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رئيس اجلمعية يؤكد على أن مراقبة االنتخابات البلدية متت 
بسهولة ويسر واتسمت بالنزاهة والشفافية

لحقوق  الوطنية  الجمعية  رئيس  قال 
ربيعان  بــن  مفلح  الــدكــتــور  ــســان  اإلن
القحطاني بأنه انطالقاً من مسؤوليات 
اإلنــســان  لحقوق  الوطنية  الجمعية 
ودعمها  السعودية  العربية  بالمملكة 
القرار    صنع  في  المجتمعية  للمشاركة 
فقد قامت بمراقبة  االنتخابات البلدية 
الرئيسي  مقرها  خــالل  مــن  بالمملكة 
بمنطقة الرياض وفروعها المنتشرة في 
مناطق المملكة ، كما أن نتائج عملية 
المراقبة أشارت إلى أنها تمت بسالسة 
تسودها  أجــواء  وفــي  متميز  وبتنظيم 
ــنــزاهــة والــشــفــافــيــة والـــحـــرص على  ال
ناخبين  من  الجميع  وتمتع   ، نجاحها 
، كما  االنتخابية  بحقوقهم  ومرشحين 
للجنة  تقديره  و  شكره  الدكتور  قــدم 
العامة لالنتخابات على تسهيلها أعمال 
لحقوق  الــوطــنــيــة  الجمعية  مــراقــبــي 
 ، الرقابية  واجباتهم  لتأدية  اإلنــســان 
كما شكر وزارة الداخلية لحفظها األمن 
خارج المقار االنتخابية جاء ذلك خالل 
مؤتمر صحفي عقد بعد انتهاء عملية 

المراقبة لالنتخابات.
الرئىيسي  المركز  أعــد  لــذلــك  تبعاً  و 
للجمعية بالرياض و أيضاً جميع فروعها 
عن  تقريراً  المملكة   أنحاء  كافة  في 
عملية المراقبة ، و ضمنت من خالله 

اإليجابيات و السلبيات و التوصيات.

و في ذات السياق بين الدكتور مفلح 
عدد  بلغ  ــه  أن القحطاني  ربيعان  بــن 
المراكز االنتخابية )1263( ألف ومائتان 
وثالثة وستون مركز موزعة على )284( 
مائتان وأربعة وثمانون أمانة وبلدية و 
سير  وشفافية  نزاهة  من  »للتأكد  قال 
اجرائها  وضــمــان  االنتخابية  العملية 
وفق المعايير المتعارف عليها وتأسيساً 
كافة  الجمعية  راقبت  فقد  ذلك  على 
االقتراع  يوم  سبقت  التي  اإلجــراءات 
1437/3/1هـــ  بتاريخ  والمحدد  والفرز 
من  للتأكد  2015/12/12م   الــمــوافــق 
ســالمــة اإلجـــــراءات ســـواء فــي مرحلة 
ــن بــلــغ عــددهــم  ــذي قــيــد الــنــاخــبــيــن ال
وستة  وأربعمائة  مليون   )1.486.477(
وسبعة  ــة  ــعــمــائ وأرب ـــف  أل ــون  ــان ــم وث

 )1.355.840( منهم  ناخباً  وسبعون 
وخمسون  وخمسة  وثالثمائة  مليون 
الرجال   ( من  وأربعون  وثمانمائة  ألف 
ألف  وثــالثــون  ومــائــة   )130.637( و    )
النساء   ( وستمائة وسبعة وثالثون من 
بلغ  الــذيــن  المرشحين  قيد  فــتــرة  و   )
عددهم ) 6917( ستة آالف وتسعمائة 
 )5938( منهم  مرشحاً  عشر  وسبعة 
وثــمــانــيــة  وتــســعــمــائــة  آالف  خــمــســة 
وثالثون من )الرجال( و )979( تسعمائة 
وتسعة وسبعون من )النساء(،  وكذلك 
علماً  للمرشحين  اإلنتخابية  الحمالت 
مائتان   )277,761( استبعاد  تــم  ــه  أن
وسبعمائة  ـــف  أل ــعــون  وســب وســبــعــة 
ــون نــاخــب ونــاخــبــة من  وواحــــد وســت
لعدم  الــثــالث  االنتخابية  الــــدورات 
مطابقة الشروط ، والتي منها أالّ يكونوا 
 )  51,230( عــددهــم  وبــلــغ  عسكرييًن 
ألف ومائتان وثالثون  واحد وخمسون 

عسكري، أو أن يكون متوفى وعددهم 
) 30,086 ( ثالثون ألف وستة وثمانون 
مــتــوفــى، أو تــكــون أســمــاؤهــم مــكــررة 
والذين بلغ عددهم ) 171,684( مائة و 
واحد و سبعون ألف و ستمائة وأربعة 
فيما  مكررين،  وناخبة  ناخب  وثمانون 
وعشرون  أربعة   )  24,761  ( استبعد 
ناخب  وستون  وواحد  وسبعمائة  ألف 
وناخبة لعدم استيفائهم شروطاً أخرى، 
القانونية،  السن  تحت  ناخبون  منها 

اللجان  مــن  بــقــرار  استبعادهم  تــم  أو 
المحلية ولجنة الطعون .

وزير  بمعالي  وااللتقاء  مخاطبة  تم  ثم 
الشؤون البلدية والقروية رئيس اللجنة 
المهندس  لالنتخابات  العليا  العامة 
الشيخ  آل  عبدالملك  بن  عبداللطيف 
االنتخابات  مراقبة  آلــيــات  لمناقشة 
اللجنة  برئيس  االجــتــمــاع  تــم  وكــذلــك 
المهندس  لــالنــتــخــابــات  الــتــنــفــيــذيــة 
مشرفوا  واجــتــمــع  الــقــحــطــانــي  جــديــع 
ورؤساء  المناطق  بعض  بأمناء  الفروع 
الترتيب  بهدف  فيها  المحلية  اللجان 

لعملية المراقبة.

والــفــرز  ــراع  ــت االق لعملية  واســتــعــداداً 
برئاسة  عليا  لجنة  الجمعية  شكلت 
بن  مفلح  الــدكــتــور  الجمعية  رئــيــس 
ــيــعــان الــقــحــطــانــي لـــإشـــراف على  رب

تصويت البعض على أساس 
قبلي كان من أبرز السلبيات 

رئيس الجمعية و نائبه مع أمين مدينة الرياض )1(
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بشكل  االنــتــخــابــات  مــراقــبــة  عملية 
للرجال  فرعية  لجان  وشكلت   ، عــام 
والنساء في المناطق برئاسة المشرفين 
في  االنتخابات  لمراقبة  الفروع  على 

ــمــراكــز الــتــابــعــة لها  الــمــحــافــظــات وال
تم  ومــراقــبــات  مراقبين  خــالل  مــن   ،
 )35( الــغــرض  لــهــذا  وعــقــد  تدريبهم 
كافة  تطبيق  من  للتأكد  عمل  ورشــة 

االلتزام  الواجب  واإلجراءات  المعايير 
للعدالة  ــيــوم ضــمــانــاً  ال بــهــا فــي هـــذا 
وتحقيقاً للنزاهة والشفافية بما يضمن 
جرى  أجله  من  الــذي  الهدف  تحقيق 
إعداد  تم  وقد  االنتخابات  هذه  إقــرار 
لمعايير  وفــقــاً  الــغــرض  لهذا  استمارة 
ينبغي  التي  العناصر  تضمنت  دولية 

مراقبتها. 
وقـــد تــم تــحــديــد الـــدوائـــر والــمــراكــز 
من  مراقبتها  تمت  التي  االنتخابية 
تفي  عشوائية  عينات  اختيار  خــالل 
العملية  عـــن  شــامــل  ــصــور  ت ــإعــطــاء  ب
وزيارتها  نزاهتها  ومــدى  االنتخابية 
بشكل مفاجيء بما يسمح باالطالع على 
األوضاع في هذه المراكز بشكل كامل ، 
كما تم  وضع رابط على موقع الجمعية 
أو  المرشحين  من  شكاوى  أي  لتلقي 
الناخبين يكون لها تأثير على عملية أو 
إلى حث  نتائج االنتخابات،  باإلضافة 
الناخبين والمرشحين على التواصل مع 
وبريدها  هواتفها  خالل  من  الجمعية 
االلكتروني عند رصد أي مخالفات أو 
تجاوزات، وبعد انتهاء عملية المراقبة 
االيجابية  المالحظات  إلى  التوصل  تم 

والسلبية التالية على النحو اآلتي :-

 أوالً المالحظات االيجابية:

على  جـــداً  الكبير  الــحــرص  لــوحــظ   -1
قبل  مــن  االنتخابية  العملية  انــجــاح 
السلطات القائمة على أمرها والتعاون 

2- االلتزام باألنظمة واللوائح االنتخابية 
دون  المشاركة  للجميع  تتيح  الــتــي   

تمييز أو تحيز .
3- كان هناك توزيع للدوائر االنتخابية 

بشكل عادل إلى حد كبير.
المشرفة  اللجان  التزام  تم مالحظة   -4
ــات بــشــكــل كــبــيــر بما  ــتــخــاب عــلــى االن
الخاصة  واللوائح  األنظمة  عليه  نصت 

باالنتخابات.
الــمــشــرفــيــن على  ــب  ــدري ت لــوحــظ   -5
باألنظمة  اإللــمــام  عــلــى  االنــتــخــابــات 
واللوائح واآلليات الواجب إتباعها أثناء 

العملية االنتخابية.
الــنــاخــبــيــن  قــــوائــــم  إعــــــالن  تــــم   -6  
والمرشحات  والمرشحين  والناخبات 
فــي كــل مــركــز  ، و تمكين كــل مــن له 

الحق في االنتخاب من التصويت.
باالنتخابات  توعية كبيرة    7- وجود  
وقد  المختلفة  مراحلها  مــوعــد  قبل 
المناطق  كافة  التوعية  هــذه  شملت 
والمحافظات والمراكز من خالل وسائل 

االعالم المختلفة و الرسائل النصية.
معدة  االنتخابية  الــمــراكــز  كانت   -8
ومنظمة  االنتخابية  للعملية  ومجهزة 

بشكل جيد في معظمها.
على  المشرفين  قــيــام  يــالحــظ   لــم   -9
الناخبين  بتوجيه  االنتخابية  المراكز 
إلـــــى الـــتـــصـــويـــت ألحـــــد بــعــيــنــه مــن 
عملية  سير  على  التأثير  أو  المرشحين 

االنتخابات.
مــراجــعــة  هــنــاك  أن  مــالحــظــة  ــم  ت  -10
للتأكد  الشخصية  الناخبين  لبطاقات 
الناخب  توقيع  وأخـــذ  هوياتهم  مــن 
وتخصيص  هــويــتــه  مــن  التحقق  بــعــد 
خصوصية  تــوفــر   ، للتصويت  أمــاكــن 
وختم  االقــتــراع  أثناء  للناخب  وسرية 
ووضع  الرسمي  بالختم  االســتــمــارات  
صندوق االقتراع في مكان مشاهد من 

الجميع.
ــدء االقــتــراع  11- تــم احــتــرام أوقـــات ب
المراكز  معظم  في  عام  بشكل  ونهايته 

االنتخابية في المملكة.
12- عملية التصويت واالنتخاب تمت 
شفافة  وكانت  ومنظم  هــادئ  جو  في 
ــة وتـــم الــفــرز بــشــكــل شفاف  ــادي وحــي

وعلني .
ذوي  مــع  التعامل  حسن  لــوحــظ   -13
ــار السن  ــب الــخــاصــة وك االحــتــيــاجــات 
من  وتمكينهم  األمــيــيــن  واألشـــخـــاص 
تأدية واجبهم االنتخابي بيسر وسهولة.
14- لوحظ حسن تعامل منسوبي األمن 

قرب المراكز  االنتخابية وحياديتهم.

مراقبة العملية االنتخابية في الرياض )2(

الدكتور مفلح القحطاني : 
مراقبة اجلمعية تأتي في إطار 

دعمها للعملية اإلنتخابية 
في اململكة وما يؤمل أن يترتب 
عليها من مشاركة مجتمعية 

في صنع القرار

الدولة  أجهزة  بين  الكبير  والتنسيق 
المعنية بذلك – وزارة الشؤون البلدية 
وزارة  الــداخــلــيــة-  وزارة  ــة-  ــروي ــق وال
التعليم- مما ساهم في انجاح العملية 

االنتخابية.

مراقبة العملية االنتخابية في الرياض )3(
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ثانياً: المالحظات السلبية:

لــبــعــض  اســـتـــبـــعـــاد  ـــاك  هـــن كـــــان   -1
ــي وقــت  الــمــرشــحــيــن والــمــرشــحــات ف
توفر  لعدم  تعود  قــد  ألســبــاب  متأخر 
بعض الشروط فيهم وقد صدر لبعضهم 
قرارات من بعض لجان الطعون ، ولكن 
المظالم  لــديــوان  اللجوء  عليهم  كــان 
إنهائية  الستكمال   ) اإلداري  )القضاء 

مثل هذه القرارات .
المقار  معظم  إلى  الوصول  أن  رغم   -2
أنه  إال  وميسراً  سهاًل  كــان  االنتخابية 
ُرصد صعوبة الوصول لعدد محدود من 

هذه المقرات.
3- لوحظ بعض االشكاليات فيما يتعلق 
االنتخابية  الحمالت  شـــروط  بعدالة 
والتراخيص الالزمة لذلك ، وإن بذلت 
قبل  مــن  ذلــك  لتذليل  الجهود  بعض 

اللجنة العامة لالنتخابات.
4- لوحظ وجود بعض الصعوبات التي 
اثبات هوياتهن  النساء بشأن  واجهتها 
أو اثبات سكنهن وقد الحظت الجمعية 
االنتخابات  على  المشرفة  الجهات  أن 
من   ، األمــر  هــذا  تسهيل  على  عملت 
تقلل  التي  الوسائل  بعض  اتباع  خالل 
النساء  استكمال  على  ذلــك  تأثير  من 

حقهم في االنتخاب.
دعائية  حــمــالت  وجـــود  اســتــمــرار   -5
الرسائل  خــالل  من  المرشحين  لبعض 
النصية حتى أثناء العملية االنتخابية .

