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المقدمــة

بــدأت مالمــح المشــاركة السياســية للمــرأة البحرينيــة تتشــكل مــع االســتعداد

لالنتخابــات البلديــة والنيابيــة عــام  ،2002وتمثــل ذلــك فــي سلســلة الجــوالت
والزيــارات الميدانيــة التــي تفضلــت بهــا صاحبــة الســمو الملكي األميرة ســبيكة
بنــت إبراهيــم آل خليفــة قرينــة ملــك مملكــة البحريــن رئيســة المجلــس األعلــى
للمــرأة للمســاجد والمآتــم فــي جميــع المحافظــات والتــي أســفرت عــن زيــادة

نســبة مشــاركة المــرأة فــي االنتخابــات .وفــي عــام  2006تــم بلــورة برنامــج
متكامــل للمشــاركة السياســية للمــرأة تحــت شــعار «معـ ًـا نبنــي الوطــن» ،تــم
تنفيــذه بالتعــاون مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ( ،)UNDPركــز علــى
تقديــم حقيبــة متكاملــة مــن الدعــم الفنــي والتدريــب العملــي المكثــف لــكل
امــرأة أبــدت الرغبــة بالمشــاركة فــي الحيــاة السياســية .وبعــد تقييــم هاتيــن

التجربتيــن ،تــم بنــاء برنامــج المشــاركة السياســية لدعــم مشــاركة المــرأة
فــي انتخابــات عــام  2010والــذي أعتمــد علــى ثالثــة محــاور رئيســة ركــزت

علــى التوعيــة والشــراكة والتدريــب النوعــي الــذي تــم تنفيــذه بخبــرة وطنيــة،

واســتطاع أن يحقــق النجــاح فــي االنتخابــات التكميليــة فــي العــام  2011بفــوز
أربــع ســيدات فــي الغرفــة المنتخبــة.

ً
ـتعدادا للمشــاركة فــي انتخابــات  ،2014واصــل المجلــس تنفيــذ برنامــج
واسـ
المشــاركة السياســية للمــرأة البحرينيــة باعتبــاره أحــد البرامــج المســتمرة فــي
خطــة عملــه وبخبــرات وطنيــة ،واســتطاع أن يحقــق البرنامــج نتائــج الفتــة بفــوز

 3ســيدات فــي مجلــس النــواب ،و 3أخريــات فــي المجالــس البلديــة.
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ويواصــل المجلــس األعلــى للمــرأة بالتعــاون مــع الشــركاء جهــوده فــي دعــم
ً
سياســيا علــى كافــة األصعــدة ،وذلــك عبــر آليــات وبرامــج
مشــاركة المــرأة

وطنيــة محــددة تــم اختيارهــا بعنايــة لضمــان مشــاركة سياســية حقيقيــة للمــرأة

البحرينيــة تعكــس مــا حققتــه مــن إنجــازات منــذ بدايــة العهــد اإلصالحــي لحضرة

صاحــب الجاللــة عاهــل البــاد المفــدى حفظــه اللــه ورعــاه.

ومــن بيــن اآلليــات التــي اعتمدهــا المجلــس فــي هــذا الســياق ،إصــدار األدلــة

االسترشــادية التــي تعــد بمثابــة خارطــة طريــق للمــرأة التــي تنــوي الترشــح
لخــوض االنتخابــات.

ويقــدم المجلــس هــذا الدليــل – فــي طبعتــه الثانيــة  – 2018كطبعــة محدثــة
بعــد الطبعــة األولــى التــي أعدتهــا ســعادة األســتاذة دالل الزايــد كخبيــر وطنــي
فــي مجــال المشــاركة السياســية ليســهم فــي تقديــم المســاعدة الفنيــة
للمرشــحات بهــدف تعزيــز قدراتهــن علــى المشــاركة والمنافســة فــي االنتخابات
النيابيــة والبلديــة.

ّ
الترشــح لالنتخابــات
ويتوجــه هــذا الدليــل بشــكل خــاص للمــرأة التــي تنــوي
ّ
المرشــحين،
النيابيــة والبلديــة وإن كان بشــكل عــام يمكــن االســتفادة منه لعموم
ّ
المبكــر للمــرأة
ويســتهدف التركيــز علــى مرحلــة التحضيــر واالســتعداد المرحلــي

ّ
الترشــح لالنتخابــات والضوابــط واآلليــات التنفيذيــة لممارســة
التــي تنــوي

العمليــة االنتخابيــة وفــق الدســتور والتشــريعات المنظمــة للعمليــة االنتخابيــة

بهــدف دعــم زيــادة فــرص الفــوز لديهــا.

والله الموفق ،،،

األمانة العامة للمجلس األعلى للمرأة
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الهدف
من الدليل اإلسترشادي

ّ
المرشحة.
1 .1تقديم التثقيف والتوعية للمرأة

ّ
للمرشحة لمباشرة وخوض العملية االنتخابية.
2 .2إكساب وتعزيز القدرات والمهارات الذاتية الالزمة

ّ
المرشحة في العملية االنتخابية والتدريب على
3 .3استعراض آلية مواجهة التحديات والعقبات التي تواجه
كيفية مواجهتها.

4 .4استعراض الممارسة الفعلية الصحيحة لخوض االنتخابات النيابية والبلدية.

التعرف على أفضل اآلليات لتشكيل وإدارة فريق الحملة االنتخابية.
5 .5
ّ
الفعالة والمؤثرة.
التعرف على وسائل اإلعالن والدعاية االنتخابية
6 .6
ّ
ّ
ّ
المرشحين المنافسين.
7 .7استعراض كيفية وسبل مواجهة

ّ
المرشحة من جمهور الناخبين وسبل وكيفية تقديم
التعرف على أهمية ودور البيئة المساندة للمرأة
8 .8
ّ
الدعم المساند لها.
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أهم مراحل التهيئة االنتخابية
التي تمر بها المرشحة أثناء مباشرة
العملية االنتخابية
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تبدأ مراحل الترشــح بإجراء دراســة شــاملة للدائرة
التــي تنــوي الترشــح فيهــا مــع ضــرورة التأكــد مــن
اســتيفاء كافــة الشــروط التــي نــص عليهــا قانــون

مباشــرة الحقــوق السياســية لضمــان سالســة
المشــاركة فــي العمليــة االنتخابيــة ،وقيــاس

القــدرة علــى تلبيــة متطلبــات الدائــرة ،ووضــع
تصــور شــامل الهتمامــات واحتياجــات أهالــي
الدائــرة واإلطــاع علــى تجــارب مــن ســبق مــن

1

النــواب.

المرحلة األولى

دراسة شاملة للدائرة التي تنوي
الترشح فيها
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ينبغــي علــى المرشــحة أن تعلــن عــن نيتهــا

وعزمهــا علــى المشــاركة كمرشــحة لالنتخابــات
ّ
وتوظــف مــا تملكــه مــن مهــارات
وأن تبــرز
وخبــرة مهنيــة (إن وجــدت) حتــى تكــون
مســتعدة لمباشــرة المراحــل التاليــة.

وتســتدعي هــذه المرحلــة أن تقــوم المرشــحة

بوضــع برنامــج تعريفــي توظــف مــن خاللــه
وســائل اإلعــام المناســبة تمهيـ ً
ـدا لترشــيحها
ولإلعــان المبدئــي عــن كونهــا شــخصية
محتملــة للترشــح فــي اإلنتخابــات.

