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االفتتاحية
مــن  الثانيــة  المرحلــة  إجــراء  أعتــاب  علــى  ونحــن 
الســادس  فــي  المقــررة  المحليــة  االنتخابــات 
والعشرين من شهر آذار الجاري في الضفة الغربية، 
والتــي تمثــل اســتكمااًل للمرحلــة األولــى التــي جــرت 
بتاريــخ  القرويــة  والمجالــس  ج  المصنفــة  للهيئــات 
المرحلــة  تجــري  أن  إلــى  نتطلــع   ،2021/12/11
وبمســتوى  وإيجابيــة،  بسالســة  كســابقتها  الثانيــة 
عــاٍل مــن المهنيــة، وبعيــدًا عــن خــروق جديــة تؤثــر 
علــى نزاهتهــا أو نتائجهــا، لتشــكل مدخــاًل إلجــراء 
ومجلــس  وتشــريعية  رئاســية  العامــة  االنتخابــات 
وطنــي، فــي جميــع أرجــاء الوطــن التــي يتطلــع إليهــا 

االنتخابــي. حقهــم  لممارســة  شــعبنا  أبنــاء 

ونحــن علــى ثقــة بــأن لجنــة االنتخابــات المركزيــة لــم 
ولــن تدخــر جهــدًا لضمــان إجــراء االنتخابــات وفــق 
المعاييــر الدوليــة وقانــون االنتخابــات الفلســطيني، 
التــي تســتحق التقديــر علــى مــا تبذلــه مــن جهــود 
ضــرورة  مــع  برمتهــا.  االنتخابيــة  العمليــة  إلنجــاح 
مواءمــة بعــض مراكــز االقتــراع مــع احتياجــات كبــار 
الســن واألشــخاص مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة، 
باإلضافــة إلــى تجنــب تكــرار االكتظــاظ فــي بعــض 
أرقامهــم  الناخبيــن  معرفــة  وتســهيل  المراكــز، 

ومواقعهــم.

لقــد تابعــت الهيئــة وراقبــت ســير عمليــة االنتخابــات 
االنتخابــات  مــن  األولــى  المرحلــة  فــي  المحليــة 
المحليــة فــي دورتهــا الرابعــة 2021-2022، كما عقدت 
مــع  واجتماعــات  توعويــة  لقــاءات  سلســلة  الهيئــة 
العمليــة االنتخابيــة )مواطنــون،  مختلــف مكونــات 
الشــرطة(،  االنتخابــات،  لجنــة  انتخابيــة،  قوائــم 
واالنخــراط فــي هــذه العمليــة بمختلــف مكوناتهــا، 
وذلــك انطالقــًا مــن أهميــة رقابــة الهيئــة المســتقلة 

علــى عمليــات الترشــح واالنتخــاب فــي االنتخابــات 
المحليــة، وألن أهــم الحقــوق التــي ينبغــي أن يتمتــع 
بقيــة  إعمــال  فــي  كثيــرا  وتســاعد  اإلنســان،  بهــا 
حقوقــه هــي مشــاركته فــي الحيــاة العامــة مــن خــالل 
ممارســته لحقــه فــي الترشــح واالنتخــاب، وانطالقــًا 
مــن رغبتهــا فــي بــث الثقــة فــي نفــوس المواطنيــن 
مــن أجــل المشــاركة الحقيقيــة فــي عمليــة الترشــح 
واالقتــراع، ولمــا لذلــك مــن أهميــة فــي خلــق قناعــات 
شــعبية ورســمية فــي اجــراء انتخابــات عامــة رئاســية 

وتشــريعية فــي كافــة أرجــاء الوطــن. 

وفي هذا السياق، لعله من الجيد التنويه إلى مذكرة 
المســتقلة  الهيئــة  التــي وقعتهــا  الثالثيــة  التفاهــم 
مــع لجنــة االنتخابــات المركزيــة واالئتــالف األهلــي 
لدعــم االنتخابــات والرقابــة عليهــا، بهــدف تنســيق 
االنتخابيــة  العمليــة  دعــم  مجــال  فــي  الجهــود 
وتذليــل العقبــات التــي تواجههــا، والرقابــة الشــاملة 
عليهــا والمســاهمة فــي توعيــة وتثقيــف المواطنيــن 
خاصــة النســاء والشــباب وتشــجعيهم علــى المشــاركة 
باالنتخابــات الفلســطينية العامــة والمحليــة 2021.

حــرة  فلســطينية  انتخابــات  إجــراء  إمكانيــة  إن 
ونزيهــة تحــت االحتــالل دليــل آخــر علــى أن الشــعب 
يجــب  وبالتالــي  حــرة،  إرادة  صاحــب  الفلســطيني 
بينهــا  فيمــا  التوافــق  الفلســطينية  القيــادات  علــى 
واالحتــكام للقانــون وتذلــل جميــع العقبــات التــي ال 
زالــت تحــول دون مشــاركة واحجــام بعــض الفصائــل 
جميــع  فــي  االنتخابــات  اجــراء  لضمــان  فيهــا، 
أوســع مشــاركة خاصــة  الوطــن وضمــان  محافظــات 
مــن فئتــي النســاء والشــباب، وتوجيــه الضغــط نحــو 
دولــة االحتــالل التــي ترفــض اجــراء االنتخابــات فــي 

المحتلــة. القــدس  مدينــة 



تأتي أهمية عملية رقابة الهيئة المستقلة على الترشح واالنتخاب في االنتخابات المحلية من رغبتها 
في بث الثقة في نفوس المواطنين من أجل المشاركة الحقيقية في عملية الترشح واالقتراع، ولما 
لذلك من أهمية في خلق قناعات شعبية ورسمية في اجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في كافة 

أرجاء الوطن.

وقد سجلت الهيئة الجهد المميز الذي قامت به لجنة االنتخابات المركزية كجهة منفذة لقرار مجلس 
الوزراء بإجراء المرحلة األولى من مراحل اجراء االنتخابات المحلية مرورا بعملية التسجيل والترشح 

والدعاية االنتخابية وانتهاء بعملية االقتراع والفرز وإعالن النتائج.

الرقابة على االنتخابات المحلية
المرحلة األولى 11 كانون أول 2021

فصلية االنتخابات المحلية
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مقدمة
ينبغي  التي  الحقوق  أهم  من 
وتساعد  اإلنسان،  بها  يتمتع  أن 
بقية حقوقه هي  إعمال  كثيرا في 
من  العامة  الحياة  في  مشاركته 
الترشح  خالل ممارسته لحقه في 

واالنتخاب بعامة. 

فان  الفلسطينية  للحالة  وبالنسبة 
الحق  لهذا  الحقيقي  اإلعمال 
مشاركة  أساسي،  بشكل  يشمل، 
اختيار  في  الفلسطيني  المواطن 
التمثيلية  األجسام  في  ممثليه 
فيها  االختيار  يتم  والتي  كافة، 
واالنتخاب،  الترشح  طريق  عبر 
الوطني  المجلس  أعضاء  كاختيار 
دولة  رئاسة  واختيار  الفلسطيني 
المجلس  وأعضاء  فلسطين 
التشريعي وأعضاء مجالس هيئاته 
المحلية وأعضاء مجالس النقابات 

المهنية والعمالية المختلفة. 

بتاريخ 6 أيلول 2021، قّرر مجلس 
أول  كانون   11 يوم  اعتبار  الوزراء 
الختيار  المقرر  اليوم  هو   ،2021
المحلية  الهيئات  مجالس  أعضاء 
القروية،  المجالس  أو  ج  المصنفة 
شملت 376 هيئة محلية جميعها في 
الفلسطينية الشمالية  المحافظات 
الغربية(، تضم نحو %30   )الضفة 
الفلسطينيين، على  المواطنين  من 
المجالس  أعضاء  اختيار  يتم  أن 
وتلك  ب  و  أ  المصنفة  المحلية 
المحافظات  في  الموجودة 
الجنوبية )قطاع غزة(، والتي تضم 
المواطنين  من  يقرب من %70  ما 
 2022 آذار   26 في  الفلسطينيين، 
الوزراء   مجلس  قرار  بحسب 

الصادر بتاريخ 2021/9/27.

اإلجراءات،  هذه  داللة  ورغم 
الجهات  إعمال  على  المتواضعة، 

في  اإلنسان  لحق  الرسمية 
خالل  من  السياسية  المشاركة 
انه  اال  واالنتخاب،  الترشح 
بها  المنوط  الدور  مع  وانسجاماً 
اإلنسان  لحقوق  وطنية  كمؤسسة 
في الرقابة على مدى اعمال حقوق 
اإلنسان بعامة، وحقه في المشاركة 
عملت  فقد  بخاصة،  السياسية 
اإلنسان  لحقوق  المستقلة  الهيئة 
»ديوان المظالم« على الرقابة على 
االنتخابية  العملية  إجراءات  جميع 
إجراء  موعد  عن  اإلعالن  منذ 
الحادي  في  منها  األولى  المرحلة 
 ،2021 أول  كانون  شهر  من  عشر 
القانوني  انتهاء الموعد  وإلى حين 
نتائج هذه  القضائية على  للطعون 

االنتخابات.

الهيئة  رقابة  عملية  أهمية  وتأتي 
في  واالنتخاب  الترشح  على 
االنتخابات المحلية، من رغبتها في 
بث الثقة في نفوس المواطنين من 
أجل المشاركة الحقيقية في عملية 
من  لذلك  ولما  واالقتراع،  الترشح 
شعبية  قناعات  ترسيخ  في  أهمية 
ورسمية في إجراء انتخابات عامة 
رئاسية وتشريعية في أرجاء الوطن 

كافة.

المميز  الجهد  الهيئة  سجلت  وقد 
االنتخابات  لجنة  به  قامت  الذي 
المركزية كجهة منفذة لقرار مجلس 
الوزراء بإجراء المرحلة األولى من 
مراحل إجراء االنتخابات المحلية، 
والترشح  التسجيل  بعملية  مروراً 
والدعاية االنتخابية، وانتهاًء بعملية 

االقتراع والفرز وإعالن النتائج.

وحول المنهجية ومصادر معلومات 
الهيئة  اعتمدت  فقد  التقرير  هذا 

على عدة مصادر أهمها: 

التي 	  الميدانية  الرقابة  نتائج 

نفذها مراقبو الهيئة وتقاريرهم 
بالخصوص عن مراحل العملية 
من  ابتداًء  كافة،  االنتخابية 
والترشح  التسجيل  مرحلة 
وانتهاًء  االنتخابية،  والدعاية 
بعملية االقتراع وإعالن النتائج 

النهائية.

األهلي 	  االئتالف  تقرير 
المدني  المجتمع  لمؤسسات 
والرقابة  االنتخابات  لدعم 
الثالث  في  صدر  الذي  عليها، 
أول  كانون  شهر  من  عشر 
الصحفي  والمؤتمر   ،2021
بشأن  االئتالف  عقده  الذي 

تقريره.

التقرير الرقابي لجمعية المرأة 	 
العاملة الفلسطينية للتنمية.

التي 	  الرقابية  االستمارة  نتائج 
أعدتها الهيئة للرقابة على يوم 

االقتراع والفرز.

التي 	  المحدودة  الشكاوى 
مراحل  خالل  الهيئة  تلقتها 
المختلفة  االنتخابية  العملية 
الدعاية  الترشح،  )التسجيل، 
والفرز  االقتراع  االنتخابية، 

وإعالن النتائج(.

أوال: جهود الهيئة المستقلة 
لحقوق اإلنسان في عملية 

الرقابة على االنتخابات 
المحلية

الرقابة  مهمة  من  لها  لما  وسنداً 
وبخاصة  الحقوق،  إعمال  على 
السياسية  المشاركة  في  الحق 
المتحدة  األمم  مبادئ  بموجب 
الوطنية  بالمؤسسات  الخاصة 
لحقوق اإلنسان لعام 1993 )مبادئ 
المادة  عليه  نصت  ولما  باريس(، 
الهيئات  انتخاب  قانون  من   )58(

شتاء 2022
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ووكالء  »للمراقبين  المحلية، 
في  الحق  االنتخابية  القوائم 
االنتخابية  العملية  مراحل  مراقبة 
إعمال  متابعة  أجل  من  كافة«.  
في  وحقه  بعامة،  اإلنسان  حقوق 
بخاصة،  السياسية  المشاركة 
على  نشأتها  منذ  الهيئة  عملت 

إنفاذ هذه الرقابة.

عمليات  راقبت  قد  الهيئة  وكانت 
والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات 
األعوام  في  جرت  التي  والمحلية 
و2017،  و2012،   ،2006-2004
هذه  بخصوص  وأصدرت  و2021 
الرقابة عشرات التقارير الملخصة 

والمبينة  الرقابية،  العملية  لهذه 
هذا  في  الرقابة  عملية  لنتيجة 

الخصوص.

التي  المحلية  االنتخابات  وبشأن 
المحلية  الهيئات  من  لجزء  جرت 
 ،2021 عام  الغربية  الضفة  في 
رقابتها  تنفيذ  على  الهيئة  عملت 
تمثلت  إجراءات  عدة  خالل  من 

فيما يلي:

اعتماد الهيئة كهيئة رقابة. 1

اعتماد  تم   2021/2/14 بتاريخ 
الهيئة كإحدى المؤسسات المكلفة 

بعامة،  االنتخابات  على  بالرقابة 
وفي شهر أيلول 2021، أعلنت لجنة 
الهيئات  أن  المركزية  االنتخابات 
الرقابية التي اعتمدت من السابق 
مهمتها  في  تستمر  العام  ذات  من 
التي  البطاقات  وتستمر  الرقابية، 
ما  إلى  بالعمل  مراقبوها  يحملها 
من  الثانية  المرحلة  انتهاء  بعد 
االنتخابات المحلية المقرر عقدها 

بتاريخ 26 آذار 2022.

اعتماد مراقبين. 2

رقابية  كجهة  الهيئة  اعتماد  بعد 
لها موزعين  تم اعتماد 42 مراقباً 

فصلية االنتخابات المحلية
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على جميع المحافظات. )%78.5( 
من  و)%21.5(  الذكور،  من  منهم 

اإلناث.

لجنة . 3 مع  تفاهم  مذكرة  توقيع 
االنتخابات المركزية

وائتالف  المستقلة  الهيئة  وقعت 
المدني  المجتمع  مؤسسات 
مذكرة  االنتخابات  على  المراقبة 
االنتخابات  لجنة  مع  تفاهم 
العام، هدفت  بداية  منذ  المركزية 
تهيئة  بينها على  فيما  التعاون  إلى 
على  ومحفزة  وداعمة  حامية  بيئة 
بعامة.  االنتخابات  في  المشاركة 
جديد  من  عليها  التأكيد  تم  وقد 

بشأن االنتخابات المحلية.

تنفيذ جهود توعوية. 4

على  المواطنين  تحفيز  وبهدف 
االنتخابية  العملية  في  المشاركة 
للهيئات المحلية تسجياًل وترشحاً 
واقتراعاً نفذت الهيئة حملة توعوية 

تضمنت:

برشور  	  2 وطباعة  تصميم 
عملية  في  المشاركة  حول 

االنتخابات المحلية.

	  10 في  إذاعي  سبوت  بث 
الضفة  في  اذاعية  قنوات 
الغربية لمدة عشر أيام بمعدل 
الحقوق  حول  باليوم  مرات   3
وآليات  االنتخابية  والحريات 

تقديم الشكاوى.

دور  	 حول  بوست   6 نشر 
العملية  حماية  في  الشرطة 
في  الهيئة  ودور  االنتخابية، 
االنتخابات،  على  الرقابة 
المشاركة  في  المرأة  وحق 

باالنتخاب.

الحقوق  	 حول  فيديو   2 نشر 

شتاء 2022
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والحريات المتعلقة باالنتخابات 
واليات  االنتخابية  والجرائم 

تقديم الشكاوى.

حول  	 تلفزيونية  حلقة  عقد 
المتعلقة  والحريات  الحقوق 
األمن  قوى  ودور  باالنتخابات 
في حماية العملية االنتخابية.

موضوع  	 حول  ورشة   2 عقد 
القوائم  بعض  مع  االنتخابات 

االنتخابية.

استمارة . 5 تطوير  تم  االستمارة 
يوم  على  للرقابة  تجريبية 

االقتراع.

 المشاركة في عشرات ورشات 6. 
العمل واللقاءات واالجتماعات 
عملية  تنشيط  إلى  الهادفة 
المراقبين  وتوعية  الرقابة 
بطبيعة  الرقيبة  والمؤسسات 
اختصاصات  وحدود  الرقابة، 
القائمة  والهيئات  المراقبين 

بالرقابة.

زيارة مكاتب لجنة االنتخابات . 7
في المحافظات المختلفة

الزيارات  عشرات  الهيئة  نفذت 
تسجيل  مراكز  من  لعدد  التفقدية 
االنتخابات  لجنة  ومقر  الناخبين 
اهلل  رام  محافظة  في  المركزية 
المختلفة  فروعها  وفي  والبيرة، 
بغرض  وذلك  المحافظات،  في 
الجهة  جاهزية  من  التأكد 
عملية  على  باإلشراف  القائمة 
االنتخابات، ومكاتبها المختلفة في 

المحافظات.

انتخابات . 8 موضوع  اعتماد 
كموضوع  المحلية  الهيئات 
من  األخير  للعدد  رئيسي 

فصلية حقوق اإلنسان.

ثانيا: عملية الرقابة على 
مراحل العملية المختلفة 

)التسجيل، الترشح، الدعاية 
االنتخابية، االقتراع والفرز 

وإعالن النتائج(
بما لها من دور في متابعة إعمال 
في  المختلفة  اإلنسان  حقوق 
الرسمية،  والتشريعات  السياسات 
من  األولى  المرحلة  الهيئة  تابعت 
التي  المحلية  االنتخابات  عملية 
جرت في 11 من كانون أول 2021، 

وسجلت ما يلي:

إدارة عملية االنتخابات. 1

عملـت لجنـة االنتخابـات المركزيـة 
تنفيـذ  أجـل  مـن  كبيـرة  بجهـود 
الهيئـات  فـي  محليـة  انتخابـات 
لجنـة  عملتـه  وممـا  المحليـة. 
االنتخابـات تعيـن طواقـم انتخابيـة 
لتنفيـذ عمليـات تسـجيل الناخبيـن 
جميـع  فـي  واقتراعهـم  وترشـحهم 
المحافظـات وفـي أوقات التسـجيل 
غيـر  لهـا،  واالقتـراع  لالنتخابـات 
ان القانـون ال يضـع سـوى شـروط 
هـذه  مـن  يعيـن  مـن  بشـأن  عامـة 
القـرار  مـن   18 )المـادة  الطواقـم 
العامـة  االنتخابـات  بشـأن  بقانـون 
ويتـرك   ،)2007 لسـنة   1 رقـم 
الـى  الطواقـم  هـذه  تحديـد  أمـر 
»الشـروط والمعاييـر المهنيـة« التي 
ينّسـب  مـا  والـى  اللجنـة،  تحددهـا 
لهـا مـن مكاتـب الدوائـر االنتخابيـة 

المحافظـات.  فـي 

علـى المسـتوى العملي، سـجل عدد 
مالحظاتهـم  الهيئـة  مراقبـي  مـن 
اإلجـراءات  وضـوح  عـدم  حـول 
اختيـار  أساسـها  علـى  يتـم  التـي 
طواقـم  افـراد  مهمـة  يشـغل  مـن 
مراكـز التسـجيل و/أو االقتـراع في 

المختلفـة. المحافظـات 

مرحلة التسجيل لالنتخابات. 2

خالل  الهيئة  متابعات  بحسب 
لالنتخابات  التسجيل  عملية 
للمواطن  المخصصة  والمدة 
للجنة  تظلمات  أي  لتقديم 
طعون  أو  المركزية  االنتخابات 
في  اللجنة  قرارات  على  قضائية 
فلم   2021/10/24-3 من  الفترة 
تسجل انتهاكات حول المس بعملية 
التسجيل أو منع أي من المواطنين 
التسجيل  في  حقه  ممارسة  من 
بحسب  التسجيل  مكان  نقل  أو 

اإلجراءات األصولية القانونية. 

الهيئة  سجلت  آخر  جانب  من 
اكتشاف  عن  التوثيقات  بعض 
بعض المواطنين ان أسماءهم غير 
االنتخابي  السجل  في  موجودة 
التي  المواقع  االقتراع في  يوم  في 
سجلوا واقترعوا فيها من السابق، 
في  حقهم  يمارسوا  لم  كونهم 
االنتخابي  السجل  على  االطالع 
هناك  كانت  وكذلك  حينه.  في 
أول  كانون  بداية شهر  شكوى1 في 
من هذا العام تضمنت عدة أسماء 
تم نقلها من السجل االنتخابي في 
قلنديا،  بلدة  في  المحلية  الهيئة 
أفادت  االنتخابات  لجنة  ان  غير 
لألسماء  فحصها  بعد  ردها2  في 
وجود  بعدم  الشكوى  في  المذكورة 
لجنة  وكانت  بالخصوص،  مخالفة 
تسلمت  قد  المركزية  االنتخابات 
انتهاء  بعد  بالخصوص  تظلما   20
وكان  للتسجيل.  القانونية  الفترة 
من  لعدد  ادعاءات  عدة  هناك 
المواطنين في محافظة الخليل من 
انه تم نقل أماكن تسجيلهم وبالتالي 

اقتراعهم من مكان إلى آخر.