الناخبين  المرشحين  بعض  حــث   -6
االنــتــمــاء  أســـاس  عــلــى  ــه  ل للتصويت 
على  وليس  الديني  الدافع  أو  القبلي 

أساس مناسبة وقوة برنامج المرشح.
الــمــرشــحــيــن  ـــو   ـــدوب ـــن م ــغــيــب  ت  -7
أغلب  فــي  بالمراقبة  لهم  المسموح 

المراكز االنتخابية.
الــتــي  ــات  ــصــعــوب ال بــعــض  8- وجــــود 
الساكنين  الناخبين  بعض  واجــهــت 
إثبات  حيث  مــن   ، نائية  مناطق  فــي 
سكنهم أو إثبات هوياتهم وخاصة في 
بعض المناطق التي لم تصلها خدمات 

الكهرباء بعد.
المراكز  في  العامالت  بعض  تــردد   -9
مراقبات  أمــر  تسهيل  فــي  النسائية 

الجمعية في بعض الحاالت.

 فرع الجمعية في المنطقة الشرقية:
قال المشرف العام على فرع الجمعية 
المنطقة  في  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 
السيف  عبدالجليل  الدكتور  الشرقية 
ــمــاع مـــع الــفــريــق   ــه تـــم عــقــد اجــت ــأن ب

المختار من الموظفين وأعضاء الفرع، 
على  التركيز  تم  االجتماع  خالل  أنه  و 
للنماذج  وفقاً  التنفيذ  مرحلة  أهمية 
المرحلة  هذه  حددتها  التي  والضوابط 
تنفيذ  يكون  أن  المناسب  من  ورأينا 

هذه المرحلة من خالل أربع مراحل:

المرحلة األولى : تم عرض فلم صدر عن 
اإلجراءات  يوضح  االنتخابية  القيادات 
كما  الــمــراقــبــيــن  ودور  والمتطلبات 
على  التأكيد  ــم  وت الــضــوابــط  حددتها 
على  اطالعها  ضـــرورة  الفريق  أعــضــاء 
إنفاذها  وكيفية  والــضــوابــط  الــنــمــاذج 
ــي االجــتــمــاع اإلجـــابـــة على  ــم ف كــمــا ت

مالحظاتهم واستفساراتهم.

المرحلة الثانية :  تم التنسيق بخصوص 
آلية وصول أعضاء فريق فرع  الجميعة 

إلى مراكز االنتخابات.

على  التأكيد  تــم   : الثالثة  المرحلة 
فريق العمل التقيد باإلجابات الدقيقة 
على  الموجودة  البيانات  في  الـــواردة 
استمارة مراقبة االنتخابات في دورتها 
ــثــة وذلــــك مـــن خــــالل الــوقــوف  ــثــال ال

المباشر والتأكد قبل اإلجابة عليها.

ــعــة : ألهــمــيــة وصــول  ــراب  الــمــرحــلــة ال
اإلجابات بعد االنتهاء مباشرة منها يتم 
إرسالها أو إيصالها في اليوم ذاته وإن 
تعذر ذلك فيكون في اليوم الذي يليه 

الدكتور عبد اجلليل السيف: 
اجلمعية تقدر االهتمام من 

القيادات واللجان االنتخابية 
وعلى رأسها وزير الشؤون 
البلدية والقروية والفريق 

العامل معه لتنظيم هذه 
الدورة على جهودهم بالتعميم 

والتأكيد على جميع القيادات 
واللجان االنتخابية الرئيسية 
بالدعم والتعاون مع اجلمعية 

مبا ميكنها من أداء مهامها 
الرقابية على االنتخابات 

املوكلة لها وفق ما حددته 
األنظمة واللوائح املنظمة 

لالنتخابات
بن  عبدالجليل  الــدكــتــور    : مــن  كــاًل 
األستاذ   ، سيف   آل  عبدالله  بن  علي 
،األســتــاذة  الــدوســري  عبدالله  جمعة 
األســتــاذ  فــريــد،  آل  مكي  علي  عالية 

مراقبة العملية االنتخابية في الرياض )4(

جانب من المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض بعد انتهاء العملية الرقابية )5( 
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محمد جواد محمد الجبران ، الباحثة 
 ، الــخــرداوي  يوسف  فاطمة  القانونية 
الموظف اإلداري  عبدالله محمد علي 
سارة  ـــة   اإلداري الموظفة  رمضان،  آل 

اإلداري  الموظف   ، المنصور  مساعد 
سعيد بن محمد آل حالية.

وأكد الدكتور السيف أن الفرع أبدى 
ترحيباً واستعداداً بالمشاركة والتعاون 

البلدية  مع الجهات المعنية باألجهزة 
أن  إلى  مشيراً  االنتخابية،  واللجان 
الجمعية وفروعها المنتشرة في مناطق 
لهذه  اإلعداد  مراحل  تابعت  المملكة 
االنتخابات باهتمام كبير، كما تابعت 
من  االنتخابية  للبرامج  االجراءات 

بدايتها األولى.
من  االهتمام  تقدر  الجمعية  أن  وذكر 
وعلى  االنتخابية  واللجان  القيادات 
والقروية  البلدية  الشؤون  وزير  رأسها 
هذه  لتنظيم  معه  العامل  والفريق 
بالتعميم،  جهودهم  على  الدورة 
القيادات  جميع  على  والتأكيد 
بالدعم  الرئيسية  االنتخابية  واللجان 
والتعاون مع الجمعية بما يمكنها من 
االنتخابات  على  الرقابية  مهامها  أداء 
األنظمة  حددته  ما  وفق  لها،  الموكلة 

واللوائح المنظمة لالنتخابات.

وقد خلصت مراقبة الفريق إلى النتائج 
و المالحظات التالية:

األعضاء  من  المباشرة  االتــصــاالت   -1
رؤساء اللجان وزياراتهم الميدانية إلى 
كل مركز قبل بداية االقتراع ساهمت 
إسهاماً كبيرة في فهم مهمة الجمعية 
و انعكس ذلك احتراماً وتقديراً وتعاوناً 

مع فريق العمل.
األعضاء  بعض  إيصال  على  العمل   -2
في  ســاعــد  االنتخابية  مــراكــزهــم  ــى  إل
االستفادة من الوقت و تمت االستفادة 

لصالح المراقبة على تلك المراكز.
ــة  ــتــجــرب وال الـــخـــبـــرة  خــــالل  ـــن  م  -3
الدورة  في  الجمعية  لفرع  الميدانية 
1426هـــ  لعام  االنتخابات  من  األولــى 
القصوى  االســتــفــادة  تمت  ــه  أن تــأكــد 
مـــن مــالحــظــات الــجــمــعــيــة الــســابــقــة 
وخاصة فيما يتعلق باإلجراءات لوصول 
أن  االقتراع كما  إلى صندوق  الناخب 
والمتسجدة  المتطورة  التنظيمات 
واإلعداد المبكر ساعد على إيجاد بيئة 

مريحة للناخبين والمرشحين.
الــفــرع عــدم رضــا بعض  ــى  إل 4- ورد 
المشاركة  نسبة  على  المراكز  رؤســاء 
الجهود  من  الرغم  على  الناخبين  من 
العام  لهذا  المتميز  واإلعــداد  الكبيرة 
إال أن الحضور لم يكن موازي إلى تلك 

الجهود.

 ف���رع ال��ج��م��ع��ي��ة ف���ي م��ن��ط��ق��ة مكة 
المكرمة:

ــمــان الـــزايـــدي  ــي حـــث األســــتــــاذ ســل

ــمــشــرف عــلــى فـــرع الــجــمــعــيــة في  ال
منطقة مكة المكرمة  المواطنين على 
اإلدالء بأصواتهم لالستفادة من حقهم 
اختيار  فــي  وحقهم  االنــتــخــابــات  فــي 
في  لتمثيلهم  الكفاءة  فيه  َيـــَرْون  من 
البلدي  المجلس  عضو  منصب  شغل 
اإلقرار  مسؤولية  عنهم  سيتولى  الذي 
المحلية  التنمية  لمشاريع  والمراقبة 
المتابعة  فــي  الــحــق  لهم  يــكــون  حتى 
لــمــن حـــاز عــلــى ثقتهم   والــمــحــاســبــة 

مستقباًل.
 

وبين أن فرع الجمعية في منطقة مكة 
المكرمة كون فريقاً مكوناً من 11 لجنة 
سير  لمراقبة  نسائيتان  لجنتان  منها 
المختلفة  مراحلها  حسب  االنتخابات 
محافظة  وفي  المقدسة  العاصمة  في 
الــطــائــف وفـــق الــبــرنــامــج االنــتــخــابــي 

التالي: 
1- قيد الناخبين والناخبات

2- قيد المرشحين
3- الدعاية االنتخابية

4- االقتراع
5- ظهور النتائج

رئيسياً  اجــتــمــاعــاً  ــفــرع  ال عــقــد  وقـــد 
االنتخابات  مراقبة  مــراحــل  لــدراســة 
العام  المنسق  االجتماع   حضر  وقــد 
مناقشته  وتمت  البلدية  لالنتخابات 
عديدة  جوانب  عن  منه  واالستفسار 
انتهى  وقد   ، البلدية  االنتخابات  من 

االجتماع باآلتي : 

1- توزيع اللجان على المراكز االنتخابية 
بــزيــارات  مــراقــب  يــقــوم كــل  أن  على 
قبلية للمراكز االنتخابية لإطالع على 
التجهيزات األولية والقيام بجولة على 

المراكز يوم االقتراع .
اللجان  بــتــوزيــع  االلــتــزام  ضـــرورة   -2
حال  وفــي  عليه   االتــفــاق  تــم  حسبما 
اعــتــذار مــراقــب لــظــرف أو آلخــر يتم 

تغطية مكانه من أقرب لجنة.
للجان  فرعية  اجتماعات  عقد  تم   -3
بما فيها اللجنة النسوية وقد تم تزويد 

اللجان بالتالي :
الــدلــيــل اإلرشـــــادي لــمــواقــع الــمــراكــز 
لعمل  اإلرشــادي  والدليل   ، االنتخابية 
االنتخابية،  المخالفات  مأموري ضبط 
ــل االجــــرائــــي لــالعــتــراضــات  ــي ــدل و ال
االنتخابية  والــمــخــالــفــات  والــطــعــون 
ــمــطــويــات الــمــخــتــلــفــة عن  ــعــض ال وب
الــمــجــالــس الــبــلــديــة ونــظــامــهــا الــتــي 

مراقبة العملية االنتخابية في المنطقة الشرقية  )1(

مراقبة العملية االنتخابية في المنطقة الشرقية  )2(
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صدرت عن اللجنة العامة لالنتخابات  
مراحل  لمتابعة  استمارات  نماذج  و 

االنتخابات جاءت على النحو التالي:
استمارة مراقبة االنتخابات البلدية
1- )مرحلة ما قبل االقتراع والفرز(.

2- استمارة مراقبة االنتخابات البلدية 
)مرحلة االقتراع والفرز(.

مــن:  الجمعية كـــاًل  فــريــق  ضــم  وقـــد 
األستاذ سليمان الزايدي ، و المهندس 
عمر قاضي ، األستاذ الشريف منصور 
أبو رياش ، العميدم.توفيق جوهرجي ، 
الدكتور محمد السهلي ، األستاذ عبد 
الله خضراوي ، األستاذ شاكر العبدلي ، 
نهى  األستاذة   ، النجار  دالل  األستاذة 
 ، الثبيتي  عـــادل  األســـتـــاذ  الــحــربــي، 

األستاذ نايف الثقفي.
مراحل  أثناء  الفرع   فريق  رصــد  وقــد 
من  عــدداً  ــع  األرب االنتخابية  العملية 
المالحظات جاءت على النحو التالي:

من  والمرشحات  الناخبات  شكوى   -1
التعريف  وثائق  على  الحصول  صعوبة 
الــوثــائــق  يملكن  ال  ألنــهــن  ذلـــك  بــهــن 
مقر سكنهن  على  تدل  التي  المطلوبة 
الوثيقة  الكهرباء ألن هذه  فاتورة  مثل 
بأسماء أولياء أمورهن وعادة ما يكون 
أو  مالكاً  األخ ســواء  أو  الــزوج  أو  األب 

مستأجراً .
2- رفض تسجيل األبناء المقيمين في 
كناخبين  األيــتــام  جمعية  إيـــواء  دور 
بــحــجــة عـــدم وجــــود فــواتــيــر كــهــربــاء 

مستقلة لكل ابن .
3- الــشــكــوى مــن عـــدم تــواجــد عمد 
األحياء في مقارهم باستمرار للتصديق 
على وثائق التعريف الرسمية المطلوبة 

منهن من لجان االنتخابات .
في  المعتمدة  اآللية  وضــوح  عدم   -4
أصــوات  إليــصــال  االنتخابات  برنامج 
االنتخابية  وبــرامــجــهــن  الــمــرشــحــات 

للناخبين لهن من الرجال .
ــشــر صــور  ــع ن ــن الـــشـــكـــوى مـــن م  -5
كعنصر  أهميتها  وإغفال  المرشحين 

انتخابي له تأثيره على الناخب. 
بتطبيق  المرشحات  بعض  مطالبة   -6
من  ــمــرأة  ال لتمكين  الــكــوتــة(  ــظــام  )ن
النظام  ألن  المجالس  فــي  تــواجــدهــا 
على  الــرجــال  حــظــوظ  يغلب  الــحــالــي 

النساء . 
قفل  بين  المدة  بتقليص  المطالبة   -7
االقتراع  ويوم  الناخبين  تسجيل  باب 
على  اإلقبال  لضمان  يوماً(   90( البالغة 
ضعف  من  تشكو  التي   ، االنتخابات 

و  مــلــمــوســة،   ــصــورة  ب اإلقـــبـــال عليها 
الناخبين  لتسجيل  المبكر  اإلغـــالق 
الراغبين  بعض  ويفقد  الغياب  يعمق 
من  يتمكنوا  لم  الذين  االنتخابات  في 
أو  لسبب  التسجيل  فترة  في  الحضور 
االنتقال  أو  المرض  أو  السفر  آخر مثل 
مــن حــي آلخـــر أو مــن مــديــنــة ألخــرى 
يــزيــد من  االنــتــخــاب مــمــا  حقهم فــي 

ضعف نسبة اإلقبال . 
ــمــرشــحــات مـــن الــفــرق  8- شــكــوى ال
ـــمـــالءة الــمــالــيــة بين  ـــواضـــح فـــي ال ال
أن دخل  المملكة حيث  في  الجنسين 
المرأة المرشحة ضعيف مقارنة بالرجل 
مما ال يحقق المساواة في الصرف على 
بدعم  االنتخابية ومطالبتهن  برامجهن 
حمالتهن مالياً من قبل الدولة كما هو 
المجاورة  الــدول  بعض  في  به  معمول 
)ســلــطــنــة عــمــان ( تــحــقــيــقــاً لــلــعــدالــة 

االنتخابية.
9- ضعف النظرة لمخرجات الصندوق 
الشأن  إدارة  ستتولى  التي  االنتخابي 
وضع  بالضرورة  يستدعي  مما  الوطني 
يوضح  توجيهي  تثقيفي  وطني  برنامج 
القصوى  األهمية  والــمــرشــح  للناخب 
وهذا   ، االنتخابية  العملية  لمخرجات 
الجانب لم يعط حقه في النشر بالشكل 
طبقات  بين  الــوزارة  قبل  من  المثالي 
الدولة  في مؤسسات  المجتمع خاصة 
ومؤسسات  ــمــدارس  وال كالجامعات 
ــي الــمــخــتــلــفــة مما  ــمــدن الــمــجــتــمــع ال
الصندوق  لمخرجات  النظرة  أضعف 

التي ستتولى إدارة الشأن الوطني.
التسجيل  عــلــى  اإلقـــبـــال  ضــعــف   -10

نتيجة النظرة للمخرجات البلدية.

