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 المجلس األعلى للشباب
 مديرية الشؤون الشبابية

 تعليمـات انتخابـات الهيئــات اإلدارية في
 المراكـز الشبابيـة فـي الممـلكة

   تشكل لجنة عليا لإلشراف في كل مديرية برئاسةة مةدير الشةباع وعةةوية  م ةة مةون ي  مة
 .كز الشبابيةالمديرية لمتابعة واالشراف على سير العملية االنتخابية في المرا

 مة   ي رؤساء المراكةز الشةبابية وا ةد مةون ي المديريةة وعةةو برئاسة فرعية تم تشكيل لجا  ي
 .لمنتخابات  ي مركز غير مرش ال
  ممارسةةةة  ومعتمةةةد فةةي الايئةةةة العامةةةز فةةةي المراكةةةز الشةةةبابية منتسةةةع للمركةةةزي ةةل لكةةةل عةةةةو

 ..د تقديم اإل بات الشخصي لزبع لرئاسة وعةوية الايئة اإلدارية الترشحعملية االقتراع و 
 ال ئة العمرية المشاركة بالعملية االنتخابية تكو  على الن و: 

 .سنة 12-11للشباع م   .1
 .سنة 03-11للشابات م   .1

، مةة  كةةم الجنسةةي  ومسةةجلز فةةي سةةجل العةةةويةوفةةي  الةةة وجةةود فئةةة عمريةةة ل ئةةة الشةةباع 
وم رئةةةيل المركةةةز بتشةةةكيل  يئةةةة اكبةةةر مةةة  ال ئةةةة المسةةةمور لاةةةا بالمشةةةاركة باالنتخابةةةات ، يقةةة

مصةةةرم مةة   ةةئة ال ئةةة تقةةوم بمسةةاعدم رئةةيل المركةةز واللجةةا  العاملةةة فةةي التخ ةةي  ووةةة  
 .م  خمسة اعةاء برئاسة رئيل المركز برامج االنش ة تساعد في ت عيل دور المركز

   0/0/1311يوم السبت الموافل  1311يكو  موعد انتخابات الايئة اإلدارية لعام. 
 للجةةةا  ال رعيةةةة تجايةةةز صةةةناديل خاصةةةة لمنتخابةةةات والمتةةةوفرم فةةةي مةةةديريات الشةةةباع علةةةى ا

  أو بالتعاو  م  الايئات الم لية المراكز الشبابيةو 
  يتولى رئيل اللجنة ال رعية تشكيل لجا  مساندم خاصة فةي كةل مركةز لإلشةراف علةى عمليةة

 الترشيح واالقتراع وال رز ومتابعة العملية االنتخابية
 م  الشباع على ال ممت الدعائية للمرش ي  داخل المراكزشجي  المرش ي   ث وت.  
  يقوم مدير الشباع بالمتابعة الشخصية للتة ية االعممية لائة االنتخابات الع ائاةا الصةورم

 .المزمة والمشرفة لم ل  ئة االنش ة وبالتنسيل م  رؤوساء المراكز
 لجاات االمنية المختصة بموعد االنتخابات بوقت على مدير الشباع اعمم ال اكم االداري وا

 .كاف والمتابعة معام
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 يعلةةى رئةةيل المركةةز اتخةةائ كافةةة اإلجةةراءات المزمةةة لةةدعوم الايئةةة العامةةة لمجتمةةاع االنتخةةاب 

  -:وئلك وفقًا لما يلي 
  يتم إعم  قةوائم بسسةماء أعةةاء الايئةة العامةة العةاملي  علةى لو ةة إعمنةات المركةز

 يوم على األقل م  الموعد الم دد لمجتماع االنتخابي  (11)قبل 
  ولةايةة مسةاء  11خةمل ال تةرم مة  االعتراض لدى رئيل المركز على قائمة األسماء

 .ويتم اعتماد القائمة الناائية بعد ئلك 10/1/1311
  ولةايةةة  11خةمل ال تةرم مة  يتقةدم الراغبةو  بترشةيح أن سةام ب لةع خ ةي إلةةى رئةيل المركةز

الةايةة مة  قبةل رئةيل المركةز ويةتم اال ت ةان وعلى النموئج المعد لائة  12/1/1311مساء 
 . بز في المركز

  وبتوقية  المركةز المديريةة و  خةاتمبتوزع نمةائج االقتةراع علةى مة  ي ةل لاةم التصةويت مختومةة
 .رئيل لجنة االنتخاع بالمركز

 ئيةةةةةةةة لمنتخابةةةةةةةات لجميةةةةةةة  المرشةةةةةةة ي  اعتبةةةةةةةارًا مةةةةةةة  مسةةةةةةةاء تبةةةةةةةدأ ال ملةةةةةةةة اإلعمنيةةةةةةةة والدعا
 .م1/0/1311ولةاية مساء يوم  12/1/1311

  يةةتم انتخةةاع رئةةيل الايئةةة اإلداريةةة وأعةةةائاا علةةى ن ةةل ورقةةة االقتةةراع المعةةدم للةايةةة ويعتبةةر
ئا  اإلداريةةةةفةةةائزًا برئاسةةةة أو عةةةةوية الايئةةةة  المرشةةة ي  ال اصةةةلي  علةةةى أعلةةةى األصةةةوات وا 

 األصوات التي  صل علياا مرش ي  أو أك ر يتم اختيار ا د م بالقرعة  تساوت عدد
  ال انيةة ناةرًا،صةبا ًا ولةايةة السةاعة  مالسةاعة العاشةر  م تجري عملية االقتراع ب ريقة سرية 

وي ةل لةرئيل اللجنةة التمديةد لمةةدم سةاعتي  اخةرى بعةد االسةةتئنال بةرأي مةدير الشةباع ا  لةةزم 
ل بمعرفةةة رئةةيل اللجنةةة واألعةةةاء وتةةتم عمليةةة فةةرز األصةةوات مل الصةةناديويةةتم إغةة ئلةةك، 

، وفةي وأمةام المرشة ي  الموجةودي  بالقاعةة  مباشرم بعةد االنتاةاء مة  عمليةة االقتةراععمنية و 
 الةةةة وجةةةود نتةةةائج العمليةةةة االنتخابيةةةة بالتزكيةةةة ، يةةةتم اعةةةم  اسةةةماء الايئةةةة االداريةةةة ال ةةةائزم 

  .بالتزكية امام الايئة العامز
 نتةةائج االنتخابةةات ويعةةد تقريةةرًا م صةةًم  ةةول العمليةةة االنتخابيةةة،  ال رعيةةة  اللجنةةةلةة  رئةةيل يع

 .المجللالمديرية  م  إلىويرسل 
  أيام مة  تةاري  ( 0)ي ل للعةو االعتراض لدى رئيل المركز على نتيجة االنتخابات خمل

 إعم  النتائج 



 3 2/2/2102ع ح 

  خلةةةل أو تزويةةةد أو تمعةةةع يسةةةتوجع ي ةةةل لمةةةدير الشةةةباع إعةةةادم االنتخابةةةات إئا  بةةةت وجةةةود
 إعادتاا وئلك م  خمل لجنة تشكل للةاية 

 يصرف مكافسم لايئات االشراف على االنتخابات  سع التعلميات المالية لمنش ة الناارية. 
 النتائج  دفي المديرية وتعتم تعل  النتائج الرسمية لمنتخابات م  خمل رئيل اللجنة المركزية

 .الي وزير الشباع والرياةة  سع االصولمعالناائية م  قبل 
 

  


