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مقدمة 

بدايـــة، ال بـــد مـــن التأكيـــد أن االحتـــال اإلرسائيـــي هـــو االنتهـــاك األبـــرز املؤثـــر عـــىل حقـــوق 

ـــاب يف  ـــح واالنتخ ـــال الرتش ـــن خ ـــية م ـــاركة السياس ـــم يف املش ـــا حقه ـــا فيه ـــة، مب ـــطينيني كاف الفلس

ـــري أن  ـــاب، غ ـــح واالنتخ ـــال الرتش ـــن خ ـــا م ـــم اختياره ـــي يت ـــة الت ـــة كاف ـــز التمثيلي ـــات واملراك الهيئ

ـــا،  ـــة عـــىل اختافه ـــة الفرعي ـــا الذاتي ـــا عـــن مراجعـــة انتهاكاتن هـــذا االنتهـــاك الرئيـــس يجـــب أاّل يثنين

ـــا. ـــّد منه ـــا والح ـــا تقليصه ـــك أن بإمكانن ذل

ـــة(  ـــاً: الهيئ ـــامل« )الحق ـــوان املظ ـــان »دي ـــوق اإلنس ـــتقلة لحق ـــة املس ـــدف الهيئ ـــدد، ته ـــذا الص يف ه

مـــن عمليـــة الرقابـــة عـــىل االنتخابـــات إىل الرقابـــة عـــىل إعـــامل الجهـــات الرســـمية حقـــاً مهـــامً 

ـــح  ـــة بالرتش ـــة املتعلق ـــيام يف الجزئي ـــية، الس ـــاركة السياس ـــق يف املش ـــو الح ـــان، ه ـــوق اإلنس ـــن حق م

ـــرياً يف إعـــامل  ـــا اإلنســـان، وتســـاعد كث ـــع به ـــي ينبغـــي أن يتمت واالنتخـــاب. فمـــن أهـــم الحقـــوق الت

ـــاب.  ـــح واالنتخ ـــه يف الرتش ـــته حقَّ ـــال مامرس ـــن خ ـــة م ـــاة العام ـــاركته يف الحي ـــه، مش ـــة حقوق بقي

ـــذا الحـــق، بشـــكل أســـايس، مشـــاركة  ـــة الفلســـطينية، يشـــمل اإلعـــامل الحقيقـــي له وبالنســـبة للحال

ـــق الرتشـــح  ـــا عـــر طري ـــار فيه ـــم االختي ـــي يت ـــة الت ـــه يف األجســـام التمثيلي ـــار ممثلي املواطـــن يف اختي

ـــاء  ـــطني، وأعض ـــة فلس ـــة دول ـــطيني، ورئاس ـــي الفلس ـــس الوطن ـــاء املجل ـــار أعض ـــاب، كاختي واالنتخ

املجلـــس الترشيعـــي، وأعضـــاء مجالـــس الهيئـــات املحليـــة، وأعضـــاء مجالـــس النقابـــات املهنيـــة 

ـــة.  ـــة املختلف والعاملي

ـــون  ـــوم 11 كان ـــار ي ـــوزراء اعتب ـــس ال ـــّرر مجل ـــام )2021(، ق ـــذا الع ـــن ه ـــول م ـــن أيل ـــادس م يف الس

األول، مـــن العـــام نفســـه، اليـــوم املقـــرر الختيـــار أعضـــاء مجالـــس الهيئـــات املحليـــة املصنفـــة 

ـــطينية  ـــات الفلس ـــا يف املحافظ ـــة، جميعه ـــة محلي ـــمل 376 هيئ ـــا يش ـــة، مب ـــس القروي )ج( أو املجال

ـــة )أ( و )ب(  ـــة املصنف ـــس املحلي ـــاء املجال ـــار أعض ـــم اختي ـــىل أن يت ـــة(، ع ـــة الغربي ـــاملية )الضف الش
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ـــني  ـــي تضـــم نحـــو )70%( مـــن املواطن ـــة )قطـــاع غـــزة(، الت ـــك املوجـــودة يف املحافظـــات الجنوبي وتل

ـــول 2021. ـــخ 27 أيل ـــوزراء الصـــادر بتاري ـــس ال ـــرار مجل الفلســـطينيني، يف 26 آذار 2022، بحســـب ق

وعــىل الرغــم مــن داللــة هــذا اإلجــراء، املتواضعــة، عــىل إعــامل الجهــات الرســمية حــَق اإلنســان 

ــا  ــوط به ــدور املن ــع ال ــجاماً م ــه وانس ــاب، فإن ــح واالنتخ ــال الرتش ــن خ ــية م ــاركة السياس يف املش

كمؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان يف الرقابــة عــىل مــدى إعــامل حقــوق اإلنســان عمومــاً وحقــه يف 

املشــاركة السياســية خصوصــاً، فقــد عملــت الهيئــة عــىل الرقابــة عــىل إجــراءات العمليــة االنتخابيــة 

منــذ أن أُعلــن عــن موعــد إجــراء املرحلــة األوىل منهــا يف 11 كانــون األول مــن العــام 2021 وإىل حــني 

انتهــاء املوعــد القانــوين للطعــون القضائيــة عــىل نتائــج االنتخابــات املحليــة مبرحلتهــا الثانيــة التــي 

جــرت يف 26 آذار 2022.

تنبــع أهميــة عمليــة رقابــة الهيئــة عــىل الرتشــح واالنتخــاب يف االنتخابــات املحليــة من دورهــا يف بث 

الثقــة لــدى املواطنــني، مــن أجــل تحفيزهــم عــىل املشــاركة الفاعلــة يف عمليــة االنتخابــات املحليــة، 

ــمية  ــعبية ورس ــات ش ــق قناع ــة يف خل ــن أهمي ــة م ــذه الرقاب ــا له ــة، ومل ــن جه ــاً م ــحاً وانتخاب ترش

بإمكانيــة إجــراء انتخابــات عامــة رئاســية وترشيعيــة يف أرجــاء الوطــن كافــة مــن جهــة أخــرى.

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة التقارير الخاصة رقم )116(

8



القسم األول

اإلطار العام لعملية الرقابة على االنتخابات المحلية

1.   منهجية إعداد التقرير
اعتمدت الهيئة عىل مجموعة من املصادر، أهمها: 

نتائــج الرقابــة امليدانيــة التــي نفذهــا مراقبوهــا وتقاريرهــم بالخصــوص عــن مراحــل العمليــة 	 

االنتخابيــة كافــة، ابتــداء مــن مرحلــة التســجيل والرتشــح والدعايــة االنتخابيــة وانتهــاء بعمليــة 

االقــرتاع وإعــان النتائــج النهائيــة.

تقريــر االئتــاف األهــي ملؤسســات املجتمــع املــدين لدعــم االنتخابــات والرقابــة عليهــا الــذي 	 

صــدر يف 13 كانــون األول 2021، واملؤمتــر الصحــايف الــذي عقــده االئتــاف بشــأن تقريــره.

التقارير الرقابية لعدد من مؤسسات املجتمع املدين الفلسطيني.	 

نتائــج االســتامرة الرقابيــة التــي أعدتهــا الهيئــة للرقابــة عــىل يــوم االقــرتاع والفــرز واســتخدمتها 	 

يف مرحلتــي االنتخابــات املحليــة الرابعــة.

الشــكاوى التــي تلقتهــا الهيئــة خــال مراحــل العمليــة االنتخابيــة املختلفة )التســجيل، والرتشــح، 	 

والدعايــة االنتخابيــة، واالقــرتاع، والفــرز، وإعــان النتائج(.

مــا ترصــده الهيئــة أو تقدمــه مــن ماحظــات عــىل القوانــني أو القــرارات أو اإلســرتاتيجيات أو 	 

تاحظــه مــن مشــاركاتها املختلفــة.

مــا يــرد مــن ماحظــات عــىل املجموعــات اإللكرتونيــة التــي تشــرتك فيهــا، كمجموعــة مراقبــي 	 

الهيئــة عــىل االنتخابــات، واملجموعــة العامــة لهــا، ومجموعــة ائتــاف الرقابــة عــىل االنتخابــات، 

ــة  ــرشه لجن ــا تن ــة، وم ــات املركزي ــة االنتخاب ــا لجن ــي تديره ــة الت ــات الرقاب ــة هيئ ومجموع
االنتخابــات املركزيــة مــن معلومــات واســعة خاصــة بالعمليــة االنتخابيــة.1

 www.elections.ps 1  للمزيد انظر املوقع اإللكرتوين للجنة االنتخابات املركزية- فلسطني
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2.   بيئة الحقوق والحريات أثناء االنتخابات المحلية
تجــري انتخابــات الهيئــات املحليــة الرابعــة )يف الضفــة الغربيــة فقــط( يف ظــل إرهاصــات االنقســام 

الســيايس وتبعاتــه بــني مــن يحكــم قطــاع غــزة ومــن يحكــم الضفــة الغربيــة، مــع مــا رتبــه هــذا األمر 

مــن أثــر عــىل الحقــوق املختلفــة لإلنســان، خاصــة حرمــان نحــو )40%( مــن املواطنــني الفلســطينيني 

ــاً.  ــحاً وانتخاب ــية ترش ــاركة السياس ــم يف املش ــة حقه ــن مامرس ــزة م ــاع غ ــون يف قط ــن يقيم الذي

وكذلــك اإلرهاصــات املتمثلــة يف الضغــوط الدوليــة املختلفــة عــىل عمــل مؤسســات املجتمــع املــدين 

ــا يف  ــات واعتباره ــت مؤسس ــاق س ــة بإغ ــة الخاص ــرارات اإلرسائيلي ــا: الق ــة ومنه ــكاله املختلف بأش

حكــم املؤسســات الداعمــة لإلرهــاب، وخفــض مســتوى التمويــل املوجــه ملؤسســات املجتمــع املــدين 

بشــكل عــام، وزيــادة إجــراءات الرقابــة املاليــة عليهــا تحــت ذريعــة مكافحــة اإلرهــاب، والضغــوط 

املحليــة مــن خــال عــدم إنفــاذ االنتخابــات الرئاســية والترشيعيــة عــىل الرغــم مــن اســتحقاقها منــذ 

نحــو ثاثــة عــرش عامــاً.

أثـّـرت كل هــذه املســائل بشــكل واضــح عــىل مامرســة الفلســطيني حّقــه يف املشــاركة السياســية مــن 

خــال الرتشــح واالنتخــاب، وبالتــايل عزوفــه عــن املشــاركة عندمــا أتيحــت لــه، األمــر الــذي ظهــر يف 

أشــكال مختلفــة منهــا:

عــزوف املواطنــني عــن املشــاركة يف مامرســة هــذا الحــق ترشــحاً، حيــث أظهــرت بيانــات لجنــة 	 

ــم  ــا القوائ ــت فيه ــي نجح ــة الت ــات املحلي ــس الهيئ ــدد مجال ــاع ع ــة ارتف ــات املركزي االنتخاب

املرتشــحة ملجلــس الهيئــة بالتزكيــة ومل تجــر فيهــا عمليــة االقــرتاع لعــدم وجــود قوائم متنافســة، 

حيــث بلــغ عددهــا )162( هيئــة محليــة يف املرحلــة األوىل مــن أصــل )376( هيئــة محليــة. أمــا 

يف املرحلــة الثانيــة التــي جــرت يف آذار 2022 فبلــغ عــدد الهيئــات املحليــة التــي مل تجــر فيهــا 

انتخابــات وفــازت القوائــم الوحيــدة املرتشــحة فيهــا بالتزكيــة )23( هيئــة محليــة. 

عــزوف املواطنــني عــن املشــاركة يف االنتخابــات اقرتاعــاً، وعــىل الرغــم مــن أن النســبة العامــة 	 

ــإن  ــت ف ــم التصوي ــن يحــق له ــة بلغــت )60%( مم ــات املحلي ــرتاع يف الهيئ للمشــاركة يف االق

نســبة االقــرتاع يف بعــض هــذه الهيئــات مل تتجــاوز الـــ )30%( ممــن يحــق لهــم االقــرتاع مثــل 

ــة  ــل، و)36%( يف بلدي ــة الخلي ــة رام هللا، و)42.9%( يف بلدي ــرية، أو)33.8%( يف بلدي ــة الب بلدي

ــن ميلكــون حــق  ــني الذي ــن املواطن ــع تضــم )33%( م ــات األرب ــامً أن هــذه البلدي ــس، عل نابل

ــة. ــات املحلي ــة مــن االنتخاب ــة الثاني االقــرتاع واملشــاركة يف املرحل

عــزوف املواطنــني عــن املشــاركة يف االنتخابــات املحليــة ترشــحاً وانتخابــاً، فقــد ظهــر مــن بيانات 	 

لجنــة االنتخابــات املركزيــة أن )16%( مــن الهيئــات املحليــة التــي جــرت االنتخابــات املحليــة 
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ــات.  ــا انتخاب ــايل مل تجــر فيه ــة، وبالت ــا أي قامئــة انتخابي ــة األوىل مل تُعتمــد فيه ــا يف املرحل فيه

وتكــرر هــذا األمــر يف املرحلــة الثانيــة، حيــث مل تعتمــد قوائــم انتخابيــة يف )29%( مــن الهيئــات 

املحليــة التــي أتيــح فيهــا للمواطنــني مامرســة حقهــم يف االنتخــاب أكــر مــن مــرة.

