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  فلسطينديوان المظالم/-االنسانالمستقلة لحقوق  جهود الهيئة
 1والهيئات المحلية(التشريعية )الرئاسية و  االنتخاباتفي الرقابة على 

 
 ادعيس  معنالمحامي 

 دائرة مراقبة السياسات والتشريعات الوطنية 
 

ترشح الل الاركة السياسية من خحق االنسان في المش بإعمالتقوم الدولة بالعادة باتخاذ االجراءات الكفيلة 
ية على آل المواطن طمأنةواالنتخاب واختيار المواطنين لمن يمثلونهم في إدارة شؤون حياتهم. وبغرض 

نح على م لية، اعتادت كافة االنظمة الديمقراطية في العالمونزاهة تنفيذ هذه اآل هؤالء الممثليناختيار 
 ي فترةحالة حقوق االنسان فعلى و  هذه االلية اجراءات تنفيذ مؤسسات المجتمع المدني مهمة الرقابة على

 اختيار هؤالء الممثلين والسيما المؤسسات الوطنية لحقوق االنسان.
 

 .في فلسطين أوال: اإلطار القانوني لعملية الرقابة
 لية االنتخابية بشفافيةعلى أن تجري العم العامة بشأن االنتخابات 2005( لسنة 9نص قانون رقم )

بهدف ضمان قدر عالي من الشفافية والنزاهة في عملية االنتخابات، نص القانون على منح و   وعالنية.
وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية صالحيات للرقابة على سير إجراءات االنتخابات. 

لية وتعديالته التي بشأن انتخابات الهيئات المح 2005لسنة  10( من القانون رقم 58االمر في المادة )
 المواد المراقبين ووكالء القوائم االنتخابية الحق في مراقبة مراحل العملية االنتخابية كافة. وايضا منحت

على ضرورة ان تجري  2007( لسنة 1( من القرار بقانون بشأن االنتخابات العامة رقم )94، 82، 70)
 2من مالحظة كافة مراحل العملية االنتخابية.ن المراقبين واالعالم االنتخابات بالشكل الذي يمك  

                                                 
 .2018وحدثت في العام  2016إعدت هذه الورقة في العام  1
تجري العمليات االنتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في القانون بشفافية . 1" على: 2005 لسنة 9رقم ( من قانون االنتخابات العامة 113نصت المادة ) 2

يتم اعتماد  .2. ذه االنتخاباتوعالنية بما يضمن تمكين المراقبين من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها، لتمكين مندوبي الصحافة واإلعالم من تغطية ه
على . 3 نهم.ميطلبها  د لمنالمراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة واإلعالم المحليين والدوليين من قبل لجنة االنتخابات، وتصدر هذه اللجنة بطاقة اعتما

الفقرة  ا ذكر فيطة تقديم جميع التسهيالت لكل من يحمل بطاقة اعتماد وفق مجميع الهيئات واألشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشر 
 .( أعاله2)

 عيةسية والتشريالعامة الرئامن النصوص االخرى المؤكدة على أحقية المراقبين في الرقابة على بعض مراحل العملية االنتخابية  عددعلى هذا القانون كما اشتمل 
 .(88، 84، 83، 80، 78، 75، 70، 62، 53، 47، 37، 23المواد )

نون بشفافية تجري العمليات االنتخابية بجميع مراحلها المنصوص عليها في هذا القا. 1" ( من القرار بقانون بشأن االنتخابات العامة على:70ونصت المادة )
   ابات.ه االنتخ، وتمكين مندوبي الصحافة واإلعالم من تغطية هذوعالنية بما يضمن تمكين المراقبين ووسائل اإلعالم من مراقبة هذه العمليات في جميع مراحلها

نهم وفقًا من يطلبها لميتم اعتماد المراقبين المحليين والدوليين ومندوبي الصحافة واإلعالم المحليين والدوليين من قبل اللجنة، وتصدر اللجنة بطاقة اعتماد . 2
كل من يحمل لشخاص الذين يقومون بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى أفراد الشرطة تقديم جميع التسهيالت على جميع الهيئات واأل. 3 لإلجراءات الخاصة بذلك.