 األستاذ سليمان الزايدي : على 
املواطنني اإلدالء بأصواتهم 

لالستفاد من حقهم في 
االنتخابات وحقهم في اختيار 

من يَرَوْن فيه الكفاءة لتمثيلهم 
في شغل منصب عضو اجمللس 

البلدي الذي سيتولى عنهم 
مسؤولية اإلقرار واملراقبة 

ملشاريع التنمية احمللية حتى 
يكون لهم احلق في املتابعة 

واحملاسبة ملن حاز على ثقتهم 
مستقبالً

مراقبة العملية االنتخابية في منطقة مكة المكرمة  )1(

11- عدم وجود دورات إرشادية وورش 
عمل لراغبي الترشيح .

12- عدم وجود مقرات انتخابية لكثير 
مــن الــمــرشــحــيــن بــســبــب اشــتــراطــات 
مما  االنتخابي  المقر  لفتح  األمــانــات 
و  االنتخابية  البرامج  ضعف  إلى  أدى 

ضعف الدعاية االنتخابية .
المرشحين  أســـمـــاء  نــشــر  ـــدم  ع  -13
الموقع  على  االنتخابية  الــمــراكــز  فــي 
الرئيسي للجنة العليا لالنتخابات حتى 

يوم الثالثاء 1437/02/27هـ.
اإلعــالنــيــة  الــدعــايــة  مـــدة  قــصــر   -14

للمرشحين )13 ( يوماً فقط.
المصاحب  الوطني  الحس  ضعف   -15
ـــدعـــوى عــــدم نــجــاح  ــات ب ــخــاب ــت ــالن ل
للمجالس  الــســابــقــتــيــن  الــتــجــربــتــيــن 

البلدية.
16- جهل المواطن بعمل المجالس .

17- إهمال المجالس للدور اإلعالمي .
عن  غابوا  المجالس  أعضاء  بعض   -18
المجلس  بكرسي  فوزهم  بعد  األنــظــار 
في الدورتين الماضيتين وعدم وفائهم 
بوعودهم في حمالتهم مما ضاعف من 

عدم ثقة المواطن بدور المجلس.
واألمانات  البلديات  بعض  إخفاء   -19
وزيـــارة  بالمواطنين  المجالس  لـــدور 

مواقع العمل وفق برامج واضحة .
وقــت  ــس  ــمــجــال ال دور  ضــعــف   -20

وكوارث  األمطار  أزمات  مثل  األزمــات 
السيول وخالفها .

نــشــأ من  بــمــا  انــشــغــال األعـــضـــاء   -21
وما  والبلديات  األمانات  مع  خالفات 
الدورتين  فــي  أنفسهم  األعــضــاء  بين 

الماضيتين.
الموضوعة  الضوابط  مرونة  عدم   -22
على المرشحين والتي قيدت حركتهم 
في كثير من األوقات، وجعلت سياسة 
المنع هي السمة األبرز في االنتخابات.
23- تم إعالن القائمة النهائية ألسماء 
األمر  1437/02/17هــــ،  يوم  المرشحين 
الذي لم يمكن المرشحين من التجهيز 

لحمالتهم الدعائية .
24- عدم معرفة الكثير من المرشحين 
ـــــرة الــمــراكــز  ــنــاخــبــيــن حــــدود دائ وال

االنتخابية.
بعض  تـــوزيـــع  فـــي  الـــدقـــة  عـــدم   -25
المراكز والدوائر االنتخابية ومثال ذلك 
أن في المركز االنتخابي رقم )413( في 
كان  المقدسة  بالعاصمة   )9( الــدائــرة 
والذين   ، ناخباً   740 الناخبين   عــدد 
حضروا واقترعوا 36 ناخباً بنسبة 4.86 
إلى  يشير  وهــذا  األصلي  العدد  من   %
أن  حيث  السكاني  التوزيع  فــي  خلل 
المساكن  إزالة  تلحظ  لم  العليا  اللجنة 
مــعــلــومــات  وأن  الــمــنــطــقــة  ـــذه  ه فـــي 
هــذه  فــتــح  فــي  المعتمدة  الناخبين 



8

ية
مع

لج
ر ا

خبا
أ

في  االنتخابات  من  مستمدة  الدائرة 
الدورة الثانية .   

اللوحات  بتمزيق  االعتداء  لوحظ   -26
ــة لــبــعــض الــمــرشــحــيــن في  ــي ــائ ــدع ال

بالتالي:
الدورات  االقتراع في  1- تمديد وقت 
مساءاً   )  8.00( الساعة  إلــى  القادمة 

مراعاة لظروف الناخبين.
العالمية  الخبرات  من  االستفادة   -2
فيما يتعلق بإيضاح معلومات المرشح 
لمساعدة  شــعــاره  أو  ــه  صــورت بــوضــع 
األمــيــيــن ، وتــوفــيــر عــدد مــحــدود من 
للمكفوفين  دائرة  في كل  االستمارات 

بلغة برايل .
3- تسهيل عملية تسجيل الناخبات .

لفتح  البلدية  اشتراطات  تسهيل   -4
المقرات االنتخابية .

5- إيجاد طرق لدعم المرشحين مادياً. 
وبــيــان  الجمعي  ــوعــي  ال تكثيف   -6

أهمية عمل المجالس البلدية. 
7- إطالة فترة الدعاية االنتخابية.

8- إلغاء رسوم البلدية المفروضة على 
اللوحات  تكاليف  مثل  المرشحين 
شأن  االنــتــخــابــات  باعتبار  الدعائية 

وطني.
الذين  للمرشحين  ضــوابــط  وضــع   -9
)كمرشحين( بطاقاتهم  يتسلموا  لــم 
ـــم يــســجــلــوا أســمــائــهــم فــي الــمــركــز  ول
ــطــبــاعــاً  لــدى  ـــرك ان اإلعـــالمـــي مــمــا ت
جديتهم  بــعــدم  والــنــاخــبــيــن  اللجنة 
ــتــنــافــس على  فـــي االســـتـــمـــرار فـــي ال
المقعد االنتخابي حفاظاً على أصوات 

الناخبين.
تثقيفي  وطــنــي  ــامــج  ــرن ب وضــــع   -10
الــوزارة بين طبقات  توجيهي من قبل 
المجتمع خاصة في مؤسسات الدولة 
ومؤسسات  والــمــدارس  كالجامعات 
حتى  المختلفة  الــمــدنــي  المجتمع 
يــذهــب صـــوت الــنــاخــب لــأكــفــأ من 

المرشحين.

فرع الجمعية في منطقة الجوف:
تم تشكيل فريق من فرع الجمعية في 
الدكتور  من:  ضم كاًل  الجوف  منطقة 
طارش الشمري المشرف على الفرع ، 
الفرع   مدير  الفهيقي  ظاهر  األستاذ  و 
بالفرع  االستشارية  اللجنة  أعضاء  و 
و  المسعر،  خليفة  األســتــاذ  مــن  كــاًل 
األســتــاذ  و  الفهيقي،   عقال  ــاذ  األســت
ثاني العنزي، و سكرتير الفرع األستاذ 

حمود الدوش.
مركزاَ  عشر  أحد  مراقبة   تم  ولقد 
نسبة  يمثل  العدد  وهذا  انتخابياَ 
للمراكز  الكلي  العدد  من   %33
ولقد   ، الجوف  بمنطقة  االنتخابية 
اتضح للمراقبين عدداً من المالحظات 

نوجزها فيما يلي:

أوالً: مرحلة ما قبل االقتراع والفرز:
للجميع  أتاحت  واللوائح  األنظمة   -1

المشاركة دون تمييز.
االنتخابية  الــدوائــر  توزيع  تم  لقد   -2

بشكل عادل بوجه عام.
اللجان  ــتــزام  ال الــمــراقــبــون  الحــظ   -3
باللوائح  االنــتــخــابــات  على  المشرفة 

والتعليمات.
4- يرى المراقبون أن التدريب و ورش 
العمل للمشرفين على االنتخابات غير 

كافية.
الــنــاخــبــيــن  5- تــمــت مــراجــعــة قــيــد 
الحق  له  من  كل  تمكين  من  والتأكد 

في االنتخاب من التسجيل.
في  باالنتخابات  التوعية  كانت   -6
إرســال  وتــم  جيدة  المختلفة  مراحلها 

رسائل إلكترونية للمواطنين.
المرشحين  بعض  من  تذمر  يوجد   -7
مـــن شـــــروط الــحــمــالت االنــتــخــابــيــة 
رسوم  بدفع  وإلزامهم   ، والتراخيص 
لـــأمـــانـــات والـــبـــلـــديـــات لــلــوحــاتــهــم 
اإلعالنية ، وكذلك قصر فترة الحمالت 

االنتخابية.
الحديثة  التقنية  توظيف  ضعف   -8
في  االنتخابية  العملية  إجـــراءات  في 

مراحلها المختلفة.
الناخبات  وتثقيف  توعية  ضعف   -9
بالعملية  سواء  حد  على  والمرشحات 

االنتخابية وإجراءاتها بوجه عام.

ثانياً: مرحلة االقتراع والفرز:
لم  ــيــة  ــتــخــاب االن الـــمـــراكـــز  ــعــض  ب  -1
الميادين  فــي  إرشــاديــة  لــوحــات  توفر 
والشوارع الرئيسية التي توضح االتجاه 

إلى مقر المركز.
داخــل  االنتخابية  العملية  تمت   -2
دون  وسلسة  طبيعية  بطريقة  المراكز 

أي مشاكل تذكر.
االنتخابية  المراكز  معظم  وفــرت   -3
تساعد  وتعليمات  إرشــاديــة  لــوحــات 
مطلوب  هــو  مــا  معرفة  على  الناخب 

منه.
4- تم إرسال رسائل إلكترونية للناخبين 
ورقم  ومركزه  االنتخابي  رقمه  تتضمن 
المسار ورقم الصفحة التي فيها اسمه،  
مما ساهم في تسهيل عملية االقتراع.

العملية  عــلــى  الــقــائــمــون  ــواجــد  ت  -5
 ، الــمــحــددة  األوقـــات  فــي  االنتخابية 
ــم فتح وإغـــالق صــنــاديــق االقــتــراع  وت

باألوقات المحددة.

مراقبة العملية االنتخابية في منطقة مكة المكرمة  )2(

مراقبة العملية االنتخابية في منطقة مكة المكرمة  )3(

محافظة الطائف مركز بني سعد .
27- عدم تعاون منسق أمانة محافظة 

الطائف مع أعضاء الجمعية .
الجمعية  فــريــق  أعــضــاء  أوصـــى  فيما 
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بطريقة  تمت  األصــوات  فــرز  عملية   -6
مــالحــظــات  عليها  يــوجــد  وال  منظمة 

جوهرية.
مقرات  وجــود  المراقبون  يالحظ  لم   -7

للمرشحين قرب مراكز االقتراع.
8- لم يتم مالحظة دخول أشخاص غير 

مصرح لهم بدخول المركز االنتخابي.
توجيه  مــحــاولــة  مــالحــظــة  يــتــم  لــم   -9
في  بعينه  لمرشح  للتصويت  للناخبين 

المراكز االنتخابية.
ولم  جيداً  األمن كان  رجال  تعامل   -10  

تحدث أي مضايقات للناخبين.
ممارسة  أي  المراقبون  يالحظ  لــم   -11
في  رشوتهم  أو  الناخبين  على  ضغوط 

المراكز االنتخابية.
تغيب  الــمــراقــبــيــن  بــعــض  الحــــظ   -12
المرشحين أو مندوبيهم في بعض مقار 

المراكز االنتخابية.
13- كـــان هــنــاك تــأكــيــد فــي الــمــراكــز 
االنــتــخــابــيــة عــلــى الــتــحــقــق مـــن هــويــة 
الــنــاخــب وعــــدم الــســمــاح لــأشــخــاص 
الذين ال يحملون المستندات التعريفية 

المطلوبة للدخول.
بــســواتــر  مــحــطــات  تــخــصــيــص  تـــم   -14
لــتــمــكــيــن الــنــاخــب مـــن الــخــصــوصــيــة 

والسرية عند التصويت.
15- تم ختم استمارات الترشيح بالختم 

الرسمي.

الدكتور طارش الشمري : 
مت مراقبة  أحد عشر مركزاَ 

انتخابياَ وهذا العدد ميثل نسبة 
33% من العدد الكلي للمراكز 

االنتخابية مبنطقة اجلوف

بــأســمــاء جميع  قــائــمــة  تــوفــيــر  ــم  ت  -16
الــمــراكــز  فــي  المعتمدين  المرشحين 

االنتخابية.
أغــلــب  ـــرز  ـــف ال عــمــيــلــة  شـــهـــدت   -17

المرشحين أو مندوبيهم.

