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التنفيذي امللخ�س 
كافة  الإدارة  الالزمة  والرتتيبات  االإجراءات  كافة  باتخاذ  املركزية  االنتخابات  با�صرت جلنة 
القان�ن،  ح�صب  املخت�صة  اجلهة  باعتبارها  عليها،  واالإ�صراف  املحلية  االنتخابات  مفا�صل 
يف  املحلية  االنتخابات  باإجراء   2012/7/10 بتاريخ  ال�زراء  جمل�س  قرار  �صدور  ف�ر  وذلك 
 2012/7/24 بتاريخ  الالحق  ال�زراء  جمل�س  وقرار   ،2012/10/20 يف  ال�طن  اأنحاء  كافة 
بالتاأكيد على اإجرائها بذات امل�عد املحدد ولكن يف ال�صفة الغربية فقط العتبارات عديدة، 
وقد �صبقها قرارات من جمل�س ال�زراء باإجراء االنتخابات املحلية مب�اعيد خمتلفة وقرارات 
اأخرى بتاأجيلها وعدم ان�صياع جمل�س ال�زراء للقرار ال�صادر عن حمكمة العدل العليا بتاريخ 
واإلزامه  املحلية  االنتخابات  بتاأجيل  ال�زراء  جمل�س  قرار  باإلغاء  القا�صي   2010/12/13

بتحديد م�عد قريب الإجرائها.

اال�صتعدادات  كافة  ال�صتكمال  كبرية  جه�دًا  املركزية  االنتخابات  جلنة  بذلت  فقد  وبدورها، 
واحدة  عملية  باعتبارها  املحلية،  االنتخابات  الإجراء  الالزمة  والفنية  القان�نية  والرتتيبات 
ال�صرطة  الأفراد  امل�صبق  وبالفعل فقد جرت عملية االقرتاع  الزمنية،  ومتكاملة، يف م�اعيدها 
للم�اطنني  العام  االقرتاع  عملية  وجرت   ،2012/10/18 يف  املقرر  مب�عدها  االأمن  وق�ى 
ا�صتعداداتها  املركزية  االنتخابات  جلنة  وا�صتكملت  كما   ،2012/10/20 يف  املقرر  مب�عدها 
االأخرية  املرحلة  اأن  اإاّل   2012/11/24 يف  املقرر  مب�عدها  التكميلية  االنتخابات  الإجراء 
بتاريخ  قرارًا  ال�زراء  جمل�س  اأ�صدر  اأن  بعد  م�عدها  يف  جتر  مل  املحلية  االنتخابات  من 
العدوان  اأج�اء  ظل  يف  اآخر  اإ�صعار  اإىل  التكميلية  االنتخابات  اإجراء  بتاأجيل   2012/11/20
مرحلة  ي�صمل  ال  الرقابي  التقرير  هذا  فاإن  وبالتايل  املحا�صر،  غزة  قطاع  على  االإ�صرائيلي 

التكميلية.   االنتخابات 

واإمنا  ي�م االقرتاع،  تقت�صر فقط على  املحلية ال  االنتخابات  الرقابية على  العملية  اأن  وحيث 
هذا  فاإن  وفّعالة،  جدية  لرقابة  حتقيقًا  االنتخابية،  العملية  ومفا�صل  مراحل  خمتلف  ت�صمل 
التقرير الرقابي املط�ل قد ر�صد خمتلف ج�انب مرحلة ما قبل ي�م االقرتاع، ومرحلة االقرتاع 
امل�صبق الأفراد ال�صرطة وق�ى االأمن، ومرحلة االقرتاع العام للم�اطنني، بهدف تقدمي امل�صهد 
الق�ص�ى من ح�صيلته  لتاأمني اال�صتفادة  الرقابي كاماًل كما ه� مبهنية و�صفافية وم�صداقية 

يف عملية التقييم وا�صتخال�س الدرو�س امل�صتفادة لتالفيها يف امل�صتقبل.

امللخ�س التنفيذي
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وبح�صيلة العملية الرقابية التي نفذها مراقب� م�ؤ�ص�صة احلق، على خمتلف مراحل ومفا�صل 
العملية االنتخابية، فاإن »احلق« ترى اأن جلنة االنتخابات املركزية قد اأدارت العملية االنتخابية 
تلك  اأن  اإىل  ُي�صري   2012 املحلية  لالنتخابات  العام  امل�صهد  واأن  وا�صتقاللية،  ومهنية  بكفاءة 
الفل�صطيني احلرة،  الناخب  اإرادة  والتعبري عن  وال�صفافية،  بالنزاهة  ات�صمت  قد  االنتخابات 
ومع ذلك، فقد �صابها عدد من املخالفات واالنتهاكات الأحكام قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات 
عن  ال�صادرة  والتعليمات  له  املكملة  والت�صريعات  وتعديالته   2005 ل�صنة   )10( رقم  املحلية 
اأنها  اإاّل  وم�ؤثر،  ج�هري  واالنتهاكات  املخالفات  تلك  من  وجانب  املركزية،  االنتخابات  جلنة 
عن  وتعبريها  برمتها  االنتخابية  العملية  وم�صداقية  بنزاهة  الطعن  حد  اإىل  عم�مًا  ترقى  ال 

اإرادة الناخب الفل�صطيني احلرة.

مرحلة  يف  القان�ين  احلياد  ق�اعد  عن  التنفيذية  ال�صلطة  خروج  االنتهاكات،  تلك  اأبرز  ومن 
ما قبل ي�م االقرتاع من خالل القرارات التي �صدرت بدمج وتعديل ت�صنيف هيئات حملية، 
مبا  م�عدها،  وحتديد  املحلية  االنتخابات  باإجراء  ال�زراء  جمل�س  قرار  �صدور  بعد  وحتديدًا 
يخالف اأحكام القان�ن ويخل بنزاهة و�صفافية العملية االنتخابية. وقد اأر�صلت »احلق« �صك�ى 

خطية للجنة االنتخابات املركزية بهذا اخل�ص��س بتاريخ 2012/9/17.

وا�صعة  اعتقاالت  حملة  بتنفيذ  املرحلة،  بذات  الفل�صطينية،  االأمنية  االأجهزة  قيام  وكذلك 
اأ�صئلة  وت�جيه   2012/9/18 امل�افق  الثالثاء  ي�م  الغربية منذ  ال�صفة  يف خمتلف حمافظات 
االأ�صخا�س املحتجزين ح�ل م�قفهم من االنتخابات املحلية وت�جهاتهم االنتخابية  لعدد من 
ُي�صكل  مبا  االنتخابية  بالعملية  املتعلقة  االأ�صئلة  من  وغريها  املر�صحة  بالق�ائم  وعالقتهم 
القان�ن  يف  م��ص�فة  وجرمية  املحلية،  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام  انتهاكًا 
اأر�صلت  وقد  املذك�ر.  القان�ن  يتطلبها  التي  احلياد  ق�اعد  ال�قت  بذات  ويخرق  املذك�ر، 
خطية  باإفادات  -مرفقة  اخل�ص��س  بهذا  املركزية  االنتخابات  للجنة  خطية  �صك�ى  »احلق« 
العملية  وا�صتقاللية  لنزاهة  �صمانًا  الالزم  املقت�صى  التخاذ   2012/9/24 بتاريخ  م�ثقة- 
�صك�ى  »احلق«  واأر�صلت  كما  القان�ن،  مب�جب  اللجنة  عاتق  على  تقع  كم�ص�ؤولية  االنتخابية 

خطية بهذا اخل�ص��س وبذات التاريخ اإىل وزير الداخلية التخاذ املقت�صى الالزم.    

قًا« من قبل  ويف مرحلة االقرتاع امل�صبق لق�ى االأمن، ر�صد مراقب� م�ؤ�ص�صة احلق ت�جهًا »ُمن�صَّ
خالفًا  االقرتاع،  مراكز  خمتلف  يف  الناخبني  وخيارات  حرية  على  للتاأثري  االأمنية  االأجهزة 
االأمنية  االأجهزة  من  عنا�صر  ت�اجد  يف  ق«  »املُن�صَّ الت�جه  هذا  متثل  وقد  القان�ن،  الأحكام 

بداخل معظم مراكز االقرتاع يحمل�ن بح�زتهم ك�ص�فًا باأ�صماء الناخبني، كلٌّ بح�صب اجلهاز 
االقرتاع،  حمطات  اإىل  دخ�لهم  قبل  الناخبني  من  بالتحقق  يق�م�ن  بحيث  له،  يتبع  الذي 
اأ�صمائهم  ويدقق�ن يف ه�ياتهم ال�صخ�صية، ويجرون اأحاديث معهم، ومن ثم يق�م�ن ب�صطب 
اأي�صًا  يق�م�ن  كان�ا  وقد  ب�ص�ته،  لالإدالء  الناخب  يذهب  ثم  بح�زتهم،  التي  ال�صجالت  من 
التي  ال�صجالت  من  اأ�صمائهم  �صطب  يتم  مل  الذين  االأمن  عنا�صر  من  بالناخبني  باالت�صال 
د  ُر�صِ انتهاك  اأخطر  الذي �صكل  االأمر  باأ�ص�اتهم،  والطلب منهم احل�ص�ر لالإدالء  بح�زتهم، 
اأر�صلت »احلق« عدة �صكاوى للجنة االنتخابات بهذا  امل�صبق لق�ى االأمن. وقد  خالل االقرتاع 

اخل�ص��س واأ�صدرت بيانًا �صحفيًا للراأي العام بتاريخ 2012/10/18. 

هذا االنتهاك اجل�هري، ينبغي قراءته بدقة من قبل جلنة االنتخابات املركزية، يف تقييمها 
تاأمني مراكز  امل�صبق لق�ى االأمن يتمثل يف  واإذا كان الهدف من االقرتاع  للعملية االنتخابية، 
اأي  ي�جد  فال  ال�صرطة،  جهاز  عاتق  على  اأ�صا�صًا  تقع  امل�ص�ؤولية  هذه  كانت  واإذا  االقرتاع، 
 )124( رقم  الرئا�صي  القرار  اأن  كما  االأمنية.  االأجهزة  لباقي  امل�صبق  االقرتاع  لعملية  مربر 
ل�صنة 2010 اخلا�س باالقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة وق�ى االأمن يحتاج اإىل وقفة ومراجعة 
وت��صيات مقدمة من جلنة االنتخابات املركزية ك�نه ال ي�صتند اإىل اأيِّ اأ�صا�س قان�ين وارد يف 
ن�ص��س قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية وتعديالته اأو يف اأيِّ ت�صريع اآخر على االإطالق.

العام  االقرتاع  م�ؤ�ص�صة احلق يف مرحلة  التي ر�صدها مراقب�  اأي�صًا،  امل�ؤثرة  االنتهاكات  ومن 
للم�اطنني، ا�صتمرار الدعاية االنتخابية بكافة اأ�صكالها و�ص�رها »بكثافة« خالل ي�م االقرتاع 
العام، وه� اأبرز واأو�صع انتهاك مت ر�صده خالل عملية االقرتاع يف خمتلف املحافظات ومراكز 
العام  االقرتاع  ي�م  ال�صكاوى اخلطية خالل  من  العديد  احلق  م�ؤ�ص�صة  اأر�صلت  وقد  االقرتاع، 
ي�م  يف  رقابتها  خالل  العام  للراأي  �صحفيًا  بيانًا  »احلق«  واأ�صدرت  كما  اخل�ص��س،  بهذا 
ق�اعد  باحرتام  املر�صحة  الق�ائم  جميع  خالله  من  طالبت   2012/10/20 بتاريخ  االقرتاع 
بهذا  املركزية  االنتخابات  تعليمات جلنة  القان�ن ويف  ال�اردة يف  االنتخابية  الدعاية  واأحكام 
اخل�ص��س، كما وطالبت »احلق« جلنة االنتخابات املركزية باتخاذ اإجراءات اأكرث �صرامة يف 

م�اجهة تلك االنتهاكات. 

مرحلة  اإىل  االأمن  لق�ى  امل�صبق  االقرتاع  مرحلة  من  امتد  الذي  االنتهاك  اإىل  باالإ�صافة  هذا 
داخل  انتخابية  لق�ائم  ومنا�صرين  مر�صحني  ت�اجد  يف  واملتمثل  للم�اطنني  العام  االقرتاع 
ت�صجيل  اأو  ب�صطب  ويق�م�ن  �صجالت  بح�زتهم  يحمل�ن  االقرتاع  مراكز  من  عدد  �صاحات 
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اأ�صماء الناخبني لدى دخ�لهم مراكز االقرتاع واحلديث اجلانبي معهم وحثهم على الت�ص�يت 
لدى  ت�ص�يتهم  عملية  من  والتاأكد  االنتخابية  بالدعايات  وتزويدهم  معينة  قائمة  ل�صالح 

خروجهم من مراكز االقرتاع.

مراكز  وب�ابات  �صاحات  على  ال�صيطرة  يف  االقرتاع«  مراكز  »م�ص�ؤويل  �صعف  اأن  ال�ا�صح،  من 
االقرتاع، و�صعف اطالع عدد منهم على دليل اإجراءات االقرتاع والفرز، وافتقار جلنة االنتخابات 
قان�ن  واردة يف ن�ص��س  وفّعالة«  »الإجراءات �صارمة  االقرتاع  وم�صرفيها على مراكز  املركزية 
انتخاب جمال�س الهيئات املحلية بهدف و�صع حد ال�صتمرار الدعاية االنتخابية والتمادي فيها يف 
خمتلف مراكز االقرتاع من قبل وكالء ومر�صحي ومنا�صري الق�ائم االنتخابية قد �صاهم ب�صكل 

وا�صح يف امتداد هذا االنتهاك وانت�صاره على مدار عملية االقرتاع العام.

ومن جانب اآخر، فقد ك�صفت التجربة العملية وج�د » اإ�صكاليات وثغرات« تعرتي قان�ن انتخاب 
جمال�س الهيئات املحلية، �صكلت عبئًا ثقياًل على جلنة االنتخابات املركزية، ولعل اأبرزها اإناطة 
القان�ن املذك�ر »مبحاكم البداية« �صالحية النظر يف الطع�ن االنتخابية، وقد عانت اجتهاداتها 
من خلل وت�صارب كبري يف نظر الطع�ن املقدمة، االأمر الذي اأحدث اإرباكًا وا�صتغرابًا �صديدًا 
بل  الق�صائي،  لل��صع  ومتابعني  ومراقبني  انتخابية  ق�ائم  ومنا�صري  ومر�صحي  وكالء  لدى 
م�ؤقت  بقرار  املركزية  االنتخابات  جلنة  ف�جئت  ثم  ومن  املركزية،  االنتخابات  جلنة  واأربك 
»�صادم« �صدر عن هيئة حمكمة العدل العليا برئا�صة القا�صي ه�صام احلت� وع�ص�ية القا�صيني 
اأن  �صاأنه  من  عليا  عدل   )2012/191( رقم  الدع�ى  يف  زاهر  اأب�  وتي�صري  القاق  م�صطفى 
الد�صت�ري  حقهم  ممار�صة  من  بها  املحيطة  واملناطق  دورا  منطقة  �صكان  حرمان  اإىل  ي�ؤدي 
بلجنة  دفع  ما  ومتكاملة،  واحدة  عملية  باعتبارها  االنتخابية  العملية  يف  بامل�صاركة  والقان�ين 
العام  للراأي  ت��صيحي  بيان  اإ�صدار  اإىل  هيئتها،  بكامل  اجتمعت  التي  املركزية،  االنتخابات 
م�سَّ  قد  العليا  العدل  حمكمة  عن  ال�صادر  القرار  اأن  خالله  من  راأت   2012/10/16 بتاريخ 

بج�هر العملية االنتخابية وم�صداقيتها ووجدت اللجنة نف�صها م�صطرة لتنفيذه وباحرتاف.

هذا  اأمام  مليًا  املركزية  االنتخابات  جلنة  تقف  اأن  و�صرورة  اأهمية  ترى  احلق،  م�ؤ�ص�صة  اإنَّ 
التجربة العملية القا�صية، واأن ُتقّيم االأم�ر بدقة، واأن تقدم ت��صياتها للجهة املخت�صة بتعديالت 
الزمة على قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية، ومن املفيد اأن ُتفكر جلنة االنتخابات وهي 
تتقدم بت��صياتها باإحالة كامل االخت�صا�صات بنظر الطع�ن اخلا�صة باالنتخابات املحلية اإىل 
ومن  العامة.  االنتخابات  قان�ن  يف  احلال  عليه  ما  غرار  على  االنتخابات(  ق�صايا  )حمكمة 

القان�ن  يف  ال�اردة  القا�صية«  »ال�صروط  بع�س  االنتخابات  جلنة  تراجع  اأن  اأي�صًا،  ال�صروري 
اأدى  ما  خمالفتها،  حال  باأكملها«  »القائمة  ت�صجيل  ورف�س  االنتخابية  الق�ائم  ت�صجيل  ب�صاأن 
اإىل رف�س عدد من الق�ائم على هذا االأ�صا�س، بحيث تك�ن هناك اإمكانية قان�نية، يف بع�س 
»قان�ن  يف  اأي�صًا  امل�صاألة  هذه  تراجع  واأن  القائمة.  على  واالإبقاء  املر�صح  لرف�س  االأحيان، 
االنتخابات العامة« الأن رف�س ت�صجيل القائمة باأكملها واحلالة تلك قد ياأخذ تف�صريات واأبعاد 

خطرة يف انتخابات ذات طابع �صيا�صي بامتياز.

مراجعة  اإىل  بحاجة  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  يف  عديدة  ج�انب  هنالك 
وت��صيات من جلنة االنتخابات املركزية على خلفية التجرية العملية التي خا�صتها اللجنة مع 
هذا القان�ن، ومن بينها االإجراءات القان�نية اخلا�صة باالنتخابات التكميلية التي ُتعاين من 
نق�س قان�ين �صديد �صت�صطر معه جلنة االنتخابات املركزية اإىل كثري من االجتهاد والقيا�س 
اللجنة  ُيفر�س عليها اجتهادات ق�صائية بهذا اخل�ص��س يف ظل جتربة مريرة خا�صتها  وقد 

على هذا ال�صعيد، ولذلك فاإن التقييم واملراجعة وتقدمي الت��صيات بات �صرورة ملحة. 

االنتخابات  جلنة  مراعاة  عدم  يف  املتمثل  اخللل  اإىل  ُن�صري  واأن  بد  فال  اآخر،  جانب  ومن 
من  عدد  اختيار  يف  ال�صن  وكبار  واملر�صى  االإعاقة  ذوي  من  الناخبني  الحتياجات  املركزية 
عالية  اأدراج  وج�د  مع  الثاين،  الطابق  يف  االقرتاع  حمطات  ت�اجد  ظل  يف  االقرتاع،  مراكز 
اإىل  اأدى  ما  ال�صن،  وكبار  واملر�صى  االإعاقة  لذوي  ت�صهيالت  اأية  ت�فر  ودون  اإليها،  لل��ص�ل 

حرمان عدد منهم من ممار�صة حقه القان�ين يف االقرتاع. 

وال بد اأن تقف جلنة االنتخابات املركزية اأمام م�صاألة قيام بع�س امل�ص�ؤولني يف ال�صلطة التنفيذية 
وحمافظني وم�ص�ؤولني �صيا�صيني وع�صكريني »بج�الت تفقدية« على مراكز وحمطات االقرتاع، 
الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام  ومبا�صرًا  و�صريحًا  وا�صحًا  انتهاكًا  ل  �صكَّ الذي  االأمر 
املحلية، وتعديًا غري مربر وغري مقب�ل على ال�صالحيات احل�صرية للجنة االنتخابات املركزية 
باإدارة واالإ�صراف على كامل العملية االنتخابية امل�ؤكد عليها �صراحة يف اأحكام القان�ن، �صحيٌح 
اأن جلنة االنتخابات قد اأ�صدرت بيانًا بهذا اخل�ص��س غري اأن هذا ال مينع من اإجراء عملية 

مراجعة لهذا االنتهاك وتبعًا تقدمي الت��صيات الالزمة ب�صاأنه لعدم تكراره م�صتقباًل.

ُي�صري  الرقابي  التقرير  اأن هذا  املركزية  االنتخابات  تلحظ جلنة  الأْن  اأي�صًا،  وهنالك �صرورة 
يف م�اطن عديدة منه اإىل �صعف وا�صح يف اأداء م�ص�ؤويل وم�ظفي عدد من مراكز وحمطات 
اإجراءات  ودليل  االنتخابات  جلنة  وتعليمات  القان�ن  باأحكام  جيدًا  اإملامهم  وعدم  االقرتاع، 
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االنتخابات  جلنة  قبل  من  جدية  ووقفة  مراجعة  اإىل  حتتاح  م�صاألة  وهذه  والفرز،  االقرتاع 
املركزية، واإيالء املزيد من االهتمام بتاأهيل وتدريب امل�ظفني م�صتقباًل.   

�صياق  يف  احلق  م�ؤ�ص�صة  واجهتها  اخلط�رة  يف  غاية  م�صاألة  اإىل  االإ�صارة  من  بد  فال  وختامًا، 
عمليتها الرقابية على جمريات االنتخابات املحلية 2012، وتتمثل يف تلقي »احلق« �صكاوى من 
بع�س ال�كالء واملر�صحني ومنا�صريهم ت�ؤكد وق�ع »جرائم ر�ص�ة« خالل العملية االنتخابية من 
خالل ت�زيع اأم�ال وبطاقات �صحن للهاتف اخللي�ي ل�صراء االأ�ص�ات، وعلى الرغم من اأن م�ؤ�ص�صة 
احلق ال ت�صتطيع تاأكيد وق�ع مثل هذا االنتهاك اخلطري، نظرًا لعدم م�صاهدته وعدم وروده يف اأيٍّ 
من تقارير مراقبيها، اإاّل اأن »احلق« ترى من االأهمية اأن تاأخذ جلنة االنتخابات هذه امل�صاألة على 
ية يف تقييمها ملجريات العملية االنتخابية ويف تقدمي ت��صياتها، وال  وجه اخل�ص��س مبنتهى اجلدِّ
�صيما يف ظل ت�ارد �صكاوى »للحق« ُت�صري اإىل وق�ع ر�صاوى اأي�صًا يف بع�س جمال�س الهيئات املحلية 

املنتخبة بهدف تغيري خريطة الت�ازنات بداخلها و�ص�اًل اإىل عملية اختيار روؤ�صائها.       

مقدمة التقرير
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1. مقدمة التقرير
 2012/7/10 بتاريخ  اهلل  رام  املنعقدة مبدينة  جل�صته  الفل�صطيني يف  ال�زراء  اأ�صدر جمل�س 
ال�صبت  ي�م  ال�طن وحتديد  اأنحاء  كافة  املحلية يف  الهيئات  انتخابات جمال�س  باإجراء  قرارًا 
اتخاذ  يف  البدء  املركزية  االنتخابات  جلنة  وتكليف  لالقرتاع،  ي�مًا   2012/10/20 امل�افق 
وم�افاة  املحدد  امل�عد  يف  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخابات  الإجراء  الالزمة  الرتتيبات 
اإجراء االنتخابات  باأية عقبات ت�اجهها، وتكليف وزير احلكم املحلي مبتابعة  جمل�س ال�زراء 

مع جلنة االنتخابات املركزية نيابة عن جمل�س ال�زراء. )مرفق 1(

الغربية  ال�صفة  يف  ال�صائدة  الداخلي  االنق�صام  حالة  ا�صتمرار  ومع   ،2012/7/24 وبتاريخ 
غزة،  قطاع  يف  مهامها  ممار�صة  من  املركزية  االنتخابات  جلنة  منع  وا�صتمرار  غزة  وقطاع 
اأ�صدر جمل�س ال�زراء يف جل�صته املنعقدة مبدينة رام اهلل قرارًا بالتاأكيد على اإجراء انتخابات 
جمال�س الهيئات املحلية يف حمافظات ال�صفة الغربية فقط يف التاريخ املحدد يف 2012/10/20 
الالزمة  التدابري  اتخاذ  يف  واال�صتمرار  العمل  مب�ا�صلة  املركزية  االنتخابات  جلنة  وتكليف 

ال�صتكمال متطلبات اإجراء االنتخابات يف قطاع غزة وفقًا الأحكام القان�ن. )مرفق 2(

املحلية رقم )10(  الهيئات  انتخاب جمال�س  قان�ن  تعديل على  اإجراء  الت�جه  �صبق هذا  وقد 
فقط،  الغربية  ال�صفة  يف  املحلية  االنتخابات  اإجراء  باإمكانية  ي�صمح  وتعديالته   2005 ل�صنة 
رقم  بقان�ن  القرار   2012/5/14 بتاريخ  الفل�صطينية  ال�طنية  ال�صلطة  رئي�س  اأ�صدر  حيث 
اإلغاء ن�س املادة )4( من قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات  )8( ل�صنة 2012 ومبقت�صاه جرى 
الهيئات  جمال�س  جميع  يف  االنتخابات  جتري   .1  « االآتي:  بالن�س  عنها  واال�صتعا�صة  املحلية 
املحلية يف ي�م واحد كل اأربع �صن�ات بقرار ي�صدر عن جمل�س ال�زراء 2. يف حال تعذر اإجراء 
االنتخابات  باإجراء  قرار  اإ�صدار  ال�زراء  للفقرة )1(، يج�ز ملجل�س  وفقًا  املجال�س  انتخابات 
على مراحل وفق ما تقت�صيه امل�صلحة العامة 3. اأ. تك�ن مدة والية املجل�س الأربع �صن�ات من 
حلني  املجل�س  اأعمال  ت�صيري  يف  واليته  املنتهية  املجل�س  ي�صتمر  ب.  االنتخابات  اإجراء  تاريخ 
اإجراء االنتخابات وا�صتالم املجل�س املنتخب ملهامه«. وقد ُن�صر هذا القرار بقان�ن يف ال�قائع 

 .2012/6/10 بتاريخ  الفل�صطينية 

ومبعزل عن اخل��س يف مدى انطباق �صرط ال�صرورة التي ال حتتمل التاأخري املن�ص��س عليه 
جلنة  با�صرت  فقد  اأعاله،  بقان�ن  القرار  على  املعدل  االأ�صا�صي  القان�ن  من   )43( باملادة 

واالإ�صراف  املحلية  االنتخابات  باإدارة  القان�ن  اأحكام  مبقت�صى  مهامها  املركزية  االنتخابات 
اال�صتعدادات  وا�صتكملت  و�صفافيتها،  نزاهتها  ل�صمان  الالزمة  االجراءات  واتخاذ  عليها 
�ص�اء  املقرر  م�عدها  يف  املحلية  االنتخابات  وجرت  الالزمة  والفنية  القان�نية  والرتتيبات 
اأو فيما يتعلق  فيما يتعلق باالقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة وق�ى االأمن بتاريخ 2012/10/18 
باالقرتاع العام للم�اطنني بتاريخ 2012/10/20، اإاّل اأن املرحلة االأخرية من االنتخابات املحلية 
التي كان من املقرر عقدها ي�م ال�صبت بتاريخ 2012/11/24 مل جتر يف م�عدها بعد اأن اأ�صدر 
اإ�صعار  اإىل  التكميلية  االنتخابات  اإجراء  بتاأجيل   2012/11/20 بتاريخ  قرارًا  ال�زراء  جمل�س 
التقرير  فاإن هذا  وبالتايل  املحا�صر،  على قطاع غزة  االإ�صرائيلي  العدوان  اأج�اء  اآخر يف ظل 

الرقابي ال ي�صمل مرحلة االنتخابات التكميلية. )مرفق 3(  

حق�ق  م�ؤ�ص�صة  باعتبارها  االإن�صان-  اأجل  من  القان�ن   – »احلق«  م�ؤ�ص�صة  تقدمت  بدورها، 
وتعزيز و�ص�ن ممار�صة احلق�ق  االإن�صان  ثقافة حق�ق  بن�صر  فل�صطينية م�صتقلة معنية  اإن�صان 
االنتخابات  على  رقابية  كهيئة  العتمادها  املركزية  االنتخابات  جلنة  اإىل  بطلب  واحلريات، 
واإجراءات  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  يف  ال�اردة  االأ�ص�ل  ح�صب   2012 املحلية 
جلنة  اعتمدت  وقد  املركزية.  االنتخابات  جلنة  عن  ال�صادرة  املحليني  املراقبني  اعتماد 
م�ؤ�ص�صة  بهم  تقدمت  مراقبًا  ثالثني  واعتمدت  رقابية  كهيئة  »احلق«  املركزية  االنتخابات 
جلنة  مع  االت�صال  من�صق  فيهم  مبن  االنتخابية  العملية  مراحل  خمتلف  على  للرقابة  احلق 

املركزية. االنتخابات 

ومفا�صلها،  مراحلها  مبختلف  املحلية  االنتخابات  على  وفاعلة  ن�عية  رقابة  �صمان  وبهدف 
الإمدادها  االنتخابات  جلنة  مع  ون�ّصقت  الرقابي  لفريقها  مكثفًا  تدريبًا  »احلق«  اأجرت  فقد 
بكافة ال�ثائق والتعليمات التي اأ�صدرتها اللجنة بهذا اخل�ص��س، كما وقامت »احلق« باإجراء 
ي�م تدريبي مكثف بتاريخ 2012/9/29 ا�صتهدف م�ؤ�ص�صات العمل االأهلي املعتمدين كهيئات 
رقابية لدى جلنة االنتخابات املركزية لتدريبهم على العملية الرقابية على االنتخابات املحلية 
االنتخابية  والدعاية  والتزاماتهم  املراقبني  وحق�ق  واأهدافها  ومعايريها  مفه�مها  حيث  من 
من  وغريها  الق�ائم  يف  املراأة  ومتثيل  االنتخابية  باجلرائم  يتعلق  وما  و�ص�ابطها  وقي�دها 
امل��ص�عات الهامة ل�صمان نزاهة العملية االنتخابية وتعزيز ثقة امل�اطنني بها، كما و�صاركت 
»احلق« بفعالية �صمن االئتالف االأهلي ل�صمان حرية ونزاهة االنتخابات، ويف لقاءات من�صقي 

التابعني للجنة االنتخابات.    الدوائر االنتخابية 
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وحيث اأن الرقابة على االنتخابات املحلية ال تقت�صر فقط على ي�م االقرتاع، واإمنا ت�صمل خمتلف 
وعلى  مراحل  ثالث  �صيغطي  الرقابي  التقرير  هذا  فاإن  االنتخابية،  العملية  ومفا�صل  مراحل 
النح� التايل: مرحلة ما قبل ي�م االقرتاع، ومرحلة االقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة وق�ى االأمن 
ت�صتعر�س  بحيث   ،2012/10/20 العاديني  للناخبني  العام  االقرتاع  ومرحلة   ،2012/10/18
مع  مراقبيها  خالل  من  »احلق«  ر�صدتها  التي  القان�نية  واالنتهاكات  املخالفات  مرحلة  كل 
العملية  للجنة االنتخابات املركزية بح�صيلة  للت��صيات املقدمة من »احلق«  مرفقاتها، و�ص�اًل 

الرقابية على االنتخابات املحلية 2012 لدرا�صتها واتخاذ املقت�صى الالزم ب�صاأنها. 

