




تقرير اجلمعية الوطنية حلقوق الإن�سان
حول مراقبة الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية 

فى اململكة العربية ال�سعودية 

1437/3/1هـ  - 2015/12/12م





5

حمتويات التقرير

                                        املو�ضوع                                                                                                                          

متهيد ........................................................,........................7

مقدمة: حول دور اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان يف مراقبة االنتخابات البلدية ..9 

املحور االأول: التطورات الت�ضريعية واالإجرائية يف الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية.. 11

اأوالً: التطورات الت�ضريعية ب�ضاأن املجال�س البلدية.............................12

ثانياً: التطورات االإجرائية يف انتخابات الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية.......15

ثالثاً: االأطر القانونية املنظمة لالنتخابات البلدية .............................16

املحور الثاين: خطة عمل اجلمعية يف مراقبة الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية ......17

اأوالً: اأهداف عملية مراقبة االنتخابات..........................................18

ثانياً: مبادئ واأ�ض�س العمل.....................................................19

ثالثاً: التخطيط واالإعداد للمراقبة..............................................20

1- األيات املراقبة........................................................20

2- املراقبون ............................................................22

3- اأدوات املراقبة.........................................................23

املحور الثالث: نتائج مراقبة مراحل الدورة الثالثة  لالنتخابات البلدية................29

الق�ضم االأول: املالحظات العامة على الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية ............30

اأوالً: املالحظات االإيجابية ...........................................................30

ثانياً: املالحظات ال�ضلبية.....................................................32

ثالثاً:  املالحظات التف�ضيلية يف مراحل االنتخابات البلدية ......................34



تقرير اجلمـــعية الوطنـــية حلقــــوق الإن�ســـان حول مراقبــــة

الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية  يف اململكة العربية ال�سعودية
6

 -   احلمالت االنتخابية....................................................38

-  االقرتاع والفرز واإعالن النتائج .........................................39

رابعاً: التقييم العام لالنتخابات البلدية ............................................. 42

الق�ضم الثاين: التو�ضيات واملقرتحات..................................................43

        -  اأدلة ( ا�ضتمارات) املراقبة....................................................47



7

متهيد

انطالقاً من التزام اململكة العربية ال�ضعودية بتفعيل م�ضاهمة املواطنني بال�ضاأن 

مل�ضرية  وا�ضتمراراً  ال�ضعودي,  املواطن  لدى  واالنتماء  الفعالة  املواطنة  وتعزيز  العام, 

العزيز  عبد  امللك  املوؤ�ض�س  عهد  منذ  البالد  بداأتها  التى  واملتوا�ضلة  ال�ضاملة  التنمية 

اآل �ضعود فقد حر�ضت اململكة على تطوير �ضيا�ضات التنمية املحلية, وذلك من خالل 

ال�ضروع يف تطوير بنية واخت�ضا�ضات املجال�س البلدية وتعزيز م�ضاركة فئات املجتمع 

املختلفة يف انتخاب من ميثلهم يف تلك املجال�س وبناء �ضراكة جمتمعية فاعلة وداعمة 

للتنمية. وقد مثلت االنتخابات البلدية بدوراتها الثالث خطوة مهمة يف م�ضرية البناء 

والتنمية يف اململكة. ومتيزت الدورة الثالثة مب�ضاركة املراأة فيها كناخبة ومر�ضحة.

وقد حر�ضت اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان يف اململكة العربية ال�ضعودية من 

جانبها على اأن ت�ضاهم وتدعم  ال�ضراكة املجتمعية يف ال�ضاأن العام, من خالل مراقبة 

تكون  اأن  والثالثة. وقد حر�ضت اجلمعية على  االأوىل  دورتيها  البلدية يف  االنتخابات 

مراقبتها حيادية ومتوازنة , واأن ت�ضري اإىل االإيجابيات ليتم تعزيزها, واإىل ال�ضلبيات 

ليتم تالفيها ومعاجلتها.

 ويعد هذا التقرير – كما كان �ضابقه - مبثابة ر�ضد للواقع الذى مت م�ضاهدته 

ومعاينته, كما يت�ضمن بع�س املقرتحات والتو�ضيات التى تاأمل اجلمعية اأن تفيد منها 

اجلهات ذات العالقة باالنتخابات البلدية م�ضتقباًل, باعتبار اأن املجال�س البلدية تقوم 

بدور مهم يف التنمية املحلية.
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مقدمة 

حول دور اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�سان يف مراقبة االنتخابات البلدية

اإدراكاً من اجلمعية الوطنية لواجبها والتزامها جتاه املجتمع, وم�ضاندة اجلهود 

التنموية يف اململكة العربية ال�ضعودية فقد �ضاركت اجلمعية يف مراقبة الدورة االأوىل 

عام  من  االأول  ربيع  اإىل12  من 1حمرم  الفرتة  اأُجريت يف  والتى  البلدية  لالنتخابات 

1426هـ املوافق 10 فرباير اإىل 21 اأبريل 2005. وقد اأ�ض�ضت اجلمعية لهذا الغر�س 

املجل�س الوطنى ملراقبة االنتخابات مب�ضاركة عدة موؤ�ض�ضات من املجتمع املدين .وقد 

والثانية  الريا�س,  منطقة  االأوىل  �ضملت  مراحل  ثالثة  على  االنتخابات  تلك  اأجريت 

املكرمة,  مكة  يف  الثالثة  وكانت  وجنران,  وجازان  وع�ضري  والباحة  ال�ضرقية  املنطقة 

والق�ضيم, واجلوف, واملدينة املنورة, وحائل وتبوك, واحلدود ال�ضمالية.

كما مت ت�ضكيل فريق املراقبني واملن�ضقني من عدٍد كاٍف من امل�ضاركني, وكانت 

املراقبة جتربة متميزة يف جمال  املتطوعني, وقد مثلت عملية  ن�ضبة كبرية منهم من 

امل�ضاركة املجتمعية بوجه عام, وال�ضيا�ضية ب�ضفة خا�ضة. وقد مت تدريب هوؤالء املراقبني 

من خالل تنظيم عدد كبري من ور�س العمل  على كيفية القيام بعملية مراقبة االنتخابات, 

والتاأكد من توافق االإجراءات يف مراكز االقرتاع املختلفة مع نظام االنتخابات ولوائحه 

املعتمدة من اللجنة العامة لالنتخابات. وقد �ضممت اجلمعية لهذا الغر�س ا�ضتمارة 

خا�ضة ت�ضمنت عنا�ضر املراقبة معتمدة على اأدلة ار�ضادية �ضادرة عن موؤ�ض�ضات دولية 

منها منظمة االمن والتعاون االوربي.

تلى ذلك اإ�ضدار اجلمعية عدة ن�ضرات وبيانات حول عمليات املراقبة فور انتهاء 

االنتخابات ثم اختتمت ذلك باإ�ضدار التقرير النهائي حول مراقبة االنتخابات ون�ضره, 
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وقد ت�ضمن العنا�ضر االأتية :

1-    االإجراءات املختلفة لالإعداد لعملية املراقبة

2-    مراحل االنتخابات

3-    اأبرز نتائج مراقبة االنتخابات, و�ضملت عدة حماور:

- البيئة خارج مركز الت�ضويت

- اإجراءات الت�ضويت

- �ضلوكيات القائمني على االنتخابات

- مواد وم�ضتلزمات االقرتاع

- �ضلوكيات الناخبني

وقد طرح التقرير جمموعة من التو�ضيات لتح�ضني العملية االنتخابية متثلت فى:

• العملية 	 مراحل  كافة  و�ضوابط  باإجراءات  واملر�ضحني  الناخبني  توعية 

االنتخابية. 

• حت�ضني االأداء االإدارى ملراكز االقرتاع	

• اإجراءات الت�ضويت	

• التو�ضع يف الت�ضويت االإلكرتوين	

• تطوير املمار�ضات الدعائية للمر�ضحني	

• حت�ضني االأداء االإعالمي يف التوعية باأهمية االنتخابات البلدية.	

وقد اأو�ضحت اجلمعية يف التقرير النهائي حياد اجلهات احلكومية يف العملية 

االنتخابية, وعدم تدخلها ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر يف العملية االنتخابية.
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اجلمعية و الدورة الثانية من انتخابات املجال�س البلدية

مل ت�ضارك اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان يف مراقبة الدورة الثانية لالنتخابات 

البلدية الأ�ضباب اأبلغتها للجهات ذات العالقة يف حينه. وقد جرت هذه االنتخابات يف 

عام 1432ه, وتناف�س فيها 5324 مر�ضحاً ل�ضغل 1056 مقعداً يف املجال�س البلدية.

 وقد طرحت اجلمعية عدة مقرتحات لدعم جتربة االنتخابات البلدية يف اململكة  

اعتماداً على متابعتها لنتائج الدورة االأوىل, وكذلك اأداء تلك املجال�س وعالقتها باملواطن, 

وقد كانت نتائج انتخابات الدورة الثانية متوقعة فيما يتعلق بانخفا�س معدالت االإقبال 

على امل�ضاركة فيها, واالجتاهات والدوافع الت�ضويتية؛ مما تتطلب من اجلهات القائمة 

على اأمر االنتخابات العمل على تطوير ت�ضريعي وتنظيمي للقواعد واالإجراءات, وطرح 

اآليات جديدة للتغلب على بع�س ال�ضعوبات, والتي جت�ضدت يف عدة مقرتحات كان من 

اأهمها : احلاجة لزيادة �ضالحيات املجال�س البلدية مبا ميكنها من من حتقيق اأهدافها, 

و اإتاحة املجال للمراأة للم�ضاركة كناخبة ومر�ضحة. وقد �ضاهم حتقق هذه املطالب يف 

ت�ضجيع اجلمعية على امل�ضاركة يف مراقبة االنتخابات البلدية يف دورتها الثالثة التى يف 

عام 1437ه, املوافق 2015 م.