 ."( أعاله2بطاقة اعتماد وفق ما ذكر في الفقرة )
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باالستناد إلى تلك النصوص، عملت لجنة االنتخابات المركزية على اعتماد مجموعة من الهيئات المحلية 

كما اعتمدت لهذه المؤسسات آالف من المراقبين، وأصدرت لهم بطاقات  .والدولية للرقابة على االنتخابات
، أعلنت لجنة 15/1/2006بتاريخ فمثال، ى كافة مراحل العملية االنتخابية. خاصة تمكنهم من الرقابة عل

آخر  للرقابة علىاالنتخابات المركزية أن عدد المراقبين المحليين والدوليين المعتمدين من قبل اللجنة 
مراقبًا منذ فتح باب اعتماد المراقبين بتاريخ  17611وصل إلى  فلسطينية انتخابات تشريعية

لى مؤسسات محلية و دولية وحكومات دول عربية وأجنبية، وبلغ العدد ع ، وقد توزع هذا14/5/2005
مراقبا للمؤسسة الدولية  120مراقبًا لالتحاد األوروبي و  241مراقبًا منهم  850عدد المراقبين الدوليين 

 مراقبًا تابعين لـ 75ومراقبًا تابعين للحكومة الكندية،  60الديمقراطية ومركز كارتر األمريكي، وأكثر من 
مراقبًا من  15مراقبًا من جنوب إفريقيا، وما يزيد عن  20"حركة من أجل السالم" )إيطاليا(، وأكثر من 

مراقبًا من الوفد الروسي للرقابة، كما اعتمدت اللجنة عددًا من المراقبين  27وزارة الخارجية التركية، و
كما أشار اعالن لجنة االنتخابات المركزية صلية المصرية. التابعين للمملكة األردنية الهاشمية، والقن

في االنتخابات بشأن الصحفيين والمراقبين الذين اعتمدتهم اللجنة  9/5/2017الفلسطينية الصادر في 
( 500)للرقابة على االنتخابات المحلية  انها اعتمدت الى، 2017الهيئات المحلية التي جرت في العام 

 3.مؤسسة رقابية (70( مراقب ومراقبة، يتبعون )1400)وصحفي دولي، ( 130و) ،صحفي محلي
 

وق وفي إطار توضيح حقوق وواجبات المراقب، أصدرت لجنة االنتخابات المركزية دلياًل خاصًا يبين حق
 وواجبات المراقبين المحليين والدوليين.

 
 .نفلسطيت في على االنتخابابة في الرقاالمظالم  ديوان-االنسانالمستقلة لحقوق جهود الهيئة ثانيا: 

 ي:في فترات ثالث، لكن بنسب متفاوتة على النحو التالعملت الهيئة على الرقابة على عملية االنتخابات 
 

 ،سيالرقابة ما قبل االعالن الرسمي عن اجراء االنتخابات بموجب مرسوم رئا، الفترة االولى

                                                                                                                                                         
 العامة الرئاسية والتشريعية يةوتضمن هذا القانون ايضا عددا من النصوص االخرى المؤكدة على أحقية المراقبين في الرقابة على بعض مراحل العملية االنتخاب

للمراقبين ووكالء القوائم "وتعديالته على:  2005( من قانون انتخاب الهيئات المحلية لسنة 58نصت المادة )كما  .(94، 90، 89، 83، 82، 60، 13المواد )
 والتعليمات الصادرة بمقتضاه. االنتخابية الحق في مراقبة مراحل العملية االنتخابية كافة، وفقًا ألحكام القانون واألنظمة

لرئاسية والتشريعية وايضا تضمن هذا القانون عددا من النصوص االخرى المؤكدة على أحقية المراقبين في الرقابة على بعض مراحل العملية االنتخابية العامة ا
 .(47، 43، 42، 3المواد )
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لماسـة ابعمليـة االنتخابـات، وسـجلت االنتهاكـات  المتعلقـةالهيئة التشريعات المباشرة  راجعت وفي هذه الفترة
بالحق في المشاركة السياسية، والسيما الحق في الترشـح واالنتخـاب. ومـن جانـب آخـر، راجعـت الهيئـة فـي 

حريــة هــذه الفتــرة التشــريعات ميــر المباشــرة المرتبطــة بــالحق فــي المشــاركة السياســية، كالتشــريعات المتعلقــة ب
والحـــق فـــي التجمـــع الســـلمي، والحـــق فـــي تشـــكيل والحـــق فـــي االطـــالع علـــى المعلومـــات،  الـــرأي والتعبيـــر،

   ، وسجلت كذلك االنتهاكات الماسة بالحقوق التي ضمنها الدستور والتشريعات المختلفة.الجمعيات
 

 ،ئاسيالفترة الثانية: الرقابة بعد االعالن الرسمي عن اجراء االنتخابات بموجب المرسوم الر 
يل، خالل هذه الفترة في الرقابـة علـى عمليـة االنتخابـات، واالجـراءات التفصـيلية لهـا مـن تسـج يئةالهتنشط 

 . اقتراع، واعالن للنتائجوترشح، و 
 

ـــى فباإلضـــافة ـــة المركزيـــة  اعتمـــد، الـــى االعمـــال التـــي تقـــوم بهـــا فـــي الفتـــرة االول ـــاتاللجن  هيئةةةةال لالنتخاب
 تخابـاتاالنالهيئـات المحليـة للرقابـة علـى  كإحـدى "المظةالم "ديةوان الفلسطينية المستقلة لحقةوق المةواطن