وضعت  االقتراع  صناديق  جميع   -18
في أماكن مشاهدة من الجميع.

أوراق  أي  المراقبون  يالحظ  لم   -19
اقتراع في الصناديق قبل التصويت.

قــدوم  المراقبين  بعض  الحــظ    -20
بــعــض الــمــواطــنــيــن لــلــتــصــويــت من 
مقر  عــن  يبعد  بعضها  بــعــيــدة  قـــرى 
االنتخابات ما يزيد عن 100كم مما قد 

يسبب له مشقة.
التعب  مظاهر  المراقبون  الحــظ   -21
ــمــراكــز  ــي ال ــى مــشــرف واإلجــــهــــاد عــل
االنتخابية والموظفين العاملين معهم 
ذلك  يؤثر  قد  مما   ، الفرز  مرحلة  في 
فرز  عملية  أثناء  والدقة  التركيز  على 

األصوات.

ثالثاً: التوصيات:
للعملية  التثقيف  تكثيف  ضــرورة   -1
والــنــاخــبــات  للناخبين  االنــتــخــابــيــة 
حد  على  والمرشحات  والمرشحين 
ورشة  على  االقتصار  وعــدم    ، ســواء 
عمل واحدة أو اثنتين للمشرفين على 

اللجان االنتخابية والعاملين معهم.
ضوابط  فــي  النظر  إعـــادة  ضـــرورة   -2
ــة  ــي ــخــاب ــت ـــحـــمـــالت االن وشـــــــروط ال
المرشحين  إلــزام  وعــدم  والتراخيص 
والبلديات  لــأمــانــات  رســـوم  بــدفــع 
تحديداً ، وكذلك إعادة النظر في قصر 

الحمالت االنتخابية.
التعريف  النظر في ضوابط  إعادة   -3
بالناخب وتسجيله والمرونة في ذلك 
قدر المستطاع لتمكين أكبر عدد من 

المواطنين من حقهم االنتخابي.
4- ضرورة توظيف التقنية الحديثة  ) 
المحوسبة ( في جميع مراحل العملية 
ــضــمــان ســـرعـــة ودقـــة  ــيــة ل ــتــخــاب االن
تدخل  دون  االنتخابية  اإلجـــــراءات 
وتوفير  الــحــيــاديــة  ولــضــمــان  بــشــري 

الجهد والمال.
إرشــاديــة  لــوحــات  توفير  ضـــرورة   -5
الرئيسية  والـــشـــوارع  الــمــيــاديــن  فــي 
االنتخابية  المراكز  اتجاه  توضح  التي 

لتسهيل الوصول إليها.
6- ضرورة التأكيد على أن يكون المقر 
االنتخابي يسهل الوصول إليه من قبل 
المواطنين ذوي االحتياجات الخاصة 
حقهم  مــن  لتمكينهم  الــســن  وكــبــار 

االنتخابي دون مساعدة من أحد.
مقار  تحديد  في  النظر  إعادة   -7
يبعد  ال  بحيث  االنتخابية  المراكز 
)50(كم  االنتخابي عن مسافة  المركز 

عن مقر إقامة الناخب.

العاملين  توفير فريقين من  8- ضرورة 
الفريق  يعمل  بحيث  االقتراع  مقر  في 
إلى  صباحاً  الثامنة  الساعة  من  األول 
الساعة الواحدة ظهراً ،  ويعمل الفريق 
االنتهاء  إلى  ظهراً  الواحدة  من  الثاني 

تتطلبه  لما  وذلك   ، األصوات  فرز  من 
عملية فرز األصوات من تركيز ودقة.

منطقة  أمين  قــال  متصل  سياق  وفــي 
ــة الــمــحــلــيــة  ــجــن ــل الـــجـــوف رئـــيـــس ال
لــالنــتــخــابــات الــبــلــديــة بــالــمــنــطــقــة 

مراقبة العملية االنتخابية في منطقة الجوف  )1(

مراقبة العملية االنتخابية في منطقة الجوف  )2(
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ــه  ــل ــدال ــــن عــب الـــمـــهـــنـــدس عـــجـــب ب
القحطاني أن عملية االقتراع للناخبين 
وصول  من  ــدءاً  ب ثانية   120 تتجاوز  ال 
ــه من  ــال ــب ــق ــلــمــركــز واســت الـــنـــاخـــب ل
الــمــوظــف الــمــخــتــص وتــوقــيــعــه على 
الناخبين،  بأسماء  الــخــاص  الكشف 
والتصويت  االقتراع  نموذج  واستالم 
ــي غــرفــة االقـــتـــراع وإيـــــداع الــورقــة  ف
عمليات  أن  ــى  إل بالصندوق،مشيراً 
االنتخابية  المراكز  في جميع  االقتراع 

تسير وفق ما خطط لها.

 فرع الجمعية في جازان:
االنتخابات  لمراقبة  فريق  تشكيل  تم 
الفرع  على  المشرف  برئاسة  البلدية 
 : األعــضــاء  و  البهكلي  أحمد  الدكتور 
األستاذ  و   ، بشيري  العباس  األســتــاذ 
محمد  الدكتور  و   ، الحازمي  العباس 
محمد  عــلــي  ــور  ــدكــت ال و   ، ــي  ــحــارث ال
و   ، مهارش  زيد  الدكتور  و   ، عريشي 
األستاذ  و  بشير،  ال  محمد  األســتــاذ 
غــازي   األســتــاذ  و   ، الــمــالــكــي  محمد 
، و  فــهــد دهـــل  ، و األســـتـــاذ  ريـــانـــي 
األستاذة نور بابقي ، و األستاذة شادية 
و   ، حنين  نجوى  األستاذة  و   ، الجمل 
و األستاذة   ، الجماعي  األستاذة هدية 
غايبة  األســـتـــاذة  و  الــمــالــكــي،  صــبــاح 
والد ، و األستاذة شقراء ال بشير ،  و 
األستاذة  و  الرفاعي،  صالحة  األستاذة 

ربوع ال حلبوب.
و حول مراقبة الفريق لالنتخابات قال  
عقد  تم  أنــه  البهكلي  أحمد  الدكتور 
ما  لمدارسة  تحضيرية  لقاءات  عــدة  
يتعلق بعملية المراقبة و التعرف على 
أنظمة المجالس البلدية ، و قد توجت 
موسعين  باجتماعين  اللقاءات  هــذه 
السبت  يــوم  الفرع  مقر  في  أحدهما 
االثنين  يـــوم  واآلخــــر   ،  1437/2/15
أدق  مــنــاقــشــة  تــم  و   ،  1437/2/26

التفاصيل مع اللجنة.
تطبيق  على  مجموعة  إنــشــاء  تــم  كما 
الــمــراقــبــيــن  ــب  ــدري ــت ل اب  ـــس  ـــوات ال
أنظمة  و  ــمــارة  االســت بــنــود  تــــداول  و 
األعضاء  تواصل  و  البلدية  المجالس 
بــشــكــل فــعــال ، و قــد تــم تــوزيــع 72 
مع  الفريق  أعضاء  على  انتخابياً  مركزا 
على  يحتوي  بملف  مراقب  تزويد كل 
ألنظمة  اإلرشــاديــة  المطبوعات  كــل 

المجالس البلدية و االنتخابات.   

ــــام أعـــضـــاء الـــفـــريـــق بـــزيـــارة  ــــد ق وق
قيد  مراحل  خالل  االنتخابية  المراكز 

الناخبين وتسجيل المرشحين وسجلوا 
من  المخصص  الجزء  في  مالحظاتهم 

االستمارة لما قبل يوم االقتراع.

السبت  ــتــراع،  االق يــوم  صبيحة  وفــي 
إلى  الــمــراقــبــون  انطلق  1437/3/1هــــــ 
وذلك  مراقبتها  إليهم  الموكل  المراكز 
للتأكد  ــراع،  ــت االق صناديق  فتح  قبل 
مـــن ســـالمـــة اإلجـــــــــراءات وتــســجــيــل 
المراقبون  وقــف  ــد  وق الــمــالحــظــات، 
على  االقــتــراع  بداية  في  والمراقبات 
أن  الخطة  الــمــراكــز كــامــلــة،  وكــانــت 
يحضر كل مراقب عملية فرز األصوات 
في أكبر المراكز التي كلف بمراقبتها 
ذلك  تــم  وقــد  المالحظات،  وتسجيل 
بمتابعة حثيثة  ثم  الله وعونه  بتوفيق 
على  والمشرف  الجمعية  رئــاســة  مــن 
الـــفـــرع، مــع الــتــدخــل مــن الــمــشــرف 
المعوقات  بعض  لحل  الــضــرورة  حين 

الطفيفة لعملية المراقبة.

اإليجابيات:
لممارسة  للمواطنين  الفرصة  1-إتاحة 
لهم  ممثلين  إيصال  في  أساسي  حق 
اليومية  حياتهم  يمس  مهم  قطاع  في 

كقطاع البلديات.
الحياة  متطلبات  بــعــض  تحقيق   -2
المدنية من خالل االنتخابات البلدية.
صوتهم  إيصال  على  الناس  تعويد   -3

للحكومة بأسلوب التصويت الحر.
ـــرار في  ـــق ال اتـــخـــاذ  آلــيــة  تــطــويــر   -4

المجتمع.
بكفايات  الــبــلــدي  الــقــطــاع  رفـــد   -5

المجتمع الذي يقدم خدماته له.
الـــصـــورة  تــحــســيــن  فـــي  ـــام  6- اإلســـه
ــنــمــطــيــة عـــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  ال
تعاملها  فـــي  ــخــاصــة  وب ــة،  ــســعــودي ال
في  نصيب  لها  التي كــان  الــمــرأة  مــع 

االنتخابات البلدية.
7- االستفادة من الكفايات االجتماعية 

الحقوقية في المجتمع.
الحقوقية  الــمــؤســســات  إكــســاب   -8
ـــرة فــــي الـــعـــمـــل الـــرقـــابـــي عــلــى  خـــب
ـــات مــــن خـــــالل مــشــاركــة  ـــتـــخـــاب االن
اإلنسان في  لحقوق  الوطنية  الجمعية 

مراقبة االنتخابات.
من  ــضــة  ــري ع ــحــة  شــري إكـــســـاب   -9
الذين  الشباب  وبخاصة  المواطنين 
البلدية  االنتخابات  تنظيم  في  عملوا 
والتخطيط  المنظم  العمل  بمهارات 

المحكم.
المجتمعي  الحقوقي  الوعي  بث   -10

والمشاركة في صناعة القرار.

السلبيات:
1-التشدد في طلب إثبات السكن، مما 
من  والمرشحين  الناخبين  بعض  حرم 

الحصول على حقهم االنتخابي.
2- االشتراطات المالية على المرشحين 
ــحــمــالت  والـــتـــشـــدد فــــي شــــــروط ال
المرشحين  بعض  دعا  مما  االنتخابية 
ـــى دخــــول الــمــنــافــســة بــال حمالت  إل

انتخابية وبطرق أخرى ملتوية.
3- تأخر إعالن القوائم النهائية بأسماء 
من  أسبوعين  قبل  ما  إلى  المرشحين 
يوم االقتراع مما أفقدهم فرصة ترتيب 

حمالتهم االنتخابية.
4- منع بعض الناخبين من التصويت 
يوم االنتخاب في يوم التصويت رغم 
تسلمهم رسائل بالجوال برقم الناخب.

المقترحات:
الفروع  مشرفي  بين  اجتماع  عقد   -1
التجربة  لمناقشة  المناطق  وأمــنــاء 
ــة األخــــيــــرة بــايــجــابــيــاتــهــا  ــي ــخــاب ــت االن

وسلبياتها.

و  شكره  البهكلي  الدكتور  قــدم  كما 
لالنتخابات  الفرعية  للجنة  تقديره 
برئاسة  جــــازان  منطقة  فــي  الــبــلــديــة 
جهدها  على   ، المنطقة  أمين  سعادة 
الذي بذلته و على تعاونها مع الجمعية 
و تزويدها بالمطبوعات و المطويات و 
التعاون  حثها لمراكز االنتخابات على 
المثمر مع الجمعية لما فيه المصلحة 

الوطنية العليا.    

فرع الجمعية في المدينة المنورة:
قالت األستاذة شرف القرافي المشرف 
على فرع الجمعية في المدينة المنورة 
لالنتخابات    الفرع  مراقبة  عملية  أن 

تهدف إلى :
للعملية  تــقــيــيــم  إجــــــراء  ضـــمـــان   -1
و  باالستقالل  يتسم  فيما  االنتخابية 

عدم التحيز و الموضوعية.
2- تشجيع قبول نتائج االنتخابات.

ثقة  ــاء  ــن ب و  الــمــشــاركــة  تشجيع   -3
المنتخب في العملية االنتخابية.

4- ضمان سالمة العملية االنتخابية.
5- رصد حماية جميع حقوق اإلنسان 

خالل فترة االنتخابات.
االنــتــخــابــات فض  يــســهــل رصـــد   -6
يتعلق  فيما  وبــخــاصــة   ، الــمــنــازعــات 
بالقضايا المتصلة بالعملية االنتخابية.

غير  دعماً  االنتخابات  رصد  يوفر   -7
مباشر للتربية الوطنية و بناء المجتمع 

المدني.