عدة  البلدية  لالنتخابات  الثالثة  للدورة  اجلمعية  مراقبة  عن  التقرير  وهذا   

حماور, وفق ما يلي:

لالنتخابات  الثالثة  الدورة  يف  واالإجرائية  الت�سريعية  التطورات  االأول:  املحور 

البلدية:

كان هناك عدد من التطورات التى �ضهدتها االنتخابات البلدية يف دورتها الثالثة 

لعام 1437هـ, ومنها:
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اأواًل: التعديالت على نظام املجال�س البلدية:

�ضجعت  مهمة  م�ضتجدات  عدة  الثالثة  دورتها  يف  البلدية  االنتخابات  �ضهدت 

اجلمعية على امل�ضاركة فيها, ومتثلت يف: 

النظام  ن�س  البلدية حيث  االنتخابات  للم�ضاركة يف  ال�ضعودية  للمراأة  املجال  فتح   -1

على احلق لكل مواطن (ذكراً اأو اأنثى) يف االنتخاب وحق الرت�ضح وفق ال�ضوابط 

ال�ضرعية ال�ضادرة, والذى ن�س عليه االأمر ال�ضامي الكرمي رقم 9893 بتاريخ 16-

3-1435هـ

2- خف�س �ضن االنتخاب اإىل 18 عاماً.

3- انتخاب ثلثي اأع�ضاء كل جمل�س بلدي بدالً من الن�ضف.  

4-  زيادة عدد الدوائر واللجان االنتخابية, وفق ات�ضاع املنطقة وعدد �ضكانها, وذلك 

على النحو التاىل:

- اأمانة منطقة الريا�س (10) دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضوين بدالً من (7) 

دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضو واحد باالنتخاب. 

- اأمانة العا�ضمة املقد�ضة (10) دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضوين بدالً من (7) 

دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضو واحد. 

- اأمانة منطقة املدينة املنورة (10) دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضوين بدالً من 

(7) دوائر يفوز من كل دائرة ع�ضو واحد. 

- اأمانة حمافظة جدة (10)  دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضوين بدالً من (7)  

دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضو واحد. 
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دائرة  كل  من  يُنتخب  دوائر   (10) الدمام)  (حا�ضرة  ال�ضرقية  املنطقة  اأمانة   -

ع�ضوين بدالً من (7)  دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضو واحد. 

- اأمانة حمافظة الطائف (8) دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضوين بدالً من (6) 

دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضو واحد. 

- اأمانة حمافظة االح�ضاء (8)  دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضوين بدالً من (6) 

دوائر يُنتخب من كل دائرة ع�ضو واحد.  

ال�ضوؤون  يف  البلدية  للمجال�س  وال�ضالحيات  االخت�ضا�ضات  يف  وال�ضمول  التو�ضع   -5

البلدية �ضواء فيما يتعلق باالخت�ضا�ضات التقريرية اأو الرقابية وفق تعديالت عام 

املحلية, ومتثيل  التنمية  �ضيا�ضات  �ضنع  كم�ضارك يف  دورها  يدعم  1435هـ؛ مبا 

لدور  اأكرب  اأهمية  اأف�ضل, وهو ما يعطى  ب�ضكل  والتعبري عن م�ضاكلهم  املواطنني 

املجال�س البلدية وتطوير مهامها, ومن ثم �ضعور املواطن باأهمية انتخاب من ميثله 

فيها, ومنها على �ضبيل املثال:

التى تقع �ضمن اخت�ضا�س  البلدية وامل�ضروعات  اإقرار اخلطط والربامج  اأ-   

البلدية, �ضواء يف جماالت الت�ضغيل اأو ال�ضيانة, وكافة الربامج وامل�ضروعات 

التى تقع �ضمن اخت�ضا�س البلدية.

ب-    التو�ضع يف ال�ضالحيات الرقابية للمجال�س البلدية  لتفعيل �ضلطاته الرقابية 

على اأداء البلدية, وعلى ما تقدمه من خدمات من خالل و�ضائل خمتلفة 

مثل تقارير البلدية عن اأعمالها, و�ضري امل�ضروعات, وحت�ضيل االإيرادات, 

واال�ضتثمارات البلدية, ومراجعة اإجراءات تق�ضيم االأرا�ضي واإجراءات منح 

االأرا�ضي ال�ضكنية للتاأكد من  �ضالمة االإجراءات.
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- فح�س ودرا�ضة ما يرد اإىل املجل�س من ملحوظات اأو �ضكاوى يف �ضاأن اأي من 

اخلدمات البلدية.

ي�ضكلها  التي  املتخ�ض�ضة  اللجان  بها  تقوم  التي  الزيارات  تقارير  مناق�ضة    -

املجل�س - بناء على ما يقرره اأو بناًء على طلب اأحد اأع�ضائه – لالطالع على امل�ضروعات 

البلدية.

- تاأكيد دور املجال�س يف اإقرار م�ضروع ميزانية البلدية  قبل رفعه وفقاً لالإجراءات 

النظامية, وكذلك اإقرار احل�ضاب اخلتامي للبلدية, وهذه اأدوات رقابية مهمة.   

ج - التو�ضع يف ا�ضتقاللية املجال�س البلدية, وتفعيل �ضالحياتها الرقابية , وذلك 

وتعزيزها  البلدية,  املجال�س  رئا�ضة  البلديات  اأمناء  تويل  منع  خالل  من 

باملوارد الب�ضرية والفنية, واملالية التى ت�ضاعد على تنفيذ مهامها.

د- زيادة فعالية دور املجال�س من خالل ت�ضكيل جلان دائمة اأو موؤقتة لدرا�ضة 

اأعمالها  عن  �ضنوية  تقارير  برفع  املجال�س  واإلزام  املختلفة,  املو�ضوعات 

لوزير ال�ضوؤون البلدية والقروية.

- اخت�سا�سات البلديات ومهام املجال�س البلدية:

 تقوم البلديات بالعديد من الوظائف التنظيمية , ومتابعة اخلدمات املحلية , 

, وحتديد  املحلية  املالية  املوارد  واإدارة  املحلية,  االأرا�ضي  ا�ضتغالل  واملرافق, وحتديد 

واالأمنية,  ال�ضحية  االأخطار  من  املواطنني  حياة  وتاأمني  النظام,  وفق  املحلية  الر�ضوم 

وحت�ضني ال�ضئون البيئية. وتقوم املجال�س البلدية مبتابعة تلك املهام والوظائف.

وتوؤدى املجال�س البلدية - وفق نظام املجال�س البلدية ال�ضادر يف 1435/10/4 

هـ- اإ�ضافة اإىل ما �ضبق, مهام حمددة تتمثل يف اإقرار اخلطط والربامج البلدية االآتية:



15

1- تنفيذ امل�ضروعات البلدية املعتمدة يف امليزانية.

2- تنفيذ م�ضروعات الت�ضغيل وال�ضيانة .

3- تنفيذ امل�ضروعات التطويرية واال�ضتثمارية .

4- برامج اخلدمات البلدية وم�ضروعاتها .

ذات  للجهات  ب�ضاأنها  الراأى  واإبداء  مو�ضوعات  بدرا�ضة  املجال�س  تقوم  كما   -  

العالقة, مثل:

1- م�ضروعات املخططات الهيكلية والتنظيمية وال�ضكنية .

2- م�ضروعات اخلدمات البلدية .

3- م�ضروعات نزع امللكية للمنفعة العامة .

4- اإن�ضاء البلديات الفرعية ومكاتب اخلدمات .

ثانيًا: التطورات االإجرائية يف انتخابات الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية: 

مثلت  التى  االإجراءات  من  مبجموعة  والقروية  البلدية  ال�ضوؤون  وزارة  قامت 

تطويراً يف اإدارة االنتخابات املحلية تتمثل يف:

القانونية,  ال�ضالحيات  واإعطاءها  لالنتخابات,  العامة  اللجنة  دور  تعزيز   -1

والدعم الالزم لقيامها مهمة اإدارة االنتخابات, والتن�ضيق مع اللجان الفرعية يف كافة 

اأرجاء اململكة .

2- التن�ضيق مع الوزارات املعنية, وبخا�ضة وزارة الداخلية, ووزارة التعليم ؛لتنظيم 

العملية االنتخابية .

3- فتح جمال مراقبة االنتخابات للمنظمات غري احلكومية التى يقع ذلك �ضمن 

اأن�ضطتها, وفق ما ن�س عليه نظام املجال�س البلدية .
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4- اإعداد وتدريب الكوادر العاملة يف االنتخابات البلدية على اإدارة تلك العملية.

5- القيام بجهود فى تنقية اجلداول االنتخابية يف مناطق اململكة املختلفة, وقيد 

الناخبني اجلدد, وخا�ضة الن�ضاء وال�ضباب.