2

المرحلة الثانية

ّ
المرشحة عن نيتها وعزمها على المشاركة
إعالن
ّ
كمرشحة لالنتخابات النيابية أو البلدية
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الشروط الواجب
توافرها لدى المترشحة:
النتخابات المجلس النيابي
ً
بحرينيــا ،وأن يمضــي علــى مــن اكتســب الجنســية عشــر
1 .1أن يكــون
ســنوات علــى األقــل ،وغيــر حامــل لجنســية أخــرى ،باســتثناء مــن يحمــل
جنســية إحــدى الــدول األعضــاء بمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
ً
ومتمتعــا بكافــة
بشــرط أن تكــون جنســيته البحرينيــة بصفــة أصليــة،

ً
مدرجــا فــي أحــد
حقوقــه المدنيــة والسياســية ،وأن يكــون اســمه
جــدوال االنتخــاب.

المادة ()57
من دستور
مملكة البحريــن

2 .2أال تقل سنه يوم االنتخاب عن ثالثين سنة ميالدية كاملة.
3 .3أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

4 .4أال تكــون عضويتــه بمجلــس الشــورى أو مجلــس النــواب قــد ُأســقطت
بقــرار مــن المجلــس الــذي ينتمــي إليــه بســبب فقــد الثقــة أو اإلعتبــار أو
بســبب اإلخــال بواجبــات العضويــة .ويجــوز لمــن ُأســقطت عضويتــه
الترشــيح إذا أنقضــى الفصــل التشــريعي الــذي صــدر خاللــه قــرار

إســقاط العضويــة ،أو صــدر قــرار مــن المجلــس بإلغــاء األثــر المانــع مــن

الترشــيح المترتــب علــى إســقاط العضويــة بعــد إنقضــاء دور االنعقــاد
الــذي صــدر خاللــه قــرار إســقاط العضويــة.
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الشروط الواجب
توافرها لدى المترشحة:
النتخابات المجلس النيابي

المادة ()3
من قانون رقم ()14
لسنة  2002بشأن
مباشرة الحقوق
السايسية وتعديالته

5 .5أالتكــون عضويتــه بمجلــس النــواب قــد زالــت بســبب االســتقالة وذلــك
خــال الفصــل التشــريعي الــذي قــدم فيــه اســتقالته.
6 .6أن اليكــون محكومـ ًـا بعقوبــة جنايــة حتــى وإن صــدر بشــأنه عفــو خــاص

رد إليــه إعتبــاره.
عــن العقوبــة أو َّ
7 .7أن اليكــون محكومـ ًـا عليــه بعقوبــة الحبــس فــي الجرائــم العمديــة لمــدة
تزيــد علــى ســتة أشــهر حتــى وإن صــدر بشــأنه عفــو خــاص عــن العقوبــة

وذلــك لمــدة عشــر ســنوات.

النتخابات المجلس البلدي

المادة ()7
من المرسوم
بقانون رقم ()35
لسنة  2001بإصدار
قانون البلديات

1 .1أن يكون بحريني الجنسية.
ً
بالغا من العمر ثالثين سنة ميالدية كاملة.
2 .2أن يكون

3 .3أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
ً
متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
4 .4أن يكون
5 .5أن يكــون مقيـ ً
ـدا فــي جــداول الناخبيــن فــي الدائــرة االنتخابيــة التــي يرشــح

نفســه فيهــا ،وأن يقيــم فــي نطــاق البلديــة طــوال مــدة عضويتــه.
ً
ً
قانونا.
مكلفا بها
6 .6أن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان
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ّ
المرشــحة إعــداد ســيرة ذاتيــة خاصــة بهــا
علــى
ورقيــة وإلكترونيــة وفيمــا يلــي بعــض األحــكام
والقواعــد التــي يتوجــب توافرهــا عنــد إعدادهــا:

أقسام السيرة الذاتية
1 .1البيانات الشخصية.

2 .2المؤهالت والشهادات العلمية.

3 .3المناصب والوظائف التي تم شغلها.

4 .4العضوية في اللجان على المستوى الوطني اإلقليمي والدولي.
5 .5األوسمة  /الشهادات  /التكريم.
6 .6الخبرات العملية.

7 .7االهتمامات العامة.
8 .8الدورات التدريبية.

9 .9األنشطة المجتمعية والتطوعية.

1010معلومــات االتصــال كرقــم الهاتــف والبريــد اإللكترونــي وحســابات
التواصــل االجتماعــي ،والموقــع اإللكترونــي إن وجــد.
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نماذج السيرة الذاتية
1 .1الســيرة الخاصــة بوســائل اإلعــام المســموعة والمرئيــة ،التــي تعــرض فــي المشــاركات والفعاليــات أثنــاء
ّ
المرشــحة فــي اللقــاءات التــي تجــرى معهــا وتكــون مختصــرة موجــزة تتضمــن
الحملــة االنتخابيــة وتُ قـ ّـدم بهــا
أهــم مــا فــي الســيرة الذاتيــة للمرشــحة.

2 .2الســيرة الخاصــة بوســائل اإلعــام المقــروءة ،وتكــون خاصــة باللقــاءات اإلعالميــة التــي تجــرى معهــا وتكــون
ـا مــن المذكــور فــي البنــد رقــم (.)1
أكثــر تفصيـ ً

ّ
ـدون فيهــا كل مــا يتعلــق بهــا ،وتوضــع صــور للشــهادات
3 .3الســيرة الخاصــة بالموقــع اإللكترونــي
للمرشــحة ،ويـ ّ
والتكريــم واألوســمة والمشــاركات والعضويــات علــى المســتوى الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

القواعد الواجب مراعاتها عند كتابة السيرة الذاتية
ّ
المرشحة حديثة والمعتمدة لديها في اإلعالم وأثناء الحملة االنتخابية.
1 .1أن تكون صورة

2 .2بيــان اســم الجهــات التــي تــم العمــل لديهــا أو ســاهمت فــي تأسيســها أو المشــاركة بهــا بوضــوح ال لبــس
فيــه.

3 .3تحديد الفترات الزمنية للمناصب التي تم شغلها من األحدث إلى األقدم.

4 .4المصداقية في المعلومات الواردة فيها.
5 .5الوضوح والتنسيق وترابط الفقرات.

6 .6االختصار والبعد عن اإلطالة في البيانات والمعلومات.
7 .7مراعاة صحة الكتابة من الناحية اإلمالئية واللغوية.

8 .8مراعاة وضوح وسهولة الخط المستخدم.
9 .9استخدام خلفية هادئة ّ
اللون للسيرة الذاتية.
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ّ
للمرشــحة،
يعد اإلعالم من أهم وســائل اإلنتشــار

وبدايــة صناعــة القاعــدة االنتخابيــة لهــا ،ومنهــا
يقــاس مــدى مــا تتمتــع بــه مــن فكــر ورأي يرســم

مالمــح اإلقنــاع لــدى جمهــور الناخبيــن ،ويتم ذلك
مــن خــال:

ّ
المرشــحة بالتواصــل مــع الصحافــة
•قيــام
ووســائل اإلعــام.

3

ّ
المرشـــــحة بظهورهــــا اإلعــــامي
•مبـــــادرة

المرحلة الثالثة

ّ
المرشحة مع وسائل اإلعالم
تواصل

و ا لمجتمعــي .

• المشاركــــة مــن خـــــال الصحافــــــة بطــــــرح
المواضيــع ذات الشــأن العــام والمشــاركة

بنشـــــر مقــــــاالت وكتابــــــة مواضيـــــع تهــــم

المواطنيــن وتمــس حاجاتهــم وتطلعاتهــم.

•التنســيق مــع الصحافــة المســاندة فــي إجــراء
ّ
المرشــحة.
مقابــات مــع

•كتابــة مواضيــع ونشــرها حــول االقتراحــات
ومشــاريع القوانيــن التــي تنظــر أمام الســلطة

التشــريعية.

•المشــاركة فــي البرامــج اإلذاعيــة واإلعالميــة
المخصصــة للجمهــور وإبــداء وجهــات النظــر
ّ
المدروســة مــن قبلهــا.