الرقابة على مرحلة 
ما قبل ي�م االقرتاع
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2. الرقابة على مرحلة ما قبل ي�م االقرتاع
املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام  االنتهاكات  من  عددًا  املرحلة  هذه  �صهدت 
وتعديالته وللتعليمات ال�صادرة عن جلنة االنتخابات املركزية بهذا اخل�ص��س، وقد تركزت 
العملية  يف  احلياد  لق�اعد  االأمنية  واأجهزتها  التنفيذية  ال�صلطة  خرق  يف  املخالفات  تلك 
االنتخابية الأ�ص�ل وق�اعد و�ص�ابط  الق�ائم  االنتخابية، وكذلك خمالفة مر�صحي ومنا�صري 

الدعاية االنتخابية املن�ص��س عليها يف القان�ن وتعليمات جلنة االنتخابات.

اإىل  اأدت  »القان�ن«  م�صدرها  كان  جدية  اإ�صكاليات  املركزية  االنتخابات  جلنة  وواجهت 
نظر  يف  املخت�صة  الق�صائية  اجلهة  باعتبارها  البداية  حماكم  لدى  االجتهادات  يف  ت�صارب 
الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  مب�جب  االنتخابات  جلنة  عن  ال�صادرة  القرارات  ا�صتئناف 
يف  االخت�صا�س  جهات  بني  امل�صبق  التن�صيق  غياب  االإ�صكاليات  تلك  حدة  من  وزاد  املحلية، 
املجل�س الق�صائي وجلنة االنتخابات املركزية بهدف عقد ور�س عمل وتدريبات لق�صاة البداية 
الفهم  اأن  يبدو  وفيما  االنتخابية،  بالعملية  املتعلقة  والقان�نية  الفنية  اجل�انب  خمتلف  يف 
اخلاطىء ال�صتقالل الق�صاء من قبل البع�س قد �صاهم يف غياب هذا التن�صيق الهام واحلي�ي.

هذا باإ�صافة اإىل االجتهاد ال�صادر عن هيئة حمكمة العدل العليا يف الدع�ى رقم )2012/191( 
برئا�صة القا�صي ه�صام احلت� وع�ص�ية القا�صيني م�صطفى القاق وتي�صري اأب� زاهر ب�صاأن العملية 
االنتخابية يف منطقة دورا واملناطق املحيطة بها، وخمالفته �صحيح القان�ن، وم�صا�صه بج�هر 
االأمر  العملية االنتخابية على حدِّ تعبري جلنة االنتخابات املركزية بكامل هيئتها.  وم�صداقية 
الذي يتطلب درا�صة هذه االإ�صكاليات بعناية وا�صتخال�س العرب وترجمتها من خالل ت��صيات 
بتعديالت الزمة على قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية نلم�صها تباعًا خالل عر�س مراحل 

العملية االنتخابية وما انط�ت عليه من انتهاكات الأحكام القان�ن.

وفيما يلي تف�سيل املخالفات واالنتهاكات القان�نية يف تلك املرحلة:

1/2 قرارات ال�سلطة التنفيذية بدمج وتعديل ت�سنيف هيئات حملية
)ا�صتحداث(  الدمج  قرارات  من  العديد  وج�د  املرحلة  تلك  احلق يف  م�ؤ�ص�صة  مراقب�  الحظ 
جلان  من  حملية  هيئات  ت�صنيف  على  التعديالت  من  العديد  اإىل  اإ�صافة  حملية  لهيئات 
 ،2012/7/19 بتاريخ  ال�صادر  املحلي  احلكم  وزير  بقرار  جرت  قروية  جمال�س  اإىل  م�صاريع 

يف  ال�صادر  بقراره  املحلية  االنتخابات  اإجراء  عن  ر�صميًا  ال�زراء  جمل�س  اإعالن  بعد  اأي 
بتاريخ  اخل�ص��س  بهذا  كتابًا  »احلق«  اأر�صلت  وقد   ،2012/7/10 بتاريخ  املنعقدة  جل�صته 
2012/9/17 اإىل املدير التنفيذي للجنة االنتخابات املركزية الدكت�ر ه�صام كحيل ت�ؤكد من 
يف  عليها  املن�ص��س  احلياد  ق�اعد  االإجراءات  بتلك  خرقت  قد  التنفيذية  ال�صلطة  اأن  خالله 
باتخاذ  املركزية  االنتخابات  جلنة  »احلق«  وطالبت  املحلية،  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن 
باعتبارها  االنتخابية  العملية  و�صفافية  لنزاهة  �صمانًا  اخل�ص��س  بهذا  الالزم  املقت�صى 

م�ص�ؤولية ت�صمنها جلنة االنتخابات مب�جب اأحكام القان�ن. )مرفق 4(

االنتخابات  للجنة  التنفيذي  املدير  ردًا خطيًا من  م�ؤ�ص�صة احلق  تلقت   2012/9/19 وبتاريخ 
املركزية اأكد من خالله على اأن »جلنة االنتخابات قد رف�صت جميع القرارات املتعلقة بدمج 
وال�صادر  االنتخابات  الإجراء  الداعي  القرار  بعد  هيئات جديدة  ا�صتحداث  اأو  هيئات حملية 
عن جمل�س ال�زراء بتاريخ 2012/7/10، اأّما بخ�ص��س التعديل على ت�صنيف الهيئات املحلية 
من جلان م�صاريع اإىل جمال�س قروية والتي هي من �صالحيات وزير احلكم املحلي بناًء على 
مت  التعديل  هذا  فاإن   1997 ل�صنة   )1( رقم  املحلية  الهيئات  جمال�س  قان�ن  من   )4( املادة 

بقرار جمل�س ال�زراء رقم )13/127/15/م.و/�س.ف( بتاريخ 2012/3/14«. )مرفق 5(

ال�صلطة  قبل  من  التدخل  اأ�صكال  من  �صكل  اأّي  باأن  »احلق«  م�ؤ�ص�صة  ت�ؤكد  ال�صدد،  هذا  ويف 
ا�صتحداث  اأو  بدمج  يتعلق  فيما  ال�زراء  وجمل�س  املحلي  احلكم  وزير  خالل  من  التنفيذية 
هيئات حملية اأو تعديل على حدود هيئات حملية ومناطق انتخابية اأو طبيعة اأو ت�صنيف هيئات 
االنتخابات  باإجراء   2012/7/10 بتاريخ  ال�زراء  جمل�س  قرار  �صدور  بعد  وحتديدًا  حملية، 
قان�ن  انتهاك �صريح الأحكام  بتاريخ 2012/20/20، ينط�ي على  املقرر  املحلية يف م�عدها 
انتخاب جمال�س الهيئات املحلية وبخا�صة املادة )26( التي ت�ؤكد على وج�ب التزام ال�صلطة 
وانتهاك  االنتخابية،  العملية  مراحل  جميع  يف  احلياد  م�قف  املختلفة  باأجهزتها  التنفيذية 
احلكم  اأ�صا�س  القان�ن  �صيادة  مبداأ  اأن  على  تن�س  التي  االأ�صا�صي  القان�ن  من   )6( للمادة 
واالأ�صخا�س،  وامل�ؤ�ص�صات  والهيئات  واالأجهزة  ال�صلطات  جميع  للقان�ن  وتخ�صع  فل�صطني  يف 

العملية االنتخابية. بنزاهة وحيادية  وي�صكل م�صا�صًا 

 2012/10/4 بتاريخ  االنتخابات  جلنة  عن  ال�صادر  الت��صيحي  البيان  عليه  اأكد  ما  وهذا 
اللجنة بتاريخ 2012/10/15 ح�ل  الت��صيحي ال�صادر عن  البيان  بهذا اخل�ص��س، وكذلك 
الثانية  الفقرة  يف  الحقًا-  عليه  – �صناأتي  بها  املحيطة  واملناطق  دورا  يف  املحلية  االنتخابات 
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تعديل يف  اإجراء  االنتخابية ه� عدم  العملية  اأبرز حيثيات  ومن   ...« باالآتي:  وقد جاءت  منه 
عمليات  ي�صمل  والتعديل  نهايتها.  وحتى  لها  التح�صري  فرتة  خالل  االنتخابية  املناطق  حدود 
الدمج وت�صنيف الهيئات املحلية وعدد مقاعدها. و�صمن املعايري الدولية، فاإن اأية تعديالت، 
فقدان  اإىل  ت�ؤدي  التي  االإجراءات  اأخطر  من  تعترب  وم�صبباتها،  اأ�صبابها  عن  النظر  بغ�س 
االنتخابات  للجنة  االأ�صا�صية  امل�ص�ؤوليات  تعترب من �صمن  والتي  االنتخابية  العملية  م�صداقية 

املركزية«. )مرفق 7،6( 

2/2 انتهاك االأجهزة االأمنية الفل�سطينية م�قف احلياد القان�ين
الفل�صطينية  االأمنية  االأجهزة  نفذتها  التي  االعتقاالت  حلملة  احلق  م�ؤ�ص�صة  متابعة  اإطار  يف 
يف خمتلف حمافظات ال�صفة الغربية منذ ي�م الثالثاء امل�افق 2012/9/18، قامت »احلق« 
بت�ثيق اإفادات م�صف�عة بالق�َصم لعدد من امل�اطنني الذين جرى احتجازهم من قبل االأجهزة 
تدخل  وج�د  تبني  االإفادات،  تلك  فح�س  وبعد  معهم،  التحقيق  بعد  �صبيلهم  واإخالء  االأمنية 
لعدد  االأ�صئلة  ت�جيه  خالل  من  االنتخابية  العملية  يف  ال�قائي  االأمن  جهاز  قبل  من  وا�صح 
االنتخابية  وت�جهاتهم  املحلية  االنتخابات  من  م�قفهم  لديه ح�ل  املحتجزين  االأ�صخا�س  من 

وعالقتهم بالق�ائم املر�صحة وغريها من االأ�صئلة املتعلقة بالعملية االنتخابية.

االنتخابات  للجنة  التنفيذي  للمدير   2012/9/24 بتاريخ  خطية  �صك�ى  »احلق«  اأر�صلت  وقد 
وطالبت  وق�عه،  ت�ؤكد  بالق�َصم  م�صف�عة  باإفادات  مرفقًة  االنتهاك،  هذا  بحيثيات  املركزية 
»احلق« جلنة االنتخابات املركزية باتخاذ املقت�صى الالزم للعمل على وقف هذا االنتهاك الذي 
املادة  وي�صكل خمالفة وا�صحة و�صريحة الأحكام  االنتخابية،  العملية  وا�صتقاللية  مي�س نزاهة 
واأجهزتها  التنفيذية  ال�صلطة  ُتلزم  التي  املحالية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  من   )26(
انتخابية  وي�صكل جرمية  االنتخابية،  العملية  باتخاذ م�قف احلياد يف جميع مراحل  املختلفة 
م��ص�فة يف املادة )63( من القان�ن املذك�ر اخلا�صة بالتعر�س حلرية الناخبني. كما واأر�صلت 
»احلق« �صك�ى خطية اأخرى بهذا اخل�ص��س بتاريخ 2012/9/24 ل�زير الداخلية طالبت من 
خاللها باتخاذ املقت�صى القان�ين الالزم ل�قف تدخل االأجهزة االأمنية يف االنتخابات املحلية 
املكف�لة  امل�اطنني  وحريات  حلق�ق  واحرتامًا  االنتخابية  العملية  وا�صتقاللية  لنزاهة  �صمانًا 

يف القان�ن االأ�صا�صي ومبادىء حق�ق االإن�صان. )مرفق: 11،10،9،8(

االنتخابات  للجنة  التنفيذي  املدير  تلقت م�ؤ�ص�صة احلق ردًا خطيًا من  وبتاريخ 2012/9/26، 
اأكد من خالله على اأن » اللجنة قد خاطبت وزير الداخلية بخ�ص��س ال�صك�ى للمتابعة والرد 

مع  الت�ا�صل  و�صيتم  ال�زراء،  رئي�س جمل�س  فيا�س  �صالم  الدكت�ر  اللجنة  كما وخاطبت  عليها 
م�ؤ�ص�صة احلق لدى ا�صتالم الردود من اجلهات املخت�صة«. ويف حني مل تت�صلم »احلق« ردًا على 
�صك�اها اخلطية املقدمة ل�زير الداخلية بهذا اخل�ص��س، فاإنها قد ت�صلمت رد وزارة الداخلية 
من خالل جلنة االنتخابات املركزية بر�صالتها امل�ؤرخة يف 2012/10/17 واملرفقة برد امل�صاعد 
االأمني ل�زير الداخلية الل�اء حممد جربيني وقد جاء يف حيثياته: » ... يرجى العلم باأنه قد 
مت متابعة امل��ص�ع مع جهاز االأمن ال�قائي، حيث اأكد باأنه مل يتم ا�صتدعاء اأي �صخ�س بهدف 

معرفة ت�جهاته االنتخابية اأو التاأثري يف �صري العملية االنتخابية...«. )مرفق: 14،13،12(

وبعد  ودالالتها،  النمطية،  الردود  تلك  مع  التعامل  يف  خربتها  منطلق  ومن  احلق،  م�ؤ�ص�صة 
قبل  من  االنتهاك  هذا  وق�ع  ت�ؤكد  اخل�ص��س،  بهذا  لديها  امل�ثقة  االإفادات  وتدقيق  فح�س 
ل  ُي�صكِّ والذي  املحلية،  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام  املخالف  ال�قائي  االأمن  جهاز 
م�قف  ويخرق  االنتخابية  العملية  وا�صتقاللية  بنزاهة  ومي�س  مبقت�صاه،  م��ص�فة  جرمية 

احلياد الذي يجب اأن تلتزم به االأجهزة االأمنية يف كافة مراحلها. 

3/2 خمالفة اأحكام الدعاية االنتخابية من املر�سحني ومنا�سريهم
ال�صابع  الف�صل  يف  االنتخابية  الدعاية  م��ص�ع  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  عالج 
منه، وبني االأحكام وال�ص�ابط والقي�د املتعلقة مبمار�صة الدعاية االنتخابية والتي يتعني على 
ووكالئها  ومر�صحيها  املحلية  الهيئات  جمال�س  النتخابات  املر�صحة  االنتخابية  الق�ائم  جميع 
فيما حددت  بها،  االلتزام  االخت�صا�س  وجهات  التنفيذية  وال�صلطة  االإعالم  و�صائل  وخمتلف 
املادة )27( من ذات الف�صل املذك�ر املدة الزمنية للدعاية االنتخابية فن�صت على ما يلي: 
�صاعة   24 قبل  وتت�قف  لالقرتاع،  املحدد  الي�م  من  اأ�صب�عني  قبل  االنتخابية  الدعاية  »تبداأ 
من م�عد االقرتاع كافة املهرجانات والتجمعات وامل�صريات والدعايات التلفزي�نية واالإذاعية 
هذه  خالل  �صت�صدر  التي  الدعاية  اأ�صكال  من  ذلك  وغري  ال�صحف  يف  املن�ص�رة  والدعايات 
االنتخابية  الدعاية  باأحكام  خا�صة  ن�صرة  املركزية  االنتخابات  جلنة  اأ�صدرت  وقد  الفرتة«. 

باال�صتناد الأحكام قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية.

االنتخابية  الدعاية  مبمار�صة  املتعلقة  والقي�د  وال�ص�ابط  االأحكام  و�ص�ح  من  الرغم  وعلى 
التي  االنتخابية  بالدعاية  اخلا�صة  الن�صرة  ويف  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  يف 
انتهاكات  اأن مراقبي م�ؤ�ص�صة احلق قد ر�صدوا عدة  اإاّل  املركزية  االنتخابات  اأ�صدرتها جلنة 

على هذا ال�صعيد يف تلك املرحلة واأبرزها:
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1/3/2 البدء بالدعاية االنتخابية قبل م�عدها القان�ين

ببدء  املتعلق  لالنتهاك  االأبرز  العن�ان   )facebook( االجتماعي  الت�ا�صل  م�اقع  كانت 
املحدد  الي�م  وه�   2012/10/6 تاريخ  قبل  اأي  القان�ين،  م�عدها  قبل  االنتخابية  الدعاية 
قبل  من  ملح�ظًا  ن�صاطًا  االجتماعي  الت�ا�صل  م�اقع  �صهدت  حيث  االنتخابية،  الدعاية  لبدء 
اال�صتقالل  قائمة  وكانت  القان�ن،  الأحكام  خالفًا  االنتخابية  الق�ائم  من  عدد  منا�صري 
ن�صطت  حيث  للقان�ن،  املخالفة  االنتخابية  الدعاية  من  االأكرب  الن�صيب  �صاحبة  والتنمية 
اأنه كان يجري  ال�صعيد  واأبرز ما مت ر�صده على هذا  ب�صكل وا�صح والفت؛  م�اقع منا�صريها 
فيما  املذك�رة  القائمة  �صينتخب�ن  باأنهم  باهلل  ُيق�صم�ا  اأن  امل�اقع  اإحدى  زائري  من  الطلب 
واأّما  اآخر هج�مًا كالميًا وت�صريحات الذعة �صد قائمة نابل�س ال�طنية امل�صتقلة،  �صهد م�قع 

عناوين تلك امل�اقع االلكرتونية فهي:
https://www.facebook.com/groups/eqleem/?ref=ts&fref=ts

https://www.facebook.com/YdaanBydLndmQaymtAlastqlalWaltnmytAlwtnyt

2/3/2 متزيق مل�سقات ويافطات دعائية لق�ائم انتخابية

امل�افق  ال�صبت  ي�م  �صباح  بداأت  التي  االنتخابية  للدعاية  القان�نية  الزمنية  الفرتة  �صهدت 
وقي�د  الأحكام  خمالفة   2012/10/18 امل�افق  اخلمي�س  ي�م  م�صاء  وانتهت   2012/10/6
و�ص�ابط الدعاية االنتخابية متثلت يف متزيق مل�صقات ويافطات لعدد من الق�ائم االنتخابية 
مل�صقات  م�ؤ�ص�صة احلق متزيق  مراقب�  ر�صد  وقد  االنتخابية،  املناطق  من  املر�صحة يف عدد 
اأبناء البلد وقائمة رام اهلل امل�صتقبل يف منطقة رام اهلل  دعاية انتخابية تع�د لكل من قائمة 

وبخا�صة يف الطرية ويف املا�صي�ن بالقرب من مقر املجل�س الت�صريعي. 

منطقة  يف  املر�صحة  الق�ائم  من  لعدد  انتخابية  مل�صقات  متزيق  »احلق«  مراقب�  ور�صد  كما 
جنني وال�صاق ب��صرتات لق�ائم انتخابية ف�ق ب��صرتات لق�ائم انتخابية اأخرى، وكتابة عبارات 
ور�صد مراقب�  املذك�رة.  املنطقة  انتخابية يف  لق�ائم  تع�د  �صتائم على مل�صقات  تنط�ي على 
اأواًل يف  اأي�صًا متزيق مل�صقات دعاية انتخابية يف منطقة قلقيلية تع�د لقائمة قلقيلية  »احلق« 
مدر�صة  �صارع  يف  للجميع  قلقيلية  لقائمة  تع�د  انتخابية  دعاية  مل�صلقات  ومتزيق  �صابا  كفر 
ال�صيماء و�صط املدينة. وذلك خالفًا الأحكام قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية وتعليمات 
جلنة االنتخابات املركزية والن�صرة اخلا�صة باأحكام الدعاية االنتخابية ال�صادرة عن اللجنة. 

3/3/2 ا�ستمرار الدعاية االنتخابية ي�م ال�سمت االنتخابي

الدعاية  فيه  حتظر  انتخابي،  �صمت  ي�م  وه�   ،2012/10/19 امل�افق  اجلمعة  ي�م  �صهد 
الق�ائم  خمتلف  من  االنتخابية  للدعاية  ا�صتمرارًا  و�ص�رها،  اأ�صكالها  بكافة  االنتخابية 
االنتخابية املر�صحة ومنا�صريها يف خمتلف املناطق االنتخابية، وبخا�صة من خالل ال�صيارات 
للق�ائم و�صعاراتها االنتخابية، وقد  الدعاية االنتخابية  ال�ص�ارع حاملة مل�صقات  التي جت�ب 
ومن  االنتخابية،  للدعاية  القان�ين  اخلرق  بهذا  ومنا�صريها  املر�صحة  الق�ائم  معظم  �صارك 

ال�صعب ح�صر هذا االنتهاك بق�ائم بعينها اأمام �ِصعة انت�صاره يف املناطق االنتخابية.

4/3/2 حتري�س �سد ق�ائم انتخابية ومر�سحني �سمن ق�ائم انتخابية

على الرغم من اأن قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية قد اأكد �صراحة يف املادة )4/28( 
على وج�ب اأاّل تت�صمن الدعاية االنتخابية اأي حتري�س اأو طعن بالق�ائم االنتخابية ومر�صحيها 
اأو اأية اإثارة للنعرات التي مت�س ب�حدة ال�صعب الفل�صطيني، وهذا ما اأكدت عليه اأي�صًا الن�صرة 
باال�صتناد  املركزية  االنتخابات  جلنة  عن  ال�صادرة  االنتخابية  الدعاية  باأحكام  اخلا�صة 
بتاريخ 2012/10/17  �صك�ى خطية  تلقت  م�ؤ�ص�صة احلق قد  اأن  اإاّل  املذك�ر،  القان�ن  الأحكام 
من وكيل قائمة بيت لقيا اأواًل املر�صحة عن هيئة بيت لقيا املحلية ال�اقعة غرب رام اهلل، وقد 
اأكد وكيل القائمة املذك�رة مل�ؤ�ص�صة احلق بت�صريح م�صف�ع بالق�َصم باأنه يف �صباح ي�م االإثنني 
العامة  وال�صاحات  ال�ص�ارع  ويف  االأهايل  بني  م�زع  بيان  وج�د  الحظ   2012/10/15 امل�افق 
تلك  بحق  وذم  قدح  على  وينط�ي  لالحتالل  بالعمالة  ووكيلها  املذك�رة  القائمة  يتهم  واالأزقة 
القائمة ووكيلها، مبا ي�صكل جرمية م��ص�فة يف قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية وقان�ن 
العق�بات لعام 1960 النافذ يف ال�صفة الغربية وقد تقدم وكيل القائمة ب�صك�ى مل�ؤ�ص�صة احلق 

مرفقة بن�س البيان املذك�ر ملتابعة هذا االنتهاك. )مرفق 15(    
متثلت  االنتخابية  الدعاية  وقي�د  و�ص�ابط  الأحكام  خمالفة  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقب�  ور�صد  كما 
»نفاق  عن�ان  حتت   2012/10/16 بتاريخ  خرب  بن�صر  االجتماعي  الت�ا�صل  م�اقع  اأحد  بقيام 
قائمة  عن  املر�صح  بحق  وذم  وقدح  حتري�س  على  ينط�ي  واالأم�ال«  املنا�صب  �صيا�صي-عبادة 
رام اهلل امل�صتقبل ال�صيد عمر ع�صاف، مبا ميثل انتهاكًا الأحكام قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات 
يف  م��ص�فة  جرمية  وميثل  اخل�ص��س،  بهذا  املركزية  االنتخابات  جلنة  وتعليمات  املحلية 
م�قع  ب�صاأن  واأّما  الغربية،  ال�صفة  النافذ يف   1960 لعام  العق�بات  قان�ن  املذك�ر ويف  القان�ن 
الت�ا�صل االجتماعي )facebook( الذي ن�صر هذا اخلرب فه� على الرابط االإلكرتوين التايل:
www.facebook.com/media/set/?set=a.440182456041935.100208.269860919740757&type=1&fb_source=message

https://www.facebook.com/groups/eqleem/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/YdaanBydLndmQaymtAlastqlalWaltnmytAlwtnyt
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.440182456041935.100208.269860919740757&type=1&fb_source=message
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4/2 ت�سارب اجتهادات حماكم البداية يف نظر الطع�ن االنتخابية
عانت االأحكام ال�صادرة عن حماكم البداية ب�صفتها حماكم خمت�صة يف ا�صتئناف القرارات 
املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  مب�جب  املركزية  االنتخابات  جلنة  عن  ال�صادرة 
على  ال�صاأن  ذوي  من  املقدمة  الطع�ن  يف  عنها  ال�صادرة  القرارات  يف  وا�صح  ت�صارب  من 
اأحدث  انتخابية، االأمر الذي  قرارات جلنة االنتخابات املركزية برف�س طلبات تر�صح ق�ائم 
اإرباكًا �صديدًا لدى وكالء ومر�صحي ومنا�صري ق�ائم انتخابية ومراقبني وخمت�صني ومهتمني 

بال�صاأن الق�صائي وا�صتقالل الق�صاء، بل واأربك جلنة االنتخابات املركزية يف ذات ال�قت.

االنتخابات  جلنة  بني  التن�صيق  غياب  اإ�صكالية  جمددًا  يطرح  املبداأ،  حيث  ومن  ال��صع،  هذا 
لق�صاة  وتدريبات  عمل  ور�س  عقد  ب�صاأن  الق�صائي  املجل�س  يف  املخت�صة  واجلهات  املركزية 
ويتحمل  االنتخابية،  بالعملية  اخلا�صة  والفنية  القان�نية  اجل�انب  خمتلف  يف  البداية  حماكم 
املجل�س الق�صائي م�ص�ؤولية جتاهل طلب جلنة االنتخابات املركزية ب�صرورة عقد »ور�س عمل« 
لق�صاة حماكم البداية يف املفا�صل القان�نية والفنية للعملية االنتخابية مبا اأدى اإىل حدوث هذا 
الت�صارب ال�ا�صح الذي هزَّ الثقة بالقرارات ال�صادرة عن الق�صاء، وحتت عناوين واهية، ال بل 
خاطئة، ما زالت ت�صيطر على روؤية البع�س ملفه�م ا�صتقالل الق�صاء، وعلى اأي حال فهذا م��ص�ع 

قدمي حديث يتجاوز امل�صاألة حمل البحث ويطال واقع ال�صلطة الق�صائية برمته. 

اإليه  اآلت  مما  ق�صطًا  االأخرى  هي  تتحمل  املركزية  االنتخابات  جلنة  فاإن  ذاته،  ال�قت  ويف 
االنتخابية  العملية  و�صفافية  نزاهة  قان�نًا عن �صمان  امل�ص�ؤولة  واجبها، وهي  الأن من  االأم�ر، 
بكافة مراحلها ومفا�صلها، اأن ت��صح من خالل بيان ر�صمي �صادر عنها اجله�د التي بذلتها 
للتن�صيق مع جهات االخت�صا�س يف املجل�س الق�صائي من اأجل عقد ور�س عمل لق�صاة حماكم 
املجل�س  من  تلقتها  التي  والردود  االنتخابية،  للعملية  والقان�نية  الفنية  املفا�صل  يف  البداية 

الق�صائي بهذا اخل�ص��س، كي تك�ن ال�ص�رة وا�صحة متامًا للراأي العام.

الطع�ن  يف  البداية  حماكم  عن  ال�صادرة  القرارات  يف  �صديد  وارتباك  ت�صارب  والنتيجة، 
املقدمة على القرارات ال�صادرة عن جلنة االنتخابات برف�س طلبات تر�صح ق�ائم انتخابية، 
الطعن  مدة  باحت�صاب  الطعن  مدة  خارج  ل�روده  �صكاًل  املقدم  الطعن  املحكمة  ترد  فتارة 
الطعن  مدة  ل�روده خالل  املقدم  الطعن  املحكمة  تقبل  وتارة  اللجنة،  قرار  �صدور  تاريخ  من 
اللجنة، وجرى خلط غري مفه�م وغري  التايل ل�صدور قرار  الي�م  الطعن من  باحت�صاب مدة 
مربر يف احت�صاب مدة الطعن بني كل من قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية الذي ُيعاين 

املدنية  املحاكمات  اأ�ص�ل  قان�ن  وبني  اجلانب  هذا  يف  كبرية  قان�نية  اإ�صكاليات  من  بدوره 
والتجارية، وقد امتد اخللط والت�صارب يف االأحكام يف تف�صري قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات 
املحلية يف ذاته ب�صطب القائمة االنتخابية باأكملها ل�ج�د خلل يف بيانات اأحد مر�صحيها تارة 
واالإبقاء على القائمة االنتخابية و�صطب املر�صح فقط الذي ورد خلل يف بيانات ت�صجيله تارة 
اأخرى، بل وو�صل االأمر لدى حمكمة بداية اخلليل اأن ردت طعنًا �صكاًل مقدم من اإحدى الق�ائم 
املر�صحة يف بلدة ال�صي�خ لتقدميه خارج املدة القان�نية وقبلت طعنًا اآخر �صكاًل لتقدميه �صمن 

املدة القان�نية وقد ورد الطعنان اإىل قلم املحكمة بذات الي�م 2012/10/31 !!

اأجل  من  املركزية،  االنتخابات  جلنة  قبل  من  بعناية  الفا�صلة  التجربة  هذه  ُتدر�س  اأن  ينبغي 
جلنة  من  مقدمة  »ت��صيات«  خالل  من  وترجمتها  امل�صتفادة،  والدرو�س  الِعرب  ا�صتخال�س 
االنتخابات بتعديالت الزمة على قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية فيما يتعلق بــــ »املحكمة 
اأهمية  »احلق«  وترى  املحلية،  الهيئات  جمال�س  بانتخاب  اخلا�صة  الطع�ن  بنظر  املخت�صة« 
ال�صري على غرار القرار بقان�ن رقم )1( ل�صنة 2007 ب�صاأن االنتخابات العامة ومن قبله قان�ن 
االنتخابات العامة رقم )9( ل�صنة 2005 بحيث تك�ن »حمكمة ق�صايا االنتخابات« هي املحكمة 

املخت�صة مب�جب قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية اأي�صًا ولي�س حمكمة البداية.  

كما وترى »احلق« �صرورة اأن تقدم جلنة االنتخابات املركزية ت��صياتها بتعديل امل�اد )18( 
املركزية  االنتخابات  جلنة  ُتلزم  والتي  املحلية،  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  من   )20( و 
الن�ص��س  يف  املبينة  احلاالت  يف  باأكملها  االنتخابية  القائمة  ت�صجيل  طلب  قب�ل  برف�س 
املذك�رة، بحيث ي�صتهدف التعديل »التخفيف« من حدة وق�ص�ة تلك الن�ص��س القان�نية التي 
اأحدثت اإرباكًا يف املمار�صة العملية، وذلك من خالل الن�س على �صطب املر�صح واالإبقاء على 

القائمة االنتخابية يف حاالت معينة اإذا ما ان�صب اخللل باالإجراءات على مر�صح بعينه. 