.2021-MW-465 انظر شكوى رقم  1
م.ت/  رقـم  المركزيـة  االنتخابـات  لجنـة  رد   2
2021/ص )239(، ردا علـى شـكوى الهيئـة رقـم 

المذكـورة.  2021-MW-465
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بشأن  قدمت  أخرى،  جهة  من 
االنتخابات  للجنة  التسجيل  عملية 

المركزية )20( تظلما.

مرحلة الترشح لالنتخابات. 3

لم تسجل الهيئة اية انتهاكات بارزة 
لالنتخابات،  الترشح  عملية  في 
المالحظات  بعض  سجلت  لكنها 
لجنة  تشددت  في  تمثلت 
قبول  في  المركزية  االنتخابات 
فرفضت  القوائم،  بعض  وتسجيل 
تسجيل احدى القوائم بحجة عدم 
لوجود  نظرا  القانون  مع  اتفاقها 
المسجلين  فيها  المرشحين  بعض 
أخرى  محلية  هيئات  مناطق  في 
ترشحوا  التي  المحلية  الهيئة  غير 

لها. 

الهيئة وهي مدركة ان هذه المسألة 
وامثالها قد تكون نابعة من خلل في 

القانون اال أن الذي كان يتوجب ان 
يحكم هذه المسألة هو النظر الى 
ال  ان  يتوجب  والذي  القانون  روح 
للمواطن  الدستوري  الحق  يتجاوز 
الفلسطيني في الترشح واالنتخاب 
اإلجراءات  واتباع  كأساس، 
حقوق  على  االفتاءات  تمنع  التي 
تجاوز  كان  إذا  اما  اآلخرين، 
اإلجراءات القانونية ليس من شأنه 
وانما  البعض  حقوق  يتجاوز  ان 
بالعكس سيُساعد في إعمال حقوق 
األساسي  القانون  اقّرها  عالمية 
روح  مقتضيات  فان  الفلسطيني 
مثل  حرمان  عدم  تقتضي  القانون 

هذه الحاالت من الترشح. 

من  شكوى  الهيئة  استقبلت  فقد 
لمجلس  المترشحة  القوائم  احدى 
بلدي قرية كفر نعمة-رام اهلل التي 
فيه  تتوفر  ال  أعضائها  أحد  كان 

اشتكت  حيث  القانونية،  الشروط 
من  اعتمادها  عدم  من  القائمة 
المركزية،  االنتخابات  لجنة  قبل 
اللجنة  بإمكان  كان  بانه  وأفادت 
في  القانوني  غير  العضو  شطب 
طالما  القائمة،  واعتماد  القائمة 
ان شطب هذا العضو ال يؤثر على 
الناحية  القائمة من  حجم وتركيبة 
الهيئة  تدخالت  ورغم  القانونية. 
بالخصوص اال ان لجنة االنتخابات 
هذه  فرفعت  ذلك،  بخالف  رأت 
أمام  بالخصوص  طعنا  القائمة 
محكمة قضايا االنتخابات فقضت 
وشطب  الطعن،  بقبول  المحكمة 
واعتماد  القانوني،  غير  العضو 
الطعن  هو  هذا  وكان  القائمة. 
من  المحكمة  قبلته  الذي  الوحيد 
ال 13 طعنا التي ُقّدمت في مرحلة 

الترشح. 
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الهيئة  استقبلت  آخر،  جانب  من 
في  الشكاوى1  من  محدوًد  عدداً 
تمنع  موضوع  بشأن  الترشح  فترة 
منح  عن  المحلية  المجالس  بعض 
كتاب  الترشح  ينوي  الذي  الناخب 

ببراءة الذمة. 

ان  حينه  في  الهيئة  أوضحت  وقد 
وال  القانون  يفرضه  الشرط  هذا 
يمكن المطالبة بتجاوز القانون اال 
إذا كان هذا القانون يمس بحق من 
حقوق االنسان، وبشأن ذلك الحق 
على وجه التحديد، لكنها تدعو في 
الى تطبيق هذا األمر  ذاته  الوقت 
وفق أسس قائمة على حق اإلنسان 
كما  التمييز  وعدم  المساواة  في 
كفلتها الكثير من المواثيق والعهود 
الدولية وتضمنها القانون األساسي 
والسيما   ،2002 لسنة  الفلسطيني 
بعد ورود شكوى وبعض التوثيقات 
التي تفيد انه ال يتم اعتماد أسس 
فقد  الذمة،  براءة  منح  في  واحدة 
بدفع  المواطنين  أحد  من  طلب 
للهيئة  التزامات  من  عليه  ما  كل 
الكهرباء  فواتير  فيها  بما  المحلية 
والماء وبدل ترخيص المباني، في 
حين ان هيئات محلية أخرى تمنح 
بدل  دفع  اشتراط  دون  ذمة  براءة 

رسوم ترخيص المباني.2

مرحلة الدعاية االنتخابية. 4

الدعاية  مظاهر  استمرار  رغم 
القانونية،  المدة  خارج  االنتخابية 
وتسجيلها لبعض »المالسنات« بين 
الهيئة  ان  اال  المترشحة  القوائم 
لم ترى فيما قدم لها من شكاوى3 
مالحظات  من  سجلته  وفيما 
بالطرق المختلفة في هذا الصدد 

-SW-549 :1  للمزيـد انظـر الشـكاوى ذات األرقام
.2021-MW-366  ،2021-mw-365  ،2021
الشـكوى SW-549-2021 سـالفة  انظـر  للمزيـد   2

لذكـر. ا
-SW-613 :للمزيد انظر الشكاوى ذات األرقام  3

.2021-SW-5982021، و

انها ساهمت بشكل كبير في تغيير 
نتيجة االنتخابات واختيار اشخاص 

على غير رغبة الناخبين. 

االطالع  وبعد  أخرى،  ناحية  من 
لبعض  الدعائية  المادة  على 
المرشحين، ظهر ان بعض القوائم 
كان  إذا  المرشح  صورة  تُظهر  ال 
انثى وتُظهر فقط صور المرشحين 

الذكور على منشوراتها. 

مخالفة  السلوك  هذا  في  ان 
التي  العالمية  للحقوق  صريحة 
التمييز  وعدم  بالمساوة  تقضي 
مع  والسيما  الجنس  أساس  على 
هذا  أقر  دستوري  نص  وجود 
فلسطين  انضمام  وكذلك  الحق، 
جميع  على  القضاء  اتفاقية  إلى 
والذي  المرأة  التمييز ضد  اشكال 
يجب ان ينعكس في كل السياسات 
المختلفة،  الوطنية  والتشريعات 
واإلجراءات  األنظمة  فيها  بما 
المختلفة  والممارسات  والتعليمات 
المنفذة بشأن عملية االنتخابات. 

السلوك  هذا  في  فان  وكذلك 
مخالفة واضحة لمدونات السلوك 
بحقوق  المتعلقة  الشرف  ومواثيق 
وقعت  التي  االنتخابات  في  المرأة 
ومؤسسات  األحزاب  كافة  عليها 

المجتمع المدني. 

المركزية  االنتخابات  لجنة  وكانت 
هذا  في  توضيحا  أصدرت  قد 
الخصوص بتاريخ 29 تشرين الثاني 
من هذا العام وخاطبت فيه شركاء 
مؤسسات  من  االنتخابية  العملية 
وأحزاب  مدني  ومجتمع  رسمية 
دعائية  مواد  بنشر  تقوم  لن  بانها 
عبر اإلعالم الرسمي للقوائم التي 
ال تلتزم بمواثيق الشرف والمدونات 

المذكورة. 

والفـــرز . 5 االقتـــراع  مرحلـــة 

وإعـــالن النتائـــج )االســـتمارة 
تجريبيـــة( كأداة 

الغرض  لهذا  الهيئة  صممت 
مراقبيها  تساعد  خاصة  استمارة 
في  الحق  حالة  تحديد  على 
يوم  في  السياسية  المشاركة 
االقتراع والفرز على وجه التحديد 
بغرض  التجريب،  سبيل  على 
انتخابات  أي  في  استخدامها 
هذه  قّيمت  وقد  قادمة.  عامة 
القضايا  من  عدد  االستمارات 
عمليتي  في  تمت  التي  اإلجرائية 
المحافظات  في  والفرز  االقتراع 
)جنوب  الشمالية  الفلسطينية 
الغربية(  الضفة  وشمال  ووسط 
يلي  وفيما  استهدافها.  تم  التي 
خالصة المعلومات التي جاءت بها:

كأداة ( 1) االستمارة  حول 
عينة  اختيار  تم  تجريبية،4 
محلية  هيئة   )39( من  مكونة 
المحافظات  على  موزعة 
الفلسطينية الشمالية )أريحا، 
سلفيت،  اهلل،  رام  القدس، 
والخليل(،  وقلقيلية،  طولكرم، 
عدد  من   )%25.5( وبواقع 
جرت  التي  المحلية  الهيئات 
والبالغ  االقتراع  عملية  فيها 
عددها 153 هيئة محلية. وتم 
تعبئة )45( استمارة جلها كان 
وعدد  االقتراع،  مرحلة  اثناء 
قليل منها التي تطرقت لعملية 
 7 في  استمارات   7( الفرز 

مراكز اقتراع(. 

 حول مجريات عملية االقتراع)2( 

أسئلة  عدة  االستمارة  تضمنت 
متعلقة بعملية االقتراع واإلجراءات 
المتبعة في هذا الصدد سواء داخل 

للمزيد حول هذه االسـتمارة وموضوعات االسـئلة   4
االسـتمارة  هـذه  مضمـون  راجـع  تضمنتهـا  التـي 

التقريـر. بهـذا  المرفقـة 

فصلية االنتخابات المحلية
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خارجها.  أو  االقتراع  محطات 
بحسب  عليها  اإلجابات  وكانت 
بعملية  استهدفت  التي  المراكز 
الذين  المراقبين  ونسبة  الرقابة 
شهدوا العملية لحظة وجودهم في 

مركز االقتراع على النحو التالي:

مراكز  	 رؤساء  من   %100 أن 
الرقابة  تمت  التي  االقتراع 
اإلجراءات  اتخذوا  عليها 
االقتراع  عملية  لبدء  السليمة 
مركز  افتتاح  ذلك  في  بما 
الساعة  تمام  في  االقتراع 
فتح  صباحا،  السابعة 
المراقبين  امام  الصناديق 
ما  برؤية  تسمح  بطريقة 
الصندوق  قفل  بداخلها، 

السماح  األحمر،  بالشمع 
ختم  بمشاهدة  للمراقبين 
من  للتأكد  التنفيذي  المكتب 

سالمته.

من  	  %80 من  أكثر  إن 
المرشحين  ووكالء  المراقبين 
وسائل  وممثلي  والصحفيين 
بالدخول  لهم  ُسمح  اإلعالم 

الى محطة االقتراع بسهولة.

االقتراع  	 مراكز  من   %69 ان 
االقتراع  عملية  فيها  جرت 
السالمة  ضمانات  توفر  مع 
الصحية الخاصة بمنع انتشار 

فيروس كورونا.

ان أكثر من 65% من مسؤولي  	

تمت  التي  االقتراع  محطات 
مع  تعاملوا  الرقابة  فيها 
واالعتراضات  الشكاوى 
المواطنين  من  تصلهم  التي 
ووكالء المرشحين والمراقبين 

ووّثقوها بالشكل السليم.

االقتراع  	 مراكز  أغلب  في 
بذكر  أعضائها  أحد  قام 
الخاصة  األساسية  التعليمات 
باالقتراع للناخب عند إعطائه 
ذلك  في  بما  االقتراع،  ورقة 
الحبر  قلم  استخدام  ضرورة 
االقتراع  الموجود خلف ساتر 
المربع  داخل  للتأشير  فقط 
أي  تدوين  عدم   ،)%100(
ورقة  على  أخرى  عالمة 
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إجراء  عدم   ،)%67( االقتراع 
االقتراع  ورقة  تعديل على  أي 
)67%(، إشعار الناخب انه إذا 
أخطأ اثناء تأشيره على ورقة 
الى  اعادتها  بإمكانه  االقتراع 
واحدة  واخذ  االقتراع  طاقم 

أخرى بديلة )%72(.

من  	  %89 عن  يقل  ال  ما  ان 
رؤساء محطات االقتراع قاموا 
المقترع  إبراز  من  بالتأكد 
به،  الخاصة  التعريف  لوثيقة 
اسم  وجود  من  تأكدوا  و%91 
المقترع في سجالت االقتراع، 
ختم  من  تأكدوا  منهم  و%84 
ورقة االقتراع لحظة تسليمها 

للناخب.

ان أكثر من 97% من المقترعين  	
اشروا على ورقة االقتراع خلف 
للتأشير  المخصص  الساتر 

على ورقة االقتراع.

أن )69%( من رؤساء محطات  	
ان  من  تأكدوا  قد  االقتراع 
أو  )األمي  المقترع  مرافق 
ذوي اإلعاقة( قد أشر على ما 

يمليه عليه المقترع.

الشرطة  	 افراد  من   %61 ان 
بلباسهم  تواجدوا  الذين 
داخل  واسلحتهم  الرسمي 
محطة االقتراع كان بناء على 
المحطة،  رئيس  من  طلب 
المراقبون  يكن  لم  حين  في 
من   %32 ان  من  متأكدين 
أفراد الشرطة الذين تواجدوا 
االقتراع  محطات  داخل 
واسلحتهم  الرسمي  بلباسهم 
كانوا يتواجدون بناء على طلب 

رئيس المحطة. 

الذين  	 المقترعين  عدد  بلغ 

مرافقين  معهم  احضروا 
التي  االقتراع  محطات  في 
الفترة  في  للرقابة  خضعت 
التي تواجد فيها المراقب 74 
مقترعا، 20 مقترعا منهم من 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

ووكالء  	 المراقبين  عدد  تراوح 
المرشحين الذين تواجدوا في 
وجود  لحظة  االقتراع  محطة 
 15-1 بين  الهيئة  مراقب 

مراقبا و/أو وكيل مرشح.

االقتراع  	 مراكز  من   %70 إن 
الدخول  في  أولوية  أعطت 
االقتراع  أجل  المركز من  الى 
ذوي  واألشخاص  السن  لكبار 

اإلعاقة والحوامل.

المراقبين  	 من   %100 ان 
أكدوا على وجود أعضاء لجنة 
الشرطة  افراد  أو  االقتراع 
في  المقترعين  لمساعدة 
في  أسمائهم  عن  البحث 

السجالت.

من  	 أكثر  في  الشرطة  رجال 
87% من مراكز االقتراع التي 
بأداء  قاموا  للرقابة  خضعت 
لحماية  بهم  المنوط  الدور 
ذلك  في  بما  االقتراع  عملية 
حول  واضح  بشكل  التواجد 
مراكز االقتراع، عدم تدخلهم 
في عملية االقتراع، تواجدهم 
باب  من  مناسبة  مسافة  على 
مع  التعامل  االقتراع،  محطة 
خارج  على  الناخبين  تزاحم 
مراعاتهم  االقتراع،  محطة 
الصحية  السالمة  إلجراءات 
خالل التعامل مع المواطنين.

مراقبي  	 من  فقط   %24 ان 
ال  انه  متأكدين  كانوا  الهيئة 
االقتراع  مركز  في  يتواجد 

أفراد من األمن من غير جهاز 
بحماية  المكلفة  الشرطة 
ان  حين  في  االقتراع،  عملية 
26% منهم أكدوا وجود أفراد 
االخرى  األمنية  األجهزة  من 
لم  و%47  االقتراع،  مركز  في 

يكونوا متأكدين.

أكدوا  	 المراقبين  ان 84% من 
بلباس  أفراد  على عدم وجود 
في  أسلحة  يحملون  مدني 
أحد  داخل  او  االقتراع  مركز 

محطاته.

أكدوا  	 المراقبين  إن 83% من 
خاصة  منشورات  توفر  على 
بالسالمة العامة داخل محطة 

االقتراع وخارجها.

االقتراع  	 مراكز  من   %68 إن 
تحدث  ولم  الهدوء  فيها  ساد 

فيها اعمال فوضى أو عنف.

الهيئة باستمرار  	 أفاد مراقبي 
يوم  في  االنتخابية  الدعاية 
في   %48 بنسبة  االقتراع 
في  و%26  االقتراع  مراكز 
االقتراع.  مركز  محيط 
والالفت لالنتباه ان 26% من 
تمت  التي  االقتراع  محطات 
دعاية  قد جرت  فيها  الرقابة 

انتخابية داخلها.

كما أكدت التقارير التقييمية العامة 
الهيئة  مراقبي  بعض  وضعها  التي 
االنتخابية  الدعاية  استمرار  عن 
التي  المحلية  الهيئات  كافة  في 

راقبوا عليها.

أوراق )3(  بفرز  يتعلق  فيما   
االقتراع

من  المحدود  العدد  إطار  في 
مرحلة  غطت  التي  االستمارات 
تمت  فقد  االقتراع،  أوراق  فرز 

فصلية االنتخابات المحلية
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100% من إجراءات الفرز بحضور 
بعض المراقبين ووكالء المرشحين 
في  وان  الصحافة.  أفراد  وبعض 
شهدها  التي  الحاالت  من   %100
ورقة  قراءة  تم  قد  المراقبين 
الحضور،  مسمع  على  االقتراع 
ووكالء  للمراقبين  وسمح 
االطالع  في  الراغبين  المرشحين 
حين  في  االقتراع.  أوراق  على 
تقديم  مراقبيها  من   %33 الحظ 
االقتراع  محطة  لرئيس  شكاوى 
لم  حين  في  الفرز،  مرحلة  خالل 

يلحظ ذلك 67% منهم.

استنتاجات وتوصيات

االستنتاجات
من مجمل عملية انتخابات المرحلة 
الهيئات  مجالس  من  األولى 
المحلية، ترى الهيئة انه في اإلطار 
االنتخابات  هذه  ان  ورغم  العام 
وفي مرحلتها األولى ال تمثل سوى 
قدر بسيط من إعمال حق اإلنسان 
بمفهومه  السياسية  المشاركة  في 
ابعد  باألساس )10% على  الواسع 
وبجهد  عملت  انها  اال  تقدير(، 
حثيث على ممارسة دورها الرقابي 
على ما تم من االنتخابات، وسجلت 

االستنتاجات التالية:

من  	 المرحلة  هذه  تشمل  لم 
سوى  المحلية  االنتخابات 
من  فقط   %30 من  يقرب  ما 
المحلية  الهيئات  مواطني 
الضفة  في  الفلسطينية 
وُحرم  غزة،  وقطاع  الغربية 
المواطنين  من   %70 من  أكثر 
من ممارسة حقهم في الترشح 

واالنتخاب في هذه المرحلة.

من  	  %59 من  يقرب  ما  عزف 
مواطني الهيئات المحلية تلك 
عن ممارسة حقهم في الترشح 
و/ أو في االنتخاب )16% من 
أي  يقدم  لم  المحلية  الهيئات 
من   %43 انتخابية+  قائمة 
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الهيئات المحلية قدموا قائمة 
انتخابية واحدة(، لم تعتمد اية 
هيئة   60 في  انتخابية  قائمة 
التي   376 أصل  من  محلية 
انتخاباتها  بإجراء  لها  سمح 
األولى،  مرحلتها  في  المحلية 
انتخابية  قائمة  واعتمدت 
هيئة   162 في  فقط  واحدة 
عن  الحقا  أعلن  محلية، 
مقاعد  بكافة  بالتزكية  فوزها 

المجلس. 

مشاركة  	 نسبة  ارتفعت 
انتخاب  في  المواطنين 
التي  الهيئات  في  ممثليهم 
االنتخابات  فيها  جرت 
في  المشاركة  بحجم  مقارنة 
السابقة.  المحلية  االنتخابات 
المشاركة  نسبة  بلغت  فقد 
في العام 2021 ال )67% من 
كانت  حين  في  المسجلين(، 
في  المشاركة  نسبة  بلغت  قد 
 2017 المحلية  االنتخابات 
من   )%53.9( نسبته  ما 
اجمالي من يحق لهم االقتراع، 
االنتخابات  في  و)%54.9( 
العام  في  التي جرت  المحلية 

.2012

مخالفات  	 الهيئة  تسجل  لم 
ممارسة  على  بالغ  تأثير  ذات 

واالنتخاب  الترشح  في  الحق 
والترشح  التسجيل  في مرحل 

واالقتراع والفرز.