• تســخير وســائل التواصل اإلجتماعي وتفعيلها
للوصــول إلــى أكبــر شــريحة ممكنة.
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وسائل اإلعالم المستخدمة:

كتابة أعمدة
ومقاالت رأي،
وإبداء اآلراء
في التحقيقات
والتقارير في
الصحافة كلما
سنحت الفرصة

المشاركة
في الندوات
والمحاضرات ذات
الصلة بالشأن العام
والسياسي

إنشاء حسابات في
قنوات التواصل
اإلجتماعي مع إبداء
الرأي في عدد من
الموضوعات ذات
االهتمام المشترك
مع المواطنين

المشاركة وحضور
الفعاليات
واألنشطة
والمناسبات
العامة

المشاركة في
برامج اإلذاعة
والتلفزيون
التفاعلية مع
الجمهور

التواصل مع
أهالي المنطقة
وحضور مجالسهم
والمشاركة
في الطرح
وإبراز االهتمام
بقضاياهم

التواصل
والمشاركة مع
مؤسسات المجتمع
المدني وحضور
المجالس العامة
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المقومات
يعد تشكيل فريق الحملة االنتخابية من
ّ

األساســية المســاندة التــي ستشــارك وتســند

ّ
ّ
المبكــر لخــوض العمليــة
المرشــحة فــي التحضيــر
االنتخابيــة ،مــع مراعــاة أن يشــمل الفريــق كــوادر
مؤهلــة وذات خبــرة ســابقة إن أمكــن.

وتتضمن هذه المرحلة خطوات
رئيسية تتمثل باآلتي :

4

المرحلة الرابعة

تشكيل فريق الحملة االنتخابية

.1

اختيار مدير الحملة االنتخابية
من ذوي الكفاءة والخبرة.

يجــب العمــل علــى تعييــن مديــر فريــق الحملــة
االنتخابية بمواصفات ومعايير معينة ،ويوصي أن
يكــون تعيينــه بوقــت ّ
مبكر لخلق الثقة واالنســجام

بينهمــا ومعرفــة مســتوى أدائــه والتزامــه.

أهم الصفات الواجب توافرها في مدير الحملة االنتخابية :
 .1الصدق ،واألمانة ،وااللتزام ،والتمتّ ع بصفة القيادة.

 .2الخبرة في مجال االنتخابات ،وإدارة الحمالت االنتخابية.

ّ
المترشحة.
 .3اإللمام التام بالدائرة االنتخابية التي ستترشح بها
 .4العالقات اإليجابية ،وحسن التواصل مع أهالي الدائرة.
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.2

تشكيل لجان وفريق الحملة االنتخابية.
« تعيين رئيس اللجنة  -تعيين نائب رئيس اللجنة  -تعيين أعضاء اللجنة ».
مقترح لتشكيل لجان الحملة االنتخابية
اللجنة التنظيمية

تعنى بكافة األمور التنظيمية وتنفيذ خطة العمل ،واألدوار المطلوبة من كل لجنة.
تعنــى بإعــداد وتنفيــذ الخطة اإلعالميــة وماتتضمنه من اإلصــدارات المطبوعة واإللكترونية،

اللجنة اإلعالمية

واألخبــار والتواصــل مــع وســائل اإلعــام المختلفــة ،واإلشــراف علــى قنــوات التواصــل

لجنة

تعنــى بمتابعــة ورصــد آراء وانطباعــات الناخبيــن فــي الدائــرة إلــى جانــب تأثيــر المرشــحين

االجتماعــي والموقــع اإللكترونــي للمرشــحة.
المتابعة والرصد
اللجنة القانونية

.3
.4
.5

المنافســين.

تُ عنــى بالتأكــد مــن ســير عمــل الفــرق قانونيـ ًـا ،ورصــد أيــة مخالفــات قانونيــة لفريــق المرشــحة
أو الفــرق األخــرى للمرشــحين والتعامــل معهــا.

اللجنة المالية

تُ عنى بإدارة مصاريف الحملة االنتخابية بالكامل.

لجنة الدراسات

تباشر إعداد الدراسات الميدانية والمسح الخاص بالدائرة.

تحديد مهام لجان فريق الحملة االنتخابية.
وضع خطة عمل فريق الحملة االنتخابية.
تدريب فريق عمل الحملة االنتخابية على تنفيذ خطة العمل.
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هــي األســاس الــذي يتــم االرتــكاز عليــه لوضــع
مضمــون ومحــاور البرنامــج االنتخابــي وخطــة عمــل

فريــق الحملــة االنتخابيــة لــذا ينبغــي المبــادرة
بدراســة الدائــرة بوقــت ّ
مبكــر إذ إنــه علــى ضــوء

هــذه الدراســة مــن كافــة النواحــي ،تبنــى المراحــل

القادمــة ويتــم ذلــك مــن خــال:

•القيــام بصفــة خاصــة بدراســة مــا قــام بــه
النائــب ممثــل الدائــرة «الحالــي» التــي ســيتم

5

ّ
الترشــح بهــا لبيــان أوجــه القصــور فــي عملــه

المرحلة الخامسة

كأداة للتأثيــر علــى جمهــور الناخبيــن ،ووضــع

حلــول يمكــن تطبيقهــا علــى أرض الواقــع.

•معرفــة ومعاينــة احتياجــات وقضايــا الناخبيــن

دراسة الدائرة االنتخابية

فــي الدائــرة المزمــع الترشــح فيهــا ،ووضــع آليــة

محــددة للوصــول لهــذه الشــريحة مــع ضــرورة
أن يكــون لــدى المرشــحة القــدرة واإللمــام

لتحديــد االحتياجــات وحصرها ثــم وضع البرنامج
االنتخابــي بنــاء علــى ذلــك.

•التواصــل مــع الناخبيــن فــي الدائــرة االنتخابيــة ،وحضــور المجالــس مــن داخــل وخــارج الدائــرة االنتخابيــة
لرصــد احتياجــات المواطنيــن.

•حصر العوامل المؤثرة على الناخبين وطبيعة الدائرة االنتخابية.
•وضع قاعدة بيانات معلومات شاملة عن الناخبين.
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مــن خــال هــذه المرحلــة يمكــن البــدء بقيــاس
ّ
المرشــحة ومــدى
مواطــن القــوة والضعــف لــدى

تقبــــل الناخبيــــن لهـــا فــي الدائــــرة االنتخابيـــــة،
ويتــم ذلــك مــن خــال القيــام بعــدد مــن اآلليــات

والوســائل المؤثــرة للتواصــل مــع الناخبيــن تتمثل
باآلتــي:

ّ
المرشــحة بطــرح ّ
وتبنــي قضايــا معينة
•قيــام
مــع ضــرورة وضــع الحلــول لمعالجــة هــذه
القضايــا ،بصــورة مبدئيــة لتعكس مســتوى

األداء البرلمانــي.

•التواصـــــل مــــع الناخبيـــــن المؤثريــــن فــي
الدائــــرة وخارجهـــــا مـــــن أجــــــل مســـــــاندتها
ودعمهــا والترويــج لهــا كشــخصية برلمانيــة.

•ضرورة التنسيق مع الرجال والنساء كمفاتيح

6

المرحلة السادسة

ّ
للمرشحة
تهيئة القاعدة االنتخابية

انتخابيــة تعمــل علــى الدعــم والمسانـــــدة

لتوســـــيع الدائــــــرة االنتخابيــــة للمرشحة.
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مفهوم البرنامج االنتخابي
تســمى هــذه المرحلــة أيضـ ًـا بمرحلــة الوعــود
االنتخابيــة التــي تلتــزم بهــا المرشــحة تجــاه
الناخبيــن بتوضيــح أهــم المحاور التي ســوف

تتبناهــا ،وااللتزامــات وكيفيــة الوفــاء بهــا،

وعـــــــادةً مــــــا يطـــــرح البرنامــــج االنتخابــــي
خــال الزيــارات الميدانيــة ،وعنــد القيــام
بأنشــطة وفعاليــات معينــة ،وذلــك بهــدف

7

المرحلة السابعة

التأثيــر وإقنــاع الناخبيــن بالتصويــت لصالــح

المرشــحة بهــدف الفــوز بعضويــة مجلــس

النــواب.