بقان�ن  القرار  يف  القان�نية  االإ�صكالية  هذه  تكرار  اإىل  اأي�صًا  االنتباه  �صرورة  »احلق«  وترى 
رقم )1( ل�صنة 2007 ب�صاأن االنتخابات العامة وبخا�صة يف املادة )53( ب�صاأن رف�س ت�صجيل 
طلبات تر�صح الق�ائم لع�ص�ية املجل�س الت�صريعي على غرار ما عليه احلال يف قان�ن انتخاب 
االنتخابات  يف  العملية  املمار�صة  يف  الن�س  هذا  اختبار  الأن  وذلك  املحلية،  الهيئات  جمال�س 
انعكا�صات  له  �صيك�ن  املحلية،  الهيئات  جمال�س  انتخابات  يف  ح�صل  ما  ظل  يف  الت�صريعية، 
وم�صامني  اأبعاد  من  حتمله  وما  الت�صريعية  االنتخابات  لطبيعة  نظرًا  وخط�رة  ح�صا�صية  اأكرث 
اأمام م�جة  االأر�س  باإ�صكاليات جدية على  يت�صبب  قد  ال��صع على حاله  وبقاء هذا  �صيا�صية، 
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لع�ص�ية  مر�صحة  ق�ائم  �صطب  بفعل  حت�صل  قد  التي  املتبادلة،  االتهامات  اأو  التف�صريات، 
الفل�صطيني. الت�صريعي  املجل�س 

اأية  يقدم  مل  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  اأن  اإىل  االنتباه  اأي�صًا  ال�صروري  ومن 
تر�صح  طلبات  املركزية  االنتخابات  جلنة  رف�س  حال  يف  املتبعة  االإجراءات  ب�صاأن  اإجابات 
على  ا�صتند  القان�نية  االإ�صكالية  تلك  مع  اللجنة  تعامل  فاإن  وبالتايل  انتخابية،  ق�ائم 
 )24( و   )23( و   )22( امل�اد  اأن  من  ذلك  على  اأدل  وال  اإاّل،  لي�س  اللجنة  من  اجتهادات 
ق�ائم  �صمن  اأكرث  اأو  مر�صح  اأو  »مر�صحة«  انتخابية  بق�ائم  املتعلقة  االإجراءات  تعالج 
انتخابية مر�صحة، ولكنها ال تعالج اإطالقًا االإجراءات املتعلقة بق�ائم انتخابية رف�صت جلنة 
ت��صيات  خالل  من  ت�صريعية  معاجلة  اإىل  يحتاج  الذي  االأمر  تر�صيحها،  طلبات  االنتخابات 

بهذا اخل�ص��س. االنتخابات  جلنة 

العامة  االنتخابات  ب�صاأن   2007 ل�صنة   )1( رقم  بقان�ن  القرار  اأن  على  التاأكيد  مع  هذا 
يحق   .1  « التايل:  النح�  على  جاءت  والتي   )56( املادة  اأحكام  يف  احلالة  هذه  عالج  قد 
ُرف�س  �صخ�س  الأي  وكذلك  تر�صحها،  طلب  اأو  ت�صجيلها  طلب  ُرف�س  التي  االنتخابية  للقائمة 
تبليغ  تاريخ  من  اأيام  ثالثة  خالل  املحكمة  لدى  اللجنة  قرار  يف  طعنًا  يقدم  اأن  اعرتا�صه، 
احلال  مقت�صى  ح�صب  املعرت�س  لل�صخ�س  اأو  الرئي�صي  عن�انها  على  اأو  القائمة  ملمثل  القرار 
الطعن  يعفى   .3 لها  تاريخ تقدميه  اأيام من  �صبعة  الطعن خالل  الف�صل يف  املحكمة  2. على 
املذك�ر  القان�ن  من   )57( باملادة  وكذلك  ر�ص�م«.  اأية  من  املادة  هذه  مب�جب  يقدم  الذي 
املجل�س  لع�ص�ية  قائمة  �صمن  للرت�صح  بطلب  تقدم  �صخ�س  لكل   .1  « باالآتي:  جاءت  والتي 
قائمة  اآخر �صمن  تر�صح �صخ�س  لكل من اعرت�س على  وكذلك  قب�ل طلبه،  اللجنة  ورف�صت 
خالل  املحكمة  اأمام  قرارها  يف  يطعن  اأن  اعرتا�صه،  رف�س  اللجنة  وقررت  املجل�س  لع�ص�ية 
اأيام  خم�صة  خالل  الطعن  يف  تف�صل  اأن  املحكمة  وعلى  القرار،  تبليغه  تاريخ  من  اأيام  ثالثة 

للعمل مبقت�صاها«.   اللجنة  اإىل  القرارات ال�صادرة عن املحكمة  تبلغ   .3 من تاريخ تقدميه 

5/2 م�سا�س اجتهاد حمكمة العدل العليا بنزاهة العملية االنتخابية
�صكل  قد  يائه،  اإىل  األفه  ومن  به،  اأحاطت  التي  واملالب�صات  الظروف  بجميع  امللف،  هذا  اإنَّ 
اللجنة  معها  تعاملت  وقد  املركزية،  االنتخابات  جلنة  على  م�ر�صت  كبرية  ل�صغ�طات  عن�انًا 
مب�ص�ؤولية ومهنية والتزام بالقان�ن واحرتام ال�صتقالل الق�صاء ترجمته من خالل اإجراءاتها 

والبيانات الر�صمية ال�صادرة عنها بهذا اخل�ص��س.

بتاريخ 2012/10/4 �صدر قرار م�ؤقت عن هيئة حمكمة العدل العليا برئا�صة القا�صي ه�صام 
احلت� وع�ص�ية القا�صيني م�صطفى القاق وتي�صري اأب� زاهر، يف الدع�ى رقم )2012/191( 
رئي�صها  وميثلها  دورا  بلدية  جمل�س  اأعمال  ت�صيري  جلنة  من  املقدم  اال�صتدعاء  يف  عليا،  عدل 
يف  دورا،  بلدية  جمل�س  اأعمال  ت�صيري  جلنة  واأع�صاء  رئي�س  ومن  الرج�ب  اأحمد  زياد  ال�صيد 
املركزية  االنتخابات  جلنة  رئي�س  املركزية،  االنتخابات  جلنة  �صدهم:  امل�صتدعى  م�اجهة 
جمل�س  ل�ظيفته،  باالإ�صافة  املركزية  االنتخابات  للجنة  التنفيذي  املدير  ل�ظيفته،  باالإ�صافة 

ال�زراء، رئي�س جمل�س ال�زراء باالإ�صافة ل�ظيفته، وزير احلكم املحلي باالإ�صافة ل�ظيفته.

بالتدقيق   « اأعاله:  احلاكمة  الهيئة  عن  ال�سادر  امل�ؤقت  القرار  ن�س  لالأهمية،  يلي،  وفيما 
بالقرار  يتعلق  فيما  اأنه  جند  البينات  و�سماع  الدع�ى  الئحة  على  االطالع  وبعد  واملداولة 
املطع�ن فيه الثالث املرتبط مع القرار املطع�ن فيه الثاين برف�س تاأجيل االنتخابات جند 
اأن هذا االأمر ال يعترب تدخاًل يف مفه�م عملية االإجراءات االنتخابية وال يتعلق بالطع�ن 
االنتخابية كما ال يتعلق بنتائج االنتخابات وال ت�سمل االإجراءات اأو الت�سرفات التمهيدية 
ال�سابقة لعملية االقرتاع اأو املمهدة لها واإمنا ه� قرار اإداري �سادر عن �سلطة اإدارية عامة 
العدل  حمكمة  فاإن  لذلك  معني  قان�ين  مركز  اإحداث  بق�سد  امللزمة  اإرادتها  عن  لالإف�ساح 
العليا خمت�سة بنظر طلب اإلغائه كما اأن قرار جمل�س ال�زراء بتاأجيل اإجراء االنتخابات يف 
جمال�س الهيئات املحلية املدجمة رقم 17 تاريخ 2012/11/19 يعترب من القرارات االإدارية 
املرتبطة مع القرار املطع�ن فيه االأول والتي متلك حمكمة العدل العليا �سالحية النظر يف 
الطع�ن اخلا�سة بها الأنه يعترب ت�سرفًا �سادرًا عن �سلطة اإدارية ولي�س من عملية االنتخاب 
واإن امل�اد 2/4 و5 و70 و71 من قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية رقم 10 ل�سنة 2005 
اأعطت ال�سالحية الكاملة للجنة االنتخابات املركزية حق تاأجيل االنتخابات ملدة ال تزيد 
عن اأربعة اأ�سابيع اإذا اقت�ست ال�سرورات الفنية و�سالمة االنتخابات ذلك وبالتايل فاإن قرار 
امل�ستدعى �سدهما الثاين والثالث برف�س طلب امل�ستدعني بعدم تاأجيل االنتخابات بالرغم 
ن�س  والأحكام  العامة  للم�سلحة  خمالفة  فيه  اأعاله  املرق�م  ال�زراء  جمل�س  قرار  �سدور  من 
للم�ستدعيني  حمدقًا  �سررًا  وي�سكل   2005 ل�سنة   10 رقم  االنتخابات  قان�ن  من   )5( املادة 
به  يتقدم  الذي  الطلب  ه�  امل�ستعجل  الطلب  اأن  ومبا  تالفيه  ميكن  ال  العامة  وللم�سلحة 
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املحافظة  املطل�ب  باحلق  املحدق  احلقيقي  اخلطر  لدرء  امل�ستعجل  الق�ساء  اإىل  امل�ستدعي 
عليه ب�سرعة وه� حماية ب�س�رة م�ؤقتة من �سرر حال واإن ت�افر �سفة اال�ستعجال تتعلق 
باالدعاءات والبينات االأولية التي ي�ستمع اإليها القا�سي وي�ستقل بتقديرها دون رقابة فاإن 
املحكمة جتد اأن �سفة اال�ستعجال مت�افرة لذلك نقرر وعماًل باأحكام املادة )5( من قان�ن 
انتخاب جمال�س الهيئات املحلية رقم 10 ل�سنة 2005 ت�قيف تنفيذ القرارات املطع�ن فيها 
يتقدم  اأن  على  الإجرائها  املحدد  امل�عد  تاريخ  من  ابتداًء  غري  ال  فقط  اأ�سابيع  اأربعة  ملدة 
املادتني  باأحكام  وعماًل  اأردين  دينار  األف  خم�سني  قدرها  مالية  عدلية  بكفالة  امل�ستدعني 
نقرر  فاإننا   2001 ل�سنة   2 رقم  والتجارية  املدنية  املحاكمات  اأ�س�ل  قان�ن  من   287 و   286
الإ�سدار  امل�جبة  االأ�سباب  لبيان  �سدهم  للم�ستدعى  مذكرة  بت�جيه  امل�ؤقت  القرار  اإ�سدار 
القرارات املطع�ن فيها و/اأو بيان ما يح�ل دون اإلغائها واإذا كان�ا يعار�س�ن يف اإ�سدار قرار 
قطعي عليهم تقدمي الئحة ج�ابية خالل املدة القان�نية من تاريخ تبليغهم الئحة الدع�ى 
وتعيني جل�سة لي�م االأربعاء 2012/10/24 لنظر الدع�ى. قرار م�ؤقت �سدر وُتلي علنًا.. 

واأُفهم بتاريخ 2012/10/4«.  )مرفق16(

باالآتي:  جاء   2012/10/4 بتاريخ  ت��صيحيًا«  »بيانًا  املركزية  االنتخابات  جلنة  اأ�صدرت  وقد 
الهيئات  جمال�س  انتخابات  الإجراء  والفنية  القان�نية  والرتتيبات  اال�صتعدادات  انتهاء  مع   «
املحلية يف 2012/10/20 ت�صل جلنة االنتخابات ر�صائل متعلقة بطلبات دمج مناطق وطلبات 
قان�ن  يف  حمددة  تعديالت  ح�ل  ال�صحف  يف  منا�صدة  يتم  كما  انتخابية،  مناطق  يف  بتعديل 
ترتكز  االنتخابات  لنزاهة  الدولية  املعايري  اأحد  اأن  ت��صح  اأن  اللجنة  وترج�  االنتخابات. 
اأو طبيعة جمال�س  االنتخابية  واملناطق  املحلية  الهيئات  على حدود  تعديل  اأي  على عدم عمل 
االنتخابات  على  املعايري  هذه  وت�صري  االنتخابات.  باإجراء  قرار  �صدور  بعد  الهيئات  هذه 
 2012/11/24 يف  اإجراوؤها  املقرر  التكميلية  واالنتخابات   2012/10/20 يف  �صتجرى  التي 
وكتل  ف�صائل  من  املعنيني  جميع  اإىل  اللجنة  تتطلع  ولهذا  واحدة.  انتخابية  عملية  باعتبارها 
اللجنة  وم�صاندة  االأمر  هذا  تفهم  املعنية  واجلهات  املختلفة  التجمعات  واأهايل  انتخابية 

ودعمها يف عملية النزاهة والتي هي االأ�صا�س يف اأي عملية انتخابية«.)مرفق6( 

برمتها،  االنتخابية  العملية  وم�صداقية  و�صفافية  بنزاهة  معنية  رقابية  وكجهة  وبدورها، 
جلنة  عن  ال�صادر  اأعاله  الت��صيحي  البيان  بالكامل  يدعم  بيانًا  احلق  م�ؤ�ص�صة  اأ�صدرت 
�صكلها  كان  اأيًا  �صغ�طات  اأو  حماوالت  اأو  طلبات  الأية  رف�صها  م�ؤكدة  املركزية،  االنتخابات 
ومن اأية جهة اأو �صلطة كانت مُتار�س على جلنة االنتخابات فيما يتعلق باإجراء دمج اأو تعديل 
يف مناطق انتخابية وحدود هيئات حملية وطبيعة جمال�س هذه الهيئات، وحتديدًا بعد �صدور 

قرار جمل�س ال�زراء باإجراء االنتخابات املحلية والتكميلية، ملا ينط�ي عليه هذا التدخل من 
باعتبارها  االنتخابية  العملية  وم�صداقية  بنزاهة  وم�صا�س  القان�ن  الأحكام  �صريح  انتهاك 
مب�جب  املركزية  االنتخابات  جلنة  ت�صمنها  م�ص�ؤولية  وباعتبارها  ومتكاملة،  واحدة  عملية 

اأحكام القان�ن. )مرفق17(

وفيما يبدو، اأن جميع تلك التاأكيدات قد لقيت جتاهاًل كاماًل من هيئة حمكمة العدل العليا، 
ال�صادر  بالكتاب  واملتمثلة  املركزية  االنتخابات  قدمتها جلنة  التي  بالبينة  تكرتث  اإنها مل  بل 
قرار  اأي  �صدور  عدم  ي�ؤكد  الذي   2012/10/10 بتاريخ  ال�زراء  ملجل�س  العامة  االأمانة  عن 
املحكمة  بنت  والذي  فيها،  االنتخابات  تاأجيل  اأو  دورا  بلدية  بدمج  يتعلق  ال�زراء  جمل�س  من 
على وج�ده قرارها امل�قت، وقررت رد طلب جلنة االنتخابات املركزية املت�صمن عقد جل�صة 

م�صتعجلة الإعادة النظر يف قرارها امل�ؤقت اأعاله الذي �صدر بتاريخ 2012/10/4.  

جلنة  اأ�صدرت  العليا  العدل  حمكمة  هيئة  عن  ال�صادر  الغريب  االجتهاد  هذا  اإثر  وعلى 
املحلية يف  االنتخابات  بتاريخ 2012/10/15 ح�ل  ت��صيحيًا هامًا  بيانًا  املركزية  االنتخابات 
كتاب  على  تاأكيده  على  عالوة   - البيان  هذا  يف  جاء  ما  واأبرز  بها،  املحيطة  واملناطق  دورا 
واملبا�صر  وال�صريح  ال�ا�صح  امل�قف  ذاك  يف  يتمثل    - اأعاله  ال�زراء  ملجل�س  العامة  االأمانة 
ال�صادر  القرار  اأن  وبحق،  يرى،  الذي  بكامل هيئتها  املركزية  االنتخابات  ال�صادر عن جلنة 

عن حمكمة العدل العليا قد م�سَّ بج�هر وم�صداقية العملية االنتخابية. )مرفق 7(

املذك�رة،  العليا  العدل  حمكمة  هيئة  عن  ال�صادر  اأعاله  امل�ؤقت  القرار  فاإن  وبالنتيجة، 
�صكان منطقة  بغري حق  اأن يحرم  �صاأنه  القان�ن، من  ل�صحيح  واملجافاة  بالتناق�صات،  املليء 
العملية  يف  بامل�صاركة  والقان�ين  الد�صت�ري  حقهم  ممار�صة  من  بها  املحيطة  واملناطق  دورا 

االنتخابية برمتها باعتبارها عملية واحدة ومتكاملة.

احلامية  وال�صمانة  االأ�صا�س  حجر  ُي�صكل  القا�صي  ا�صتقالل  اأنَّ  ترى  واإذ  احلق،  م�ؤ�ص�صة  اإنَّ 
ع�ص�ية  الق�صاء  با�صتقالل  القا�صي  ا�صتقالل  تربط  التي  العالقة  واأنَّ  الق�صاء،  ال�صتقالل 
وثيقة، وتلك قيٌم ومبادىء وطنية ود�صت�رية عليا ال يختلف ح�لها َمن ي�ؤمن با�صتقالل القا�صي 
والق�صاء، فاإن »احلق« ت�ؤكد �صرورة قيام جلنة االنتخابات املركزية بدرا�صة هذه احلالة بدقة 
املخت�صة ملعاجلة  للجهة  ت��صياتها  وتقدمي  امل�صتفادة منها  الدرو�س  وتاأٍن وعناية ال�صتخال�س 

االإ�صكاليات القان�نية التي ال زال ُيعاين منها قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية. 
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3. الرقابة على مرحلة االقرتاع امل�سبق الأفراد ال�سرطة وق�ى االأمن

رقم  الرئا�صي  القرار  اإىل  باال�صتناد  االأمن  وق�ى  ال�صرطة  الأفراد  امل�صبق  االقرتاع  جرت عملية 
)124( ل�صنة 2010 ب�صاأن م�عد اقرتاع اأفراد ال�صرطة وق�ى االأمن يف انتخابات جمال�س الهيئات 
املحلية، وقد ن�صت املادة االأوىل من القرار الرئا�صي املذك�ر على اأنه: » ي�صمح الأفراد ال�صرطة 
وق�ى االأمن االقرتاع يف ي�م واحد ي�صبق امل�عد املحدد لبدء االقرتاع يحدد باإعالن ي�صدر عن 
جلنة االنتخابات املركزية، على اأن يتم البدء بفرز االأ�ص�ات من �صناديق االقرتاع الأفراد ال�صرطة 
وق�ى االأمن يف نف�س ال�قت الذي يتم فيه بدء فرز االأ�ص�ات من �صناديق االقرتاع يف انتخابات 
جمال�س الهيئات املحلية، باعتبار اأن العملية االنتخابية كل متكامل، ويجري االقرتاع طبقًا لنف�س 

االأحكام واالإجراءات املطبقة يف ي�م االقرتاع املحدد بقرار جمل�س ال�زراء«.

فيما ن�صت املادة الثانية من القرار الرئا�صي على اأن »ت�صع جلنة االنتخابات املركزية املعايري 
لفئة  الت�ص�يت  �صرية  و�صمان  االنتخابية  العملية  نزاهة  حتكم  التي  وال�ص�ابط  واالأ�ص�ل 
االأمن«. ون�صت املادة الرابعة من القرار على العمل به من تاريخ �صدوره وُين�صر يف اجلريدة 
الر�صمية. وبناًء عليه، اأ�صدرت جلنة االنتخابات املركزية يف العام 2012 االإجراءات اخلا�صة 

باالقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة وق�ى االأمن. )مرفق 18(

احلق  مراقب�  ر�صدها  التي  املخالفات  وا�صتعرا�س  املرحلة،  هذه  تفا�صيل  يف  الدخ�ل  وقبل 
يف ي�م االقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة وق�ى الأمن، فاإنه ال بد من التاأكيد على اأن »االأ�صانيد 
وقان�ن  االأ�صا�صي  القان�ن  يف  تتمثل  والتي  الرئا�صي  القرار  هذا  عليها  ُبني  التي  القان�نية« 
اأّي  الهيئات املحلية غري وا�صحة على االإطالق، وبخا�صة يف ظل عدم وج�د  انتخاب جمال�س 
ن�س قان�ين يف االأ�صانيد املذك�رة يخ�ل رئي�س ال�صلطة ال�طنية الفل�صطينية �صالحية اإ�صدار 
ومبداأ  القان�ن،  الأحكام  خالفًا  االأمن،  وق�ى  ال�صرطة  الأفراد  امل�صبق  باالقرتاع  رئا�صي  قرار 
اخللل  وهذا  املعدل،  االأ�صا�صي  القان�ن  من  ال�صاد�صة  املادة  يف  عليه  امل�ؤكد  القان�ن  �صيادة 
االأمن  وق�ى  ال�صرطة  الأفراد  امل�صبق  االقرتاع  اإجراءات  على  احلال  بطبيعة  ينعك�س  القان�ين 
ال�صادرة عن جلنة االنتخابات املركزية باال�صتناد اإىل قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية 

والقرار الرئا�صي املذك�ر.

ويختلف احلال، مثاًل، يف املر�ص�م الرئا�صي رقم )4( ل�صنة 2010 بتخ�صي�س عدد من املقاعد 
للم�صيحيني يف بع�س دوائر الهيئات املحلية، والذي ا�صتند الأحكام قان�ن رقم )12( ل�صنة 2005 

الرقابة على مرحلة االقرتاع 
امل�سبق الأفراد ال�سرطة وق�ى االأمن
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 ،2005 ل�صنة   )10( رقم  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  اأحكام  بع�س  تعديل  ب�صاأن 
اإ�صدار مر�ص�م  للرئي�س   « اأنه:  املذك�ر �صراحة على  القان�ن  املادة اخلام�صة من  حيث ن�صت 
بتخ�صي�س عدد من املقاعد للم�صيحيني يف بع�س دوائر الهيئات املحلية وعلى جلنة االنتخابات 
و�صع النظام الذي ي�صمن حتقيق ذلك«. وبذلك، فاإن ال�صند القان�ين الذي ُبني عليه املر�ص�م 
الرئا�صي وا�صٌح متامًا ويرتكز على اأ�صا�س من امل�صروعية القان�نية، ولكن باملقابل، فاإن م�صم�ن 

هذا املر�ص�م قد خرج عن احلدود املر�ص�مة له يف الن�س القان�ين املذك�ر.

اإن حتري مدى احرتام مبداأ �صيادة القان�ن، واأ�ص�ل تدّرج القاعدة القان�نية من حيث الق�ة 
االإلزامية، هي م�صاألة ج�هرية بالغة االأهمية وينبغي اأن تك�ن حمل عناية ومراجعة دقيقة من 
اأجل  من  املخت�صة  للجهة  الالزمة  »الت��صيات«  تقدمي  بهدف  املركزية  االنتخابات  جلنة  قبل 
�صمان امل�صروعية القان�نية، وهي االأ�صا�س الذي ُتبنى عليه كافة املهام واالإجراءات التي تق�م 

بها جلنة االنتخابات املركزية يف م�صار العملية االنتخابية.

مراكز  تاأمني  يف  يتمثل  االأمن  وق�ى  ال�صرطة  الأفراد  امل�صبق  االقرتاع  من  الهدف  كان  واإذا 
االقرتاع  مراكز  تاأمني  م�ص�ؤولية  كانت  واإذا  للم�اطنني،  العام  االقرتاع  عملية  االقرتاع خالل 
امل�صبق  االقرتاع  عملية  من  املربر  اأو  احلكمة  هي  فما  ال�صرطة،  جهاز  عاتق  على  اأ�صا�صًا  تقع 
مراقب�  ر�صدها  التي  قة«  »املُن�صَّ اجل�هرية  االنتهاكات  ظل  يف  وبخا�صة  االأمن؟!  ق�ى  لباقي 
م�ؤ�ص�صة احلق خالل عملية االإقرتاع امل�صبق لق�ى االأمن كما �صرنى يف تفا�صيل هذه املرحلة. 
االأمر الذي ُيدلل على مدى اأهمية قيام جلنة االنتخابات بتقدمي ت��صياتها بهذا اخل�ص��س. 

وبالع�دة اإىل العملية الرقابية على االقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة وق�ى االأمن، فقد حددت 
جلنة االنتخابية املركزية اأحد ع�صر مركز اقرتاع �صمن اإحدى ع�صرة منطقة انتخابية، وجرى 
اللجنة  حددتها  التي  االنتخابية  واملراكز  املناطق  خمتلف  على  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبي  ت�زيع 
مراقب�  ر�صدها  التي  املخالفات  واأبرز  االقرتاع،  ي�م  مدار  على  الرقابية  بالعملية  للقيام 
»احلق« متثلت يف ت�اجد عنا�صر من االأجهزة االأمنية بداخل معظم مراكز االقرتاع يحمل�ن 
بح�زتهم ك�ص�فًا باأ�صماء الناخبني، كلٌّ بح�صب اجلهاز االأمني الذي يتبع له، بحيث يق�م ه�الء 
العنا�صر بالتحقق من كل ناخب لدى دخ�له مركز االقرتاع و�صطب ا�صمه من ال�صجالت التي 
اإىل حمطة االقرتاع  االأحيان قبل دخ�له  الناخب يف معظم  بح�زتهم، واحلديث اجلانبي مع 
واإجراء االت�صاالت  لالإدالء ب�ص�ته، واحلديث معه جمددًا لدى خروجه من مركز االقرتاع، 
لالقرتاع،  يح�صروا  مل  اأي  ال�صجالت،  من  اأ�صمائهم  �صطب  يتم  مل  الذين  االأمن  عنا�صر  مع 

والطلب منهم احل�ص�ر ف�رًا لالإدالء باأ�ص�اتهم. 

وقد كان هذا االنتهاك املتمثل بالتاأثري على حرية واإرادة وت�جهات الناخبني املخالف الأحكام 
جرمية  وُي�صكل  املركزية  االنتخابات  جلنة  وتعليمات  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن 
االأمن، وقد  امل�صبق لق�ى  الذي �صهده ي�م االقرتاع  االأبرز  القان�ن، ه� االنتهاك  م��ص�فة يف 
بهذا  املركزية  االنتخابات  جلنة  اإىل  اخلطية  ال�صكاوى  من  عددًا  »احلق«  م�ؤ�ص�صة  اأر�صلت 
اإبراهيم  )مدر�صة  االنتخابية  اخلليل  منطقة  يف  وبخا�صة  االقرتاع؛  ي�م  خالل  اخل�ص��س 
ومنطقة  للبنات(  الثان�ية  العائ�صية  )مدر�صة  االنتخابية  نابل�س  ومنطقة  االأ�صا�صية(  بركات 
اللجنة  تعامل  الثان�ية( وغريها، وقد  النا�صر  ط�لكرم االنتخابية )مدر�صة بنات جمال عبد 
احلق،  م�ؤ�ص�صة  من  تباعًا  اإليها  ُتر�صل  كانت  التي  اخلطية  ال�صكاوى  مع  وم�ص�ؤولية  مبهنية 
االنتهاك  هذا  ل�قف  املذك�رة  املناطق  يف  االخت�صا�س  جهات  مبختلف  ات�صاالتها  واإجرت 

املخالف الأحكام القان�ن وتعليمات اللجنة.

ق« يف خمتلف املناطق االنتخابية اأ�صدرت م�ؤ�ص�صة  ومع ا�صتمرار وات�صاع هذا االنتهاك »املُن�صَّ
وزير  وطالبت  االنتهاك  هذا  بحيثيات  الي�م  بذات  العام  للراأي  عاجاًل  �صحفيًا  بيانًا  احلق 
االإجراءات  واتخاذ  م�ص�ؤولياتهم  عند  بال�ق�ف  االأمنية  االأجهزة  وقادة  وروؤ�صاء  الداخلية 
الف�رية الالزمة ل�قف هذا االنتهاك املتمثل يف التاأثري على حرية واإرادة وت�جهات الناخبني 
اإاّل  االنتخابية.  العملية  و�صفافية  نزاهة  على  حفاظًا  االنتخابية  واملراكز  املناطق  خمتلف  يف 
اأن هذا االنتهاك قد ا�صتمر يف عدد من املناطق واملراكز االنتخابية لغاية اإقفال باب االقرتاع 

)مرفق19(    وبخا�صة يف منطقة اخلليل ومنطقة نابل�س ومنطقة جنني االنتخابية. 

وباالإ�صافة اإىل هذا االنتهاك االأبرز واالأو�صع انت�صارًا خالل ي�م االقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة 
م�ؤ�ص�صة احلق،  ر�صدها مراقب�  اأخرى  انتهاكات  االنتخابي  الي�م  �صهد هذا  فقد  االأمن،  وق�ى 
وقبل  عليها  التاأ�صري  بعد  االقرتاع  ورقة  بت�ص�ير  االأمن  عنا�صر  من  عدد  قيام  اأبرزها:  ومن 
خالفًا  االقرتاع  وحمطات  مراكز  اإىل  بال�صالح  االأمن  عنا�صر  ودخ�ل  ال�صندوق،  يف  و�صعها 
للقان�ن ولالإجراءات ال�صادرة عن جلنة االنتخابات ب�صاأن االقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة وق�ى 
وق�ى  ال�صرطة  الأفراد  يج�ز  ال   « اأنه  على  �صراحة  اأكدت  التي  املادة )1/12(  االأمن وحتديدًا 
االقرتاع  مراكز  داخل  انتخابية  دعاية  ووج�د  بال�صالح«،  اقرتاعهم  مراكز  اإىل  الدخ�ل  االأمن 
بع�س  من  ال�صل�ك  ق�اعد  وخمالفة  التنظيم  و�صعف  الف��صى  من  ن�ع  ووج�د  للقان�ن،  خالفًا 
للجنة االنتخابات بهذا  اأر�صلت »احلق« �صكاوى خطية  م�ظفي حمطات االقرتاع وغريها. وقد 

اخل�ص��س. )مرفق:27-20(
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وفيما يلي تف�سيل املخالفات واالنتهاكات القان�نية يف تلك املرحلة:  

1/3 منطقة القد�س االنتخابية )مدر�سة ذك�ر اأب� دي�س الثان�ية(
واحدة  حملية  هيئة  على  الثان�ية  دي�س  اأب�  ذك�ر  مدر�صة  يف  املتمثل  االنتخابي  املركز  يحت�ي 
م�ؤ�ص�صة  مراقب  من  املقدم  للتقرير  ووفقًا  املحلية،  دي�س  اأب�  هيئة  وهي  واحدة  حمطة  ت�صم 
احلق ملن�صق ات�صالها فاإن عملية االقرتاع امل�صبق قد جرت ب�صكل عام على نح� منتظم ووفقًا 
ذلك  ومع  وي�صر،  ب�صال�صة  املركز  هذا  يف  االنتخابية  العملية  و�صارت  القان�نية،  لالإجراءات 

فقد �صابها بع�س املخالفات املحدودة وغري امل�ؤثرة وهي:

• وج�د ن�ع من الف��صى يف عمل م�ظفي حمطة االقرتاع، وعدم وق�ف �صابط الطاب�ر 	
يف مكانه يف العديد من االأحيان، مبا يخالف التعليمات ال�صادرة عن جلنة االنتخابات 

وق�اعد �صل�ك امل�ظفني.