ت اإلنتخاباعملية حثيثة في الرقابة على  اً جهود الهيئة مارستومنذ ذلك التاريخ،  .30/08/2004بتاريخ 
مجــالل  ، وانتخابــات09/01/2005ريخ بتــا التــي جــرت إلختيــار رئــيل جديــد للســلطة الوطنيــة الفلســطينية

كــذلك انتخابــات الهيئــات المحليــة فــي و  ،2005 و2004فــي االعــوام مراحلهــا األربــع  لمحليــة فــيالهيئــات ا
ــــة ، و 2012العــــام  ــــة راجعــــت الهيئ ــــة المختلف ــــة بالتعــــديالت القانوني ــــى التشــــريعات المتعلق انتخــــاب هــــذه عل

 . 2006عملية الرقابة على االنتخابات التشريعية التي جرت في العام  لهيئةامارست و  .المجالل
 

عدة تقارير عن سير  الهيئة، أعدت سالفة الذكرالرقابة عملية إلى الجهود التي بذلتها في  ستنادوباال
 4على النحو التالي: والتشريعية والمحلية الرئاسية االنتخاباتعملية 

ة غتين العربيل)بال 23/12/2004بتاريخ  ،األولى المرحلة-االولى المحلية االنتخاباتتقرير حول  .1
 .واإلنجليزية(

 .)باللغتين العربية واإلنجليزية( 09/01/2005الرئاسية بتاريخ  االنتخاباتتقرير حول  .2
 .05/05/2005بتاريخ  ،الثانية المرحلة-االولىالمحلية  االنتخاباتتقرير حول  .3
 .29/09/2005بتاريخ  ،الثالثة المرحلة-االولىنتخابات المحلية تقرير حول اال .4
 .15/12/2005بتاريخ  ،الرابعة المرحلة-ولىاال المحلية االنتخاباتتقرير حول  .5
 .25/1/2006بتاريخ  الثانية تقرير حول االنتخابات التشريعية .6
 .2012تقرير حول االنتخابات المحلية الثانية في العام  .7
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 .2017تقرير حول االنتخابات المحلية الثالثة في العام  .8
 

 :تها الرقابية على النحو التاليممه على تنفيذ الهيئة ذكورة، عملتالرقابة الم عملية إطاروفي 

 ،االنتخابات الرئاسية (1)
ك لية، وذلالعامة؛ الرئاسية والتشريعية والمح االنتخابات، ومنذ فترة طويلة، بضرورة إجراء الهيئةنادت 
ياسي ام السالنظ شرعنة، ولقناعتها بأهمية ذلك في االنتخاباتبالقانون األساسي الفلسطيني وقانون  التزاماً 
بالغ عملية  باهتماموبهذا الصدد، تابعت الهيئة  اية اإلصالح على أسل متينة في الصعد كافة.وبد

د سجل بإعدا المركزية، مروراً  االنتخاباتالرئاسية في مراحلها المختلفة، بدءًا من تشكيل لجنة  االنتخابات
 . ائجن النتواعال وفرز األصوات عاالقترا بعملية  وانتهاءً ، االنتخابيةالناخبين وفتح باب الترشيح والدعاية 

 
يد يوم تم  تحد ،بتنفيذ أحكام القانون األساسي والتزاماً ، 11/11/2004 بعد وفاة الرئيل ياسر عرفات في

هيئة ال اتخذت وقد الرئاسة الثانية للسلطة الوطنية الفلسطينية. انتخاباتموعدًا إلجراء  09/01/2005
 الية:سل التمن المعايير واأل انطالقاً ، وذلك االنتخاباتة ومراقبة هذه الترتيبات الداخلية الالزمة لمتابع

 قة.وفق القوانين واإلجراءات واألصول المرعية ذات العال االنتخابيةد من سير العملية أك  الت  . 1
ح  احترامد من أك  الت   .2  بحرية. واالنتخابحقوق المواطن في الترش 
دة اإلرا تعكل نزيهة وشفافة انتخاباتن في الدعاية، وصواًل إلى إجراء د من تساوي فرص المرشحيأك  الت  .3

 الحرة للمقترعين.
 

ي جرت الخاص والمعقد الذالفلسطيني إال  بوضعها ضمن السياق  االنتخابيةوال يمكن تقييم هذه العملية 
جراءاته وممارساته االحتاللالفلسطينية جرت في ظل   فاالنتخاباتفيه.   في ذاتالقمعية، و  اإلسرائيلي وا 

 دولةل الفلتان األمني والغياب الفعلي وانتشارالوقت فإنها جرت في ظل  مياب شبه تام لسيادة القانون 
 على مناطق فلسطينية واسعة.  فلسطين

 
 ، فقدبي الهيئةر مراقمن المعايير السالفة، ووفقًا لتقاري وانطالقاً إال  أن ه، وبالرمم من كل  هذا السياق الشاذ، 