3.   رأي المحكمة الدستورية في تولي رئاسة المجلس المحلي 
أكثَر من دورتين متتاليتين2

ــن  ــامدة 9 م ــرياً لل ــتورية تفس ــة الدس ــن املحكم ــدل م ــر الع ــب وزي ــباط 2022، طل ــخ 15 ش بتاري

قانــون الهيئــات املحليــة الفلســطيني رقــم )1( لســنة 1997 التــي قضــت بعــدم جــواز تــويل رئاســة 

املجلــس البلــدي أكــرَ مــن دورتــني متتاليتــني.

جــاء رد املحكمــة الدســتورية الفلســطينية إن عبــارة »ألكــر مــن دورتــني متتاليتــني« التــي وردت يف 

نــص املــادة )9( مــن القانــون رقــم )1( لســنة 1997 بشــأن الهيئــات املحليــة الفلســطينية تنطبــق 

عــىل االنتخابــات التــي كانــت تجــري بصــورة حــرة ومبــارشة ورسيــة وفرديــة وفقــاً ألحــكام املــادة 

ــراً  ــاً ح ــاءه انتخاب ــه وأعض ــب رئيس ــىل أن: »... ينتخ ــص ع ــي تن ــور، الت ــون املذك ــن القان )2/3( م

ــا  ــم الرتشــيح به ــي يت ــات الت ــق عــىل االنتخاب ــات« وال تنطب ــون االنتخاب ــاً ألحــكام قان ــارشاً وفق ومب

ضمــن قوائــم انتخابيــة عــىل أســاس التمثيــل النســبي املعمــول بــه حاليــاً واملنصــوص عليــه يف صــدر 

املــادة )14( مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة رقــم )10( لســنة 2005 التــي تنــص عــىل 

أن »يتــم الرتشــح ضمــن قوائــم انتخابيــة عــىل أســاس التمثيــل النســبي«.

تــرى الهيئــة مــن الناحيــة الحقوقيــة أن فكــرة دوريــة االنتخابــات التــي ينــص عليهــا العهــد الــدويل 

للحقــوق املدنيــة والسياســية، واشــرتاط الكثــري مــن النــامذج القانونيــة والدســتورية الدوليــة عــدم 

ــة أكــر مــن دورتــني متتاليتــني هــو مــا يجــب أن يحكــم تفســري  جــواز تــويل منصــب رئاســة الدول

ــذ  ــد يف تنفي ــذي يُعتَم ــايب ال ــام االنتخ ــاً كان النظ ــك، أي ــدي كذل ــس البل ــة املجل ــويل رئاس مســألة ت

ــة.  ــات املحلي االنتخاب

فالغـرض األسـايس مـن فكـرة دوريـة االنتخابـات وعـدم جـواز تـويل رئاسـة الدولـة دورات عـدة هـو 

السـامح آلخريـن لديهـم برامـج مختلفـة بـإدارة الدولـة وكذلـك املجلـس املحـي بطريقـة أخـرى قـد 

تحمـل فائـدة أكـر للمواطـن ومُتكنـه من الحصـول عىل حقوقـه الخدماتيـة املختلفة بطريقـة أفضل. 

2  للمزيــد انظــر مرفــق رقــم )2(: قــرار املحكمــة الدســتورية الفلســطينية يف طلــب التفســري 2022/3 بخصــوص جــواز تــويل املواطــن رئاســَة مجلــس 

ــني. ــني متتاليت ــن دورت ــر م ــة أك ــة املحلي الهيئ

الرقابة على االنتخابات الفلسطينية المرحلة الرابعة )2022-2021(
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لكن ما يخفف من حدة قرار املحكمة املذكور - وبالتايل إمكانية تويل الشخص رئاسة املجلس املحي 

أكرَ من دورتني متتاليتني - هو أن الرئيس يف حقيقة األمر ال ميثل شخصه، وإمنا ميثل أغلبية أعضاء 

املجلس البلدي، وبالتايل قد يساعد هذا األمر عىل تنفيذ برامج واسعة ال تعر عن وجهة نظر الفرد 

الواحد التي يُخىش منها يف األنظمة التي تشرتط عدم جواز تويل رئاسة املجلس أكرَ من دورتني 

متتاليتني.

4.  جهود »الهيئة« التحضيرية للرقابة على االنتخابات المحلية
ــوق - خاصــة الحــق يف املشــاركة السياســية  ــة عــىل إعــامل الحق ــة الرقاب ــن مهم ــا م ــا له ســنداً مل

مبوجــب مبــادئ األمــم املتحــدة الخاصــة باملؤسســات الوطنيــة لحقــوق اإلنســان لعــام 1993 )مبــادئ 

باريــس(، ومــا نصــت عليــه املــادة )58( مــن قانــون انتخــاب الهيئــات املحليــة مــن أن »للمراقبــني 

ووكاء القوائــم االنتخابيــة الحــق يف مراقبــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة كافــة« مــن أجــل متابعــة 

إعــامل حقــوق اإلنســان عامــة وحقــه يف املشــاركة السياســية خاصــة - عملــت الهيئــة منــذ نشــأتها 

عــىل إنفــاذ هــذه الرقابــة.

ــوام )2006-2004،  ــة يف األع ــة واملحلي ــات الرئاســية والترشيعي ــت االنتخاب ــد راقب ــة ق ــت الهيئ وكان

ــة  ــة، واملبين ــة الرقابي ــر امللخصــة لهــذه العملي و2012، و2017، و2021(، وأصــدرت عــرشات التقاري

نتيجتهــا يف هــذا الخصــوص.

ــام  ــة ع ــة الغربي ــة يف الضف ــات املحلي ــن الهيئ ــي جــرت يف جــزء م ــة الت ــات املحلي وبشــأن االنتخاب

ــأيت: ــا ي ــت يف م ــا مــن خــال إجــراءات عــدة متثل ــذ رقابته ــة عــىل تنفي ــت الهيئ 2021، عمل

اعتامد الهيئة كهيئة رقابة:	 

ــات  ــَة عــىل االنتخاب ــة الرقاب ــة كإحــدى املؤسســات املكلف ــدت الهيئ ــخ 14 شــباط 2021 اعتُم بتاري

عامــة، ويف أيلــول مــن العــام نفســه أعلنــت لجنــة االنتخابــات اســتمرار الهيئــات الرقابيــة املعتمــدة 

ســابقاً يف العــام نفســه يف مهمتهــا الرقابيــة، ورسيــان فاعليــة البطاقــات التــي يحملهــا مراقبوهــا إىل 

مــا بعــد انتهــاء املرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات املحليــة املقــرر عقدهــا بتاريــخ 26 آذار 2022.

اعتامد مراقبني:	 

بعد اعتامد الهيئة كجهة رقابية، اعتُمد 42 مراقباً منها موزعني عىل املحافظات كافة. )78.5%( منهم 

من الذكور، و)21.5%( من اإلناث.
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توقيع مذكرة تفاهم مع لجنة االنتخابات املركزية:	 

وقعــت الهيئــة وائتــاف مؤسســات املجتمــع املــدين املراقبــة عــىل االنتخابــات مذكــرة تفاهــم مــع 

لجنــة االنتخابــات املركزيــة منــذ بدايــة العــام، هدفــت إىل التعــاون يف مــا بينهــا عــىل تهيئــة بيئــة 

حاميــة للمشــاركة يف االنتخابــات وداعمــة لهــا ومحفــزة عليهــا بشــكل عــام. وقــد تــم التأكيــد عليهــا 

مــن جديــد بشــأن االنتخابــات املحليــة.

تنفيذ جهود توعوية:	 

بهــدف تحفيــز املواطنــني عــىل املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة للهيئــات املحليــة تســجياً وترشــحاً 

واقرتاعــاً عملــت الهيئــة عــىل:

تصميم وطباعة بروشورين عن املشاركة يف عملية االنتخابات املحلية. 	

بــث »ســبوت« إذاعــي يف )10( قنــوات إذاعيــة يف الضفــة الغربيــة مــدة )10( أيــام مبعــدل  	

)3( مــرات يف اليــوم يف مــا يخــص الحقــوق والحريــات االنتخابيــة وآليــات تقديــم الشــكاوى.

ــة يف  	 ــة، ودور الهيئ ــة االنتخابي ــة العملي ــة يف حامي ــول دور الرشط ــتات« ح ــرش )6( »بوس ن

ــرأة يف املشــاركة باالنتخــاب. ــات، وحــق امل ــة عــىل االنتخاب الرقاب

نــرش فيديوهــني عــن الحقــوق والحريــات املتعلقــة باالنتخابــات والجرائــم االنتخابيــة  	

وآليــات تقديــم الشــكاوى.

ــوى  	 ــات ودور ق ــة باالنتخاب ــات املتعلق ــوق والحري ــة بخصــوص الحق ــة تلفزيوني ــد حلق عق

ــة. ــة االنتخابي ــة العملي األمــن يف حامي

عقد ورشتني بخصوص موضوع االنتخابات مع بعض القوائم االنتخابية. 	

االستامرة: طُورت استامرة تجريبية للرقابة عىل يوم االقرتاع.	 

املشــاركات: املشــاركة يف عــرشات ورش العمــل واللقــاءات واالجتامعــات الهادفــة إىل تنشــيط 	 

عمليــة الرقابــة وتوعيــة املراقبــني واملؤسســات الرقابيــة بطبيعــة الرقابــة وحــدود اختصاصــات 

املراقبــني والهيئــات القامئــة بالرقابــة.

زيارة مكاتب لجنة االنتخابات يف املحافظات املختلفة:	 
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نفــذت الهيئــة عــرشات الزيــارات التفقديــة لعــدد مــن مراكــز تســجيل الناخبــني ولجنــة االنتخابــات 

املركزيــة مبقرهــا الرئيــس يف محافظــة رام هللا والبــرية، ويف فروعهــا املختلفــة يف املحافظــات، بغــرض 

ــة يف  ــا املختلف ــات، ومكاتبه ــة االنتخاب ــىل عملي ــاإلرشاف ع ــة ب ــة القامئ ــة الجه ــن جاهزي ــد م التأك

املحافظــات.

ــة 	  ــن فصلي ــري م ــدد األخ ــس للع ــوع رئي ــة كموض ــات املحلي ــات الهيئ ــوع انتخاب ــامد موض اعت

ــام. ــة هــذا الع ــي تصــدر نهاي ــوق اإلنســان الت حق
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القسم الثاني

الرقابة على المرحلة األولى من االنتخابات

المحلية الرابعة بتاريخ 11 كانون األول 2021

ــات  ــة يف السياس ــان املختلف ــوق اإلنس ــامل حق ــة إع ــن دور يف متابع ــا م ــا له ــة - مب ــت الهيئ تابع

والترشيعــات الرســمية - املرحلــة األوىل مــن عمليــة االنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف 11 كانــون 

ــأيت: ــام ي ــن املاحظــات ك ــدداً م األول 2021 وســجلت بشــأنها ع

1.  مالحظات على إدارة عملية االنتخابات:
تعيــني طواقــم االنتخابــات: عملــت لجنــة االنتخابــات املركزيــة بجهــود كبــرية مــن أجــل تنفيــذ - 

انتخابــات محليــة يف الهيئــات املحليــة. ومــام عملتــه لجنــة االنتخابــات تعيــني طواقــم انتخابيــة 

ــات  ــة ويف أوق ــات كاف ــم يف املحافظ ــحهم واقرتاعه ــني وترش ــجيل الناخب ــات تس ــذ عملي لتنفي

التســجيل لانتخابــات واالقــرتاع، غــري أن القانــون ال يضــع ســوى رشوط عامــة بشــأن مــن يعــني 

ــات العامــة رقــم )1( لســنة  ــون بشــأن االنتخاب ــم )املــادة )18( مــن القــرار بقان هــذه الطواق

)2007(، ويــرتك أمــر تحديــد هــذه الطواقــم إىل »الــرشوط واملعايــري املهنيــة« التــي تحددهــا 

اللجنــة، وإىل مــا ينّســب لهــا مــن مكاتــب الدوائــر االنتخابيــة يف املحافظــات. 

ــة ماحظاتهــم عــىل عــدم وضــوح اإلجــراءات  ــي الهيئ عــىل املســتوى العمــي، ســجل بعــض مراقب

التــي يتــم عــىل أساســها اختيــار مــن يشــغل مهمــة عضــو يف طواقــم مراكــز التســجيل و/ أو االقــرتاع 

يف املحافظــات املختلفــة.