• قيام اأحد املقرتعني باالقرتاع من خالل �ص�رة عن ه�يته ال�صخ�صية، وقد قام مراقب 	
املخالفة،  بهذه  املحطة  مل�ص�ؤول  االأ�ص�ل  ح�صب  �صفهية  مالحظة  باإبداء  احلق  م�ؤ�ص�صة 
اإاّل اأن م�ص�ؤول املحطة قد اأجاب باأن هذا االإجراء جائز قان�نًا، رغم خمالفته الأحكام 

القان�ن ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز.

• باملناداة 	 وقيامهم  مربر،  دون  االقرتاع  مركز  �صاحة  داخل  ال�صبان  من  عدد  وج�د 
الق�ائم  بع�س  ووكالء  »احلق«  مراقب  قام  وقد  باأ�ص�اتهم،  لالإدالء  املقرتعني  على 
ال�صكاوى  وبنتيجة  املركز،  مل�ص�ؤول  اخل�ص��س  بهذا  مالحظاتهم  باإبداء  االنتخابية 
قامت ال�صرطة باإخراجهم من داخل املركز، ومل ي�صتطع مراقب احلق التاأكد فيما اإذا 
ذلك  ومع  ال،  اأم  الناخبني  وخيارات  على حرية  التاأثري  حاول�ا  قد  ال�صبان  ه�ؤالء  كان 
االنتخابات  تعليمات جلنة  مع  من�صجمًا  يبدو  ال  امل�صاألة  بهذه  املركز  م�ص�ؤول  اأداء  فاإن 

ودليل اإجراءات االقرتاع بهذا اخل�ص��س. 

• اليمنى 	 اليد  �صبابة  من  جزء  بغم�س  االقرتاع  عملية  بداية  يف  املقرتعني  بع�س  قيام 
اأن   اأحيانًا اأخرى، مبا يعني  اإ�صبع االإبهام  اأحيانًا يف عب�ة احلرب االنتخابي وجزء من 
هناك �صعفًا وا�صحًا يف االطالع على دليل اإجراءات االقرتاع والفرز من قبل م�ظف 

مراقبة ال�صندوق واحلرب االنتخابي يف حمطة االقرتاع.

2/3 منطقة جنني االنتخابية )مدر�سة الكرامة االأ�سا�سية الثانية(
يحت�ي املركز االنتخابي املتمثل يف مدر�صة الكرامة االأ�صا�صية الثانية على خم�س هيئات حملية 
املحلية  اليام�ن  وهيئة  املحلية  جنني  هيئة  الت�ايل:  على  وهي  اقرتاع  حمطات  خم�س  ت�صم 
من  املقدم  للتقرير  ووفقًا  املحلية.  جبع  وهيئة  املحلية  قباطية  وهيئة  املحلية  برقني  وهيئة 
بانتظام  ب�صكل عام  امل�صبق جرت  فاإن عملية االقرتاع  ات�صالها  مراقبي م�ؤ�ص�صة احلق ملن�صق 
ووفقًا لالإجراءات القان�نية، وقد مار�س م�ص�ؤول كل حمطة، وبخا�صة حمطة برقني، وم�ص�ؤول 
االنتخابية يف املحطات  العملية  فاإن  ب�صكل متميز، ومع ذلك،  اأي�صًا، مهامهم  مركز االقرتاع 

املذك�رة قد �صابها عدد من املخالفات القان�نية، جانب منها ج�هري، وهي:

• ك�ص�فًا 	 بح�زتهم  يحمل�ن  االقرتاع  مركز  �صاحة  يف  االأمنية  العنا�صر  من  عدد  وج�د 
باأ�صماء الناخبني، كل بح�صب اجلهاز االأمني الذي يتبع له، بحيث يق�م ه�ؤالء العنا�صر 
التي  ال�صجالت  ا�صمه من  و�صطب  لدى دخ�له مركز االقرتاع  ناخب  بالتحقق من كل 
حمطة  اإىل  دخ�له  قبل  االأحيان  معظم  يف  الناخب  مع  اجلانبي  واحلديث  بح�زتهم، 
مع  االت�صاالت  واإجراء  االقرتاع،  مركز  من  خروجه  ولدى  ب�ص�ته،  لالإدالء  االقرتاع 
لالإدالء  ف�رًا  احل�ص�ر  منهم  والطلب  لالقرتاع  يح�صروا  مل  الذين  االأمن  عنا�صر 
وقد  الناخبني،  وت�اجهات  وخيارات  حرية  على  التاأثري  اإىل  ي�ؤدي  مبا  باأ�ص�اتهم، 
اإىل  يحتاج  االنتهاك حتديدًا،  االقرتاع. هذا  اقفال  م�عد  االنتهاك حتى  ا�صتمر هذا 
الالزم  املقت�صى  اتخاذ  اأجل  من  االنتخابات،  جلنة  قبل  من  جدية  ومراجعة  تقييم 
ل�صمان عدم ت�اجد اأي �صخ�س داخل مركز االقرتاع اأو على ب�ابة املركز بدون مربر 

اأية عملية انتخابية م�صتقبلية. وذلك يف 

• الحظ مراقب م�ؤ�ص�صة احلق باأن »�صابط الطاب�ر« التابع لهيئة برقني املحلية )حمطة 	
رقم 3( كان ي�صع عالمة فارقة على �صجل الناخبني بجانب ا�صم كل ناخب اقرتع يف 
هذه املحطة لتمييزه عن الناخب الذي مل يقرتع، مبا يخالف دليل اإجراءات االقرتاع 
والفرز وق�اعد �صل�ك امل�ظفني، وقد ار�صل من�صق م�ؤ�ص�صة احلق �صك�ى خطية ف�رية 

بهذا اخل�ص��س للجنة االنتخابات املركزية. )مرفق: 24( 

• يف 	 االنتخابات  جلنة  قبل  من  االإعاقة«  ذوي  »االأ�صخا�س  احتياجات  مراعاة  يتم  مل 
اختيار مركز االقرتاع، حيث اأن حمطات االقرتاع اخلم�صة م�ج�دة يف الطابق الثاين 
اأحدهما ي�صري  من مركز االقرتاع، وقد واجه اثنان من الناخبني من عنا�صر االأمن، 
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على عكازات، والثاين على كر�صي متحرك، �صع�بات كبرية يف �صع�د االأدراج لل��ص�ل 
وهذه  الثاين.  الطابق  اإىل  »حملهم«  اإىل  بزمالئهم  دفع  مما  االقرتاع  حمطات  اإىل 
بعني  اأخذها  االنتخابات  جلنة  على  وينبغي  اأخرى  مراكز  يف  تكررت  جدية  اإ�صكالية 

اأية انتخابات م�صتقبلية. االعتبار يف 

• دخ�ل ناخبني من العنا�صر االأمنية ب�صالحهم اإىل حمطات االقرتاع اخلم�صة ب�اقع ثالث 	
مرات على االأقل داخل كل حمطة اقرتاع، يف بداية العملية االنتخابية، وقد جرى اإطالع 
م�ص�ؤول املركز على هذه املخالفة القان�نية الإجراءات االقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة 
هذا  حتظر  التي   )12( املادة  وحتديدًا  االنتخابات  جلنة  عن  ال�صادرة  االأمن  وق�ى 

االإجراء، واأ�صدر م�ص�ؤول املركز تعليماته بعدم دخ�ل ال�صالح ومل تتكرر هذه احلادثة.

• قيام اأحد العنا�صر االأمنية بت�ص�ير ورقة االقرتاع بعد التاأ�صري عليها وقبل و�صعها يف 	
قباطية  لهيئة  التابعة   )4( رقم  باملحطة  املخالفة  هذه  وقعت  وقد  االقرتاع،  �صندوق 
جدي  ب�صكل  معها  وتعامل  املخالفة  بتلك  املحطة  م�ص�ؤول  اإبالغ  وجرى  االنتخابية، 
ومنع اإدخال اله�اتف اخللي�ية داخل املحطة. وهنا، ينبغي التاأكيد على اأن تلك�ؤ جلنة 
االنتخابات املركزية يف ح�صم هذه امل�صاألة عم�مًا باإ�صدار تعليمات قاطعة، ويف ت�قيت 
اإدخال  بحظر  االنتخابية  العملية  بدء  قبيل  ذلك  بعد  اأمرها  ح�صمت  اأن  اإىل  مبكر، 
حمطات  م�ص�ؤويل  اإرباك  اإىل  اأدى  قد  االقرتاع،  حمطات  داخل  اإىل  النقالة  اله�اتف 

االقرتاع و�صاهم ب�صكل اأو باآخر يف ظه�ر هذا االنتهاك. 

• قيام اأحد املراقبني املحليني من »جمعية كفر راعي للتنمية والثقافة« بت�جيه الناخبني 	
م�ص�ؤول  باإبالغ  »احلق«  مراقب  قام  وقد  والتنمية،  اال�صتقالل  قائمة  ل�صالح  لالقرتاع 
االنتهاك  بهذا  بالقيام  ا�صتمراره  ومع  مرات،  بذلك عدة  بتنبيهه  وقام  بذلك،  املركز 
منه،  املحلي  املراقب  بطاقة  ب�صحب  املركز  م�ص�ؤول  قام  ظهرًا  ال�احدة  ال�صاعة  حتى 
�صحبها  من  دقيقة  ع�صرين  بعد  له  املراقبة  بطاقة  بع�دة  احلق  مراقب  ف�جىء  وقد 
»احلق« من  ا�صتف�صار مراقب  ولدى  بعد ذلك،  االنتهاك  وا�صتمراره يف ممار�صة ذات 
االنتخابات  باأن مكتب جلنة  اإبالغه  له جرى  البطاقة  اإعادة  املركز عن �صبب  م�ص�ؤول 
فاإن  وبالتايل  له.  نهائي  اإنذار  بت�جيه  له واالكتفاء  املراقبة  اإعادة بطاقة  بجنني طلب 
هذا االأداء يتطلب من جلنة االنتخابات املركزية املتابعة وال�ق�ف عند هذا االنتهاك 
ينتهك  الأنه  معه  التعامل  يف  �صرامة  اأكرث  اإجراءات  واتخاذ  املراقبني  اللتزامات 

اأحكام قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية وينتهك التعليمات ال�صادرة عن جلنة 
االنتخابات ب�صاأن اإجراءات اعتماد املراقبني املحليني. 

• املراقبة 	 لبطاقة  فح�س  الإجراءات  االقرتاع  مركز  يف  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقب  تعر�س 
وج�د ختم  تبني عدم  اأن  بعد  املركزية،  االنتخابات  ال�صادرة عن جلنة  يحملها  التي 
املحليني  املراقبني  اعتماد  اإجراءات  املادة )13( من  باأن  علمًا  البطاقة،  اللجنة على 
ال�اردة حتت عن�ان » حمت�يات بطاقة الرقابة « ال ُت�صري يف جميع بياناتها اإىل وج�د 
ات�صال  ق  من�صِّ فاإن  االأح�ال،  جميع  ويف  املراقبة.  بطاقة  على  االنتخابات  للجنة  ختم 
املركزية م�ص�ؤولية هذا  االنتخابات  ْل جهات االخت�صا�س يف جلنة  ُيَحمِّ م�ؤ�ص�صة احلق 

االإجراء الذي تعر�س له مراقب »احلق«. 

3/3 منطقة ط�لكرم االنتخابية )مدر�سة بنات جمال عبد النا�سر الثان�ية(
يحت�ي املركز االنتخابي املتمثل يف مدر�صة بنات جمال عبد النا�صر الثان�ية على اأربع هيئات 
املحلية  بلعا  وهيئة  املحلية  عتيل  هيئة  الت�ايل:  على  وهي  اقرتاع  حمطات  اأربع  ت�صم  حملية 
م�ؤ�ص�صة  مراقبي  من  املقدم  للتقرير  ووفقًا  املحلية،  ليد  بيت  وهيئة  املحلية  ط�لكرم  وهيئة 
ووفق  منتظم  نح�  على  عام  ب�صكل  جرت  امل�صبق  االقرتاع  عملية  فاإن  ات�صالها  ملن�صق  احلق 
م�ص�ؤولياتهم  مبهامهم  وملمني  متميزًا  بلعا  حمطة  وم�ص�ؤول  م�ظف�  اأداء  كان  وقد  القان�ن، 
وباإجراءات االقرتاع. ومع ذلك، فقد �صاب العملية االنتخابية يف املحطات املذك�رة عدد من 

املخالفات القان�نية، جانب منها ج�هري، وهي على النح� التايل: 

• الناخبني 	 باأ�صماء  ك�ص�فًا  يحمل�ن  االقرتاع  مركز  �صاحة  داخل  اأمنية  عنا�صر  وج�د 
اأ�صمائهم بعد احلديث اجلانبي معهم مبا ي�ؤثر على حرية وخيارات  ويق�م�ن ب�صطب 
االقرتاع  مركز  �صاحة  يف  اجل�هري  االنتهاك  هذا  ا�صتمر  وقد  الناخبني،  وت�جهات 

حتى ال�صاحة الرابعة م�صاًء من ي�م االقرتاع امل�صبق لق�ى االأمن.

• يف 	 االنتخابات  جلنة  قبل  من  االإعاقة«  ذوي  »االأ�صخا�س  احتياجات  مراعاة  يتم  مل 
عالية  اأدراج  على  ال�صع�د  الناخبني  على  يت�جب  كان  حيث  االقرتاع،  مركز  اختيار 
لل��ص�ل اإىل مركز االقرتاع ومن ثم حمطات االقرتاع، االأمر الذي �صكل عائقًا كبريًا 
مركز  م�ظفي  من  واأحيانًا  امل�اطنني  من  وحمالنهم  االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  اأمام 

االقرتاع لل��ص�ل اإىل حمطات االقرتاع واالإدالء باأ�ص�اتهم، وهي اإ�صكالية ج�هرية.
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• اأداء م�ظفي 	 عانت حمطة اقرتاع ط�لكرم من ف��صى كبرية وعدم تنظيم و�صعف يف 
حمطة  ومن  اإىل  الناخبني  وخروج  دخ�ل  عملية  تنظيم  يف  وخلل  االقرتاع  حمطة 
�صبط  على  القدرة  حيث  من  مت�ا�صعًا  كان  املحطة  م�ص�ؤولة  اأداء  اأن  كما  االقرتاع، 

وال�صيطرة على عملية الف��صى ال�صائدة يف حمطة االقرتاع. 

• غري 	 اأماكن  من  بالت�ص�ير  املحلية  بلعا  لهيئة  التابعة  املحطة  يف  االإعالم  و�صائل  قيام 
ما  اخل�ص��س،  بهذا  املركزية  االنتخابات  جلنة  عن  ال�صادرة  للتعليمات  خالفًا  ثابتة 
م�ص�ؤول  املطاف  نهاية  يف  دفعت  االقرتاع،  حمطة  داخل  الف��صى  من  ن�ع  ل�ق�ع  اأدى 
اأهمية  ُيربز  الذي  االأمر  االقرتاع.  حمطة  مغادرة  ال�صحفيني  من  الطلب  اإىل  املحطة 
وو�صائل  ال�صحفيني  تدريب  يف  ال�صحفيني  نقابة  مع  بالتن�صيق  االنتخابات  جلنة  قيام 
االإعالم على اإجراءات التغطية االإعالمية اخلا�صة بالعملية االنتخابية وتعليمات جلنة 

االنتخابات على هذا ال�صعيد.

4/3 منطقة نابل�س االنتخابية )مدر�سة العائ�سية الثان�ية للبنات(
اأربع هيئات حملية  للبنات على  الثان�ية  العائ�صية  املتمثل يف مدر�صة  املركز االنتخابي  يحت�ي 
ت�صم خم�س حمطات اقرتاع وهي على الت�ايل: هيئة نابل�س املحلية )حمطتي اقرتاع( وهيئة 
ع�صرية ال�صمالية املحلية وهيئة بيت ف�ريك املحلية وهيئة برقة املحلية، ووفقًا للتقرير املقدم 
ب�صكل عام على  امل�صبق جرت  فاإن عملية االقرتاع  ات�صالها  ملن�صق  م�ؤ�ص�صة احلق  من مراقبي 
نح� منتظم ووفق القان�ن، رغم وج�د ن�ع من ال�صعف يف اأداء م�ظفي حمطات االقرتاع وعدم 
االإحاطة الكافية بدليل اإجراءات االقرتاع والفرز. ومع ذلك، فقد �صاب العملية االنتخابية يف 

املحطات املذك�ر عدد من املخالفات القان�نية، جانب منها ج�هري، وهي:   
• الع�صكرية 	 اال�صتخبارات  وبخا�صة جهازي  االأمنية،  االأجهزة  لعنا�صر من  وج�د مكثف 

�صجالت  عليها  طاوالت،  على  يجل�ص�ن  االقرتاع،  مركز  ب�ابة  على  ال�طني،  واالأمن 
التي  الك�ص�ف  من  ا�صمه  و�صطب  ناخب  كل  من  بالتحقق  ويق�م�ن  الناخبني،  باأ�صماء 
على  التاأثري  وبالتايل  معه،  واحلديث  ال�صخ�صية،  بطاقته  يف  والتدقيق  بح�زتهم، 
االقرتاع  حمطة  اإىل  الناخب  يت�جه  ثم  ومن  االنتخابية،  وت�جهاته  وخياراته  حريته 
الأفراد  امل�صبق  االقرتاع  ي�م  نهاية  حتى  االنتهاك  هذا  ا�صتمر  وقد  ب�ص�ته،  لالإدالء 

ال�صرطة وق�ى االأمن. )مرفق:22، 26(

• ر�صد مراقب م�ؤ�ص�صة احلق قيام حمافظ نابل�س ال�صيد جربين البكري ونائبته برفقة 	
على  تفقدية«  »بج�لة  اهلل  احلمد  رامي  الدكت�ر  املركزية  االنتخابات  جلنة  عام  اأمني 
حمطات االقرتع منذ �صباح ي�م االقرتاع بهدف متابعة �صري العملية االنتخابية، االأمر 
الذي ي�صكل انتهاكًا وا�صحًا و�صريحًا ومبا�صرًا الأحكام قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات 
على  مقب�ل  وغري  مربر  غري  وتعديًا  القان�ين،  احلياد  ق�اعد  على  وخروجًا  املحلية، 
كامل  على  واملتابعة  باالإ�صراف  املركزية  االنتخابات  للجنة  احل�صرية  ال�صالحيات 

القان�ن.  العملية االنتخابية مب�جب 

• يف 	 املركز،  �صاحة  يف  االقرتاع،  مركز  داخل  مدين  بلبا�س  االأمن  عنا�صر  اأحد  وج�د 
علنًا  منهم  ويطلب  الناخبني  باأ�صماء  ك�صفًا  بح�زته  يحمل  �صباحًا   )07:11( ال�صاعة 

والتنمية.  اال�صتقالل  الت�ص�يت ل�صالح قائمة 

• )حمطة 	 املحلية  نابل�س  هيئة  يف  االفتتاح  حم�صر  اإجراءات  مع  التعامل  يف  خلل  جرى 
على  الق�ائم  وكالء  ت�قيع  �صرورة  يلحظ  مل  حيث  املحطة،  م�ص�ؤول  قبل  من   )1 رقم 
امل�صتقلة  ال�طنية  نابل�س  قائمة  ل�كيل  و�صمح  كما  االقرتاع،  عملية  بداية  يف  املح�صر 
و�صمح  املح�صر  على  الحقًا  بالت�قيع   )07:25( ال�صاعة  يف  املحطة  اإىل  ح�صر  الذي 
اإىل املحطة يف ال�صاعة )07:30(  اأي�صًا ل�كيل قائمة اال�صتقالل والتنمية الذي ح�صر 
افتتاح  اإجراءات  يح�صرا  مل  ال�كيلني  من  كل  اأن  مع  املح�صر،  على  الحقًا  بالت�قيع 

اإقفال ال�صندوق.   املح�صر وعملية 

• م�ظف اأوراق االقرتاع يف كل من هيئة نابل�س املحلية )حمطة رقم 2( وهيئة ع�صرية 	
يف  للتاأ�صري  املخ�ص�س  املكان  على  يده  ي�صع  كان   )3 رقم  )حمطة  املحلية  ال�صمالية 
ورقة االقرتاع عندما كان ي�صلمها للناخبني، وقد تكررت هذه املخالفة لتعليمات جلنة 
االنتخابات من قبل م�ظف اأوراق االقرتاع يف املحطتني املذك�رتني، واإْن ب�صكل اأكرث يف 
املحطة رقم )2( رغم املالحظات ال�صفهية التي اأبداها مراقب احلق بهذا اخل�ص��س. 

• ع�صرية 	 لهيئة  التابعة   )3( رقم  املحطة  يف   ) حمادنة  عمر   ( الطاب�ر  �صابط  قام 
ال�صمالية املحلية ويف متام ال�صاعة )16:00( بتزويد م�ص�ؤول قائمة اال�صتقالل والتنمية 
باأ�صماء الناخبني امل�صجلني الذين مل يح�صروا لالقرتاع يف تلك املحطة خالفًا الأحكام 

القان�ن ودليل اإجراءات االقرتاع وق�اعد �صل�ك امل�ظفني.   
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• الناخبني، وه� ثائر حممد فايز يا�صني، بت�ص�ير ورقة االقرتاع يف املحطة 	 اأحد   قام 
التاأ�صري عليها وقبل و�صعها يف  ال�صمالية املحلية بعد  التابعة لهيئة ع�صرية  رقم )3( 
وم�ص�ؤول  ال�صندوق  م�ظف  حاول  وقد   )10:56( ال�صاعة  يف  وذلك  االقرتاع  �صندوق 
املحطة منعه من ذلك، ومل يتم اتخاذ اأي اإجراء بحقه، والغريب يف االأمر اأن م�ص�ؤول 
يخالف  اإجراء عادي، مبا  ه�  االقرتاع  ورقة  بت�ص�ير  الناخب  قيام  اأن  اعترب  املحطة 
والفرز  االقرتاع  اإجراءات  ودليل  املركزية  االنتخابات  وتعليمات جلنة  القان�ن  اأحكام 

وق�اعد �صل�ك امل�ظفني.

• يف 	 وذلك  املحلية  نابل�س  لهيئة  التابعة   )2( رقم  املحطة  يف  اقرتاع  ورقة  اإلغاء  جرى 
هي  »من  مرتفع  ب�ص�ت  م�صتف�صرًا  �صاأل  الناخبني  اأحد  الأن   )12:31( ال�صاعة  متام 
من  وعاد  بقليل  املحطة  خارج  االقرتاع  ب�رقة  خرج  ثم  ومن  ال�صكعة«؟  غ�صان  قائمة 
واإعطاوؤه  واإلغاوؤها  منه  االقرتاع  ورقة  اأخذ  جرى  وقد  لالقرتاع،  جمددًا  ذاته  تلقاء 
اأداء  يف  �صعف  وج�د  اإىل  ُت�صري  احل�صا�صة،  االإ�صكالية  تلك  لالقرتاع.  جديدة  ورقة 
ال�صمت  الناخب  من  يطلب  اأن  االقرتاع  اأوراق  م�ظف  على  ينبغي  كان  اإذ  امل�ظفني، 
عدم  حال  ويف  الإلغائها  ال�رقة  ف�رًا  ت�صليمه  اأو  االقرتاع  اإجراءات  ا�صتكمال  اأراد  اإذا 
املحطة،  باب  باإقفال  بدوره  يق�م  والذي  ف�رًا  املحطة  م�ص�ؤول  بتنبيه  يق�م  اال�صتجابة 
الإجباره  ال�صرطة  وا�صتدعاء  املحطة،  خارج  االقرتاع  ب�رقة  الناخب  مغادرة  من  منعًا 

بالتعليمات.  التقيد  على 

• املحلية 	 نابل�س  لهيئة  التابعة   )2( رقم  املحطة  داخل  مفت�ح«  قفل   « اكت�صاف  جرى 
بهذا  املحطة  وم�ص�ؤولة  املركز  م�ص�ؤول  بني  م�صادة  وح�صلت   ،)19:36( ال�صاعة  يف 
قبل  من  ال�صندوق  اإغالق  عند  باأنه  ذلك  املحطة  م�ص�ؤولة  بررت  وقد  اخل�ص��س، 
»م�صرف جلنة االنتخابات« عمل على ال�صغط على القفل ما اأدى اإىل ك�صره، علمًا باأن 
املك�ص�ر  القفل  رقم  اأن  اإىل  االإ�صارة  مع  اللجنة،  لي�س من مهمة م�صرف  االإجراء  هذا 
الرقم )0014634( مع بقاء  ا�صتبداله بقفل جديد يحمل  ه� )008042( وقد جرى 
قبل  من  باحلادثة  املح�صر  على  الت�قيع  وجرى  ال�صندوق.  نف�س  على  املك�ص�ر  القفل 

م�ظفي حمطة االقرتاع ووكالء الق�ائم االنتخابية ح�صب االأ�ص�ل.

5/3 منطقة قلقيلية االنتخابية )مدر�سة بنات ال�سيماء الثان�ية(
الثان�ية على هيئتني حمليتني هما  ال�صيماء  بنات  املتمثل يف مدر�صة  املركز االنتخابي  يحت�ي 
احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبي  من  املقدم  للتقرير  ووفقًا  املحلية،  عزون  وهيئة  املحلية  قلقيلية  هيئة 
ملن�صق ات�صالها فاإن عملية االقرتاع امل�صبق جرت ب�صكل عام على نح� منتظم ووفق القان�ن، 
غري   )1( رقم  حمطة  املحلية  قلقيلية  هيئة  م�ظفي  باأن  احلق  مراقب�  الحظ  فقد  ذلك  ومع 
عملية  اإجراءات  �صاب  وقد  والفرز،  االقرتاع  واإجراءات  االنتخابات  جلنة  بتعليمات  ملمني 

االقرتاع عدد من املخالفات القان�نية وهي:

• وقد 	 االقرتاع.  حمطات  يف  معلقة  امل�ظفني  �صل�ك  ق�اعد  من  ن�صخة  هناك  تكن  مل 
وجه مراقب احلق مالحظة �صفهية بهذا اخل�ص��س لكل من م�ص�ؤول املحطة وم�ص�ؤول 
املركز، وجاء الرد باأنه ال حاجة لها واأنهم يحفظ�نها باأذهانهم، مبا يخالف التعليمات 

ال�صادرة عن جلنة االنتخابات بهذا اخل�ص��س.   

• مع 	 التعامل  يف   )1( رقم  حمطة  املحلية  قلقيلية  هيئة  م�ظفي  قبل  من  خلل  وج�د 
ال�صاعة  يف  االقرتاع  حمطة  اإىل  اأمي  ناخب  دخل  حيث  االأميني،  اقرتاع  اجراءات 
اأ�صماء  تلت  باأن  تعبئة ورقة االقرتاع  )11:20( وقامت م�ص�ؤولة املحطة مب�صاعدته يف 
 )x( اإ�صارة  و�صع  االأمي  الناخب  من  وطلبت  االقرتاع  ورقة  يف  االنتخابية  الق�ائم 
بجانب القائمة التي يريد انتخابها، ومل تقم اأي�صًا بت�صجيل هذه احلالة على النم�ذج 
املحلية  الهيئات  انتخاب جمال�س  املادة )40( من قان�ن  اأحكام  اخلا�س، مبا يخالف 
وتعليمات جلنة االنتخابات ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز، والتي تن�س على اإمكانية 
باالأميني  النم�ذج اخلا�س  الثانية وت�صجيل احلالة على  الدرجة  اال�صتعانة بقريب من 
مل�ص�ؤول  يج�ز  اأنه ال  كما  االقرتاع،  ورقة  التاأ�صري على  املعاقني ب�ص�رة متنعهم من  اأو 
تعبئة  يف  ناخب  اأي  م�صاعدة  املعتمدين  واملراقبني  ال�كالء  اأو  م�ظفيها  اأو  املحطة 
بهذا اخل�ص��س  �صفهية  م�ؤ�ص�صة احلق مالحظة  ورقة االقرتاع. وعندما وجه مراقب 
مل�ص�ؤولة حمطة االقرتاع وم�ص�ؤول مركز االقرتاع الذي كان مت�اجدًا يف املحطة، جاءت 

االإجابة باأن اإجراء م�ص�ؤولة املحطة طبيعي وال يخالف القان�ن وتعليمات اللجنة.

• اإعالميني 	 بطرد  املحلية  قلقيلية  لهيئة  التابعة   )1( رقم  االقرتاع  م�ص�ؤولة حمطة  قيام 
يحمل�ن بطاقات معتمدة من جلنة االنتخابات املركزية من حمطة االقرتاع، بحجة اأنه ال 
ي�صمح لالإعالميني بالدخ�ل اإىل املحطة والت�ص�ير بداخلها، مبا يخالف تعليمات جلنة 
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االنتخابات التي ت�صمح بالت�ص�ير من اأماكن ثابتة داخل حمطة االقرتاع، وقد �ُصمح لهم 
بعد ذلك بالدخ�ل بعد اأن جرى اال�صتف�صار عن هذا ال��صع من م�صريف اللجنة. 

• قيام رجل اأمن بزي ر�صمي بالدخ�ل اإىل حمطة االقرتاع رقم )1( والت�ص�ير بداخلها، 	
وه� ال يحمل بطاقة معتمدة من جلنة االنتخابات املركزية، وقد بررت م�ص�ؤولة املحطة 
ذلك باأن َمن يق�م بالت�ص�ير يعمل يف دائرة العالقات العامة يف جهاز ال�صرطة، وهذا 

االإجراء خمالف لتعليمات جلنة االنتخابات بهذا اخل�ص��س.

 6/3 منطقة �سلفيت االنتخابية )مدر�سة �سلفيت االأ�سا�سية املختلطة(
هيئات  ثالث  على  املختلطة  االأ�صا�صية  �صلفيت  مدر�صة  يف  املتمثل  االنتخابي  املركز  يحت�ي 
وهيئة  املحلية  بروقني  وهيئة  املحلية  �صلفيت  هيئة  وهي  اقرتاع  حمطات  ثالث  ت�صم  حملية 
فاإن  ات�صالها  ملن�صق  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبي  من  املقدم  للتقرير  ووفقًا  املحلية،  الديك  كفر 
عملية االقرتاع امل�صبق جرت ب�صكل عام على نح� منتظم ووفق القان�ن، ومع ذلك فقد �صابها 
الناخبني من قبل عنا�صر  بت�جيه  يتعلق  القان�نية، جانب منها ج�هري،  املخالفات  عدد من 
اأي�صًا ب�صل�ك غري مهني ومي�س اال�صتقاللية من قبل  من االأمن داخل مركز االقرتاع، ويتعلق 

م�ظفي هيئة بروقني املحلية حمطة رقم )2(، وتف�صيل املخالفات ه� على النح� التايل:

• �صجالت 	 يحمل�ن  االقرتاع  مركز  �صاحة  داخل  مدين  بلبا�س  االأمن  من  عنا�صر  وج�د   
ويق�م�ن بالتحقق من الناخبني و�صطب اأ�صمائهم من الك�ص�ف التي بح�زتهم، واحلديث 
اجلانبي معهم يف معظم االأحيان، وبالتايل التاأثري على حريتهم وت�جهاتهم االنتخابية، 
ومن ثم يت�جه الناخب�ن اإىل حمطة االقرتاع لالإدالء باأ�ص�اتهم، وقد كان ه�ؤالء العنا�صر 

يت�اجدون ب�صكل مت�ا�صل مع وكالء ومر�صحي قائمة اال�صتقالل والتنمية. 