هذه  	 في  الهيئة  طبقت 
االنتخابات  من  المرحلة 
التجريبية  األداة  المحلية 
يوم  استمارة  في  المتمثلة 
االقتراع. وقد تم قياس نتائج 
أسئلة هذه االستمارة وفق قيم 
علمية،  مئوية  ونسب  رقمية 
حيث تبين من هذه النتائج ان 
مقبولة  كانت  االقتراع  عملية 
في  االنسان  لحق  ومحققة 
المشاركة السياسية من خالل 
الترشح واالنتخاب رغم بعض 
سجلتها  التي  المالحظات 
االقتراع  عملية  مراحل  في 

المختلفة. 

التوصيات
لحقوق  	 المستقلة  الهيئة  تؤكد 

اإلنسان على ضرورة استكمال 
والسيما  الرسمية  الجهات 
للجهود  الوزراء،  مجلس 
مستوى  رفع  الى  الهادفة 
المشاركة  في  الحق  إعمال 
الترشح  خالل  من  السياسية 
المرحلة  وتنفيذ  واالنتخاب 
الثانية من االنتخابات المحلية 

في شهر آذار من العام القادم.

ضرورة  	 على  الهيئة  تؤكد 
تهيئة  على  بجد  العمل 
المختلفة  الحقوقية  الظروف 
التحضير  مرحلة  خالل 
من  الثانية  المرحلة  إلجراء 
لما  المحلية،  االنتخابات 
تعطيه  ولما  أهمية  من  لذلك 
من مؤشر على إمكانية تجاوز 
إنجاح  اجل  من  معيقات  أي 
عقد انتخابات عامة )رئاسية 

وتشريعية(.

استكمال  	 على  العمل  ضرورة 
الالزمة  القانونية  اإلجراءات 
تتم  الذي  القانون  لتعديل 
مجالس  انتخاب  عملية  وفقه 
والسيما  المحلية،  الهيئات 
عليها  المتوافق  التعديالت 
السياسية  األحزاب  من 
الحقوقية  والمؤسسات 
العام  منذ  الرسمية  والجهات 

.2013

ضرورة نشر األسس والمعايير  	
المستندة  الدقيقة  التفصيلية 
التي  العامة  الشروط  إلى 
تعيين  في  القانون  حددها 
لمراكز  االنتخابية  الطواقم 
في  واالقتراع  التسجيل 

المحافظات المختلفة.
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تجربة الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان 
المظالم« في الرقابة على االنتخابات

المحامي معن دعيس

ُشـّكلت الهيئة المسـتقلة لحقوق اإلنسـان »ديوان المظالم« في العام 1993 مع بدايات قيام السـلطة الوطنية الفلسـطينية 
بموجـب القـرار رقـم 59 لسـنة 1994. وقـد منحـت بموجـب المـادة 3 مـن هـذا القـرار مهمـة »متابعـة وضمـان توافـر 
متطلبـات صيانـة حقـوق اإلنسـان فـي مختلـف القوانيـن والتشـريعات واألنظمـة الفلسـطينية وفـي عمـل مختلـف الدوائـر 

واألجهـزة والمؤسسـات فـي دولـة فلسـطين ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية«. 

تقريرهـا  الرسـمية، وتقديـم  اإلدارات  وعملـت منـذ تأسيسـها علـى مراقبـة حالـة حقـوق اإلنسـان فـي عمـل مختلـف 
السـنوي عـن حالـة حقـوق االنسـان الـى رئيـس دولـة فلسـطين، والـى المجلـس التشـريعي ومجلس الـوزراء الفلسـطينيين. 
كمـا نـص القانـون االساسـي لسـنة 2002 فـي المـادة )31( منـه علـى تشـكيل هـذه المؤسسـة، وعلـى ان يتـم وضـع القانون 

شتاء 2022

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«     15   



واختصاصاتهـا،  ألعمالهـا  المنظـم 
لرئيـس  تقاريرهـا  تقـدم  وان 
السـلطة الوطنية الفلسـطينية والى 

التشـريعي.  المجلـس 

بالفعـل   2005 العـام  فـي  تـم  وقـد 
قانـون  مشـروع  مسـودة  وضـع 
لحقـوق  الوطنيـة  المؤسسـة  هـذه 
المجلـس  قبـل  مـن  االنسـان 
هـذا  ان  غيـر  السـابق،  التشـريعي 
لـم يُسـتكمل بعـد. علمـا  المشـروع 
بـأن مسـودة هـذا المشـروع أناطـت 
بالهيئـة مهمـة الرقابـة علـى اعمـال 
الجهـات الرسـمية لحقـوق االنسـان 
فـي سياسـاتها وتشـريعاتها بمـا في 
المشـاركة  فـي  االنسـان  حـق  ذلـك 

السياسـية. 

ومنحـت القوانيـن الوطنيـة الهيئـة، 
المجتمـع  مؤسسـات  مـن  وغيرهـا 
علـى  الرقابـة  صالحيـة  المدنـي، 
مراحلهـا،  كافـة  فـي  االنتخابـات 
المشـرفة عليهـا  الجهـات  وألزمـت 
بشـفافية  االنتخابـات  تجـري  بـان 
للمراقبيـن  تسـمح  وعالنيـة 
والصحفييـن بالرقابـة الفاعلـة على 

مراحلهـا.1  كافـة 
االنتخابـات  قانـون  مـن   )113( المـادة  نصـت   1
تجـري   .1« علـى:   2005 لسـنة   9 رقـم  العامـة 
العمليـات االنتخابيـة بجميـع مراحلهـا المنصـوص 
عليهـا فـي القانـون بشـفافية وعالنيـة بمـا يضمـن 
العمليـات  هـذه  مراقبـة  مـن  المراقبيـن  تمكيـن 
فـي جميـع مراحلهـا، لتمكيـن مندوبـي الصحافـة 
يتـم   .2 االنتخابـات.  هـذه  تغطيـة  مـن  واإلعـالم 
اعتمـاد المراقبيـن المحلييـن والدولييـن ومندوبـي 
الصحافـة واإلعـالم المحلييـن والدولييـن مـن قبل 
بطاقـة  اللجنـة  هـذه  وتصـدر  االنتخابـات،  لجنـة 
اعتمـاد لمـن يطلبهـا منهـم. 3. على جميع الهيئات 
أحـكام هـذا  بتنفيـذ  يقومـون  الذيـن  واألشـخاص 
جميـع  تقديـم  الشـرطة  أفـراد  وعلـى  القانـون، 
التسـهيالت لـكل مـن يحمـل بطاقـة اعتمـاد وفـق 

مـا ذكـر فـي الفقـرة )2( أعـاله«.

بشـأن  بقانـون  القـرار  مـن   )70( المـادة  ونصـت 
االنتخابـات العامـة لعـام 2007 علـى: »1. تجـري 
العمليـات االنتخابيـة بجميـع مراحلهـا المنصـوص 
بمـا  وعالنيـة  بشـفافية  القانـون  هـذا  فـي  عليهـا 
مـن  اإلعـالم  ووسـائل  المراقبيـن  تمكيـن  يضمـن 
مراحلهـا،  جميـع  فـي  العمليـات  هـذه  مراقبـة 
وتمكيـن مندوبـي الصحافـة واإلعـالم مـن تغطيـة 
المراقبيـن  اعتمـاد  يتـم   .2 االنتخابـات.  هـذه 
الصحافـة  ومندوبـي  والدولييـن  المحلييـن 
واإلعـالم المحلييـن والدولييـن مـن قبـل اللجنـة، 
وتصـدر اللجنـة بطاقـة اعتمـاد لمـن يطلبهـا منهـم 
وفقـاً لإلجـراءات الخاصـة بذلـك. 3. علـى جميـع 
بتنفيـذ  يقومـون  الذيـن  واألشـخاص  الهيئـات 
أحـكام هـذا القانـون، وعلـى أفراد الشـرطة تقديم 

مارسـت  العملـي،  المسـتوى  علـى 
الفعليـة  الرقابـة  عمليـة  الهيئـة 
األولـى  المحليـة  االنتخابـات  علـى 
علـى  فلسـطين  فـي  جـرت  التـي 
مراحـل فـي األعـوام 2005-2004، 
الثانيـة عـام  المحليـة  واالنتخابـات 
فـي  جـرت  التـي  والثالثـة   ،2012
العـام  فـي  والرابعـة   ،2017 العـام 
2021-2022. هـذا باإلضافـة الـى 
رقابتها على االنتخابات التشـريعية 
واالنتخابـات   2006 الثانيـة 

.2005 الثانيـة  الرئاسـية 

علـى  تلـك  رقابتهـا  خـالل  وعملـت 
العمليـات  مراحـل  كافـة  مراقبـة 
فيهـا  بمـا  المذكـورة،  االنتخابيـة 
مـن مراجعـة التشـريعات المتعلقـة 
الناخبيـن  تسـجيل  باالنتخابـات، 
االنتخابيـة،  والدعايـة  وترشـحهم، 
والحمايـة االمنيـة الموفـرة للعمليـة 
وكذلـك  بكاملهـا.  االنتخابيـة 
االقتـراع  مرحلـة  علـى  الرقابـة 
ثـم  ومـن  النتائـج.  وإعـالن  والفـرز 
ايـة  اجـراء  باتجـاه  الدفـع  متابعـة 
تعديـالت علـى القوانيـن التي جرت 
بموجبهـا هـذه االنتخابـات لتفـادي 
وقـوع المشـكالت التـي وقعـت فـي 
تلـك  بسـبب  السـابقة  االنتخابـات 

القوانيـن. 

العمليـة  هـذه  بشـأن  وضعـت  وقـد 
عشـرة  عـن  يقـل  ال  مـا  الرقابيـة 
لكافـة  فيهـا  عرضـت  تقاريـر 
المراحـل  تخللـت  التـي  اإلشـكاالت 
االنتخابيـة المختلفـة ووضعـت فيها 
عشـرات التوصيـات الموجهـة الـى 
الجهـات الرسـمية فـي الدولـة مـن 

جميـع التسـهيالت لـكل مـن يحمـل بطاقـة اعتمـاد 
وفـق مـا ذكـر فـي الفقـرة )2( أعـاله«. 

انتخـاب  قانـون  مـن   )58( المـادة  نصـت  كمـا 
علـى:  وتعديالتـه   2005 لسـنة  المحليـة  الهيئـات 
»للمراقبيـن ووكالء القوائـم االنتخابيـة الحـق فـي 
وفقـاً  كافـة،  االنتخابيـة  العمليـة  مراحـل  مراقبـة 
الصـادرة  والتعليمـات  واألنظمـة  القانـون  ألحـكام 

بمقتضـاه«.

تشـريعية  إصالحـات  اجـراء  أجـل 
وإدارية أّثرت على قدرة المواطنين 
علـى ممارسـة حقهـم فـي الترشـح 

واالنتخـاب.2

مـا يمكـن ان نلخصـه عـن عمليـات 
المختلفـة  المحليـة  االنتخابـات 
عـن  يميزهـا  ومـا   )2005-2004(
الالحقـة  المحليـة  االنتخابـات 
فيهـا  المشـاركة  نسـبة  ارتفـاع  هـو 
وانتخابـا  ترشـحا  المواطنيـن  مـن 
ألسـباب كثيـرة أهمهـا انهـا تجـري 
السـلطة  قيـام  منـذ  مـرة  ألول 
معـدل  فـي   %75( الفلسـطينية 
المختلفـة لهـا(، وأنهـا ترافقـت مـع 
 )2005( رئاسـية  انتخابـات  اجـراء 
إلجرائهـا  الماسـة  الحاجـة  نتيجـة 
بسـبب شـغور هـذا المنصـب لوفـاة 
السـابق  الفلسـطيني  الرئيـس 
كذلـك  وترافقـت  عمـار«،  »أبـو 
إلجـراء  موعـد  عـن  اإلعـالن  مـع 
العـام  فـي  تشـريعية  انتخابـات 
2006. ولـم يكـن فيها فـوز بالتزكية 
ان  أهمهـا  سـبب  مـن  ألكثـر  أيضـا 
النظـام االنتخابي الذي جرت وفقه 
هذه االنتخابات هو النظام الفردي 
الذي يسـمح لألفراد بالترشـح على 
بالترشـح  يلـزم  وال  فـردي  أسـاس 
فـي قوائـم، هـذا االمـر الذي اعطى 
التعبيـر  فـي  أوسـع  لألفـراد حريـة 
الترشـح،  خـالل  مـن  اراءهـم  عـن 
الفـوز  فرصـة  اضعـاف  وبالتالـي 
بالتزكيـة لمـن يترشـحون للمجلـس 

لمحلـي.  ا

المجالـس  انتخابـات  عـن  امـا 
 2013-2012 الثانيـة  المحليـة 
-2021 والرابعـة   2017 والثالثـة 
اعقـاب  فـي  جـاءت  فقـد   3،2022

الموقـع  راجـع  التقاريـر  هـذه  علـى  لالطـالع   2
االنسـان- لحقـوق  المسـتقلة  للهيئـة  االلكترونـي 

.www.ichr.ps المظالـم  ديـوان 
لبعـض  إعـادة  انتخابـات  العـام 2019  فـي  جـرت   3

المحليـة. الهيئـات  مجالـس 

فصلية االنتخابات المحلية
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حـدث  الـذي  السياسـي  االنقسـام 
كانـت  الـذي   ،2007 العـام  فـي 
حمـاس  حركـة  سـيطرة  نتيجتـه 
وسـيطرة  غـزة،  قطـاع  إدارة  علـى 
حركـة فتـح وبقيـة أعضـاء منظمـة 
إلدارة  المشـكلة  األخـرى  التحريـر 
إدارة الضفـة  دولـة فلسـطين علـى 
ذلـك  ترتـب علـى  مـا  مـع  الغربيـة. 
هـذه  بيـن  الخـالف  ازديـاد  مـن 
الفريقيـن األساسـيين المسـيطران 
الفلسـطينية  الشـؤون  إدارة  علـى 
بينهمـا،  الثقـة  وانعـدام  العامـة، 
وانعـكاس ذلـك علـى حجم مشـاركة 
المواطنيـن فـي عمليـة االنتخابـات 
المحليـة ترشـحا وانتخابا والسـيما 
المحليـة  االنتخابـات  اجـراء  بعـد 
النسـبي  التمثيـل  أسـاس  علـى 
االنتخابيـة(  )القوائـم  الكامـل 
الفـردي.1  التمثيـل  نظـام  وتوقـف 

 %40 مـن  يقـرب  مـا  ُحـرم  فقـد 
الفلسـطينيين  المواطنيـن  مـن 
فـي  المشـاركة  مـن  غـزة(  )قطـاع 
ترشـحا  المحليـة  االنتخابـات 

اقـر قانـون رقـم )10( لسـنة 2005 بشـأن انتخـاب   1
النسـبي  النظـام  المحليـة  الهيئـات  مجالـس 
)القوائـم( فـي انتخـاب مجالـس الهيئـات المحليـة 
دوقـد جـرت وفـق هـذا القانـون المرحلتيـن الثالثة 
العـام  فـي  المحليـة  االنتخابـات  مـن  والرابعـة 

.2005

الثقـة  النعـدام  ونتيجـة  وانتخابـا. 
ووقـوع  الرسـمية  المؤسسـة  فـي 
بحريـة  مسـت  كثيـرة  انتهـاكات 
فـي  لحقـه  مواطـن  كل  ممارسـة 
مـن  وغيـره  واالنتخـاب  الترشـح 
لمـن  والوعيـد  كالتهديـد  الحقـوق 
ترشـحا  االنتخابـات  فـي  يشـارك 
وتخويـف البعـض والسـيما النسـاء 
مـن المشـاركة فـي الترشـح، ما أدى 
الـى عـدم تمكـن البعض من تشـكيل 
الـذي  القانـون  مـع  تتفـق  قوائـم 
كل  تخصـص  ان  ضـرورة  يشـترط 
قائمـة عـددا مـن المقاعـد للنسـاء 
»الكوتـة«، فقـد انخفضـت مشـاركة 
الترشـح فـي عـدد  المواطنيـن فـي 
الــ%60  المحليـة  المجالـس  مـن 
الضفـة  محافظـات  فـي  األخـرى 
الغربيـة، حيـث لـم يترشـح فـي مـا 
مـن  اكثـر  منهـا   %60 مـن  يقـرب 
هـذه  فـوز  يعنـي  مـا  واحـدة  قائمـة 
ودون  بالتزكيـة،  الوحيـدة  القائمـة 
فـي  لحقهـم  المواطنيـن  ممارسـة 

ممثليهـم.  اختيـار 

نسـبة  تجـاوز  عـدم  وكذلـك 
المحليـة  الهيئـات  فـي  المقترعيـن 
االقتـراع  عمليـة  فيهـا  جـرت  التـي 
الـى مـا يقـرب مـن 54% مـن عـدد 

االقتـراع. لهـم  يحـق  مـن  أصـوات 

 هـذا فضـال عـن وجـود عـدد مـن 
الهيئـات المحليـة التـي لـم تترشـح 
)بلغـت  انتخابيـة  قائمـة  ايـة  فيهـا 
الهيئـات  عـدد  مـن   %16 نسـبتها 
بإجـراء  لهـا  ُسـمح  التـي  المحليـة 
االنتخابـات فـي العـام 2021(،2 وتم 
ادارتهـا مركزيـا عبـر تعيـن أعضـاء 
وزارة  قبـل  مـن  المحلـي  مجلسـها 

المحلـي. الحكـم 

االنسـان  حـق  فـان  الختـام،  وفـي 
المشـاركة  فـي  الفلسـطيني 
الحقيقـي  بمفهومـه  السياسـية 
بشـكل  يشـمل  ان  ينبغـي  الـذي 
وطنـي  مجلـس  انتخابـات  أسـاس 
واالنتخابـات الرئاسـية والتشـريعية 
فـي  اعمالـه  يتجـاوز  لـم  والمحليـة 
ابعـد تقديـر له الـ5% من هذا الحق 
مـا بعـد االنقسـام السياسـي. هـذا 
فضـال عـن ان مـا تم مـن هذا الحق 
سـاهمت  كثيـرة  انتهـاكات  رافقتـه 
والـى حـد كبير في تضييق مشـاركة 
المواطـن فـي االنتخابـات المحليـة 

وانتخابـا.  ترشـحا 

ُسـمح لهـذ الهيئـات المحليـة بممارسـة حقهـا فـي   2
المحليـة  االنتخابـات  فـي  واالنتخـاب  الترشـح 

.2022/3/26 فـي  لهـا  التصويـت  المقـرر 

شتاء 2022
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خالل مؤتمر صحفي عقده في الهيئة االئتالف األهلي 
لدعم االنتخابات والرقابة عليها

يطالب بأن تكون االنتخابات المحلية مدخاًل 
لالنتخابات العامة

الذي  الصحفي  المؤتمر  وفي 
الهيئة  مقر  في  االئتالف  عقده 
عام  مفوض  قال  المستقلة، 
عاروري  عصام  األستاذ  الهيئة 
سلسة  كانت  االنتخابات  ان 
بمستوى  وجرت  وإيجابية، 
تكن  ولم  المهنية،  من  عاٍل 
على  تؤثر  جدية  خروق  هناك 
إلى  داعيًا  نتائجها،  او  نزاهتها 
التابعين  المشرفين  تمكين 
المركزية  االنتخابات  للجنة 
القضايا،  بعض  حسم  من 
مراكز  بعض  مواءمة  وضرورة 
كبار  احتياجات  مع  االقتراع 

ذوي  من  واألشخاص  السن 
االحتياجات الخاصة، باإلضافة 
االكتظاظ في  تكرار  إلى تجنب 
معرفة  وتسهيل  المراكز،  بعض 

الناخبين أرقامهم ومواقعهم.

مقاعد  بتراجع  يتعلق  وفيما 
المحلية،  المجالس  النساء في 
المرأة  جمعية  مديرة  قالت 
للتنمية  الفلسطينية  العاملة 
باءت  لألسف  خريشة،  آمل 
النسوية  الحركة  محاوالت 
بتعديل  يتعلق  بالفشل فيما 
الحكم  في  االنتخابات  قانون 

المحلي لرفع الكوتة النسوية لـ 
30 بالمئة كحد أدني على طريق 

المساواة بين الرجل والمرأة.

بكرامة  يمس  ذلك  أن  واعتبرت 
المرأة التي لديها ارادة سياسية 
لخدمة المواطنين والمواطنات 
كما  العام.  الشأن  في  والعمل 
السلوك  بمدونة  يمس  أنه 
االنتخابات  لجنة  وقعتها  التي 
واحزاب  مع مؤسسات  المركزية 
بالعنف  يتعلق  فيما  ووزارات 
العنف  على  القائم  االنتخابي 

االجتماعي.

االئتالف األهلي لدعم االنتخابات والرقابة عليها يؤكد أن المرحلة األولى من االنتخابات المحلية 
إلجراء  مدخال  تكون  بأن  وطالب  االنتخابية،  العملية  تمس  خروقات  ودون  ومهنية  بسالسة  جرت 

االنتخابات العامة الفلسطينية )تشريعية، رئاسية، مجلس وطني(.