2.  مالحظات على التسجيل لالنتخابات:
بحسـب متابعـات الهيئـة خـال عمليـة التسـجيل لانتخابـات واملـدة املخصصـة للمواطـن لتقديـم 

الفـرتة مـن  اللجنـة يف  املركزيـة أو طعـون قضائيـة عـىل قـرارات  االنتخابـات  للجنـة  أي تظلـامت 
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3-2021/10/24، مل تسـجل انتهـاكات تخـص املـس بعمليـة التسـجيل أو منـع أي مـن املواطنـني مـن 

مامرسـة حقـه يف التسـجيل أو نقـل مـكان التسـجيل بحسـب اإلجـراءات األصوليـة القانونيـة. لكـن 

سـجلت الهيئـة بعـض التوثيقـات عن اكتشـاف بعـض املواطنني أن أسـامءهم غري موجودة يف السـجل 

االنتخـايب، يف يـوم االقـرتاع، يف املواقـع التـي سـجلوا واقرتعـوا فيهـا سـابقاً، حيـث مل يكونوا قد مارسـوا 

حقهـم يف االطـاع عـىل السـجل االنتخـايب يف حينه. كذلـك كانت هناك شـكوى3 يف بدايـة كانون األول 

مـن هـذا العـام تضمنـت نقـل أسـامء عدة مـن السـجل االنتخـايب يف الهيئـة املحليـة يف بلـدة قلنديا، 

غـري أن لجنـة االنتخابـات أفـادت يف ردهـا4 بعـد فحصهـا األسـامء املذكـورة يف الشـكوى، بعـدم وجود 

مخالفـة بالخصـوص، وكانـت لجنـة االنتخابـات املركزيـة قـد تسـلمت )20( تظلـامً بالخصـوص بعـد 

انتهـاء الفـرتة القانونيـة للتسـجيل. وكانـت هنـاك ادعـاءات عـدة من عدد مـن املواطنـني يف محافظة 

الخليـل بَنقـل أماكـن تسـجيلهم وبالتـايل اقرتاعهـم مـن مـكان إىل آخر.

3.  مالحظات على الترشح لالنتخابات:
مل تســجل الهيئــة أي انتهــاكات بــارزة يف عمليــة الرتشــح لانتخابــات، لكنهــا ســجلت بعــض املاحظات 

متثلــت يف تشــدد لجنــة االنتخابــات املركزيــة يف قبــول بعــض القوائــم وتســجيلها، فرفضــت تســجيل 

إحــدى القوائــم بحجــة عــدم اتفاقهــا مــع القانــون نظــراً لوجــود بعــض املرشــحني فيهــا مســجلني يف 

مناطــق هيئــات محليــة أخــرى غــري الهيئــة املحليــة التــي ترشــحوا لهــا. 

تــدرك الهيئــة أن هــذه املســألة - ومثياتهــا - قــد تكــون نابعــة مــن خلــل يف القانــون، إال أن الــذي 

ــؤدي أي  ــون، حيــث يتوجــب أاّل ي كان يتوجــب أن يحكــم هــذه املســألة هــو النظــر إىل روح القان

ــح  ــطيني يف الرتش ــن الفلس ــي للمواط ــتوري والحقوق ــق الدس ــاوز الح ــوين لتج ــراء إداري أو قان إج

واالنتخــاب كأســاس، كــام يجــب اتبــاع اإلجــراءات التــي متنــع االفتئــات عــىل حقــوق اآلخريــن، أمــا 

إذا مل يكــن مــن شــأن تجــاوز اإلجــراءات القانونيــة أن يتجــاوز الحقــوق وإمنــا سيُســاعد يف إعــامل 

ــون تقتــي عــدم  ــات روح القان ــون األســايس الفلســطيني، فــإن مقتضي ــا القان ــة أقرّه حقــوق عاملي

حرمــان مثــل هــذه الحــاالت مــن الرتشــح. 

ــة - رام  ــر نعم ــة كف ــدي قري ــس بل ــم املرتشــحة ملجل ــن إحــدى القوائ ــة شــكوى م اســتقبلت الهيئ

هللا، التــي مل تتوفــر الــرشوط القانونيــة يف أحــد أعضائهــا، فقــررت لجنــة االنتخابــات املركزيــة عــدم 

ــه كان بإمــكان  ــادت بأن ــث اشــتكت القامئــة مــن عــدم اعتامدهــا، وأف ــة، حي ــامد القامئــة كامل اعت

.2021-MW-465 3  انظر الشكوى املقدمة للهيئة رقم

.2021-MW-465 4  رد لجنة االنتخابات املركزية رقم م.ت/ 2021/ ص )239(، رداً عىل الشكوى املذكورة املقدمة للهيئة رقم
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اللجنــة شــطب العضــو غــري القانــوين مــن القامئــة واعتــامد القامئــة، طاملــا أن شــطبه ال يؤثــر عــىل 

حجــم القامئــة وتركيبتهــا مــن الناحيــة القانونيــة. وعــىل الرغــم مــن تدخــات الهيئــة بالخصــوص فــإن 

اللجنــة املذكــورة رأت خــاف ذلــك، فرفعــت هــذه القامئــة طعنــاً بالخصــوص أمــام محكمــة قضايــا 

االنتخابــات، فقضــت املحكمــة بقبــول الطعــن، وشــطب العضــو غــري القانــوين، واعتُمــدت القامئــة. 

كان هــذا هــو الطعــن الوحيــد الــذي قبلتــه املحكمــة مــن 13 طعنــاً قُّدمــت يف مرحلــة الرتشــح يف 

املرحلــة األوىل مــن االنتخابــات املحليــة. 

مــن جانــب آخــر، اســتقبلت الهيئــة عــدداً محــدوداً مــن الشــكاوى5 يف فــرتة الرتشــح بشــأن موضــوع 

متنُّــع بعــض املجالــس املحليــة عــن منــح الناخــب الــذي ينــوي الرتشــح كتــاب بــراءة ذمــة. 

أوضحــت الهيئــة يف حينــه أن هــذا الــرشط يفرضــه القانــون وال ميكــن املطالبــة بتجــاوز القانــون إال 

إذا كان هــذا القانــون ميــس حقــاً مــن حقــوق اإلنســان، وبشــأن ذلــك الحــق عــىل وجــه التحديــد، 

ــان  ــق اإلنس ــىل ح ــة ع ــس قامئ ــق أس ــر وف ــذا األم ــق ه ــه إىل تطبي ــت نفس ــت يف الوق ــا دع لكنه

يف املســاواة وعــدم التمييــز كــام كفلتــه الكثــري مــن املواثيــق والعهــود الدوليــة وتضمنهــا القانــون 

األســايس الفلســطيني لســنة 2002، الســيام بعــد ورود شــكوى وبعــض التوثيقــات التــي تفيــد بأنــه ال 

تُعتمــد أســس واحــدة يف منــح بــراءة الذمــة، حيــث طُلــب مــن أحــد املواطنــني دفــع كل مــا عليــه 

مــن التزامــات للهيئــة املحليــة مبــا فيهــا فواتــري الكهربــاء واملــاء ورســوم ترخيــص املبــاين، يف حــني أن 
هيئــات محليــة أخــرى متنــح بــراءة ذمــة دون اشــرتاط دفــع بــدل رســوم ترخيــص املبــاين.6

4.  مالحظات على الدعاية االنتخابية
ــة، وتســجيل بعــض  ــدة القانوني ــة خــارج امل ــة االنتخابي ــن اســتمرار مظاهــر الدعاي ــم م عــىل الرغ

»املاســنات« بــني قوائــم مرتشــحة، فــإن الهيئــة مل تــر يف مضامــني مــا قــدم لهــا مــن شــكاوى7 ويف 

مــا ســجلته مــن ماحظــات بالطــرق املختلفــة يف هــذا الصــدد، أنهــا ســاهمت بشــكل كبــري يف تغيــري 

نتيجــة االنتخابــات، واختيــار أشــخاص عــىل غــري رغبــة الناخبــني. 

مــن ناحيــة أخــرى، ظَهــر بعــد االطــاع عــىل مــادة بعــض املرشــحني الدعائيــة أن بعــض القوائــم ال 

تُظهــر صــورة املرشــح إذا كان أنثــى، وتُظهــر فقــط صــور املرشــحني الذكــور عــىل منشــوراتها. 

.2021-MW-366 ،2021-mw-365 ،2021-SW-549 :5  للمزيد انظر الشكاوى املقدمة للهيئة ذوات األرقام

.2021-SW-549 6  للمزيد انظر الشكوى سالفة الذكر املقدمة للهيئة

.2021-SW-5982021، و-SW-613 :7  للمزيد انظر الشكاوى املقدمة للهيئة ذوات األرقام
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يتضمــن هــذا الســلوك مخالفــة رصيحــة للحقــوق العامليــة التــي تقــي باملســاواة وعــدم التمييــز 

عــىل أســاس الجنــس، الســيام مــع وجــود نــص دســتوري أقــر هــذا الحــق، وكذلــك انضــامم فلســطني 

إىل اتفاقيــة القضــاء عــىل كافــة أشــكال التمييــز ضــد املــرأة، األمــر الــذي يجــب أن ينعكــس يف كل 

السياســات والترشيعــات الوطنيــة املختلفــة، مبــا فيهــا األنظمــة واإلجــراءات والتعليــامت واملامرســات 

املختلفــة املنفــذة بشــأن عمليــة االنتخابــات. 

كذلــك فــإن يف هــذا الســلوك مخالفــة واضحــة ملدونــات الســلوك ومواثيــق الــرشف املتعلقــة بحقــوق 

املــرأة يف االنتخابــات التــي وقعــت عليهــا األحــزاب ومؤسســات املجتمــع املــدين كافــة. 

ــن  ــخ 29 ترشي ــاً يف هــذا الخصــوص بتاري ــد أصــدرت توضيح ــة ق ــات املركزي ــة االنتخاب ــت لجن كان

الثــاين مــن هــذا العــام، خاطبــت فيــه رشكاء العمليــة االنتخابيــة مــن مؤسســات رســمية ومجتمــع 

مــدين وأحــزاب، بأنهــا لــن تقــوم بنــرش مــواد دعائيــة عــر اإلعــام الرســمي للقوائــم التــي ال تلتــزم 

ــات املذكــورة.  مبواثيــق الــرشف واملدون

5.  مالحظات على االقتراع والفرز وإعالن النتائج )حسب االستمارة 
التجريبية(

صممــت الهيئــة، لغــرض التقييــم، اســتامرة خاصــة تســاعد مراقبيهــا عــىل تحديــد حالــة الحــق يف 

املشــاركة السياســية يف يــوم االقــرتاع والفــرز، عــىل وجــه التحديــد، عــىل ســبيل التجريــب، بغــرض 

ــا  ــن القضاي ــدداً م ــتامرات ع ــذه االس ــت ه ــد قيّم ــة. وق ــة قادم ــات عام ــتخدامها يف أي انتخاب اس

ــوب  ــاملية )جن ــطينية الش ــات الفلس ــرز يف املحافظ ــرتاع والف ــا االق ــهدتها عمليت ــي ش ــة الت اإلجرائي

ــي  ــأيت خاصــة املعلومــات الت ــا ي ــم اســتهدافها. ويف م ــي ت ــة ووســطها وشــاملها( الت ــة الغربي الضف

ــا: جــاءت فيه

بخصــوص االســتامرة كأداة تجريبيــة،8 اختــريت عينــة مكونــة مــن )39( هيئــة محليــة موزعــة أ. 

ــرم،  ــلفيت، وطولك ــدس، ورام هللا، وس ــا، والق ــاملية )أريح ــطينية الش ــات الفلس ــىل املحافظ ع

وقلقيليــة، والخليــل(، بواقــع )25.5%( مــن عــدد الهيئــات املحليــة التــي جــرت فيهــا عمليــة 

ــاء  ــا كان أثن ــة )45( اســتامرة جله ــة. ومتــت تعبئ ــة محلي ــغ عددهــا )153( هيئ االقــرتاع والبال

ــة الفــرز )7 اســتامرات يف 7 مراكــز اقــرتاع(.  ــة االقــرتاع، وعــدد قليــل منهــا تطــرق لعملي مرحل

8  للمزيد بخصوص هذه االستامرة وما تضمنته راجع املرفق رقم 1.
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بخصوص مجريات عملية االقرتاع:ب. 

تضمنــت االســتامرة أســئلة عــدة تتعلــق بعمليــة االقــرتاع واإلجــراءات املتبعــة يف هــذا الصــدد ســواء 

ــتهدفت  ــي اس ــز الت ــب املراك ــا بحس ــات عنه ــت اإلجاب ــا. وكان ــرتاع أو خارجه ــات االق ــل محط داخ

بعمليــة الرقابــة ونســبة املراقبــني الذيــن شــهدوا العمليــة لحظــة وجودهــم يف مركــز االقــرتاع عــىل 

النحــو اآليت:

ــليمة 	  ــراءات الس ــا اإلج ــة عليه ــت الرقاب ــي مت ــرتاع الت ــز االق ــاء مراك ــن رؤس ــذ )100%( م اتخ

لبــدء عمليــة االقــرتاع، بحيــث فتحــوا مركــز االقــرتاع يف متــام الســاعة الســابعة صباحــاً، وفتحــوا 

ــدوق بالشــمع  ــوا الصن ــا، وقفل ــا بداخله ــة م ــة تســمح برؤي ــني بطريق ــام املراقب ــق أم الصنادي

ــذي للتأكــد مــن ســامته. ــم املكتــب التنفي األحمــر، وســمحوا للمراقبــني مبشــاهدة خت

أن أكــر مــن)80%( مــن املراقبــني ووكاء املرشــحني والصحافيــني وممثــي وســائل اإلعــام ُســمح 	 

لهــم بالدخــول إىل محطــة االقــرتاع بســهولة.