• �صاحة 	 داخل  ال�طني  االأمن  وجهاز  العامة  املخابرات  جلهاز  تابعة  �صيارات  وج�د   
مركز  اإىل  ت�اجدهم  اأماكن  من  ناخبني  بنقل  يق�م�ن  كان�ا  حيث  االقرتاع  مركز 
ال�صلطة  ُيلزم  الذي  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام  خالفًا  االقرتاع 
العملية  مراحل  جميع  يف  التام  احلياد  م�قف  بال�ق�ف  االأمنية  واأجهزتها  التنفيذية 
االنتخابية، وخالفًا للتعليمات ال�صادرة عن جلنة االنتخابات املركزية ب�صاأن االقرتاع 

امل�صبق لق�ى االأمن.  

• �صاحة 	 داخل  ال�طني  االأمن  تابعة جلهاز  بي�صاء  �صيارة  ت�قفت   )16:00( ال�صاعة  يف 
مركز االقرتاع، ونزل منها �صابط حتدث مع عنا�صر االأمن الذين يحمل�ن ال�صجالت، 
ف عن  باأنه قد عَرّ ومن ثم حتدث من هاتفه اجل�ال والحظت مراقبة م�ؤ�ص�صة احلق 
هاتفيًا  معه  يتحدث  الذي  ال�صخ�س  واأمر  »الزير«  عائلة  من  باأنه  الهاتف  على  نف�صه 
اأ�صخا�س باأ�صماء حمددة اإىل مركز االقرتاع كي يدل�ا باأ�ص�اتهم، وقد كان  باإح�صار 
ت�اجده يف �صاحة مركز االقرتاع غري مربر حيث اأنه قد غادر مركز االقرتاع بعد ذلك 
بتقدمي مالحظات  الزمنية. وقد قام مراقب احلق  الفرتة  تلك  اأن يقرتع ه� يف  دون 
التعامل مع  ي�صتطيع  باأنه ال  رّده  �صفهية مل�ص�ؤول مركز االقرتاع بهذا اخل�ص��س وكان 

ن مركز االقرتاع مل يتدخل.  تلك احلالة كما اأن جهاز ال�صرطة الذي ي�ؤمِّ

• 	 )2( رقم  حمطة  املحلية  بروقني  هيئة  م�ظفي  قبل  من  وا�صح«  »اإهمال  جرى 
وق�اعد  املركزية،  االنتخابات  جلنة  عن  ال�صادرة  والتعليمات  القان�ن  الأحكام 
 )15:00( ال�صاعة  من  باأنه  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبة  اأو�صحت  حيث  امل�ظفني،  �صل�ك 
االنتخابية  الق�ائم  ومر�صحي  اأي من وكالء  يت�اجد  يكن  ال�صاعة )18:30( مل  وحتى 
القائمة  وكيل  كان  وقد  والتنمية،  اال�صتقالل  قائمة  وكيل  �ص�ى  املذك�رة  املحطة  يف 
ال�صندوق  م�ظف  من  كل  مع  مت�ا�صل  �صبه  ب�صكل  جانبية  اأحاديث  ُيجري  املذك�رة 
ويغادر  املحطة يدخل  ودائم احلركة داخل  ال�صجل،  االقرتاع وم�ظف  اأوراق  وم�ظف 
يتحدث معهم عند دخ�لهم املحطة لالقرتاع حتت عن�ان تقدمي  وكان  الناخبني،  مع 
دون  بينهم  فيما  امل�اقع  يبدل�ن  كان�ا  املذك�رين  امل�ظفني  باأن  علمًا  لهم،  امل�صاعدة 
وج�د نق�س اأو اإ�صكالية على هذا ال�صعيد، وكان�ا يتحدث�ن ب�ص�ت م�صم�ع عن اأ�صماء 
الناخبني الذين اقرتع�ا والناخبني الذين مل يقرتع�ا، كما اأن م�ص�ؤولة املحطة مل تكن 
مرات  عدة  احلق  مراقبة  اعرت�صت  وقد  االقرتاع،  حمطة  داخل  با�صتمرار  مت�اجدة 
امل�ظفني  مع  بحزم  تعاملت  قد  اأنها  ورغم  املحطة،  م�ص�ؤولة  لدى  اخل�ص��س  بهذا 
م�ص�ؤولة  ت�اجد  لعدم  ا�صتمرت  قد  املخالفات  تلك  اأن  اإال  االعرتا�صات،  تلك  بنتيجة 

املحطة داخل املحطة ب�ص�رة دائمة.   
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7/3 منطقة رام اهلل االنتخابية )مدر�سة بنات البرية الثان�ية(
يحت�ي املركز االنتخابي املتمثل يف مدر�صة بنات البرية الثان�ية على ثالث هيئات حملية ت�صم 
بيت�نيا املحلية،  ثالث حمطات اقرتاع وهي هيئة رام اهلل املحلية وهيئة البرية املحلية وهيئة 
امل�صبق  االقرتاع  عملية  فاإن  ات�صالها  ملن�صق  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبي  من  املقدم  للتقرير  ووفقًا 
جرت ب�صكل عام على نح� منتظم ووفق القان�ن، ومع ذلك فقد �صاب عملية االقرتاع عدد من 
اخلالفات القان�نية، جانب منها ج�هري، يتعلق بت�جيه الناخبني من قبل عنا�صر من االأمن 
داخل مركز االقرتاع، كما وجرى اإغالق حمطة بيت�نيا وت�قف العملية االنتخابية عدة دقائق 
جراء اإ�صكالية جرت داخل املحطة وامتدت اإىل �صاحة مركز االقرتاع ومن ثم جرى ا�صتئناف 
بتفا�صيل  يتعلق  وفيما  �صرنى،  كما  باالإ�صكال  املت�صبب  حما�صبة  يجِر  ومل  االنتخابية،  العملية 

املخالفات فهي على النح� التايل:

• �صاحة 	 يف  فتح  حركة  تنظيم  من  اأفراد  برفقة  املدين  بالزي  االأمن  من  عنا�صر  وج�د 
من  بالتحقق  يق�م�ن  بحيث  الناخبني،  باأ�صماء  �صجالت  وبح�زتهم  االقرتاع،  مركز 
اأ�صمائهم  و�صطب  معهم،  اجلانبي  واحلديث  االقرتاع،  مركز  دخ�لهم  لدى  الناخبني 
بعد خروجهم  منهم  التحقق  ويتم  لالقرتاع،  الناخبني  يدخل  ثم  ومن  ال�صجالت،  من 
االنتخابات  وتعليمات جلنة  للقان�ن  االنتهاك  هذا  ا�صتمر  وقد  االقرتاع،  من حمطات 

حتى اإقفال باب االقرتاع.

• ر�صد مراقب م�ؤ�ص�صة احلق قيام حمافظ رام اهلل والبرية د. ليلى غنام »بج�لة تفقدية« 	
االنتخابية،  العملية  �صري  متابعة  بهدف  البرية  حمطة  �صملت  االقرتاع  عملية  خالل 
جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام  ومبا�صرًا  و�صريحًا  وا�صحًا  انتهاكًا  ُي�صكل  الذي  االأمر 
الهيئات املحلية، وخروجًا على ق�اعد احلياد القان�ين، وتعديًا غري مربر وغري مقب�ل 
على �صالحيات جلنة االنتخابات املركزية احل�صرية امل�ؤكد عليها يف اأحكام القان�ن. 

• التي �صهدت ت�زيع م�اد دعائية 	 انتخابية، داخل  �صاحة مركز االقرتاع،  وج�د دعاية 
وقائمة  والتنمية  اال�صتقالل  قائمة  ومنا�صري كل من  قبل مر�صحي  الناخبني من  على 
جمال�س  انتخاب  قان�ن  يف  االنتخابية  الدعاية  الأحكام  خالفًا  وذلك  للجميع،  البرية 

الهيئات املحلية وتعليمات جلنة االنتخابات بهذا اخل�ص��س.
• اأحد 	 املحلية  بيت�نيا  لهيئة  التابعة  االقرتاع  حمطة  اإىل  و�صل   )17:26( ال�صاعة  يف 

�صابط  على  مروره  ولدى  عياد،  الدين  ربيع  ويدعى  ال�قائي،  االأمن  جهاز  عنا�صر 

ورقة  على  وح�ص�له  االقرتاع  اأوراق  م�ظف  اإىل  وو�ص�له  ال�صجل  وم�ظف  الطاب�ر 
معرفة  امل�ظف  من  مرتفع  ب�ص�ت  طلب  املتبعة  واالإجراءات  االأ�ص�ل  ح�صب  االقرتاع 
القائمة االنتخابية التابعة حلركة فتح، ومل يتم اال�صتجابة لطلبه من م�ظفي اللجنة، 
ما  بالتعليمات،  االلتزام  ورف�س  اخللي�ي  هاتفه  وا�صتخدام  بال�صراخ  بداأ  ثم  ومن 
يف  االقرتاع  ورقة  وو�صع  باقرتاعه  انتهت  االقرتاع  حمطة  داخل  ف��صى  حلدوث  اأدى 
ال�صندوق، ولدى خروجه من املحطة اأحدث املذك�ر عملية ف��صى من جديد يف �صاحة 
لعدة  االقرتاع  حمطات  اإغالق  اإىل  اأدت  ال�صرطة  اأفراد  مع  و�صجار  االقرتاع  مركز 
الهدوء يف مركز االقرتاع بخروجه  وا�صتعادة  ال��صع  ال�صيطرة على  اأن مت  اإىل  دقائق 
منه. ومع ذلك، فاإن هذا الناخب، اأي ربيع الدين عياد، مل جتر حما�صبته، على تلك 
االأفعال التي تعد جرمية م��ص�فة يف قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية والق�انني 

ذات ال�صلة، االأمر الذي ي�صتدعي العمل على حما�صبته على االأفعال التي اقرتفها. 

• دخ�ل بع�س الناخبني بال�صالح اإىل حمطات االقرتاع، وبخا�صة حمطة االقرتاع التابعة 	
جلنة  عن  ال�صادرة  والتعليمات  القان�ن  الأحكام  خالفًا  وذلك  املحلية،  اهلل  رام  لهيئة 
االنتخابات املركزية ب�صاأن اإجراءات االقرتاع امل�صبق الأفراد ال�صرطة وق�ى االأمن والتي 
االقرتاع  مراكز  اإىل  الدخ�ل  االأمن  وق�ى  ال�صرطة  اأفراد  على   )12( املادة  يف  حتظر 

بال�صالح، اإاّل اأن تلك املخالفة قد مت ال�صيطرة عليها ومنع دخ�ل الناخبني بال�صالح.

8/3 منطقة اأريحا االنتخابية )مدر�سة فاطمة الزهراء الثان�ية(
الثان�ية على هيئة حملية واحدة  يحت�ي املركز االنتخابي املتمثل يف مدر�صة فاطمة الزهراء 
ت�صم حمطة اقرتاع واحدة وهي هيئة اأريحا املحلية، ووفقًا للتقرير املقدم من مراقبة م�ؤ�ص�صة 
ووفق  منتظم  نح�  على  عام  ب�صكل  جرت  امل�صبق  االقرتاع  عملية  فاإن  ات�صالها  ملن�صق  احلق 
االقرتاع  عملية  �صاب  فقد  ذلك  ومع  وي�صر،  وب�صال�صة  االنتخابات،  جلنة  واإجراءات  القان�ن 

بع�س املخالفات الطفيفة وغري امل�ؤثرة وهي:

• �صهد هذا املركز االنتخابي جانبًا حمدودًا من الف��صى ب�صبب وج�د عدد من مر�صحي 	
الق�ائم االنتخابية داخل حمطة االقرتاع، ومع ذلك فقد تعامل م�ص�ؤول املحطة مع تلك 
والتعليمات  القان�نية  االأ�ص�ل  ح�صب  املحطة،  داخل  مرات  اأربع  تكررت  التي  احلالة، 

ال�صادرة عن جلنة االنتخابات بهذا اخل�ص��س.
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• قيام اأحد الناخبني يف ال�صاعة )11:36( بت�ص�ير ورقة االقرتاع بعد التاأ�صري عليها يف 	
بالتبليغ عن  قام مراقب احلق  وقد  االقرتاع،  و�صعها يف �صندوق  وقبل  االقرتاع  كبينة 
مبهنية  معها  التعامل  وجرى  املحم�ل  الهاتف  كامريا  �ص�ت  �صماعه  ف�ر  احلالة  هذه 
حيث طلب م�ص�ؤول املحطة من الناخب م�صح ال�ص�رة التي التقطت ل�رقة االقرتاع ف�رًا، 

وا�صتجاب الناخب لطلب م�ص�ؤول املحطة، وجرى م�صح ال�ص�رة من الهاتف اخللي�ي.

9/3 منطقة بيت حلم االنتخابية )مدر�سة بنات بيت حلم الثان�ية(
واحدة  هيئة حملية  على  الثان�ية  بيت حلم  بنات  مدر�صة  املتمثل يف  االنتخابي  املركز  يحت�ي 
مراقبة  من  املقدم  للتقرير  ووفقًا  املحلية،  حلم  بيت  هيئة  وهي  واحدة  اقرتاع  حمطة  ت�صم 
م�ؤ�ص�صة احلق ملن�صق ات�صالها فاإن عملية االقرتاع جرت على نح� منتظم ووفق القان�ن، ومع 
ذلك فقد �صابها بع�س املخالفات التي اأظهرت ن�عًا من ال�صعف لدى م�ظفي مركز االقرتاع 

بتعليمات اللجنة ودليل اإجراءات االقرتاع، واملخالفات هي: 

• مراقبة 	 على  االقرتاع،  عملية  بداية  يف  املركز،  م�ص�ؤول  قبل  من  اعرتا�س  هناك  كان 
احلق نظرًا الأن بطاقة املراقبة التي حتملها، ال�صادرة عن جلنة االنتخابات املركزية، 
احلق  مراقبة  قامت  االعرتا�س  هذا  اإثر  وعلى  االنتخابات،  جلنة  بختم  خمت�مة  غري 
واأكدت مل�ص�ؤول املركز  التي كانت بح�زتها  اإجراءات اعتماد املراقبني املحليني  باإبراز 
باأن املادة )13( من االإجراءات واخلا�صة مبحت�يات بطاقة الرقابة ال حتت�ي على هذا 
الت�ا�صل  الت�قف عن املراقبة حلني  البيان، ومع ذلك فقد طلب منها م�ص�ؤول املحطة 
التاأكد من اللجنة �صمح لها باال�صتمرار يف العملية الرقابية. وعليه،  مع اللجنة، وبعد 
ْد حتميل جلنة االنتخابات املركزية كامل امل�ص�ؤولية عن  ق ات�صال احلق، ُيَجدِّ فاإن من�صِّ

هذا االإجراء الذي تعر�صت له مراقبة »احلق« داخل مركز االقرتاع!

• مل يتم االلتزام بتعليمات جلنة االنتخابات فيما يتعلق بالتغطية االإعالمية لل�صحفيني 	
من اأماكن ثابتة، حيث قام بع�س ال�صحفي�ن بت�ص�ير الناخبني داخل حمطة االقرتاع 
االقرتاع  اأوراق  وم�ظف  الت�صجيل  م�ظف  عند  قرب  وعن  خمتلفة  وجهات  اأماكن  من 

وم�ظف ال�صندوق، ما اأحدث ن�عًا من الف��صى داخل املحطة.

• اأوراق االقرتاع، خارج كبائن 	 بالتاأ�صري على  الناخبني  �صهدت هذه املحطة قيام بع�س 
اأداء م�ص�ؤول املحطة من  اإىل �صعف يف  وُي�صري  ال�صرية،  باإجراءات  االقرتاع، مبا يخل 

حيث االلتزام بدليل اإجراءات االقرتاع.

• االنتخابات 	 جلنة  وتعليمات  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  بقان�ن  التقيد  يتم  مل 
ناخب  قيام  على  املحطة  م�ص�ؤول  وافق  حيث  االأميني،  انتخاب  باإجراءات  يتعلق  فيما 
اأمي جاء برفقة زميل له مل�صاعدته بتعبئة ورقة االقرتاع كما ومل يدون تلك احلالة على 

النم�ذج اخلا�س خالفًا الأحكام القان�ن ودليل اإجراءات االقرتاع.

10/3 منطقة اخلليل االنتخابية )مدر�سة اإبراهيم بركات االأ�سا�سية(
حمليتني  هيئتني  على  االأ�صا�صية  بركات  اإبراهيم  مدر�صة  يف  املتمثل  االنتخابي  املركز  يحت�ي 
العليا  العدل  حمكمة  اأَجه�صت  اأن  بعد  وذلك  املحلية،  يطا  وهيئة  املحلية  اخلليل  هيئة  هما 
احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقب  من  املقدم  للتقرير  ووفقًا  املحلية،  دورا  هيئة  يف  االنتخابية  العملية 
ومع  القان�ن،  ووفق  منتظم  نح�  على  عام  ب�صكل  جرت  االقرتاع  عملية  فاإن  ات�صالها  ملن�صق 

ذلك فقد �صابها عدد من املخالفات، جانب منها ج�هري، وهي: 

• اال�صتخبارات 	 »جهاز  ت�ىل  فقد  االأخرى،  االنتخابية  املراكز  عليه احلال يف  ملا  خالفًا 
هذا  ومثل  ال�صرطة،  جهاز  ولي�س  االقرتاع،  مركز  وتاأمني  حرا�صة  عملية  الع�صكرية« 
الت�قف  ي�صتحق  اقرتاع  مركز  لتاأمني  ع�صكري  جهاز  قبل  من  املفاجىء  الدخ�ل 

والتقييم واملراجعة اجلدية من قبل جلنة االنتخابات املركزية.

• وج�د عنا�صر من االأجهزة االأمنية وبخا�صة االأمن ال�طني »واالإ�صتخبارات الع�صكرية« 	
واالأمن ال�قائي وال�صرطة يف �صاحة مركز االقرتاع، يحمل�ن بح�زتهم ك�ص�فًا باأ�صماء 
بالتحقق  العنا�صر  ه�ؤالء  يق�م  بحيث  له،  يتبع  الذي  اجلهاز  بح�صب  كلٌّ  الناخبني، 
بح�زتهم،  التي  ال�صجالت  ا�صمه من  و�صطب  االقرتاع  لدى دخ�له مركز  الناخب  من 
واحلديث اجلانبي مع الناخب مبعظم االأحيان قبل دخ�له اإىل حمطة االقرتاع لالإدالء 
مل  الذين  االأمن  عنا�صر  مع  االت�صاالت  واإجراء  املحطة،  من  خروجه  ولدى  ب�ص�ته، 
اإىل  ي�ؤدي  مبا  باأ�ص�اتهم،  لالإدالء  ف�رًا  احل�ص�ر  منهم  والطلب  لالقرتاع  يح�صروا 
حتى  االنتهاك  هذا  ا�صتمر  وقد  الناخبني،  وت�اجهات  وخيارات  حرية  على  التاأثري 
نهاية عملية االقرتاع. وقد �صبق التاأكيد، باأن هذا االنتهاك حتديدًا، يحتاج اإىل تقييم 
عدم  ل�صمان  الالزم  املقت�صى  التخاذ  االنتخابات،  جلنة  قبل  من  جدية  ومراجعة 
ت�اجد اأي �صخ�س داخل مركز االقرتاع اأو على ب�ابة املركز بدور مربر وذلك يف اأية 

)مرفق:27،20( م�صتقبلية.  انتخابية  عملية 
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• هاتفه 	 من  ات�صال  باإجراء  ال�صرطة  جهاز  عنا�صر  اأحد  قيام  احلق  مراقب  ر�صد 
فيه  ياأمره  االأ�صخا�س  اأحد  مع  االقرتاع  مركز  داخل  من  مرتفع  وب�ص�ت  اخللي�ي 
باحل�ص�ر الف�ري ملركز االقرتاع واالإدالء ب�ص�ته وي�جه له ن�ع من التهديد ال�صريح 
مبا  العميد«.  »مكتب  اإىل  رفعه  �صيتم  االأمن  عنا�صر  بح�زة  الذي  الك�صف  اإنَّ  بالق�ل 
يدلل وب�صكل بارز على �صدة التاأثري على حرية واإرادة وخيارات الناخبني يف االقرتاع 

امل�صبق لق�ى االأمن.   

• قيام اأحد الناخبني يف حمطة اخلليل يف ال�صاعة )9:40( بت�ص�ير ورقة االقرتاع بعد 	
الت�صرف  هذا  على  احتجاج  اإىل  اأدى  ما  ال�صندوق،  يف  و�صعها  وقبل  عليها  التاأ�صري 
الق�ائم،  ووكالء  احلق  مراقب  قبل  من  االنتخابات  جلنة  وتعليمات  للقان�ن  املخالف 

ومع ذلك فاإن م�ص�ؤول املحطة مل يكرتث لتلك املخالفة القان�نية.

• جرى اإح�صار عدد كبري من عنا�صر االأجهزة االأمنية اإىل مركز االقرتاع ب�ا�صطة حافالت 	
تابعة لــ »اجلمعية اخلريية لرعاية االأيتام« يف يطا وذلك يف ال�صاعة )10:20( واحتجاز 
ه�ياتهم ال�صخ�صية داخل مركز االقرتاع من قبل م�ص�ؤولني اأمنيني بغر�س ت�زيعهم على 
حمطات االقرتاع، ما اأحدث عملية ف��صى كبرية وتزاحم داخل مركز االقرتاع، اإىل اأن 

متكن م�صرف جلنة االنتخابات من ال�صيطرة على ال��صع وا�صتعادة الهدوء.

• ورقة 	 ا�صتلم  اأن  وف�ر   )13:37( ال�صاعة  يف  اخلليل  حمطة  يف  الناخبني  اأحد  قيام 
االقرتاع من م�ظف اأوراق االقرتاع باحلديث وب�ص�ت مرتفع باأنه �ص�ف ينتخب قائمة 
اأي من م�ظفي حمطة االقرتاع وم�ص�ؤول حمطة  ُيحّرك  اأن  والتنمية ودون  اال�صتقالل 

االقرتاع �صاكنًا اأمام تلك املخالفة القان�نية.

• القان�ن 	 اأحكام  انتهاك  االقرتاع متاديًا يف  �صاحة مركز  �صهدت  ال�صاعة )16:30(  يف 
ك�ص�فًا  يحمل�ن  الذين  املت�اجدين  االأمن  عنا�صر  قبل  من  االنتخابات  جلنة  وتعليمات 
ب�صجالت الناخبني وذلك من خالل الطلب عالنية من الناخبني املت�جهني اإىل حمطات 
االقرتاع الت�ص�يت ل�صالح قائمة اال�صتقالل والتنمية، ومل يحرك م�ص�ؤول مركز االقرتاع 

الرقابة على مرحلة االقرتاع �صاكنًا اأمام تلك املخالفات اجل�صيمة للقان�ن والتاأثري العلني على اإرادة الناخبني!
العام للناخبني العاديني
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العاديني للناخبني  العام  الرقابة على مرحلة االقرتاع   .4
امل�افق  ال�صبت  ي�م  جرت  التي  العاديني  للناخبني  العام  االقرتاع  عملية  يخ�س  فيما 
�صارت  الذي  الزمني  ووفق اجلدول  بانتظام  قد جرت  االنتخابية  العملية  فاإن   2012/10/20
واإ�صرافًا  اإعدادًا  كبرية  جه�دًا  االنتخابات  جلنة  بذلت  وقد  املركزية،  االنتخابات  جلنة  عليه 
من  عددًا  احلق  مراقب�  ر�صد  فقد  ذلك  ومع  االنتخابية،  العملية  و�صفافية  نزاهة  ل�صمان 
ية وامل�ؤثرة على مدار ي�م االقرتاع، واإْن كانت تلك املخالفات يف م�صهدها العام  املخالفات اجلدِّ

ال ترقى اإىل حد الطعن بنزاهة وم�صداقية العملية االنتخابية وتعبريها عن اإرادة الناخبني. 

»بكثافة«  االنتخابية  الدعاية  ا�صتمرار  يف  يتمثل  امل�ؤثرة  واالنتهاكات  املخالفات  تلك  اأبرز  ولعل 
مت  انتهاك  واأو�صع  اأبرز  وه�  املر�صحة،  االنتخابية  الق�ائم  معظم  ل�صالح  االقرتاع  ي�م  خالل 
ر�صده خالل عملية االقرتاع يف خمتلف املحافظات ومراكز االقرتاع، وقد اأر�صلت م�ؤ�ص�صة احلق 
بيانًا  احلق  واأ�صدرت  كما  اخل�ص��س،  بهذا  االقرتاع  ي�م  خالل  اخلطية  ال�صكاوى  من  العديد 
�صحفيًا خالل رقابتها يف ي�م االقرتاع طالبت من خالله جميع الق�ائم املر�صحة باحرتام ق�اعد 
واأحكام الدعاية االنتخابية يف القان�ن وتعليمات جلنة االنتخابات املركزية، كما وطالبت جلنة 

االنتخابات باتخاذ اإجراءات اأكرث �صرامة يف م�اجهة تلك االنتهاكات. )مرفق:28- 46(

ت�اجد  يف  واملتمثل  للم�اطنني  العام  االقرتاع  اإىل  امتد  الذي  االنتهاك  اإىل  باالإ�صافة  هذا 
يحمل�ن  االقرتاع  مراكز  من  عدد  �صاحات  داخل  انتخابية  لق�ائم  ومنا�صرين  مر�صحني 
�صجالت ويق�م�ن ب�صطب اأو ت�صجيل اأ�صماء الناخبني لدى دخ�لهم مراكز االقرتاع واحلديث 
اجلانبي معهم وتزويدهم بالدعايات االنتخابية قبل و�ص�لهم اإىل حمطات االقرتاع ومن ثم 

التاأكد من عملية ت�ص�يتهم لدى خروجهم من حمطات االقرتاع.

من ال�ا�صح، اأن �صعف »م�ص�ؤويل مراكز االقرتاع« يف ال�صيطرة على �صاحات وب�ابات مراكز 
االقرتاع وافتقار جلنة االنتخابات املركزية وم�صرفيها على مراكز االقرتاع الإجراءات �صارمة 
وانت�صاره  امتداده  يف  ومبا�صر  وا�صح  ب�صكل  �صاهم  قد  االنتهاك  هذا  ال�صتمرار  حد  ل��صع 

وا�صتمراره على مدار عملية االقرتاع العام.

ذوي  الناخبني  احتياجات  املركزية  االنتخابات  جلنة  اأخذ  بعدم  املتعلق  اخللل  فاإن  وكذلك 
يف  ا�صتمر  قد  االقرتاع  مراكز  بع�س  اختيار  يف  االعتبار  بعني  ال�صن  وكبار  واملر�صى  االإعاقة 
يف  �صعف  عن  اأي�صًا  االنتخابي  الي�م  هذا  ك�صف  وقد  كما  للم�اطنني.  العام  االقرتاع  مرحلة 

وتعليمات  القان�ن  باأحكام  اإحاطتهم  ويف  االقرتاع  حمطات  وم�ظفي  م�ص�ؤويل  من  عدد  اأداء 
جلنة االنتخابات ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز.  

وق�ع  ت�ؤكد  ومنا�صريهم  واملر�صحني  ال�كالء  بع�س  من  �صكاوى  احلق  م�ؤ�ص�صة  تلقت  وقد  كما 
»جرائم ر�ص�ة« خالل العملية االنتخابية من خالل ت�زيع اأم�ال وبطاقات للهاتف اخللي�ي ل�صراء 
االأ�ص�ات، وعلى الرغم من اأن م�ؤ�ص�صة احلق ال ت�صتطيع تاأكيد وق�ع مثل هذا االنتهاك اخلطري، 
اإاّل اأن م�ؤ�ص�صة احلق ترى من  نظرًا لعدم م�صاهدته وعدم وروده يف اأي من تقارير مراقبيها، 
ية  االأهمية اأن تاأخذ جلنة االنتخابات املركزية هذه امل�صاألة على وجه اخل�ص��س مبنتهى اجلدِّ
يف تقييمها لكافة جمريات العملية االنتخابية ويف تقدمي ت��صياتها للجهات ذات االخت�صا�س 
وال �صيما يف ظل ت�ارد �صكاوى »للحق« ت�صري اإىل وق�ع ر�صاوى يف بع�س جمال�س الهيئات املحلية 

املنتخبة بهدف تغيري خريطة الت�ازنات بداخلها و�ص�اًل اإىل عملية اختيار روؤ�صائها.       

وفيما يلي تفا�سيل االنتهاكات يف تلك املرحلة يف املراكز التي �سملتها رقابة م�ؤ�س�سة احلق      

1/4 منطقة القد�س االنتخابية
وهم  االنتخابية  املنطقة  تلك  يف  اقرتاع  مراكز  ثالث  على  بالرقابة  احلق  م�ؤ�ص�صة  قامت 
مدر�صة ذك�ر اأب� دي�س االأ�صا�صية ورمز املركز )0044( ومدر�صة بنات اأب� دي�س الثان�ية ورمز 
املركز )0045( ومدر�صة ذك�ر اأب� دي�س الثان�ية ورمز املركز )0046(، ووفقًا للتقرير املقدم 
نح�  على  عام  ب�صكل  جرت  االقرتاع  عملية  فاإن  ات�صالها  ملن�صق  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقب  من 
�صابها عدد  قد  املذك�رة  املراكز  االنتخابية يف  العملية  فاإن  ومع ذلك  للقان�ن،  ووفقًا  منتظم 

من املخالفات القان�نية، جانب منها جدي وم�ؤثر، وهي:

• االقرتاع 	 مراكز  �صاحات  ويف  ب�ابات  على  كثيف  ب�صكل  االنتخابية  الدعاية  ا�صتمرار 
الدعايات  حتمل  التي  اجل�الة  ال�صيارات  خالل  من  املراكز  وخارج  املذك�رة  الثالثة 
االنتخابية، ومن خالل منا�صري الق�ائم االنتخابية الذين قام�ا بت�زيع الدعايات على 
الناخبني، مبا ي�صكل خرقًا الأحكام الدعاية االنتخابية ال�اردة يف قان�ن انتخاب جمال�س 

الهيئات املحلية والتعليمات ال�صادرة عن جلنة االنتخابات املركزية بهذا اخل�ص��س.