فصلية االنتخابات المحلية
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أما مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي األعرج، 
بنجاح  الفلسطينية  الساحة  في  وقع  ايجابي  تطور  هناك  إن  فقال 
المحافظة  يجب  لذلك  المحلية،  االنتخابات  من  األولى  المرحلة 
على دورية االنتخابات، مضيفًا أن من حق المواطن ممارسة العملية 
االنتخابية باعتبار أن االنتخابات أداة للتغير وترتيب البيت الفلسطيني 
وتعزيز االنتخابات العامة باعتبارها عملية وطنية ديمقراطية وفرصة 
لتبقى  القدس  وضمان  االحتالل  لتحدي  ووسيلة  االنقسام،  إلنهاء 

بقلب العملية االنتخابية رغم انف االحتالل.

شتاء 2022
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سجل خروقات 
وقدم جملة توصيات عامة وقانونية

تقرير )مرصد( حول االنتخابات المحلية 
في دورتها الرابعة

األولى  المرحلة  )الرقابة على  للديمقراطية واالنتخابات )مرصد( تقريره حول  العربي  العالم  أصدر مركز 
وأنظمة  إجراءات  قانونية،  مراجعة  تناول:  والذي   ،)2022-2021 الرابعة  دورتها  في  المحلية  االنتخابات  من 
لجنة االنتخابات المركزية، سير العملية االنتخابية، مالحظات على مرحلة الترشح، قوائم التذكية، الدعاية 
االنتخابية، االقتراع والفرز، وجملة من الخروقات وقعت يوم االقتراع سجلتها اللجنة األهلية للرقابة على 
االنتخابات، التوصيات، والتي جاءت على الصعيد السياسي العام، وعلى المستوى القانوني، وعلى مستوى 

اإلجراءات واألنظمة، والتوصيات العامة.

ملخص تقرير
تحيي اللجنة األهلية للرقابة على االنتخابات جهود لجنة االنتخابات المركزية بأعضائها وادارتها موظفي 
وطواقم مراكز االقتراع، على جهودهم في إنجاح يوم االنتخابات. بالمجمل سارت العملية االنتخابية بشكل 

سلس دون مخالفات جوهرية من الممكن أن تؤثر على نتيجة االنتخابات.

تمهيد 
لديها طويل  الرقابة  فريقي  وعبر  االهلية  اللجنة  قامت 
االمد وقصير االمد بمتابعة العملية االنتخابية منذ صدور 
قرار مجلس الوزراء في 2021/9/6، الذي حدد موعد 
المرحلة االولى لالنتخابات المحلية يوم 2021/12/11. 
المدني  المجتمع  مؤسسات  بقية  مع  اللجنة  وشاركت 
واالنتخابات  للديمقراطية  العربي  العالم  مرصد  بجهود 
في  وعقدها  االنتخابات  في  المرحلية  إللغاء  بالضغط 
لجنة  مبادرة  مع  الوزراء  مجلس  وتجاوب  واحد،  يوم 
االنسان  لحقوق  المستقلة  والهيئة  المركزية  االنتخابات 

بتحديد موعد المرحلة الثانية لالنتخابات المحلية.

بعد قرار مجلس الوزراء قام اللجنة االهلية عبر المرصد 
بتدريب فريق رقابة طويل االمد مكون من 30 مراقب، 
دور  على  تدريبهم  تم  الفلسطينية،  المحافظات  كل  من 

االنتخابات  قانون  على  بالتركيز  االمد  طويل  المراقب 
خلفية  المركزية،  االنتخابات  لجنة  اجراءات  المحلية، 
عن قانون الهيئات المحلية، االنتخابات المحلية السابقة 

واالستمارات المعدة للمراقبين طويلي األمد.

وقاموا  المحافظة  صعيد  على  كفرق  المراقبون  عملت 
بزيارة ما ال يقل عن 230   موقع ضمن قائمة المجالس 
القروية والبلدية المصنفة )ج( التي شملها قرار مجلس 

الوزراء باالنتخابات في المرحلة االولى.

المراجعة القانونية 
لالنتخابات  الناظم   2005 لسنة   10 رقم  قانون  شهد 
لكن   ،2005 في  اقراره  منذ  تعديالت  عدة  المحلية 
هذه التعديالت لم تقاصر كل اوجه القصور والمطلوب 
التعديالت  بعض  على  انصبت  إذا  القانون  لتحديث 

فصلية االنتخابات المحلية
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في  التعديل  اجازة  مثل  الجزئية 
بتجزئة  الوزراء  لمجلس   2012
والتعديل  المحلية.  االنتخابات 
مختصة  محكمة  اعتماد  الثاني 
عن  عوضا  االنتخابات  لقضايا 

محاكم البداية.

التعديالت المطلوبة يجب أن تشمل 

االنتخابي . 1 النظام  مراجعة 
النسب  بالتمثيل  المتمثل 
ارتبط  اذ  المغلقة،  والقائمة 
اتجاه  سابقا  القانون  تعديل 
هذا النظام من قبل االحزاب 
الدورات  ولكن  السياسية 
-2012( الثالثة  االنتخابية 
ان  اثبتوا  و2021(   2017
لم  والفصائل  االحزاب 
انما  النظام،  هذا  من  تستفد 
استغلت العائالت هذا النظام 
العمليات  على  وسيطرت 
المجالس  في  االنتخابية 
المصنفة  والبلدية  القروية 
فان  المواطنين  وبرأي  )ج( 
هذا النظام يفرض قائمة بما 
تشجع  وال  ضعف  من  تحمله 
في  االنخراط  على  الكفاءات 
والترشح  االنتخابية  العملية 
ويفضل  المحلية.  للمجالس 
قطاع واسع من الجمهور الذي 
الى  العودة  الى  به  تم االلتقاء 

نظام االغلبية البسيطة.

وجود . 2 وعدم  الترشح  شروط 
ضوابط لمسألة القرابة شكل 
اشكالية وتغاضى عن تضارب 
الى  عائالت  ودفع  المصالح 
الدرجة  من  بقرابة  الترشح 
االولى والثانية وهو ما يشكل 
الفرص  لتكافؤ  مخالفة 
للمجالس  الكفاءات  والختيار 

المحلية.

القانون . 3 زال  ما  الترشيح  سن 
سنة   25 ال  سن  يشترط 
المطالبات  رغم  للترشح، 
الثالثة  الدورة  منذ  الشبابية 
هذا  الترشيح.  سن  بتخفيض 
باإلضافة الى التوجه العالمي 
ل  الترشيح  سن  لتخفيض 
الشباب  لتشجيع  عاما   18
الحياة  في  المشاركة  على 

السياسية.

القرارات . 4 رغم  المرأة،  تمثيل 
الرسمية الصادرة عن المجلس 
الوطني الفلسطيني والمجلس 
تمثيل  نسبة  ان  اال  المركزي 
تبادر  ولم  تتغير  لم  المرأة 
االحزاب وال القوى والفصائل 
التي وقعت على ميثاق شرف 

لرفع تمثيل المرأة الى %30.

باشتراط . 5 القانون  تعسف 
المترشحة  القائمة  قبول 
من   1 زائد  النصف  بعدد 
المحلية،  الهيئة  اعضاء  عدد 
بعض  على  عبئاً  يشكل  مما 
االفراد الذين يرغبون بالترشح 
ومضطرين الى تجنيد اشخاص 
اخرين حتى لو يكونوا متوافقين 

على االولويات.

يضع . 6 او  القانون  يعالج  لم 
شروط العتماد قوائم التزكية، 
ارتفاع  استمرار  الى  ادى  مما 
تعتمد  التي  الهيئات  عدد 
ولم  واحدة،  قائمة  فيها 
المواطنين  حق  القانون  يعالج 
مستقبل  رسم  في  باالشتراك 
الهيئة المحلية التي تقدم لهم 

الخدمات.

رسوم . 7 مبلغ  القانون  اشترط 
ورسوم  القوائم  لتسجيل 
المجالس  بين  وساوى  تأمين 
المعقول  غير  فمن  المختلفة، 

ان تدفع قائمة لمجلس قروي 
ما  مثل  محدود  سكانه  عدد 
لمدينة  مترشحة  قائمة  تدفع 
بعشرات  يعد  ناخبيها  وعدد 
االالف وبعضها مئات االالف.

لكن . 8 االمية  مع  القانون  تعامل 
لم يتعامل مع من يدعي االمية، 
الدورات  خالل  ثبت  ما  وهو 
الهيئات  في  االربعة  االنتخابية 
وسائل ضغط  وتعتبر  المحلية، 
االمية  الدعاء  الناخبين  على 
وبالتالي مصادرة حقهم المكفول 

بالقانون باختيار من يمثلهم.

قانوني . 9 لنص  القانون  يفتقد 
للصرف  االعلى  الحد  يحدد 
على الحمالت االنتخابية، وهو 
ما يتعارض مع تكافؤ الفرص 
االصوات  شراء  مسالة  ومع 
بصورة غير مباشرة، ولم يلزم 
القانون القائمة بتقديم تقرير 

مالي مدقق.

يفتقد القانون ألليات التعامل . 10
التواصل  وسائل  مسألة  في 
العملية  خالل  االجتماعي 

االنتخابية.

يستطيع . 11 ال  من  القانون  حدد 
من  المجالس  الى  الترشح 
بلديات  وموظفي  امن  رجال 
ولكنه  محلي  حكم  ووزارة 
في  الموظفين  كبار  يمنع  لم 
من  الرسمية  المؤسسات 

الترشح لالنتخابات المحلية.

لم يعالج القانون مسألة ترشح . 12
الدرجة  من  قريب  له  شخص 
االولى يعمل في منصب اداري 
مما  المحلية،  الهيئة  في  مهم 
يمكن ان ينتهك مبدأ تضارب 
داخل  التصويت  في  المصالح 

الهيئة المحلية.

شتاء 2022
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إجراءات وأنظمة لجنة 
االنتخابات المركزية

القائمة . 1 اسم  توحيد  مسألة 
كافة  في  الفصيل  او  للحزب 
الحزب  تقدم  ان  المواقع، 
متعدد  بأسماء  اللجنة  الى 
يساهم  مختلفة،  مواقع  وفي 
في تشتيت الناخبين من جهة 
حجز  الى  ثانية  جهة  ومن 
ان  اعتبار  على  قائمة  اسم 
هذه القائمة تمثل الفصيل او 
لجنة  وعلى  المحدد،  الحزب 
اصدار  المركزية  االنتخابات 
نظام يتعلق بمسميات القوائم 

لألحزاب.

قائمة . 2 من  أكثر  وجود  مسألة 
لجنة  تحتاج  الحزب،  باسم 
إلى  المركزية  االنتخابات 
يحق  بمن  يتعلق  نظام  تطوير 
له تسمية قائمة باسم الحزب 
هناك  يكون  ال  كي  المعين 
تشتيت اضافة الى انه ال يحق 
للحزب ترشيح أكثر من قائمة 

واحدة في الموقع المحدد.

تغيير اماكن المسجلين، ربطت . 3
اللجنة قراراها باعتماد تغيير 
العنوان  تغيير  على  العنوان 
وهذا  الداخلية،  وزارة  لدى 
السجل  ان  من  الرغم  على 
االنتخابات  لجنة  ملك  هو 
لها  يتيح  ما  وهناك  المركزية 
وثائق  اعتماد  القانون  في 
الناخبين  لتسجيل  محددة 
الراغبين بتغيير عناوينهم دون 
جهد  تتطلب  التي  الداخلية 

وتكلفة لتغيير العناوين.

فيها . 4 بما  االنتخابية  الدعاية 
تكرر  مع  المرأة،  صورة 
النساء  صور  تغييب  مسألة 
بمجسمات  استبدالها  او 
اللجنة  من  يتطلب  واشكال، 
الدعاية  نظام  تطوير 
على  يفرض  بما  االنتخابية 
القائمة نشر صور المرشحات 
القوائم  على  عقوبات  ويضع 
خالل  بالنظام.  تلتزم  ال  التي 
سؤال  تكرر  االخيرة  الدورة 
استخدام  للقوائم  يحق  هل 
في  المحلي  المجلس  مبنى 
الدعاية االنتخابية، والمفرض 

العامة  المؤسسات  ضمن  انه 
منع  على  القانون  ينص  التي 
يتطلب  وهذا  استخدامها، 
كل  ليشمل  النظام  تطوير 
المؤسسات التي يجب تجنيبها 
ويجب  االنتخابية.  الدعاية 
تطوير النظام بما يعطي لجنة 
اتخاذ  في  الحق  االنتخابات 
التدابير والقرارات التي تجبر 
القوائم على االنصياع للقانون 
ونظام الدعاية االنتخابية في 

الهيئات المحلية.

بما . 5 الخاص  النظام  زالت  ما 
وحدود  المال  بمصادر  يتعلق 
ال  بسيط  والتقارير  الصرف 
يرتقي الى اهمية المال وأثره 
أي  في  الفرص  تكافؤ  على 

انتخابات.

اخر . 6 في  االنسحابات  شكلت 
خصوصا  مشكلة  دورتين 
كاملة  قائمة  تواجد  عندما 
وقائمة اقل من العدد وإدراك 
إلمكانيات  المكتملة  القائمة 
مما  الخسارة  او  الفشل 
يدفعها الى االنسحاب كونه ال 

فصلية االنتخابات المحلية
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يوجد نظام للتعامل مع حاالت 
مما  المنافسة  من  االنسحاب 
يعني تأجيل االنتخابات، ومن 
اسماء  يتطلب  لنظام  الممكن 
احتياط على سبيل المثال من 

الحد من هذه الظاهرة.

سير العملية االنتخابية 
أصدرت لجنة االنتخابات المركزية 
االولى  للمرحلة  الزمني  جدولها 
دورتها  في  المحلية  لالنتخابات 
العملية  مراحل  وحددت  الرابعة 

االنتخابية كاالتي

من . 1 التسجيل  مراكز  فتح 
 480 في   ،2021/10/7-3
مركز اقتراع وضمن اجراءات 
اللجنة وطاقم  مقررة من قبل 
عملية  اتمام  على  مدرب 
التسجيل. وبلغ عدد الناخبين 
المؤهلين في المواقع ال 376، 
قروي  مجلس   285 فيها  بما 
 702 )ج(،  بدلي  مجلس  و91 
ألف ناخب وناخبة/ منهم %51 
ذكور 49% اناث. مبادرة لجنة 
االنتخابات المركزية بالوصول 
الى الناخبين بأشكال مختلفة 
المراكز  عبر  فقط  وليس 
وشجع  حفز  مما  المعتمدة، 

الناخبين على التسجيل. 

يوم . 2 افتتحت  الترشح  مرحلة 
2021/10/26 واستمرت الى 
الساعة  حتى   2021/11/4
من  أكثر  تقدمت  ليال،   12
محلية،  هيئة   154 في  قائمة 
قدمت  محلية  هيئة  و162 
هيئة   50 وفي  واحدة  قائمة 
أي  تعتمد  او  تقدم  لم  محلية 
القوائم  عدد  وصل  قائمة. 
في  ترشحت   765 االنتخابية 
أصل  من  محلية  هيئة   329

مجلس  قرار  شملها   376
االولى  المرحلة  في  الوزراء 
-2021 المحلية  لالنتخابات 
 9 اللجنة  ورفضت   .2022
المتطلبات  توفر  لعدم  قوائم 

القانونية في تسجيلها. 

مالحظات على مرحلة الترشح 
في  ألكبر  الدور  العائالت  لعبت 
القوائم،  وتشكيل  الترشح  مرحلة 
كمستقلة  سجلت  قائمة   488 ف 
مقابل 277 قائمة سجلت كحزبية، 
المرحلة  في  المشاركة  واالحزاب 
الجبهة  فتح،  حركة  هي  االولى 
الشعبية،  الجبهة  الديمقراطية، 
النضال  جبهة  الشعب،  حزب 

الشعبي والمبادرة الوطنية. 

نشطت  الترشح،  مرحلة  خالل 
يحاول  كل  واالحزاب  العائالت 
هذه  ميز  وما  االخر،  استخدام 
هي  العائالت  ان  االنتخابات 
بعكس  االحزاب  استخدمت  من 
وفي  السابقة،  االنتخابية  الدورات 
العائالت  قررت  المواقع  من  كثير 
الحزبي  الدعم  الى  حاجتها  عدم 
لتشكيل قائمتها. وفي المواقع التي 
ترشح فيها أكثر من قائمة وعددها 
ترشحت حركة  محلية،  هيئة   154
البناء  باسم  موقع   75 في  فتح 
الجبهة  ترشحت  فيما  والتحرير، 
الديمقراطية في 18 موقع والجبهة 
وحزب  مواقع،   5 في  الشعبية 
والنضال  مواقع،   3 في  الشعب 
والمبادرة  مواقع   4 في  الشعبي 
الوطنية في موقع واحد، وائتالف 
حزبي في 9 مواقع. بينما تقدمت 

العائالت ب 488 قائمة.

أكثر  وفي  قائمة  من  أكثر  سجلت 
ويجب  فتح  حركة  باسم  موقع  من 
بمن  محددة  االلية  تكون  ان 

حزبية،  قائمة  تسجيل  يستطيع 
له  يحق  الحزب  ان  واالساس 
في  باسمه  واحدة  قائمة  تسجيل 

الموقع االنتخابي. 

التزكية 
لعبت عدة أطراف دورا محوريا في 
التوافقية،  التزكية  قوائم  تشكيل 
منها  موقع،   162 عددها  بلغ  التي 
و9  فتح  حركة  باسم  سجلت   117
و36  اخرى  فصائل  مع  تحالفات 
سجلت قوائم عائلية تحت مسمى 
شكلت  العظمى  الغالبية  مستقلة. 
انها  بتوافق عائلي على الرغم من 
سجلت باسم تنظيم سياسي، وكان 
العائالت  في  النفاذة  للشخصيات 
التوافق  قوائم  تشكيل  في  دورا 
وفي الضغط على بعض المبادرين 
للقائمة  منافسة  قائمة  لتشكيل 
هناك  كان  حاالت  وفي  التوافقية، 
دور لوزارة الحكم المحلي بالوصل 
الى توافق، فيما كان هناك ضغوط 
على  العليا  القيادة  من  تنظيمية 
الى  للوصول  التنظيمات  عناصر 
القيادات  رغبة  بعكس  توافقات 
جزء  االقل  على  او  المحلية 
موزعة  مواقع  اشارت  فيما  منها. 
تدخل  على  محافظات  عدة  في 
للوصول  االمنية  االجهزة  عناصر 
ان  الى  االشارة  مع  توافقات،  الى 
األمنية  العناصر  تدخل  مستوى 
من  اقل  كان  االنتخابات  هذه  في 

الدورات االنتخابية السابقة. 

الدعاية االنتخابية 
يتعلق  بما  خروقات  عدة  سجلت 
هو  اساسها  االنتخابية،  بالدعاية 
الدعاية  بدء  بموعد  االلتزام  عدم 
القوائم  وتسابقت  االنتخابية 
التواصل  وسائل  استخدام  على 
االجتماعي في االعالن عن نفسها 
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على  التركيز  مع  برامجها  وعن 
المهنية  القوائم  اعضاء  خلفية 
تم  معدود  مواقع  وفي  والعلمية، 
القوائم  مطبوعات  على  التعدي 
بلصق  او  بإزالتها  اما  االخرى 

ملصقات لقوائم اخرى عليها.

نشر  هو  االنتخابات  هذه  ميز  ما 
اشاعات او اقاويل حول انسحابات 
او  اخرى،  قوائم  في  لشخصيات 
ان هذه القائمة غير مرضي عنها 
الجهات  من  مشروع  أي  تنال  ولن 
بعض  في  ذلك،  بسبب  الرسمية 
متابعة من  ان هناك  المواقع نشر 
للمصوتين  االمنية  االجهزة  قبل 
القرارات  يخالف  من  كل  وسينال 
القوائم  معظم  مختلفة.  بأشكال 
الصمت  يوم  بالدعاية  استمرت 
وابقت  القانون  بخالف  االنتخابي 
في  ومنشوراتها  معلقاتها  على 

مواقعها.

االقتراع والفرز 
االقتراع  مراكز  افتتاح  تابع     
لمراقبة  االهلية  اللجنة  مراقبي 
 150 في  المنتشرين  االنتخابات 
من  موقع،   120 في  اقتراع،  مركز 
وشهد  محلية،  هيئة   154 أصل 
جنين  محافظة  في  واحد  موقع 
عدم مشاركة أي ناخب في العملية 

االنتخابية.

سجلت اللجنة األهلية 
مجموعة من الخروقات التي 

تمت في يوم االقتراع 
لم تقم طواقم مراكز االقتراع . 1

تدل  اشارات  بوضع  االلتزام 
في  االقتراع،  مراكز  على 
راقب  التي  المراكز  معظم 
عليها متطوعي اللجنة االهلية 

لرقابة االنتخابات.