الفريق  تــابــع   : المراقبة  لجنة  فــريــق 
بــاحــتــراف مسيرة  و  بــمــهــارة  و  بــدقــة 
من  الفريق  تــكــون  قــد  و  االنــتــخــابــات 
المشرف على  القرافي  األستاذة شرف 
الفرع ، و األستاذ عبد المجيد األمين 
المدير التنفيذي المكلف  و السكرتير 

الباحثة  و  ــعــوفــي،  ال ــنــدر  ب األســـتـــاذ 
و  العتيبي،  منيرة  األســتــاذة  المكلفة 
األستاذ  و   ، المطيري  غــازي  األســتــاذ 
ناشي  ، و األســتــاذ  الــلــه حــمــزة  عــبــد 
األحمدي  رحاب  األستاذة  و   ، الحربي 

من جامعة طيبة. 
أنه   القرافي  شــرف  األســتــاذة  وبينت 
أربعة  إلى  المراقبة  عملية  تقسيم  تم 

مراحل كالتالي:
1- مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية

2- مرحلة الحملة االنتخابية
3- مرحلة االقتراع و الفرز

4- مرحلة ما بعد االقتراع و الفرز

أوالً: مرحلة ما قبل الحملة االنتخابية:

الدكتور أحمد البهكلي: 
نشكر اللجنة الفرعية 
لالنتخابات البلدية في 

منطقة جازان برئاسة سعادة 
أمني املنطقة على جهدها 

الذي بذلته وعلى تعاونها مع 
اجلمعية و تزويدها باملطبوعات 

و املطويات و حثها ملراكز 
االنتخابات على التعاون املثمر 

ملا فيه املصلحة الوطنية 
العليا
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االســتــعــدادات  تشكل  المرحلة  هــذه 
و   ، نفسها  المختصة  اإلدارة  تهم  التي 
بإدارة  المكلفة  البشرية  األطر  تكوين 
االنــتــخــابــات )رؤســــاء مكاتب  شـــؤون 
لجنة  أمـــا   ، أعــضــائــهــا(  و  الــتــصــويــت 
الخاصة  المراقبة  تكن  فلم  المراقبة 
بهذه المرحلة ميدانية ، حيث بدأت 
تحديث  و  الــنــاخــبــيــن  قــيــد  عــمــلــيــة 
نطاق  في  استثنائي  بشكل  البيانات 
المجلس البلدي ألمانة منطقة المدينة 
المنورة غرة شهر ذي القعدة الموافق 
، و استمرت  يوم األحد 1436/11/1 هـ 
البيانات )21(  عملية القيد و تحديث 
أيام الجمع ، و انتهت  يوماً  باستثناء 
، كما  الثالثاء 1436/11/24هــــ  في يوم 
المرشحين  تسجيل  عملية  بــــدأت 
ــنــة الـــمـــنـــورة يــــوم األحـــد  ــمــدي فـــي ال
1436/11/8هـــ ، و قد تم تشكيل فريق 

مراقبة الفرع لالنتخابات .

عملية الرصد و جمع البيانات:
التالي:  المراقبة  لجنة  رصــدت  فقد 
قياديين في  أقــارب   تعيين بعض من 
مكاتب  أعضاء  ضمن  العامة  األمــانــة 

التسجيل.

ثانياً: مرحلة الحملة االنتخابية:
ما  مــع  بالمقارنة  الفترة  هــذه  تشكل 
دقيقة  مرحلة  االنتخابية  الحملة  قبل 
بتحديد وقتها و أماكنها  و المخالفات 
المتعلقة بسيرها و ما يطبق عليها من 
المتعلقة  المراقبة  وتمكن   ، قــواعــد 
إلى  االنتباه  توجيه   من  الفترة  بهذه 

ثالثة محاور هي :
أ. وسائل الحملة االنتخابية

ب. مضمون البرامج االنتخابية
تم رصدها خالل  التي  المخالفات  ج. 

الحملة

أ- وسائل الحملة االنتخابية:
تمكن  وســائــل  مــن  حملة  لــكــل  بــد  ال 
إيصال  من  المقاعد  على  المتنافسين 
الناخبين  إلــى  مشاريعهم  و  أفكارهم 
الحملة  ، و يمكن رصد  بها  إقناعهم  و 
علي  الثالثة  دورتــهــا  فــي  االنتخابية 
هذا األساس في ثالثة اتجاهات هي : 

التمويل و الوسائط و األسلوب

1- تمويل الحملة االنتخابية:
في  لقواعد  االنتخابية  الحملة  تخضع 
التمويل يتعين على المرشحين التقيد 
ريال(  )خمسمائة  مبلغ  دفع  منها  بها 

تخولها  التي  الحقوق  من  لالستفادة 
بمصاريف  أخـــرى  جهة  مــن  و   ، لهم 

المرشحين أثناء هذه الحمالت.
تحديد  عــدم  المراقبة  سجلت  قــد  و 
بها  يلتزم  للمصاريف  أعــلــى  سقف 

المرشحين.

2- وسائط الحملة االنتخابية :
ليزداد  وســائــط  مــن  حملة  لكل  بــد  ال 
مفعولها لدى الناخبين في نقل األفكار 
 ، االنتخابية  المشاريع  و  المواقف  و 
الصحافة  خاصة  بصفة  شكلت  ولقد 
واكبت  و  منابر  و  اإلعـــالم  ــل  ووســائ
مختلف  أطوار الحملة االنتخابية من 
اإلعــالن  أن  إال  المحلية  اللجنة  جهة 
و  فقط  الرئيسية  ــشــوارع  ال فــي  كــان 
في  و خاصة  األحياء  داخل  في  انعدم 
لم  المرشحون  أمــا  الشعبية،  األحــيــاء 
ببرامجهم  التعريف  تمكينهم من  يتم 

من خالل تلك الوسائل.

3- أسلوب الحملة االنتخابية:
بين  الــشــريــفــة  الــمــنــافــســة  طبيعتها 
ـــك في  الــمــرشــحــيــن و قـــد تـــم كـــل ذل
قائماً  االنضباط  ، كما كان  تامة  حرية 
المنظمة  الــقــانــويــنــة  بالمقتضيات 

للحملة االنتخابية.

ب- مضمون البرامج االنتخابية:
ــب بـــرامـــج الــنــاخــبــيــن  ــل ــقــدت أغ ــت اف
لـــأهـــداف الــرئــيــســيــة الــمــأمــولــة من 
المشاكل  على  التركيز  مثل  المرشح 
و  تشغيل  و  بــطــالــة  مــن  المجتمعية 
ــشــبــاب و الــتــجــهــيــزات  مــشــكــالت ال
األســاســيــة  لــإنــتــاج الــفــالحــي )حيث 
ممن  عـــددا  المدينة  بمنطقة  يــوجــد 
قضية  و  البيئة  و   ) بالفالحة  يعملون 

المرأة ، نظراً لتشعبها و حساسيتها.

الــحــمــلــة  أثــــنــــاء  الـــمـــخـــالـــفـــات  ج- 
االنتخابية:  

أبــرزهــا  ميدانية  سلوكيات  رصـــدت 
تنظيم الوالئم في قصور المناسبات.

ثالثاً: مرحلة االقتراع و الفوز:
المراقبة  بكثافة  المرحلة  تميزت هذه 
رمزية  قيمة  يمثل  اليوم  هذا  أن  ذلك 
أكبر  بمنظور المبرر األساسي للمراقبة 
ــي رصـــد الــتــطــور الــحــاصــل  الــكــامــن ف
الظرف  هذا  المواطن  لحقوق  بالنسبة 
الزماني في عناصره الكمية و الكيفية 
فيها  يقع  التي  الدائرة  تحديد  منها   ،

و  دخوله  ساعة  تحديد  إلــى  المكتب 
مغادرته، إال أن العنصر الميداني الذي 
يحظى من هذا الجانب  باالهتمام هو 
بالمدارس  التصويت  مكتب  وجــود 
بصفة خاصة  - و تجهيزاته، مع االنتباه 
لذلك  الضرويرة  العناصر  توفر كل  إلى 
من صندوق االقتراع إلى المعزل مروراً 
االنتخابية  اللوائح  و  التصويت  بأوراق 
توفيرها  و  التجهيزات  و  المحاضر  و 

بصورة مالئمة.

المراقبون  وجه  البشرية:  الناحية  من 
القانوني  التشكيل  إلــى  االنتباه  نحو 
فيما  خــاصــة   ، الــتــصــويــت  لــمــكــاتــب 
يخص عددهم و توقيت حضورهم ، و 
أهميتها  و  العملية  هذه  لطبيعة  نظراً 
التربوية و السياسية بالنسبة للناخب 
ــظــام الـــعـــام االنــتــخــابــي  ــن الـــفـــرد و ال
المراقبين  وجــه   ، الــوقــت  نفس  فــي 
مكاتب  داخـــل  العملية  ــيــرصــدوا:   ل
التصويت و المناخ المحيط بها خارج 
إلى عناصر  المكاتب مع االنتباه  هذه 
يستغرقها  التي  دالة كالمدة  و  جزئية 
داخــل  الــعــام  المعدل  فــي  التصويت 

مكتب التصويت .

باإلضافة إلى المراقبة التي تهم أوراق 
أوراقـــاً  أو  القانونية  غير  التصويت 
قد   ، مختومة  غير  ـــاً  أوراق أو   ، ملغاة 

 ، االقتراع  صندوق  في  اكتشافها  يتم 
تكون  أن  يمكن  التي  األوراق  بجانب 
محل نزاع ، وكل هذه األوراق تقتضي 
الــتــعــرف على  الــمــراقــبــة و رصــدهــا و 
التصويت  أوراق  مجموع  في  نسبتها 
الصحيحة ، كما ينبغي لهم التأكد من 
المكتب  أعضاء  كل  توقيعات  وجــود 
يحرره  ــذي  ال المحضر  على  المركزي 

هذا المكتب في حال كان ذلك . 

النسبي  التوفير   : المراقبة  سجلت 
للتقنيات الحديثة إلرسال النتائج إلى 

األستاذة شرف القرافي: 
التصويت اتسم بالشفافية و 

املهنية و في أحوال جيدة  كما 
أن اإلدارة االنتخابية عملت 

مبهنية خالل يوم التصويت و 
بحياد حقيقي اتسم طابعه 

اإليجابي
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الرسائل  طريق  )عن  المركزية  اللجنة 
الحتساب  و   ) القصيرة  االلكترونية 
األصوات و إعالن النتائج داخل لجان 

اإلحصاء عن طريق الحواسيب.

اتسمت عملية التصويت بصفة عامة 
كما   ، القانونية  للقواعد  تاماً  احتراماً 
في  وجـــرت   ، الــمــراقــبــيــن  ذلـــك  تتبع 
الهدوء  و  الشفافية  و  النزاهة  شــروط 
يـــوم االقـــتـــراع فــي كــل مــراحــل  طيلة 

العملية االنتخابية .

كما تم تسجيل تمكن جميع المراقبين 
مــكــاتــب  ولـــــوج  م-ن  الــــســــواء  ــى  عــل
و  رؤســائــهــا  مــن  بترحيب  التصويت 
أعضائها ، وسجل المراقبون استحسان 
من  المراقبة  لفكرة  أنفسهم  الناخبين 

أجل إنجاح العملية االنتخابية.
 

قام  فلقد  الفرز  فيما يخص عملية  أما 
أخيرة  كمرحلة  بتتبعها  المراقبين 
 ، االنتخابية  العملية  فــي  حاسمة  و 
هذه  فــي  الــفــرز  عملية  أن  تبين  وقــد 
الــمــســتــويــات تــمــت فـــي شــفــافــيــة و 

احترام لقواعد الفرز.

اإليجابيات:
1- اإلعداد لالنتخابات تم من الناحية 

الفنية بمهنية .
بــالــشــفــافــيــة و  ــســم  2- الــتــصــويــت ات
وأن   ، جــيــدة  أحــــوال  فــي  و  المهنية 
اإلدارة االنتخابية عملت بمهنية خالل 
اتسم  حقيقي  بحياد  و  التصويت  يوم 

طابعه اإليجابي.
ــنــاء  3- تــوفــر مــنــاخ أمــنــي عــالــي أث

االنتخابات البلدية بكافة مراحلها.

السلبيات:
االنتخابات  تجربة  لحداثة  نــظــراً   -1
المراقبة  لجنة  الحظت  مجتمعنا  في 
بأهمية  للتعريف  متواضعة  جــهــوداً 
االنتخابات  و طرق آليتها العملية من 

قبل اللجنة اإلعالمية.
2- فيما يخص أماكن التصويت سجل 
انعدام  المراكز  بعض  في  المراقبون 
أماكن  إلى  ترشد  إشــارات  أو  عالمات 

مراكز االقتراع .
مكاتب  تــجــهــيــزات  يــخــص  فــيــمــا   -3
ـــبـــون أن  ـــمـــراق الـــتـــصـــويـــت رصـــــد ال
الولوجيات بالنسبة لذوي االحتياجات 

الخاصة كانت منعدمة في المراكز.
4- الحديث عن ظاهرة شراء األصوات 
طرف  من  معاينتها  بعدم  ــرار  اإلق مع 

مراقبي اللجنة .
5- بالنسبة لنوعية المنتخب بمقياس 
الرجال مع غياب  اقبال  الجنس رصد 

كبيراً للنساء في يوم االقتراع.
انتقال  المراقبة  لجنة  ــى  إل نمى   -6
المحافظات  إلــى  المدن  سكان  بعض 
قانون  لمقتضى  مخالفة  العكس  أو 

تصويت الدائرة الواحدة.
بعض  الــمــراقــبــة  لــجــنــة  ـــى  إل ورد   -7

مراقبة العملية االنتخابية في منطقة عسير  )1(

مراقبة العملية االنتخابية في منطقة عسير  )2(

المرشحين  لــبــعــض  الــتــظــلــمــات  مــن 
الــطــعــون  لــجــنــة  أن  و  الــمــســتــبــعــديــن 
ـــد رفــضــت  ــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة ق ــال ب
مما  تظلماتهم  استالم  و  استقبالهم 
الوقت  فــي  التسجيل  عليهم  أضـــاع 

القانوني المقرر.
المراكز  عناوين  فــي  الــدقــة  عــدم   -8
االنتخابية و خلوها من بعض البيانات 
قبل  مــن  واضـــح  خلل  ثمة  و  الكافية 
موافقة  عــدم  فــي  االنــتــخــابــات  لجنة 

العناوين لإحداثيات.
عدم  من  اإلعالميين  بعض  تظلم   -9
لالنتخابات  المحلية  اللجنة  تجاوب 

معهم.
لم  الــمــراقــبــيــن  عـــدد  لقلة  ــظــراً  ن  -10
تتمكن لجنة المراقبة من تغطية جميع 

محافظات منطقة المدنية المنورة.