 .وانتظام، بصورة عامة، بهدوء االنتخابيةسارت العملية 
  .االنتخابيةرصدت الهيئة وقوع بعض الخروقات والتجاوزات في المراحل المختلفة للعملية  ، فقدومع هذا

لساعتين إضافيتين،  االقتراعالمركزية بتمديد فترة  االنتخاباتالذي أحدثه قرار لجنة  االرتباك كما رصدت
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 5الهوية في السماح للمقترعين حسب السجل المدنيبطاقة على  باالعتمادالمخالف للقانون  ثم  قرارها
 في مكان تواجدهم بداًل من مكان سكناهم.  باالقتراع

 
لرقابة، وتم  ( مراقبًا، تم  تدريبهم على ا90ن من )من خالل فريق مكو   االنتخاباتلقد قامت الهيئة بمراقبة 

 . ية الفرزوعمل االقتراع، كيفية سير عملية االقتراعترك ز على مدى جاهزية مراكز  استماراتتزويدهم بثالث 
اع ( في الضفة الغربية وقط2840من أصل ) اقتراع( محطة 250وقد تم  توزيع المراقبين على أكثر من )

 مزة ومدينة القدل. 
 

 ،2006 االنتخابات التشريعية (2)
 باتانتخاعن المطالبة بإجراء  الهيئةعنها، لم تتوقف  في كل المناسبات وفي كافة التقارير الصادرة

(. 1/2006-1/1996لمدة عشر سنوات ) استمرتشريعية جديدة للمجلل التشريعي الفلسطيني الذي 
 ، كان لزاما على الهيئة أن25/1/2006مجلل تشريعي جديد في  النتخابوعندما تحدد الموعد األكيد 

يل من التحضيرات التي سبقت عملية التسج ابتداءً بكل مراحلها، التشريعية  االنتخاباتتراقب عملية 
رجية ، ومرورا بعملية التسجيل وما رافقها من مشكالت داخلية وخااالنتخابيإلعداد السجل  لالنتخابات

، يةاالنتخاب، وعملية الترشح، والدعاية لالنتخابالسجل المدني كأسال  باعتمادوخصوصا تلك المتعلقة 
كما  ا.العام وفرز النتائج واإلعالن عنه االقتراعالمسبق لقوى األمن، ومن ثم عملية  خاباالنتوعملية 
ت على والنظام القانوني الذي تم االنتخابيالتعديالت المختلفة التي طرأت على النظام  الهيئةراقبت 
 العامة، وتقديم مالحظاتها بشأنه.  االنتخاباتأساسه 

 
ية ة الوطنفي هذا الصدد، توجيه مذكرتين قانونيتين إلى رئاسة السلط هيئةالومن بين الجهود التي بذلتها 

ة العام والالئح ذلكالصادر في شهر كانون ثاني من  ومجلل الوزراء الفلسطيني حول المرسوم بقانون 
ل لصحفي حو وكذلك البيان ا المسبق ألفراد األمن. باالقتراعإليه المتعلقان  باالستنادالتنفيذية الصادرة 

 القدل المحتلة.مدينة في  االنتخاباتاإلسرائيلي التي أعاقت عملية  االحتاللإجراءات 
 

-21المسبقة لقوى األمن الفلسطيني التي تمت بتاريخ  االقتراعوعملت الهيئة على مراقبة عملية 
 عا االقتر بيانها األولي عن عملية  االقتراع ونشرت، حيث نشرت مراقبيها في كافة مراكز 23/01/2006

قوى األمن بتاريخ لالمسبق  االقتراعكما نشرت تقريرها الشامل عن عملية  .في اليوم التالي
25/01/2006. 

                                                 
 سجل النفول لدى وزارة الداخلية، المختلف عن سجل الناخبين الذين سجلوا لالنتخاب لدى لجنة االنتخابات المركزية.المقصود "بالسجل المدني"  5
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 فريق الرقابة

التشريعية الثانية من خالل مكتبها الرئيسي في محافظة رام هللا وباحثيها  االنتخاباتراقبت الهيئة عملية 
محافظات قطاع مزة. كما عملت على بيت لحم، و  ومكاتبها المنتشرة في محافظات: الخليل، نابلل،

، وذلك من أجل ومرتبطين بمنسق رئيسي آخر ،منسقين موزعين على المحافظات الفلسطينيةثمان تعيين 
ح والدعاية  االنتخاباتمراقبة عملية   االقتراعومرحلة  االنتخابيةورصد أية خروقات تقع خالل مرحلتي الترش 

 والفرز.
 