ــامة 	  ــات الس ــر ضامن ــع توف ــرتاع م ــة االق ــا عملي ــرت فيه ــرتاع ج ــز االق ــن مراك أن )69%( م

ــا. ــريوس كورون ــار ف ــع انتش ــة مبن ــة الخاص الصحي

ــوا مــع 	  ــة تعامل ــا الرقاب ــي متــت فيه أن أكــر مــن )65%( مــن مســؤويل محطــات االقــرتاع الت

ــا  ــني ووثّقوه ــحني واملراقب ــني ووكاء املرش ــن املواطن ــم م ــي تصله ــات الت ــكاوى واالعرتاض الش

بالشــكل الســليم.

يف أغلــب مراكــز االقــرتاع، ذَكَــَر أحــد أعضائهــا التعليــامت األساســية الخاصــة باالقــرتاع للناخــب 	 

عنــد إعطائــه ورقــة االقــرتاع، مبــا يف ذلــك رضورة اســتخدام قلــم الحــر املوجــود خلــف ســاتر 

االقــرتاع فقــط للتأشــري داخــل املربــع بواقــع )100%(، وعــدم تدويــن أي عامــة أخــرى عــىل 

ــع )%67(،  ــرتاع بواق ــة االق ــىل ورق ــل ع ــدم إجــراء أي تعدي ــع )67%(، وع ــرتاع بواق ــة االق ورق

وإشــعار الناخــب أنــه إذا أخطــأ أثنــاء تأشــريه عــىل ورقــة االقــرتاع فبإمكانــه إعادتهــا إىل طاقــم 

االقــرتاع والحصــول عــىل واحــدة أخــرى بديلــة بواقــع )%72(.

ــراز املقــرتع وثيقــَة 	  أن مــا ال يقــل عــن )89%( مــن رؤســاء محطــات االقــرتاع تأكــدوا مــن إب

التعريــف الخاصــة بــه، و)91%( تأكــدوا مــن وجــود اســم املقــرتع يف ســجات االقــرتاع، و)%84( 

منهــم تأكــدوا مــن ختــم ورقــة االقــرتاع لحظــة تســليمها للناخــب.
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أن أكــر مــن )97%( مــن املقرتعــني أرشوا عــىل ورقــة االقــرتاع خلــف الســاتر املخصــص للتأشــري 	 

عــىل ورقــة االقــرتاع.

أن )69%( مــن رؤســاء محطــات االقــرتاع تأكــدوا مــن أن مرافــق املقــرتع )األمــي أو ذي اإلعاقــة( 	 

قــد أرّش عــىل مــا ميليــه عليــه املقــرتع.

أن وجــود )61%( مــن أفــراد الرشطــة بلباســهم الرســمي وأســلحتهم داخــل محطــة االقــرتاع كان 	 

بنــاء عــىل طلــب مــن رئيــس املحطــة، يف حــني مل يكــن املراقبــون متأكديــن مــن أن )32%( مــن 

ــوا محطــات االقــرتاع بلباســهم الرســمي وأســلحتهم كان دخولهــم  ــن دخل ــراد الرشطــة الذي أف

بنــاء عــىل طلــب رئيــس املحطــة. 

ــت 	  ــي خضع ــرتاع الت ــات االق ــني يف محط ــم مرافق ــروا معه ــن أح ــني الذي ــدد املقرتع ــغ ع بل

للرقابــة يف الفــرتة التــي ُوجــد فيهــا املراقــب )74( مقرتعــاً، )20( مقرتعــاً منهــم مــن األشــخاص 

ــة. ذوي اإلعاق

تــراوح عــدد املراقبــني ووكاء املرشــحني الذيــن وجــدوا يف محطــة االقــرتاع لحظــة وجــود مراقــب 	 

الهيئــة بــني 1-15 مراقبــاً و/ أو وكيــل مرشــح.

أن )70%( مــن مراكــز االقــرتاع أعطــت أولويــة يف الدخــول إىل املركــز مــن أجــل االقــرتاع لكبــار 	 

الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والحوامــل.

ــاعدة 	  ــة ملس ــراد الرشط ــرتاع أو أف ــة االق ــاء لجن ــود أعض ــدوا وج ــني أك ــن املراقب أن )100%( م

ــجات. ــامئهم يف الس ــن أس ــث ع ــني يف البح املقرتع

ــدور 	  ــة أّدوا ال ــي خضعــت للرقاب ــرتاع الت ــز االق رجــال الرشطــة يف أكــر مــن )87%( مــن مراك

املنــوط بهــم لحاميــة عمليــة االقــرتاع مبــا يف ذلــك الوجــود بشــكل واضــح حــول مراكــز االقــرتاع، 

ــاب محطــة االقــرتاع،  ــة االقــرتاع، والوجــود عــىل مســافة مناســبة مــن ب وعــدم التدخــل عملي

والتعامــل مــع تزاحــم الناخبــني خــارج محطــة االقــرتاع، ومراعاتهــم إجــراءات الســامة الصحيــة 

خــال التعامــل مــع املواطنــني.

أن )24%( فقــط مــن مراقبــي الهيئــة كانــوا متأكديــن مــن أنــه ال يوجــد يف مركــز االقــرتاع أفــراد 	 

مــن األمــن مــن غــري جهــاز الرشطــة املكلــف حاميــَة عمليــة االقــرتاع، يف حــني أكــد )26%( منهم 

وجــود أفــراد مــن األجهــزة األمنيــة األخــرى يف مركــز االقــرتاع، و)47%( مل يكونــوا متأكديــن.
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ــون أســلحة يف مركــز 	  ــاس مــدين يحمل ــراد بلب ــني أكــدوا عــدم وجــود أف أن )84%( مــن املراقب

ــه. ــرتاع أو داخــل إحــدى محطات االق

ــة 	  ــل محط ــة داخ ــامة العام ــة بالس ــورات خاص ــر منش ــدوا توف ــني أك ــن املراقب أن )83%( م

ــا. ــرتاع وخارجه االق

أن 68%( من مراكز االقرتاع ساد فيها الهدوء ومل تحدث فيها أعامل فوىض أو عنف.	 

ــز 	  ــبة )48%( يف مراك ــرتاع بنس ــوم االق ــة ي ــة االنتخابي ــتمرار الدعاي ــة باس ــو الهيئ ــاد مراقب أف

االقــرتاع و)26%( يف محيــط مركــز االقــرتاع. والافــت لانتبــاه أن )26%( مــن محطــات االقــرتاع 

التــي متــت الرقابــة عليهــا قــد جــرت دعايــة انتخابيــة داخلهــا.

ــة  ــتمرار الدعاي ــة اس ــي الهيئ ــض مراقب ــا بع ــي وضعه ــة الت ــة العام ــر التقييمي ــدت التقاري ــام أك ك

ــا. ــوا عليه ــي راقب ــة الت ــة كاف ــات املحلي ــة يف الهيئ االنتخابي

يف ما يتعلق بفرز أوراق االقرتاع:ج. 

ــد متــت  ــرتاع، فق ــرز أوراق االق ــة ف ــي غطــت مرحل ــن االســتامرات الت ــدد املحــدود م ــار الع يف إط

)100%( مــن إجــراءات الفــرز بحضــور بعــض املراقبــني ووكاء املرشــحني وبعــض أفــراد الصحافــة. 

ــون قُرئــت ورقــة االقــرتاع عــىل مســمع الحضــور،  ويف )100%( مــن الحــاالت التــي شــهدها املراقب

وســمح للمراقبــني ووكاء املرشــحني، الراغبــني، باالطــاع عــىل أوراق االقــرتاع. يف حــني الحــظ )%33( 

مــن مراقبيهــا تقديــم شــكاوى لرئيــس محطــة االقــرتاع خــال مرحلــة الفــرز، يف حــني مل يلحــظ ذلــك 

)67%( منهــم.
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القسم الثالث

الرقابة على المرحلة الثانية من االنتخابات

المحلية الرابعة بتاريخ 26 آذار 2022

تابعت الهيئة – مبا لها من دور يف متابعة إعامل حقوق اإلنسـان املختلفة يف السياسـات والترشيعات 

الرسـمية -  املرحلة الثانية من عملية االنتخابات املحلية التي جرت يف 26 آذار 2022. 

ــا  ــر أنه ــة الرابعــة ســالفة الذك ــات املحلي ــة األوىل مــن االنتخاب ــة عــن املرحل ــز هــذه املرحل ــا ميي م

ــة الكــرى يف املحافظــات الشــاملية التــي تضــم  ــات املحلي جــرت يف مقــرات املــدن الرئيســة والهيئ

عــدداً أكــر مــن املواطنــني مقارنــة بالهيئــات املحليــة التــي جــرت فيهــا انتخابــات املرحلــة األوىل، 

ــة األوىل وأضيفــت إىل  ــات يف املرحل ــا انتخاب ــي مل تجــر فيه ــة الت ــات املحلي ــة إىل الهيئ هــذا باإلضاف

ــة. ــة الثاني ــات فيهــا يف املرحل ــات املقــرر إجــراء انتخاب الهيئ

1.  مالحظات على التسجيل لالنتخابات
بحســب متابعــات الهيئــة خــال عمليــة التســجيل لانتخابــات واملــدة املخصصــة للمواطــن لتقديــم 

ــة يف الفــرتة مــن  ــرارات اللجن ــة عــىل ق ــة أو طعــون قضائي ــات املركزي ــة االنتخاب ــامت للجن أي تظل

ــرية عــىل  ــات كث ــا ســجلت رواي ــذا الخصــوص. غــري أنه ــا مل تســجل شــكاوى به 8-2022/1/24 فإنه

لســان مواطنــني، أشــارت إىل تغيــري محطــات تســجيلهم مــن مركــز اقــرتاع إىل آخــر، لكــن يف األغلــب 

ــا أن أســامء )150( شــخصاً  ــة جــاء فيه ــة نفســها. غــري أن شــكوى اســتقبلتها الهيئ ــة املحلي يف الهيئ

نُقلــت مــن ســكان مجلــس قــروي خرســا -دورا/ الخليــل إىل مجلــس محــي مدينــة دورا، يف إشــارة إىل 

أن هــذا األمــر مــن شــأنه أن يــؤدي إىل تغــري يف نتيجــة االنتخابــات يف هــذا املجلــس املحــي الصغــري، 

الســيام أن عــدد مــن يحــق لهــم التصويــت يف مجلــس محــي خرســا ال يتجــاوز 1998 مواطنــاً، أي 

أن نســبة مــن نُقلــت أســامئهم إذا صــح هــذا األمــر، ال تقــل عــن )7.5%( مــن إجــاميل مــن يحــق 
لهــم التصويــت.9

.2022-SW-162 9  انظر الشكوى املقدمة للهيئة رقم
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ــه يف الرتشــح واالنتخــاب –  ــن حق ــى وإن مل يحــرم املواطــن م ــة أن هــذا اإلجــراء – حت ــرى الهيئ ت

ــم يف  ــن مامرســة حقه ــني ع ــزوف بعــض املواطن ــون أدت إىل ع ــد تك ــاك ق ــن اإلرب ــة م ــق حال يخل

االقــرتاع، الســيام أنهــم يف األغلــب مل يطلعــوا عــىل قوائــم املرشــحني يف اللحظــة القانونيــة لنرشهــا، 

وإمنــا اكتشــفوا أن أماكــن تســجيلهم قــد تغــريت لحظــة االقــرتاع. وقــد يكــون هــذا األمــر أدى إىل 

ــاح ذلــك آلخريــن. حرمــان بعــض املرشــحني مــن الفــوز وأت

2.  مالحظات على الترشح لالنتخابات
ــي  ــراءة الذمــة الت ــك املتعلقــة ب ــة تل ــة يف هــذه املرحل ــي ســجلتها الهيئ مــن أهــم املاحظــات الت

ــة  ــو يف القامئ ــن كل عض ــح ع ــب الرتش ــا بطل ــب إرفاقه ــق الواج ــدى الوثائ ــون كإح ــا القان يتطلبه

ــأيت: ــا ي ــات مل ــح لانتخاب ــني يف الرتش ــحني أو الراغب ــض املرش ــرض بع ــة إىل تع ــة، إضاف االنتخابي

• مشكالت تتعلق برباءة الذمة	

ــك املتعلقــة بعــدم  ــة تل ــة الثاني ــات املرحل ــة يف انتخاب ــا الهيئ ــي تلقته ــرز الشــكاوى الت كان مــن أب

حصــول بعــض املرشــحني عــىل بــراءة ذمــة مــن البلديــة باعتبارهــا مطلبــاً قانونيــاً رضوريــاً لرتشــح 

أي شــخص يف القامئــة بحســب القانــون. وضعــت وزارة الحكــم املحــي أسســاً محــددة ملنــح بــراءة 

ــواع  ــة أن ــة، وحــددت يف هــذه األســس أربع ــة كاف ــات املحلي ــا الهيئ ــي أن تســري عليه ــة ينبغ الذم

مــن الديــون التــي تُشــغل الذمــة ومتنــع الحصــول عــىل بــراءة الذمــة مــن الهيئــة املحليــة، وهــي: 

ديــون الكهربــاء، وديــون األمــاك، وديــون امليــاه، وديــون النفايــات، وعــىل الرغــم مــن ذلــك فــإن 

الهيئــة اســتقبلت )15( شــكوى متعلقــة بعــدم حصــول مواطنــني عــىل بــراءة الذمــة الازمــة للرتشــح، 

وحصــول غريهــم عــىل بــراءة الذمــة املطلوبــة عــىل الرغــم مــن عــدم بــراءة ذمتهــم حقيقــة. 