• برز هذا اخلرق اخلا�س با�صتمرار الدعاية االنتخابية يف ي�م االقرتاع ب�صكل رئي�س لدى 	
ومر�صحيهم  ووكالئهم  عياد  �صالح  الراحل  وقائمة  والتنمية  اال�صتقالل  قائمة  من  كل 
اأكد مراقب احلق باأن عددًا من مر�صحي واأن�صار قائمة اال�صتقالل  ومنا�صريهم، وقد 
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والتنمية قد و�صع�ا طاوالت على ب�ابات مراكز االقرتاع الثالثة للدعاية االنتخابية وكان�ا 
الناخبني  باأ�صماء  �صجالت  ويحمل�ن  للقائمة  �صعارات  حتمل  وقم�صان  قبعات  يرتدون 
ويق�م�ن  باأ�ص�اتهم،  لالإدالء  االقرتاع  ملراكز  ح�ص�رهم  لدى  ه�ياتهم  يف  ويدقق�ن 
انتخابية عليهم،  وي�زع�ن دعايات  االنتخابية،  ت�جهاتهم  للتاأثري على  باحلديث معهم 
بالناخبني  ويت�صل�ن  بح�زتهم،  التي  ال�صجالت  من  اأ�صمائهم  ب�صطب  يق�م�ن  ثم  ومن 
التي  ال�صيارات  باالقرتاع حلثهم على احل�ص�ر واالقرتاع، فيما كانت  يق�م�ا  الذين مل 

حتمل �صعار قائمة اال�صتقالل والتنمية واأعالم حركة فتح جت�ب �ص�ارع املحافظة.

• اأكد مراقب احلق باأن عددًا من مر�صحي 	 بخ�ص��س قائمة الراحل �صالح عياد، فقد 
مراكز  ب�ابات  على  االنتخابية  للدعاية  طاوالت  اأي�صًا  و�صع�ا  قد  القائمة  ومنا�صري 
االنتخابية،  القائمة  �صعارات  قبعات وقم�صان حتمل  يلب�ص�ن  وكان�ا  الثالثة،  االقرتاع 
معهم  واحلديث  ه�ياتهم  يف  بالتدقيق  ويق�م�ن  الناخبني  باأ�صماء  �صجالت  ويحمل�ن 
للتاأثري على ت�جهاتهم االنتخابية ومن ثم �صطب اأ�صمائهم من ال�صجالت واحلديث مع 
االقرتاع  ملراكز  باأ�ص�اتهم حلثهم على احل�ص�ر  يدل�ا  لديهم ومل  امل�صجلني  الناخبني 
الراحل  قائمة  �صعار  حتمل  التي  ال�صيارات  كانت  فيما  باأ�ص�اتهم،  لالإدالء  املذك�رة 

�صالح عياد واأعالم اجلبهة الدميقراطية جت�ب �ص�ارع املحافظة.

• االقرتاع 	 مراكز  و�صاحات  مدخل  على  التنظيم  و�صعف  الف��صى  من  حالة  وج�د 
االقرتاع،  مراكز  اأب�اب  على  االنتخابية  والدعايات  الطاوالت  و�صع  نتيجة  الثالثة 
وحدوث م�صادات بني كل من القائمتني املذك�رتني على اأب�اب وداخل �صاحات مراكز 
االجراءات  اتخاذ  يف  ب�اجباتهم  االقرتاع«  مراكز  »م�ص�ؤويل  قيام  وعدم  االقرتاع، 
الالزمة الإخالء �صاحات وب�ابات مراكز االقرتاع من كافة مظاهر الدعاية االنتخابية 
ب�صبب  وكذلك  االقرتاع.  مراكز  �صاحات  داخل  مربر«  »بدون  املت�اجدين  كافة  ومن 
�صعف اأداء عنا�صر ال�صرطة املت�اجدين اأ�صاًل بعدد قليل جدًا لتاأمني مراكز االقرتاع 

املذك�رة واحلفاظ على الهدوء والنظام بداخلها. 

• االقرتاع 	 مراكز  م�ص�ؤويل  لدى  ال�صعف  من  حالة  وج�د  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقب  اأكد 
مرات  عدة  ت�جه  قد  اأنه  على  تقريره  يف  ودلل  املركزية،  االنتخابات  جلنة  وم�صريف 
الف��صى  ل�قف حالة  الثان�ية  اأب� دي�س  بنات  مل�ص�ؤول مركز االقرتاع اخلا�س مبدر�صة 
مركز  �صاحة  يف  يح�صل  عما  م�ص�ؤول  غري  باأنه  رده  وكان  االقرتاع،  مركز  �صاحة  يف 

مراقب  وت�جه  كما  وم�ص�ؤولياته!  مبهامه  االإحاطة  يف  �صعف  اإىل  ي�صري  مبا  االقرتاع، 
»�صعيد«  ويدعى  القد�س  منطقة  يف  االنتخابات  جلنة  مكتب  من  م�ص�ؤول  اإىل  احلق 
بالدعاية  تق�م  االنتخابية  للق�ائم  ب�ج�د طاوالت  واأخربه  املراقب  تقرير  ورد يف  كما 
�صاحات  يف  الف��صى  من  حالة  هنالك  واأن  االقرتاع  مراكز  ب�ابات  على  االنتخابية 

مراكز االقرتاع فكان رده باأن تلك احلالة ال ت�صكل دعايات انتخابية حمظ�رة!

• وقع 	 االنتخابات  جلنة  وتعليمات  القان�ن  الأحكام  انتهاك  وج�د  احلق  مراقب  ر�صد 
ال�صاعة  عند  وحتديدًا  الثان�ية  دي�س  اأب�  بنات  مبدر�صة  اخلا�س  االنتخابي  املركز  يف 
يف  م�ص�ؤول   - قريع  اأحمد  الناخب  ال�قت  ذلك  يف  ح�صر  حيث  �صباحًا   )9:30(
من  وخرج  االقرتاع  عملية  اأنهى  وعندما  املذك�ر،  املركز  يف  لالقرتاع   - فتح  حركة 
الر�صمي  بالزي  ال�صرطة  اإىل �صاحة املركز، دخل ف�رًا عن�صران من  حمطة االقرتاع 
ويحمالن اأ�صلحة اإىل �صاحة مركز االقرتاع، واأحدهما كان يحمل بندقية ر�صا�صة على 
جانبه، وقام�ا بتاأمني و�ص�ل اأحمد قريع من داخل �صاحة مركز االقرتاع اإىل �صيارته 
املت�اجدة على ال�صارع العام خارج مركز االقرتاع. االأمر الذي ي�صكل انتهاكًا الأحكام 
القان�ن وتعليمات جلنة االنتخابات التي حتظر الدخ�ل بال�صالح اإىل مراكز االقرتاع.

 2/4 منطقة جنني االنتخابية
التالية:  االقرتاع  مراكز  على  بالرقابة  االنتخابية  املنطقة  تلك  يف  احلق  م�ؤ�ص�صة  قامت 
ومدر�صة   )0074( الثان�ية  اخلن�صاء  بنات  ومدر�صة   )0073( للبنني  الثان�ية  جنني  مدر�صة 
ال�صداقة  ومدر�صة   )0079( االأ�صا�صية  جنني  بنات  ومدر�صة   )0078( الثان�ية  جنني  بنات 
 )0116( للبنني  الثان�ية  جهاد  اأب�  ال�صهيد  ومدر�صة   )0063( للبنات  الثان�ية  املاليزية 
اأب� علي م�صطفى االأ�صا�صية للبنني )0117( ومدر�صة بنات عرابة الثان�ية  ومدر�صة ال�صهيد 
عملية  فاإن  ات�صالها  ملن�صق  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبي  من  املقدمة  للتقارير  ووفقًا   ،)0118(
االقرتاع جرت ب�صكل عام على نح� منتظم ووفقًا للقان�ن، وقد امتاز م�ظف� مراكز االقرتاع 
يف تلك املنطقة االنتخابية باملهنية والدقة واالإملام ال�ا�صح بتعليمات جلنة االنتخابات ودليل 
�صابها  قد  املذك�رة  املراكز  يف  االنتخابية  العملية  فاإن  ذلك  ومع  والفرز،  االقرتاع  اإجراءات 

عدد من املخالفات القان�نية، جانب منها جدي وم�ؤثر، وهي:

• من 	 وخارجها  االقرتاع  مراكز  ب�ابات  على  بكثافة  االنتخابية  الدعاية  ا�صتمرار 
ت�زيع  خالل  ومن  االنتخابية  الق�ائم  �صعارات  حتمل  التي  اجل�الة  ال�صيارات  خالل 



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

57 56

الرقابة على مرحلة االقرتاع العام للناخبني العاديني

خمتلف  قبل  من  وذلك  االقرتاع،  مراكز  خارج  الناخبني  على  االنتخابية  الدعايات 
اال�صتقالل  قائمة  من  كل  باأن  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقب�  اأكد  وقد  االنتخابية،  الق�ائم 
االنتخابية،  الدعاية  الأحكام  اخلروقات  اأعلى  �صجلتا  ت�صتحق  جنني  وقائمة  والتنمية 
وتعليمات  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام  �صريحًا  انتهاكًا  ي�صكل  مبا 

جلنة االنتخابات ب�صاأن الدعاية االنتخابية.

• وج�د حالة من الف��صى يف مركز االقرتاع التابع ملدر�صة بنات جنني الثان�ية )0078( 	
�صاحة  االنتخابية يف  الق�ائم  ومر�صحي  ل�كالء  واملكثف  الكبري  الت�اجد  ب�صبب  وذلك 
املركز، وب�صبب دخ�لهم وخروجهم غري املربر اإىل ومن حمطات االقرتاع، وت�اجدهم 
م�ص�ؤول  قبل  من  مبا�صرة  تعليمات  يتطلب  كان  الذي  االأمر  لها،  امل�ؤدية  املمرات  يف 
اأو التحركات غري املربرة على هذا ال�صعيد.  الت�اجد  املركز وم�ص�ؤويل املحطات ملنع 
االنتخابات  جلنة  قيام  �صبب  عن  ت�صاوؤاًل  املقدم  تقريره  يف  احلق  مراقب  اأبرز  وقد 

املركزية باإ�صدار هذا العدد الكبري من البطاقات؟

• ر�صد مراقب احلق ت�اجد اأحد عنا�صر املخابرات العامة يف �صاحة مدر�صة بنات جنني 	
الثان�ية )0078( منذ ال�صاعة ال�صابعة �صباحًا ولغاية ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء، وقد كان 
هذا العن�صر من جهاز املخابرات يتحدث مع اأغلب الناخبني لدى دخ�لهم اإىل �صاحة 
مركز االقرتاع، ويقدم لهم االإر�صادات والت�جيهات، ويرافقهم يف بع�س االأحيان اإىل 
لقائمة  الت�ص�يت  احلق  مراقب  بتاأكيد  منهم  ويطلب  االإقرتاع،  حمطات  بع�س  داخل 
املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام  علني  خرق  يف  والتنمية،  اال�صتقالل 
اإىل  الناخبني، وقد قدم مراقب احلق مالحظات �صفهية  واإرادة  وتاأثري على ت�جهات 
م�ص�ؤول املركز بهذا اخل�ص��س فلم يكرتث بها. كما وجرى ر�صد وج�د ثالث عنا�صر 

من جهاز االأمن ال�قائي يف ال�صاعة )4:30( يق�م�ن مبهام م�صابهة.

• مل تاأخذ جلنة االنتخابات املركزية اإحتياجات الناخبني ذوي االإعاقة واملر�صى وكبار 	
كمركز   )0079( االأ�صا�صية  جنني  بنات  مدر�صة  اختيار  لدى  االعتبار  بعني  ال�صن 
اقرتاع، وذلك الأن كافة حمطات االقرتاع يف املركز املذك�ر تت�اجد يف »الطابق الثاين« 

دون ت�فري ت�صهيالت لهم للممار�صة حقهم القان�ين يف االقرتاع.

• قيام م�ص�ؤول املحطة رقم )3( يف مركز االقرتاع التابع ملدر�صة بنات جنني االأ�صا�صية 	
)0079( »مب�صادرة« بطاقة املراقبة اخلا�صة مبراقب م�ؤ�ص�صة احلق يف تلك املحطة 

اإعادتها  ثم  ومن  املركز،  مل�ص�ؤول  وت�صليمها  عليها،  اللجنة  خامت  وج�د  لعدم  نظرًا 
جلنة  يف  املخت�صة  اجلهة  من  �صحتها  من  التاأكد  بعد  دقائق  ع�صرة  بعد  للمراقب 
ات�صال م�ؤ�ص�صة احلق يجدد حتميل جلنة االنتخابات  فاإن من�صق  االنتخابات. وعليه، 
مراقبي  من  عدد  له  تعر�س  الذي  املربر،  غري  اخللل،  هذا  عن  امل�ص�ؤولية  املركزية 

»احلق« خالل رقابتهم على العملية االنتخابية. 

• االقرتاع 	 مركز  ب�ابة  على  والتنمية  اال�صتقالل  لقائمة  منا�صرات  فتيات  اأربع  ت�اجد 
عليها  وي�صعن  طاولة  على  يجل�صن   )0074( الثان�ية  اخلن�صاء  بنات  ملدر�صة  التابع 
ويجرين  القائمة  �صعار  حتمل  قبعات  ويعتمرن  انتخابية  ودعايات  القائمة  �صعارات 
اأحاديث مع الناخبني ويقدمن لهم عب�ات مياه وهدايا رمزية، وكذلك ت�اجد �صيارات 
اأجرة خارج مركز االقرتاع املذك�ر حتمل �صعارات تع�د لكل من قائمة جنني ت�صتحق 
اإىل مركز االقرتاع  واإي�صالهم  الناخبني  وقائمة اال�صتقالل والتنمية كانت تق�م بنقل 
املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام  وا�صحًا  خرقًا  ي�صكل  مبا  املذك�ر، 

وتعليمات جلنة االنتخابات املركزية بهذا اخل�ص��س. 

• بنات 	 ملدر�صة  التابعة   )3( رقم  باملحطة  االقرتاع  كبائن  اأن  احلق  مراقب  الحظ   
يف  للناخبني  ال�صرية  ي�صمن  نح�  على  م��ص�عة  تكن  مل   )0074( الثان�ية  اخلن�صاء 
االإدالء باأ�ص�اتهم، فتقدم مبالحظات �صفهية اإىل م�ص�ؤول املحطة، وقد ا�صتجاب لها، 

وجرى ت�ص�يب هذا ال��صع يف ال�صاعة )09:50( �صباحًا. 

•  الحظ مراقب احلق اأن عددًا من الناخبني يف املحطة )3( التابعة ملدر�صة بنات اخلن�صاء 	
الثان�ية كان�ا يق�م�ن بطي ورقة االقرتاع ن�صف طية بعد التاأ�صري عليها وقبل و�صعها يف 
ال�صندوق، وعلى نح� ي�صتطيع من خالله ال�كالء واملراقب�ن م�صاهدة مكان التاأ�صري على 
ال�رقة، فتقدم مبالحظات �صفهية اإىل م�ص�ؤول املحطة بهذا اخل�ص��س، وقد ا�صتجاب 

لها، واأكد على وج�ب طي ال�رقة بال�صكل ال�صحيح ومل تتكرر تلك االإ�صكالية.

• ملدر�صة 	 التابعة  اأي�صًا   )2( املحطة  يف  الناخبني  من  عددًا  باأن  احلق  مراقب  الحظ 
اخلن�صاء كان�ا يق�م�ن بطي ورقة االقرتاع ن�صف طية بعد التاأ�صري عليها وقبل و�صعها يف 
ال�صندوق، وعلى نح� ي�صتطيع من خالله ال�كالء واملراقبني م�صاهدة مكان التاأ�صري على 
ال�رقة، فتقدم مبالحظات �صفهية اإىل م�ص�ؤول املحطة بهذا اخل�ص��س، وقد ا�صتجاب 

لها، واأكد على وج�ب طي ال�رقة بال�صكل ال�صحيح ومل تتكرر تلك االإ�صكالية. 
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• ملدر�صة 	 التابعة   )2( رقم  املحطة  يف  الناخبني  من  عددًا  باأن  احلق  مراقب  الحظ 
اخلن�صاء كان�ا يخرج�ن من كبائن االقرتاع وهم يحمل�ن ورقة االقرتاع مفت�حة ومن 
ب�صكل  االإ�صكالية  هذه  برزت  وقد  ال�صندوق،  و�ص�لهم  لدى  الحقًا  بطيها  يق�م�ن  ثم 
اإىل م�ص�ؤول تلك  ال�صاعة )11:15( فتقدم مراقب احلق مبالحظات �صفهية  الفت يف 
املحطة بهذا اخل�ص��س، وقد ا�صتجاب لها، واأكد على وج�ب طي ال�رقة قبل اخلروج 

من كبينة االقرتاع.

• ر�صد مراقب احلق خالل عملية الفرز التي جرت يف املحطة رقم )1( التابعة ملدر�صة 	
ال�صهيد اأب� علي م�صطفى االأ�صا�صية للبنني )0117( وج�د »ورقة اقرتاع زائدة« حيث 
اأوراق  عدد  كان  حني  يف  ناخبًا   497 املحطة  تلك  يف  امل�ص�تني  الناخبني  عدد  كان 
بح�ص�ر  الفرز  عملية  اإعادة  جرت  وقد  اقرتاع.  ورقة   498 ال�صندوق  يف  االقرتاع 

م�ص�ؤول املركز اإاّل اأن ال��صع بقي على حاله بزيادة ورقة اقرتاع يف ال�صندوق.

  3/4 منطقة ط�با�س االنتخابية
قامت م�ؤ�ص�صة احلق يف تلك املنطقة االنتخابية بالرقابة على مراكز االقرتاع التالية: مدر�صة 
بنات ط�با�س الثان�ية )0214( ومدر�صة البريوين االأ�صا�صية - ط�با�س الثان�ية للبنني �صابقًا- 
امل�ؤمنني  اأم  عائ�صة  ومدر�صة   )0215( االأ�صا�صية  الغفاري  ذر  اأب�  بنات  ومدر�صة   )0216(
ووفقًا   ،)1071( للبنني  االأ�صا�صية  خيزران  اأب�  م�صطفى  احلاج  ومدر�صة   )0217( االأ�صا�صية 
ب�صكل  جرت  االقرتاع  عملية  فاإن  ات�صالها  ملن�صق  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبي  من  املقدمة  للتقارير 
عام وفقًا للقان�ن، ولكنها �صهدت جانبًا كبريًا من الف��صى، وبخا�صة يف مدر�صة بنات ط�با�س 
قان�ن  الأحكام  املخالفات  من  عدد  املذك�رة  املراكز  يف  االنتخابية  العملية  �صاب  وقد  الثان�ية، 
انتخاب جمال�س الهيئات املحلية ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز، جانب منها جدي وم�ؤثر، وهي:

• االقرتاع 	 مراكز  وخارج  داخل  بكثافة  املر�صحة  للق�ائم  االنتخابية  الدعاية  ا�صتمرار 
وت�زيع  االنتخابية،  وال�صعارات  الدعايات  حتمل  التي  اجل�الة  ال�صيارات  خالل  من 
املر�صحة  الق�ائم  وقيام  االقرتاع،  مراكز  �صاحات  يف  املختلفة  االنتخابية  الدعايات 
املياه  وت�زيع  االقرتاع  مراكز  ومن  اإىل  الناخبني  لنقل  االأجرة  �صيارات  با�صتئجار 
ت�جهاتهم  على  للتاأثري  االقرتاع،  مراكز  �صاحات  داخل  عليهم  وال�صاندوي�صات 
وحمظ�راتها  االنتخابية  الدعاية  الأحكام  و�صريحة  وا�صحة  خمالفات  يف  االنتخابية، 

ال�اردة يف القان�ن وتعليمات جلنة االنتخابات املركزية.

• ومر�صحيها 	 الق�ائم  وكالء  تدافع  نتيجة  االقرتاع  مراكز  يف  كبرية  ف��صى  وج�د 
وقيامهم  االقرتاع،  حمطات  حميط  ويف  االقرتاع  مراكز  �صاحات  داخل  ومنا�صريهم 
املراكز،  �صاحات  يف  املياه  وعب�ات  وال�صاندوي�صات  االنتخابية  الدعاية  بت�زيع 
ومدر�صة  الثان�ية  ط�بات  بنات  مدر�صة  يف  ب��ص�ح  املخالفات  تلك  ر�صد  جرى  وقد 
الغفاري  ذر  اأب�  بنات  ومدر�صة  �صابقًا(  للبنني  الثان�ية  )ط�با�س  االأ�صا�صية  البريوين 
مراقبي  تقدمي  من  الرغم  وعلى  االأ�صا�صية،  امل�ؤمنني  اأم  عائ�صة  ومدر�صة  االأ�صا�صية 
احلق مالحظات �صفهية » مل�ص�ؤويل املراكز« بهذا اخل�ص��س اأكرث من مرة ل�قف تلك 
جلنة  وتعليمات  القان�ن  باأحكام  والتزامهم  املراكز  م�ص�ؤويل  اأداء  اأن  اإاّل  اخلروقات 

االنتخابات املركزية بهذا اخل�ص��س كان �صعيفًا ما اأدى ال�صتمرار تلك املخالفات.

• مل تاأخذ جلنة االنتخابات املركزية احتياجات االأ�صخا�س ذوي االإعاقة واملر�صى وكبار 	
وذلك  اقرتاع،  كمركز  الثان�ية  ط�با�س  بنات  مدر�صة  اختيار  يف  االعتبار  بعني  ال�صن 
الأن جميع حمطات االقرتاع يف املدر�صة املذك�رة تقع يف الطابق الثاين مع وج�د اأدراج 
عالية لل��ص�ل اإليها دون ت�صهيالت لتمكينهم من ممار�صة حقهم القان�ين يف االقرتاع، 

وتتحمل جلنة االنتخابات م�ص�ؤولية هذا اخللل الذي تكرر خالل العملية االنتخابية.

• جلنة 	 بتعليمات   » املذك�رة  املراكز  جميع   « يف  االقرتاع  حمطات  م�ظف�  يتقيد  مل 
االنتخابات املركزية بحظر اإدخال اله�اتف النقالة اإىل داخل حمطات االقرتاع، حيث 
واإدخالها  ووا�صح  ظاهر  ب�صكل  النقالة،  اله�اتف  بحمل  الناخبني  من  كبري  عدد  قام 
اأخربه  اإىل حمطات وكبائن االقرتاع، ولدى اعرتا�س مراقب احلق على هذا االإجراء 
م�ص�ؤول حمطة يف مدر�صة بنات اأب� ذر الغفاري االأ�صا�صية باأن تعليمات جلنة االنتخابات 
املركزية »وا�صحة« باأنه يج�ز اإدخال اله�اتف النقالة اإىل داخل حمطات االقرتاع ولكن 
مينع ا�صتخدامها. وتتحمل جلنة االنتخابات هذا اخللل، ب�صبب تلك�ؤها يف التعامل مع 
م��ص�ع اله�اتف النقالة حيث كان ت�جهها يف االأ�صا�س مييل اإىل ج�از اإدخال اله�اتف 

دون حملها ب�صكل ظاهر ومن ثم يف نهاية املطاف حظر اإدخالها للمحطات.

• مدر�صة 	 يف  احلق  مراقب  ر�صد  حيث  االنتخابية،  للدعاية  االأطفال  ا�صتغالل  جرى 
وج�ه  على  ر�ص�مات  م�صاًء،  ال�صاد�صة  ال�صاعة  عند  وحتديدًا  الثان�ية،  ط�با�س  بنات 
االأطفال حتمل اإ�صم ورقم »قائمة العهد«. وعليه، فاإن م�ؤ�ص�صة احلق تنظر بقلق �صديد 
النتهاكه  االنتخابية؛  الدعاية  الأغرا�س  االأطفال  با�صتغالل  املتمثل  االنتهاك  لهذا 
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والت�صريعات  االإن�صان  الدولية حلق�ق  امل�اثيق  امل�ؤكد عليها يف  الطفل  ال�ا�صح حلق�ق 
وقان�ن  الفل�صطيني  االأ�صا�صي  والقان�ن  الطفل  حق�ق  اتفاقية  وبخا�صة  الفل�صطينية 
جلنة  »احلق«  وتطالب  والت�صريعات،  امل�اثيق  من  وغريها  الفل�صطيني  الطفل  حق�ق 

االنتخابات املركزية التعامل مبنتهى اجلدية مع هذا الن�ع من االنتهاكات اخلطرة. 

• 	 ،)3( رقم  حمطة  االأ�صا�صية،  الغفاري  ذر  اأب�  بنات  مدر�صة  يف  احلق  مراقب  ر�صد 
وعند ال�صاعة )17:30( حالة قيام ناخب باالقرتاع مكان ناخب اآخر، م�صابه له متامًا 
وتاريخ  اله�ية  رقم  يف  اختالف  مع  دراغمة(  م�صطفى  اأحمد  )م�صطفى  االإ�صم  يف 
امليالد بني كل منهما، ونتيجة خلل يف التدقيق لدى م�ظفي املحطة مل يتمكن الناخب 
االقرتاع،  يف  القان�ين  حقه  ممار�صة  من  ُحرم  وبالتايل  ب�ص�ته،  االإدالء  من  االأ�صلي 
كما ومل يتمكن م�ص�ؤول املحطة وال مكتب جلنة االنتخابات يف ط�با�س من معاجلة تلك 
خالل  من  خطية  �صك�ى  »احلق«  اأر�صلت  وقد  االأ�صلي.  الناخب  يقرتع  ومل  االإ�صكالية 

)مرفق45( من�صق ات�صالها للجنة االنتخابات بهذا اخل�ص��س. 

• التابعة ملدر�صة احلاج 	 الطاب�ر« يف حمطة االقرتاع  ر�صد مراقب احلق وج�د »�صابط 
م�صطفى اأب� خيزران االأ�صا�صية للبنني )املركز يحت�ي على حمطة واحدة فقط( بدون 
زي ر�صمي، وبدون بطاقة تعريف ب�ظيفته، وذلك عند ح�ايل ال�صاعة )17:00( تقريبًا، 
ولدى تقدمي مراقب احلق مالحظة �صفهية بهذا اخل�ص��س اأخربه م�ص�ؤول املحطة باأن 
�صابط الطاب�ر »مناوب« ومل يتمكن من احل�ص�ل على الزي والبطاقة التعريفية، مبا 

ي�صكل خمالفة وا�صحة لتعليمات جلنة االنتخابات ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز.

• مدر�صة 	 على  تفقدية«  »بج�لة  ال�صرطة  اأفراد  من  عدد  برفقة  ط�با�س  حمافظ  قام 
الفرز،  عملية  خالل   )3( رقم  املحطة  اإىل  اأي�صًا  ودخل  الثان�ية،  ط�با�س  بنات 
وحتديدًا يف متام ال�صاعة )21:50( بهدف االطالع على ال��صع وجمريات االأم�ر، مبا 
ي�صكل انتهاكًا وا�صحًا و�صريحًا الأحكام قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية وخرقًا 
لق�اعد احلياد واعتداًء على �صالحيات جلنة االنتخابات املركزية ال�اردة يف القان�ن 
املذك�ر، وخمالفة وا�صحة ومبا�صرة من قبل م�ص�ؤول املركز وم�ص�ؤول املحطة املذك�رة 

لدليل اإجراءات االقرتاع والفرز.

  4/4 منطقة نابل�س االنتخابية
قامت م�ؤ�ص�صة احلق يف تلك املنطقة االنتخابية بالرقابة على مراكز االقرتاع التالية: مدر�صة 
ع�صرية ال�صمالية االأ�صا�صية للبنني )0233( ومدر�صة بنات ع�صرية ال�صمالية الثان�ية )0234( 
امل�صري  ر�صدة  احلاجة  ومدر�صة   )0244( للبنني  االأ�صا�صية  �صايل  �صعد  ال�صهيد  ومدر�صة 
الثان�ية للبنات )0245( ومدر�صة املعري االأ�صا�صية للبنني )0246( ومدر�صة الكندي الثان�ية 
للبنني )0273(. ووفقًا للتقارير املقدمة من مراقبي م�ؤ�ص�صة احلق ملن�صق ات�صالها فاإن عملية 
يف  االنتخابية  العملية  �صاب  قد  ذلك  ومع  للقان�ن،  ووفقًا  بانتظام  عام  ب�صكل  جرت  االقرتاع 
املراكز املذك�رة عدد من املخالفات الأحكام قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية وتعليمات 

جلنة االنتخابات ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز، جانب منها جدي وم�ؤثر، وهي:
• ا�صتمرار الدعاية االنتخابية بكثافة ل�صالح كل من قائمة اال�صتقالل والتنمية وقائمة 	

وعلى  االقرتاع  مراكز  �صاحات  داخل  امل�صتقلة  ال�طنية  نابل�س  وقائمة  للجميع  نابل�س 
الناخبني، مبا  انتخابية على  دعاية  بطاقات  وت�زيع  االقرتاع،  وخارج مراكز  ب�اباتها 

يخالف اأحكام القان�ن وتعليمات جلنة االنتخابات ب�صاأن الدعاية االنتخابية.     

• للبنني  	 االأ�صا�صية  املعري  مبدر�صة  اخلا�س  االقرتاع  مركز  اإىل  الناخبني  اأحد  دخ�ل 
بطاقة  وبيده   )3( رقم  االقرتاع  حمطة  داخل  اإىل  وو�ص�له   )16:06( ال�صاعة  عند 
دعاية انتخابية ظاهرة ل�نها �صفراء وحتمل الرقم )2( وتع�د اإىل قائمة اال�صتقالل 
وبطاقة  االقرتاع  ورقة  على  بالتاأ�صري  وقيامه  االقرتاع  كبينة  اإىل  ودخ�له  والتنمية، 
الدعاية االنتخابية ال زالت معه، ولدى خروجه من كبينة االقرتاع واالنتهاء من عملية 
االقرتاع طلب مراقب احلق من م�ص�ؤول املحطة تفقد كبينة االقرتاع التي قام الناخب 
بداخلها،  االنتخابية  الدعاية  بطاقة  املحطة  م�ص�ؤول  وجد  وبالفعل  فيها،  باالقرتاع 
ببطاقة  ي�صرت�صد  الناخب  الأن  »طبيعي«  ال��صع  هذا  باأن  احلق  مراقب  اأخرب  ولكنه 
الذي  االأمر  انتخابها!  ين�ي  التي  االنتخابية  القائمة  على  لي�صتدل  االنتخابية  الدعاية 
تعليمات  على  اإطالعه  و�صعف  املحطة  م�ص�ؤول  اأداء  م�صت�ى  �صعف  مدى  على  يدلل 

جلنة االنتخابات ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز.

• دخ�ل عدد من الناخبني يف ال�صاعة االأوىل لعملية االقرتاع اإىل داخل املحطات التابعة 	
ملركز االقرتاع اخلا�س مبدر�صة الكندي الثان�ية للبنني، يحمل�ن بيدهم وب�صكل ظاهر 
قبل  من  معار�صة  دون  والتنمية،  اال�صتقالل  قائمة  تخ�س  انتخابية  دعاية  بطاقات 

م�ص�ؤويل املحطات، مبا ي�صري اإىل �صعف اأدائهم واإملامهم بدليل االإجراءات.
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• اخلا�س 	 االقرتاع  ملركز  التابعة  االقرتاع  حمطات  م�ظفي  اأداء  يف  ملح�ظ  �صعف 
اإر�صاد الناخبني الإجراءات  مبدر�صة احلاجة ر�صدة امل�صري الثان�ية للبنات يف عملية 
االقرتاع ح�صب اخلط�ات املبينة يف دليل اإجراءات االقرتاع والفرز، وت�اجد ع�صكري 
ل�صباط وعنا�صر من االأجهزة االأمنية املختلفة على ب�ابة مركز االقرتاع املذك�ر، على 

نح� غري مربر، ويعيق عملية دخ�ل الناخبني، ومن �صاأنه اأن ي�ؤثر على خياراتهم. 