والفرز في  االقتراعلمتابعة ومراقبة سير عمليتي  مراقباً  170ما يقرب من  اعتمادعلى كما عملت الهيئة 
وآخر يحمل  ،يحملون الجنسية اإليطاليةمراقبين ، منهم ثالثة 25/01/2006المحافظات المختلفة يوم 

 يتبعون مركز القدل للنساء. امراقب 34 االقتراعالجنسية البريطانية. كما عمل معها في يوم 
 
 
 

 :األعمال التحضيرية األخرى 
والفرز، أجرت  االقتراع: بهدف إكساب مراقبيها للمهارات التي تمكنهم من الرقابة يوم التدريب .أ

على األسل القانونية التي تتم وفقها سير  اطالعهمالهيئة للمراقبين عدة دورات تدريبية تم فيها 
توجب عليهم التحلي به في مراقبة عملية على السلوك الذي ي اطالعهموكذلك  ،االنتخابيةالعملية 
أجرت  . فقداالقتراعالمركزية في يوم  االنتخاباتوالفرز وفي عالقتهم مع موظفي لجنة  االقتراع
كتب الهيئة مو تدريبية في محافظات طولكرم، جنين، نابلل، رام هللا، الخليل،  ات( دور 8الهيئة )

ة تدريبية مماثلة للمراقبين المعتمدين من قبل وكذلك عقدت الهيئة دور  .الرئيسي في مدينة مزة
مركز القدل للنساء ويعملون معها كمتطوعين، وزودتهم باالستمارات الالزمة لمتابعة عمليتي 

 والفرز. االقتراع
: باإلضافة إلى التقارير التي كانت تصل من مكاتبها الفرعية ومنسقيها في المحافظات االستمارات .ب

صفحات حول  6مكونة من  :األولى ،أعدت الهيئة استمارتين للمراقبين ،االقتراععن سير عملية 
، االقتراع، ظروف مرف االقتراع، وخصوصا الظروف التي رافقت بداية يوم االقتراععملية 

، ومسائل خاصة االقتراعاألمنية الالزمة لحماية مراكز  االحتياطات، االقتراعساحات مركز 
. أما االقتراعالخاصة، وكذلك الظروف المتعلقة بإمالق مراكز  تاالحتياجاباقتراع األميين وذوي 

خاصة بالمسائل المتعلقة بفرز النتائج في مركز و  ،فهي مكونة من صفحتين :االستمارة الثانية
 .االقتراع
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التي تصلها من مكاتبها ومنسقيها  االستماراتالهيئة على عشرات التقارير ومئات  اعتمدتوقد 
 . االقتراع، وباألخص في يوم االنتخابيةن رؤيتها عن سير العملية ومراقبيها في تكوي

 
المركزية  االنتخاباتبطاقات لمراقبيها من قبل لجنة  استصدار: عملت الهيئة على بطاقات الرقابة .ت

 االقتراع، ودخول مراكز االنتخاباتمن أجل تمكينهم من الرقابة على كافة مجريات عملية 
في الدوائر  االنتخابات، مكاتب لجنة االقتراعفة مراحلها في مراكز ومتابعة عملية الفرز بكا

 المركزية. االنتخاباتالست عشرة، وفي لجنة  االنتخابية
: من أجل تمكين مراقبيها من ممارسة عملية الرقابة على ( للمراقبينVESTتوفير بزّات ) .ث

على بطاقات الرقابة فقط، عملت الهيئة على توفير  االعتمادبيسر وسهولة وعدم  االنتخابات
 ات تحمل شعارها لكافة مراقبيها.بز  

 
 

ومراقبة المؤسسات الرقابية المختلفة التشريعية الثانية ومن خالل متابعاتها لعملية الرقابة على االنتخابات 
 :بشأن المراقبين ما يليالهيئة  الحظت في هذا الصدد،

 17000: بالرمم من اعتماد لجنة االنتخابات ما يزيد عن لى مراكز االقتراعسوء توزيع المراقبين ع .أ
مراقبًا محليًا ودوليًا للهيئات الرقابة المختلفة، إال أن عددا كبيرا من مراكز االقتراع خلت من المراقبين، 

ق واضح األمر الذي يشير إلى عدم وجود تنسي  وبعضها اآلخر لم يستمر المراقبين فيها لفترة كافية.
 بين الهيئات الرقابية المختلفة.

: من خالل متابعات الهيئة المستمرة لعملية الرقابة، وبسبب تركيز للمراقبين عدم وجود تدريب كاف   .ب
المؤسسات الرقابية على اعتماد عدد كبير من المراقبين لها، لم تقم الهيئات الرقابية بإجراء التدريب 

 عليها. ور الرئيسية التي تبدي تركيزاً الكافي لمراقبيها، ولم توضح المحا
: ركزت معظم الهيئات الرقابية على الرقابة على يوم االقتراع التركيز على الرقابة في يوم االقتراع .ت

 السابقة والالحقة ليوم االقتراع. إجراءات عملية االنتخابات األخرى وأهملت 
 

 
 .االنتخابات المحلية (3)
 .المحافظات الفلسطينيةكافة  ها علىتوزيع مراقبي سالفة الذكر على في االنتخابات المحلية الهيئةت عمل