وضع البرنامج االنتخابي
محتويات البرنامج االنتخابي
•بيــان الدائــرة االنتخابيــة والمجمعــات
التابعــة لهــا.

ّ
بالمرشــحة وفــق
•اختيــار الشــعار الخــاص
االشــتراطات القانونية.

•اختيار الرسالة المؤثرة والهادفة.

•مضمون ومحاور البرنامج االنتخابي.

•الصــورة الشــخصية والســيرة الذاتيــة
ّ
للمرشــحة.

•موقع المقر االنتخابي إن وجد.
ّ
المرشحة.
•وسائل التواصل مع
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االخراج الفني للبرنامج االنتخابي
والتميز.
•اختيار األلوان والصور الجاذبة الهادئة على أن يراعى فيه اإلبداع واإلبتكار
ّ

•وضوح وسهولة الخط المستخدم.

•ضرورة المراجعة اللغوية والنحوية لمحتوى البرنامج.

طرح البرنامج االنتخابي باالتصال المباشر مع الناخبين من خالل:
•اللقاءات والفعاليات في المقر االنتخابي.
•الزيارات الميدانية للناخبين.

ّ
بالمرشحة.
•الموقع اإللكتروني الخاص
•وسائل التواصل اإلجتماعي.

االتصــال المباشــر مــع الناخبيــن هــو المقيــاس الحقيقــي للناخــب لتقييــم شــخصية
المرشــحة مــن حيــث :
• قياس قوة الشخصية ،وقوة األداء والكفاءة.

• المصداقية ،والجدية ،وأسلوب التعامل مع اآلخرين.
• المهارات والقدرات التي تتمتع بها.

• المعرفة والثقافة البرلمانية والسياسية لديها.

ّ
المرشحة الفعلي باحتياجات ومشكالت الناخبين في الدائرة االنتخابية.
•إلمام

•مدى قوة قاعدتها الشعبية في الدائرة االنتخابية.
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وضع خطة لإلعالن والدعاية االنتخابية

اإلعالنات
والدعاية االنتخابية

1

تشــمل :الصــور  -البيانــات  -الملصقــات  -الكتيبــات
المطويــات ،الذاكــرة اإللكترونيــة ،إعالنــات الطــرق.
ويجــب وضــع خطــة إعالميــة مدروســة لإلعــان عــن
برامــج األنشــطة والفعاليــات المقــرر إقامتهــا أثنــاء الفتــرة
المحــددة للعمليــة االنتخابيــة.

•وســـائل اإلعـــام المقــــروءة والســـمعية والمرئيـــــة مــن
خــال المقابــات ونشــر اإلعالنــات مــع الحــرص علــى دعــوة
اإلعالمييــن والصحافييــن.
•إرســال رســائل نصيــة ( )SMSورســائل ( )Whatsappمــع
مراعــاة الوقــت التــي يتــم إرســالها بمــا ال يشــكل إزعــاج
للمتلقــي.
ّ
•الزيــارات واللقــاءات عــن طريــق المجالــس والجماعــات
المســاندة للمرشــحة فــي الدائــرة االنتخابيــة وخارجهــا.
• استخدام كافة وسائل التواصل اإلجتماعي المؤثرة.
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2

وسائل اإلعالن
عن الفعاليات
واألنشطة

استعداد فريق
الحملة االنتخابية
لتنظيم الفعاليات
واألنشطة

3

إن قــدرة وتهيئــة أعضــاء فريــق الحملــة االنتخابيــة وبخاصــة
أعضــاء اللجنــة التنظيميــة التــي ســتكلف بتنظيــم وإدارة
الفعاليــات واألنشــطة الخاصــة بالمرشــحة لهــا دور مؤثــر جـ ً
ـدا
وفاعــل فــي نجــاح المرشــحة ،لذلــك فمــن الضــروري أن يتــم
القيــام بعــدد مــن األعمــال التحضيريــة بوقــت ّ
مبكــر وأن يتــم
تهيئــة واســتعداد الفريــق مــع مراعــاة اختــاف التجهيــزات
والفعاليــات التنظيميــة حســب طبيعــة الفعاليــة والمقــر
ّ
مرشــحة.
المخصــص للفعاليــة المنظمــة لــكل
ّ

االستعدادات المطلوبة:
•يجــب أن يتمتّ ــع أعضــاء الحملــة المعنييــن بالمهــارات الالزمــة لكيفيــة تقديم
ّ
المرشــحة وشــرح برنامجهــا االنتخابي لجمهــور الناخبين.

•حصر االحتياجات والمتطلبات لعقد الفعاليات واألنشطة.
•اإللتزام بالميزانية المخصصة إلقامة الفعاليات.

•القــدرة علــى تطبيــق الممارســة الجيــدة للتواصــل المباشــر مــع جمهــور
الناخبيــن مــن خــال وســائل التواصــل اإلجتماعــي واللقــاءات المباشــرة.

•قــدرة الفريــق علــى التعامــل مــع الظــروف والتحديــات والمواقــف الصعبــة
ومواجهــة األزمات.
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نموذج مقترح
•االفتتاح «الترحيب بالحضور».
ّ
المرشحة.
•كلمة

•متحدث رئيسي لمدة  10دقائق .

•فتح باب النقاش «يشمل طرح األسئلة – االستماع للمداخالت» .
•الختام.

مالحظة هامة:

ضــرورة أن يكــون هنــاك ابتــكار فــي التقديــم والعــرض
المرئي للجمهــور أثنــاء عقــد الفعاليــات.

مثال على ذلك :
ّ
المرشحة وبرنامجها االنتخابي بشكل مختصر.
•إعداد فيديو قصير يتناول سيرة

•عرض لقاءات مع األفراد  /صور ذات صلة بالموضوع المطروح للنقاش.
•عرض نصوص مواد القانون المرتبطة بالموضوع المطروح.

•توزيع كتيبات على الحاضرين لها صلة بالموضوع المطروح إن وجدت.
•إرسال رسائل شكر للحضور بعد انتهاء الفعالية.
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معايير نجاح الفعالية:
المخصص للفعالية مناسب لمعظم األفراد.
•يراعى أن يكون اليوم والوقت
ّ
•يتــم اختيــار المواضيــع ذات األولويــة والملحــة التــي تــم رصدهــا واختيــار العنــوان المؤثــر والجــاذب
للفعاليــة والــذي يعكــس موضــوع الفعاليــة ويجــذب اهتمــام جمهــور الناخبيــن.
ويتميــز
•أهميــة اختيــار متحــدث مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص فــي الموضــوع المخصــص للفعاليــة
ّ
بالحضــور والقبــول ويراعــى دائمـ ًـا توفيــر بديــل للمتحــدث الرئيســي تحسـ ًـبا للظــروف القاهــرة.