استمرار مظاهر الدعاية باب . 2
مراكز االقتراع وداخل ساحات 
مراكز االقتراع من قبل ممثلي 
القوائم االنتخابية والمرشحين 

في معظم مراكز االقتراع.

مراكز . 3 طواقم  زالت  ما 
المناطق  بعض  في  االقتراع 
الخليل  محافظة  مثل 
مع  تتعامل  ونابلس  وطولكرم 
انها  على  المدارس  ساحات 
وهذا  االقتراع  مراكز  خارج 
الكثير من المشاحنات،  سبب 
واتاح للقوائم ممارسة الدعاية 
الممكن  من  وكان  االنتخابية، 
الكبير  العدد  وجود  يشكل  ان 
خطر  والقوائم  الناخبين  من 

على العملية االنتخابية.

لم تلتزم طواقم مراكز االقتراع . 4
في العديد من المراكز بوضع 
للناخبين،  االرشادية  اللوحات 
اجراءات  في  جاء  ما  بعكس 

االقتراع والفرز.

مراكز . 5 طواقم  تلتزم  لم 
سجل  بوضع  االقتراع 
الناخبين الورقية في ساحات 
عنه  واستعاضت  المركز، 
العلم  مع  التابلت  بجهاز 
االقتراع  اجراءات  دليل  ان 
السجل  على  ينص  والفرز 
الورقي علما ان جهاز التابلت 
المستخدم لهذا الغرض تعطل 

في أكثر من مركز.

محطات . 6 من  العديد  هناك 
االقتراع الضيقة ال يوجد فيها 
كيفما  العملية  لتنفيذ  امكانية 
تنفيذ  تتيح  وبمساحة  يجب 
عملية االقتراع بسالسة ودون 

ضغط بالمكان.

 رغم تشديد لجنة االنتخابات 7. 

اجراءات  دليل  في  المركزية 
اهمية  على  والفرز  االقتراع 
االلتزام باإلجراءات الصحية، 
اال ان اللجان لم تلتزم بتطبيق 
كل  في  الصحي  البروتوكول 

المراكز بنفس المستوى.

لم تلتزم لجان مراكز االقتراع . 8
من  الخاصة  الهواتف  بأخذ 
بعض  في  حدا  مما  الناخبين 
ورقة  تصوير  الى  الناخبين 

االقتراع في أكثر مركز.

االنتخابات . 9 لجنة  اعالن  رغم 
مراكز  موائمة  عن  المركزية 
دخول  لتسهيل  االقتراع 
مراقبي  ان  إال  المعاقين 
العديد  اللجنة االهلية سجلوا 
من الخروقات التي تتعلق بعدم 
وفي  االقتراع،  مراكز  موائمة 
استخدام  تم  المركز  بعض 

الطابق الثاني.

االقتراع . 10 مراكز  بعض  سجلت 
مراكز  الى  امن  رجال  دخول 
الطواقم  تقم  ولم  االقتراع، 
االجراءات  ان  رغم  بمنعهم 
واضحة بعدم السماح بدخول 
الى  بأسلحتهم  األمن  رجال 

مراكز االقتراع.

طواقم . 11 من  البعض  قام 
الشرطة بدور ضابط الطابور 
مما خلق بعض االشكاليات مع 
لجان مراكز االقتراع. ولم تكن 
افراد  الى  المحددة  االدوار 

الشرطة واضحة لهم.

القوائم . 12 وكالء  بعض  قام 
عمل  في  بالتدخل  المرشحة 
بشكل  االقتراع  مراكز  لجان 
المحددة  لألدوار  مخالف 

للوكالء.

اليوم . 13 االقتراع  عملية  شهدت 
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السبت الموافق 2021-12-11 
مخالفة صحية حيث تم احضار 
مصابة كورونا من المشفى الى 
مركز االقتراع في دير سامت-
الخليل، تعريض حياة الناخبين 
والطواقم والمراقبين والوكالء 

الى الخطر.

مراكز . 14 من  العديد  شهدت 
عليه  يطلق  ما  االقتراع 
هذه  خالل  السياسية  االمية 
حيث  المحلية،  االنتخابات 
الناخبين  من  العديد  قام 
واصطحاب  االمية  بادعاء 
مرافق لمساعدته رغم معرفة 
مما  امي  غير  الشخص  ان 

االجراءات  تحديث  يستدعي 
من  تحديد  باليات  الخاصة 

هو/ي االمي/ة.

االقتراع . 15 مراكز  بعض  شهدت 
في  الشرطة  قبل  من  تدخل 
وكالء  بين  نزاعات  فض 
تم  آخر  موقع  وفي  القوائم، 
مسيل  غاز  قنابل  إطالق 
امام  الناخبين  على  للدموع 

مركز االقتراع.

العصر . 16 بعد  ما  ساعات  في 
كانت القاعات باردة، واشتكى 
مراكز  لجان  اعضاء  بعض 
االقتراع من برودة الجو، حيث 

لم تكن وسائل التدفئة متاحة.

في ساعات المساء ايضا ظهر . 17
اضافية  اضاءة  الى  الحاجة 
لما هو موجود، فكانت الكثير 
فيها  تتوفر  ال  المراكز  من 

االضافة الكافية.

شكلت . 18 اخرى  مرة  وفي 
مسألة  المراقبين  بطاقات 
خالفية بخصوص ختم اللجنة 
وبعد  الرقابة،  بطاقات  على 
تدخل المكتب التنفيذي لجنة 
المركزية-المقر  االنتخابات 
للمراقبين  السماح  تم  العام 

بالدخول. 

التوصيات
على الصعيد السياسي العام 

أهمية االعداد الجيد ألي انتخابات 
واالخذ  محلية،  او  عامة  سواًء 
المجتمعية،  الحالة  االعتبار  بعين 
السياسية  القوى  تتفق  ان  واهمية 
العملية  انجاح  على  واالجتماعية 
االيجابية  الروح  وضخ  االنتخابية 

فيها.

على المستوى القانوني
االنتخابات  قانون  اخضاع  يجب 
المحلية وتعديالته الى نقاش معمق 
وتعديالت شاملة، أو عدم االستكانة 
الى تعديالت محدودة كما في المرات 
النظام  يخض  ان  ويجب  السابقة، 
حول  وحوار  تحليل  إلى  االنتخابي 
النظام االفضل لالنتخابات المحلية 
االنتخابية  التجارب  الى  استنادا 
االعتبار  بعين  واالخذ  السابقة، 
التزامات رفع نسبة مشاركة المرأة 
وادخال  الترشيح،  سن  وتخفيض 
مواد لها عالقة بالمال واالعالم بما 

فيه اإلعالم االجتماعي.

على مستوى اإلجراءات 
واألنظمة

االنتخابات  لجنة  من  يتطلب 
واالدلة  االنظمة  تطوير  المركزية 
من  المتراكمة  الخبرات  على  بناء 
الدورات االنتخابية، سواًء ما يتعلق 
بالترشيح او الدعاية االنتخابية بما 
االجتماعي.  واالعالم  المال  فيها 
منع االحزاب من تسجيل أكثر من 

قائمة في الموقع باسمه 

توصيات عامة
قبل . 1 االقتراع  مراكز  فحص 

اختيارها للتأكد من صالحية 
مركزاً  لتكون  المدرسة 

لالقتراع.

أهمية تطوير وسائل التدريب . 2
ورؤساء  بطواقم  الخاصة 
وفهم  لإللمام  االقتراع  مراكز 
إجراءات  دليل  تنفيذ  آليات 

االقتراع والفرز.

أفراد . 3 تدريب  من  التأكد 

االقتراع  مراكز  أمام  الشرطة 
المحدد،  دورهم  بمعرفة 
مع  التعامل  آلية  وكذلك 
أن  الممكن  من  التي  الحاالت 

تحدث أمام مراكز االقتراع.

اخالء . 4 من  التأكد  أهمية 
ساحات  داخل  من  الناخبين 

مراكز االقتراع.

أهمية التأكد من االضاءة في . 5
مراكز االقتراع.

األولى . 6 الطوابق  اعتماد 
للتأكد  االقتراع  مراكز  من 
السن  لكبار  مواءمتها  من 

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

تطبيق . 7 من  التأكد  أهمية 
بصرامة  السالمة  إجراءات 

في مراكز االقتراع كافة.

الصارم . 8 التطبيق  أهمية 
لمسألة الهاتف لدى الناخبين 
حجر  إلى  ادخاله  ومنع 

االقتراع. 

شتاء 2022

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«     25   



مذكرة تفاهم حول الحريات االنتخابية

وقعتها الهيئة المستقلة واالئتالف األهلي لدعم 
االنتخابات والرقابة عليها ولجنة االنتخابات

وقعت لجنة االنتخابات المركزية والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« واالئتالف األهلي لدعم 
االنتخابات والرقابة عليها، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنسيق الجهود في مجال دعم العملية االنتخابية وتذليل 
النساء  خاصة  المواطنين  وتثقيف  توعية  في  والمساهمة  عليها  الشاملة  والرقابة  تواجهها،  التي  العقبات 

والشباب وتشجعيهم على المشاركة باالنتخابات الفلسطينية العامة والمحلية 2021.

ووقع المذكرة د. حنا ناصر رئيس 
عصام  واألستاذ  االنتخابات  لجنة 
يونس مفوض عام الهيئة )السابق( 
عن  خريشة  أمل  واألستاذة 
االئتالف األهلي لدعم االنتخابات 

والرقابة عليها.
مؤتمر  في  ناصر  الدكتور  وقال 
في  بالتزامن  عقد  صحفي 
مدينتي رام اهلل وغزة، إن موضوع 
الحقوق والحريات أحد التحديات 
االنتخابات  ستواجه  التي  الكبيرة 

أن  مضيفاً   ،2021 الفلسطينية 
دور  إلى  تتطلع  االنتخابات  لجنة 
فاعل للهيئة المستقلة والمؤسسات 
أية  لحل  الفلسطينية  الحقوقية 
الحقوق  ببيئة  تتعلق  إشكاليات 
الشكاوى  مع  والتعامل  والحريات 
الواردة بهذا الشأن، باإلضافة إلى 
االحتالل  انتهاكات  وتوثيق  رصد 
العملية  سير  على  تؤثر  التي 

االنتخابية.
المراسيم  يونس  ثمن  جانبه  من 

بإجراء  المتعلقة  الرئاسية 
بيئة  من  الرغم  على  االنتخابات 
االنقسام الحالية، والبد من اشاعة 
حتى  والحريات  الحقوق  اجراءات 
ونحن  نزيهة،  انتخابات حرة  تكون 
مؤسسات  مع  بالشراكة  سعداء 
المجتمع المدني واالئتالف االهلي 
للرقابة على االنتخابات في سبيل 
التسجيل  على  والتشجيع  الحث 
والرقابة  الفاعلة  والمشاركة 
العملية  من  مختلفة  جوانب  على 

فصلية االنتخابات المحلية
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للفصائل  رسالة  ووجه  االنتخابية. 
القاهرة  في  المجتمعة  الوطنية 
وانهاء  الوطنية  المسؤولية  بتمثل 
نجاح  لضمان  العالقة  الملفات  كل 

االنتخابات وفق القانون.

االئتالف  من  جفال  عارف  ولفت 
والرقابة  االنتخابات  لدعم  األهلي 
عليها، إلى أن المؤسسات الشريكة 
على  عملها  ستركز  االئتالف  في 
واحترام  االنتخابية  البيئة  توفير 
وتمكين  والحريات  الحقوق 
ممارسة  من  الفلسطيني  المواطن 
حقه في الترشح واالنتخاب بحرية 
يكفل  الذي  وبالشكل  ونزاهة، 
المساواة  من  قدر  أعلى  تحقيق 
وعدم التمييز والحفاظ على حقوق 
مراحل  خالل  المختلفة  االنسان 

العملية الديمقراطية.

من جهته، أكد عمار دويك المدير 
على  المستقلة  للهيئة  العام 
التي  المذكرة  هذه  توقيع  أهمية 
األهلية  المؤسسات  عمل  تُسهل 
االنتخابات،  على  تراقب  التي 

ومنع  مراقبة  وُسبل  آليات  وتنظم 
للحريات  المحتملة  االنتهاكات 
باالنتخابات،  المرتبطة  العامة 

ومعالجة أي انتهاكات تحصل.

يذكر أن مذكرة التفاهم تهدف إلى 
خلق بيئة مواتية إلجراء االنتخابات 
المرسوم  حددها  التي  العامة 
الخامس  في  الصادر  الرئاسي 
 2021 ثاني  كانون  شهر  من  عشر 
بحيث  العامة،  االنتخابات  بشأن 
تجري االنتخابات التشريعية بتاريخ 
انتخابات  تليها   2021/5/22

رئاسية بتاريخ 2021/7/31.

التعاون  على  المذكرة  وتنص 
االنتخابات  لجنة  بين  المشترك 
والهيئة المستقلة واالئتالف األهلي 
عليها  والرقابة  االنتخابات  لدعم 
لخلق بيئة مالئمة إلجراء انتخابات 
وتحفيز  وتمكين  ونزيهة،  حرة 
حقهم  ممارسة  من  المواطنين 
الدستوري في الترشح واالنتخاب، 
المعلومات  تبادل  ذلك  في  بما 
لهذه  الوصول  وتسهيل  الضرورية، 

التنسيق  إلى  إضافة  المعلومات. 
الشكاوى  لمعالجة  المشترك 
ترد  والتي  بالحريات  المتعلقة 
أي مؤسسة  من  أو  المواطنين  من 
العملية  مراحل  كافة  في  رسمية 
من  ما  كل  وتقديم  االنتخابية، 
موضوع  حل  في  المساهمة  شأنه 

الشكوى بأسرع وقت ممكن.

بموجب  االنتخابات  لجنة  وستقوم 
الدعم  كافة  بتقديم  االتفاقية 
التي  الرقابية  للجهود  والمساندة 
الشريكة في  المؤسسات  بها  تقوم 
االئتالف األهلي لدعم االنتخابات 
والرقابة عليها، وإحالة أية شكاوى 
الحقوق  بانتهاك  تتعلق  حاالت  أو 
المستقلة  للهيئة  والحريات 
لمتابعتها،  األهلي  واالئتالف 
كافة  على  التعميم  إلى  باإلضافة 
مكتبها في المحافظات المختلفة، 
من أجل التعاون السريع والمباشر 
والمالحظات  الشكاوى  لمعالجة 
الهيئة  مكاتب  من  تردها  التي 
ومن  اإلنسان  لحقوق  المستقلة 
المؤسسات الشريكة في االئتالف 
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الهيئة المستقلة تراقب سير العملية االنتخابية للهيئات المحلية

وتجري لقاء مع لجنة االنتخابات المركزية
في سياق مراقبة الهيئة المستقلة على سير العملية االنتخابية في مختلف محافظات الضفة الغربية التي 
جرت فيها انتخابات الهيئات المحلية، عقدت الهيئة اجتماعا مع لجنة االنتخابات المركزية بحضور الدكتور 
التنفيذي للجنة، وأعضاء لجنة  المدير  المركزية، واألستاذ هشام كحيل  حنا ناصر رئيس لجنة االنتخابات 
اآلن  وتجري حتى  االنتخابية جرت  العملية  بأن  يؤكد  الهيئة  الدويك مدير عام  والدكتور عمار  االنتخابات. 
بساللة ودون مشاكل تذكر األمر الذي يُشجع على ضرورة إجراء االنتخابات بجميع مراحلها بما فيها جميع 

الهيئات المحلية، والتشريعية والرئاسية في جميع محافظات الوطن بالضفة الغربية وقطاع غزة.

محافظات  في  المنتشرة  األهلي 
الضفة الغربية وقطاع غزة.

تعاون  االتفاقية  تشمل  كما 
الخدمات  لتقديم  الجانبين 
التدريبية والتوعوية واالعالمية من 
أجل الرقابة على االنتخابات وحث 
كافة األطراف على االنخراط في 
العملية االنتخابية، وخلق حالة من 

االطمئنان لديهم.

وبموجب هذه االتفاقية، وانطالقًا 
من أهمية رقابة الهيئة المستقلة 

واالنتخاب  الترشح  عمليات  على 
في االنتخابات المحلية، وألن أهم 
الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها 
اإلنسان، وتساعد كثيرا في إعمال 
في  مشاركته  هي  حقوقه  بقية 
الحياة العامة من خالل ممارسته 
واالنتخاب،  الترشح  في  لحقه 
وانطالقًا من رغبتها في بث الثقة 
أجل  من  المواطنين  نفوس  في 
عملية  في  الحقيقية  المشاركة 
الترشح واالقتراع، ولما لذلك من 
شعبية  قناعات  خلق  في  أهمية 

انتخابات  اجراء  في  ورسمية 
كافة  في  وتشريعية  رئاسية  عامة 
الهيئة  تابعت  فقد  الوطن.  أرجاء 
االنتخابات  عملية  سير  وراقبت 
من  األولى  مرحلة  في  المحلية 
دورتها  في  المحلية  االنتخابات 
عقدت  كما   ،)2022-2021 الرابعة 
توعوية  لقاءات  سلسلة  الهيئة 
مكونات  مختلف  مع  واجتماعات 
)مواطنون،  االنتخابية  العملية 
قوائم انتخابية، لجنة االنتخابات، 

الشرطة(.
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الهيئة تنفذ حملة حول الحق في االنتخابات
محمود  الرئيس  إلعالن  تالياً 
االنتخابات  إجراء  موعد  عباس 
والرئاسية  والبلدية  التشريعية 
دائرة  نفذت  الوطني،  والمجلس 
والمناصرة  والتوعية  التدريب 
في  الحق  حول  توعوية  حملة 
والتي  السياسية  المشاركة 
بإنفاذ  المكلفين  استهدفت 
مكتب  مع  بالشراكة  القانون 
والتوجيه  السامي  المفوض 

السياسية والوطني.

ورش  من  العديد  تنفيذ  تم 
اهلل  ورام  طوباس  في  العمل 
وطولكرم  والخليل،  لحم  وبيت 
وجنين، كما نفذت الهيئة العديد 
المؤسسات  مع  األنشطة  من 
الشراكة  أهمهما،  القاعدية 
الفلسطيني  الشباب  اتحاد  مع 
األنشطة  من  مجموعة  نفذت 
عبر الزووم نظرا النتشار جائحة 

الشباب  استهدفت  كورونا 
سلفيت  في  والنساء  والمحامين 
غرب  شمال  وقرى   والخليل 
عقدت  كما  ونابلس،  القدس 
مجموعة من األنشطة مع طلبة 
السياسية  واألحزاب  الجامعات 
وشكلت  الوطنية،  والفعاليات 
لالنتخابات  تحضيرا  الحملة 
أن صدر  غير  نجاحها،  لضمان 
بتأجيل  الرئيس  من  مرسوم 
عدم  خلفية  على  االنتخابات 
اجراء  على  االحتالل  موافقة 
شكل  القدس  في  االنتخابات 
األراضي  في  حقوقية  نكسه 
إطالق  تم  وعليه،  الفلسطينية، 
عن  اإلعالن  مع  ترافقت  حملة 
بمرحلتها  المحلية  االنتخابات 
األنشطة  عدد  بلغ  األولى. 
االنتخابات  بحملة  المتعلقة 
الغربية  الضفة  في  نشاطاً   37

مشارك    957  ، غزة  وقطاع 
تم  كما  النساء،  من   460 منهم 
إعداد برشورات حول الحق في 
والحقوق  السياسية  المشاركة 
بالعملية  المرتبطة  والحريات 
بوستات  وتصميم  االنتخابية 
المشاركة  في  الحق  حول 
السياسية ودور الهيئة المستقلة 
االنتخابات  على  الرقابة  في 
ذوي  واالشخاص  المرأة   وحق 
اإلعاقة في المشاركة السياسية 
حماية  في  الشرطة  ودور 
بث  تم  كما  االنتخابية،  العملية 
سبوت في العديد من اإلذاعات 
المتعلقة  الحقوق  حول  المحلية 
الشكاوي   وتقديم  باالنتخابات 
إلى تخصيص  باإلضافة  للهيئة، 
انيمشن  وفلم  تلفزيونية  حلقة 
المشاركة  في  الحق  حول 

السياسية. 
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لقاء للقوائم االنتخابية في دائرة القدس
ــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان  الهيئ
وســط  مكتــب  المظالــم«  »ديــوان 
ــة عقــدت وبالتعــاون  الضفــة الغربي
المركزيــة  االنتخابــات  لجنــة  مــع 
لقــاء خاصــا مــع رؤســاء وممثلــي 
دائــرة  فــي  االنتخابيــة  القوائــم 
للهيئــات  االنتخابيــة  القــدس 
المحليــة، فــي قاعــة بلديــة الــرام، 
موســى  المحامــي  فيــه  تحــدث 
أبــو دهيــم مديــر دائــرة الشــكاوى 
والتحقيقــات فــي الهيئــة والمحامــي 
زيــاد البكــري منســق دائــرة القــدس 
االنتخابيــة فــي لجنــة االنتخابــات 

المركزيــة.