في الساعة السابعة صباحًا، وحتى  افتتاحهافيها، بدًء من لحظة  االنتخاباتوقاموا بمتابعة سير عملية 
ات لساع استمرت، والتي االنتخاباتعملية فرز وعد  األصوات فيها، واإلعالن عن نتائج  انتهاءلحظة 
من مراكز  دفريق المراقبة بصورة متنقلة من خالل زيارة عدوقد عمل  من صباح اليوم التالي.متأخرة 
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رسالها لمقر  الهيئةو ، االستماراتاألخرى، وتعبئة  االنتخابيةوالدوائر  االقتراع  الرئيسي ا عداد التقارير، وا 
 رام هللا.مدينة ب
 

المحدد، لضمان  االقتراعكورة، قبل يوم واحد من يوم المذ االنتخابيةإلى الدوائر  الهيئةتوجه فريق مراقبي 
في الساعة السابعة صباحًا من اليوم التالي، خاصًة وأننا لم نكن  افتتاحهاقبل  االقتراعتواجدهم في مراكز 

، وبالتالي قد يحول االقتراعمتأكدين من وجود ضمانات أكيدة برفع الحواجز العسكرية اإلسرائيلية في يوم 
 .االقتراعمراكز  افتتاحن مراقبة إجراءات أو يعرقل م

محددة، وذلك للتأكد من إتباع كامل  واستفسارات، تتضمن أسئلة استماراتلقد تم  تزويد المراقبين بأربع 
 مراحلعدة هم على ر الهيئة بإرسال تقاري اقام مراقبو  وفرز األصوات. االقتراعاإلجراءات القانونية طوال يوم 

 :على النحو التالي
 االقتراعفيه مراقبو الهيئة مسحًا لعدد من مراكز  أجرى ، و االقتراع: تم تعبئته قبل يوم لتقرير األولا .1

 .االقتراعمنها في مراقبة يوم  االستفادةومواقعها، وكافة العناصر اللوجستية التي يمكن 
تناولوا فيه االقتراع، ات االولى لعملية في الساعالتقرير : بدء مراقبو الهيئة بإرسال هذا التقرير الثاني .2

 على الصعيد المادي والبشري. االقتراعجاهزية مراكز 
، وتم  االقتراع، وعند نهاية عملية االقتراع نهارإرساله على مرحلتين، في منتصف  : تمالتقرير الثالث .3

 .االقتراعفيه مراقبة كافة إجراءات عملية 
 .الفرز فترةعن يئة بمعلومات أولية : وتعل ق بعملية الفرز، وتم إبالغ الهالتقرير الرابع .4
 

المحليـة ولجـان مراكـز  لالنتخابـاتاللجنـة العليـا  التـزامالتأكـد مـن  الى هدفت عملية الرقابة في هذا اليوملقد 
مجـالل الهيئـات المحليـة،  انتخـابوفـرز األصـوات فـي قـانون  باالقتراعبتطبيق النصوص الخاصة  االقتراع

 المحلية، وذلك من خالل فحص ومراقبة المسائل التالية: لالنتخاباتنة العليا وبالتعليمات الصادرة عن اللج
 من حيث إمكاناتها البشرية والمادية. االقتراعجاهزية مراكز  .1
 المحلية. لالنتخاباتوا مالقها وفقًا لإلجراءات المحددة من قبل اللجنة العليا  االقتراعمراكز  افتتاح .2
 وفرز األصوات مع القوانين والتعليمات المرعية. اعاالقتر التأكد من مواءمة إجراءات  .3
 .االقتراعاألمنية المتبعة لحماية مراكز  االستعداداتفحص  .4
 .االقتراعالتأكد من عدم وقوع حاالت فوضى وأعمال عنف داخل حدود مراكز  .5
 .االنتخاباتعدم حدوث أو إمكانية حدوث أي تزوير في  .6
 .االقتراعز وجود الرقابة المحلية والدولية في مراك .7
 .االنتخاباتفي يوم  االقتراعالمقدمة للجان  واالعتراضات ى رصد الشكاو  .8
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 الفترة الثالثة، الرقابة على قيام المؤسسات المنتخبة بدورها.
مباشـــرة المرتبطـــة بـــالحق فـــي المشـــاركة الميـــر خـــالل هـــذه الفتـــرة فـــي مراجعـــة التشـــريعات  الهيئةةةةتســـتمر 

بحريــة الــرأي والتعبيــر، والحــق فــي االطــالع علــى المعلومــات، والحــق فــي  السياســية، كالتشــريعات المتعلقــة
االنتهاكـات الماسـة  خالل هـذه الفتـرة فـي تسـجيل . كما تستمرالتجمع السلمي، والحق في تشكيل الجمعيات

 .حقوق تلك الب
كان هناك  اما مسألة الرقابة على قيام المؤسسات المنتخبة بالدور المنوط بها بحسب التشريعات، فهي وان

بعض الجهود من الهيئة في الرقابة عليها، وتسـجيل بعـض المعيقـات للجهـات المنتخبـة فـي قيامهـا بـدورها، 
ــم تحــق بالرقابــة الجــادة، ســواء مــن الهيئــة تركــزت مؤسســات المجتمــع المــدني المختلفــة، و مــن  وا اال انهــا ل

 الجهود الرقابية االكثر في الفترة الثانية.
 