 6- د�ضنت وزارة ال�ضئون البلدية والقروية منذ فرتة مبكرة موقعاً الكرتونياً خا�ضاً 

باالنتخابات على بوابتها, http://www.intekhab.gov.sa, وت�ضمن العديد من 

االنتخابات,  عملية  ومراحل  جوانب  لكافة  املنظمة  والقواعد  القرارات  و  االإعالنات 

وكذلك القواعد اخلا�ضة بقيد الناخبني, وت�ضجيل املر�ضحني, ونافذة خا�ضة بالبيانات 

واالإح�ضاءات, واإجابات عن االأ�ضئلة ال�ضائعة ب�ضاأن االنتخابات. كما ت�ضمن املوقع فيلماً 

يو�ضح كافة املراحل التى يجدر بالناخب املرور بها للم�ضاركة يف الت�ضويت داخل مركز 

االقرتاع. 

ثالثًا: االأطر القانونية املنظمة لالنتخابات البلدية يف اململكة العربية ال�سعودية:

اأ�ضدر معاىل املهند�س عبد اللطيف بن عبد امللك اآل ال�ضيخ وزير ال�ضئون البلدية 

ال�ضتني من  و  ال�ضاد�ضة  املادة  وبناًء على  له,  املخولة  ال�ضالحيات  بناًء على  والقروية 

نظام املجال�س البلدية ال�ضادر باملر�ضوم امللكي رقم) م/61(, وتاريخ 1435/10/4 ب�ضاأن 

املجال�س  اأع�ضاء  بانتخاب  اخلا�ضة  الالئحة  النظام,  لتنفيذ  الالزمة  اللوائح  اإ�ضدار 

البلدية, وت�ضمنت عدة حماور :

 - اللجان االنتخابية العامة واملحلية وت�ضكيلها, واإدارة اجتماعاتها وعملها.

االنتخابية  الدوائر  وتق�ضيم  لالنتخابات,  للتح�ضري  والزمنية  االإجرائية  املراحل   -

وتوزيعها, وكذلك اإجراءات و�ضوابط الرقابة على االنتخابات.

- �ضوابط واإجراءات قيد الناخبني
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و�ضوابط  ت�ضجيلها,  يجوز  ال  التى  والفئات  املر�ضحني,  لت�ضجيل  املنظمة  القواعد   -

اإعالن املر�ضحني.

- تنظيم اإجراءات عملية االقرتاع , وتوقيتاتها, وكذلك ال�ضوابط اخلا�ضة باإدارة مراكز 

االقرتاع, وقواعد عملية فرز االأ�ضوات, واعتماد النتائج واإعالنها.

- التوعية واالإعالم عن االنتخابات املحلية بالتن�ضيق مع وزارة الثقافة واالإعالم.

- اأ�ضدرت االأمانة العامة ل�ضئون املجال�س البلدية الئحة خا�ضة بال�ضوابط والقواعد 

االنتخابية  للخدمات  مكاتب  اإن�ضاء  ت�ضمنت  والتى  االنتخابية,  للحمالت  املنظمة 

امل�ضاندة, و�ضوابط منح تراخي�س احلمالت االنتخابية, والو�ضائل واالأدوات الدعائية 

امل�ضرح با�ضتخدامها, واالآداب وال�ضلوكيات التى يجب مراعاتها يف اإدارة احلمالت 

االنتخابية مبا يتفق مع القواعد االأخالقية التى حتر�س عليها البالد يف نظامها 

االجتماعى.  ال�ضلم  على  يحافظ  ومبا  املختلفة,  و�ضيا�ضاتها  واأنظمتها  االأ�ضا�ضي 

ا�ضتخدام  وحظر  املر�ضحني,  كافة  جتاه  احلكومية  املوؤ�ض�ضات  حياد  ومراعاة 

املوؤ�ض�ضات اأو الو�ضائل احلكومية مل�ضاندة اأى مر�ضح.

- كما اأ�ضدر وزير ال�ضئون البلدية والقروية الئحة املخالفات والطعون االنتخابية, والتى 

ت�ضمنت االإجراءات واالأليات الواجب اتباعها فى حالة ر�ضد خمالفات انتخابية اأو 

الطعن يف قرارات اللجان االنتخابية.

املحور الثاين: خطة عمل اجلمعية يف مراقبة الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية

نعر�س فيما يلى الأهم حماور عمل اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان يف اإجناز 

مهام مراقبة االنتخابات البلدية يف الدورة الثالثة, وهى:
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اأواًل: اأهداف عملية مراقبة االنتخابات:

من  الثالثة  الدورة  مراقبة  يف  ملهمتها  اأهداف  عدة  و�ضع  اإىل  اجلمعية  �ضعت 

االنتخابات البلدية تتمثل فيما يلي:

اأثناء  واملر�ضحني  بالناخبني  وعالقتها  التنفيذية,  ال�ضلطة  دور  طبيعة  من  التاأكد   -1

عملية االنتخابات مبراحلها املختلفة.

العملية  باإدارة  واالأنظمة واالإجراءات اخلا�ضة  القواعد  التاأكد من مراعاة تطبيق   -2

الناخبني, ور�ضد  اأو  اأو املر�ضحني  الهيئات احلكومية  االنتخابية �ضواء من جانب 

التجاوزات اإن وُجدت.

3- تقييم العملية االنتخابية, والوقوف على االإيجابيات, وال�ضلبيات, وطرح تو�ضيات 

للم�ضاهمة يف تعزيز جناح التجربة االنتخابية يف اململكة.

4- ت�ضجيع قبول نتائج االنتخابات من خالل مراقبة العملية االنتخابية. 

5- ت�ضجيع امل�ضاركة وتعزيز عملية بناء ثقة الناخبني يف العملية االنتخابية من خالل 

مراقبة حمايدة لالنتخابات.

6- تقييم مدى حماية حقوق االإن�ضان املختلفة خالل فرتة االنتخابات. 

7- امل�ضاهمة يف ف�س اخلالفات فيما يتعلق بالق�ضايا املت�ضلة بالعملية االنتخابية من 

خالل ر�ضد املراحل املختلفة يف االنتخابات البلدية.

مراقبة  املدين من خالل  املجتمع  وبناء  الوطنية  للرتبية  مبا�ضر  دعم غري  تقدمي   -8

اجلمعية لالنتخابات .
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ثانيًا: مبادئ واأ�س�س العمل

املراقبة,  عملية  يف  اأ�ضا�ضية  ومبادئ  منطلقات  عدة  اجلمعية  اعتمدت 

ومنها:

1- اأولوية املواطن وحقوقه, انطلقت اجلمعية يف مراقبتها لالنتخابات من حقيقة اأن 

اجلمعية  وتدعم  اأولوية,  وذات  االأ�ضا�ضية  االإن�ضان  حقوق  من  هى حق  امل�ضاركة 

تعزيزها فى املجتمع ال�ضعودي .  

2- ال�ضمولية, بحيث ت�ضمل املراقبة كافة مراحل عملية االنتخابات بدءاً من الت�ضجيل  

والفرز  االقرتاع  وعملية  واالإعالمية,  الدعائية  واحلمالت  والرت�ضح,  القيد  و 

واإعالن النتائج.

لنظام  حقوقية  قانونية  مراجعة  املراقبة  �ضملت  والقانونية,  النظامية  املراجعة   -3

االنتخابية يف  العملية  اأثناء  وتطبيقها  بها,  االلتزام  ومدى  ولوائحه,  االنتخابات 

مراحلها املختلفة, ومن ذلك:

الناخب  حقوق  ت�ضمنت  والتى  البلدية,  املجال�س  اأع�ضاء  انتخاب  الئحة   -

واإعــداد  االقــرتاع  عملية  واإجــراءات  االنتخابية,  اللجان  وت�ضكيل  واملر�ضح, 

املقرات االنتخابية.

- الئحة احلمالت االنتخابية.

- الئحة املخالفات والطعون االنتخابية.

- اإ�ضافة اإىل بع�س القرارات ذات العالقة بتنظيم عملية االنتخابات, مثل وثائق 

قيد الناخبني وت�ضجيل املر�ضحني, و اخت�ضا�ضات املجال�س البلدية. 
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4- امل�ضاركة,  انطالقاً من اأن عملية املراقبة هى واجب وطنى على اجلميع, ومن ثم 

يتحقق اإجنازه  اإجنازه بالتعاون مع كافة ال�ضركاء, �ضواء املوؤ�ض�ضات احلكومية, اأو 

غري احلكومية.

5- ال�ضفافية, وذلك من خالل احل�ضر الدقيق لالإيجابيات وال�ضلبيات, واالإعالن عنها, 

وذلك لتطوير االنتخابات البلدية يف اململكة العربية ال�ضعودية, مبا يدفع التنمية 

املحلية , ويحقق التنمية ال�ضاملة واملتوا�ضلة فيها.

6- الكفاءة والفعالية, وذلك من خالل تدريب وتاأهيل امل�ضاركني يف مراقبة االنتخابات 

املحلية, وتوفري االإمكانات الفنية واملادية قدر االإمكان.

وحر�ضاً من اجلمعية على ح�ضن القيام بعملية املراقبة وفق القدرات واالإمكانات 

لكل  �ضاملة  املراقبة  تكون  اأن  على  االتفاق  فقد مت  املتاحة  واملادية  والب�ضرية  الفنية, 

املراحل, وذلك على اأن تتم مبراقبة عينة من اللجان فى خمتلف مناطق اململكة االإدارية, 

وذلك على النحو الذى �ضوف ن�ضري اإليه الحقاً.