الباحــث  وفــق  اللقــاء  وهــدف 
المحامــي  الهيئــة  فــي  الميدانــي 
ياســر صــالح إلــى عــرض أحــكام 
وأحــكام  االنتخابيــة  الدعايــة 

الرقابــة وســلوك المراقبيــن خــالل 
والفــرز. االقتــراع  مراحــل 

وبين أبو دهيم دور الهيئة في الرقابة 
على العملية االنتخابية في مراحلها 
التفاهم  مذكرة  الى  مشيراً  كافة، 
ولجنة  المستقلة  الهيئة  بين  ما 
االنتخابات المركزية التي بموجبها 
يتم تلقي واستقبال الشكاوى حول 
قد  التي  واالنتهاكات  المخالفات 
بمختلف  االنتخابية  العملية  ترافق 
مراحلها، مؤكدا على ان دور الهيئة 
بيئة  توفر  مدى  مراقبة  في  يتمثل 
انتهاكات  أي  من  خالية  انتخابية 
مواطن  أي  وبإمكان  مخالفات،  او 
للهيئة حال تعرض  التقدم بشكوى 

حقه في االنتخاب النتهاك.

اعداد  البكري  استرض  بدوره 
ستخوض  التي  المحلية  الهيئات 

األولى  المرحة  في  االنتخابات 
وعدد القوائم االنتخابية في دائرة 
أن  إلى  االنتخابية، مشيرا  القدس 
عدد الهيئات المحلية التي ستجرى 
فيها االنتخابات 27 هيئة محلية من 
فيها  سيتم  محلية  هيئات   7 بينها 
االنتخاب من خالل قوائم انتخابية، 
في حين لن تتم العملية االنتخابية 
عدم  بسبب  محلية  هيئات   3 في 
في  انتخابية  قائمة  باي  التقدم 
الباقي  أما  الثالث،  الهيئات  هذه 
فقد تم التوافق على قائمة واحدة 
بالتزكية. وجرى خالل للقاء نقاس 
منها  الموضوعات  من  عدد  حول 
اظهار  وعدم  االنتخابي  السجل 
صور النساء المترشحات في بعض 
في  القائمة  وكيل  ودور  القوائم 

عملية الرقابة.

»الهيئة المستقلة« و»لجنة االنتخابات« تنظمان 
سلسلة لقاءات وورش عمل حول االنتخابية المحلية
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ورشة عمل حول االنتخابات المحلية في طوباس

يـزن  المحامـي  الورشـة  افتتـح 
فـي  الميدانـي  صوافطة الباحـث 
الغربيـة  الضفـة  شـمال  مكتـب 
أهميـة  علـى  أكـد  بالهيئة حيـث 
هـذا  فـي  الورشـة  هـذه  عقـد 
لجنـة  بـه  تعمـل  الـذي  التوقيـت 
االنتخابات وفـق الجـداول الزمنيـة 
التـي أعلنتهـا إلجـراء االنتخابات.  

إسـالم  الحقوقـي  ثمـن  جهتـه  مـن 
التدريـب  دائـرة  مديـر  التميمـي 
المسـتقلة  الهيئـة  فـي  والمناصـرة 
الحضـور الـدور المهـم الـذي تقـوم 
بـه لجنـة االنتخابـات المركزيـة فـي 
المحليـة، ودور  تنظيـم االنتخابـات 

مديريـة الحكـم المحلـي فـي تقديـم 
الالزمـة  والمعلومـات  البيانـات 
البيئـة  توفيـر  أهميـة  إلـى  مشـيراً 
المواتيـة  واللوجسـتية  الحقوقيـة 
لعقـد االنتخابات فـي وقتها. منوهاً 
إلـى ضـرورة ضمـان مشـاركة كافـة 
االنتخابيـة  العمليـة  فـي  الفئـات 
وعلـى وجـه الخصـوص األشـخاص 
والشـباب، والنسـاء  اإلعاقـة  ذوي 

من جانبها،  أكدت مدير عام مديرية 
الحكم المحلي السيدة أسماء خروب 
على التزام الوزارة بتقديم التسهيالت 
االنتخابات،  إلجراء  الالزمة 
وجه  على  المديرية  واستعدادية 

الخصوص للتعاون مع كافة الجهات 
إلنجاح االنتخابات المحلية.

من ناحيته استعرض منسق منطقة 
طوبـاس االنتخابيـة محمـد دراغمة 
التـي  واإلجـراءات  الترتيبـات 
تنفيذهـا  االنتخابـات  لجنـة  بـدأت 
وفـي  االنتخابيـة  للعمليـة  تحضيـراً 
مقدمتهـا تسـجيل الناخبيـن، ونظام 
»الكوتـة« النسـوية وفـق التعديـالت 
بقانـون  القـرار  علـى  أدخلـت  التـي 
اآلليـات  إلـى  ولفـت  االنتخابـات، 
المتبعـة لضمـان تسـجيل أكبر عدد 
مـن المواطنيـن المؤهلين للتسـجيل 
لضمـان  االنتخابـي،  السـجل  فـي 

واالقتـراع. الترشـح  فـي  حقهـم 

المركزية منطقة  االنتخابات  لجنة  وبالتعاون مع  المظالم« عقدت  »ديوان  اإلنسان  المستقلة لحقوق  الهيئة 
على  المتفق  المحلية  االنتخابات  حول  عمل  ورشة  طوباس  محافظة  في  المحلي  الحكم  ومديرية  طوباس 
إجرائها في شهر كانون األول/ ديسمبر القادم ضمن المرحلة األولى من الهيئات المحلية، بمشاركة ممثلين 

عن فعاليات ومؤسسات المحافظة.
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في  عقد  الذي  اللقاء  في  وشارك 
ممثلين  بحضور  الرام  بلدية  مبنى 
الوطنية  والقوى  الفصائل  عن 
والمجتمعية  التربوية  والمؤسسات 
اهلل  عبد  األستاذ  المحافظة،  في 
محافظة  محافظ  نائب  صيام 
القدس واألستاذ محمد تيم رئيس 
بلدية الرام  والمحامي زياد البكري 
االنتخابية  القدس  دائرة  منسق 
مدير  التميمي  إسالم  والحقوقي 
دائرة التدريب والتوعية والمناصرة 
السالم  عبد  والسيد  الهيئة  في 
في  المحلي  الحكم  مدير  سالمة 
ياسر  المحامي  القدس،  محافظة 
صالح الباحث الميداني في الهيئة، 
والذي أكد على أن اللقاء يأتي في 
المشاركة  في  الحق  تعزيز  سياق 
في  الحق  سيما  وال  السياسية 
والخصوصية  واالنتخاب،  الترشح 
القدس  مدينة  بها  تحظى  التي 
رغم  فلسطين  لدولة  كعاصمة 
من  تحد  التي  االحتالل  معيقات 
المشاركة  الفلسطينيين على  قدرة 

في االنتخابات.

به  تقوم  الذي  بالدور  تيم  وأشاد 
في  المركزية  االنتخابات  لجنة 
االنتخابية،  العملية  إنجاح  سبيل 
لتقديم  البلدية  جاهزية  مؤكدا 
في  للمساهمة  الدعم  اشكال  كل 
شدد  جهته  من  االنتخابات.  نجاح 
في  المشاركة  أهمية  على  صيام 
أهمية  على  مؤكدا  االنتخابات، 

في  االنتخابات  في  المشاركة 
المدينة  لرمزية  الشريف  القدس 
وردا  فلسطيني  كل  لدى  ومكانتها 
القدس  باعتبار  ترامب  قرار  على 

عاصمة إسرائيل.

وزارة  دعم  على  سالمة  وأكد 
االنتخابات  للجنة  المحلي  الحكم 
وزارة  أن  مبيناً  القدس،  في 
الحكم المحلي وبالتعاون مع لجنة 
في  المحلية  والهيئات  االنتخابات 
اجتياز  من  تمكنت  قد  المحافظة 
وحل اإلشكالية التي رافقت عملية 

التسجيل ومنها نقل اإلقامة.

الهيئة  دور  عن  التميمي   وتحدث 
بيئة  على  الرقابة  في  المستقلة 
والحريات  والحقوق  االنتخابات 
بالعملية  المرتبطة  العامة 
في  الحق  وخاصة  االنتخابية 
التجمع السلمي والحق في والرأي 

التمييز  وعدم  والمساواة  والتعبير 
والحق في الحصول على المعلومات 
ألماكن  الوصول  في  والحق 
االنتصاف  في  والحق  االقتراع 
مبيناً  الكراهية،  خطاب  ورفض 
يتكامل  الرقابي  الهيئة  دور  أن 
المركزية،  االنتخابات  لجنة  مع 
فالهيئة على أتم الجاهزية لتقديم 
لجنة  مع  التعاون  أشكال  جميع 
إلنجاح  والشركاء  االنتخابات 

العملية االنتخابية.

لجنة  تجارب  البكري  واستعرض 
القدس  في  المركزية  االنتخابات 
واالنتخابات   1996 األعوام  خالل 
للعامي  والتشريعية  الرئاسية 
التي  والعقبات  2005و2006، 
اإلسرائيلي  االحتالل  يضعها 
االقتراع  مراكز  عدد  حيث  من 
وتوزيعها، والتأثير على المواطنين 
المشاركة  من  للحد  القدس  داخل 

 ورشة عمل حول معيقات إجراء االنتخابات
في محافظة القدس

دعا مشاركون في ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق االنسان »ديوان المظالم« بالشراكة مع لجنة االنتخابات 
المركزية في القدس بعنوان معيقات االنتخابات بمحافظة القدس، على ضرورة بناء وتعميق الثقة ما بين المجتمع 
والدولة لضمان مشاركة أكبر مشاركة في العميلة االنتخابية، وضورة بناء خطة وطنية إلنجاح العملية االنتخابية في 

القدس في ظل محاربة االحتالل اإلسرائيلي للوجود الفلسطيني في مدينة القدس.
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مفتــوح  لقــاٍء  خــالل  ذلــك  جــاء 
مــع  بالتعــاون  الهيئــة  نظمتــه 
المركزيــة  االنتخابــات  لجنــة 
لحــم،  بيــت  محافظــة  وشــرطة 
دوائــر  مــدراء  مــن  وعــدد 
الشــرطة، ضبــاط وضبــاط صــف 
فــي  الشــرطة  جهــاز  ومنتســبي 
المحافظــة، بمشــاركة المحامــي 
عــالء غنايــم ممثــل الهيئــة فــي 
والعقيــد  لحــم  بيــت  محافظــة 
الحقوقــي عــالء الشــلبي مديــر 
والســيد  المحافظــة  شــرطة 
منســق  لبــن  أبــو  الناصــر  عبــد 
لجنــة االنتخابــات المركزيــة فــي 

. فظــة لمحا ا

علــى  شــلبي  العقيــد  وأكــد 
بالتــزام  الخاصــة  التعليمــات 
أفــراد جهــاز الشــرطة بالقانــون 
توفيــر  ضمــان  علــى  والعمــل 
كشــرط  العــام  والنظــام  األمــن 
المواطنيــن  لممارســة  ضــروري 
وبــذل  االنتخابــات،  فــي  حقهــم 
العمليــة  لتأميــن  الجهــود  كل 

بيــة. النتخا ا

إلــى  لبــن  أبــو  الســيد  وتطــرق 

دور لجنــة االنتخابــات المركزيــة 
االنتخابيــة  العمليــة  إدارة  فــي 
وفــق  عليهــا،  واإلشــراف 
التفويــض الممنــوح لهــا حســب 
ضــرورة  علــى  مؤكــداً  القانــون، 
التــزام الحيــاد مــن قبــل أفــراد 

االمنيــة. األجهــزة  قــوى 

مــن جانبــه أكــد المحامــي غنايــم 
أجــواء  إشــاعة  ضــرورة  علــى 
المواطنيــن  لتمكيــن  الحريــة 
العمليــة  فــي  المشــاركة  مــن 
االنتخابيــة دون خــوف أو تهديــد، 
ســيادة  ضــرورة  علــى  مشــدداً 
بمقتضيــات  وااللتــزام  القانــون 

المجالــس  انتخابــات  قانــون 
المحليــة ســواء مــا قبــل االقتــراع 
بعــده، مشــيراً  مــا  أو  أثنائــه  أو 
إلــى دور »ديــوان المظالــم« فــي 
ــى  ــة عل ــاكات الواقع رصــد االنته
الحقــوق والحريــات فــي ســياق 
حريــة  فــي  كالحــق  االنتخابــات 
فــي  والحــق  والتعبيــر،  الــرأي 
فــي  والحــق  الســلمي،  التجمــع 
واالنضمــام  الجمعيــات  تشــكيل 
العالقــة  علــى  مؤكــداً  إليهــا. 
الهيئــة  تربــط  التــي  التكامليــة 

الشــرطة. بجهــاز 

جميع  داعياً  االنتخابية،  حمالتها  تنفيذ  من  القوائم  منع  القادمة  االنتخابات  في  يرافقها  قد  والتي  االنتخابات  في 
الشركاء من األحزاب والقوى والناشطين لضرورة المساهمة في إنجاح العملية االنتخابية، ورفع مستوى المشاركة في 

االنتخابات بالمقارنة مع التجارب السابقة من خالل برامج توعوية متخصصة.

 دور المؤسسة األمنية في تأمين العملية 
االنتخابية بمحافظة بيت لحم

ــة والتمكيــن مــن  ــم« تؤكــد علــى ضــرورة إشــاعة أجــواء الحري ــوان المظال ــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان »دي الهيئ
ــة خــالل مراحــل  ــس المحلي ــات المجال ــون انتخاب ــات قان ــزام بمقتضي ــة االلت المشــاركة السياســية، ومــدى أهمي
ــات  ــوق والحري ــى الحق ــة عل ــاكات الواقع ــي رصــد االنته ــا ف ــوط به ــدور المن ــًة ال ــة، مبين ــة كاف ــة االنتخابي العملي

ــة. ــة الديمقراطي إلرســاء قواعــد هــذه العملي
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قراءة في المرحلة األولى من االنتخابات المحلية
في دورتها الرابعة 2022-2021

الدكتور طالب عوض
خبير في االنتخابات

بعد صدور مرسوم الرئاسي إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية بتاريخ 2021/1/15، أصدر مجلس الوزراء 
قرارًا بتأجيل االنتخابات المحلية من موعدها 2021/5/13 إلى 2021/11/13، وقبل صدور قرار مجلس الوزراء 
الفلسطيني الذي قرر إجراء االنتخابات على مراحل، تم تنظيم لقاء بتاريخ 2021/8/15 في لجنة االنتخابات 
المركزية بمشاركة وزارة الحكم المحلي وزارة شؤون المرأة ومجلس الوزراء، وممثلين عن األحزاب والفصائل 

ومؤسسات المجتمع المدني.

التوافق  تم  اللقاء  هذا  وخالل 
المحلية  االنتخابات  إجراء  على 
إجراء  مع   2021 العام  نهاية  قبل 
االنتخابات  قانون  على  تعديالت 
 ،2005 لسنة   10 رقم  المحلية 
وأن تجرى االنتخابات في الهيئات 
الغربية  الضفة  في  كافة  المحلية 

وقطاع غزة.

وبتاريخ 2021/9/6 أصدر مجلس 
االنتخابات  بإجراء  قراراً  الوزراء 
األولى  المرحلة  في  المحلية 
والمجالس  ج  المصنفة  للهيئات 
الموافق  السبت  يوم  القروية 
وانتخابات   ،2021/12/11
)أ،  المصنفة  المحلية  الهيئات 
الحقاً  موعدها  تحديد  يتم  ب( 
الوزراء  مجلس  عن  يصدر  بقرار 
من  األول  الربع  يتعدى  ال  أن  على 
نهاية  وقبل   .)2022( القادم  العام 
قراراً  الوزراء  أيلول أصدر مجلس 
 2022/3/26 السبت  يوم  بتحديد 
موعداً الجراء االنتخابات المحلية 
تشمل  والتي  الثانية  المرحلة 
لجنة  تسلمت  الحقا  هيئة.   66

الحكم  وزير  قرار  االنتخابات 
لم  التي  الهيئات  بضم  المحلي 
يترشح فيها أي قائمة في المرحلة 
األولى باالضافة إلى جبع التي لم 
أصبح  وبهذا   61 وعددها  تشارك 

العدد 127 هيئة.

إجــراء  حمــاس  حركــة  رفضــت 
قطــاع  فــي  المحليــة  االنتخابــات 
إجــراء  »يجــب  وقالــت  غــزة 
أو  بالتزامــن  شــاملة  انتخابــات 
التتالــي تكــون االنتخابــات المحليــة 
جــزء منهــا وليــس بديــال عنهــا«. 
العربــي  العلــم  مرصــد  ودعــا 
للديمقراطيــة واالنتخابــات حركــة 
حمــاس إلــى تســهيل عمــل لجنــة 
االنتخابــات المركزيــة فــي تحديــث 
ــك الســماح  ــن، وكذل ســجل الناخبي
للمواطنيــن فــي قطاع غزة ممارســة 
المحليــة  االنتخابــات  فــي  حقهــم 
خصوصــاً  واالقتــراع،  بالترشــح 
قطــاع  فــي  المحليــة  الهيئــات  أن 
غــزة لــم تشــارك فــي االنتخابــات 
 )2012،2017( الســابقة  المحليــة 
شــاركت  أن حركــة حمــاس  علمــاً 

ــم  ــة التــي ل ــات المحلي فــي االنتخاب
.2016 عــام  تكتمــل 

المركزية  االنتخابات  لجنة  اعلنت 
نتائج المرحلة األولى لالنتخابات، 
من   268318 االقتراع  في  شارك 
لهم  يحق  الذين   405687 اجمالي 
التصويت بنسبة فاقت 66%، وذلك 
في 153 هيئة محلية، فقد بلغ عدد 
القوائم المرشحة 573 تضم 4480 
على  يتنافسون  ومرشحة  مرشحا 
1514 مقعداً، أي أن شدة التنافس 
وبلغ عدد  لكل مقعد،  3 مرشحين 
النساء المرشحات 1551 مرشحة 
اجمالي  من   %25.9 بنسبة 
المرشحين في جميع الهيئات التي 
المرحلة  االنتخابات،  فيها  جرت 

األولى البالغ 5978.

على  المستقلة  القوائم  حصلت 
القوائم  ان  حين  في   %70.86
الحزبية 29.14% وذلك ألن العديد 
السياسية  األحزاب  مرشحي  من 
قوائم  عبر  االنتخابات  خاضوا 
إلى  باإلضافة  وعائلية،  مستقلة 

فصلية االنتخابات المحلية
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والحزبي  السياسي  العمل  تراجع 
خاصة  المحلية  االنتخابات  في 
المرحلة األولى لم تشمل  انها في 

المدن والبلدات الكبيرة.

في  الفائزات  النساء  نسبة  بلغت 
المرحلة  المحلية  االنتخابات 
اجمالي  من   654  ،%21.8 األولى 
نسبة  كانت  حين  في   ،3001
جرت  التي  الهيئات  في  النساء 
فيها انتخابات 20.5%، أما هيئات 
إلى  النسبة  وصلت  فقد  التزكية 
23%، وعلى الرغم من توقيع مدونة 
بحقوق  المساس  مناهضة  سلوك 
المرأة الفلسطينية في االنتخابات 
حجب  فيه  تحظر  والتي  المحلية، 

صورة امرأة مرشحه أو اسمها في 
لوحظ  انه  اال  االنتخابية  الدعاية 
صورة  حجبت  القوائم  من  العديد 
المرأة في الدعاية االنتخابية وهذه 

ممارسة تمييزية.

المرحلة  اقتصرت  أن  بعد  ولهذا 
في  المحلية  الهيئات  على  الثانية 
مواصلة  يجب  الغربية،  الضفة 
أجل  من  حماس  حركة  مع  العمل 
السماح إلجراء االنتخابات المحلية 
تعديالت  واجراء  غزة،  قطاع  في 

على قانون االنتخابات المحلية.

قانون  على  المقترحة  التعديالت 
رقم 10 لسنة 2005

التاكيد على  االنتخابي  النظام   -1
القائمة  النسبي  التمثيل  نظام 

المغلقة.

2- تخفيض نسبة الحسم الى %5. 

 21 الى  الترشح  سن  تخفيض   -3
عاما، مع تشجيع القوائم ان يكون 
اقل  او مرشحة  4 مرشح  اول  في 

من 35 عاماً.

 %30 إلى  النساء  تمثيل  زيادة   -4
وذلك ان تكون المراة رقم 1 او 2 

ومن ثم كل 3 امرأة على األقل. 

