
بدأت الحمالت 
االنتخابية وانطلقت 
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ذهبنا مجدد� إلى المراكز ا�نتخابية 
للتصويت للمرشح المناسب
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سجلوا المرشحين 
أنفسهم في قيد 

المرشحين 
2015/9/17 - 2015/8/30
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ُسعدنا بالنتائج عند 
صدورها ونسأل ا� 

المزيد من الفرص 
لتمكين المرأة

2015/12/13



التخطيط للحملة

المرحلة األولى

 صدور األمر الملكي
وقرار مبادرة النهضة



 بعد صدور األمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود
 رقم 9893 والذي ينص كالتالي: و

«يحق للمرأة أن ترشح نفسها لعضوية المجالس البلدية
 ولها الحق كذلك في المشاركة في ترشيح المرشحين

بضوابط الشرع الحنيف« ن

 تم التوجيه من قبل األميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود لتعزيز دور النهضة في العملية
االنتخابية، وتم تحديد أهداف الحملة التوعوية بالتالي: ي

1-      توعية المجتمع على أهمية االقتراع الغير متحيز
2-     تفعيل وسيلة من وسائل المشاركة المجتمعية

3-    إقناع المجتمع بأن صوتهم سيحدث فرقًا
٤-     تزويد المواطنين بالمعلومات

٥-     تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية
 ٦-     تعريف المجتمع بحقوقهم وواجباتهم في العملية االنتخابية

 التطبيق: ن
 1-     تم أخذ الموافقة على مبادرة النهضة من قبل الجهات المختصة، وزارة الشؤون البلدية والقروية و 

قرار ملكي

Ogilvy 
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16 / 3 / 1435 هـ

2-   قام فريق النهضة  بالعمل على الحقيبة التدريبية 
 3-   تم التعاقد مع الشركة اإلعالمية

 وزارة الشؤون االجتماعية 



كلمة األمينة العامة
 كلمة سمو األميرة موضي بنت خالد مكتوبة بخط يدها للنهضة عن أهمية توعية النساء ومشاركتهم

المجتمعية في أعمال المجالس البلدية
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فريق العمل

موظفات
رشا خالد التركي - المديرة التنفيذية

 شيخة سلمان السديري - مديرة إدارة المشاريع
 هبة عبدالعزيز الزامل - مديرة إدارة تنمية الموارد  

المالية والعالقات العامة واإلعالم
 سلمى الراشد - رئيسة مشروع قدرة

والمشرفة على برنامج مدى
إبتسام الدوخي - رئيسة مشاريع التوعية والتثقيف

موزه العتيبي - رئيسة مشاريع التدريب
أمل السهلي - منسقة مشاريع التوعية والتثقيف

مي الرويلي - منسقة شبكات التواصل االجتماعي
ندى الغامدي - مساعدة ادارية لمشروع قدرة

ريم الشويعر - مديرة مكتب المدير التنفيذي
لمى الصحاف - منسقة مشروع مستقبلي

سفيرات
 صاحبة السمو الملكي األميرة / موضي بنت خالد آل سعود -

مجلس الشورى
األستاذة / فوزية راشد الراشد - النهضة

الدكتورة / حمده خلف العنزي - مجلس الشورى
الدكتورة / هيا عبد العزيز المنيع - مجلس الشورى

الدكتورة / لبنى عبدالرحمن األنصاري - مجلس الشورى
الدكتورة / دالل مخلد الحربي - مجلس الشورى

الدكتورة / لطيفة عثمان الشعالن - مجلس الشورى

متطوعين و متطوعات
 شكر خاص لجميع من قام بالتطوع والمساهمة في وعي

المجتمع من فريق قدرة. م
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«حملة مدى«
لتدريب المدربات

 للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية
في انتخابات المجالس البلدية

المرحلة الثانية





إنشاء موقع وطنية اإللكتروني
wataneea.com

تدريب المدربات في النهضة
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تدريب الناخبات في أماكن مختلفة
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تدريب المدربات في جدة و الخبر

تفاعل أفراد المجتمع مع الحملة
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جزء من التغطيات اإلعالمية



 إنطالق الحملة اإلعالمية
األولى: أنَت / أنِت

 للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية
في انتخابات المجالس البلدية

المرحلة الثالثة





الحملة في مواقع تدريب الناخبين

الحملة في المباراة
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الحملة في الصحف والمجالت

الحملة في شوارع المملكة



الحملة في األسواق
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لقاءات المؤثرين



الحملة على شبكات التواصل اإلجتماعي
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التسجيل في قيد الناخبين
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جزء من التغطيات اإلعالمية
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رسوم متحركة

رسوم متحركة: إنفوجرافيك تعريفي



 إنطالق الحملة اإلعالمية
الثانية: صوت / صمت

لتشجيع األفراد على االقتراع والتصويت لألنسب

المرحلة الرابعة





الحملة في شوارع المملكة

الحملة في المجالت والصحف

24



25

جزء من التغطيات اإلعالمية



مشاركة الحملة مع أوبر
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رسوم متحركة

MBC 1 إعالن على قناة



اإلقتراع

أحداث يوم التصويت والنتائج المبنية عليها

المرحلة الخامسة
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جزء من التغطيات اإلعالمية
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تأثير الحملة على شبكات التواصل اإلجتماعي 

نتائج اإلنتخابات

بنسبة النهضة  عدد متابعين   إرتفع 
  54% حتى أصبح 6,243

بنسبة النهضة  عدد متابعين   إرتفع 
  62% حتى أصبح 13,898

النهضة قناة  مشاهدة  عدد   إرتفع 
  إلى 804,436

بلغ عدد الناخبين 1,500,000 شخص، بينهم 119,000 إمرأة

 ترشح أكثر من 900 إمرأة من بين 6,440 مرشح لالنتخابات

 فوز 21 سيدة سعودية في االنتخابات البلدية 

 بلغ عدد التفاعل مع #صوتك ــ يفرق
20,000,000  

بلغ عدد زيارات موقع الحملة
  15,464 wataneea.com 
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يبدأ هذا التقرير من الخلف