ثالثًا: التخطيط واالإعداد للمراقبة 

قامت اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان بعدة اأن�ضطة لو�ضع خطة كاملة لعملية 

مراقبة االنتخابات, وكان من اأهم االأن�ضطة يف هذا املجال:

1-  و�سع األيات للمراقبة

حر�ضت اجلمعية على اتباع عدة خطوات لو�ضع اآلية مراقبة االنتخابات مو�ضع 

التنفيذ, ومن ذلك:

- التن�ضـــيق مع املوؤ�ض�ضـــات احلكومية املعنية, وبخا�ضـــة وزارة ال�ضـــوؤون البلدية 

والقرويـــة, واللجنـــة العامـــة لالنتخابـــات. فقـــام رئي�س اجلمعيـــة د. مفلح بـــن ربيعان 



21

القحطـــاين مبخاطبـــة وااللتقاء مبعايل وزير ال�ضـــوؤون البلدية والقرويـــة رئي�س اللجنة 

العامة لالنتخابات املهند�س عبداللطيف بن عبدامللك اآل ال�ضـــيخ مب�ضـــاركة نائب رئي�س 

اجلمعية الدكتور �ضـــالح اخلثالن, وح�ضـــور عدد من اأع�ضـــاء اجلمعية ؛ ملناق�ضة اآليات 

مراقبة االنتخابات, وت�ضـــهيل اأمر قيام مراقبي اجلمعية بدورهم فى هذا ال�ضـــاأن, وقد 

اأبـــدى معـــاىل الوزير دعمه الكامـــل ملهمة اجلمعية الرقابية. وكمـــا مت عقد اجتماع مع 

رئي�ـــس اللجنة التنفيذيـــة لالنتخابات البلدية املهند�س جديـــع القحطاين؛ للتعرف على 

اجلهود التى تبذلها اللجنة التنفيذية والتعرف على ما ميكن اأن تقدمه هذه اللجنة من 

ت�ضهيالت ملراقبى اجلمعية. وقد قامت الوزارة بالتعميم على اللجنة العامة لالنتخابات 

واللجنـــة التنفيذيـــة, واأمانات املناطق, والفـــرق التنظيمية والتقنية واملاليـــة والقانونية 

واالإعالمية امل�ضـــاركة يف االنتخابات , باإبالغهم  بقيام اجلمعية مبراقبة الدورة الثالثة 

من االنتخابات البلدية, و�ضرورة ت�ضهيل مهمتها يف هذا ال�ضاأن.

-  بعد عر�س مو�ضوع املراقبة على املجل�س التنفيذي للجمعية, واإ�ضداره قرار 

باملوافقة, وتخ�ضي�س ميزانية لعملية املراقبة, مت ت�ضكيل جلنة عليا ملراقبة االنتخابات 

برئا�ضة رئي�س اجلمعية وع�ضوية نائب رئي�س اجلمعية واالأمني العام لها.

- وداخلياً مت عقد ور�س عمل واجتماعات متعددة مع مديري فروع اجلمعية 

رقابة  يف  بهم  املنوطة  واالأدوار  باملهام  وتعريفهم  العاملة,  واللجان  املختلفة,  باملناطق 

االنتخابات.

- قيام م�ضرفو الفروع بتنظيم اجتماعات مع اأمناء بع�س املناطق وروؤ�ضاء اللجان 

االنتخابية املحلية فيها بهدف الرتتيب لعملية املراقبة.

باملراقبة, وذلك على  القائمني  - عقد 35ور�ضة عمل تدريبية واجتماعات مع 

النحو التايل:
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ع�ضريجازانجدةالريا�ساملناطق
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املدينة 

املنورة
اجلوف

املنطقة 

ال�ضرقية

ور�س العمل 

واالجتماعات
34626554

�ضواء  االنتخابات,  مراقبة  املتبعة يف  وال�ضوابط  باالآليات  �ضامل  دليل  و�ضع   -

فيما يتعلق باإجراءات املراقبة, و�ضمان احليدة والنزاهة, وتطبيق القواعد واالإجراءات 

اأو املراقبة يف املراكز  املنظمة لعملية االقرتاع, وفى ذات الوقت عدم جتاوز املراقب 

الرجالية والن�ضائية لدورهما, اأو القيام باأي �ضلوك يتعار�س مع حياده, وحر�ضه على 

الكفاءة والفعالية يف القيام بعملية املراقبة, وت�ضجيل كافة مالحظاته عن املهمة التى 

يقوم بها.

2- املراقبون

حر�ضت اجلمعية على ح�ضن اختيار وتدريب القائمني باملراقبة, وقد بلغ عدد 

الفريق االأ�ضا�ضي 110 مراقباً ومراقبة, وان�ضم اإليهم جمموعات اأخرى من املتعاونني 

واملتطوعني, وقد كان توزيعهم على املناطق كالتاىل: 

ع�ضريجازانجدةالريا�ساملناطق
مكة

املكرمة

املدينة 

املنورة
اجلوف

املنطقة 

ال�ضرقية

359191312868املراقبون

- كما اأفادت اجلمعية يف عملية املراقبة من و�ضائل التوا�ضل احلديثة, وهو ما 

وفر لفريق املراقبة ات�ضاالً دائماً, ومعرفة تامة مبا يحدث يف اأى منطقة من مناطق 

اململكة حلظة بلحظة؛ مما زاد من فعالية عملية مراقبة االنتخابات البلدية على م�ضتوى 

اململكة . 
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3- اأدوات املراقبة

املحلية  االنتخابات  مراقبة  يف  للم�ضاركني  متكاماًل  دليال  اجلمعية  و�ضعت 

و�ضاغته يف �ضورة ا�ضتماراتي بيانات, اخت�ضت االأوىل مبرحلة ما قبل االقرتاع والفرز, 

وت�ضمنت:

- اأ�ضئلة حول حيادية املوؤ�ض�ضات احلكومية.

الدعائية  والت�ضجيل, واحلمالت  بالقيد  واالإجراءات اخلا�ضة  االأنظمة  اتباع   -

واالنتخابية.

- مدى م�ضاعدة االأجهزة امل�ضئولة وكفاءة امل�ضئولني يف عمليات القيد والت�ضجيل 

للمر�ضحني والناخبني.

وت�سمنت اال�ستمارة الثانية موؤ�سرات حول:

و�ضمان  الناخبني,  ال�ضتقبال  وا�ضتعدادها  االنتخابية,  املراكز  جتهيز  مدى   -

احليدة والنزاهة.

- البيئة املحيطة بعملية االنتخابات.

- تطبيق اإجراءات الت�ضويت ب�ضكل كفء وحمايد.

- تطبيق اإجراءات الفرز ب�ضفافية وحيادية.

وذلك من خالل جمموعة من املوؤ�ضرات التى مت ت�ضمينها كاأ�ضئلة مغلقة , وكذلك 

بع�س املالحظات التى يرغب املراقب اإ�ضافتها  يف تلك اال�ضتمارات.

ملتابعة مراحل  وذلك  والتدريب,  للتن�ضيق  ور�س عمل  -  عقدت اجلمعية عدة 

االنتخابات املختلفة, والتى متثلت يف: 
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اأ- عمليات القيد والت�ضجيل

ب- الدعاية واالإعالم العام عن االنتخابات 

ج- احلمالت االنتخابية والدعائية من جانب املر�ضحني .

د- املالحظات حول البيئة املحيطة باللجان االنتخابية

هـ- ممار�ضات عملية االقرتاع والت�ضويت داخل اللجان. 

اململكة  مناطق  اجلمعية يف خمتلف  فروع  على  للم�ضرفني  خطابات  توجيه   -

واملركز الرئي�ضي بالريا�س, مت�ضمنة ال�ضوابط الواجب اتباعها, ومنها:

اأ- التن�ضيق مع اللجنة املحلية لالنتخابات البلدية يف منطقة عمل الفرع, وذلك 

املقار  حول  والبيانات  املعلومات  وتبادل  االنتخابات,  مراقبة  عملية  ب�ضاأن  للتن�ضيق 

االنتخابية , واالتفاق على االإجراءات.

ومدى  اإجراءاتها,  على  للوقوف  املحلية  االنتخابية  اللجان  مقار  زيارة  ب- 

جاهزيتها.

ج- عقد اجتماعات وور�س عمل مع املراقبني ملناق�ضة:

(1) االإجراءات وال�ضوابط اخلا�ضة بعملهم

(2) تدريبهم على ملء ا�ضتمارات املراقبة

(3) ال�ضوابط والقيم احلاكمة ملراقبة االنتخابات, وحقوق وواجبات املراقبني. 

(4) حتديد الدوائر واملراكز االنتخابية التي �ضوف يتم مراقبتها من خالل اختيار 

عينات ع�ضوائية تفي باإعطاء ت�ضور �ضامل عن العملية االنتخابية ومدى نزاهتها.
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 (5) ترتيب زيارات ب�ضكل مفاجئ للدوائر واملراكز االنتخابية مبا ي�ضمح باالطالع 

على االو�ضاع يف هذه املراكز ب�ضكل كامل .

د- و�ضع رابط على موقع اجلمعية لتلقي اأي �ضكاوى من املر�ضحني اأو الناخبني 

يكون لها تاأثري على عملية اأو نتائج االنتخابات .

هواتفها  من خالل  اجلمعية  مع  التوا�ضل  على  واملر�ضحني  الناخبني  حث  هـ- 

وبريدها االلكرتوين عند ر�ضد اأي خمالفات اأو جتاوزات.