توزعت الهيئات املحلية التي تقدمت بشأنها شكاوى بهذا الخصوص عىل النحو اآليت: شكوى واحدة 

وبلدية  السموع،  وبلدية  لحم،  بيت  وبلدية  لحم،  بيت  مياه  وسلطة  قباطية،  بلدية  من:  كل  عىل 

الظاهرية. و)5( شكاوى عىل مجلس قروي مزارع النوباين، و)5( شكاوى عىل مجلس قروي جبع.

ــراءة  ــل رفــض إعطــاءه ب ــدة الســموع - الخلي ــأن مجلــس محــي بل ــني ب ــاد أحــد املواطن ــاً، أف فمث

لغايــات الرتشــح لانتخابــات املحليــة، عــىل الرغــم مــن أنــه ســبق أن أخــذ بــراءة الذمــة أكــر مــن 

مــرة يف الســنوات الســابقة، وأن املجلــس يطالبــه بأمــوال كبــرية دفعــة واحــدة عــىل الرغــم مــن أنــه 
ملتــزم بتســوية ديــون مــع املجلــس منــذ ســنوات.10

.2022-SW-87 10  الشكوى املقدمة للهيئة رقم

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة التقارير الخاصة رقم )116(
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ــاين  ــزارع النوب ــي م ــس مح ــات مجل ــح النتخاب ــون يف الرتش ــوا يرغب ــني11 كان ــة مواطن ــدم خمس تق

بطلــب بــراءة ذمــة مــن املجلــس الــذي رفــض تزويدهــم بهــا »دون وجــه حــق وألســباب كيديــة«.

ــا  ــع - القــدس وادعــوا فيه ــس قــروي جب ــن بشــكاواهم عــىل مجل ــني12 آخري تقــدم خمســة مواطن

ــي  ــرشوط الت ــتوفوا ال ــم اس ــامً أنه ــة عل ــة مالي ــراءة ذم ــم ب ــور منحه ــس املحــي املذك ــض املجل رف

ــا. ــم ألخذه تؤهله

• تهديد املرشحني	

أفــاد أحــد املواطنــني13 بأنــه تعــرض للتهديــد ومــن معــه مــن املرشــحني يف القامئــة االنتخابيــة مــن 

أفــراد بأجهــزة األمــن بتاريــخ 17 شــباط 2022، مــام دفــع خمســة أعضــاء إىل االنســحاب مــن القامئــة 

وصريورتهــا غــري قانونيــة، مــام أدى إىل حرمانهــم مــن مامرســة حقهــم يف الرتشــح لانتخابــات املحليــة 

مبرحلتهــا الثانيــة.

يف حــني ســجلت الهيئــة مامرســة ضغــوط مــن جهــات غــري رســمية عــىل بعــض املرشــحني لانســحاب 

مــن الرتشــح لانتخابــات املحليــة.

3.  مالحظات على الدعاية االنتخابية
ســجلت الهيئــة إعــان بعــض القوائــم االنتخابيــة عــن بعــض صــور دعايتهــا االنتخابيــة قبــل موعدهــا 

ــة، مثــل  ــة االنتخابيــة خــال فرتتهــا القانوني املقــرر. وســجلت كذلــك الكثــري مــن مخالفــات الدعاي

ــذه  ــا ه ــن تأييده ــمية ع ــات رس ــان جه ــا، وإع ــة وإتافه ــم االنتخابي ــض القوائ ــة بع ــق دعاي متزي

القامئــة املرتشــحة أو تلــك، وظهــر جليــاً تأثــري ضعــف بعــض القوائــم االنتخابيــة ماليــاً عــىل حجــم 

دعايتهــا االنتخابيــة، ويف املقابــل متّكنــت قوائــم أخــرى مــن تنفيــذ دعايــة انتخابيــة ضخمــة، خاصــة 

يف ظــل عــدم وجــود ضوابــط قانونيــة متنــع أو تحــدد قيمــة ماليــة معينــة يجــب التقيــد بهــا مــن كل 

قامئــة انتخابيــة يف فــرتة الدعايــة االنتخابيــة.14 

وعــىل الرغــم مــن أن هــذه املخالفــات قــد تشــكل جرميــة انتخابيــة باملفهــوم القانــوين وتســتدعي 

.2022-MW-62 ،2022-MW-61 ،2022-MW-59 ،2022-MW-58 ،2022-MW-57:الشكاوى املقدمة للهيئة ذوات األرقام  11

.2002-MW-55 ،2022-MW-54 ،2022-MW-53 ،2022-MW-52 ،2022-MW-51 :الشكاوى املقدمة للهيئة ذوات األرقام  12

.2022-NW-66 الشكوى املقدمة للهيئة رقم  13

يشار إىل أن املادة )69( من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن االنتخابات العامة فرضت عىل املرشحني ملنصب رئيس الدولة والقوائم االنتخابية   14

املرتشحة لعضوية املجلس الترشيعي، االلتزام بحدود مالية معينة يف ما تنفقه من أموال عىل دعايتها االنتخابية، حيث نصت املادة املذكورة عىل أنه 

»يحظر عىل أي قامئة انتخابية أو أي مرشح ملنصب الرئيس الرصف عىل الحملة االنتخابية إال يف حدود مليون دوالر أمرييك أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً«.
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املســاءلة الجزائيــة، وهــي جرائــم ال تتوقــف ماحقتهــا عــىل شــكوى املتــرر، فإنــه مل يصــل لعلــم 

الهيئــة أنــه متــت ُمســاءلة أحــد عــن أي مــن هــذه املخالفــات أو أي جرائــم انتخابيــة أخــرى، كــام مل 

تصلهــا أي شــكاوى بالخصــوص.

4.  مالحظات على االقتراع والفرز وإعالن النتائج )حسب االستمارة(
اعتمــدت الهيئــة يف تقييمهــا واقــَع حــال عمليــة االقــرتاع يف املرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات املحليــة 

ــرز يف  ــرتاع والف ــة االق ــم عملي ــا يف تقيي ــي اعتمــدت عليه ــة نفســها الت ــة االســتامرة التجريبي الرابع

املرحلــة األوىل مــن االنتخابــات املحليــة ســالفة الذكــر. 

وقــد قيّمــت هــذه االســتامرات عــدداً مــن القضايــا اإلجرائيــة التــي متــت يف عمليتــي االقــرتاع والفــرز 

ــأيت  ــات. ويف مــا ي ــة التــي جــرت فيهــا االنتخاب ــات املحلي ــة لعــدد آخــر مــن الهيئ ــة الثاني يف املرحل

خاصــة املعلومــات التــي جــاءت بهــا:

بخصوص االستامرة:15 	. 

ــىل املحافظــات الفلســطينية الشــاملية  ــة ع ــة موزع ــة محلي ــن )25( هيئ ــة م ــة مكون ــريت عين اخت

)طولكــرم، وقلقيليــة، والخليــل، وأريحــا، وجنــني، وبيــت لحــم، ورام هللا(، بواقــع )50%( مــن عــدد 

ــة. ومتــت  ــة محلي ــا )50( هيئ ــغ عدده ــرتاع والبال ــة االق ــا عملي ــي جــرت فيه ــة الت ــات املحلي الهيئ

تعبئــة )90( اســتامرة، جلهــا أثنــاء مرحلــة االقــرتاع، وعــدد قليــل منهــا الــذي شــمل عمليــة الفــرز. 

ــة  ــات املحلي ــن االنتخاب ــة م ــا يف هــذه املرحل ــم تعبئته ــي ت ــدد االســتامرات الت ــادة ع لوحظــت زي

ــة األوىل. ــا يف املرحل ــت تعبئته ــي مت ــتامرات الت ــدد االس ــة بع مقارن

بخصوص مجريات عملية االقرتاع:	. 

تضمنــت االســتامرة أســئلة عــدة تتعلــق بعمليــة االقــرتاع واإلجــراءات املتبعــة يف هــذا الصــدد ســواء 

ــتهدفت  ــي اس ــز الت ــب املراك ــا بحس ــات عنه ــت اإلجاب ــا. وكان ــرتاع أو خارجه ــات االق ــل محط داخ

بعمليــة الرقابــة ونســبة املراقبــني الذيــن شــهدوا العمليــة لحظــة وجودهــم يف مركــز االقــرتاع عــىل 

النحــو اآليت:

اتخــذ رؤســاء )100%( مــن املراكــز التــي متــت الرقابــة عليهــا اإلجــراءات الســليمة لبــدء عمليــة 	 

15  للمزيد راجع االستامرة يف املرفق رقم 1.
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االقــرتاع، مبــا يف ذلــك افتتــاح مركــز االقــرتاع يف متــام الســاعة الســابعة صباحــاً، وفتــح الصناديــق 

ــر،  ــمع األحم ــدوق بالش ــل الصن ــا، وقف ــا بداخله ــة م ــمح برؤي ــة تس ــني بطريق ــام املراقب أم

والســامح للمراقبــني مبشــاهدة ختــم املكتــب التنفيــذي للتأكــد مــن ســامته.

الحــظ أكــر مــن )80%( مــن مراقبــي الهيئــة يف املراكــز التــي متــت الرقابــة عليهــا أنــه ُســمح 	 

لــوكاء املرشــحني والصحافيــني وممثــي وســائل اإلعــام بالدخــول إىل محطــة االقــرتاع بســهولة.

ــع انتشــار 	  ــة الخاصــة مبن ــات الســامة الصحي ــر ضامن ــا فقــط توف الحــظ )75%( مــن مراقبيه

ــا.  ــي نفــذوا رقابتهــم عليه ــة يف اللحظــة الت ــز االنتخابي ــا يف املراك فــريوس كورون

أشــارت )82%( مــن االســتامرات إىل توفــر منشــورات خاصــة بإجــراءات الســامة العامــة داخــل 	 

محطــة االقــرتاع أو خارجهــا، يف حــني أكــدت )18%( مــن االســتامرات عــدم توفــر هــذه املســائل 

يف مراكــز االقــرتاع.

ــع 	  ــة م ــا الرقاب ــت فيه ــي مت ــرتاع الت ــات االق ــؤويل محط ــن مس ــن )75%( م ــر م ــل أك تعام

ــا  ــني ووثّقوه ــحني واملراقب ــني ووكاء املرش ــن املواطن ــم م ــي تصله ــات الت ــكاوى واالعرتاض الش

بالشــكل الســليم. يف حــني أشــارت )22%( مــن االســتامرات إىل أنهــم مل يكونــوا متأكديــن مــن 

هــذه املعلومــة، و)3%( مــن االســتامرات شــككت يف جديــة تعامــل طاقــم لجنــة االنتخابــات 

ــة يف هــذا الشــأن. ــع الشــكاوى املقدم م

ــاعدة 	  ــرتاع ملس ــة االق ــم لجن ــن طاق ــني م ــود موظف ــتامرات إىل وج ــن االس ــارت )94%( م أش

ــرتاع. ــة االق ــارج محط ــني خ ــجات الناخب ــمه يف س ــن اس ــث ع ــرتع يف البح املق

لوحــظ يف أغلــب مراكــز االقــرتاع قيــام أحــد أعضــاء اللجنــة بذكــر التعليــامت األساســية الخاصــة 	 

ــر  ــم الح ــتخدام قل ــك رضورة اس ــا يف ذل ــرتاع، مب ــة االق ــه ورق ــد إعطائ ــب عن ــرتاع للناخ باالق

ــدم  ــع )98%(، وع ــك بواق ــع وذل ــل املرب ــري داخ ــط للتأش ــرتاع فق ــاتر االق ــف س ــود خل املوج

ــل عــىل  ــن أي عامــة أخــرى عــىل ورقــة االقــرتاع بواقــع )95%(، وعــدم إجــراء أي تعدي تدوي

ورقــة االقــرتاع بواقــع )88%(، وأشــعر الناخــب بأنــه إذا أخطــأ أثنــاء تأشــريه عــىل ورقــة االقــرتاع 

ــة بواقــع )%88(. ــه إعادتهــا إىل طاقــم االقــرتاع والحصــول عــىل أخــرى بديل بإمكان

التعريف 	  وثيقَة  املقرتع  إبراز  من  االقرتاع  محطات  رؤساء  تأكُّد  االستامرات  من   )%95( بيّنت 

الخاصة به، وتأكُّد )100%( منهم من وجود اسم املقرتع يف سجات االقرتاع، وقد َختَم )%98( 

منهم ورقة االقرتاع لحظة تسليمها وتأكدوا من ختم ورقة االقرتاع لحظة تسليمها للناخب.
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الحظــت االســتامرات أن التأثــريات عــىل اختيــارات املقــرتع كانــت تحــدث يف أغلبهــا مــن وكاء 	 

ــت تقــع مــن  ــي كان ــريات الت ــاك بعــض التأث ــع )74%(، غــري أن الافــت أن هن املرشــحني بواق

ــع هــذه  ــن كان يتوجــب عليهــم من ــات الذي ــة االنتخاب ــع للجن ــم االنتخــايب التاب أعضــاء الطاق

ــت تصــدر هــذه  ــام كان ــع )6%(، بين ــم بواق ــا بحكــم وظيفته ــات والعمــل عــىل وقفه املخالف

التأثــريات مــن أفــراد األمــن املوجوديــن بواقــع )12%(، يف حــني أن )8%( مــن التأثــريات كانــت 

تحــدث مــن جهــات أخــرى.