•اســتضافة شــخص معــروف لــه قبــول وتأثيــر فــي المنطقــة للتحــدث عــن المرشــحة بمــا يحقــق لهــا
دعــم إيجابــي.
•تكثيــف التغطيــة اإلعالميــة أثنــاء عقــد الفعاليــة مــن خــال التصويــر والتســجيل إلعطــاء الفعاليــة
الزخــم اإلعالمــي.
•وضــع صنــدوق لالقتراحــات ،وضــرورة اإلطــاع عليهــا واألخــذ بالمناســب منهــا مــع توجيــه شــكر
لمــن تقــدم بهــا.
•تخصيص أماكن لإلعالم والصحافة ولذوي االحتياجات الخاصة وكبار السن.
•توفير منظمين لمواقف السيارات ووسائل مواصالت لمن يرغب.
ً
تحسبا لزيادة عدد الحضور غير المتوقع.
•توفير عدد إضافي من المقاعد
•االلتزام بشروط األمن والسالمة.
•مــن الضــروري قيــاس أثــر نتائــج الفعاليــة أو النشــاط لتحســين وتطويــر األداء فــي الفعاليــات التــي
تليهــا.
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ّ
المرشحة على طرح البرنامج االنتخابي
تدريب
ّ
الجيــد قبــل اللقــاء المباشــر مــع جمهــور الناخبيــن
يجــب علــى
المرشــحة االســتعداد ّ
فهــو مــن أهــم مؤشــرات قيــاس التأثيــر واالنطبــاع األول عنهــا لديهــم ويتطلــب
إتقــان عــدد مــن المهــارات الخاصــة أهمهــا « كيفيــة االســتعداد للمقابــات ،ضبــط
الوقــت  ،األداء المميــز ،التعامــل مــع األســئلة الصعبــة والمحرجــة ،خلــق االنطبــاع

الجيــد ،فــن التعامــل مــع الجمهــور واإلعــام ،تجنــب المســائلة القانونيــة» ولهــا
ّ
ً
أيضــا االســتفادة مــن التحديــات ومعوقــات العمليــة االنتخابيــة التــي
فــي ذلــك

واجهــت المرشــحات الســابقات واالســتفادة مــن تجاربهــن ،لذلــك يجــب أن تكــون

ّ
المرشــحة مؤهلــة لهــذه المرحلــة مــن خــال :

ّ
المرشــحة لطرح محــاور البرنامــج االنتخابي،
•اســتعداد

• االستعانـــــة بالخبــــــرات السياســـــــية والقانونيــــــــة

ّ
المرشــحة على التفاعل مع الجلســات النقاشــية
•قدرة

المناقشـــات فــي الفعاليــات عنـــد عـــرض برنامجهــا

•القــدرة علــى التعامــل ومواجهــة المواقــف الصعبــة

• أهميــة االســتناد إلــى مضابــط الجلســات الخاصــة

•االســتعداد للتصــدي للمعارضيــن لمشــاركة المــرأة

اإلحصائيــات األخيــرة التــي اســتند عليهــا كل نائــب

وآليــات إنفــاذه علــى الناخبين.

والحواريــة مــع الناخبيــن في المقر االنتخابي.

والمحرجــة.

السياســية فــي المجلــس النيابــي وأهمهــا حجــج
الــرد المقنعــة المســتندة للتشــريع والــرأي الدينــي

المســتنير وتصريحــات أصحــاب الــرأي.

•االســتعداد باإلجابات النموذجية لألســئلة المشــاعة
فــي فتــرة االنتخابات.
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واالقتصاديــة المســاندة للمرشــحة لدعمهــا أثنــاء
االنتخابــي.

بمجلســـــي الشـــــورى والنــــــواب للحصـــــول علـــــى

حــول أي مــن المجــاالت التــي تكــون موضــوع للطــرح

والمناقشــة .

ّ
المرشــحة علــى توظيــف وســائل التواصــل
•قــدرة
االجتماعي الحديثة لنشر برنامجها االنتخابي لالتصال
والتأثيــر علــى الناخبيــن وتحفيــز التفاعــل اإليجابــي
معهــا.

المسائل الواجب مراعاتها عند عرض البرنامج االنتخابي على الناخبين:
1 .1االستعداد التام للموعد المقرر للقاء من خالل:
أ .عـمل تدريــب خاص مع مدير الحمـــلة االنتخابية والمستشار اإلعالمـــي والقانوني يتــم
من خالله استعراض البرنامج االنتخابي لعدة مرات والتدريب عليه وعلى اإللقاء وفهم

المحــاور التــي تضمنهــا مــع االســتعداد للنقــاش بشــأنها وآليــات إنفاذهــا.
ً
استعدادا لليوم المخصص للقاء.
ب .أخذ قسط من الراحة
2 .2إظهار الثقة والجدية عند طرح البرنامج على الناخبين.

3 .3إبراز مظاهر االهتمام واإلحساس بالقضايا التي تم تبنيها في البرنامج.
4 .4إتاحة الفرصة للناخب للمداخلة والنقاش دون مقاطعته.

5 .5عدم اإلنفعال عند المناقشة أو اإلختالف في الرأي مع اآلخرين.

6 .6تســجيل مالحظــات الناخبيــن التــي تطــرح مــن خــال لجنــة الرصــد والمتابعــة مــن أجــل متابعتهــا وتحليلهــا،
واتخــاذ مــا يلــزم والتواصــل معهــم بشــأنها.

يجب تزويد أعضاء الحملة المعنيين بالهواتف الضرورية للجهات التالية:
1 .1الخط الساخن للشرطة ويشمل خدمات اإلسعاف والدفاع المدني 999
2 .2الخط الساخن للمرور 199

3 .3خفر السواحل 17700000

4 .4طوارئ الكهرباء والماء 17515555
5 .5طوارئ المجاري 80001810
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إرشادات ينصح بإتباعها عند مواجهة األزمات أو المواقف الصعبة أو المختلفة
1 .1عدم اإلنفعال غير المبرر.

ّ
التحكم في حركات الجسد.
2 .2

ّ
التحكم في تعابير الوجه (االسترخاء).
3 .3
ّ
التحكم في نبرة الصوت.
4 .4

ّ 5 .5
تجنب اإلشتباك مع الحاضرين.

6 .6عدم الصراخ والتجمهر وإثارة الخوف والهلع.
التصرف بحذر دون لفت اإلنتباه.
7 .7
ّ

ً
فورا إنه تم التعامل مع الموقف.
8 .8في حالة وقوع إصابات ،التصريح

شروط اإلعالن والدعاية االنتخابية وفق القانون
ّ
للمرشحة.
•يبدأ الحق في مباشرة الدعاية االنتخابية منذ تاريخ قبول طلب الترشيح

•تلتــزم وســائل اإلعــام مراعــاة المســاواة فــي التعامــل اإلعالمــي مــن حيــث المســاحة والوقــت المخصــص
ّ
ّ
والمرشــحين لعــرض برامجهــم االنتخابيــة.
المرشــحات
دون أي ميــزة دعائيــة بيــن كافــة

•يجــب وقــف جميــع أشــكال وأنــواع أعمــال الدعايــة االنتخابيــة فــي كافــة أنحــاء المملكــة قبــل الموعــد المحــدد
لعمليــة االقتــراع بأربــع وعشــرين ســاعة ،والقيــام بــأي دعايــة انتخابيــة خــال تلــك الفتــرة يعــد مخالفــة

تســتوجب المســائلة عنهــا بموجــب القانــون.

•الجهــة المســئولة عــن رصــد أيــة مخالفــات تتــم فــي المســائل المتعلقــة بالدعايــة االنتخابيــة ومحاســبتها هــي
وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي ،كمــا تخطــر اللجنــة اإلشــرافية بأيــة مخالفــات تقــع.
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قــد تختلــف طبيعــة وحجــم المقــر االنتخابــي

مــن مرشــحة ألخــرى كونــه يخضــع إلمكانياتهــا
الماديــة ،فقــد يكــون فــي مبنــى أو خيمــة انتخابية

ّ
المبكــر
بحســب األحــوال ،والبــد أن يتــم االختيــار
والجيــد للمقــر االنتخابي ضمن المناطق المصرح

بهــا مــن الجهــات المختصــة بحيــث يكــون:
•موقعه بارز ،وسهل الوصول إليه.