رابعًا: الدوائر و الناخبون واملر�سحون يف الدورة الثالثة من االنتخابات البلدية

تو�ضح اخلرائط التالية اإجمايل ت�ضجيل الناخبني يف الدورة الثالثة لالنتخابات 

املحلية فى اململكة وفق بيانات اللجنة العامة لالنتخابات:



تقرير اجلمـــعية الوطنـــية حلقــــوق الإن�ســـان حول مراقبــــة

الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية  يف اململكة العربية ال�سعودية
26



27



تقرير اجلمـــعية الوطنـــية حلقــــوق الإن�ســـان حول مراقبــــة

الدورة الثالثة لالنتخابات البلدية  يف اململكة العربية ال�سعودية
28

يو�ضح ال�ضكل التايل توزيع املجال�س البلدية واأعداد اأع�ضائها فى مناطق اململكة:

بيان باملجال�س البلدية وعدد اأع�سائها )للدورة الثالثة( 

ح�سب نطاق كل اأمانة

عدد االأع�ضاءعدد املجال�س البلديةاجلهةم

48558منطقة الريا�س1

457العا�ضمة املقد�ضة 2

19216منطقة املدينة املنورة3

16180حمافظة جدة4

21252املنطقة ال�ضرقية5

28303منطقة الق�ضيم6

34366منطقة ع�ضري7

18180منطقة حائل8

12132منطقة الباحة9

13147منطقة تبوك10

26267منطقة جازان11

10105منطقة جنران12

10114منطقة اجلوف13

10108منطقة احلدود ال�ضمالية14

11123حمافظة الطائف15

451حمافظة االأح�ضاء16

2843159االإجمايل
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املحور الثالث: نتائج مراقبة مراحل الدورة الثالثة  لالنتخابات البلدية:

حر�ضت اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان اأن ت�ضمل مراقبتها لالنتخابات البلدية 

االإجراءات  وتطبيق  االنتخابية  العملية  و�ضفافية  نزاهة  من  للتاأكد  املختلفة؛  مراحلها 

والقواعد التنظيمية اخلا�ضة بها . ومت ذلك  من خالل مقر اجلمعية الرئي�ضي مبنطقة 

الريا�س وفروعها املنت�ضرة يف مناطق اململكة, وقد بلغ عدد املراكز االنتخابية (1263) 

اأمانة  وثمانون  واأربعة  مائتان   (284) على  موزعة  مركز  و�ضتون  وثالثة  ومائتان  األف 

وبلدية . وقد راقبت اجلمعية كافة االإجراءات التي �ضبقت يوم االقرتاع والفرز واملحدد 

بتاريخ 1437/3/1هـ املوافق 2015/12/12م , للتاأكد من �ضالمة االإجراءات �ضواء يف 

مرحلة قيد الناخبني الذين بلغ عددهم (1.486.477) مليون واأربعمائة و�ضتة وثمانون 

األف واأربعمائة و�ضبعة و�ضبعون ناخباً منهم (1.355.840) مليون وثالثمائة وخم�ضة 

األف  وثالثون  ومائة   (130.637) و  (الرجال)  من  واربعون  وثمامنائة  األف  وخم�ضون 

و�ضتمائة و�ضبعة وثالثون من (الن�ضاء).  و كذلك مرحلة ت�ضجيل املر�ضحني الذين بلغ 

عددهم يف بداية الت�ضجيل (6917) �ضتة االأف وت�ضعمائة و�ضبعة ع�ضر مر�ضحاً منهم 

ت�ضعمائة   (979) و  (الرجال)  من  وثالثون  وثمانية  وت�ضعمائة  اآالف  خم�ضة   (5938)

وت�ضعة و�ضبعون من (الن�ضاء),وكذلك احلمالت االنتخابية للمر�ضحني.  وقد مت ا�ضتبعاد 

(277.761) مائتان و�ضبعة و�ضبعون األف و�ضبعمائة وواحد و�ضتون ناخب وناخبة من 

الدورات االنتخابية الثالث لعدم مطابقة ال�سروط ، والتي منها اأاّل يكونوا ع�سكرينًي 

وبلغ عددهم (51.230) واحد وخم�ضون األف ومائتان وثالثون ع�ضكري, اأو اأن يكون 

اأ�ضماوؤهم  تكون  اأو  متوفى,  وثمانون  و�ضتة  األف  ثالثون   (30.086) وعددهم  متوفى 

ناخب  وثمانون  واأربعة  و�ضتمائة  األف  مائة   (171.684) عددهم  بلغ  والذين  مكررة 

وناخبة مكررين, فيما ا�ضتبعد (24.761) اأربعة وع�ضرون األف و�ضبعمائة وواحد و�ضتون 
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ناخب وناخبة لعدم ا�ضتيفائهم �ضروطاً اأخرى, منها ناخبون حتت ال�ضن القانونية, اأو مت 

ا�ضتبعادهم بقرار من اللجان املحلية وجلنة الطعون. وقد بلغ العدد النهائي للمر�ضحني 

الذين خا�ضوا االنتخابات البلدية 5323 مر�ضحاً ومر�ضحة.

 وقد مت ر�ضد جمموعة من املالحظات على االنتخابات البلدية لعام 1437هـ 

يف عدة حماور بع�ضها عام, والبع�س االأخر خا�س بكل مرحلة من مراحل االنتخابات 

على النحو االآتى: 

الق�سم االأول: املالحظات العامة على االنتخابات املحلية يف دورتها الثالثة:

توجد جمموعة من املالحظات االإيجابية وال�ضلبية التى ر�ضدها مراقبو اجلمعية 

الوطنية حلقوق االإن�ضان, وهى على النحو التايل:

اأواًل: املالحظات االإيجابية:

تتمثل اأبرز تلك املالحظات يف:

1- حر�س املوؤ�ض�ضات احلكومية على احلياد الكامل يف كافة مراحل العملية االنتخابية, 

والوقوف على م�ضافة واحدة بني كافة املر�ضحني, �ضواء من خالل املوقف العام 

املعلن, اأو من خالل التنبيه امل�ضتمر على من�ضوبيها.

2- القيام بتدريب اللجان االنتخابية والعاملني مبقرات االقرتاع, وكافة امل�ضاركني يف 

عمليات االنتخابات املحلية املختلفة.

3- العدالة واحلرفية يف توزيع الدوائر االنتخابية ب�ضوابط حمددة ومعلنة؛ مما ي�ضهم 

ب�ضكل اإيجابي يف دعم العدالة وامل�ضاواة بني اقاليم اململكة املختلفة, وكذلك بني 

املر�ضحني. 
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4- االهتمام بجانب التوعية واالإعالم عن االنتخابات �ضواء للمواطنني بوجه عام, اأو 

من يحق لهم الت�ضويت اأو الرت�ضح لالنتخابات ب�ضفة خا�ضة, وب�ضور خمتلفة �ضواء 

اخلا�س  االإلكرتوين  املوقع  اأو  العامة,  وامليادين  ال�ضوارع  يف  اإعالنات  خالل  من 

باالنتخابات, وو�ضع كافة ما يتعلق باالنتخابات على املوقع.

االنتخابية,  العملية  مراحل  لكافة  املنظمة  والقواعد  اللوائح  من  العديد  اإ�ضدار   -5

واإعالنها ب�ضكل منا�ضب.

م�ضداقية  من  يزيد  مما  اململكة؛  مناطق  كافة  يف  االنتخابية  اجلداول  تنقية   -6

االنتخابات, وتدقيق اإجراءات قيد وت�ضجيل الناخبني واملر�ضحني ب�ضكل جيد.

البلدية  ال�ضوؤون  وزارات  وبخا�ضة   , احلكومية  املوؤ�ض�ضات  بني  والتن�ضيق  التعاون   -7

والقروية, والداخلية والتعليم, والهيئات املحلية املختلفة.

8- احلر�س على التو�ضع يف االإفادة من التقنية, والربط والتوجيه بني اللجان االنتخابية 

العامة والفرعية يف املناطق املختلفة.

9- حر�س وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية على ال�ضفافية, وهو ما جت�ضد يف تعاونها مع 

اجلمعية الوطنية حلقوق االإن�ضان ب�ضاأن القيام بعملية رقابة االنتخابات البلدية يف 

كافة مراحلها, واتاحتها الفر�ضة جلمعيات املجتمع املدين االأخرى ملراقبة االنتخابات.

10- ارتفاع ن�ضبة امل�ضاركة االنتخابية يف �ضوء حداثة التجربة يف اململكة حيث �ضارك 

702.542 ناخًبا وناخبة بن�ضبة م�ضاركة بلغت 47.4% , وجتاوزت اأكرث من 60% يف 

بع�س املناطق مثل جنران وحائل واجلوف, بل وو�ضلت اإىل 74% يف منطقة احلدود 

التجربة االنتخابية, وكذلك  امل�ضاركة يف  الرغبة يف  اإىل  ال�ضمالية, وهو ما يعود 

الثقة يف �ضفافية ونزاهة االنتخابات, وذلك بالرغم من حداثة التجربة.
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11-كانت املراكز االنتخابية معدة وجمهزة للعملية االنتخابية ومنظمة ب�ضكل جيد يف 

معظمها.

12- مل يالحظ قيام امل�ضرفني على املراكز االنتخابية بتوجيه الناخبني اإىل الت�ضويت 

الأحد بعينه من املر�ضحني اأو التاأثري على �ضري عملية االنتخابات. 

13- مت احرتام اوقات بدء االقرتاع ونهايته ب�ضكل عام يف معظم املراكز االنتخابية يف 

اململكة

14- عملية الت�ضويت واالنتخاب متت يف جو هادئ ومنظم وكانت �ضفافة وحيادية ومت 

الفرز ب�ضكل �ضفاف وعلني .

15- لوحظ ح�ضن التعامل مع املعوقني وكبار ال�ضن واال�ضخا�س االميني ومتكينهم من 

تاأدية واجبهم االنتخابي بي�ضر و�ضهولة.