التوصيات:
لجنة  أعضاء  استقرار  و  بناء على سير 
أنشطة  و  االنتخابية  للحملة  المراقبة 
أوصت  الناخبين  ثقافة  و  المرشحين 

لجنة المراقبة بالتالي:
قبل  اإلعالمية من  األنشطة  تفعيل   -1
تخاطب  بــحــيــث  ــة  اإلعــالمــي الــلــجــنــة 
مستعينة  المجتمع  ــح  شــرائ جميع 
مراكز  مثل  المدني  المجتمع  بآليات 
ذلك  في  بما  األحياء  وعمد   ، األحياء 
لجنة  تــؤكــد  و  الهجر  و  المحافظات 
المسجد  رسالة  أهمية  على  المراقبة 
بحيث   ، الجمعة  خــطــب  خـــالل  مــن 
تكون مهامها مزدوجة تعريفاً و تذكيراً 
بأهمية االنتخابات و دورها في نهضة 

الوطن.
2- ما يخص حمالت الدعاية االنتخابية 

للمرشحين فإن اللجنة توصي بالتالي:
لــلــدعــايــة  إعـــطـــاء وقــــت كـــــاٍف   -   
إتاحة  و  المرشحين  لسائر  االنتخابية 

الفرصة بينهم بالسواسية.
للمبالغ      - أن يضع كل مرشح جرداً 
االنتخابية  حملته  أثناء  صرفها  التي 
مع إرفاقها بجميع الوثائق التي تثبت 
ذلك ، في أفق التقدم بعد اإلعالن عن 
نتيجة االقتراع بأجل محدد لدى لجنة 
التحقق من المصاريف االنتخابية إلى 

الجهة المركزية المعنية بالمراقبة.
3- دعماً لوجستياً وفق النقاط التالية:

   - تقديم برنامجاً انتخابياً
   - إعفائهم من جميع الرسوم

  -عــــدم ربــطــهــم بــشــركــات إعــالنــيــة 
محددة

للمرشحين  إلزامية  دورات  إقامة   -    
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تشمل حقيبة تدريبية معتمدة
وفق  الناخب  الضروري ضبط  - من     
تصميم  حيث  مــن  االنتخابية  دائــرتــه 
برنامج خاص لالنتخابات منعاً للتزوير 

أو االنتقال من مكان آلخر
اإلدارة  و  التمويل  توفير  ينبغي   -    

لتوعية الناخبين توعية موضوعية
4- اإليعاز إلى وزارة الشؤون اإلسالمية 
البلدية  الــشــؤون  وزارة  مــع  بالتعاون 
بأهمية  المواطنين  بتوعية  القروية  و 
الشخصيات  اخــتــيــار  و  االنــتــخــابــات 

األفضل.
توعية  حــمــلــة  ــوم  ــق ت أن  يــنــبــغــي   -5
السكان  تجربة  أســاس  على  للناخبين 
المجتمع  تــوعــيــة  و   ، الــتــصــويــت  فــي 

بأسباب أهمية التصويت.
تــالئــم  ــبــات  ــي ــرت ت اتـــخـــاذ  يــنــبــغــي   -6
االحتياجات  ذوي   : مثل  الناخبين 
ــســن و الــطــلــبــة و  ــار ال الــخــاصــة و كــب
بحقوق  يحتفظون  ــن  ــذي ال الــســجــنــاء 

التصويت.
االعــتــبــار  فـــي  تــؤخــذ  أن  يــنــبــغــي   -7
مختلف مستويات القدرة على القراءة 
تصميم  عند  المجتمع  في  الكتابة  و 
شــكــل الــبــطــاقــة االنــتــخــابــيــة و إعـــداد 
االمرشحين  بأسماء  بالصور  نموذجاً 
ليسهل عليهم عملية التصويت خاصة 

باألميين.
فيما  قلق كبير  وجــود  عن  التعبير   -8

يتعلق بعدم فوز أي مرشحة نسائية.
و  المقدمة  الطعون  مجريات  تتبع   -9
ما تم اتخاذه بشأنها من طرف المحاكم 

المختصة.

فرع الجمعية في عسير:
ــــرع الــجــمــعــيــة في  حــــول مـــراقـــبـــة ف
بين  فقد  البلدية  لــالتــخــابــات  عسير 
على  المشرف  الشعبي  علي  الدكتور 
عقد  تم  أنــه  عسير  في  الجميعة  فــرع 
في  المشاركين  لأعضاء  اجتماعين 

مراقبة االنتخابات البلدية حيث :
بـــتـــاريـــخ  األول  ــــمــــاع  االجــــت ـــد  عـــق
1437/01/15هـ ، و عقد االجتماع الثاني 
اطــالع  تــم  و  ـــــــ،  1437/02/19ه بتاريخ 
االنتخابات  مراقبة  خطة  على  األعضاء 

البلدية في المنطقة.
على  االنتخابية  المراكز  تــوزيــع  تــم  و 
بجدول  عضو  كل  تزويد  وتــم  األعضاء 
ــتــي سيقوم  ال الــمــراكــز  فــيــه  مــوضــح 
تزويد  وتــم  المرحلتين  في  بمراقبتها 
المراقبين بالنماذج التي سيتم تعبئتها 

في فترة المراقبة.

بضرورة  المراقبين   على  التأكيد  تم  و 
رصـــد الــمــالحــظــات بــكــل ســريــة ومــن 
لديه أي شكوى يتقدم لفرع الجمعية 
ــتــواصــل  ، وقــــد تـــم تـــوزيـــع أرقـــــام ال
المراكز  جميع  على  بالجمعية  الخاصة 

االنتخابية في المنطقة. 
مراحل  ثالث  على  المراقبة  توزيع  تم 
ومرحلة  والفرز  االقتراع  قبل  مرحلتين 
يوم االقتراع و الفرز  ) ما قبل االقتراع 
المراقبين  قبل  من  تقريرين  رفــع  يتم 
للجنة المركزية عن ما تم رصده خالل 
يوم  الثالثة  والمرحلة  للمراكز  زيارتهم 

الفرز واالقتراع 1437/3/1هـ(.
وقــد تــكــون فــريــق مــراقــبــة الــفــرع من 
على  المشرف  الشعيبي  علي  الدكتور 
الفرع ، الدكتور منصور القحطاني ، و 
األستاذ عبد الله العواد، األستاذ محمد 
 ، مــزهــر  محمد  الــدكــتــور   ، معتق  ال 
األستاذ بندر الغامدي ، األستاذ محمد 
القحطاني  أحــمــد  األســتــاذ  العابسي، 
الدكتورة   ، مفرح  ال  حمد  األســتــاذ   ،
إيمان ميمش، الدكتورة دولة العسيري 

، األستاذة مزنة شريان.
و قد شملت العملية الرقابية الخطوات 

التالية:

مرحلة ما قبل االقتراع :-
تــم اعــــداد خــطــة عــمــل عــلــى أن يتم 
ما  مرحلة  االنتخابية  المراكز  مراقبة 

قبل االقتراع.

مرحلة يوم االقتراع والفرز:-
الجدول  حسب  المراقبين  تقسيم  تم 
المرفق وتمت المراقبة من بداية الفرز 
حتى  الثامنة صباحاً  الساعة  واالقتراع 
الخامسة  الساعة  الصناديق  اقفلت 
والتي  الفرز  ، وتم حضور عملية  مساًء 
اســتــمــرت بــمــدد مــتــفــاوتــة بــيــن مركز 

وآخر.
ــمــراكــز  ــخــصــوص اجـــمـــالـــي عــــدد ال ب
الناخبين  عــدد  واجــمــالــي  االنتخابية 
المرشحين  عدد  واجمالي  والناخبات 
أمانة  احصائية  حسب  والمرشحات 
 244447 رقم  بالخطاب  عسير  منطقة 
في 1437/01/14هـ فقد كانت كالتالي:

االنتخابية  الــمــراكــز  عــدد  اجمالي   -1
بمنطقة عسير:

العدد ) 101 ( مائة وواحد مركز انتخابي 
عدد ) 65 ( مركز ) رجال (
عدد ) 36 ( مركز ) نساء (

مراقبة العملية االنتخابية في منطقة جازان  )1(

بالمراكز  المقيدين  عــدد  اجمالي   -2
االنتخابية بالدورات الثالث :

عدد المقيدين ) 61609 ( واحد وستون 
الف وستمائة وتسعة مقيد 

بالمراكز  المقيدين  عــدد  اجمالي   -3
االنتخابية بالدورة الحالية:

اجمالي عدد الناخبين رجال ) 35727 
( ناخب 

اجمالي عدد الناخبات نساء ) 6926 ( 
ناخبة 

 ( والناخبات  الناخبين  عــدد  اجمالي 
42653 ( ناخب وناخبة 

الــمــرشــحــيــن  عــــــدد  اجــــمــــالــــي   -4
والمرشحات بالمراكز االنتخابية :

 852  ( رجال  المرشحين  عدد  اجمالي 
( مرشح 

 )  100  ( نساء  المرشحات  اجمالي عدد 
مرشحة 

مالحــظــات ما قبل االقتراع والفرز :
آلية  وتطوير  تحسين  إلــى  الحاجة   -1

اثبات السكن .
التوعية قبل  إلى مزيد من  الحاجة   -2

االنتخابات بوقت كاف.
النهائية  القوائم  3- الحاجة إلى اعالن 

للناخبين والمرشحين بوقت كاف.
التقنية  التجهيزات  تطوير  ضــرورة   -4

بالمملكة  االنتخابية  المراكز  وربط كل 
من  ويقلل  التكرار  يمنع  واحــد  بنظام 

العمل اليدوي ويوفر الوقت والجهد.

مالحظات يوم االقتراع والفرز :-
بعض  قــبــل  مــن  ضعيف  الــحــضــور   -1

المرشحين والناخبين .
في  الساتر  الجوال خلف  استخدام   -2

حاالت محددة جداً .
ــة  ــهــوي ال اثـــبـــات  فـــي  اشــكــالــيــة   -3
الشخصية للعنصر النسائي حيث كان 
هناك تغيير في االجراءات تسبب في 
في  الــعــامــالت  بعض  لــدى  فهم  ســوء 

المراكز النسائية.
قاعة  التجمعات خارج  4- رصد بعض 
في  هدفها  يتضح  لم  والــفــرز  االقــتــراع 

المراكز التالية :
مركز ) 221 ( بمحايل عسير 

مركز ) 236 ( برجال ألمع 

مالحــــظــــات عامة :-
يكون  قد  فإنه  المرأة  لظروف  نظراً   -1
 ) كــوتــا   ( نسبة  إعــطــاء  المناسب  مــن 

للمرأة في كل مجلس .
تكتالت  عــمــل  إمــكــانــيــة  دراســـــة   -2
انتخابية  قــوائــم  خــالل  مــن  انتخابية 

متجانسة بدل االنتخابات الفردية.



تعرف األمم املتحدة العنف 

املمارس ضد املرأة بأنه " 

أي فعل عنيف تدفع إليه 

عصبية اجلنس ويترتب عليه 

أو يرجح أن يترتب عليه 

أذى أو معاناة للمرأة  سواء 

من الناحية اجلسمانية أو 

اجلنسية أو النفسية مبا في 

ذلك التهديد بأفعال من هذا 

القبيل أو احلرمان التعسفي 

من احلرية  سواء حدث ذلك 

في احلياة العامة أو اخلاصة«

لماذا العالم يحتفل باليوم الدولي؟
1- ألن العنف ضد المرأة يعتبر انتهاك 

لحقوق اإلنسان.
2- ينجم العنف ضد المرأة عن التمييز 

ضد المرأة قانونياً وعملياً.
ضد  للعنف  السلبية  اآلثـــار  مــن   -3
من  العديد  في  التقدم  إعاقة  المرأة 
الفقر  على  القضاء  مــثــال  الــمــجــاالت 
ومــكــافــحــة فـــيـــروس نــقــص الــمــنــاعــة 

البشرية/اإليدز والسالم واألمن.
4- الــعــنــف ضـــد الـــمـــرأة والــفــتــيــات 
اجتنابه   يمكن  ال  الـــذي  بــاألمــر  ليس 

فمكافحته أمر ممكن وحتمي.
5- يبقى العنف ضد المرأة وباًء عالمياً  
من  المائة  فــي   70 مــن  أكــثــر  وتعاني 

النساء من العنف في حياتهن.

قصة اليوم العالمي لمناهضة العنف 
ضد المرأة:

االغتيال  عملية  من  التاريخ  هذا  أتى 
ميرابال  لأخوات   1960 في  الوحشية 
جمهورية  في  السياسيات  الناشطات 
الــدومــنــيــكــان بـــأوامـــر مــن ديــكــتــاتــور 
 1930( تروخيلو  رافاييل  الدومنيكان 
العالمي  اليوم  تعود قصة  و   ،  )1961  -
لــمــنــاهــضــة الــعــنــف ضــد الـــمـــرأة إلــى 
 25 يوم  أن  نسويات   ناشطات  اعالن 
نوفمبر من كل عام يوم عالمي للقضاء 
على العنف ضد المرأة، حيث أعلنته 

في  المتحدة  لأمم  العامة  الجمعية 
الحكومات  ، ودعت  ديسمبر 1999 م 
لتنظيم  حكومية  الغير  المنظمات  و 
حول  الناس  وعــي  من  ترفع  نشاطات 
مدى حجم المشكلة التي تتعرض لها 
و  االغتصاب  من  العالم  حــول  النساء 
غيرها  و   ، الختان  و  المنزلي  العنف 
من أشكال العنف  لالغتصاب، العنف 
اإلناث وأشكال أخرى  المنزلي وختان 
متعددة للعنف ، ويعتبر قياس حجم 
التي  األمــــور  مــن  الــمــشــكــلــة  طبيعة 

يصعب تجميعها بدقة.

السالم  إل��ى  المنزل  في  السالم  من 
في العالم: تعليم آمن للجميع !