 

 .توصياتثالث: 
المشـار لهـا فـي هـذه  علـى االنتخابـات الرئاسـية والتشـريعية والمحليـة ملية الرقابة التي مارسـتهامجمل ع من

 ضرورة: الهيئةرقابة ناجعة ترى عملية ومن أجل تحقيق عملية الرقابة ألهدافها، واجراء ، الورقة
هـدف العـام لعمليـة لكافيـة لمراقبيهـا، تتطـرق ل تةدريبات بـإجراءقيام كافة مؤسسـات المجتمـع المـدني  (1

، ولمضـــمون القـــوانين االنتخابيـــة التـــي تـــتم وفقهـــا االنتخابـــات رئاســـية او علـــى االنتخابـــات الرقابـــة
ولألصــول االجرائيــة لعمليــة الرقابــة وعالقــة المــراقبين مــع ميــرهم، واالخالقيــات تشـريعية او محليــة، 

ســـتعين هـــذه المؤسســـات فـــي كمـــا انـــه باإلمكـــان ان ت .العامـــة التـــي يجـــب ان يتحلـــى بهـــا المراقبـــون 
 تدريب المراقبين التابعين لها بلجنة االنتخابات المركزية التي لها طواقمها التدريبية ذات الكفاءة.

مؤسســات المجتمــع المــدني لجهودهــا فــي عمليــة الرقابــة علــى االنتخابــات مــن اجــل اجــراء  تنسةةيق (2
 عملية رقابة فاعلة، ومؤدية للغاية المرجوة منها.

عـدم اقتصـار عمليـة الرقابـة لعملية االنتخابات وحقوق االنسان المرتبطة بهـا، و  شاملة رقابةاجراء  (3
 والتركيز على: االنتخابات، موعد عن الرسمي فترة ما بعد االعالن  على

كافة مراحل العمليـة االنتخابيـة، بمـا فيهـا مراجعـة كافـة التشـريعات واالنظمـة والتعليمـات مراقبة  (أ
 وقبل االعالن عن اجراءها بموجب مرسوم رئاسي.المتعلقة باالنتخابات، 

والتأكــد مــن قيامهــا وتمكينهــا مــن اداء المهمــة  ،متابعــة اداء المجــالل المنتخبــة بعــد االنتخابــات (ب
 التي انتخبت من اجل تحقيقها.

ان تشمل عملية الرقابة القبلية او البعدية حقوق االنسان كافة بقدر ارتباطها بحق االنسان في  (ت
 نتخاب.الترشح واال
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يعية ان وجود جدول بعدد من المؤشرات الرقمية عن االنتخابات الرئاسية او التشـر  الهيئةوفي الختام، ترى 
او المحليــة التــي جــرت ومقارنتهــا مــع مــرات اخــرى قبلهــا، يســاعد فــي تســليط الضــوء علــى قضــايا اساســية 

شـرات وثها. )استطاعت الهيئة بلـورة مؤ ينبغي التركيز عليها او تفادي حدوثها او على االقل التقليل من حد
 ، وهي مرفقة بهذا الموجز عن تجربتها الرقابية(.2017في االنتخابات المحلية 

 
ةةةةةةةةا واالنتخةةةةةةةةاب-مؤشةةةةةةةةرات قيةةةةةةةةاس الحةةةةةةةةق فةةةةةةةةي المشةةةةةةةةاركة السياسةةةةةةةةية :مرفةةةةةةةةق فةةةةةةةةي  التَّرشُّ

 6.االنتخابات المحلية
 

 2017 2012 المؤشرات الرقم

1 
فـــــــــي موعـــــــــدها )دوريـــــــــة  جـــــــــراء انتخابـــــــــات المجـــــــــالل المحليـــــــــةإ

 لم يتحقق االنتخابات(
تتحقــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 

 اتقريبً 

2 
ـــــــــــــن مواطنوهـــــــــــــا مـــــــــــــن  ـــــــــــــي م ك  ـــــــــــــة الت ـــــــــــــات المحلي عـــــــــــــدد الهيئ

ح واالنتخابممارسة حق    391 358 هم في التَّرش 

3 
ـــــــــــــات فـــــــــــــي الضـــــــــــــفة  عـــــــــــــدد المـــــــــــــواطنين المســـــــــــــجلين لالنتخاب