16- لوحظ ح�ضن تعامل من�ضوبي االأمن قرب املراكز  االنتخابية وحيادهم, وتعاونهم 

يف تي�ضري عمليات االقرتاع والفرز .

17- اإتاحة فر�س مت�ضاوية وعادلة �ضواء للناخبني اأو للمر�ضحني �ضواء من الرجال اأو 

الن�ضاء من خالل قواعد تنظيمية �ضابطة للجميع يف عمليات القيد للناخبني اأو 

ت�ضجيل املر�ضحني , اأو الدعاية االنتخابية , اأو االقرتاع, وو�ضع مندوبني لهم يف 

اللجان, وفى عمليات الفرز.

ثانيًا: املالحظات ال�سلبية:

توجد بع�س املالحظات ال�ضلبية, وهى: 

تعود  قد  الأ�ضباب  متاأخر  وقت  واملر�ضحات يف  املر�ضحني  بع�س  ا�ضتبعاد   -1  
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لعدم توفر بع�ض ال�سروط فيهم وقد �سدر لبع�سهم قرارات من بع�ض جلنان الطعون 

ولكن كان عليهم اللجوء لديوان املظامل (الق�ضاء االداري) ال�ضتكمال نهائية مثل هذه 

القرارات.

2-  رغم ان الو�ضول اىل معظم املقار االنتخابية كان �ضهاًل ومي�ضراً اال اأنه ر�ضد 

�ضعوبة الو�ضول لعدد حمدود من هذه املقرات.

3-  لوحظ بع�ض اال�سكاليات فيما يتعلق بعدالة �سروط احلمالت االنتخابية 

والرتاخي�س الالزمة لذلك واإن بُذلت بع�س اجلهود لتذليل ذلك من قبل اللجنة العامة 

لالنتخابات.

4- لوحظ وجود بع�س ال�ضعوبات التي واجهتها الن�ضاء ب�ضاأن اثبات هوياتهن او 

اثبات �ضكنهن وقد الحظت اجلمعية اأن اجلهات امل�ضرفة على االنتخابات عملت على 

ت�ضهيل هذا االمر من خالل اتباع بع�س الو�ضائل التي تقلل من تاأثري ذلك على ا�ضتكمال 

الن�ضاء حقهم يف االنتخاب.

5-  ا�ضتمرار وجود حمالت دعائية لبع�س املر�ضحني من خالل الر�ضائل الن�ضية 

اإىل يوم االقرتاع.

6-  حث بع�س املر�ضحني الناخبني للت�ضويت له على ا�ضا�س االنتماء القبلي اأو 

الدافع الديني ولي�س على ا�ضا�س منا�ضبة وقوة برنامج املر�ضح

7-  تغيب مندوبو املر�ضحني امل�ضموح لهم باملراقبة يف اأغلب املراكز االنتخابية, 

وهو ما يعود اإىل ق�ضور من جانب املر�ضحني ب�ضاأن ا�ضتعدادهم لذلك, اأو اأن لديهم ثقة 

يف نزاهة عمليات االقرتاع و الفرز واإعالن النتائج.

8- وجود �ضعوبات واجهت بع�س الناخبني ال�ضاكنني يف مناطق نائية يف  اإثبات 
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�ضكنهم اأو هوياتهم, وخا�ضة يف بع�س املناطق التي مل ت�ضلها خدمات الكهرباء بعد.

9- تردد بع�س العامالت يف املراكز الن�ضائية يف ت�ضهيل اأمر مراقبات اجلمعية 

يف بع�س احلاالت .

10- عدم حتديد حد اأق�ضى للم�ضروفات االنتخابية يلتزم املر�ضحون به, اأو فتح 

ح�سابات خا�سة بتمويل تلك احلمالت لتي�سري مراقبتها، و�سمان �سروط التناف�سية .

11- �ضكوى بع�س املر�ضحني من عدم متكينهم من التو�ضع يف ا�ضتخدام و�ضائل 

االت�ضال لرباجمهم االنتخابية, وعدم ال�ضماح بالدعاية املرئية والالفتات الدعائية التى 

ترتقي مل�ضتوى احلدث بدعوى احلفاظ على املظاهر اجلمالية للمناطق, ومغاالة بع�س 

�ضركات الدعاية التى ُرخ�س لها بامل�ضاركة يف الدعاية االنتخابية يف ا�ضعار اللوحات 

الدعائية .

12- �ضكوى بع�س ال�ضيدات من وجود تكتالت �ضدهن؛ مما �ضاهم يف احلد  من 

الت�ضويت لهن وفوزهن بن�ضبة اأكرب من املقاعد يف املجال�س البلدية , واإن كان ميكن اأن 

نف�ضر ذلك بحداثة التجربة اخلا�ضة مب�ضاركة الن�ضاء كمر�ضحات يف االنتخابات, وتاأثري 

املجال�س  ملقاعد  الو�ضول  املراأة يف  فر�س  على  االجتماعية  واالأعراف  العادات  بع�س 

البلدية, خا�ضة اأن نظام الت�ضويت يف االنتخابات البلدية  اأخذ بنظام ال�ضوت الواحد ؛ 

مما يقلل من التحالفات �ضد بع�س املر�ضحني اأو املر�ضحات. 

ثالثًا: املالحظات التف�سيلية يف مراحل االنتخابات البلدية ال�سعودية:

العملية  مراحل  كافة  تراقب  اأن  الثمان  بفروعها  الوطنية  اجلمعية  حر�ضت 

االنتخابية, وت�ضجيل تقارير عنها, وكانت اأهم مالحظات تلك املراحل ما يلى:

1- مرحلة االإعداد لالنتخابات و قيد الناخبني وت�ضجيل املر�ضحني:
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متثل مرحلة تق�ضيم الدوائر االنتخابية, وجتهيز مراكز االقرتاع وتوزيعها مرحلة 

لالنتخابات,  االإعداد  مرحلة  موؤ�ضرات  املناطق يف  تفاوتت  وقد  االنتخابات,  مهمة يف 

وقيد وت�ضجيل املر�ضحني, وكان من اأبرز املالحظات التى �ُضجلت يف هذه املرحلة ما يلي:

- وجود بع�س االإيجابيات مثل: 

اأ- تعامل جيد من بع�س امل�ضوؤولني املعنيني بالعملية االنتخابية.

اللجنة  قبل  من  واملر�ضحني  بالناخبني  يتعلق  فيما  جيدة  اإعالمية  متابعة  ب- 

عالمية. وذلك يف بع�س املناطق. االإ

ج-توظيف التقنية احلديثة يف عمل اللجان.

د- حياد املوؤ�ض�ضات احلكومية واللجان االنتخابية العامة واملحلية.

هـ- التدقيق ب�ضكل جيد يف مراجعة ك�ضوف الناخبني, وقيد الناخبني اجلدد, 

وكذلك فيما يتعلق بت�ضجيل املر�ضحني .

- كما اأ�سارت التقارير اإىل وجود بع�س ال�سلبيات، منها:

املوؤ�ض�ضات احلكومية يف بع�س  العامة من جانب  االإعالمية  التوعية  اأ- ق�ضور 

املناطق رغم اجلهود التى اأ�ضرنا اإليها , مقارنة باأهمية االنتخابات املحلية للمواطنني, 

خا�ضة بعد زيادة �ضالحياتها يف و�ضع ورقابة �ضيا�ضات التنمية املحلية . وهو ما ظهر 

ما  وهو  املجال�س,  تلك  لع�ضوية  االأوىل  للمرة  املراأة  برت�ضح  التوعية  وا�ضح يف  ب�ضكل 

�ضاهم يف احلد من اإقبال الن�ضاء على القيد .

ب- تاأخر االإعالن عن القوائم النهائية للمر�ضحني, وهو ما �ضاهم يف احلد من  

اال�ضتعداد خلو�س االنتخابات .
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ج- ازدحام وعدم  جتهيز بع�س مراكز قيد الناخبني بالتقنيات احلديثة للم�ضاعدة 

على اإنهاء اإجراءات القيد ب�ضهولة وي�ضر.

د- �ضعف يف معرفة الناخبني باإجراءات القيد والوثائق املطلوبة ناجت عن نق�س 

التوعية رغم حداثة التجربة, ورغم جهود اللجنة العامة لالنتخابات, واللجة التنفيذية 

يف هذا ال�ضاأن.

هـ- عدم منا�ضبة توزيع بع�س املراكز االنتخابية, ففي بع�س الدوائر االنتخابية 

لوحظ تقارب املراكز االنتخابية يف حني جندها متباعدة يف دوائر اأخرى, وذلك يف ظل 

تفاوت الكثافة ال�ضكانية.

من  والتقليل  اململكة,  يف  االقرتاع  مراكز  بني  الكامل  الربط  اإىل  احلاجة  و- 

العملية  تنظيم  يف  احلديثة  التقنيات  تطبيق  يف  والتو�ضع   , اليدوي  العمل  ا�ضتخدام 

االنتخابية.

ز- عدم التزام بع�س العمد يف بع�س املناطق بالتواجد يف مواعيد ثابتة ومعلنة 

لت�ضهيل عمليات اإثبات ال�ضكن كمتطلب لعملية قيد الناخبني .