لليونيسكو  الــعــامــة  ــرة  ــمــدي ال قــالــت 
فــي رسالتها  بــوكــوفــا  ايــريــنــا  الــســيــدة 
على  للقضاء  الــدولــي  اليوم  بمناسبة 
الــمــرأة »يــمــثــل العنف  الــعــنــف ضــد 
ضد المرأة عقبة كبرى تعترض سبيل 
األســاســيــة،  اإلنــســان  حــقــوق  تحقيق 
ويهدد مباشرة صحة ماليين الشابات 
و النساء و حياتهن ،  كما يمثل عقبة 
خطيرة تعترض سبيل بناء المجتمعات 
الشاملة و المستدامة ، ويفتت العنف 
الداخل  من  المجتمعات  المرأة  ضد 
ألنه ينشئ جواً من الخوف - حتى في 
الثقة  يزعزع   - أحياناً  العائلة  كنف 
المتبادلة و يضعف النسيج االجتماعي 

كله ، نساء ً و رجاالً بال تمييز«.
للقضاء  الدولي  اليوم  »إن  أضافت   و 
هذا  يــشــدد  الــمــرأة  ضــد  العنف  على 
يخلفها  التي  الضارة  اآلثــار  على  العام 
ــعــنــف فـــي تــعــلــيــم الــفــتــيــات   هــــذا ال
إنساني ال جدل  فالتعليم حق  النساء  
من  العديد  لممارسة  وهو شرط   ، فيه 
ممارسة  األخـــرى  األســاســيــة  الحقوق 
عـــدد كبير  يــرغــم  الــيــوم  و   ، كــامــلــة 
ترك  على  النساء  و  الفتيات  من  جــداً 
المدرسة بسبب حاالت الزواج المبكر 
أصل  من  طفلة  وتفصح   ، القسري  أو 
ضحية  المتكرر  وقــوعــهــا  عــن  خمس 

الترهيب في المدرسة«.

عـــام 2015 على  فــي  األوضــــاع  ـــدل  وت
تتراوح  فتيات   10 أصــل  مــن  فتاة  أن 
أعمارهن بين 15 و19 عاماً قد سبق لها 
أن تعرضت للعنف الجنسي، وتحدث 
حاالت العنف هذه في معظم األحيان 
أو  المدرسة  إلى  المؤدي  الطريق  على 
وتمثل  التعليمية،  المؤسسات  فــي 
المدرسة المكان المالئم بامتياز الذي 
للتفتح  الــالزمــة  الثقة  فيه  نكتسب 
آمناً  صرحاً  تكون  أن  فيجب  والتطور، 
مكرساً للدراسة، وال يجوز لنا أن نسمح 
أو  للخوف  مكاناَ  المدرسة  تكون  بأن 
بوكوفا  وتــقــول  الــتــحــرش،  أو  العنف 
محاربة  في  أيضاَ  حليفنا  التعليم  إن 

الفتيات ومساعدتهن  العنف وحماية 
على حماية أنفسهن بأنفسهن.

بتعزيز  اليونيسكو مع شركائها  وتلتزم 
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للجميع،  والــجــيــد  الــشــامــل  التعليم 
لتعليم  المتحدة  األمم  مبادرة  وضمن 
آسيا  فــي  اليونيسكو  تعد  الــفــتــيــات، 
أدوات تتيح للمعلمين وسائل لمكافحة 
من  والحد  المرأة  ضد  التمييز  أشكال 
إرشادات  اليونسكو  تضع  العنف، كما 
هيئة  مــع  بالتعاون  السيما  تقنينية 
األمم المتحدة للمرأة، لمساعدة الدول 
األعضاء في القضاء على أشكال العنف 

الجنسي في البيئة المدرسية.

ــوقــت ذاتـــه أنـــه  ليس  ــي ال مــؤكــدة ف
إذا كان  يزدهر  أن  مجتمع  أي  بإمكان 
الــخــوف  فــي  يعيشون  ســكــانــه  نــصــف 
خاضعين  ويبقون  العنف،  أشكال  من 
آن  ــد  وق   ، المسبقة  األحــكــام  لتأثير 
األوان لنذكر ببعض المبادئ البسيطة: 
يولد جميع الناس أحراراً متساوون في 
يكون  أن  ويجب  والــحــقــوق،  الــكــرامــة 
حرياتهن  ممارسة  النساء  بمستطاع 
بأمورهن  المتعلقة  الــقــرارات  واتــخــاذ 
ــام فــي الـــقـــرارات الــتــي تحدد  واإلســه
مجري المجتمعات على قدم المساواة 
بين  األعمال  تساوت  وإذا  الرجال،  مع 
تتساوي  أن  فيجب  والــمــرأة،  الــرجــل 

المرتبات بينهما«. 

رسالة بان كي مون في اليوم الدولي 
للقضاء على العنف ضد المرأة:

في  ُترتكب  التي  الفظيعة  الجرائم  إن 
فــي مناطق  والــفــتــيــات  الــنــســاء  حــق 
النزاع، إلى جانب االعتداءات العائلية 
تشكل  البلدان،  جميع  في  تقع  التي 

تهديدا ًخطيراً للتقدم.

النساء  محنة  إزاء  للغاية  قلق  وإنني 
ظــروف  فــي  يعشن  اللواتي  والفتيات 
الـــنـــزاع الــمــســلــح ويــعــانــيــن مــن شتى 
الجنسي  واالعـــتـــداء  الــعــنــف  أشــكــال 
ألغراض  واالتجار  الجنسي  واالستعباد 
االستغالل الجنسي،  كما أن الجماعات 
التعاليم  تــحــّرف  العنيفة  المتطرفة 
الــديــنــيــة لــتــبــريــر انــتــشــار مــمــارســات 
الــمــرأة واالعــتــداء عليها على  إخــضــاع 
نطاق واسع،  وهذه ليس أعمال عنف 
للحرب،  عرضية  نتائج  أو  عشوائية، 
المرأة  لحرمان  منظمة  جهود  هي  بل 
  ، جسدها  فــي  والتحكم  حرياتها  مــن 
جاهداً  العالم  فيه  يسعى  وقــت  وفــي 
ومنعه،  العنيف  التطرف  مكافحة  إلى 
يجب أن تكون حماية النساء والفتيات 
وتمكينهن ضمن االعتبارات األساسية 

في هذا اإلطار.

قسراً،  المشردين  نصف  نحو  أن  كما 
البالغ عددهم اليوم 60 مليون شخص، 
العديد  تتعرض  ما  وغالباً  النساء،  من 
ـــارات مـــن الـــحـــرب والــعــنــف  ـــف مـــن ال

عديمي  مهربين  يــد  على  لالستغالل 
الضمير، وتعانين في أحيان كثيرة من 
األجانب  وكراهية  الجنساني  التمييز 
ال  من  أما  المضيفة،   المجتمعات  في 
يستطعن تكبد مشاق الرحلة المحفوفة 
أو  سنهن  كــبــر  أو  لصغر  بــالــمــخــاطــر، 
لوحدهن  فيتركن  الشديد،  لضعفهن 
ويصبحن أكثر عرضة للخطر في غياب 

ذويهن.

وحتى في المناطق التي تنعم بالسالم، 
فإن العنف ضد النساء ما زال مستمراً، 
واالعــتــداء  اإلنـــاث  قتل  فــي  ويتجلى 
ــســي وتـــشـــويـــه/بـــتـــر األعـــضـــاء  ــجــن ال
المبكر  والــــزواج  األنــثــويــة  التناسلية 
إصابة  إلــى  الممارسات  هــذه  وتـــؤدي 
تمزيق  وإلــى  نفسية  بصدمات  األفــراد 

نسيج المجتمع.

والفتيات  النساء  ضد  العنف  وتفشي 
نخطو  أن  جميعاً  باستطاعتنا  أن  يعني 
نوحد  فدعونا  لــه،   للتصدي  خطوات 
الجريمة،  لــهــذه  حــد  لــوضــع  صفوفنا 
وتعزيز المساواة التامة بين الجنسين، 
ـــجـــاد عــالــم تــتــمــتــع فــيــه الــنــســاء  وإي
لهن،  المستحق  بــاألمــان  والــفــتــيــات 
البشرية  ومصلحة  لمصلحتهن  وذلــك 

جمعاء«.
في اليوم الدولي للقضاء على العنف 

ض��د ال���م���رأة األم���م ال��م��ت��ح��دة تطلق 
مبادرة » العالم برتقالي«:

الخامس  من  المتحدة  األمــم  أطلقت 
الثاني/نوفمبر  تشرين  من  والعشرين 
العالم   « ــادرة  ــب م الــحــالــي  ــعــام  ال مــن 
العالمية  الــجــهــود  لتعزيز  بــرتــقــالــي« 
للعنف ضد  إلــى وضــع حــد  الــداعــيــة 
منه  تتضرر  الــذي  والفتيات،  النساء 
أنحاء  واحــدة من كل ثالث في جميع 

العالم.

المئات  إضاءة  تم  المناسبة  وفي هذه 
مــن الــمــعــالــم الــمــمــيــزة فــي أكــثــر من 
سبعين دولة من بينها شالالت نياغرا 
الهند  ــة  ــواب وب أوروبــــا  مجلس  وبــنــايــة 

وأطالل البتراء في األردن.

وشهد االحتفال الرسمي باليوم الدولي 
في  الــمــرأة  ضــد  العنف  على  للقضاء 
الثاني  تشرين  من  والعشرين  الخامس 
 « بــــارزة وهـــي  وثــيــقــة  إطـــالق  نوفمبر 
لدعم  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية 
التي  الــمــرأة«  ضد  العنف  منع  جهود 
كيانات  من  عــدد  وضعها  في  اشترك 
األمم  هيئة  بينها  من  المتحدة  األمــم 
المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية 
ــامــج األمــــم الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي  ــرن وب
المتحدة  األمــم  وصندوق  واليونسكو 

للسكان ومنظمة الصحة العالمية.
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تقرير دولي يحدد أربعة طرق 
لتقليل املخاطر الصحية الناجمة عن ملوثات املناخ!

العالمية  الــصــحــة  منظمة  أصــــدرت 
التقليل من  أهمية  يؤكد  حديثًا  تقريراً 
واألوزون  األســـود  الــكــربــون  انبعاثات 
ــان - وكـــذلـــك ثــانــي أكــســيــد  ــث ــمــي وال
الكربون - التي تسهم جميعها في تغّير 

المناخ. 

األســود  الــكــربــون  أن  التقرير  وأوضـــح 
ُتــوَصــف  الــتــي   – والــمــيــثــان  واألوزون 
المناخ  ملوثات  بأنها  أحيان كثيرة  في 
قوياً  تأثيراً  تخلف  ال   – العمر  قصيرة 
فيما يخص االحتباس الحراري فحسب، 
بل تسهم أيضاً إلى حد كبير في وقوع 
وفيات مبكرة بسبب تلّوث الهواء يزيد 
عددها على سبعة ماليين وفاة سنوياً.

الــذي  التقرير  ــذي أكــد  ال الــوقــت  فــي 
حمل  عنوان »تقليل المخاطر الصحية 
الــعــالــم مــن خــالل تخفيف وطــأة  فــي 
على  العمر«   القصيرة  المناخ  ملوثات 
من  الحد  إلــى  الرامية  التدخالت  أن 
قــادرة  العمر  قصيرة  المناخ  ملوثات 
على تخفيض معدل األمراض والوفيات 

الغذائي  األمــن  تحقيق  في  واإلســهــام 
وتــحــســيــن الــنــظــم الــغــذائــيــة وزيــــادة 

النشاط البدني.
فالفيا  ــدكــتــورة  ال قــالــت  جهتها  مــن 
في  المساعد  العام  المدير  بوستيرو 
تهّدد  الملوثات  »هــذه  إن  المنظمة، 
يومياً صحة الرجال والنساء واألطفال,  
مــرة  يــوصــي ألول  الــتــقــريــر  هـــذا  أن  و 
البلدان  تتخذها  أن  يمكن  بــإجــراءات 
والــمــدن  والبيئة  الصحة  وزارات  و 
االنبعاثات  لتقليل  الراهن  الوقت  في 
وحــمــايــة الــصــحــة وتــجــنــب األمــــراض 
تلقي  ما  التي غالباً  المبكرة  والوفيات 
فئات  أكثر  عاتق  على  أعبائها  بأثقل 

السكان ضعفاً«.
الــتــدخــالت هــي تقليل  وأولــــى هـــذه 
ــات عن  ــمــركــب ــات عـــــوادم ال ــاث ــع ــب ان
تلك  بشأن  أعلى  معايير  تطبيق  طريق 
المركبات،  عمل  وكــفــاءة  االنبعاثات 
تقليل  إلى  يــؤدي  أن  والــذي من شأنه 
ــون األســــود وغــيــره  ــكــرب انــبــعــاثــات ال
الناجمة  الــمــشــتــركــة  الــمــلــوثــات  مــن 

ــى تحسين  عــن الــوقــود األحــفــوري وإل
المرض  عبء  وتخفيف  الهواء  نوعية 
األماكن  في  الهواء  تلّوث  عن  الناجم 

المفتوحة.

ويوصي التقرير أيضاً بوضع السياسات 
األولــويــة  تعطي  التي  واالســتــثــمــارات 
الــمــخــّصــص، مثل  الـــســـريـــع  لــلــنــقــل 
والقطارات  الحافالت  بواسطة  النقل 
وتدعيم شبكات آمنة للمشاة وراكبي 
هــي سياسات  الــهــوائــيــة،  الــدراجــات 
فوائد  تــعــزز  أن  يمكن  واســتــثــمــارات 
متعددة، ومنها ما يلي: السفر الناشط 
األكثر أمناً والحد من المخاطر الصحية 
والضوضاء  الــهــواء  بتلّوث  المرتبطة 
الناجمة  واإلصابات  البدني  والخمول 

عن حوادث الطرق.