• ر�صد مراقب م�ؤ�ص�صة احلق قيام حمافظ نابل�س ال�صيد جربين البكري ونائبته »بج�لة 	
تفقدية« على حمطات االقرتاع التابعة ملدر�صة احلاجة ر�صدة امل�صري الثان�ية للبنات منذ 
�صباح ي�م االقرتاع بهدف متابعة �صري العملية االنتخابية فيها، االأمر الذي ي�صكل انتهاكًا 
وا�صحًا و�صريحًا ومبا�صرًا الأحكام قان�ن انتخاب جمال�س الهيئات املحلية، وخروجًا على 
ق�اعد احلياد القان�ين، وتعديًا غري مربر وغري مقب�ل على �صالحيات جلنة االنتخابات 

املركزية احل�صرية باالإ�صراف واملتابعة على كامل العملية االنتخابية مب�جب القان�ن. 

• ر�صدة 	 احلاجة  ملدر�صة  التابعة   )1( رقم  املحطة  يف  االقرتاع  اأوراق  م�ظفة  قامت 
وقبل  وختمها،  عليها  الت�قيع  بعد  اقرتاع  اأوراق  عدة  بانتزاع  للبنات  الثان�ية  امل�صري 
االأمر   )10:00( ال�صاعة  يف  املخالفة  هذه  ل�حظت  وقد  قليل،  ب�قت  الناخبني  و�ص�ل 

الذي ي�صري اإىل �صعف اطالعها على دليل اإجراءات االقرتاع والفرز.

• مركز 	 ومن  اإىل  الناخبني  وخروج  دخ�ل  حلركة  كبرية  واإعاقة  دعائية  ف��صى  وج�د 
ال�صاعة  عند  وبخا�صة  الثان�ية  ال�صمالية  ع�صرية  بنات  مبدر�صة  اخلا�س  االقرتاع 
وقائمة  والتنمية  اال�صتقالل  قائمة  من  لكل  طاوالت  و�صع  نتيجة  وذلك   )11:00(

ع�صرية ال�صمالية للجميع على ب�ابة مركز االقرتاع ب�صكل يكاد ُيغلق الب�ابة.

• مدر�صة 	 داخل  الع�صكرية  واال�صتخبارات  اخلا�صة  ال�صرطة  من  م�صلحة  عنا�صر  وج�د 
يف  يتنقل�ن  كان�ا  حيث   )11:30( ال�صاعة  يف  وذلك  الثان�ية  ال�صمالية  ع�صرية  بنات 
االقرتاع،  حمطات  اأمام  ملح�ظ  ب�صكل  ويت�اجدون  االقرتاع،  حمطات  بني  املمرات 
االنتخابات  وتعليمات جلنة  القان�ن  الأحكام  ي�صكل خمالفة  نح� غري مربر، مبا  وعلى 
اإرادة  على  التاأثري  اإىل  ي�ؤدي  اأن  �صاأنه  من  الت�اجد  هذا  اأن  كما  ال�صعيد  هذا  على 

الناخبني. وخيارات 

• الثان�ية 	 ال�صمالية  ع�صرية  بنات  ملدر�صة  التابعة   )3( رقم  املحطة  م�ص�ؤولة  قامت 
مب�صاعدة ناخبة م�صنة اأُمية ح�صرت لالقرتاع دون مرافق وذلك يف ال�صاعة )12:39(، 
حيث قامت م�ص�ؤولة املحطة بالتاأ�صري على ورقة االقرتاع نيابة عنها وو�صع ال�رقة يف 
�صندوق االقرتاع ومن ثم طلبت من الناخبة و�صع اإ�صبعها يف احلرب، االأمر الذي ي�صكل 

خمالفة الأحكام القان�ن ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز من قبل م�ص�ؤولة املحطة.

• ال�صندوق يف املحطة 	 اأوراق االقرتاع وم�ظف  املخالفات من قبل م�ظف  وج�د بع�س 
اليد  و�صع  حيث  من  للبنني،  االأ�صا�صية  ال�صمالية  ع�صرية  ملدر�صة  التابعة   )2( رقم 
ت�صليمها  لدى  االقرتاع  ورقة  للتاأ�صري على  املخ�ص�س  املكان  املق�ص�د على  ب�صكل غري 
للناخبني، والت�صاهل يف غم�س االإ�صبع بال�صكل الالزم يف احلرب االنتخابي، مبا ي�صري 
اإىل �صعف االطالع من قبلهما على تعليمات اللجنة ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز.

5/4 منطقة قلقيلية االنتخابية
قامت م�ؤ�ص�صة احلق يف تلك املنطقة االنتخابية بالرقابة على مركز االقرتاع اخلا�س مبدر�صة 
ذك�ر املرابطني االأ�صا�صية )0339( ومركز االقرتاع اخلا�س مبدر�صة بنات االإ�صراء االأ�صا�صية 
عملية  فاإن  ات�صالها  ملن�صق  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبي  من  املقدمة  للتقارير  ووفقًا   ،)0340(
االنتخابية يف  العملية  �صاب  قد  ومع ذلك  للقان�ن،  ووفقًا  بانتظام  عام  ب�صكل  االقرتاع جرت 

املراكز املذك�رة بع�س املخالفات، جانب منها ج�هري، وهي:

• ا�صتمرار الدعاية االنتخابية يف مدر�صة ذك�ر املرابطني بكثافة ل�صالح جميع الق�ائم 	
وقد  املركز،  وخارج  وب�ابته  املركز  �صاحة  االنتخابية  الدعاية  �صملت  وقد  املر�صحة، 
االأطفال  ا�صتغالل  خالل  من  االقرتاع  حمطات  داخل  اإىل  االنتخابية  الدعاية  و�صلت 
من قبل الق�ائم االنتخابية للقيام بت�زيعها على الناخبني داخل املحطات، كما ودخلت 
�صيارات حتمل �صعارات واأعالم ق�ائم مر�صحة اإىل داخل �صاحة مركز االقرتاع، وقد 
اإاّل  اخل�ص��س  بهذا  املركز  مل�ص�ؤول  �صفهية  مبالحظات  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقب�  تقدم 
اأنه مل يكرتث ومل يهتم مبالحظاتهم وفقًا ملا ه� م�ؤكد عليه يف تقارير املراقبني، مبا 
ي�صكل خرقًا الأحكام القان�ن وتعليمات جلنة االنتخابات اخلا�صة بالدعاية االنتخابية، 

وجتاهاًل من قبل م�ص�ؤول املركز لدليل اإجراءات االقرتاع والفرز.
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• جميع 	 ل�صالح  االأ�صا�صية  االإ�صراء  بنات  مدر�صة  يف  االنتخابية  الدعاية  ا�صتمرار 
ي�صكل  مبا  املركز،  وخارج  االقرتاع  مركز  ب�ابة  على  وبخا�صة  املر�صحة،  الق�ائم 
انتهاكًا الأحكام القان�ن وتعليمات جلنة االنتخابات ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز، 

ومع ذلك فاإن الدعاية االنتخابية مل ت�صل اإىل داخل �صاحة مركز االقرتاع.

• االأ�صا�صية 	 االإ�صراء  بنات  رقم )2( مبدر�صة  املحطة  م�ص�ؤول  باأن  مراقب احلق  الحظ 
من  با�صتمرار  ويخرج  يدخل  اأنه  مبعنى  اأي  املحطة،  داخل  الت�اجد  يف  منتظم  غري 
خمالفة  وي�صكل  حمطته،  داخل  واالإ�صراف  الرقابة  عملية  على  ي�ؤثر  مبا  حمطته، 

للتعليمات ال�صادرة عن جلنة االنتخابات ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز.

• التابعة 	  )2( رقم  املحطة  اإىل  مرافقها  برفقة  اأمية  ناخبة  دخ�ل  احلق  مراقب  الحظ 
ملدر�صة املرابطني، وقيام املرافق باأخذ ورقة االقرتاع وتعبئتها على الطاولة بالقرب من 
م�ص�ؤول املحطة، ومن ثم و�صعها يف �صندوق االإقرتاع، وبدون تنظيم حم�صر على النم�ذج 
اخلا�س باالأميني، ودون اأي تدخل من م�ص�ؤول املحطة، مبا ي�صكل خمالفة الأحكام قان�ن 

االنتخابات ودليل اإجراءات االقرتاع وم�صا�س ب�صرية االقرتاع يف تلك احلالة.

• التابعة 	  )3( رقم  املحطة  يف  االقرتاع«  اأوراق  »م�ظفة  قيام  احلق  مراقب  الحظ 
يف  للتاأ�صري  املخ�ص�س  حتديدًا  االأول«  »املربع  داخل  اإ�صبعها  ب��صع  املرابطني  ملدر�صة 
وتقدمي  للناخبني  ت�صليمها  عند  والتنمية؛  اال�صتقالل  بقائمة  واخلا�س  االقرتاع  ورقة 
االإر�صادات لهم، وذلك عند ال�صاعة )15:36( وقد تكررت هذه املخالفة بعد ذلك وعلى 
ومن  املحطة  مل�ص�ؤول  �صفهية  فتقدم مراقب احلق مبالحظات  النح� عدة مرات،  هذا 
ثم م�ص�ؤول املركز مع تكرار تلك املخالفة املتمثلة يف و�صع اإ�صبعها على »املربع االأول« 
حتديدًا لدى ت�صليم ورقة االقرتاع للناخبني، وقد حتدث كل من م�ص�ؤول املحطة واملركز 
اأوراق االقرتاع  اأوراق االقرتاع لعدم تكرار املخالفة، ومع ذلك فاإن م�ظفة  مع م�ظفة 
ج�صيمًا  انتهاكًا  ي�صكل  مبا   !)17:20( ال�صاعة  عند  وبخا�صة  ارتكابها  يف  ا�صتمرت 
املركزية  االنتخابات  جلنة  وتعليمات  املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخاب  قان�ن  الأحكام 
ودليل اإجراءات االقرتاع والفرز وي�ؤثر وب�صكل مبا�صر على خيارات وت�جهات الناخبني!

 6/4 منطقة �سلفيت االنتخابية

هي:  االقرتاع  مركز  ثالث  على  بالرقابة  االنتخابية  املنطقة  تلك  يف  احلق  م�ؤ�ص�صة  قامت 
ومدر�صة   )0380( االأ�صا�صية  �صلفيت  بنات  ومدر�صة   )0378( الثان�ية  �صلفيت  ذك�ر  مدر�صة 
ملن�صق  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبي  من  املقدمة  للتقارير  ووفقًا   ،)0382( الثان�ية  بروقني  بنات 
القان�نية  ووفقًا لالإجراءات  ب�صكل عام على نح� منتظم  فاإن عملية االقرتاع جرت  ات�صالها 

املتبعة، ومع ذلك فقد �صابها بع�س املخالفات وهي:

• �صلفيت 	 بنات  مدر�صة  كانت  وقد  املر�صحة،  للق�ائم  االنتخابية  الدعاية  ا�صتمرار 
االنتخابية  الدعاية  فيها  جرت  حيث  ال�صعيد،  هذا  على  االأو�صح  هي  االأ�صا�صية 
و�صهدت  كما  املركز،  وخارج  املركز  ب�ابة  وعلى  االقرتاع  مركز  �صاحة  داخل  بكثافة 
�صاحة مركز االقرتاع املذك�ر دخ�ل �صيارة حمراء الل�ن عن ال�صاعة )11:15( حتمل 
�صعارات واأعالم انتخابية وتق�م مبمار�صة الدعاية االنتخابية داخل �صاحة املركز ومن 
اقت�صرت  باقي مراكز االقرتاع فقد  ب�صاأن  واأّما  بعد ذلك بفرتة ق�صرية،  ثم خرجت 

الدعاية االنتخابية فيها خارج حدود املراكز.

• واملحطة 	  )1( رقم  املحطة  يف  ال�صندوق  م�ظف  باأن  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقب  الحظ 
اأوراق  بع�س  باالطالع على  يق�مان  الثان�ية  بروقني  بنات  ملدر�صة  التابعتني  رقم )3( 
اأن يحركا �صاكنًا بهذا  االإقرتاع واأماكن التاأ�صري عليها بناًء على طلب الناخبني، دون 
اخل�ص��س، ودون متابعة من قبل م�ص�ؤول كل من املحطتني، وقد جرت تلك املخالفة 
كما  اخل�ص��س  بهذا  �صفهية  مبالحظات  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقب  وتقدم  مرات،  عدة 
بعدم  اللجنة  من  تعليمات  و�صدرت  ب�صاأنها  االنتخابات  للجنة  �صك�ى  اإر�صال  وجرى 

تكرار تلك املخالفات ومل تتكرر. 
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  7/4 منطقة رام اهلل والبرية االنتخابية
قامت م�ؤ�ص�صة احلق يف تلك املنطقة االنتخابية بالرقابة على مراكز االقرتاع التالية: مدر�صة 
االأمري ح�صن الثان�ية )0425( ومدر�صة املاجدة الثان�ية )0426( ومدار�س امل�صتقبل )0473( 
ومدر�صة ه�اري ب� مدين االأ�صا�صية )0474( ومدر�صة بنات عزيز �صاهني الثان�ية )0475( 
ومدر�صة بنات رام اهلل الثان�ية )0476( ومدر�صة الرجاء االإجنيلية الل�ثرية )0477(، ووفقًا 
للتقارير املقدمة من مراقبي م�ؤ�ص�صة احلق ملن�صق ات�صالها فاإن عملية االقرتاع جرت بانتظام 

ووفقًا للقان�ن، ومع ذلك قد �صابها بع�س املخالفات وهي:

• ا�صتمرار الدعاية االنتخابية ل�صالح الق�ائم الثالثة املر�صحة )رام اهلل امل�صتقلة، رام 	
مراكز  ب�ابات  على  وبخا�صة  االقرتاع  مراكز  البلد( يف خمتلف  اأبناء  امل�صتقبل،  اهلل 
حتمل  وقبعات  مبالب�س  والظه�ر  الناخبني،  على  انتخابية  دعايات  وت�زيع  االقرتاع، 
جت�ب  االقرتاع  مراكز  خمتلف  يف  ج�الة  �صيارات  و�ص�هدت  كما  انتخابية،  �صعارات 
واإيابًا من  ت�صري ذهابًا  كانت  وقد  املر�صحة  الق�ائم  و�صعارات  اأعالم  ال�ص�ارع وحتمل 
اإىل  الناخبني  من  اأعداد  تنقل  اأخرى  �صيارات  و�ص�هدت  كما  االقرتاع،  مراكز  اأمام 

ومن مراكز االقرتاع خالل عملية االقرتاع.

• واملر�صى 	 االإعاقة  ذوي  االأ�صخا�س  احتياجات  املركزية  االنتخابات  جلنة  تاأخذ  مل 
وكبار ال�صن بعني االعتبار وبخا�صة يف اختيار مدر�صة بنات رام اهلل الثان�ية ومدر�صة 
املدار�س  االقرتاع يف  الأن حمطات  وذلك  اقرتاع،  االأ�صا�صية كمراكز  ب� مدين  ه�اري 
ت�صهيالت  دون  اإليها  لل��ص�ل  عالية  اأدراج  وج�د  مع  الثاين  الطابق  يف  تقع  املذك�رة 
االقرتاع  القان�ين يف  ال�صن من ممار�صة حقهم  وكبار  واملر�صى  االإعاقة  لتمكني ذوي 
بحرية، وتتحمل جلنة االنتخابات املركزية م�ص�ؤولية هذا اخللل الذي تكرر يف اختيار 

مراكز االقرتاع خالل العملية االنتخابية.

• الحظ مراقب� م�ؤ�ص�صة احلق ت�اجدًا غري مربر لعنا�صر من االأجهزة االأمنية يف حميط 	
بتاأمني  ر�صميًا  مكلف�ن  اأنهم  اإىل  ت�اجدهم  واأماكن  ُت�صري طبيعة  وال  االقرتاع،  مراكز 
مراكز االقرتاع، ومل يق�م�ا اأي�صًا باالإدالء باأ�ص�اتهم كم�اطنني عاديني خالل عملية 
يحمل�ن  كان�ا  االأمنية  االأجهزة  بع�س عنا�صر  اأن  كما والحظ مراقب� احلق  االقرتاع، 
انتخابية،  دعاية  ميار�ص�ن  ومنا�صرين  مر�صحني  بت�ص�ير  ويق�م�ن  ت�ص�ير  كامريات 
تخرق  اأن  �صاأنها  من  االأمنية  للعنا�صر  املربرة  غري  التحركات  تلك  فاإن  وباملح�صلة 

ق�اعد احلياد القان�ين لل�صلطة التنفيذية واأجهزتها االأمنية واأن ت�ؤثر �صلبًا على حرية 
الناخبني يف االإدالء باأ�ص�اتهم خالل عملية االقرتاع.

  8/4 منطقة اأريحا االنتخابية
قامت م�ؤ�ص�صة احلق يف تلك املنطقة االنتخابية بالرقابة على مركز االقرتاع اخلا�س مبدر�صة 
الثان�ية )0507( ومركز االقرتاع اخلا�س مبدر�صة ترا�صنطة )0508(  امللك  ه�صام بن عبد 
بانتظام  االقرتاع جرت  فاإن عملية  االت�صال  ملن�صق  املقدم من مراقبة احلق  التقرير  وح�صب 

ووفقًا للقان�ن ومع ذلك فقد �صابها بع�س املخالفات:

• ا�صتمرار الدعاية االنتخابية يف مدر�صة ه�صام بن عبد امللك وبخا�صة على ب�ابة مركز 	
منا�صرين  عليهم  يجل�س  الكرا�صي  من  وعدد  طاولتان  وج�د  �ص�هد  حيث  االقرتاع، 
لقائمة اال�صتقالل والتنمية ويق�م�ن بت�زيع دعايات انتخابية على الناخبني ويدقق�ن يف 
ه�ياتهم ال�صخ�صية ومن ثم يق�م�ن ب�صطب اأ�صمائهم من ال�صجالت التي بح�زتهم ومن 

ثم يعيدون لهم بطاقات اله�ية ويطلب�ن منهم الت�ص�يت ل�صالح اال�صتقالل والتنمية.

• ب�ابة مركز االقرتاع 	 الدعاية االنتخابية يف مدر�صة ترا�صنطة وبخا�صة على  ا�صتمرار 
حيث �ص�هد وج�د عدد من الطاوالت والكرا�صي لكل من منا�صري قائمة اأبناء اأريحا 
وقائمة اال�صتقالل والتنمية، حيث قام منا�صرون لكل من القائمتني املذك�رتني بت�زيع 
اإىل مركز االقرتاع، كما و�ص�هد وج�د  الناخبني لدى دخ�لهم  انتخابية على  دعايات 
�صيارات ج�الة ت�صري اأمام مراكز االقرتاع وحتمل �صعارات القائمتني، و�صيارات تعمل 
ل�صالح القائمتني تق�م بنقل الناخبني اإىل ومن مركز االقرتاع خالل عملية االقرتاع.  

  9/4 منطقة بيت حلم االنتخابية
قامت م�ؤ�ص�صة احلق يف تلك املنطقة االنتخابية بالرقابة على مراكز االقرتاع التالية: مدر�صة 
بطريركية الالتني الثان�ية )0519( ونادي اأرث�ذك�صي بيت جاال )0520( ومدر�صة ذك�ر وديع 
دعم�س االأ�صا�صية )1077( واجلمعية االأنط�انية اخلريية )0531( واالحتاد الن�صائي العربي 
)0533(، ووفقًا للتقرير املقدم من مراقبة م�ؤ�ص�صة احلق ملن�صق االت�صال فاإن عملية االقرتاع 
العملية االنتخابية يف  للقان�ن، ومع ذلك فقد �صاَب  جرت ب�صكل عام على نح� منتظم ووفقًا 

املراكز املذك�رة عدد من املخالفات وهي:
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• االنتخابية 	 املراكز  املر�صحة يف جميع  الق�ائم  االنتخابية من جميع  الدعاية  ا�صتمرار 
املر�صحني  من  انتخابية  دعايات  وت�زيع  االقرتاع،  مراكز  ب�ابات  على  وبخا�صة 
ومنا�صريهم على الناخبني، كما و�ص�هدت �صيارات ج�الة ت�صري اأمام مراكز االقرتاع 

حتمل �صعارات ودعايات انتخابية للق�ائم املر�صحة.

• املحطتني 	 داخل  نقالة  ه�اتف  وا�صتخدام  اإدخال  احلق  م�ؤ�ص�صة  مراقبة  ر�صدت 
وتقدمت  االقرتاع،  عملية  بداية  يف  الالتني  بطريركية  ملدر�صة  التابعتني   )4( و   )3(
عن  ال�صادرة  للتعليمات  املخالفة  هذه  ح�ل  حمطة  كل  مل�ص�ؤول  �صفهية  مبالحظات 

جلنة االنتخابات، وجرى التعامل مع تلك املخالفة ح�صب االأ�ص�ل، ومل تتكرر.

• ر�صدت مراقبة احلق قيام مراقبني دوليني من االحتاد االوروبي بزيارة مركز االقرتاع 	
اخلا�س مبدر�صة بطريركية الالتني، و�ص�ؤال م�ص�ؤول املركز عن عدد املقرتعني، وقام 
ال�اردة يف  لالأ�ص�ل  وذلك خالفًا  املقرتعني،  بعدد  مبا�صرة  باإبالغهم  املركز  م�ص�ؤول 
دليل اإجراءات االقرتاع والفرز الذي يحدد ت�اقيت زمنية وا�صحة لالإعالن عن عدد 
مماثاًل  طلبًا  رف�س  قد  املحطة  م�ص�ؤول  باأن  علمًا  االقرتاع،  ي�م  مدار  على  املقرتعني 
املحطة  م�ص�ؤول  اإطالع  �صعف  اإىل  ي�صري  مبا  املحليني،  املراقبني  من  اخل�ص��س  بهذا 

على دليل اإجراءات االقرتاع والفرز.

• ر�صدت مراقبة م�ؤ�ص�صة احلق اإدخال وا�صتخدام ه�اتف نقالة داخل املحطتني )1( و 	
)2( التابعتني لنادي اأرث�ذك�صي بيت جاال بداية عملية االقرتاع، وتقدمت مبالحظات 
�صفهية مل�ص�ؤول كل حمطة ح�ل هذه املخالفة للتعليمات ال�صادرة عن جلنة االنتخابات، 

وجرى التعامل مع تلك املخالفة ح�صب االأ�ص�ل، ومل تتكرر. 

10/4 منطقة اخلليل االنتخابية
التالية:  االقرتاع  مراكز  على  بالرقابة  االنتخابية  املنطقة  تلك  يف  احلق  م�ؤ�ص�صة  قامت 
للبنات  االأ�صا�صية  الريان  ومدر�صة   )0640( للبنني  الثان�ية  اجلعربي  علي  حممد  مدر�صة 
عابدين  خديجة  ومدر�صة   )0644( للبنات  الثان�ية  الدين  نا�صر  وداد  ومدر�صة   )0643(
بنت  خديجة  ومدر�صة   )0651( للبنات  الثان�ية  �صارة  ومدر�صة   )0645( للبنات  الثان�ية 
خ�يلد االأ�صا�صية للبنني )0654( ومدر�صة طارق بن زياد الثان�ية للبنني )0655( ومدر�صة 
 )0658( للبنات  الثان�ية  االأزور  بنت  خ�لة  ومدر�صة   )0656( للبنات  االأ�صا�صية  الزهراء 

م�ؤ�ص�صة  مراقبي  من  املقدمة  للتقارير  ووفقًا   .)0660( ال�صناعية  الثان�ية  اخلليل  ومدر�صة 
احلق ملن�صق ات�صالها فاإن عملية االقرتاع جرت ب�صكل عام بانتظام ووفقًا للقان�ن، ومع ذلك 
انتخاب  قان�ن  الأحكام  املخالفات  من  عدد  املذك�رة  املراكز  يف  االنتخابية  العملية  �صاب  قد 
االقرتاع  اإجراءات  ودليل  املركزية  االنتخابات  جلنة  وتعليمات  املحلية  الهيئات  جمال�س 

والفرز، جانب منها جدي وم�ؤثر، وهي: 

• االقرتاع 	 مركز  ب�ابة  على  املر�صحة  الق�ائم  جلميع  االنتخابية  الدعاية  ا�صتمرار 
التابع ملدر�صة �صارة الثان�ية للبنات، وعلى نح� اأكرث كثافة من قبل قائمة اال�صتقالل 
بجانب  وانت�صروا  املذك�رة  القائمة  الأن�صار  ال�صيارات  والتنمية، حيث و�صل عدد من 
ب�ابة املركز يف ال�صاعة )07:20( وهم يرتدون مالب�س وقبعات عليها �صعار القائمة 
االقرتاع،  مركز  �ص�ر  على  و�صع�ها  ثم  ومن  ال�صعار  ذات  حتمل  اأعالمًا  ورفع�ا 
منهم  ويطلب�ن  الناخبني  مع  ويتحدث�ن  الناخبني  باأ�صماء  �صجالت  يحمل�ن  وكان�ا 
الناخبني  اأ�صماء  ب�صطب  يق�م�ن  ثم  ومن  علنًا  والتنمية  اال�صتقالل  لقائمة  الت�ص�يت 
مركز  داخل  اإىل  املنا�صرين  من  جمم�عة  ودخلت  كما  بح�زتهم،  التي  الق�ائم  من 
غادرو  ثم  ومن  االنتخابية  والدعايات  بال�صعارات   )07:30( ال�صاعة  يف  االقرتاع 
املركز بعد اأن طلب منهم م�ص�ؤول املركز املغادرة، كما وقام اأن�صار الق�ائم االأخرى 

املركز.  انتخابية خارج  بت�زيع دعايات 

• ر�صد مراقب م�ؤ�ص�صة احلق يف مدر�صة الريان االأ�صا�صية للبنات يف ال�صاعة )09:30( 	
املركز،  داخل  والتنمية،  اال�صتقالل  قائمة  منا�صري  من  اأ�صخا�س  ع�صرة  نح�  ت�اجد 
واأمامهم طاوالت من  كان�ا يجل�ص�ن على كرا�صي  االنتخابية، حيث  بالدعاية  يق�م�ن 
اأثاث املدر�صة عليها ق�ائم باأ�صماء ناخبني كانت بح�زتهم ويرتدون قبعات عليها �صعار 
القائمة وقد و�صع اأحدهم علم فل�صطني عليه �صعار القائمة ب�صكل وا�صح على الطاولة، 
املخالفات  تلك  ب�صاأن  املركز  مل�ص�ؤولة  �صفهية  مبالحظات  احلق  مراقب  تقدم  وقد 
اأن  اإاّل  االنتخابية  الدعاية  ب�صاأن  املركزية  االنتخابات  وتعليمات جلنة  القان�ن  الأحكام 
م�ص�ؤولة املركز اأجابت باأن من حقهم ارتداء قبعات حتمل �صعارات انتخابية للتعريف 

عن اأنف�صهم واأن ت�اجدهم واحلالة تلك ال يعد داخل مركز االقرتاع!      

• كافة 	 ومنا�صري  ملر�صحي  كثيف  ت�اجد   )09:45( ال�صاعة  يف  احلق  مراقب  ر�صد 
�صكل  على  للبنات،  الثان�ية  الدين  نا�صر  وداد  مدر�صة  ب�ابة  على  االنتخابية  الق�ائم 
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�صفني متقابلني، وعلى نح� ُيعيق دخ�ل الناخبني اإىل مركز االقرتاع، وقد كان�ا يعط�ن 
مركز  داخل  وت�اجد  كما  دخ�لهم،  لدى  خمتلفة  انتخابية  دعايات  بطاقات  الناخبني 
واأمامهم  كرا�صي  على  يجل�ص�ن  والتنمية  اال�صتقالل  قائمة  من  منا�صرون  االقرتاع 
طاولتني من اأثاث املدر�صة عليها ق�ائم باأ�صماء ناخبني حيث يق�م�ن باحلديث معهم 

ومن ثم �صطب اأ�صمائهم من الق�ائم.

• ر�صد مراقب احلق يف ال�صاعة )10:15( ت�اجد منا�صرين لقائمة اال�صتقالل والتنمية 	
يرتدون  للبنات،  الثان�ية  عابدين  خديجة  ملدر�صة  التابع  االقرتاع  مركز  �صاحة  داخل 
قبعات حتمل �صعار القائمة ويق�م�ن بت�زيع بطاقات دعاية انتخابية على الناخبني داخل 
بتلك  املركز  مل�ص�ؤولة  �صفهية  مبالحظات  احلق  مراقب  فتقدم  االقرتاع،  مركز  �صاحة 

املخالفة اإال اأنها اأخربته باأنه ت�اجدوا اأكرث من مرة ومل ت�صتطع هي وال�صرطة منعهم.

• الثان�ية 	 اجلعربي  علي  حممد  مدر�صة  يف   )12:00( ال�صاعة  يف  احلق  مراقب  ر�صد 
مدونة  والتنمية  اال�صتقالل  قائمة  ا�صم  حتمل  اأزرق  حرب  بقلم  كتابات  وج�د  للبنني 
من  وت�اجد  املركز،  �صاحة  يف  االنتخابات  جلنة  و�صعتها  التي  الناخبني  ق�ائم  على 
بت�زيع  يق�م�ن  االقرتاع  مركز  ب�ابة  على  االنتخابية  الق�ائم  جميع  منا�صري  قبل 
دعايات انتخابية على الناخبني، وت�اجد منا�صرين لقائمة اال�صتقالل والتنمية داخل 
�صاحة مركز االقرتاع يجل�ص�ن على كرا�صي واأمامهم طاوالت خ�صبية وبح�زتهم ق�ائم 
من  اأ�صمائهم  ب�صطب  يق�م�ن  ثم  ومن  معهم  يتحدث�ن  كان�ا  حيث  ناخبني  باأ�صماء 

الق�ائم التي بح�زتهم وي�زع�ن على الناخبني دعايات انتخابية داخل املركز.

• اال�صتقالل 	 قائمة  ملنا�صري  كثيف  ت�اجد   )8:55( ال�صاعة  يف  احلق  مراقبة  ر�صدت 
والتنمية داخل �صاحة مركز االقرتاع التابع ملدر�صة طارق بن زياد الثان�ية للبنني يرتدون 
الناخبني،  انتخابية على  بت�زيع دعايات  القائمة ويق�م�ن  �صعار  مالب�س وقبعات حتمل 
فتقدمت مراقبة احلق مبالحظات �صفهية مل�ص�ؤول املركز بتلك املخالفة وطلب منهم اإزالة 

مظاهر الدعاية االنتخابية داخل مركز االقرتاع اإاّل اأنهم ا�صتمروا يف املخالفة.