المتوقع حضورهم.
يتسع لجمهور الناخبين
ّ
• ّ

•توفيــر التجهيــزات األساســية الالزمــة للمقــر
االنتخابي.

•يشمل المرافق الخدماتية الالزمة للمقر.

8

المرحلة الثامنة
اختيار المقر االنتخابي
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تعــد مــن المراحــل الحاســمة ،التــي تتطلــب
ً
نــوع خــاص وبهــا يتــم حصــد
اســتعدادا مــن
ٍ

ّ
المرشــحة ،وفريــق حملتهــا
الجهــود التــي بذلتهــا

االنتخابيــة ويســبقها بأيــام التحفيــز ،وتذكيــر
جمهــور الناخبيــن باليــوم المحــدد والســاعات
المقــررة لالقتــراع وفــق القانــون ،وعليــه يجــب

االســتعداد لهــذا اليــوم وذلــك مــن خــال:

• وضــع خطــة عمــل لهذا اليــوم ،وتوزيــع المهام

9

المرحلة التاسعة
مرحلة االستعداد ليوم
الفرز واالقتراع

واألدوار علــى فريــق الحملة.

• تدريب فريق الحملة على تنفيذ خطة العمل.

ّ
المرشــحة والوكيل عنها علــى إجراءات
•تدريــب
عمليــة الفــرز واالقتــراع ومراقبتها.

•معرفــة كيفيــة رصــد المخالفــات وتقييــد
الشــكوى بشــأنها أمــام اللجنــة المختصــة

لمراقبــة االنتخابــات.

•معرفــة كيفيــة التعامــل مــع نتائــج الفــرز
وآليــات الطعــن متــى مــا توافــرت أي حالة من

حــاالت الطعــن المنصــوص عليهــا بموجــب

القانــون.
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كيفية االستعداد عند الدخول في جولة اإلعادة
•حصــر المشــاكل وأوجــه القصــور التــي حدثــت فــي الجولــة األولى مــن االنتخابات
لمواجهتهــا وتفاديهــا فــي جولــة االعادة.

•وضع خطة عمل فريق الحملة االنتخابية لالنتخابات في جولة اإلعادة.
•وضع خطة للدعاية اإلعالنية مع تكثيف الحمالت اإلعالمية.

ّ
المرشــحين الذيــن خســروا والحصــول علــى دعمهــم
•بنــاء تحالــف مــع باقــي
واإلعــان عنهــا فــي المقــار االنتخابيــة والوســائل المتاحــة بهــدف الحصــول علــى
أصــوات المؤيديــن لهــم.

•التواصل والتأكيد على األصوات المؤيدة واستقطاب األصوات األخرى.
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إجراءات عامة
لضمان التنافس في االنتخابات

•يجب وضع قاعدة بيانات لفريق الحملة االنتخابية.

التقدم أو اإلخالل والعمل على معالجة أوجه القصور.
•تقييم أداء فريق الحملة باستمرار ورصد مراكز
ّ

ّ
المرشحة وفريق الحملة .
التقيد بالتوقيت الزمني للبرنامج المحدد لتنفيذ الخطة من قبل
•وجوب
ّ

•اإلشادة والثناء بأعضاء فريق الحملة ،وبث روح الحماس والمنافسة لديهم باستمرار.
•التحضير لخطة الدعاية واإلعالن عن البرنامج االنتخابي.

•االستعداد لمواجهة العقبات والتحديات المحتملة ووضع خطة المواجهة.

•أهمية االلتزام والثقة المتبادلة بين المرشحة وفريق الحملة لترويج البرنامج االنتخابي.
•االلتزام في حدود الميزانية المخصصة للمرحلة االنتخابية.
•بناء خطة التعامل مع الجمهور واإلعالم.

ّ
الترشــح بكافــة وســائل التواصــل االجتماعــي المتاحــة والقيــام بأنشــطة وفعاليــات معينــة
•اإلعــان عــن

ّ
المرشــحة بهــدف الفــوز بالمقعــد بمجلــس النــواب  /البلــدي.
وذلــك إلقنــاع الناخبيــن بالتصويــت لصالــح
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•االستعداد لمرحلة لقاء المرشحة المباشر مع جمهور الناخبين.
•مراجعة أدوات التأثير على جمهور الناخبين إلحراز تفاعل أكثر.

•التعاقــد مــع األعضــاء األساســيين مــن فريــق الحملــة بموجــب عقــد بمقابــل مــادي وليــس بشــكل
تطوعــي ،وذلــك مــن أجــل إلزامهــم بشــكل كامــل ومســاءلتهم فــي حالــة التقصيــر أو اإلخــال مــع
وضــع خطــة عمــل الفريــق التطوعــي.

•تســمية المتحدثيــن الذيــن ســيتم اســتضافتهم فــي الفعاليات واألنشــطة والمواعيــد الزمنية المتفق
عليهــا مــع وضــع بــدالء عنهــم فــي حالــة اإلعتــذار فــي اللحظــات األخيــرة مــع أهميــة اســتضافة

شــخصيات مــن أصحــاب الخبــرة فــي المجــال البرلمانــي والدينــي والسياســي واالقتصــادي.
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التشريعات المنظمة وذات الصلة
بالعملية االنتخابية
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ّ
المرشــحة اإللمــام بالتشــريعات المنظمــة للعمليــة االنتخابيــة وذلــك ألهميتهــا طيلــة فتــرة مباشــرة
يجــب علــى

العمليــة االنتخابيــة مــن الناحيــة الموضوعيــة واإلجرائيــة ،ونــورد أهــم التشــريعات المنظمــة للعمليــة االنتخابيــة وفــق
التالــي :

ميثاق العمل الوطني
الفصل الثاني  -سابع ًا :حق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة

ـاال ونســاء ـ بحــق المشــاركة فــي الشــئون العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية فــي البــاد
يتمتــع المواطنــون ـ رجـ ً
بـ ً
ـدءا بحــق االنتخــاب والترشــيح طبقـ ًـا ألحــكام القانــون.

دستور مملكة البحرين
الفقرة (هـ) من المادة ( )1دستور مملكة البحرين

ـاال ونســاء ،حــق المشــاركة فــي الشــئون العامــة والتمتــع بالحقــوق السياســية بمــا فيهــا حــق
للمواطنيــن ،رجـ ً
االنتخــاب والترشــيح.

الفقرة (ب) من المادة رقم ( )5دستور مملكة البحرين

تكفــل الدولــة التوفيــق بيــن واجبــات المــرأة نحــو األســرة وعملهــا فــي المجتمــع ومســاواتها بالرجــال فــي مياديــن
الحيــاة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واالقتصاديــة دون إخــال بأحــكام الشــريعة اإلســامية.
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أهم التشريعات ذات الصلة بالعملية االنتخابية
أو ً
ال :التشريعات النيابية

•المرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة الحقوق السياسية ،وتعديالته.
•المرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن مجلسي الشورى والنواب ،وتعديالته.
•المرسوم بقانون رقم ()17لسنة  2002بشأن نظام المحافظات وتعديالته.

•المرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية لمجلس النواب وتعديالته.
•األمر الملكي الذي يتم بموجبه تحديد موعد ويوم إجراء االنتخابات البرلمانية.

•قــرار وزيــر العــدل والشــئون اإلســامية واألوقــاف رقــم ( )75لســنة  2014بتحديــد وســيلة إدالء الناخــب
بصوتــه فــي انتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب.

•المرســوم رقــم ( )71لســنة  2014بشــأن تحديــد المناطــق والدوائــر االنتخابيــة وحدودهــا واللجــان الفرعيــة
لالنتخابــات العامــة لمجلــس النــواب.