ــن  ــة يف )4%( م ــريات املالي ــورة التأث ــذت ص ــي أخ ــريات الت ــكل التأث ــرص ش ــر، انح ــب آخ ــن جان م

االســتامرات فقــط، و)4%( تأثــري غــري مــايل، يف حــني زاد حجــم التأثــريات األخــرى عــىل )82%(. وكان 

عــدد االســتامرات التــي أشــارت إىل وجــود تأثــريات عــىل عمليــة االقــرتاع 24 اســتامرة مــن أصــل )90( 

اســتامرة ُســجلت يف يــوم االقــرتاع. أي أن )27% تقريبــاً( مــن االســتامرات أشــارت إىل وجــود تأثــريات 

عــىل إرادة الناخــب بشــكل أو بآخــر.

تبــنّي أن )100( مــن املقرتعــني يــؤرشون عــىل ورقــة االقــرتاع خلــف الســاتر املخصــص لذلــك يف 	 

محطــة االقــرتاع.

أشارت )67%( من االستامرات إىل عدم وجود أفراد بلباس مدين يحملون أسلحة يف ساحة مركز 	 

هذه  وجود  إىل  أشارت  االستامرات  من   )%20( أن  حني  يف  االقرتاع،  محطة  داخل  أو  االقرتاع 

الظاهرة، و)13%( منها أشارت إىل عدم تيقن املراقب من وجود هذه الصورة من املخالفات من 

عدمه.

أشــارت )65%( مــن االســتامرات أن رؤســاء محطــات االقــرتاع تأكــدوا مــن أن مرافــق املقــرتع 	 

)األمــي أو ذي اإلعاقــة( قــد أرّش عــىل مــا ميليــه عليــه املقــرتع، يف حــني أن )22%( مــن 

االســتامرات أشــارت إىل عــدم قيــام رئيــس محطــة االقــرتاع بالرقابــة عــىل ذلــك، و)14%( مــن 

االســتامرات أشــار فيهــا املراقبــون إىل أنهــم غــري متأكديــن مــن أن رئيــس محطــة االقــرتاع قــام 

بذلــك أو ال. وهــذا يعنــي أن نســبة مــن املقرتعــني األميــني قــد يكونــون اقرتعــوا مبــا ال يعــر عــن 

إرادتهــم، هــذا فضــاً عــن املشــكلة العامــة يف عــدم وجــود إجــراءات للتأكــد مــن أن املقــرتع 

»األمــي« هــو »أمــي« بالفعــل، وليــس ادعــاًء مــن أجــل متكــني مرافقــه مــن التصويــت عنــه.

ــمي 	  ــهم الرس ــوا بلباس ــن دخل ــة الذي ــراد الرشط ــط أن أف ــتامرات فق ــن االس ــدت )42%( م أك

وأســلحتهم إىل محطــة االقــرتاع كانــوا هنــاك بنــاء عــىل طلــب مــن رئيــس املحطــة، يف حــني أن 

)44%( مــن االســتامرات بيّنــت أنهــم مل يكونــوا داخــل محطــة االقــرتاع بنــاء عــىل طلــب رئيــس 

املحطــة، ويف )14%( مــن االســتامرات مل يتأكــد مراقــب الهيئــة مــن ذلــك. 
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ــت 	  ــي خضع ــرتاع الت ــات االق ــني إىل محط ــم مرافق ــروا معه ــن أح ــني الذي ــدد املقرتع ــغ ع بل

ــن  ــم م ــاً منه ــاً، )48( مقرتع ــة )150( مقرتع ــو الهيئ ــا مراقب ــي ُوجــد فيه ــرتة الت ــة يف الف للرقاب

ــة.  ــخاص ذوي اإلعاق األش

ُوجــد يف مركــز االقــرتاع يف الفــرتة نفســها التــي ُوجــد فيهــا مراقبــو الهيئــة )270( مــن املراقبــني 	 

اآلخريــن ووكاء األحــزاب.

ــة يف الدخــول واالقــرتاع 	  أشــارت )88%( مــن االســتامرات إىل أن مراكــز االقــرتاع أعطــت أولوي

لكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والحوامــل، يف حــني أن )4%( مــن املراكــز مل تعــط هــذه 

الفئــات أولويــة، بينــام )8%( مــن االســتامرات مل يكــن املراقبــون متأكديــن مــن ذلــك.

أدى رجــال الرشطــة يف أكــر مراكــز االقــرتاع التــي خضعــت للرقابــة الــدور املنــوط بهــم لحاميــة 	 

ــع )%100(،  ــرتاع بواق ــز االق ــول مراك ــح ح ــكل واض ــود بش ــك الوج ــا يف ذل ــرتاع مب ــة االق عملي

ــىل  ــم ع ــرتاع، ووجوده ــة االق ــم يف عملي ــدم تدخله ــتامرات ع ــن االس ــدت )95%( م ــام أك بين

ــني  ــم الناخب ــع تزاح ــل م ــع )96%(، والتعام ــرتاع بواق ــة االق ــاب محط ــن ب ــبة م ــافة مناس مس

خــارج محطــة االقــرتاع بواقــع )73%(، ومراعاتهــم إجــراءات الســامة الصحيــة خــال التعامــل 

ــني بواقــع )%79(. مــع املواطن

أن )50%( مــن مراقبــي الهيئــة كانــوا متأكديــن أنــه ال يوجــد يف مركــز االقــرتاع أفــراد مــن األمــن 	 

ــدوا  ــم أك ــني أن )30%( منه ــرتاع، يف ح ــة االق ــة عملي ــة حامي ــة املكلف ــاز الرشط ــري جه ــن غ م

وجــود أفــراد مــن األجهــزة األمنيــة األخــرى يف مركــز االقــرتاع، و)20%( مل يكونــوا متأكديــن.

أن )84%( مــن مراكــز االقــرتاع ســاد فيهــا الهــدوء ومل تحــدث فيهــا أعــامل فــوىض أو عنــف. يف 	 

حــني أن )16%( مــن مراكــز االقــرتاع مل يســد فيهــا الهــدوء ورافقــت الفــوىض عمليــة االقــرتاع 

فيهــا.

أفــاد مراقبــو الهيئــة يف اســتامراتهم باســتمرار الدعايــة االنتخابيــة يف يــوم االقــرتاع بواقــع )%34( 	 

مــن مراكــز االقــرتاع التــي راقبــوا فيهــا، و)97%( يف محيــط مركــز االقــرتاع الخارجــي.

ــة  ــتمرار الدعاي ــة اس ــي الهيئ ــض مراقب ــا بع ــي أَعّده ــة الت ــة العام ــر التقييمي ــدت التقاري ــام أك ك

ــا. ــوا عليه ــي راقب ــة الت ــة كاف ــات املحلي ــة يف الهيئ االنتخابي
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يف ما يتعلق بفرز 	وراق االقرتاع	. 

ــد متــت  ــرتاع، فق ــرز أوراق االق ــة ف ــي غطــت مرحل ــن االســتامرات الت ــدد املحــدود م ــار الع يف إط

إجــراءات الفــرز بحضــور عــدد محــدود مــن مراقبــي الهيئــة ووكاء املرشــحني، وقــد شــهد املراقبــون 

قــراءة ورقــة االقــرتاع عــىل مســمع الحضــور يف محطــات االقــرتاع التــي ُوجــدوا فيهــا لحظــة الفــرز، 

ــات  ــداء أي ماحظ ــرتاع وإب ــىل أوراق االق ــاع ع ــني، باالط ــحني، الراغب ــوكاء املرش ــم ول ــمح له وُس

بالخصــوص. 

5.  انتهاكات ما بعد إعالن نتائج االنتخابات
اســتقبلت الهيئــة )3( شــكاوى مــن مواطنــني يطالبــون جهــاز األمــن الوقــايئ بالتوقف عن اســتدعائهم 

عــىل خلفيــة االنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف 26 آذار 2022 وخلفيــة نشــاطهم الســيايس، حيــث 

اســتُدعوا عــىل هــذه الخلفيــة يف 30 آذار مــن العــام نفســه.
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استنتاجات وتوصيات

استنتاجات
مــن مجمــل عمليــة انتخابــات مجالــس الهيئــات املحليــة الرابعــة، تــرى الهيئــة أنــه يف اإلطــار العــام، 

وعــىل الرغــم مــن أن هــذه االنتخابــات ال متثــل ســوى قــدر بســيط مــن إعــامل حــق اإلنســان يف 

املشــاركة السياســية مبفهومــه الواســع باألســاس، فإنهــا عملــت بجهــد حثيــث عــىل مامرســة دورهــا 

الرقــايب عليهــا، وســجلت االســتنتاجات اآلتيــة:

• استنتاجات عامة:	

ــة الواقعــة يف محافظــات -  ــات املحلي ــن يقيمــون يف الهيئ ــني الذي ــن املواطن حــرم )40%( م

ــة.  ــات املحلي قطــاع غــزة مــن مامرســة حقهــم يف الرتشــح واالنتخــاب يف االنتخاب

حرمــان مواطنــي )185( هيئــة محليــة مل ترتشــح فيهــا ســوى قامئــة واحــدة مــن مامرســة - 

ــم  ــوز القوائ ــون، بف ــب القان ــمح، بحس ــام س ــم، م ــار ممثليه ــاب واختي ــم يف االنتخ حقه

ــرتاع  ــم يف االق ــة حقه ــن مامرس ــات م ــذه الهيئ ــي ه ــان مواطن ــة وحرم ــحة بالتزكي املرتش

ــم. ــار ممثليه واختي

إحجــام )60( هيئــة محليــة عــن املشــاركة يف عمليــة االنتخابــات املحليــة ترشــحاً واقرتاعــاً يف - 

املرحلــة األوىل. وعــىل الرغــم مــن أنــه أعيــد الســامح لهــذه الهيئــات املحليــة باملشــاركة يف 

املرحلــة الثانيــة مــن االنتخابــات فــإن )29( هيئــة محليــة مل تشــارك يف عمليــة االنتخابــات 

ومل متــارس حقهــا يف الرتشــح واالنتخــاب.

• حول إدارة عملية االنتخابات:	

لوحــظ وقــوع بعــض املشــكات يف تســجيل عــدد مــن الناخبــني، حيــث اكتشــف بعضهــم تغــري مراكز 

تســجيلهم وبالتــايل أماكــن اقرتاعهــم إىل مواقــع أخــرى، يف حــني مل يكتشــف بعــض املواطنــني ذلــك 

إال لحظــة ذهابهــم إىل صناديــق االقــرتاع، بســبب عــدم اطاعهــم عــىل الكشــف النهــايئ للمســجلني 
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وأماكــن اقرتاعهــم، وعــدم إباغهــم مــن لجنــة االنتخابــات املركزيــة التــي أجــرت تلــك التعديــات 

بــأي مســتجدات عــىل أماكــن تســجيلهم ومــن ثــم أماكــن اقرتاعهــم.

ــه يف مشــاركة  ــن حق ــان املواطــن م ــؤد إىل حرم ــات مل ت ــب هــذه التعدي ــن أن أغل عــىل الرغــم م

ــا،  ــه به ــة ل ــرى ال عاق ــة إىل أخ ــة محلي ــن هيئ ــب م ــت الناخ ــا نقل ــإن بعضه ــة ف ــية حقيقي سياس

وال يعــرف مــن يختــاره أو يدعــوه الختيــاره إذا كان مرشــحاً يف تلــك الهيئــة املحليــة. وقــد تكــررت 

هــذه املخالفــات يف مرحلتــي عمليــة االنتخابــات الرابعــة، ومل تقتــرص عــىل املرحلــة األوىل، ومل يتــم 

ــة. ــة الثاني تجاوزهــا يف املرحل

مــن ناحيــة أخــرى، مل يضــع مجلــس الــوزراء أو لجنــة االنتخابــات املركزيــة أي أنظمــة أو تعليــامت 

توضــح الكيفيــة والــرشوط و«املعايــري املهنيــة« التــي يجــب توفرهــا يف الطاقــم االنتخــايب للجنــة يف 

املواقــع املختلفــة.

ــح قامئــة  ــة تدخــل بعــض أعضــاء طواقــم مركــز االقــرتاع لصال كــام ســجل أكــر مــن مراقــب للهيئ

ــة دون أخــرى. ــة معين ــار قامئ ــه الناخــب الختي ــون بتوجي ــوا يقوم ــا، وكان بعينه

• حول الرتشح:	

مــن مجمــل متابعــات الهيئــة، لوحــظ أن عــدداً مــن املواطنــني الذيــن يرغبــون يف الرتشــح لانتخــاب، 

إمــا أنهــم مل يحصلــوا عــىل بــراءة ذمــة مــن املجلــس املحــي أو أنهــم حصلــوا عــىل بــراءة الذمــة يف 

اللحظــات األخــرية إلغــاق بــاب الرتشــح خافــاً للقانــون.