للقائمة  االدنى  الحد  تخفيض   -5
إلى 3.
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تناولت الزميلة أسيل األخرس في تقريرها )المرأة الفلسطينية حاضرة ولكن(، مشاركة المرأة الفلسطينية 
الوطني بشكل شمولي، بما في ذلك مشاركة  المستوى  دورها على  وتعزيز  وتمكينها  القرار  في مراكز صنع 
التي تشكل أهمية لدور المرأة في الحياة السياسية. »يجب أال يقل  الهيئات المحلية،  المرأة في انتخابات 
تترشح  قائمة  كل  في  نساء  ثالث  أدنى  بحد   ،%20 عن  المحلية  الهيئات  مجالس  من  أي  في  المرأة  تمثيل 
لالنتخابات، ويرد اسم امرأة من بين أول ثالثة مرشحين، ومن ثم في ثاني أربعة أسماء بالالئحة.” نص المادة 

17 من القانون الفلسطيني الناظم للعملية االنتخابية والصادر عام 2005.

المرأة الفلسطينية حاضرة ولكن
أسيل األخرس

ما زال موضوع مشاركة المرأة في 
مراكز صنع القرار جدليا يستحوذ 
مجال  في  الناشطين  اهتمام 
االنسان  وحقوق  الديمقراطية 

والمواطنة.

تعاني  تزال  ال  التي  فلسطين  في 
من االحتالل، ما يستوجب استنفار 
لمواجهته،  كافة  البشرية  الطاقات 
أسس  إلرساء  العمل  جانب  الى 
لتفعيل  الحاجة  يُحتم  ما  الدولة، 
النضال  في  كشريك  المرأة  دور 

والبناء.

-17 في  اقرت  الحكومة  وكانت 
السادس  يوم  اعتماد   2019-7
كل  من  األول  تشرين  والعشرين 
اليوم االثنين،  عام والذي يصادف 
يوما وطنياً للمرأة الفلسطينية، لما 
ومسيرة  لدور  دالالت  من  يحمله 
مثل  في  وُعقد  وكفاحها؛  المرأة 
نسائي  مؤتمر  أول  اليوم  هذا 
فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 
وسط   ،1929 أول  تشرين   26
من  أكثر  وبحضور  فاعلة  مشاركة 
300 سيدة، والذي خرج بمجموعة 
عبرت  التي  القوية،  القرارات  من 
فلسطين  شعب  كان  عما  بصدق 

يتطلع إليه ويطلبه آنذاك.

خطة  إطار  القرار في  هذا  وجاء 
السياسية  وقيادتها  الحكومة 
المرأة  تمكين  على  بالعمل 
على  دورها،  وتعزيز  الفلسطينية 

المستوى الوطني.

المرأة  مشاركة  بداية  ويؤرخ 
السياسي  العمل  في  الفلسطينية 
ذلك  ومنذ   ،1929 العام  في  كانت 
االحتالل  يواجهن  والنساء  الوقت 
سقوط  رغم  مفتوحة،  معركة  في 
وأسيرات  كشهيدات  منهن  عدد 
والشهداء، ورغم  لألسرى  وأمهات 
التمييز  أن  إال  المكتسبات  هذه 
القائم على أساس الجنس ال يزال 
في  رسميا  مشاركتها  أمام  عائقا 
وسيطرتها  القرار،  اتخاذ  عملية 
والسياسية  المادية  الموارد  على 
فالنساء  السياسي،  التأثير  وفي 
الوطني  العمل  في  شريكات 
عن  يغبن  أنهن  اال  واالجتماعي 

مراكز صنع القرار. 

المرأة  هذا ما أكدته وزيرة شؤون 
المرأة  إن  وقالت:  حمد،  امال 
وعلى  المراحل  شتى  في  شريكة 
مختلف االصعدة وكانت مشاركتها 
حضورها  ويشهد  وفاعلة،  مؤثرة 
أن  اال  ملحوظا،  جديا  تقدما 

القرار  مراكز صنع  في  حضورهن 
ال يعبر عن حجم ودور النساء.

الفلسطينية  المرأة  وأضافت: 
العمل  في  كبيرا  شوطا  قطعت 
والنضال الوطني، ومنذ عام 1929 
الفلسطينية  حالتنا  اللحظة  وحتى 
إضافة  تواجه  حيث  فريدة، 
وهو  األكبر  العائق  للمجتمع، 
األيام  اإلسرائيلي، وهذه  االحتالل 

يضاف إليها جائحة »كورونا«.

تواجه  التي  التحديات  وحول 
النساء  أن  حمد  أوضحت  النساء، 
ويبذلن  مزدوجا،  عبئا  يواجهن 
جهدا أكبر من الرجال، من خالل 
علمية،  درجات  على  الحصول 
االحصائيات  تظهره  والذي 
الخاصة في قطاع التعليم، لفرض 
صنع  دوائر  مختلف  على  أنفسهن 
القرار، والتي غالبيتها من الذكور.

يحملون  أشخاص  هناك  وتابعت: 
من  يحاولون  راديكالية  أفكارا 
وتكريس  للوراء  جّرنا  خاللها 
أن  إال  كله  هذا  ورغم  النمطية، 
أنفسهن  فرض  استطعن  النساء 

وإن كان بشكل محدود.

المرأة  تمكين  أن  حمد  واعتبرت 

فصلية االنتخابات المحلية

36    الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«



من الوصول إلى مراكز صنع القرار 
المجتمعية،  الثقافة  تغيير  يتطلب 
رأي  وخلق  المطلوب  الوعي  وبناء 
عام داعم، إلى جانب سن القوانين، 
جهود  وتكاتف  سياسات،  وإقرار 
التعاون بين الحكومة والمؤسسات 

الحقوقية والنسوية المعنية.

للنساء،  السياسة  المشاركة  وحول 
مشاركة  وصلت  حمد:  قالت 
النساء في القوائم في االنتخابات 
الى   2006 العام  في  التشريعية 
يكن  فلم  الدوائر  في  أما   ،%20

هناك حضور للنساء.

وأشارت الى قرار المجلس المركزي 
اعتماد نسبة الكوتا النسائية %30 
الدولة،  ومؤسسات  هياكل  في 
تطبق  ولم  منها،  جزء  تطبيق  وتم 
على  ونراهن  كامل،  بشكل  الكوتا 
المرحلة  تشهد  وان  تغيير  احداث 
الثانية من االنتخابات التزاما برفع 
ايضا  ونحاول   ،%  30 الى  التمثيل 
مع النقابات لنرفع نسبة الكوتا الى 

30 % في مجالسها وهيئاتها.

المؤسسات  حمد  وناشدت 
التي  بالكوتا  االلتزام  والهيئات 
المركزي  المجلسين  اقرها 
من  عددا  أن  إلى  الفتة  والوطني، 
التي  المدني  المجتمع  مؤسسات 
وحقوق  المرأة  مجال  في  تعمل 
في  نساء  بوجود  تلتزم  ال  االنسان 

هيئاتها.

احدى  تمثل  الكوتا  أن  وأكدت 
التغيير  خلق  على  القادرة  االدوات 
مواصلة  جانب  الى  المطلوب، 
المرأة العمل، ودعم المتنورين من 
بالتعددية،  يؤمنون  الذين  الرجال 
القانون،  حسب  النساء  وبحقوق 
أدوات  كأحد  القانون  الى  اضافة 

التغيير.

إن  قالت:  األحزاب،  دور  وحول 
االحزاب السياسية على اختالفاتها 
يرَق  ولم  االهتمام،  النساء  توِل  لم 
حضورها لدورها ونضالها الوطني 

واالجتماعي.

وأضافت حمد: إن الفكر الذكوري 
ال  والحزبية  المجتمعية  والثقافة 
المطلوب،  بالشكل  للمرأة  ينظر 
من  هي  والتي  القيادية  فالهيئات 
وفق  أعضاءها  تختار  الذكور 
مؤكدة  وتداخالت،  مرجعيات 
واالتحادات  االحزاب  مسؤولية 
والنقابات في تكريس وجود النساء 

في هيئاتها العليا.

ودعت الى ضرورة تعزيز الحضور 
وقوي  فعلي  وسياسي  ثقافي 
الى  الوصول  من  النساء  وتمكين 
على  والعمل  القرار  صنع  مراكز 

دعمهن وتسهيل مهامهن.

للجهاز  اصدار  أحدث  وفي 
الفلسطيني،  لإلحصاء  المركزي 
فلسطين  في  والرجل  المرأة 
فإن   ،2021 واحصاءات  قضايا 
في  المشاركين  األفراد  نسبة 
فأكثر(  عاما   15( العاملة  القوى 
ذكور،   65.1 و  االناث  من   16.1
ومعدل البطالة لألفراد 40.1 من 
االناث و 22.5 من الذكور، ونسبة 
ألنماط  وفقا  االفراد  بين  الفقر 
 ،2017 في  الشهرية  االستهالك 
كان االناث 29.7، والذكور 28.8، 
لألعضاء  النسبي  التوزيع  أما 
 2020 المحلية  الهيئات  في 
ذكور،  و80.0  اناث،   20.0 فكان 
الهيئات  لرؤساء  النسبي  والتوزيع 
و98.2  اناث،   1.8 المحلية 
للسفراء  النسبي  التوزيع  ذكور، 
 89.2 و   10.8 لإلناث   2020 في 
ذكور، ورؤساء مجالس الطلبة 4.3 
القضاة  ومن  ذكور،   95.7 و  اناث 

19.2 اناث و80.8 ذكور، والتوزيع 
فأكثر(  سنة   15( لألفراد  النسبي 
والجنس  التعليمية  الحالة  حسب 
درجة  على  الحاصلين  فان   2020
 15.3 الذكور  فأعلى   بكالوريوس 

واالناث 18.7.

النساء  تمثيل  االحصاء  ووصف 
والمركزي  الوطني  المجلسين  في 
الذكور  نسبة  وتشكل  بالضعيف، 
 ،94.3 المركزي  المجلس  في 
المجلس  وفي  اناث،  و5.7 
اناث،  و10.9  ذكور،  الوطني89.1 
للمحافظين 6.3  النسبي  والتوزيع 
اناث، و93.7 ذكور، وتوزيع اعضاء 
مجلس الوزراء في الحكومة الثامنة 
 12.5 الذكور،   87.5 من  عشر 

اناث.

بدورها، شددت أمين سر المجلس 
عمال  نقابات  التحاد  اللوائي 
سمية  الخليل  جنوب  فلسطين 
نمورة )58 عاما(، على أن تجربتها 
العمل  أن  لها  أكدت  االتحاد  في 
االجتماعية  والحاضنة  الدؤوب 
المرأة  وصول  على ضمان  قادران 

لمراكز صنع القرار.

لجنة  عضو  شغلت  التي  فنمورة 
جنوب  منطقة  فتح  حركة  اقليم 
الخليل باالنتخاب ولمرتين، ورئيس 
لمدة  دورا  ريف  خدمات  مجلس 
عام والذي يشرف على 16 مجلس 
انضمت  كما  الجنوب،  في  قروي 
عمال  لنقابات  العام  االتحاد  الى 
العام  منذ  تطوعي  كعمل  فلسطين 
سر  امين  الى  وصلت  حتى   1997
الذي  لالتحاد  اللوائي  المجلس 

يضم 19 نقابة عمالية.

مراكز  الى  الوصول  أن  وأضافت: 
تدريجي  بشكل  القرار  صنع 
واكتساب الخبرة والتمكين للمرأة، 

شتاء 2022
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هو  الميداني،  العمل  جانب  إلى 
ويتحدى  النجاح،  لتحقيق  السبيل 
يتطلب  والتي  النمطية  الصورة 
وشخصية  كبيرا  جهدا  تغييرها 

قوية وبيئة حاضنة داعمة.

خاصة  العمل  أن  نمورة:  وتابعت 
من  يفترض  والتنظيمي  النقابي 
عن  بعيدا  تتعامل  أن  النساء 
نفسها  لفرض  االنثوية  طبيعتها 
بشكل معين يغلق الطريق أمام اي 

محاولة إلفشالها.

وحول الكوتا، قالت: في 17 كانون 
أول 2020 تم اقرار نسبة الكوتا 30 
% في النقابات العمالية، معتبرة ان 
النقابي  العمل  النساء في  مشاركة 
متابعة  يوجد  وال  يجب،  كما  ليس 

منهن.

ولفتت الى أنه رغم ايجابية الكوتا 
داخل  النساء  تواجد  تضمن  التي 
والنقابات  والمؤسسات  الهيئات 
والبلديات والمجالس، اال أن هناك 
انها فرضت نساء  اذ  سلبيات لها، 
غير مؤهالت وال يحملن خبرة مما 
ويمكن  القرار  مسلوبات  جعلهن 
وتبعية  ومصادرة  عليهن  السيطرة 
الكوتا  تكون  وبذلك  موقفهن، 
للنساء  النمطية  الصورة  عززت 

وفرضت شخصيات غير متمكنة.

للنساء،  السياسية  المشاركة  وعن 
االنتخابات  في  نمورة:  قالت 
المحلية هناك تبعية ويتحكم البعد 
مشاركة  في  والعائلي  العشائري 

النساء.

الذكورية  الهيمنة  أن  إلى  واشارت 
الخاصة  المؤسسات  مختلف  في 

النساء  وصول  دون  تحول  والعامة 
اضافة  القرار،  صنع  مراكز  الى 
االجتماعية  الحاضنة  ضعف  إلى 
من  النساء  تمكن  والتي  الداعمة 

تحقيق ذلك.

تقصير  الى  نمورة  ولفتت 
النسوية  والجمعيات  المؤسسات 
من  المرأة  وتمكين  تثقيف  في 
مكانة  يعزز  مما  القرار  اتخاذ 
العمل  اهمية  إلى  مشيرة  المرأة، 
شخصيات  صقل  في  التطوعي 
الصعيدين  على  وتمكينهن  النساء 

العملي والشخصي.

المحلية  االنتخابات  وتشكل 
السياسية  المشاركة  في  اهمية 
من   17 المادة  تنص  إذ  للمرأة، 
القانون الفلسطيني الناظم للعملية 
االنتخابية والصادر عام 2005 على 

فصلية االنتخابات المحلية
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أنه يجب أال يقل تمثيل المرأة في 
المحلية  الهيئات  مجالس  من  أي 
نساء  ثالث  أدنى  بحد   ،%20 عن 
لالنتخابات،  تترشح  قائمة  كل  في 
ويرد اسم امرأة من بين أول ثالثة 
أربعة  ثاني  ثم في  مرشحين، ومن 

أسماء بالالئحة.

مجلس  عضو  قالت  تجربتها  وعن 
عزام  نسرين  الفندقومية  قروي 
)37 عاما( والتي شغلت منصبها لـ 
دعما  شكلت  العائلة  إن  اعوام،   4

للترشح لها خالل العمل البلدي.

واجهت رفضا من عدد  وأضافت: 
القرية حتى من  أفراد مجتمع  من 
المتعلمين منهم لعملي في المجلس 
الى  للجلسات  وحضوري  البلدي 

جانب الرجال.

لم  المجتمعي  الرفض  إن  وتابعت: 
يثنيني عن مواصلة العمل ومحاولة 

احداث تغيير واثبات ذاتي.

لمنظمة  المركزي  المجلس  وكان 
أكد  قد  الفلسطينية،  التحرير 
الـ27  العادية  دورته  ختام  في 
على   2015 العام  آذار   5 بتاريخ 
الكاملة  المساواة  تحقيق  ضرورة 
في  مشاركتها  وتعزيز  للمرأة، 
التحرير  منظمة  مؤسسات  كافة 
وأن  فلسطين،  ودولة  الفلسطينية 
هذه  في  مشاركتها  نسبة  تقل  ال 

المؤسسات عن %30.

وعن ذلك، قالت أمين سر االتحاد 
منى  الفلسطينية،  للمرأة  العام 
الفلسطينية  المرأة  إن  الخليلي، 
سبيل  في  مزدوجا  نضاال  تناضل 
التحرر الوطني واالجتماعي، وهي 
يحول  الذي  النضال  في  شريكة 

االحتالل أمام تقدمها.

السنوات  مدار  على  وتابعت: 

الماضية وكأعضاء في المجلسين 
رفع  طرحنا  والمركزي  الوطني 
تمثيل النساء والقى ذلك دعم عدد 
من االحزاب السياسية وتم اقراره 
االحزاب  أن  اال  المجلسين،  في 
تنفيذ  في  تلتزم  لم  السياسية 

القرار.

مواصلة  ضرورة  الخليلي  وأكدت 
بتنفيذ  االحزاب  إللزام  العمل 
المركزي  المجلسين  قراري 

والوطني.  

رؤية  وضع  االتحاد  أن  وأضافت: 
مراكز  في  النساء  تواجد  ألهمية 
القرار سواء في دوائر صنع  صنع 
االهلية  المؤسسات  في  أو  القرار 
نسبة  لرفع  بادرنا  كما  والخاصة، 
االنتخابات  في   %30 الى  الكوتا 
قانون  في  واقرارها  المحلية 

االنتخابات.

لديها  الفلسطينية  المرأة  وتابعت: 
امل في تنفيذ قضاياها الحقوقية 
مشيرة الى ضرورة مواءمة القوانين 

بما ينسجم مع اتفاقية »سيداو«.

تعطل  أن  إلى  الخليلي  ولفتت 
واستمرار  التشريعي  المجلس 
سلبي  بشكل  انعكس  االنقسام 
على واقع المرأة وحال دون اقرار 
اقرار  ضرورة  إلى  داعية  قوانين، 
العنف  من  االسرة  حماية  قانون 

واالحوال الشخصية.

صنع  مراكز  في  المرأة  وحول 
هناك  إن  الخليلي:  قالت  القرار، 
من  سياسات  لوضع  ضرورة 
في  المرأة  إلنصاف  الحكومة 
اساس  على  العمومية  الوظيفة 
أثبتت  المرأة  أن  المساواة، خاصة 
شغلتها  التي  المراكز  في  التزامها 

مهنيا ووطنيا.

آلية  الكوتا  إن  قالت:  الكوتا،  وعن 
مؤقتة لوصول المرأة لمراكز صنع 
النمطية  الصورة  وتغيير  القرار 
سلبيات  هناك  أن  اال  عنها، 
ترتبط في استغالل الكوتا لفرض 
مرشحات غير مناسبات وال يتمتعن 

بالكفاءة.

التحديات  الى  الخليلي  وأشارت 
حال  في  النساء  تواجه  التي 
القرار،  صنع  لمراكز  وصولهن 
وقالت: »غالبا ما يواجهن تحديات 
مشاركتهن،  بطريقة  مرتبطة 
المهام  وطبيعة  دورهن  وتحديد 
تكون  غالبتها  وفي  اليهن  الموكلة 

اللجان خاصة بالمرأة.

ودعت الى تمكين النساء من الوصول 
لمراكز صنع القرار ودعمهن خالل 
الصورة  تغيير  سبيل  في  عملهن 
التغيير  وتحقيق  للنساء  النمطية 
جانب  الى  المطلوب،  االجتماعي 
وتحقيق  القوانين  مواءمة  ضرورة 

المصالحة.

طاقم  رئيسة  قالت  ناحيتها،  من 
إن  عودة:  أريج  المرأة  شؤون 
للمرأة  السياسية  المشاركة 
وحضورها في مراكز صنع القرار 
نضاالتها  حجم  مع  يتناسب  ال 

وتضحياتها.

الى  اشارت  الطاقم،  عمل  وعن 
 2010 العام  في  أطلق  الطاقم  أن 
في  »شركاء  بعنوان:  شرف  وثيقة 
القرار«،  صنع  في  شركاء  النضال 
ووقع عليها 13 حزبا، وطالبنا فيها 
وااللتزام   %30 عن  الكوتا  تقل  أال 
المركزي  المجلسين  بقراري 

والوطني.

التزام  عدم  أن  الى  وأشارت 
انعكس  المقرة  بالكوتا  االحزاب 
دون  النساء  واقع  في  ثبات  عنه 
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احداث اي تغيير ايجابي في نسبة 
تمثيلها.

مراكز  في  النساء  حضور  وحول 
صنع القرار قالت عودة: إن هناك 
قانون  في  الجنسين  بين  مساواة 
مشاركة  ونسبة  المدنية  الخدمة 
العمومية  الوظيفة  في  النساء 
أن حضورهن  إال  إلى %48،  تصل 
ضعيف في الفئة العليا، الن غالبية 
هذه الفئة تكون بمراسيم وتعيينات 
للمسابقات  تخضع  وال  وترقيات 
على  مشددة  الوظيفي،  للتدرج  او 
في  للنساء  كوتا  تحديد  ضرورة 

مؤسسات الدولة.

كافية  غير  الكوتا  أن  وأوضحت 
ووصولهن  النساء  بواقع  للنهوض 
لمراكز صنع القرار، فهناك قوائم 
عن  بديال  وردة  صورة  وضعت 

تلك  تعامل  يؤكد  ما  مرشحتهم 
القوائم مع النساء كشرط انتخابي، 
النساء  تمكين  أهمية  إلى  الفتة 
وعلميا  ثقافيا  ترشيحهن  قبل 
عالقة  هناك  الن  واقتصاديا 
والمرأة  والفقر  العنف  بين  تبادلية 
التي تعاني من هاتين اآلفتين تكون 

غير قادرة على صنع القرار.