ح- وجود بع�س ال�ضعوبات يف اثبات �ضكن املراأة, وكذلك االأ�ضخا�س الذين ال 

ميلكون �ضكوك ملكية ملنازلهم, والذين لي�س لديهم عقود اإيجار.
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جدول يو�ضح االأعداد النهائية للمر�ضحني يف االنتخابات البلدية 

اأعداد املر�ضحنياملنطقة

907منطقة الريا�س

144العا�ضمة املقد�ضة

360منطقة املدينة املنورة

344حمافظة جدة

321املنطقة ال�ضرقية

460منطقة الق�ضيم

671منطقة ع�ضري

350منطقة حائل

259منطقة الباحة

248منطقة تبوك

458منطقة جازان

161منطقة جنران

213منطقة اجلوف

122منطقة احلدود ال�ضمالية

216حمافظة الطائف

89حمافظة االإح�ضاء

5323اإجمايل املر�ضحني

اللجان  واإح�ضاءات  املناطق  اأمانات  بيانات  من  التقرير  عمل  فريق  جتميع  امل�ضدر: 

االنتخابية املحلية
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2- الدعاية االنتخابية

تُعد احلمالت االنتخابية من املحددات الرئي�ضة مل�ضتويات امل�ضاركة يف االنتخابات, 

وتبني مدى وجود برامج انتخابية لدى املر�ضحني, وكذلك درجة ا�ضتعدادهم خلو�ضها. 

كما تعد اأ�ضا�ضية يف معرفة بع�س موؤ�ضرات التناف�ضية يف االنتخابات فيما بني املر�ضحني, 

وتوجد عدة مالحظات اأ�ضا�ضية يف هذا ال�ضاأن: 

- منها ما يتعلق ببع�س االإيجابيات مثل:

اأ- االلتزام بال�ضوابط والقواعد املنظمة من جانب اجلهات احلكومية املختلفة.

ب- وجود الئحة لتنظيم الدعاية واحلمالت االنتخابية �ضادرة من وزارة ال�ضئون 

البلدية والقروية, ووجود اآلية ر�ضمية الإ�ضدار الرتاخي�س, واإعالن تلك ال�ضوابط على 

البوابة احلكومية اخلا�ضة باالنتخابات.

ج- حياد اجلهات احلكومية, واللجان املحلية والعامة , ومتابعتها لتلك احلمالت.

- وات�ضمت ببع�س ال�ضلبيات ومنها:

الفعال  الطرح  وغياب  للمر�ضحني,  الدعائية  احلمالت  يف  ال�ضديد  اأ-ال�ضعف 

للربامج االنتخابية من جانب املر�ضحني, وهو ما ترك بع�س االأثار ال�ضلبية على مدى 

اإقبال املواطنني على االنتخابات, و�ضاهم يف تقليل معايري املفا�ضلة بني املر�ضحني.

ب- غمو�س الئحة الدعاية االنتخابية واالإعالمية ب�ضاأن بع�س و�ضائل الدعاية, 

وخا�ضة و�ضائل التوا�ضل االجتماعي, وهو ما اأدى اإىل عدم معرفة املر�ضحني بال�ضوابط 

وخا�ضة  مهمة,  و�ضائل  وهى  عدمه,  من  ا�ضتخدامها  لهم  املتاح  والو�ضائل  واملحددات 

بعد خف�س �ضن القيد والت�ضويت لي�ضمل �ضريحة ال�ضباب,  والتى تُعد اأكرث ا�ضتخداماً 

لو�ضائل التوا�ضل والدعاية االنتخابية احلديثة.
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احلمالت  �ضعف  اإىل  اأدى  مما  للمر�ضحني؛  النهائية  القوائم  اإعالن  تاأخر  ج- 

االأوىل  الن�ضاء يف جتربتهن  اأمام  خا�ضة  �ضعوبة  ما ميثل  وهو  واالنتخابية,  الدعائية 

كمر�ضحات يف االنتخابات املحلية.

د- وجود بع�س ال�ضعوبات ب�ضاأن و�ضائل الدعاية االنتخابية, وحظر بع�ضها مثل 

وكان   , االجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل  بع�س  ا�ضتخدام  اأو  القما�س,  بلوحات  االإعالنات 

املربر حلظر بع�س االإعالنات هو احلفاظ على املظهر العام للمناطق, واملحافظة على 

خ�ضو�ضية املواطنني فيما يتعلق بو�ضائل التوا�ضل االجتماعي.

ه- �ضعوبات واجهت املر�ضحات من الن�ضاء نتيجة عدم تعريف املجتمع برت�ضحهن 

يف هذه الدورة, وقلة و�ضائل الدعاية املتاحة لهن, وحداثة جتربتهن يف خو�س االنتخابات 

املحلية.

ما  وهو  غيابها,  اأو  املر�ضحني  جانب  من  املعلنة  االنتخابية  الربامج  �ضعف  و- 

يوؤثر �ضلباً على معايري املفا�ضلة بني املر�ضحني, وكذلك رفع الوعى ال�ضيا�ضي العام لدى 

الناخبني. 

3- االقرتاع والفرز واإعالن النتائج :

ال يجب اإغفال حقيقة ارتفاع الن�ضبة العامة للم�ضاركة مقارنة بحداثة التجربة 

االنتخابية يف اململكة العربية ال�ضعودية, و �ضعف ثقافة امل�ضاركة يف ال�ضاأن العام لدى 

الدورتني  يف  الفاعلة  غري  املحلية  املجال�س  بعد جتارب  وبخا�ضة  ال�ضعودي,  املواطن 

االأوىل والثانية من وجهة نظر املواطنني, وهو ما اأظهرته نتائج املرحلة الثانية ب�ضكل 

وا�ضح. وقد اأعلن معايل وزير ال�ضوؤون البلدية والقروية رئي�س اللجنة العامة لالنتخابات 

البلدية نتائج االنتخابات البلدية يف دورتها الثالثة, وذلك بعد يوم واحد من يوم االقرتاع 
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بن�ضبة  وناخبة  ناخباً   (702,542) م�ضاركة  اإىل  م�ضرياً  مركزاً,   (1296) يف  مت  الذي 

47,4% من اإجمايل املقيدين, وفاز بع�ضوية املجال�س البلدية (2106) مر�ضحاً ومر�ضحة. 

ونلحظ يف اجلدول التايل زيادة معدالت امل�ضاركة يف املحافظات واملراكز مقارنة باملدن 

الرئي�ضة يف اململكة, وهو ما يتوافق مع ما تو�ضلت اإليه اجلمعية يف مراقبتها للعملية 

االنتخابية.

العربية  باململكة  املختلفة  املناطق  يف  امل�ضاركة  ن�ضب  التاىل  اجلدول  ويو�ضح   

ال�ضعودية:

امل�ضدر: موقع اللجنة العليا لالنتخابات البلدية

http://www.intekhab.gov.sa/Arabic/Pages/statistics.aspx
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-  اإيجابيات عمليات االقرتاع و الفرز و اإعالن النتائج:

اأ- ال�ضفافية الوا�ضحة واحليادية يف  عمليات االقرتاع, والفرز, واإعالن النتائج, 

واإتاحة الفر�ضة للمر�ضحني ومندوبيهم ملتابعة تلك العملية.

ب- توفري التجهيزات املختلفة مبراكز االقرتاع, �ضواء االأوراق والعوامل امل�ضاعدة, 

اأو �ضواتر للناخبني, اأو غري ذلك من التجهيزات.

وبخا�ضة  االقرتاع,  اإدارة عملية  امل�ضاركة يف  االأجهزة  الوا�ضح بني  التعاون  ج- 

اإجراء  البلدية والقروية يف  ال�ضوؤون  اللتان ت�ضاعدان وزارة  وزاراتي الداخلية والتعليم 

عملية االقرتاع.

لعملية االقرتاع,  املنظمة  واللوائح  بالقواعد  العاملني مبراكز االقرتاع  اإملام  د- 

ا�ضتف�ضارات  على  واالإجابة  ال�ضاأن,  هذا  يف  مبهامهم  القيام  يف  الغالب  يف  وكفاءتهم 

الناخبني.

هـ- قيام اللجنة العليا لالنتخابات بعمل برامج تو�ضيحية لكيفية االقرتاع, وبثه 

على موقع اللجنة على االنرتنت, والعالمات االإر�ضادية يف داخل اللجان, �ضاهمت بال 

�ضك يف تي�ضري وو�ضوح عملية االقرتاع.

الرجال  من  للمر�ضحني  اأو  للناخبني  �ضواء  وعادلة  مت�ضاوية  فر�س  اإتاحة  و- 

والن�ضاء يف عمليات االقرتاع, وو�ضع مندوبني لهم يف اللجان, وجعل القواعد التنظيمية 

عامة جلميع املر�ضحني.

اإعالن قوائم الناخبني والناخبات واملر�ضحني واملر�ضحات يف معظم مركز,  ز- 

ومتكني كل من له احلق يف االنتخاب من الت�ضويت.  

ح- وجود مراجعة دقيقة لبيانات الناخبني والتاأكد من هوياتهم, وتنفيذ �ضوابط 

اإعطاء وختم بطاقات االقرتاع.
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ط- احرتام اأوقات بدء واإنهاء عمل مراكز االقرتاع يف معظم املراكز االنتخابية 

يف اململكة.  

- �سلبيات عمليات االقرتاع والفرز واإعالن النتائج:   

اأ-  بعد بع�س مراكز االقرتاع مما اأدى اإىل �ضعوبات يف امل�ضاركة يف بع�س املناطق.

ب- حث بع�س املر�ضحني للناخبني الت�ضويت على اأ�ض�س �ضخ�ضية اأو اجتماعية 

مثل  واال�ضتحقاق  اجلدارة  اعتبارات  من  اأكرث  دينية  اأو  قبلية  اعتبارات  على  بناء  اأو 

الربامج االنتخابية واخلربات ال�ضابقة.

