين  توزيع الدو  علىيجب أن تستند اإلجراءات   .2

 .المحلية

 

 :على النحو التالي ةستكون اإلجراءات الجماهيري

الجماهيري على    :يالمؤتمر األول -الجلسة األولى   ● المركز  أنشطة  الذين شاركوا في  السكان  بمشاركة 

معلومات    تقديمخالل المؤتمر، سيتم  . هذا  جماهيريةمدى السنتين الماضيتين، وفقًا لنموذج االنتخابات ال

 . ي، الواجبات اإلدارية وصالحياتهاالمركز الجماهيرأنشطة  موسعة عن الحي، 
 .جماهيريةلذين تقدموا لالنتخابات في اإلجراءات البمشاركة السكان ا  :الجلسة الثانية ●

 .يتم اختيار المرشحين باالتفاق وفقًا لنموذج االنتخابات الجماهيرية هذا :الجلسة الثالثة ●

 .جماهيريًا إضافيًا كما هو مطلوب ايجوز للجنة المحلية أن تحدد اجتماعً  ●

 

 :نتائج العملية

 .باإلجماع أو بأغلبية األصوات قبولهيمكن : التسعة مرشحينال االتفاق على ●

من أصوات المشاركين، تتم الموافقة على الممثلين المنتخبين % 70في حالة التوصل إلى اتفاق بأغلبية تبلغ   ●

 .لمجلس اإلدارة من قبل لجنة االنتخابات المحلية

 :جماهيريةفي حالة الخالف في اختيار المرشحين في اإلجراءات ال ●

 .جماهيريةيقاف اإلجراءات الا تبلغ لجنة االنتخابات المهنية ب حلية أنيجب على اللجنة الم ○

في  ○ شاركوا  الذين  المرشحين  تضم  ممثلين  قائمة  بصياغة  المهنية  االنتخابات  لجنة  ستقوم 

ال توصي  جماهيريةاإلجراءات  لوتقديم  المحلية  اللجنة  إلى  في    لعملاتها  اإلدارة  في  كأعضاء 

 .المركز الجماهيري في وادي الجوز والشيخ جراح