كــام ســجلت الهيئــة شــكوى تفيــد بــأن التدخــات األمنيــة أدت إىل انســحاب عــدد مــن املرشــحني 

مــن القامئــة، األمــر الــذي أدى إىل عــدم قانونيــة القامئــة املرتشــحة نتيجــة انخفــاض عــدد املرتشــحني 

فيهــا عــن الحــد القانــوين، وبالتــايل حرمــان أعضائهــا كافــة مــن مامرســة حقهــم يف الرتشــح.

• حول الدعاية االنتخابية:	

ســجلت الهيئــة خــال مرحلــة الدعايــة االنتخابيــة وقــوع العديــد مــن املخالفــات كاملاســنات بــني 

مرشــحني ومتزيــق بعــض مــواد الدعايــة االنتخابيــة لقوائــم معينــة مــن أشــخاص مجهولــني أو مــن 

مؤيــدي قوائــم أخــرى، وبعــض األفعــال التــي ميكــن أن تأخــذ صفــة الجرميــة االنتخابيــة، غــري أنــه مل 

يصــل إىل علــم الهيئــة ماحقــة أي شــخص أو محاســبته عــىل جرميــة انتخابيــة. 
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• حول االقرتاع والفرز وإعالن النتائج:	

ســجلت االســتامرة التــي اســتخدمها مراقبــو الهيئــة العديــد مــن املاحظــات عــىل عمليــة االقــرتاع 

كعــدم تعامــل الطواقــم االنتخابيــة بجديــة مــع نحــو )25%( مــن الشــكاوى واالعرتاضــات املقدمــة، 

ــا  ــت عليه ــي راقب ــز الت ــر مــن )26%( مــن املراك ــاره يف أك ــريات عــىل الناخــب واختي وحــدوث تأث

الهيئــة ســواء كان التأثــري مــن الطاقــم االنتخــايب )6%( أو مــن أفــراد األمــن يف مركــز االقــرتاع أو يف 

محطــة االقــرتاع )12%( أو تأثــريات مــن جهــات أخــرى )8%(. وعــدم رقابــة رئيــس محطــة االقــرتاع 

عــىل نحــو )35%( مــن املقرتعــني األميــني ومــا يدلــون بــه ملرافقيهــم، ووجــود أفــراد األمــن داخــل 

محطــة االقــرتاع ليــس بنــاء عــىل طلــب رئيــس محطــة االقــرتاع بنســبة )44%( مــن محطــات االقــرتاع 

الســيام يف املرحلــة الثانيــة لانتخابــات.

• حول مضايقات ما بعد إعالن النتائج:	

ســجلت الهيئــة عــدداً مــن شــكاوى املواطنــني الذيــن يطالبــون الهيئــة بالتدخــل لوقــف اســتدعائهم 

مــن جهــاز األمــن الوقــايئ عــىل خلفيــة مشــاركتهم يف انتخابــات املرحلــة الثانيــة لانتخابــات املحليــة 

الرابعة.

ــان يف  ــق اإلنس ــة لح ــن مامرس ــم م ــا ت ــظ أن م ــاه، ياح ــات أع ــة املاحظ ــن جمل ــل، وم يف املجم

املشــاركة السياســية مــن خــال الرتشــح واالنتخــاب يف انتخابــات الهيئــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة 

للمــرة الثالثــة بعــد االنقســام الســيايس يف العــام 2007 ال يــؤدي إىل تهيئــة البيئــة مــن أجــل إنهــاء 

االنقســام الســيايس بــني الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وإعــامل حــق اإلنســان يف مشــاركة سياســية 

فاعلــة مــن خــال الرتشــح واالنتخــاب يف مختلــف األجســام، وأنــه بحاجــة إىل مزيــد مــن الجهــود مــن 

األطــراف كافــة، الرســمية وغــري الرســمية، يف شــقي الوطــن.

• ارتفعــت نســبة مشــاركة املواطنــني يف انتخــاب ممثليهــم يف الهيئــات التــي جــرت فيهــا 	

ــرت  ــي ج ــابقة الت ــة الس ــات املحلي ــاركة يف االنتخاب ــم املش ــة بحج ــة مقارن ــات املحلي االنتخاب

بعــد االنقســام الســيايس يف العــام 2007. فقــد بلغــت نســبة املشــاركة يف االنتخابــات املحليــة 

يف مرحلتهــا األوىل التــي جــرت يف العــام 2021 )67% مــن املســجلني(، يف حــني بلغــت نســبة 

ــني  ــخ 26 آذار 2022 )53%(، يف ح ــرت بتاري ــي ج ــة الت ــة الثاني ــات املرحل ــاركة يف انتخاب املش

ــبته  ــا نس ــام 2017 م ــرت يف الع ــي ج ــة الت ــات املحلي ــت يف االنتخاب ــد بلغ ــبة ق ــت النس كان

)53.9%( مــن إجــاميل مــن يحــق لهــم االقــرتاع، بينــام بلغــت )54.9%( يف االنتخابــات املحليــة 

ــام 2012. ــي جــرت يف الع الت
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• قضــت املحكمــة الدســتورية الفلســطينية بإمكانيــة تــويل املواطــن رئاســَة املجلــس البلــدي أكــرَ 	

مــن دورتــني متتاليتــني بســبب اإللغــاء الضمنــي للــامدة )9( مــن قانــون الهيئــات املحليــة رقــم 

)1( لســنة 1997 التــي كانــت متنــع ذلــك، وذلــك ألن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة 

رقــم )10( لســنة 2005 وتعدياتــه تحــول عــن نظــام االنتخــاب املبــارش لرئيــس املجلــس املحــي 

مــن الناخبــني بورقــة مســتقلة عــن انتخــاب أعضــاء املجلــس الــذي كان ينــص عليــه قانــون رقــم 

)5( لســنة 1996 بشــأن انتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة وتعدياتــه يف العــام 2004 إىل نظــام 

االنتخــاب عــىل أســاس القوائــم االنتخابيــة.
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توصيات
ــابقة  ــة س ــر رقابي ــة يف تقاري ــه الهيئ ــا ســبق أن أوردت ــات، جــزء منه ــن التوصي ــدد م ــأيت ع ــا ي  يف م

)االنتخابــات املحليــة 2012 و2017( ومل تُنفــذ حتــى اآلن، وجــزء آخــر مــن هــذه التوصيــات يتعلــق 

باالنتخابــات املحليــة الرابعــة التــي جــرت يف األعــوام 2022-2021.

توصيات تقرير االنتخابات املحلية عام 16:2012

رضورة إمتــام إجــراء مصالحــة حقيقيــة وفاعلــة وصادقــة مُتًكــن الجميــع مــن مامرســة حقهــم . 1

ــة أو ملموســة، ودون  ــات مرئي ــة، دون إعاق ــار مــن ميثلونهــم يف إدارة شــؤونهم املحلي يف اختي

ــاء  ــنّي أعض ــة أو أن يُع ــاك بالتزكي ــة هن ــا أو قامئ ــة هن ــي لقامئ ــري حقيق ــوز غ ــول إىل ف الوص

املجلــس املحــي مــن الجهــات التنفيذيــة، ال ســيام يف الهيئــات املحليــة يف قطــاع غــزة والهيئــات 

التــي مل تجــِر فيهــا انتخابــات يف الضفــة الغربيــة.

رضورة أن تنطلــق الجهــات الرســمية يف تعاملهــا مــع أي موضوعــات تخــص االنتخابــات من روح . 2

قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة وليــس مــن القــراءة الســطحية لنصوصــه القانونيــة، 

ذلــك أن الفكــرة األساســية التــي جــاء مــن أجلهــا القانــون هــو تنظيــم كيفيــة مامرســة املواطنني 

َحقهــم الدســتوري يف الرتشــح واالنتخــاب، وإن أي تفســري لنصوصــه يجــب أال يــؤدي إىل حرمــان 

املواطنــني مــن هــذا الحــق الدســتوري.

ــة يف العــام . 3 ــات املحلي ــون الهيئ ــذي أُدخــل عــىل قان ــل ال رضورة العمــل عــىل مراجعــة التعدي

ــس  ــني يف الرتشــح واالنتخــاب وســمح ملجل ــذي تدخــل يف الحــق الدســتوري للمواطن 2008، ال

الــوزراء بحــل مجلــس الهيئــة املحليــة الــذي تجــاوز القانــون أو انتهــت مدتــه، وســمح لوزيــر 

الحكــم املحــي بإقالــة رئيــس املجلــس املحــي مــن رئاســة الهيئــة املحليــة.

رضورة العمــل الجــاد عــىل تعديــل أحــكام قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات املحليــة بشــكل . 4

ــه يف  ــايس كحق ــون األس ــا القان ــص عليه ــي ن ــتورية الت ــان الدس ــوق اإلنس ــرتام حق ــن اح يضم

الرتشــح واالنتخــاب وحقــه يف اللجــوء إىل القضــاء وحقــه يف املســاواة أمــام القضــاء، وحقــه يف 

ــة.  ــة نظيفــة ومتوازن بيئ

رضورة مراجعــة األحــكام القانونيــة املتعلقــة بتقســيم فئــات املجالــس املحليــة، ورضورة خفــض . 5

عــدد أعضائهــا إىل مــا دون التســعة أعضــاء. إضافــة إىل رضورة إعــادة دراســة النظــام االنتخــايب 
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ــات  ــم يف االنتخاب ــة عــىل ضــوء مــا ت ــات املحلي ــني النافــذة بشــأن الهيئ ــه يف القوان املعمــول ب

املحليــة التــي جــرت يف العــام 2012، واختيــار النظــام االنتخــايب األمثــل يف هــذا الشــأن.

انطاقــاً مــن حــق اإلنســان يف بيئــة متوازنــة ونظيفــة والحفــاظ عــىل البيئــة الفلســطينية كــام . 6

ــروري  ــن ال ــه م ــام 2002، فإن ــطينية لع ــة الفلس ــلطة الوطني ــايس للس ــون األس ــا القان كفله

ــي اســتخدمت مــن  ــة الت ــة االنتخابي ــة كل مظاهــر الدعاي ــات املركزي ــة االنتخاب ــل لجن أن تُزي

القوائــم االنتخابيــة وعــىل نفقــة تلــك القوائــم، وعــدم إعــادة أي مبالــغ للقوائــم17 التــي مل تلتــزم 

بهــذا الواجــب القانــوين والدســتوري والحقوقــي.

توصيات تقرير الرقابة عىل االنتخابات املحلية 2017:

• هــم 	 ــن الجميــع مــن مامرســة حقِّ رضورة إمتــام إجــراء مصالحــة حقيقيــة وفاعلــة وصادقــة مُتكِّ

ــة أو ملموســة، ودون  ــات مرئي ــة، دون إعاق ــار مــن ميثلونهــم يف إدارة شــؤونهم املحلي يف اختي

الوصــول إىل فــوز بالتزكيــة ال يعــر عــن حقيقــة الواقــع أو أن يُعــنّي أعضــاء املجلــس املحــي مــن 

الجهــات التنفيذيــة، ال ســيام يف الهيئــات املحليــة يف قطــاع غــزة والهيئــات التــي مل تجــِر فيهــا 

انتخابــات يف الضفــة الغربيــة.

• ــات ذات 	 ــل الجه ــروري أن تُذل ــن ال ــه م ــة، فإن ــم إجــراء مصالحــة سياســية حقيقي إىل أن يت

العاقــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة العقبــات السياســية التــي تحــول دون إجــراء انتخابــات 

محليــة يف القطــاع، ملــا إلجــراء هــذه االنتخابــات مــن أثــر كبــري يف خلــق بيئــة مواتيــة وتهيئــة 

الظــروف إلنهــاء فعــي لانقســام الســيايس، وإجــراء انتخابــات رئاســية وترشيعيــة عامــة.

• رضورة مراجعــة التعديــل القانــوين الــذي أُدخــل عــىل قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات 	

ــرتام  ــن اح ــذي يضم ــكل ال ــرى بالش ــكام األخ ــل األح ــىل تعدي ــل ع ــتكامل العم ــة، واس املحلي

ــام  ــاواة أم ــه يف املس ــايس كحقِّ ــون األس ــا القان ــصَّ عليه ــي ن ــتورية الت ــان الدس ــوق اإلنس حق

ــح واالنتخــاب وحّقــه يف اللجــوء إىل القضــاء، وحّقــه يف بيئــة  شُّ القانــون والقضــاء وحّقــه يف الرتَّ

ــة.  ــة ومتوازن نظيف

• ــة يف العــام 	 ــات املحلي ــون الهيئ ــذي أُدِخــل عــىل قان ــل ال رضورة العمــل عــىل مراجعــة التعدي

ــس  ــح واالنتخــاب وســمح ملجل شُّ ــني يف الرتَّ ــذي تدخــل يف الحــق الدســتوري للمواطن 2008، ال

الــوزراء بحــّل مجلــس الهيئــة املحليــة الــذي تجــاوز القانــون أو انتهــت مدتــه، وســمح لوزيــر 

الحكــم املحــي بإقالــة رئيــس املجلــس املحــي مــن رئاســة الهيئــة املحليــة.

 www.ichr.ps :17  للمزيد راجع التقرير املذكور املنشور عىل املوقع االلكرتوين للهيئة

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة التقارير الخاصة رقم )116(

36



• انطاقًــا ِمــن حــّق اإلنســان يف بيئــة متوازنــة ونظيفــة والحفــاظ عــىل البيئــة الفلســطينية كــام 	

كفلهــا القانــون األســايس للســلطة الوطنيــة الفلســطينية لعــام 2002، فإنــه مــن الــروري أن 

ــة التــي اســتخدمتها القوائــم  ــة االنتخابي ــة كّل مظاهــر الدعاي ــات املركزي ــة االنتخاب تُزيــل لجن

االنتخابيــة وعــىل نفقــة تلــك القوائــم، وعــدم إعــادة أي مبالــغ للقوائــم التــي مل تلتــزم بهــذا 

الواجــب القانــوين والدســتوري.