الناخبني  بع�س  فهم  وعدم   , االقرتاع  مراكز  بع�س  االإر�ضادية يف  املعلومات  قلة  ج- 

لقواعد عملية االنتخاب و�ضوابطها, وذلك بالرغم من اإعالنها على موقع االنتخابات املحلية.

د- لوحظ وجود بع�س ال�ضعوبات التي واجهتها الن�ضاء ب�ضاأن اثبات هوياتهن او 

اثبات �ضكنهن وقد ال حظت اجلمعية ان اجلهات امل�ضرفة على االنتخابات عملت على 

ت�ضهيل هذا االمر من خالل اتباع بع�س الو�ضائل التي تقلل من تاأثري ذلك على ا�ضتكمال 

الن�ضاء حقهم يف االنتخاب.

هـ-  ا�ضتمرار وجود حمالت دعائية لبع�س املر�ضحني من خالل الر�ضائل الن�ضية 

حتى اأثناء يوم االقرتاع.

و-  تغيب مندوبو املر�ضحني امل�ضموح لهم باملراقبة يف اأغلب املراكز االنتخابية

رابعًا: التقييم العام لالنتخابات البلدية :

وال  وال�ضفافية,  بالنزاهة  وات�ضمت  وي�ضر  �ضهولة  يف  االنتخابية  العملية  متت 

توؤثر املالحظات ال�ضلبية التي اأ�ُضري اإليها على العملية االنتخابية ب�ضكل عام, وال على 

نتائجها, وتعترب هذه املالحظات حمدودة يف �ضوء حداثة التجربة ال�ضعودية يف انتخاب 

املجال�س البلدية مقارنة باالنتخابات البلدية يف معظم دول العامل.



43

الق�سم الثاين: التو�سيات واملقرتحات

مما ال�ضك فيه اأن االنتخابات املحلية يف دورتها الثالثة كانت اأف�ضل من الثانية, 

حيث ارتفعت ن�ضبة امل�ضاركة فيها من 39% يف الدورة الثانية اإىل 47.4% يف هذه الدورة 

ح�ضب اإح�ضاءات اللجنة العامة لالنتخابات البلدية, وهى م�ضاألة اإيجابية باعتبار اأن 

ولتحقيق  املختلفة,  العامل  دول  يف  وامل�ضتدامة  ال�ضاملة  التنمية  اأ�ضا�س  هى  امل�ضاركة 

املواطن يف  اأن نورد بع�س املقرتحات لدعم دور  االأهداف االإمنائية يف اململكة ميكن 

التنمية من خالل تفعيل امل�ضاركة يف االنتخابات البلدية, ومن هذه املقرتحات:  

1- زيادة االهتمام باالإعالم والتوعية العامة يف و�ضائل االإعالم ب�ضاأن املجال�س البلدية 

ومهامها, واأهمية امل�ضاركة يف انتخاب اأع�ضاءها.

2- تعزيز التعاون بني الوزارات املختلفة ووزارة ال�ضوؤون التي ميكن من اأن�ضطتها بالتعاون 

مع وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية توعية املواطنني باأهمية االنتخابات , وامل�ضاركة 

فيها كناخبني اأو مر�ضحني.

3- تي�ضري اإجراءات القيد للناخبني, وت�ضجيل املر�ضحني.

4- االإعالن عن القوائم النهائية للمر�ضحني قبل االنتخابات بوقت كاف.

5- تو�ضيح اأكرث تف�ضياًل ل�ضوابط احلمالت االنتخابية, وتي�ضريها قدر االإمكان.

6- اإعالن حد اأق�ضى لالإنفاق على العملية االنتخابية من جانب املر�ضحني, وو�ضع بنود 

لذلك مبا يعزز امل�ضاواة وتكافوؤ الفر�س بني املر�ضحني, وفتح ح�ضاب بنكي م�ضتقل 

لت�ضهيل متابعة ذلك االإنفاق, والبحث عن األيات لدعم املر�ضحات من الن�ضاء.

7- االهتمام بعقد دورات تدريبية للراغبني يف الرت�ضح �ضواء من الذكور اأو االإناث عن 
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جتربة  ودرا�ضة  القادمة.  الدورات  يف  الن�ضاء  وبخا�ضة  االنتخابات,  اإدارة  كيفية 

تعزيز قدرات املر�ضحني يف االنتخابات, �ضواء قامت بها مراكز خا�ضة وفق �ضوابط 

ت�ضعها اجلهات امل�ضرفة على االنتخابات, اأو قيام وزارة ال�ضوؤون البلدية والقروية 

بتبني برنامج الإعداد املر�ضحني ملن يرغب يف االإفادة منه.

والرت�ضح,  االنتخاب  يف  للمراأة  امل�ضاركة  اأهمية  ب�ضاأن  العامة  بالتوعية  االهتمام   -8

وعقد ور�س عمل مع املر�ضحات للتعرف على حتديات التجربة االأوىل لهن, و�ضبل 

مواجهتها يف امل�ضتقبل من اأجل تفعيل م�ضاركة املراأة يف التنمية املحلية وال�ضاملة 

يف اململكة.

للمر�ضحني  اأكرب  م�ضاحة  واإتاحة  وو�ضائلها,  الدعاية  عمليات  �ضوابط  تطوير   -9

واملر�ضحات فيما يتعلق باالإعالن يف االأماكن العامة.  

10- قيام اجلهة امل�ضرفة على االنتخابات باإلزام املر�ضحني بتقدمي �ضرية ذاتية عنهم, 

وبرامج انتخابية, واإتاحتها للمر�ضحني.

11- اإعادة النظر يف �سروط فتح املقرات االنتخابية للمر�سحني ، والتى مثلت عائقاً 

وفق اأراء بع�س املر�ضحني لتمكينهم من الدعاية الأنف�ضهم.

12- زيادة عدد مراكز االقرتاع, واإعادة توزيع بع�ضها.

13- مد فرتة عمل مراكز االقرتاع اإىل الثامنة م�ضاءاً لتي�ضري عملية الت�ضويت, وخا�ضة 

عند وجود ناخبني.

14- تطوير عملية االقرتاع من خالل التو�ضع يف تطبيق الت�ضويت االإلكرتوين, وذلك 

تي�ضرياً على الناخبني , وبخا�ضة اأن العديد من اخلدمات احلكومية اأ�ضحت تُقدم 

وي�ضاعد يف  ب�ضكل وا�ضح,  الت�ضويت  يرفع معدالت  اأن  الكرتونياً, وهو ما ميكن 
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من  االإفادة  وميكن  والكتابة,  القراءة  على  الناخبني  قدرات  تفاوت  على  التغلب 

جتارب دول مثل الهند يف هذا ال�ضاأن. 

15- التو�ضع يف تطبيق التقنية يف جميع مراكز االقرتاع, وزيادة الربط االإلكرتوين فيما 

بينها.

16- التعريف بلجنة الطعون ومهامها, واإجراءاتها, ون�ضر قرارتها واأحكامها على نطاق 

وا�ضع.

االقرتاع,  يوم  اأو  الدعاية  يف  �ضواء  املر�ضحني  على خمالفات  العقوبات  ت�ضديد   -17

و�ضرعة تنفيذها. 

للحفاظ على  الثالثة, وذلك  املحلية يف دورتها  املجال�س  الأن�ضطة  واملتابعة  االإعالن   -18

الرت�ضح  على  املواطنني  اإقبال  وزيادة  ال�ضابقة,  الدورات  يف  حتقق  الذى  النجاح 

لتفعيل  اجلدد  لالأع�ضاء  تدريبية  دورات  وتنظيم  القادمة,  الدورات  يف  واالنتخاب 

دورهم واأداءهم يف املجال�س البلدية القادمة, وح�ضم اأى خالفات داخل هذه املجال�س 

ب�ضرعة؛ ل�ضمان عدم تاأثريه على �ضمعة هذه املجال�س يف اأداء اخلدمة للمواطنني.

19- البحث يف زيادة ن�ضبة االأع�ضاء املعينني من الن�ضاء وال�ضباب لزيادة خربات تلك 

الفئات اجلديدة يف ع�ضوية املجال�س البلدية, والتعرف على احتياجاتها, ومتكينها 

ومت  البلدية,  االنتخابات  يف  مقعداً   18 بعدد  اإال  الن�ضاء  تفز  مل  حيث  �ضيا�ضياً, 

تعيني 15 �ضيدة فقط, وهو ما جعل اإجماىل ن�ضبة ال�ضيدات يف املجال�س البلدية 

يف دورتها الثالثة حوايل 1% من االأع�ضاء . وكانت اجلمعية تاأمل اأن تكون ن�ضبة 

املعينات اأكرث من ذلك خا�ضة يف املجال�س البلدية التي مل تفز فيها اإال مر�ضحة 

واحدة.
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20- التو�ضع يف ال�ضالحيات املمنوحة للمجال�س البلدية يف الالئحة التنفيذية لنظام 

املجال�س البلدية اجلديد.

21- تعزيز التن�ضيق بني املجال�س البلدية على امل�ضتويات املختلفة: االإمارة واملحافظات, 

وبقية امل�ضتويات, وذلك للتن�ضيق والتكامل يف اأن�ضطتها مبا يخدم التنمية املحلية 

يف اململكة, ويزيد من فاعلية تلك املجال�س.

22- العمل على اإيجاد حلول للتداخل يف االخت�ضا�ضات بني جمال�س املناطق واملجال�س 

املناطق  ملجال�س  وي�ضمح  مبهامها  البلدية  املجال�س  قيام  ي�ضمن  مبا  البلدية, 

باال�ضتفادة من اأعمال املجال�س البلدية.