•قــرار وزيــر العــدل والشــئون اإلســامية و األوقــاف بتشــكيل لجــان االقتــراع والفــرز النتخــاب أعضــاء مجلــس
النــواب والــذي يصــدر خــال المرحلــة االنتخابيــة.

•قــرار وزيــر العــدل والشــئون اإلســامية واألوقــاف بشــأن اجــراءات انتخــاب أعضــاء مجلــس النــواب بالنســبة
للناخبيــن الموجوديــن خــارج مملكــة البحريــن والــذي يصــدر خــال المرحلــة االنتخابيــة.

•منهــا مــا يتعلــق بـــتشكيل اللجنــة العليــا لإلشــراف علــى ســامة االنتخابــات ،وتنظيــم إجــراءات عمليــة
التصويــت للناخبيــن فــي الداخــل والخــارج ،وتشــكيل لجــان اإلشــراف علــى ســامة انتخــاب أعضــاء مجلــس
النــواب ،وتحديــد اللجــان الفرعيــة والمراكــز العامــة ،وعــرض جــداول الناخبيــن.

•قرار وزير العدل الذي يحدد ميعاد االنتخابات التكميلية.
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ثاني ًا :التشريعات البلدية

•قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )35لسنة  2001وتعديالته.

•المرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2002بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية ،وتعديالته.
•المرسوم بقانون رقم ()17لسنة  2002بشأن نظام المحافظات وتعديالته.

•قــرار رقــم ( )35لســنة  2014بتحديــد المناطــق البلديــة االنتخابيــة والدوائــر االنتخابيــة وحدودهــا وعــدد اللجــان
الفرعيــة النتخــاب أعضــاء المجالــس البلدية.

•قــرار وزيــر العــدل والشــئون اإلســامية واألوقــاف رقــم ( )76لســنة  2014بتحديــد وســيلة إدالء الناخــب
بصوتــه فــي انتخابــات أعضــاء المجالــس البلديــة.

•قــرار وزيــر العــدل والشــئون اإلســامية و األوقــاف بتشــكيل لجــان االقتــراع والفــرز النتخــاب أعضــاء المجالس
البلديــة والــذي يصــدر خــال المرحلــة االنتخابية.

•قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء الــذي يتــم بموجبــه تحديــد موعــد االنتخابــات وتاريــخ فتــح بــاب الترشــح وتاريــخ
قفلــه بالنســبة النتخابــات أعضــاء المجالــس البلديــة.

•قرار وزير العدل الذي يحدد ميعاد االنتخابات التكميلية.

ثالث ًا :تشريعات اإلعالنات

•مرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  1973بشأن تنظيم اإلعالنات.

•قــرار وزاري رقــم ( )77لســنة  2006بشــأن تنظيــم الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب
المعــدل بالقــرار رقــم ( )42لســنة .2010
والمجالــس البلديــة ُ

•القرار الوزاري رقم ( )23لسنة  2005بشأن تنظيم اإلعالنات غير الدعائية.

•القــرارات الصــادرة مــن وزارة شــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي بشــأن تنظيــم الدعايــة االنتخابيــة
النتخابــات أعضــاء مجلــس النــواب.
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الناخبين من الخارج
•الناخبيــن فــي الخــارج هــم الكتلــة االنتخابيــة مــن المقيميــن أو المتواجديــن فــي الخــارج والذيــن تنطبــق عليهــم
شــروط الناخــب وفــق المرســوم بقانــون رقــم ( )14لســنة  2002بشــأن مباشــرة الحقــوق السياســية وتعديالتــه
والمرســوم بقانــون رقــم ( )15لســنة  2002بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب وتعديالتــه ،واألمــر الملكــي الصــادر

المنظمــة التــي تصــدر عنــد إعــان بــدء العمليــة االنتخابيــة.
بتحديــد موعــد بــدء االنتخابــات والقــرارات
ّ
ً
مقيدا في أحد جداول االنتخاب المعلن عنها بالمملكة.
•يجب أن يكون الناخب

•يعتبــر الموطــن االنتخابــي للمقيــم فــي الخــارج هــو آخــر محــل إقامــة لــه فــي المملكــة ،فــإن لــم يكــن لــه محــل
إقامــة فيعتــد بمحــل إقامــة عائلتــه.

من الضروري معرفة المعلومات بشأن التالي:
•الوقــت وعنــوان المــكان والهواتــف المتاحــة لالســتعالم المحــدد للناخبيــن مــن الخــارج مــن قبــل وزارة
الخارجيــة والتســهيالت التــي قــد تمنــح إليهــم للوصــول لألماكــن المحــددة والمســتندات المطلوبــة
ّ
بالمرشــحة
للتســجيل وللتصويــت ،وينصــح بــأن يتــم وضعهــا فــي الموقــع االلكترونــي الخــاص
إلرشــاد الناخبيــن لهــذه المواقــع بهــدف التســهيل والتشــجيع.

ً
مجانــا لمراكــز التصويــت
•معرفــة التســهيالت التــي ســتقدم للناخبيــن فــي الخــارج ،مثــل تنقلهــم
المحددة-التصويــت اإللكترونــي.

•الحرص على إرسال الرسائل التذكيرية للناخبين في الخارج (المحفزة على المشاركة والوطنية).
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شروط اإلعالن والدعاية االنتخابية
لمرشحي مجلس النواب والمجالس البلدية

1
2
3
4

علــى كل مرشــح لعضويــة مجلــس النــواب والمجالــس البلديــة إتبــاع القواعد الســلوكية المتحضرة
فــي دعايتــه االنتخابيــة دون مســاس بشــخص أي مرشــح آخــر أو اإلســاءة إليــه أو الطعــن فــي
كفاءتــه بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

ال يجــوز أن تتضمــن وســائل الدعايــة االنتخابيــة وال الشــعارات والملصقــات والصــور والكتيبــات
والمطويــات المســتخدمة المســاس بأســس العقيــدة اإلســامية ووحــدة الشــعب أو مــا يثيــر
الفرقــة أو الطائفيــة بيــن المواطنيــن.

ال يجــوز اســتعمال علــم المملكــة أو شــعارها الرســمي فــي اإلعالنــات والبيانــات االنتخابيــة،
بمــا فــي ذلــك الملصقــات والصــور والرســوم والكتابــات االنتخابيــة ،كمــا يمنــع اســتعمال

مكبــرات الصــوت خــارج مراكــز الدعايــة االنتخابيــة للمرشــحين وعلــى وســائل النقــل.

يجــب علــى كل مرشــح لعضويــة مجلــس النــواب والمجالــس البلديــة إيــداع مبلــغ نقــدي قــدره

مائــة دينــار إلزالــة الالفتــات والملصقــات والخيــام االنتخابيــة الخاصــة بــه ،ويــرد هــذا المبلــغ
بعــد انتهــاء االنتخابــات بشــرط قيامــه بإزالــة هــذه الملصقــات والالفتــات والخيــام خــال فتــرة
التتجــاوز أســبوعين مــن تاريــخ انتهــاء العمليــة االنتخابيــة.
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5

يحظــر علــى كل مرشــح إجــراء الدعايــة االنتخابيــة بمــا فــي ذلــك تنظيــم وعقــد االجتماعــات
ووضــع الملصقــات واإلعالنــات داخــل أو خــارج أو علــى األماكــن والمنشــآت التاليــة:
• المســاجد والمآتــم وغيرهــا مــن أماكــن

• النصــب التذكاريــة وقواعدهــا والمبانــي

•الــوزارات واإلدارات التابعــة لهــا واألجهــزة

•أعمــدة الكهربــاء واإلنــارة والهاتف وأعمدة

والمؤسســات والهيئــات العامــة ومــا فــي

•مقــار اللجــان اإلشــرافية ولجــان االقتــراع

العبــادة.