أيضاً  بها  الــمــوصــي  الــتــدخــالت  ومــن 
من  كفاءة  وأكثر  أنظف  بدائل  توفير 
المواقد والوقود لما يقارب 2.8 مليار 
في  الدخل  منخفضة  األســر  من  أســرة 

المقام  في  تعتمد  التي  العالم  أنحاء 
وغيرهما  والــروث  الخشب  على  األول 
مــن أنــــواع الــوقــود الــصــلــب ألغـــراض 
ـــك مــن شأنه  الــتــدفــئــة والــطــبــخ ، وذل
تقليل األمراض المرتبطة بتلّوث الهواء 
والوقت  الصحية  المخاطر  من  والحد 

المستغرق في جمع أنواع الوقود.
إلى  يستند  التقرير   أن  ذكــره  الجدير 
تقييم أجراه في عام 2011 برنامج األمم 
العالمية  والمنظمة  للبيئة  المتحدة 
تقديراته  في  وأُِشير  الجوية  لأرصاد 
على  تدابيراً   16 نشر  شأن  من  أن  إلى 
بالحد  يتعلق  فيما  العالمي  الصعيد 
أن  العمر  قصيرة  المناخ  ملوثات  من 
مليون   2.4 وقــوع  دون  سنوياً  يحول 
عام  بحلول  المتوسط  في  مبّكرة  وفاة 
تفيد  جديدة  تقديرات  وثمة    ،2030
بأن هذا العدد قد يرتفع ليشمل إنقاذ 
العام  بحلول  3.5 مليون نسمة سنوياً 
المذكور، وعدد آخر منهم يتراوح بين 
3 و5 ماليين نسمة سنوياً بحلول عام 

 .2050
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اعرف اكثر عن مجاالت عمل املجلس العربي للطفولة والتنمية 
وسياساته العامة

اجلزء السابع من »اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اعرف حقوقك وواجباتك
الفساد«

* دخلت اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  (UNCAC) حيز النفاذ يف 14 كانون االأول/ دي�سمرب 2٠٠5، و هي تُعد االتفاقية االأكرث �سموالً وقوة يف مكافحة الف�ساد على نطاق عاملي، وحتى 
17يناير 2٠13، �سادقت عليها 1٦5 دولة، وقد وقعت على االتفاقية اململكة العربية ال�سعودية يف 2٠٠4/9/1م، فيما ان�سمت و�سادقت عليها يف 2٠13/4/29م.

المادة العاشرة إبالغ الناس

ومع  الداخلي  لقانونها  األساسية  للمبادئ  وفقًا  طرف،  دولة  تتخذ كل   
مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها 
العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات 

فيها، عند االقتضاء، ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
عند  الحصول،  من  الناس  عامة  تمّكن  لوائح  أو  إجـــراءات  اعتماد  )أ(   
وعمليات  واشتغالها  العمومية  إدارتها  تنظيم  عن كيفية  معلومات  على  االقتضاء، 
اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع 

ايالء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية؛
)ب( تبسيط اإلجراءات اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسير وصول   

الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات؛
)ج( نشر معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في   

إدارتها العمومية.

المادة الحادية عشر  التدابير المتعلقة بالجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

مكافحة  في  حاسم  دور  من  له  وما  القضاء  استقاللية  ألهمية  نظراً   -1  
ودون  القانوني  لنظامها  األساسية  للمبادئ  وفقًا  طــرف،  دولــة  كل  تتخذ  الفساد، 
بين أعضاء  الفساد  النـزاهة ودرء فرص  لتدعيم  تدابير  القضاء،  باستقاللية  مساس 
الجهاز القضائي،  ويجوز أن تشمل تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز 

القضائي.
2- يجوز استحداث وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتدابير المتخذة   
عماًل بالفقرة 1 من هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول األطراف التي 
ال يشكل فيها ذلك الجهاز جزءاً من الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماثلة 

الستقالليته.
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مجاالت العمل للمجلس
الداعمة  أنشطته  فــي  المجلس  يركز 
لحقوق الطفل على المجاالت اآلتية:  

التنمية
 تنمية شاملة للطفل معرفيًا ووجدانيًا 
واالهتمام  وثقافيًا،  وترفيهيًا  وبدنيًا 
بالمواهب واإلبداع في الفنون والعلوم 

واآلداب.   
الحماية

واإلســـاءة  العنف  مــن  الطفل  حماية   
واالستغالل وسوء المعاملة.   

المشاركة
به  يتصل  ما  في كل  الطفل  مشاركة   

آرائــه  عن  والتعبير  حياته  على  ويؤثر 
بحرية وتمكن.   

الدمج
والظروف  اإلعاقة  األطفال ذوي   دمج 
الصعبة دمجًا كاماًل، وتنمية قدراتهم، 

في التعليم وكافة نواحي الحياة.
شركاء العمل

ـ منظمات  ـ اإلعـــالم  ـ األســر  األطــفــال 
واللجان  المجالس  ـ  المدني  المجتمع 
الــمــؤســســات  ـ  لــلــطــفــولــة  ــة  ــي ــوطــن ال
مجال  في  العاملة  والدولية  اإلقليمية 

الطفولة واألسرة ـ الحكومات.

السياسات العامة
إنمائية  سياسات  المجلس  يتبنى  1ـ 
الطفل  حقوق  ثقافة  تؤسس  إنسانية 
يتصل  ومــا  أوضــاعــه،  وتطوير  العربي 
أو  الجنس  بسبب  تمييز  دون  بــهــا؛ 
الدين أو اللون، أو الظروف االقتصادية 
االجتماعية  األوضـــاع  أو  والسياسية 

التي يعيشها الطفل.
المجلس من مبادئ  تنبع سياسة    -2
التنمية  تــكــفــل  أســاســيــة  ومــفــاهــيــم 
ـــدمـــج  ـــمـــشـــاركـــة وال والـــحـــمـــايـــة وال
الطفل  ــادة  ســع لــضــمــان  االجــتــمــاعــي 
العربي وبناء بيئة تربوية إنسانية آمنة 
المستقبل  أجيال  خاللها  من  يتشرب 
والعيش  والعمل  والتعاون  الحب  قيم 

مع الجماعة وقبول اآلخر.
أن  عــلــى  المجلس  ســيــاســة  تنحو   -3
تكون جهوده ومشروعاته ذات منظور 
مستوى  تحسين  على  تعمل  متكامل 
الطفل  إلــى  الموجهة  الخدمات  أداء 

المؤسسات  وجميع  وأســرتــه  العربي 
وكيًفا،  ا  كمًّ الطفولة  بتنمية  المعنية 
ــشــراكــة مـــع الــمــؤســســات  ــال وذلــــك ب
واللجان  العليا  والمجالس  اإلعالمية 
الـــوطـــنـــيـــة والـــمـــنـــظـــمـــات األهــلــيــة 
والــحــكــومــيــة والــجــهــات الــعــامــلــة في 

مجال الطفولة.
أعــمــالــه  ــــي  ف الـــمـــجـــلـــس  يـــركـــز   -4
ذلـــك، على  أمــكــن  ومــشــروعــاتــه، كلما 
القرية  وطــفــل  الفقيرة  األحــيــاء  طفل 
والــريــف والــبــاديــة وأســرهــا واألطــفــال 
تعزيز  والحث على  في ظروف صعبة، 

الخدمات التي تقدم إليهم.
على  الــمــجــلــس  ســيــاســة  تــعــتــمــد   -5
والخارجي  الذاتي  والتقويم  المتابعة 
الموضوعية والشفافية داخل  لتحقيق 
الــمــجــلــس وخـــارجـــه، وهـــو مـــا يمثل 
المجلس  حركة  تحكم  أساسية  ركيزة 
الموضوعية  مــن  إطـــار  فــي  وأعــمــالــه 

والديمقراطية.
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ما هي أهم بنود وثيقة حماية املستخدم والتي أصدرتها 
امل�ست�سار القانوينهيئة االتصاالت و تقنية املعلومات )ج2(؟

خالد بن عبد الرحمن الفاخري ت
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نقالً عن صحيفة

3- مع عدم اإلخالل بما ورد في الفقرة 
الوثيقة  هــذه  تلغي   ،)2( رقــم  السابقة 
و  الوثائق  في  أحكامها  يتعارض مع  ما 
التعليمات  و  االرشـــادات  و  الــقــرارات 
عن  الــصــادرة  السابقة  التوجيهات  و 

الهيئة.
4- واجبات مقدم الخدمة تجاه طالب 

الخدمة:
أن  الخدمة  مــقــدم  على  يجب   -  4.1
االرتباط  قبل  الخدمة  لطالب  يوضح 

معه في عقد الخدمة ما يلي:
الــخــدمــة  أســـعـــار  تــفــاصــيــل   -  4.1.1
المطلوبة ، ويشمل ذلك تعرفة الخدمة 
و أي مبلغ مطلوب دفعه مقدمًا عند 
انتهاء  عند  أو   ، الخدمة  عقد  بداية 

الخدمة - إن وجد -.
مميزاتها  و  الخدمة  تفاصيل   -  4.1.2

التي يلتزم مقدم الخدمة بتقديمها.
4.1.3 - تفاصيل الشروط و االلتزامات 
على طالب الخدمة ، و النتائج المترتبة 
أي  تفاصيل  بذلك  االلتزام  عدم  على 
إن   - عـــروض   / عـــرض  أو  خــصــومــات 
وجدت - و تاريخ بداية و نهاية العرض 

التزامات  أو  أي شــروط  و   ، العروض   /
أو  عند  الخدمة  طالب  على  ستطبق 
العرض  أو  الخصم  انتهاء  بعد  أو  أثناء 

/ العروض.
4.1.4 - تفاصيل أي قيود أو استثناءات 
رسوم  أي  و   ، الخدمة  استخدام  على 
أو  الــقــيــود  هــذه  تــجــاوز  عند  ستطبق 

االستثناءات - إن وجدت - .
4.1.5 - مواعيد إصدار الفواتير.

4.1.6 - آلية تعديل و إلغاء الخدمة.
4.1.7 - الحاالت التي يحق فيها لمقدم 
عن  الخدمة  إلــغــاء  و  تعليق  الخدمة 

المستخدم.
4.2- يجب أن تكون جميع المعلومات 
السابقة  ــفــقــرة  ال فــي  إلــيــهــا  الــمــشــار 

موضحة :
4.2.1 - بعبارات سهلة وواضحة.

و  العربية  باللغة  تتوفر  أن   -  4.2.2
االنجليزية حسب طلب المستخذم.

الخدمة  مــقــدم  على  يجب   -  4.2.3
و  الــخــدمــة  طــلــب  إجـــــراءات  تسهيل 
إتاحة تقديم جميع خدماته في جميع 
المراكز التابعة له ، وعدم حصر تقديم 

بعض خدماته في أماكن محددة دون 
غيرها.

فتح  الخدمة  مقدم  على  يجب   -  4.4
ملف إلكتروني لكل مستخدم ، يحفظ 
الخدمة،  على  طلبات  أي  مباشرة  فيه 

الخدمة،  فواتير  و  طلبها،  ومستندات 
 ، المشترك  مــن  المقدمة  والــشــكــاوى 
وحفظها في هذا الملف حسب المدة 
الفقرة رقم )4.6( من  إليها في  المشار 

هذه الوثيقة.

وزارة اخلدمة املدنية توافق على 
إجازة للموظفة احلاضنة للطفل 

اليتيم
المدنية  الخدمة  ــر  وزي مــؤخــراً  ــق  واف
ــن عــبــد الــلــه الــعــرج  األســتــاذ خــالــد ب
على إضافة بعض الضوابط للفقرة )ج( 
الــمــادة 22 مــن الئحة اإلجـــازات،  مــن 
الحاضنة  الموظفة  برغبة  المختصة 
لــرعــايــة الطفل  عــلــى إجــــازة األمــومــة 
لها  يجوز  بحيث  المكفول(،  )اليتيم 
الـــواردة  أمــومــة  إجـــازة  على  الحصول 
وفقاً  المادة  هذه  من  )ب(  الفقرة  في 
الفقرة  في  الـــواردة  الضوابط  لتطبيق 
)ب( من المادة 22 من الئحة اإلجازات، 
اليتيم  الطفل  يثبت كفالة  ما  وتقديم 
وعلى  االجتماعية،  الشؤون  وزارة  من 

التي  الموظفة  عمل  جهة  تتولى  أن 
ترغب الحصول على تلك اإلجازة إشعار 
الشؤون االجتماعية بذلك، وفي  وزارة 
إبالغ  يتم  اليتيم  الطفل  إعــادة  حالة 
الشؤون  وزارة  قبل  مــن  عملها  جهة 

االجتماعية.

مخرج

الطوارئ

اإلهمال
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خالد بن عبد الرحمن الفاخري

الأمني العام للجمعية الوطنية حلقوق الإن�سان

Nshr1@yahoo.com    

ثقافة حقوق اإلنسان

يعتقد الكثير أنه يمتلك  الحق و الحرية المطلقة في التصرف فيما يملك كيفما شاء بمجرد 

أنه مالك لشيء معين دون إدراك أن هناك قيود على هذا الحق تمنعه من التصرف فيما 

يملك أحيانًا أو تقيد حريته في التصرف نوعًا ما ، و الحق في غايته تكمن في استفادة 

اإلنسان من مزايا و منافع ما يملك يستفيد منها و يستأثر بها دون اآلخرين  و يتضح ذلك 

جليًا من خالل القواعد النظامية التي تمنح صاحب الحق الحرية في االستفادة من مزايا 

و منافع هذا الحق دون اإلضرار باآلخرين و استعمال الحق ال يخرج عن صورتين ، األولى : 

أن يكون استعمال الحق مشروعًا و يتحقق ذلك عندما يكون هذا االستعمال نظاميًا دون 

أن يلحق باآلخرين ضرراً جراء هذا االستعمال.

أما الصورة الثانية فتتمثل في االستعمال غير المشروع الذي يؤدي إلى األضرار باآلخرين 

نتيجة تعسف صاحب الحق في استعمال حقه الثابت له نظامًا، ومثل ذلك الجار الذي 

يقيم ساتر بينه و بين جاره بقصد حجب الهواء و الضوء عن جاره ، فيعتبر متعسفًا في 

استعمال حقه في وضع الساتر، طالما كان الهدف من وضعه إيذاء الجار و لم تكن هناك 

مصلحة حقيقية منه ، و القرينة لمعرفة التعسف في استعمال الحق تكمن في معرفة 

المصلحة المرجوة من قبل صاحب الحق.

ومن هنا كان البد من وجود تناسب بين المصلحة المتحققة لصاحب الحق و بين ما 

قد يعود على الغير من أضرار نتيجة هذا االستعمال و ال يعني أن يكون لصاحب الحق 

، بل يعول  الغير  التعسف ضد  لينتقي عنه قصد  مصلحة مشروعة من استعمال حقه 

الفقه القانوني على قدر المنفعة العائدة على صاحب الحق من هذا االستعمال و مدى 

تناسبها مع الضرر الذي قد يصيب الغير ، لذا فإن المصلحة يجب أن تكون ذات قيمة 

بالغة األهمية تبرر ما قد يصيب الغير من إضرار نتيجة هذا االستعمال.

احلق و حدوده بني النظرة و الواقع 
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