توفير  ضرورة  الى  عودة  ودعت 
من  للنساء  القانونية  الحماية 
االسرة  حماية  قانون  سن  خالل 
الشخصية،  واالحوال  العنف  من 
وتمكين  القوانين،  من  وغيرها 
المحلي  المجتمع  وتثقيف  النساء 
للشباب  السياسية  والتنشئة 
وضرورة  النساء  دور  اهمية  حول 

مشاركتهن السياسية.

المركزية،  االنتخابات  وكانت لجنة 

مناهضة  سلوك  مدونة  أطلقت 
المساس بحقوق المرأة الفلسطينية 
القادمة  المحلية  االنتخابات  في 
بحقوق  المساس  إلمكانية  تحسبا 
بقصد  الفلسطينية  المرأة 
من  منعها  أو  إرادتها  على  التأثير 
انتخابات  في  حقوقها  ممارسة 
القادمة والمقرر  المحلية  الهيئات 
بتاريخ  مراحلها  أولى  في  االقتراع 

.2021/12/11

الحقوق  عن  المدونة  وتتحدث 
االنتخابية للمرأة الفلسطينية التي 
يحتمل المساس بها في االنتخابات 
بحقوق  المساس  وأشكال  المحلية 
فيها  يتم  التي  والفضاءات  المرأة، 
تتبع أشكال المساس بحقوق المرأة، 
والعقوبات المترتبة على االنتهاكات 
لحقوق المرأة، واالجراءات وآليات 
لتتبع  المركزية  االنتهاكات  لجنة 

فصلية االنتخابات المحلية

40    الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«



بهدف  المرصودة  االنتهاكات 
المساس بحقوق المرأة الفلسطينية 

في االنتخابات المحلية.

واألحزاب  القوى  وقعت  كما 
شرف  ميثاق  على  السياسية 
بتوفير  بااللتزام  بموجبه  تعهدت 
بيئة انتخابية نزيهة وشفافة خالل 
مختلف مراحل االنتخابات المحلية 

.2021

وكانت رئيسة االحصاء الفلسطيني 
آذار   8 في  استعرضن  عال عوض 
المرأة  يوم  عشية  العام  هذا  من 
العالمي، أوضاع المرأة الفلسطينية 
وقالت: ترأس النساء حوالي %11 
بواقع  فلسطين،  في  األسر  من 
12% في الضفة الغربية، و9% في 

قطاع غزة للعام 2020. 

المشاركة  نسبة  أن  إلى  وأشارت 
لكل  انخفضت  العاملة  القوى  في 

 2020 عام  والرجال  النساء  من 
مع  مقارنة  كورونا  جائحة  نتيجة 
نسبة  وبلغت  السابقة،  األعوام 
العمل  سن  في  النساء  مشاركة 
 %18 النسبة  كانت  أن  بعد   %16
نسبة  أن  علما   ،2019 العام  في 
مشاركة الرجال في القوى العاملة 
بلغت 65% للعام 2020 مقارنة مع 

70% للعام 2019. 

فال  2020؛  العام  لبيانات  ووفقاً 
مواقع  في  النساء  مشاركة  تزال 
مع  مقارنة  محدودة  القرار  صنع 
واحدة  امرأة  فهناك  الرجال، 
أصل  من  محافظ  منصب  تشغل 
مستوى  على  أما  محافظا،   16
البلديات ال يوجد أي امرأة رئيسة 
المصنفة  البلديات  بلدية في 
للبلديات  بالنسبة  أما  ب(،  )أ، 
رؤساء  ثالث  هناك  المصنفة »ج«  
 97 مقابل  النساء  من  بلدية 

رؤساء  للرجال. وحوالي 91% من 
المسجلة  النقابية  المنظمات 
العمل الفلسطينية هم  وزارة  في 
النساء،  من   %9 مقابل  رجال، 
التجارية  أعضاء الغرف  عن  أما 
بلغت  والزراعية فقد  والصناعية 
مقابل  الرجال،  من  النسبة %96 
4% فقط من النساء في فلسطين 
نسبة   %8 2019، وحوالي  للعام 
الضفة  في  الشرعيات  القاضيات 

الغربية مقابل 92% للرجال.

الموظفين  ديوان  بيانات  وحسب 
 ،2021 شباط  شهر  حتى  العام 
في  النساء  مساهمة  بلغت 
مجموع  من   %45 المدني  القطاع 
عند  الفجوة  وتتجسد  الموظفين، 
الحديث عن الحاصلين على درجة 
مدير عام فأعلى حيث بلغت %14 

للنساء مقابل 86% للرجال.
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االنتخابات البلدية في قطاع غزة فرصة 
للخروج من أزمة البلديات

مصطفى إبراهيم
أجريت املرحلة األولى من االنتخابات احمللية يف الضفة الغربية يف احلادي عشر من شهر ديسمبر/ كانون 
األول من العام املاضي، من دون مشاركة قطاع غزة، بعد رفض حركة »حماس« سلطة األمر الواقع املشاركة يف 

االنتخابات ووضعت شرط أن تكون شاملة.

وعلى الرغم من تأجيل االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية، إال أن نسبة 
الفلسطينية  لالنتخابات  التسجيل 
لهذه  وبالنظر   ،%90 الـ  فاقت 
دليل  ذلك  يكون  قد  النسبة 
الفلسطييني  وإرادة  رغبة  على 
وقدرة  لهم،  ممثلني  انتخاب  يف 
املواطنني على التغيير والتعبير عن 
رأيهم من خالل صناديق اإلقتراع، 
السياسية  املشاركة  يف  وحقهم 
السامية  احلقوق  من  تعتبر  التي 
يف  احلق  بسمو  سموها  واقتران 
الرأي والتعبير، وغيرها من  حرية 
التي حرم منها  احلقوق األساسية 

الفلسطينيني.

انتخابات  إجراء  إمكانية  إن 
ظل  يف  ونزيهة  حرة  فلسطينية 
اإلحتالل دليل آخر على أن الشعب 
حرة،  إرادة  صاحب  الفلسطيني 
وعلى الرغم من التفاؤل الذي ساد 
بني املواطنني يف قطاع غزة والرغبة 
يف التغيير، إال أنهم يشعرون مبرارة 
االنتخابات  مشاركتهم  عدم  من 
اللذين  ممثليهم  وانتخاب  احمللية، 
ومحاسبتهم  مساءلتهم  يستيطعوا 
اإليفاء  يف حال عدم قدرتهم على 
بوعودهم والقيام بدورهم للتطوير 

وتقدمي اخلدمات لهم.

غزة  قطاع  يف  املواطنون  ويأمل 

والتي  احمللية  االنتخابات  بإجراء 
 2005 العام  يف  مرة  أخر  أجريت 
البلديات  من  عدد  تشمل  ولم 
ومدينة  غزة  مدينة  مثل  الكبرى 

خان يونس.

ال يخفى على أحد املشهد الكارثي 
تقدمي  غياب  ظل  يف  القطاع  يف 
بسبب  للمواطنني  اخلدمات 
واالنقسام  اإلسرائيلي  احلصار 
البلديات  تعانيه  وما  السياسي، 
واقتصادية  مالية  ازمات  من 
من  عليها  وتراكمت  ولوجستية، 
مستحقات مالية ملوظفيها، إضافة 
لعدم قدرة قطاع كبير من املواطنني 
مقابل  املالية  مستحقاتهم  سداد 
البلديات،  تقدمها  التي  اخلدمات 
يف  خطير  نحو  على  ذلك  وتأثير 

مستوى ما تقدمه للمواطنني. 

مشاريع  على متويل  قدرتها  وعدم 
بالنظافة  املتعلقة  تلك  أو  محلية، 
وخدمات مياه الشرب، واخلدمات 
وغيرها،  بنية حتتية  الرئيسية من 
األمر  حكومة  قدرة  عدم  ظل  يف 
الواقع على تقدمي ميزانيات مالية 
البلديات، وايضا عدم قدرة  لدعم 
على  احلصول  على  البلديات 
مشاريعها  لتنفيذ  خارجي  متويل 

اخلدماتية.

الزمن  من  ونصف  عقد  وخالل 
واملشكالت،  االزمات  تراكمت 
احلقوق  خطير  بشكل  ومست 
واالجتماعية  االقتصادية 
انها ذات طابع  للمواطنني، خاصة 
خدماتي تنموي، والبلديات يف غزة 

تعاني من أزمات مالية كبرى، 

وبعد امتام املرحلة من االنتخابات 
حماس  حركة  وموقف  احمللية، 
الهية  أجرت  للمشاركة،  الرافض 
وشبكة  اإلنسان  حلقوق  املستقلة 
غزة،  قطاع  يف  االهلية  املنظمات 
املجتمع  منظمات  مع  مشاورات 
أجل  من  السياسية  والقوى  املدني 

إجراء اإلنتخابات احمللية.

من  جملة  الهيئة  وضعت  وقد 
احملددات إلجراء االنتخابات كونها 
ومن حقهم  للمواطنني،  فردي  حق 
او  منع  دون  احلق  هذا  ممارسة 
التدخل  من  الهدف  وكن  تقييد، 
السياسية  األطراف  على  التأثير 
انتخابات  إلجراء  والفاعلني 

الهيئات احمللية يف قطاع غزة.

كمؤسسة  الهيئة  رؤية  على  بناء 
تتمتع  اإلنسان،  حلقوق  وطنية 
وقدرة  واالستقاللية،  باملقبولية 
على التأثير على اجلهات الرسمية، 
وأن  احلكوميني،  غير  والفاعلون 
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احمللية  للهيئات  االنتخابات  إجراء 
عدم  ويجب  دستوري،  حق  هو 
رسمية  معيقات  ألي  االستسالم 
املواطنني  متنع  رسمية  غير  أو 
هذا  ممارسة  من  الفلسطينيني 

احلق.

القانون  إلى  مستندة  الرؤيا  هذه 
تطرح  العليا،  الوطنية  واملصلحة 
املعيقات  ملعاجلة  تصورات  عبرها 
احمللية،  الهيئات  انتخابات  إلجراء 

وتقترح االجراءات التالية:

انتخابات  إجراء  عن  اإلعالن 
يف  وموحدة  شاملة  محلية  هيئات 
الثانية  املرحلة  ضمن  غزة  قطاع 
الهيئات  انتخابات  عملية  من 
األساسي  للقانون  وفقاً  احمللية، 
 2005 لسنة   10 رقم  و)القانون 
احمللية  الهيئات  انتخابات  بشأن 
و2017(   2012 لعامي  وتعديالته 

وقرار مجلس الوزراء.

قرارا  الوزراء  رئيس  يصدر  أن 
بشأن متديد موعد اجراء انتخابات 
أيار/ شهر  بداية  الثانية  املرحلة 

مايو2022.

أن يصدر الرئيس مرسوما بتعديل 
مرسوم أعضاء محكمة االنتخابات 

أعضاء  بإضافة  احمللية  للهيئات 
العامة  االنتخابات  محكمة 
الطعون  يف  الفصل  مهمة  لتولي 

االنتخابية.

العمل  وجلنة  احلكومة  على 
واألجواء  البيئة  توفير  احلكومي 
حرة  النتخابات  السليمة 
يف  اجلادة  واملساهمة  دميقراطية 
متكني املواطنني من احلق يف حرية 

احلركة والتنقل.

بذل  اإلعالن  هذا  مع  يترافق 
املناخ  وتهيئة  لترتيب  وطنية  جهود 
إلجراء  واالجتماعي  السياسي 
االنتخابات، وسد أي ذرائع لتكرار 

لعدم اجرائها.

حركة  رفضت  ذلك  إثر  وعلى 
ووضعت  املشاركة،  حماس 
شروطاً جديدة، من أجل املشاركة 
والسماح بإجراء املرحلة الثانية من 
انتخابات الهيئات احمللية يف قطاع 
غزة املقرر عقدها يوم 26 مارس/
انتخابات  بإجراء  املقبل،  آذار 
تكون  بالتتالي،  أو  بالتزامن  شاملة 
منها  جزًء  احمللية  االنتخابات 
وليست بديال عنها، وتعهد مكتوب 
من الرئيس محمود عباس بضمان 
عدم إلغاء االنتخابات يف اللحظات 

التعديالت  عن  وتراجعه  األخيرة، 
التي أدخلها على قانون االنتخابات 

احمللية. 

وتدخل  املشاورات  تلك  إثر  وعلى 
قرر  املركزية،  االنتخابات  جلنة 
مجلس الوزراء الفلسطيني، تأجيل 
احمللية  الهيئات  يف  االنتخابات 
اجلنوبية  احملافظات  يف  الـ25 

»قطاع غزة« إلى مرحلة مقبلة.

الرسالة  إلى  استناًدا  ذلك  جاء 
االنتخابات  جلنة  من  الواردة 
بعدم متكنها  تفيد  والتي  املركزية، 
من إجراء االنتخابات يف 25 هيئة 

محلية يف احملافظات اجلنوبية.

التأجيل فرصة من أجل  قد يكون 
االنتخابات  إجراء  على  التوافق 
جديد  من  األمل  وإعادة  احمللية، 
عموما  الفلسطيني  للشعب 
قطاع  يف  الفلسطينيني  واملواطنني 
إجراء  نحو  للتقدم  خصوصا  غزة 
االنتخابات احمللية، كمدخل لتفكيك 
باجتاه  والدفع  غزة،  قطاع  أزمات 
التشريعية  االنتخابات  استكمال 
والرئاسية واملجلس الوطني، ووفق 
تضمن  ودميقراطية  توافقية  رؤية 
السياسي  النظام  بنية  الشراكة يف 

واملؤسسات التمثيلية املختلفة.

شتاء 2022

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم«     43   



نبذة تعريفية
الرسـمية  الوطنيـة  المؤسسـة  هـي  المظالـم«  »ديـوان  اإلنسـان  لحقـوق  المسـتقلة  الهيئـة 
الُمكرسـة لدعـم حقـوق المواطنيـن الفلسـطينيين. وتتمتـع بالعضويـة الكاملـة فـي التحالـف 
العالمي للمؤسسـات الوطنية لحقوق اإلنسـان )GANHRI(. كما أنها عضو في منتدى آسـيا 
والمحيـط الهـادئ للمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق اإلنسـان، ورابطــة أمنــاء المظــالم لمنطقــة 

البحــر األبيـض المتوسـط. 

وقـد أُنشـئت الهيئـة بموجـب مرسـوم رئاسـي َصـدر فـي 30 أيلـول/ 1993 ونُشـر فـي العـدد 
59 لسـنة 1995 فـي الجريـدة الرسـمية الفلسـطينية. وبـدأت الهيئـة عملهـا فـي مطلـع عـام 
1994، وأُخضعـت، الحقـاً، تحـت المـادة 31 مـن القانـون األساسـي الفلسـطيني الـذي ينـص 
تشـكيلها  يُحـدد  الـذي  القانـون  بموجـب  اإلنسـان  لحقـوق  مسـتقلة  لجنـة  »تنشـأ  أن  علـى 
ومهامهـا واختصاصاتهـا القضائيـة«. وتُقـدم الهيئـة تقاريرهـا إلـى رئيـس السـلطة الوطنيـة 
والمجلـس التشـريعي الفلسـطيني«. وتماشـياً مـع المرسـوم الرئاسـي لعـام 1995، وضعـت 

الهيئـة نظامهـا الداخلـي الـذي يضمـن اسـتقالليتها ووظائفهـا الفّعالـة. 

الرؤية
مجتمـع فلسـطيني حـر، تتأصـل فيـه قيـم العدالـة والمسـاواة وتُحتـرم فيـه الحريـات العامـة 

وحقـوق االنسـان لتصبـح جـزًء مـن نسـيجه الثقافـي.

الرسالة
إلـى حمايـة  اإلنسـان  تُعنـى بحقـوق  الهيئـة كمؤسسـة فلسـطينية وطنيـة دسـتورية  تسـعى 
وتعزيـز حقـوق اإلنسـان اسـتناداً إلـى القانـون األساسـي الفلسـطيني، والتشـريعات الوطنية، 
وإعـالن االسـتقالل، والمعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان، وذلك باالرتكاز إلـى المنهج القائم 
علـى حقـوق اإلنسـان، وتقـوم الهيئـة برصـد احتـرام حقوق اإلنسـان  وتوثيـق انتهاكات حقوق 

اإلنسـان  بهـدف خلـق مجتمـع ديمقراطـي ومتسـامح.

القيم األساسية
تتبنـى الهيئـة وتطبـق مجموعـة مـن القيـم الخاصـة بهـا والمتأصلة فـي برامجها وأنشـطتها، 
أاّل وهـي المصداقيـة والنزاهـة والمسـاءلة والسـرية والتسـامح والمسـاواة. وتلتـزم الهيئـة 

بقيمهـا هـذه والتـي ترجمتهـا هـذه إلـى مدونـة للسـلوك المهنـي.

المسؤوليات والمهام
تحـددت  الهيئـة  ومهـام  مسـؤوليات  فـإّن   ،1995 عـام  الصـادر  الرئاسـي  للمرسـوم  وفقـاً 
»بمتابعـة وضمـان تحقيـق متطلبـات صـون حقـوق اإلنسـان من قبل التشـريعات الفلسـطينية 
بمـا فيهـا القوانيـن واللوائـح، وكذلـك مهـام مختلـف الدوائـر والـوكاالت والمؤسسـات التابعة 
لدولـة فلسـطين ومنظمـة والتحريـر الفلسـطينية«. ويمتـد نطـاق عمـل الهيئـة ليشـمل تغطية 
إسـاءة اسـتخدام حقوق اإلنسـان، وشـكاوى المواطنين بشـأن انتهاكات حقوق اإلنسـان التي 
ترتكبهـا السـلطات التنفيذيـة، ونشـر الوعـي القانونـي، وتراقـب الهيئـة أيضـاً التشـريعات 
الوطنيـة والسياسـات العامـة، وتعمـل علـى مواءمتهـا مـع المعاييـر الدوليـة لحقـوق اإلنسـان. 
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تتابـع الهيئـة الشـكاوى التـي تتلقاهـا مـن المواطنيـن، وفيهـا انتهـاكات لحقوقهـم، سـواء كانـت 
الشـكاوى تتعلـق باألجهـزة األمنيـة كاإلعتقـال، والتوقيـف دون اتبـاع اإلجـراءات القانونيـة، أو 
شـكاوى تتعلـق بالـوزارات والمؤسسـات المدنيـة العامـة، مثـل الفصـل التعسـفي مـن الوظيفـة 
العامـة، والتقصيـر أو التأخيـر غيـر المبـرر فـي تقديـم الخدمـات، أو عـدم اتبـاع الرجـراءات 

القانونيـة فـي التعييـن للوظائـف العامـة.

عزيزتـي المواطنـة عزيـزي المواطـن: إذا حرمـت مـن خدمـة تستحقها/تسـتحقينها، أو إذا 
تعرضـت حقوقـك لالنتهـاك مـن قبل أي من السـلطات الرسـمية، فـال تتردد/تترددي بزيارتنا 

أو اإلتصـال بنـا علـى أحـد العناويـن المبينـة أدنـاه:

عناوين مكاتب
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديوان المظالم« - فلسطين

المقر الرئيسي
رام اهلل - خلف المجلس التشريعي

مقابل مركز الثالسيميا »أبو قراط«
هاتف: 2986958/ 2960241 2 970+

فاكس: 2987211 2 970+ ص.ب. 2264
ichr@ichr.ps :البريد االلكتروني

www.ichr.ps :الصفحة االلكترونية

مكتب الوسط
رام اهلل - رام اهلل التحتا - مقابل السفارة األلمانية 

عمارة راحة - ط6
هاتف: 2989838 2 970+  فاكس: 2989839 2 970+

مكتب الشمال
نابلس

شارع سفيان - عمارة اللحام - ط1
هاتف: 2335668 9 970+   فاكس: 2366408 9 970+

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت - عمارة دعباس - ط3

تلفاكس: 2687535 9 970+

مكتب الجنوب
الخليل 

رأس الجورة - بجانب دائرة السير
عمارة حريزات - ط1

هاتف: 2295443 2 970+  فاكس: 2211120 2 970+

بيت لحم
عمارة نزال - ط2 - فوق البنك العربي

هاتف: 2750549 2 970+  فاكس: 2746885 2 970+

مكتب غزة والشمال
الرمال - مقابل المجلس التشريعي - خلف بنك القدس
هاتف: 2824438 8 970+  فاكس: 2845019 8 970+

مكتب الوسط وجنوب قطاع غزة
خانيونس - شارع جمال عبد الناصر - عمارة الحسن،

الطابق الثالث، بجوار عصيرات رمانة 2 
هاتف: 2060443 8 970+  فاكس: 2062103 8 970+
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