الملحقـــــة بهـــــــا والمبانــــــي الحكوميـــــــة

حكمهــا ،واألماكــن العامــة المخصصــة

للخدمــات العامــة.

• الجامعــات والمعاهــد العلميــة والمــدارس
الحكوميــة والخاصة.

األثريــة واألســوار المحيطــة بهــا.
اإلشــارات والعالمات المرورية.
والفــرز.

•الجســور واألنفاق والدوارات وجزر الشوارع
أو تقاطعاتها واألرصفة واألشجار.

•وسائل النقل والمركبات العامة.

كمــا يحظــر إقامــة المهرجانــات والتجمعــات االنتخابيــة علــى ُبعــد يقــل عــن مائتــي متــر مــن

جميــع جهــات مقــار اللجــان اإلشــرافية ولجــان اإلقتــراع والفــرز ،ويجــب فــي جميــع األحــوال أال

تخــل أعمــال الدعايــة االنتخابيــة باألمــن العــام أو اآلداب العامــة أو العقائــد الدينيــة أو التقاليــد

الســائدة فــي المجتمــع.
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يجــب علــى كل مرشــح لعضويــة مجلــس النــواب والمجالــس البلديــة الراغــب فــي نصــب خيمــة

ألغــراض الدعايــة االنتخابيــة الحصــول علــى ترخيــص مــن البلديــة المختصــة بشــرط تقديــم
موافقــات إدارة الدفــاع المدنــي واإلدارة العامــة للمــرور والترخيــص ،والمــاك إذا كانــت ســتقام
فــي ملــك خــاص.

7

يحظر وضع اإلعالنات االنتخابية بكافة أنواعها في الشوارع اآلتي بيانها:
•شارع الملك حمد.

•شارع الشيخ خليفة بن سلمان.

•شــارع المطــار (فيمــا عــدا الجــزء الواقــع بيــن

•شارع خليفة الكبير.

•شارع االستقالل.

•شارع الشيخ عيسى بن سلمان.

•شارع الشيخ جابر األحمد الصباح.

•شارع ولي العهد.
•شارع الفاتح.

•شــارع الشــيخ ســلمان (مــن تقاطعــه مــع
شــارع الشــيخ عيســى شـ ً
ـرقا إلى شــارع الزالق
ً
غربا).

•شارع الملك فيصل.
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•شارع الملك عبدالله.

دوار المطــار وشــارع الشــيخ ســلمان).

•شارع الزالق.

•شارع الحوض الجاف.

•شارع جسر الشيخ خليفة بن سلمان.
•شارع الغوص.

8

يحظــر إلصــاق أي إعــان أو بيــان انتخابــي ،بمــا فــي ذلــك الصــور والرســوم والكتابــات ،علــى

9

مــع مراعــاة عــدم حفــر األرض ،يجــوز بعــد التنســيق مــع الجهــات المعنيــة فــي الــوزارات ذات

المنشــآت والمبانــي الخاصــة ،وتحــدد كل بلديــة األماكــن المخصصــة لذلــك.

الصلــة اســتخدام لوحــات إعالنيــة متحركــة ذات قواعــد صلبــة تثبــت علــى األرض ،وذلــك
ألغــراض الدعايــة االنتخابيــة ،علــى أن ال يتــم وضــع هــذه اإلعالنــات علــى المســطحات
الخضــراء أو المزروعــات.

10

يجــب وضــع إعالنــات الدعايــة االنتخابيــة علــى اختــاف أنواعهــا ووســائلها بطريقــة منســقة

وغيــر متداخلــة مــع بعضهــا البعــض ،وأن تكــون علــى أبعــاد مناســبة ال تعــوق الرؤيــة بالنســبة
للســيارات ،وبحيــث ال تشــوه المنظــر العــام ،وعلــى أال يحجــب إعــان أي مرشــح رؤيــة إعــان
مرشــح آخــر ،ويجــب فــي جميــع األحــوال أال تحجــب هــذه اإلعالنــات عالمات المرور اإلرشــادية
وال إشــاراتها الضوئيــة.

11

توقــف جميــع أعمــال الدعايــة االنتخابيــة فــي أنحــاء المملكــة قبــل الموعــد المحــدد لبــدء

عمليــة االقتــراع بأربــع وعشــرين ســاعة.
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12

يجــب علــى شــركات الدعايــة واإلعــان المرخــص لهــا ،االلتــزام فيمــا قــد يســند إليهــا مــن

13

مــع عــدم اإلخــال بأحــكام القــرار الــوزاري رقــم ( )23لســنة  2005بشــأن تنظيــم اإلعالنــات غيــر

أعمــال الدعايــة االنتخابيــة للمرشــحين بالقواعــد واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار.

الدعائيــة ،يجــوز بقــرار مــن مديــر عــام البلديــة المختصــة إزالــة جميــع وســائل الدعايــة االنتخابيــة

والخيــام المخالفــة للشــروط واألحــكام المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار ،كمــا يجــوز لــه
أن يصــدر قـ ً
ـرارا بإزالــة كافــة وســائل الدعايــة االنتخابيــة التــي ال يلتــزم أصحابهــا بإزالتهــا فــي

الميعــاد المحــدد فــي المــادة ( )4مــن هــذا القــرار ،وتتــم أعمــال اإلزالــة فــي جميــع األحــوال
بالطريــق اإلداري وعلــى نفقــة المخالــف دون الحاجــة إلــى إنــذاره ،ويتــم خصــم تكاليــف اإلزالــة
مــن مبلــغ التأميــن النقــدي المنصــوص عليــه فــي المــادة ( )4مــن هــذا القــرار ،ويســتوفى مــا
يزيــد علــى هــذا المبلــغ مــن المخالــف باإلجــراءات القانونيــة المقــررة.

46

14

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد يعاقب عليها أي قانون آخر:
ً
خالفــا للشــروط
•يعاقــب كل مرشــح لعضويــة مجلــس النــواب يباشــر دعايــة انتخابيــة
واألوضــاع المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة

( )31مــن المرســوم بقانــون رقــم ( )15لســنة  2002بشــأن مجلســي الشــورى والنــواب.
•يعاقــب كل مرشــح لعضويــة المجالــس البلديــة يباشــر دعايــة انتخابيــة خالفـ ًـا للشــروط
واألوضــاع المنصــوص عليهــا فــي هــذا القــرار بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة
( )16مــن المرســوم بقانــون رقــم ( )14لســنة 1973بشــأن تنظيــم اإلعالنــات.

•يعاقــب بالعقوبــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة ( )17مــن المرســوم بقانــون رقــم ()14
لســنة 1973بشــأن تنظيــم اإلعالنــات كل مــن أزال أو كســر أو نــزع أو مــزق أو شــوه أي
إعــان أو صــورة أو ملصــق أو أيــة وســيلة مــن وســائل الدعايــة االنتخابيــة المرخــص بهــا
وذلــك خــال فتــرة االنتخابــات.

المصــدر :القــرار الــوزاري رقــم ( )77لســنة  2006بشــأن تنظيــم الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات

أعضــاء مجلــس النــواب والمجالــس البلديــة ،وقــرار رقــم ( )42لســنة  2010بتعديــل بعــض

أحــكام القــرار الــوزاري رقــم ( )77لســنة  2006بشــأن تنظيــم الدعايــة االنتخابيــة النتخابــات
أعضــاء مجلــس النــواب والمجالــس البلديــة.

ونشــير إلــى إنــه بحكــم القانــون تتوقــف أعمــال الدعايــة االنتخابيــة قبــل أربــع وعشــرين ســاعة

قبــل الموعــد المحــدد لعمليــة اإلقتــراع وهــو مــا يســمى بالصمــت االنتخابــي لضمــان عــدم

التأثيــر علــى جمهــور الناخبيــن.
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