 مير متوفر الغربية
1,230,2
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4 
فـــــــــي االنتخــــــــــاب نســـــــــبة المـــــــــواطنين الـــــــــذين يتمتعــــــــــون بـــــــــالحق 

 7%61 %61 جمالي عدد المواطنينإمن 

5 
ــــــــــــــح  نســــــــــــــبة المــــــــــــــواطنين الــــــــــــــذين مارســــــــــــــوا الحــــــــــــــق فــــــــــــــي التَّرش 

 %33 8%33 واالنتخاب بالفعل
 587 750 9عدد القوائم المترشحة 6
 4822 5809 جمالي عدد المرشحينإ 7
 مير متوفر 4878 عدد المرشحين 8
 مير متوفر 1612 عدد المرشحات 9

                                                 
 .2017المحلية التي جرت في العام  ، واعتمدتها في االنتخابات2017المظالم على بلورة هذه المؤشرات في العام  ديوان-االنسانعملت الهيئة المستقلة لحقوق  6

 .2017ديوان المظالم(، -)فلسطين: الهيئة المستقلة لحقوق االنسان ،2017تقرير الرقابة على االنتخابات المحلية د راجع: معن شحدة دعيل، للمزي
وأعلن نتائجه  2017ام % من عدد سكان دولة فلسطين بحسب تعداد السكان االخير الذي تم في نهاية الع39ق د رت هذه النسبة باعتبار أنَّ مواطني قطاع مزة يشكلون  7

 ، حيث لم يتح لهؤالء المواطنين ممارسة حقهم في االنتخاب.2018الجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء في بداية العام 
 4والذين وردوا في المؤشر رقم  ممارسة هذا الحق بإمكانهمهذه النسبة تعنى االشخاص الذين مارسوا هذه الحق من اجمالي االشخاص الذين كان  8

 %(.61الـ )
 ،15/7/2017 29/4/2017هذا العدد بحسب ما صدر عن لجنة االنتخابات المركزية في بياناتها عن الكشف النهائي للقائمات المرشحة وللمرشحين الصادرة بتاريخ  9

 .2013أيلول  30الصادر عن لجنة االنتخابات في  2012وتقرير االنتخابات المحلية 



11 

 

 %26 %25 جمالي المواطنين المترشحينإة المرشحات من نسب 10
 2 0 عدد القوائم النسوية الخالصة 11
 199 215 عدد المجالل الفائزة بالتزكية 12
 %51 %61 10نسبة المجالل المحلية الفائزة بالتزكية  13
 154 125 عدد المجالل التي جرت فيها انتخابات 14
 %39 %35 11انتخاباتنسبة المجالل التي جرت فيها  15
 38 14 فيها انتخابات عدد المجالل التي لم تجر   16
 %10 %4 12نسبة المجالل المعينة 17
 15 مير متوفرة  الهيئةعدد الشكاوى التي استقبلتها  18
 102 149 عدد الطعون اإلدارية المقدمة للجنة االنتخابات 19

20 
داريــــــــــــــــة التــــــــــــــــي قبلــــــــــــــــت مــــــــــــــــن لجنــــــــــــــــة عــــــــــــــــدد الطعــــــــــــــــون اإل

 0 0 تخاباتاالن
 34 48 عدد الطعون القضائية المقدمة للمحاكم 21
 4 5 عدد الطعون القضائية التي قبلتها المحاكم 22

23 
ــــــــــــــــــى  عــــــــــــــــــدد المؤسســــــــــــــــــات المشــــــــــــــــــاركة فــــــــــــــــــي الرقابــــــــــــــــــة عل

 78 85 االنتخابات )محلية ودولية(
 1234 1940 المحليين والدوليين، عدد المراقبين 24
 154 108 ودولي( عدد الضيوف المعتمدين )محلي 25
 7300 5473 عدد وكالء القوائم 26
 914 557 ا(ا ودولي  عدد الصحفيين )محلي   27
 مير متوفر مير متوفر في االقتراعلهم مرافق  ن استخدمواعدد م   28
 مير متوفر مير متوفر عدد جرائم االنتخابات 29

 

                                                 
 هيئة محلية. 391هيئة محلية فائزة بالتزكية على إجمالي عدد الهيئات المحلية في الضفة الغربية البالغة  199مة هذه النسبة ناتجة عن قس 10
 هيئة محلية. 391إجمالي عدد الهيئات المحلية في الضفة الغربية البالغة على هيئة محلية جرت فيها انتخابات  154هذه النسبة ناتجة عن قسمة  11
 محلية. هيئة 391الضفة الغربية البالغة  هيئة محلية لم تجر  فيها انتخابات على إجمالي عدد الهيئات المحلية في 38عن قسمة هذه النسبة ناتجة  12


	مرفق: مؤشرات قياس الحق في المشاركة السياسية-التَّرشُّح والانتخاب في الانتخابات المحلية.