توصيات حول انتخابات الهيئات املحلية الرابعة 2022-2021

• ــذ 	 ــد تنفي ــة عن ــة املختلف ــروف الحقوقي ــة الظ ــىل تهيئ ــّد ع ــل بج ــة رضورة العم ــد الهيئ تؤك

انتخابــات محليــة قادمــة، ملــا لذلــك مــن أهميــة وملــا تعطيــه هــذه املســألة مــن داللــة عــىل 

ــة(. ــة )رئاســية وترشيعي ــات عام ــد انتخاب ــن أجــل إنجــاح عق ــات م ــة تجــاوز أي معيق إمكاني

• ــرى 	 ــذي تُج ــون ال ــل القان ــة لتعدي ــة الازم رضورة العمــل عــىل اســتكامل اإلجــراءات القانوني

ــن  ــا م ــق عليه ــات املتواف ــيام التعدي ــة الس ــات املحلي ــس الهيئ ــاب مجال ــة انتخ ــه عملي وفق

ــام 2013. ــذ الع ــمية من ــات الرس ــة والجه ــات الحقوقي ــية واملؤسس ــزاب السياس األح

• رضورة نــرش األســس واملعايــري التفصيليــة الدقيقــة املســتندة إىل الــرشوط العامــة التــي حددهــا 	

القانــون يف تعيــني الطواقــم االنتخابيــة ملراكــز التســجيل واالقــرتاع يف املحافظــات املختلفــة.

• ــدن 	 ــة يف امل ــم االنتخابي ــة الطواق ــة مراقب ــة لعملي ــات املركزي ــة االنتخاب ــيط لجن رضورة تنش

ــو  ــام ل ــم في ــة عليه ــديد العقوب ــا وتش ــىل أفراده ــة ع ــا، والرقاب ــة ومتابعته ــدات املختلف والبل

ــة. ــة معين ــة انتخابي ــم جرمي ــت منه وقع

• رضورة وضــع تعليــامت/ إجــراءات عمــل لضبــط عمليــة انتخــاب األمــي بالشــكل الــذي يكفــل 	

مامرســة هــذه الفئــة َحقهــا يف االقــرتاع، ويف الوقــت نفســه مينــع اســتغالها، ويــؤدي إىل تعبريهــا 

عــن رأيهــا الحقيقــي يف اختيــار مــن تــراه أهــاً ألن ميثلهــا.

• رضورة العمــل بجــد مــن الجهــات الرســمية كافــة كلجنــة االنتخابــات املركزيــة والنيابــة العامــة 	

ــة،  ــة كاف ــة االنتخابي ــة يف مراحــل العملي ــم االنتخابي ــي الجرائ عــىل مســاءلة ومحاســبة مرتكب

ســواء يف مــا يتعلــق بعمليــة التســجيل أو الرتشــح أو الدعايــة االنتخابيــة الســيام التــي تقــع يف 

يــوم االقــرتاع ويف مراكــز ومحطــات االقــرتاع املختلفــة، ومحاســبة كل مــن يعملــون عــىل التأثــري 

عــىل الناخــب مــن أجــل االقــرتاع بطريقــة معينــة أو لفئــة معينــة أو عــدم االقــرتاع.

الرقابة على االنتخابات الفلسطينية المرحلة الرابعة )2022-2021(

37



ويف الختــام، تــرى الهيئــة أهميــة ورضورة أن تعمــل الجهــات املختصــة عــىل تذليــل العقبــات التــي 

تحــول دون اســتكامل إجــراء االنتخابــات املحليــة يف الهيئــات املحليــة التــي مل تتــم فيهــا الســيام يف 

قطــاع غــزة وبعــض الهيئــات املحليــة التــي مل تجــر انتخابــات ملجالســها يف الضفــة الغربيــة.
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مرفقات

مرفق رقم )1( استامرة الهيئة للرقابة عىل يوم االقرتاع يف انتخابات الهيئات املحلية

استامرة الرقابة عىل يوم االقرتاع يف االنتخابات املحلية الرابعة- الضفة الغربية 2022-2021

محافظة االقرتاع:اسم مركز االقرتاع: اسم املراقب: 

ساعة مغادرة مركز االقرتاعساعة وصول مركز االقرتاع:

الرقابة عىل بدء عملية االقرتاع

نطاق الخياراتاملالحظة#

قام رئيس اللجنة باتخاذ اإلجراءات 1.1
اإلدارية السليمة لبدء عملية االقرتاع 

)اخرت كل ما ينطبق(:

تم افتتاح مركز االقرتاع يف متام الساعة السابعة  - 1
صباحاً

تم فتح الصناديق أمام املراقبني بطريقة تسمح  - 2
برؤية ما بداخلها

قفل الصندوق بالشمع األحمر - 3

سمح للمراقبني مبشاهدة ختم املكتب التنفيذي  - 4
للتأكد من سامته وعدم فتحه مسبقاً

قام رئيس محطة االقرتاع بكتابة املحارض وفقاً  - 5
لإلجراءات املطلوبة

مل أتواجد خال فرتة بدء االقرتاع - 6

ُسمح للمراقبني ووكاء األحزاب 1.2
والصحافيني وممثي وسائل اإلعام 
بالدخول إىل محطة االقرتاع بسهولة

ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1

تجري عملية االقرتاع مع توفر ضامنات 1.3
السامة الصحية الخاصة مبنع انتشار 

فريوس كورونا
ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1
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تعامل مسؤول محطة االقرتاع مع 1.4
الشكاوى واالعرتاضات التي تصل إليه 

من املواطنني ووكاء املرشحني واملراقبني 
ووثقها بالشكل املناسب.

ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1

ُوجد أحد أعضاء لجنة االقرتاع/ أفراد 1.5
الرشطة ملساعدة املقرتع يف البحث عن 

اسمه يف سجات الناخبني

ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1

الرقابة عىل عملية االقرتاع:     الحظ املراقب التايل:

نطاق الخياراتاملالحظة#

قيام أحد أعضاء لجنة االقرتاع بذكر 2.1
التعليامت األساسية الخاصة باالقرتاع 

للناخب عند إعطائه ورقة االقرتاع

استخدام قلم الحر املوجود يف ساتر االقرتاع فقط، 
التأشري داخل املربع املقابل ألسامء قامئة املرشحني 
بوضع عامة ) (، عدم تدوين أي عامة أخرى عىل 

ورقة االقرتاع، عدم إجراء أي تعديل عىل ورقة االقرتاع، 
إشعار الناخب أنه إذا أخطأ أثناء تأشريه عىل الورقة 
فبإمكانه إعادة ورقة االقرتاع التي أخطأ يف تعبئتها، 

وطلب ورقة جديدة.

قيام رئيس غرفة االقرتاع بالـتأكد من 2.2
اآليت:

 

إبراز املقرتع وثيقَة التعريف الخاصة )هوية  - 1
شخصية، جواز سفر(

التأكد من وجود اسم الناخب يف سجات االقرتاع  - 2

تم ختم ورقة االقرتاع لحظة تسليمها للناخب - 3

يف حال وجود محاوالت للتأثري عىل 2.3
اختيارات املقرتع يف ورقة االقرتاع . يف 

حال الحظ ذلك، ممن كان التأثري؟

رجل أمن - 2موظف لجنة االنتخابات - 1

أخرى - 4وكيل املرشح/ املرشح - 3

تهديد - 2تأثري مايل - 1ما هو شكل التأثري)إن وجد(:2.4

أخرى - 4تأثري غري مايل/ تهديد - 3

توفر) داخل محطة االقرتاع أو خارجها( 2.5
منشورات خاصة بإجراءات السامة 

العامة يف ظل جائحة كورونا 
ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1
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عدم وجود أفراد بلباس مدين يحملون 2.6
أسلحة يف ساحة محطة االقرتاع أو 

داخلها

ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1

قيام كل ناخب بالتأشري عىل ورقة 2.7
االقرتاع خلف الساتر املخصص لاقرتاع

ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1

تأكد رئيس لجنة االقرتاع من أن مرافق 2.8
املقرتع ) من األميني وذوي اإلعاقة( قد 

أرش عىل األسامء التي أماها املقرتع 
عليه

ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1

خال فرتة وجود املراقب داخل محطة 2.9
االقرتاع، كم عدد:

املقرتعني الذين أحروا معهم 
مرافقني: 

.....................

األشخاص ذوي اإلعاقة الذين 
حروا ومعهم مرافق:

.....................

املراقبني و/ أو وكاء املرشحني 
املوجودين:

.....................

مل يتم إيقاف عملية االقرتاع قبل املوعد 2.10
املحدد إلغاق مراكز االقرتاع 

ال - 2نعم - 1

حدوث فوىض - 2تهديد أمني - 1يف حال تم ذلك، ما هو سبب اإليقاف2.11

أسباب أخرى - 3

قيام رئيس اللجنة باتخاذ اإلجراءات 2.12
اإلدارية السليمة إلغاق االقرتاع )اخرت 

كل ما ينطبق(:

تم إغاق الصندوق بحضور املراقبني - 1

تم إقفال فتحة الصندوق بالقفل الخاص بذلك،  - 2
وهو بلون القفلني السابقني نفسه

قام مسؤول وموظفو املحطة والوكاء بالتوقيع عىل  - 3
محر اإلغاق

تم نقل الصندوق إىل محطة الفرز حسب  - 4
اإلجراءات القانونية

مل أكن موجوداً وقت اإلغاق - 5
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الرقابة عىل البيئة الخارجية ملحطة االقرتاع

نطاق الخياراتاملالحظة#

تم إعطاء األولوية لدخول كبار السن 3.1
وذوي اإلعاقة والحوامل

ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1

قام رجال الرشطة بأداء دورهم املنوط 3.2
بهم لحامية عملية االقرتاع

ُوجد أفراد الرشطة بشكل واضح حول مركز  - 1
االقرتاع لحامية عملية االقرتاع

مل يتدخل أفراد الرشطة يف مجريات عملية  - 2
االقرتاع

ُوجد أفراد الرشطة عىل مسافة مناسبة من باب  - 3
محطة االقرتاع

تعاملت الرشطة مع ازدحام املواطنني لاقرتاع  - 4
خارج املركز وقامت بتنظيم دخولهم بشكل 

مناسب
راعت الرشطة إجراءات السامة الصحية خال  - 5

التعامل مع املواطنني

يف حال ُوجد أفراد الرشطة بلباسهم 3.3
العسكري وبساحهم داخل محطة 

االقرتاع، تم ذلك بناء عىل طلب من رئيس 
محطة االقرتاع

ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1

مل يوجد يف محطة االقرتاع ومحيطها أفراد 3.4
من أحد األجهزة األمنية من غري جهاز 

الرشطة

ال - 3غري متأكد - 2نعم - 1

مل تحدث أي أعامل فوىض أو أعامل عنف 3.5
داخل املركز خال عملية االقرتاع

ال - 2نعم - 1

 استمرت الدعاية االنتخابية يف يوم 3.6
االقرتاع بتوزيع بوسرتات أو منشورات أو 

بطاقات للمرشحني 

يف محيط املدينة أو القرية - 1

يف محيط مركز االقرتاع - 2

داخل مركز االقرتاع - 3
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إجراءات الفرز )يف حال الرقابة عليها(

نطاق الخياراتاملالحظة#

متت إجراءات الفرز بحضور  )اخرت كل 4.1
املراقبني - 2وكاء القوائم املرشحة - 1ما ينطبق(:

الصحافة - 3

متت قراءة ورقة االقرتاع عىل مسمع 4.2
الحضور

ال - 2نعم - 1

سمح للمراقبني/ وكاء املرشحني 4.3
باالطاع عىل أوراق االقرتاع و/أو محر 

الفرز)يف حال طلبوا ذلك(:

ال - 2نعم - 1

الحظ املراقب تقديم شكاوى خال 4.4
عملية الفرز

ال - 2نعم - 1
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ــوص  ــر 2022/3 بخص ــب التفس ــطينية يف طل ــتورية الفلس ــة الدس ــرار املحكم ــم )2(: ق ــق رق مرف

ــني ــني متتاليت ــرَ مــن دورت ــة 	ك ــة املحلي ــس الهيئ ــويل املواطــن رئاســَة مجل جــواز ت
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