• قائمة 	 منا�صري  من  فتيات  ثالث  قيام   )10:30( ال�صاعة  يف  احلق  مراقبة  ر�صدت 
�صعار  حتمل  مل�صقات  �صكل  على  انتخابية  دعايات  بت�زيع  يقمن  والتنمية  اال�صتقالل 
القائمة على الناخبني داخل �صاحة مركز االقرتاع التابع ملدر�صة طارق بن زياد، كما 
ور�صدت اأي�صًا بذات ال�قت عملية ا�صتغالل لالأطفال يف الدعاية االنتخابية من خالل 

مركز  داخل  الناخبني  على  االنتخابية  القائمة  لذات  املل�صقات  ذات  بت�زيع  قيامهم 
االقرتاع.  

• ر�صدت مراقبة احلق يف ال�صاعة )11:15( قيام منا�صري خمتلف الق�ائم االنتخابية 	
الناخبني داخل �صاحة مركز اقرتاع  املر�صحة بت�زيع مل�صقات دعايات انتخابية على 

للبنات. االأ�صا�صية  مدر�صة الزهراء 

• بنت 	 خديجة  مدر�صة  �صاحة  وبداخل   )12:00( ال�صاعة  يف  احلق  مراقبة  ر�صدت 
ال�طني  »االحتاد  هيئة  من  اثنني  حملَيني  مراقَبني  وج�د  للبنني  االأ�صا�صية  خ�يلد 
جلنة  عن  �صادرة  حملي  مراقب  بطاقة  يحمالن  الرقابية،  االأهلية«  امل�ؤ�ص�صات  لتجمع 
اال�صتقالل  قائمة  ل�صالح  علنية  انتخابية  بدعاية  ويق�مان  املركزية،  االنتخابات 
طاولة  اأمام  ويجل�صان  االنتخابية،  القائمة  �صعار  حتمل  قبعات  ويرتديان  والتنمية، 
االنتخابية!  القائمة  ذات  ل�صالح  االنتخابية  الدعاية  مبمار�صة  تق�م  املركز  داخل 
وتقدمت مراقبة احلق مبالحظات �صفهية مل�ص�ؤول املركز ب�صاأن تلك املخالفة وطالبت 
جلنة  م�صرف  باأن  اأخربها  املركز  م�ص�ؤول  اأن  اإاّل  املركز  �صاحة  من  الطاولة  باإزالت 
داخل  معينة  اأماكن  يف  م�صم�حة  االنتخابية  الدعاية  باأن  اأخربه  املركزية  االنتخابات 
بت�زيع  الق�ائم املر�صحة  باقي  اأي�صًا قيام  مركز االقرتاع! كما ور�صدت مراقبة احلق 

دعايات انتخابية على الناخبني داخل مركز االقرتاع املذك�ر.

• مل�صقات 	 حتمل  زرقاء  �صيارة  دخ�ل   )12:40( ال�صاعة  يف  احلق  مراقبة  ر�صدت 
التابعة  االقرتاع  مركز  �صاحة  اإىل  ع�صرية  مدينة  اخلليل  لقائمة  انتخابية  و�صعارات 

ملدر�صة خديجة بنت خ�يلد وتق�م بدعاية انتخابية.

•  مل تاأخذ جلنة االنتخابات املركزية احتياجات االأ�صخا�س ذوي االإعاقة واملر�صى وكبار 	
ال�صن بعني االعتبار يف اختيار مدر�صة اخلليل الثان�ية ال�صناعية كمركز اقرتاع، الأن 
حمطات االقرتاع يف املدر�صة املذك�رة تقع يف الطابق الثاين مع وج�د اأدراج لل��ص�ل 
اإليها دون ت�صهيالت لتمكينهم من ممار�صة حقهم القان�ين يف االقرتاع، وتتحمل جلنة 

االنتخابات م�ص�ؤولية هذا اخللل الذي تكرر خالل العملية االنتخابية. 
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5. ت��سيات م�ؤ�س�سة احلق للجنة االنتخابات املركزية
اإدارة كافة مفا�صل ومراحل  ال �صك اأن جلنة االنتخابات املركزية قد بذلت جه�دًا كبرية يف 
اإرادة الناخب  االنتخابات املحلية واالإ�صراف عليها ل�صمان نزاهتها و�صفافيتها وتعبريها عن 
يف  ومتجان�صة  واحدة  ك�حدة  االنتخابية  العملية  م�صهد  ات�صم  وقد  احلرة،  الفل�صطيني 
وعقبات  �صع�بات  االنتخابات  جلنة  واجهت  فقد  ال�قت  وبذات  بذلك،  العام  واإطاره  قراءته 
من  ُيعانيه  وما  املكملة  وت�صريعاته  القان�ن  طليعتها  يف  وقف  االنتخابي  للم�صهد  اإدارتها  يف 
وفنية،  اإجرائية  طبيعة  ذات  اأخرى  وعقبات  االأر�س،  على  التطبيق  يف  واإ�صكاليات  ثغرات 
لق�اعد  خالفًا  االنتخابي  امل�صهد  يف  االأمنية  واأجهزتها  التنفيذية  ال�صلطة  قبل  من  وتدخالت 
املركزية يف ح�صم بع�س  االنتخابات  االأحيان من قبل جلنة  وتلك�ؤ يف بع�س  والقان�ن،  احلياد 

االإ�صكاليات ب�صرامة �صمانًا لعدم ا�صتمرارها على مدار امل�صهد االنتخابي. 

االنتخابات  اإدارة  يف  االنتخابات  جلنة  جه�د  عاليًا  تقدر  واإذ  احلق  م�ؤ�ص�صة  فاإن  وبذلك، 
املحلية لعام 2012 واالإ�صراف عليها بكافة مفا�صلها ومراحلها ك�حدة واحدة، فاإنها تتقدم 
االنتخابية  العملية  على  امليدانية  رقابتها  ح�صيلة  من  الت��صيات  من  بعدد  اللجنة  اإىل 

ب�صاأنها: الالزم  املقت�صى  اتخاذ  وتبعًا  لدرا�صتها 

11 التنفيذية1. ال�سلطة1 خروج1 م�س�ألة1 مبت�بعة1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 قي�م1 �سرورة1
عن1قواعد1احلي�د1الق�نوين1من1خالل1القرارات1التي1�سدرت1بدمج1وتعديل1
بت�ريخ1 الوزراء1 جمل�س1 قرار1 �سدور1 بعد1 وحتديدا1ً حملية،1 هيئ�ت1 ت�سنيف1
12012/7/10ب�الإعالن1ر�سمي�1ًعن1اإجراء1االنتخ�ب�ت1املحلية1وحتديد1موعده�1
التنفيذية1 ال�سلطة1 من1 التدخل1 اأ�سك�ل1 من1 �سكل1 اأي1 الأن1 وذلك1 الزمني،1
وميكن1 االنتخ�بية.1 العملية1 وم�سداقة1 و�سف�فية1 بنزاهة1 تلك1مي�س1 واحل�لة1
الق�نون1 على1 تعديل1 الإجراء1 املخت�سة1 للجهة1 تو�سي�ت1 اقرتاح1 هن�1 للجنة1

امل�س�ألة. تلك1 على1 الت�أكيد1 ب�ب1 من1
ت��سيات م�ؤ�س�سة احلق 

املركزية للجنة االنتخابات 
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ت��سيات م�ؤ�س�سة احلق للجنة االنتخابات املركزية

21 الأحك�م1. الكبري1 واالنته�ك1 اخلرق1 حجم1 االنتخ�ب�ت1 تلحظ1جلنة1 اأن1 �سرورة1
عن1 ال�س�درة1 والتعليم�ت1 الق�نون1 يف1 عليه�1 املن�سو�س1 االنتخ�بية1 الدع�ية1
وو�س�ئل1 االنرتنت1 وا�ستخدام1 اخل�سو�س،1 بهذا1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1
وذلك1 االنته�ك،1 هذا1 تعزيز1 يف1 املتطورة1 االإلكرتونية1 االجتم�عي1 التوا�سل1
االقرتاع،1 عملية1 مدار1 وعلى1 االنتخ�بي1 ال�سمت1 يوم1 ويف1 االقرتاع1 يوم1 قبل1
مواجهة1 يف1 وح�سم1 �سرامة1 اأكرث1 اإجراءات1 اللجنة1 من1 يتطلب1 الذي1 االأمر1
اإمك�نية1 ودرا�سة1 ال�سعيد،1 هذا1 على1 وتعليم�ته�1 الق�نون1 اأحك�م1 منتهكي1
القوائم1 جميع1 التزام1 على1 ين�س1 الق�نون1 على1 تعديل1 مقرتح1 تقدمي1

اللجنة.1 اإ�سراف1 عليه1حتت1 التوقيع1 يجري1 �سرف1 االنتخ�بية1مبيث�ق1

31 ق«1. �سرورة1قي�م1جلنة1االنتخ�ب�ت1املركزية1ب�لوقوف1ملي�1ًاأم�م1االنته�ك1»املُن�سَّ
االقرتاع1خالل1 مراكز1 يف1خمتلف1 االأمنية1 االأجهزة1 من1 عن��سر1 نفذه1 الذي1
بت�ريخ1 جرت1 التي1 االأمن1 وقوى1 ال�سرطة1 الأفراد1 امل�سبق1 االإقرتاع1 عملية1
1،2012/10/18وحم�والتهم1الت�أثري1على1حرية1وتوجه�ت1وخي�رات1الن�خبني1
بو�س�ئل1واأ�سك�ل1خمتلفة،1واأهمية1قي�م1اللجنة1بدرا�سة1مربر1وجدوى1�سمول1
االقرتاع1 مراكز1 ت�أمني1 اأن1 ظل1 يف1 االأمنية1 االأجهزة1 لك�فة1 امل�سبق1 االقرتاع1
رقم1 الرئ��سي1 القرار1 اأن1 كم�1 فقط،1 ال�سرطة1 ع�تق1جه�ز1 على1 يقع1 اأن1 ينبغي1
االأمن1 وقوى1 ال�سرطة1 الأفراد1 امل�سبق1 ب�القرتاع1 اخل��س1 12010 ل�سنة1 1)124(
املركزية1 االنتخ�ب�ت1 اإىل1وقفة1ومراجعة1وتو�سي�ت1مقدمة1من1جلنة1 يحت�ج1
اأ�س��س1ق�نوين1يربره1على1االإطالق. 1 اأيِّ اإىل1 بهذا1اخل�سو�س1كونه1ال1ي�ستند1

41 التي1. ال�سالحي�ت1 اأم�م1 مطواًل1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 وقوف1 �سرورة1
البداية«1 »حم�كم1 بــــ1 املحلية1 الهيئ�ت1 جم�ل�س1 انتخ�ب1 ق�نون1 ُينيطه�1
ظل1 يف1 املحلية،1 للهيئ�ت1 االنتخ�بية1 الطعون1 نظر1 يف1 خمت�سة1 كمح�كم1
على1 البداية1 حم�كم1 عن1 �سدرت1 التي1 واملت�س�ربة1 املتن�ق�سة1 االجته�دات1
هذا1ال�سعيد،1وكذلك1احل�ل1ب�س�أن1االجته�د1ال�س�دم1الذي1�سدر1عن1حمكمة1
املحيطة1 واملن�طق1 دورا1 منطقة1 يف1 املحلية1 االنتخ�ب�ت1 ب�س�أن1 العلي�1 العدل1
نظر1 ب�إح�لة1 بتو�سي�ته�1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 تتقدم1 اأن1 واأهمية1 به�،1

ق�س�ي�1 )حمكمة1 اإىل1 االنتخ�بية1 ب�لطعون1 املتعلقة1 االخت�س��س�ت1 ك�مل1
الع�مة. االنتخ�ب�ت1 ق�نون1 االنتخ�ب�ت(1على1غرار1م�1عليه1احل�ل1يف1

51 �سرورة1اأن1تتقدم1جلنة1االنتخ�ب�ت1املركزية1بتو�سي�ته�1ب�س�أن1بع�س1ال�سروط1.
ت�سجيل1 ب�س�أن1 املحلية1 الهيئ�ت1 جم�ل�س1 انتخ�ب1 ق�نون1 يف1 الواردة1 الق��سية1
م�1 خم�لفته�،1 ح�ل1 ب�أكمله�«1 »الق�ئمة1 ت�سجيل1 ورف�س1 االنتخ�بية1 القوائم1
ومع�جلته�1 االأ�س��س،1 هذا1 على1 القوائم1 من1 العديد1 ت�سجيل1 رف�س1 اإىل1 اأدى1
الوارد1 التوجه1 ذات1 على1 ي�سري1 الذي1 الع�مة1 االنتخ�ب�ت1 ق�نون1 يف1 اأي�س�1ً
جلنة1 تقوم1 اأن1 اأي�س�1ً االأهمية1 من1 ف�إنه1 وكذلك1 املحلية،1 الهيئ�ت1 ق�نون1 يف1
على1 والطعن1 االعرتا�س1 اإجراءات1 ب�س�أن1 تو�سي�ته�1 بتقدمي1 االنتخ�ب�ت1
الوا�سحة1 غري1 االنتخ�بية1 القوائم1 ت�سجيل1 طلب�ت1 برف�س1 اللجنة1 قرارات1
بهذا1 احل�ل1 عليه1 مل�1 خالف�1ً املحلية،1 الهيئ�ت1 جم�ل�س1 انتخ�ب1 ق�نون1 يف1
مواعيد1 ب�س�أن1 اأي�س�1ً وتو�سي�ته�1 الع�مة،1 االنتخ�ب�ت1 ق�نون1 يف1 اخل�سو�س1
ت�س�رب�1ً اأحدثت1 والتي1 االنتخ�ب�ت1 ال�س�درة1عن1جلنة1 القرارات1 على1 الطعن1

ال�سعيد. هذا1 على1 البداية1 اجته�دات1حم�كم1 وا�سح�1ًيف1

61 الق�نونية1. االجراءات1 مبراجعة1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 قي�م1 �سرورة1
تو�سي�ته�1 وتقدمي1 »ب�لتزكية«1 الواحدة1 االنتخ�بية1 الق�ئمة1 بفوز1 اخل��سة1
واإمك�نية1 االنتخ�بي1 امل�سهد1 يف1 الوا�سع1 انت�س�ره�1 ظل1 يف1 اخل�سو�س1 بهذا1
ال�سلطة1 قبل1 من1 وا�سعة1 لتدخالت1 كق�عدة1 حتديدا1ً امل�س�ألة1 هذه1 ا�ستغالل1
الع�ئلي1 الط�بع1 ذات1 التدخالت1 على1 عالوة1 املختلفة1 واأجهزته�1 التنفيذية1
االنتخ�بية.11 العملية1 من1 احلقيقي1 واملغزى1 املفهوم1 ح�س�ب1 على1 والع�س�ئري1

71 الق�نونية1. االإجراءات1 مبراجعة1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 تقوم1 اأن1 �سرورة1
�سديد1 ق�نوين1 نق�س1 من1 ُتع�ين1 والتي1 التكميلية1 ب�النتخ�ب�ت1 اخل��سة1
والقي��س1 االجته�د1 من1 كثري1 اإىل1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 معه1 �ست�سطر1
عليه�1 ُيفر�س1 وقد1 اخل�سو�س،1 بهذا1 الق�نونية1 الن�سو�س1 و�سعف1 قلة1 اأم�م1
اجته�دات1ق�س�ئية1يف1ظل1جتربة1مريرة1خ��سته�1على1هذا1ال�سعيد،1ولذلك1

ملحة.1 �سرورة1 ب�ت1 التو�سي�ت1 وتقدمي1 واملراجعة1 التقييم1 ف�إن1
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ت��سيات م�ؤ�س�سة احلق للجنة االنتخابات املركزية

81 املتمثل1يف1. بدرا�سة1وتقييم1اخللل1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 اأن1تقوم1جلنة1 �سرورة1
يف1 ال�سن1 وكب�ر1 واملر�سى1 االإع�قة1 ذوي1 الن�خبني1 الحتي�ج�ت1 مراع�ته�1 عدم1
اختي�ر1عدد1من1مراكز1االقرتاع،1يف1ظل1تواجد1حمط�ت1االقرتاع1يف1الط�بق1
الث�ين،1مع1وجود1اأدراج1ع�لية1للو�سول1اإليه�،1ودون1توفر1اأية1ت�سهيالت1لذوي1
من1مم�ر�سة1 منهم1 عدد1 حرم�ن1 اإىل1 اأدى1 م�1 ال�سن،1 وكب�ر1 واملر�سى1 االإع�قة1
واالحتي�ط�ت1 االإجراءات1 ك�فة1 اتخ�ذ1 وب�لت�يل1 االقرتاع،1 يف1 الق�نوين1 حقه1

امل�ستقبل. تكرار1هذا1اخللل1اجلدي1يف1 الالزمة1بهدف1�سم�ن1عدم1

91 يف1. امل�سوؤولني1 بع�س1 قي�م1 عملية1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 مراجعة1 �سرورة1
تفقدية«1 »بجوالت1 �سي��سيني1 وم�سوؤولني1 وحم�فظني1 التنفيذية1 ال�سلطة1
الأحك�م1 ومب��سرا1ً وا�سح�1ً انته�ك�1ً ي�سكل1 مب�1 االقرتاع،1 مراكز1وحمط�ت1 على1
مقبول1 وغري1 مربر1 غري1 وتعدي�1ً املحلية،1 الهيئ�ت1 جم�ل�س1 انتخ�ب1 ق�نون1
فهذا1 الق�نون،1 اأحك�م1 يف1 �سراحة1 عليه�1 املوؤكد1 احل�سرية1 �سالحي�ته�1 على1

م�ستقباًل.1 تكراره1 لعدم1 التو�سي�ت1 وتقدمي1 للمراجعة1 يحت�ج1 االنته�ك1

ُي�سري101.1 الرق�بي1 التقرير1 اأن1هذا1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 تلحظ1جلنة1 اأن1 �سرورة1
وموظفي1 م�سوؤويل1 اأداء1 يف1 وملحوظ1 وا�سح1 �سعف1 اإىل1 عديدة1 مواطن1 يف1
الق�نون1 ب�أحك�م1 جيدا1ً اإمل�مهم1 وعدم1 االقرتاع،1 وحمط�ت1 مراكز1 من1 عدد1
اإجراءات1االقرتاع1والفرز،1 والتعليم�ت1ال�س�درة1عن1جلنة1االنتخ�ب�ت1ودليل1
وهذه1م�س�ألة1حتت�ح1اإىل1مراجعة1ووقفة1جدية1من1جلنة1االنتخ�ب�ت،1واإيالء1

م�ستقباًل.1111 املوظفني1 وتدريب1 بت�أهيل1 االهتم�م1 من1 املزيد1

مراكز111.1 »م�سوؤويل1 �سعف1 اأن1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 تلحظ1 اأن1 �سرورة1
االقرتاع«1يف1ال�سيطرة1على1�س�ح�ت1وبواب�ت1مراكز1االقرتاع،1و�سعف1اطالع1
وافتق�ر1 والفرز،1 االقرتاع1 اإجراءات1 ودليل1 اللجنة1 تعليم�ت1 على1 منهم1 عدد1
»الإجراءات1 االقرتاع1 مراكز1 على1 وم�سرفيه�1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1
بهدف1 املحلية1 الهيئ�ت1 جم�ل�س1 انتخ�ب1 ق�نون1 يف1 واردة1 وفّع�له«1 �س�رمة1
مراكز1 خمتلف1 يف1 فيه�1 والتم�دي1 االنتخ�بية1 الدع�ية1 ال�ستمرار1 حد1 و�سع1
القوائم1االنتخ�بية1قد1�س�هم1 االقرتاع1من1قبل1وكالء1ومر�سحي1ومن��سري1

عملية1 مدار1 على1 وانت�س�ره1 االنته�ك1 هذا1 امتداد1 يف1 ومب��سر1 وا�سح1 ب�سكل1
الع�ديني. للمواطنني1 الع�م1 االقرتاع1

�سجالت121.1 ن�سر1 تلك�أت1يف1 قد1 اأنه�1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 تلحظ1جلنة1 اأن1 �سرورة1
عدد1 يف1 ظ�هر«1 »مك�ن1 يف1 تن�سره1 ومل1 لالأمن1 امل�سبق1 االقرتاع1 يف1 الن�خبني1
حظر1 ح�سم1 يف1 اأي�س�1ً تلك�أت1 قد1 واأنه�1 للق�نون،1 خالف�1ً االقرتاع1 مراكز1 من1
اإىل1 اإىل1داخل1حمط�ت1االقرتاع1والذي1امتد1 النق�لة1نه�ئي�1ً اإدخ�ل1الهواتف1
حمط�ت1 موظفي1 لدى1 ت�سوي�س�1ً اأحدث1 الذي1 االأمر1 االقرتاع،1 عملية1 قبيل1
حمط�ت1 بع�س1 يف1 انته�ك�ت1 ظهور1 اإىل1 النه�ئية1 ب�ملح�سلة1 واأدى1 االقرتاع،1
بعد1 االقرتاع1 ورقة1 بت�سوير1 الن�خبني1 من1 عدد1 بقي�م1 متثلت1 االقرتاع1
ح�سم1 يف1 تلك�أت1 قد1 واأنه�1 االقرتاع،1 �سندوق1 يف1 و�سعه�1 وقبل1 عليه�1 الت�أ�سري1
االقرتاع1 عملية1 خالل1 االقرتاع1 حمط�ت1 اإىل1 نه�ئي�1ً ال�سالح1 اإدخ�ل1 حظر1
اأن1اإجراءات1االقرتاع1امل�سبق1لقوى1االأمن1ال�س�درة1 امل�سبق1لقوى1االأمن1رغم1
الذي1 االأمر1 االإجراء،1 هذا1 �سراحة1 حتظر1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 عن1
االقرتاع1خالل1 اإىل1حمط�ت1 ب�ل�سالح1 الن�خبني1 من1 عدد1 دخول1 عليه1 ترتب1
اللجنة1 تعليم�ت1 اأن1 اأي�س�1ً يبدو1 وفيم�1 االأمن،1 لقوى1 امل�سبق1 االقرتاع1 عملية1
مع1 التع�مل1 واإجراءات1 كيفية1 يف1 االقرتاع1 وحمط�ت1 مراكز1 م�سوؤويل1 اإىل1
و�س�ئل1االعالم1يف1تغطية1العملية1االنتخ�بية1مل1تكن1وا�سحة1ب�ل�سكل1الك�يف1
اإىل1 وب�لنتيجة1 اأ�س��س�ً،1 بع�سهم1 ُيع�ين1منه1 الذي1 زاد1من1�سعف1االطالع1 مب�1
مراجعة1 اإىل1 يحت�ج1 الذي1 االأمر1 ال�سعيد،1 هذا1 على1 الفو�سى1 من1 نوع1 وجود1

االنتخ�ب�ت. قبل1جلنة1 من1 وتقييم1

البط�ق�ت131.1 الكبري1من1 العدد1 اأن1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 اأن1تلحظ1جلنة1 �سرورة1
التي1اأ�سدرته�1للمر�سحني1ووكالئهم1قد1اأحدث1نوع�1ًمن1الفو�سى1واالإرب�ك1
بنتيجة1ت�سرف�تهم1وحترك�تهم1يف1عدد1من1مراكز1وحمط�ت1االقرتاع1خالل1
الرق�بية1 للهيئ�ت1 اعتم�ده�1 ب�أن1 اأي�س�1ً تلحظ1 واأن1 االنتخ�بية،1 العملية1
املحليني،1 للمراقبني1 الرق�بية1 البط�ق�ت1 من1 كبريا1ً عددا1ً واإ�سداره�1 املحلية1
اأن1بع�س1 مل1ُيق�بله1رق�بة1فعلية1ُتذكر1من1قبل1تلك1الهيئ�ت1ومراقبيه�،1كم�1
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مبم�ر�سة1 بقي�مهم1 واملو�سوعية1 احلي�د1 قواعد1 خرقوا1 قد1 املحليني1 املراقبني1
خالف�1ً ومر�سحيه�1 االنتخ�بية1 القوائم1 بع�س1 ل�س�لح1 االنتخ�بية1 الدع�ية1
املراقبني1املحليني1ال�س�درة1عن1جلنة1االنتخ�ب�ت،1 للق�نون1واإجراءات1اعتم�د1
جلنة1 قبل1 من1 وتقييم1 مراجعة1 اإىل1 وحتت�ج1 االأهمية1 ب�لغة1 امل�س�ئل1 وهذه1

املركزية.1 االنتخ�ب�ت1

اخلطورة141.1 يف1 غ�ية1 م�س�ألة1 مبت�بعة1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 قي�م1 �سرورة1
االنتخ�ب�ت1 على1جمري�ت1 الرق�بية1 عمليته�1 �سي�ق1 يف1 احلق1 موؤ�س�سة1 واجهت1
واملر�سحني1 الوكالء1 بع�س1 من1 �سك�وى1 »احلق«1 تلقي1 يف1 وتتمثل1 املحلية،1
ومن��سريهم1توؤكد1وقوع1»جرائم1ر�سوة«1خالل1العملية1االنتخ�بية1من1خالل1
توزيع1اأموال1وبط�ق�ت1�سحن1لله�تف1اخلليوي1ل�سراء1االأ�سوات،1وعلى1الرغم1
اخلطري،1 االنته�ك1 هذا1 مثل1 وقوع1 ت�أكيد1 ت�ستطيع1 ال1 احلق1 موؤ�س�سة1 اأن1 من1
1من1تق�رير1مراقبيه�،1اإاّل1اأن1»احلق«1 نظرا1ًلعدم1م�س�هدته1وعدم1وروده1يف1اأيٍّ
مبنتهى1 امل�س�ألة1 هذه1 املركزية1 االنتخ�ب�ت1 جلنة1 ت�أخذ1 اأن1 االأهمية1 من1 ترى1
وال1 تو�سي�ته�،1 تقدمي1 ويف1 االنتخ�بية1 العملية1 ملجري�ت1 تقييمه�1 يف1 ية1 اجلدِّ
بع�س1 يف1 اأي�س�1ً ر�س�وى1 وقوع1 اإىل1 ُت�سري1 »للحق«1 �سك�وى1 توارد1 ظل1 يف1 �سيم�1
بداخله�1 التوازن�ت1 خريطة1 تغيري1 بهدف1 املنتخبة1 املحلية1 الهيئ�ت1 جم�ل�س1

روؤ�س�ئه�.11       اختي�ر1 عملية1 اإىل1 و�سواًل1
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بيان ت��سيحي      
2012/10/04

الهيئات  جمال�س  انتخابات  الإجراء  والفنية  القان�نية  والرتتيبات  اال�صتعدادات  انتهاء  مع 
مناطق  دمج  بطلبات  متعلقة  ر�صائل  االنتخابات  جلنة  ت�صل   2010/10/20 يف  املحلية 
وطلبات بتعديل يف مناطق انتخابية، كما يتم منا�صدة يف ال�صحف ح�ل تعديالت حمددة 

يف قان�ن االنتخابات.

وترج� اللجنة اأن ت��صح اأن اأحد املعايري الدولية لنزاهة االنتخابات ترتكز على عدم عمل 
الهيئات  اأو طبيعة جمال�س هذه  الهيئات املحلية واملناطق االنتخابية  اأي تعديل على حدود 
بعد �صدور قرار باإجراء االنتخابات. وت�صري هذه املعايري على االنتخابات التي �صتجري يف 
2012/10/20 واالنتخابات التكميلية املقرر اجراوؤها يف 2012/11/24 باعتبارها عملية 
انتخابية واحدة. ولهذا تتطلع اللجنة اإىل جميع املعنيني من ف�صائل وكتل انتخابية واأهايل 
عملية  يف  ودعمها  اللجنة  وم�صاندة  االأمر  هذا  تفهم  املعنية  واجلهات  املختلفة  التجمعات 

النزاهة - والتي هي االأ�صا�س يف اأي عملية انتخابية.
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بيان ت��سيحي من جلنة االنتخابات ح�ل االنتخابات املحلية يف دورا واملناطق املحيطة بها     
2012/10/15

منذ مت اتخاذ قرار جمل�س ال�زراء الإجراء انتخابات حملية بتاريخ 2012/10/20 وجلنة االنتخابات حت�صر للعملية بكل 
اإجراء  تاأكيدا لع�دة العملية الدميقراطية يف فل�صطني - ول� ب�صكل جزئي- مدركني �صع�بة  اأوتيت من طاقة وذلك  ما 

االنتخابات يف قطاع غزة يف املرحلة احلالية.
ومن اأبرز حيثيات العملية االنتخابية ه� عدم اإجراء تعديل يف حدود املناطق االنتخابية خالل فرتة التح�صري لها وحتى 
اأية  فاإن  الدولية  املعايري  و�صمن  مقاعدها.  وعدد  املحلية  الهيئات  وت�صنيف  الدمج  عمليات  ي�صمل  والتعديل  نهايتها. 
تعديالت – بغ�س النظر عن اأ�صبابها وم�صبباتها، تعترب من اأخطر االإجراءات التي ت�ؤدي اإىل فقدان م�صداقية العملية 

االنتخابية والتي تعترب من �صمن امل�ص�ؤوليات االأ�صا�صية للجنة االنتخابات املركزية.
وعلمت  لها.  قرى جماورة  عدة  مع  دورا  بلدية  دمج  اإىل  تدع�  ال�زراء  مداوالت يف جمل�س  2012 جرت  اأيل�ل   11 ويف 
اللجنة بذلك من قبل وزير احلكم املحلي. وات�صلت اللجنة برئا�صة ال�زراء والتي تفهمت اأهمية عدم اجراء اأي تعديل 
خالل العملية االنتخابية. وعلى هذا االأ�صا�س مت اال�صتمرار باعتبار دورا هيئة حملية منفردة. وتر�صح فيها اأربعة ق�ائم 

انتخابية. كما فازت قائمتان بالتزكية يف قريتي دير رازح وخر�صا املجاورة لدورا.
وبتاريخ 2012/10/3 تقدمت جلنة ت�صيري اأعمال جمل�س بلدي دورا برفع ق�صية اأمام حمكمة العدل العليا تطلب فيها 
والقرى  دورا  بدمج   2012 اأيل�ل   11 بتاريخ  ال�زراء" ال�صادر  جمل�س  "قرار  دعته  ما  بتنفيذ  االنتخابات  جلنة  اإلزام 
املحيطة بها. واأخذت املحكمة مبا ورد من املدعي وقررت ت�قيف كافة القرارات املطع�ن فيها ملدة اأربعة اأ�صابيع مبا فيها 

قرار اجراء االنتخابات يف دورا.
االنتخابات  تاأجيل   - املدعية  اجلهة  مدعيات  وفق   - يت�صمن  ال�زراء  قرار من جمل�س  اأي  تت�صلم  اللجنة مل  اأن  وحيث 
يف دورا اأو قرارا بدجمها مع القرى املجاورة فقد ارتاأت اللجنة متابعة امل��ص�ع قان�نيا ولهذا الغر�س وبناء على طلب 
اللجنة قامت االأمانة العامة ملجل�س ال�زراء بتزويد اللجنة بكتاب بتاريخ 10 ت�صرين اأول 2012 ي�ؤكد فيه عدم �صدور اأي 
اأو تاأجيل االنتخابات فيها. وا�صتنادا اإىل ذلك الكتاب تقدمت اللجنة  قرار من جمل�س ال�زراء يتعلق بدمج بلدية دورا 
اىل حمكمة العدل العليا بطلب عقد جل�صة خا�صة وم�صتعجلة الإعادة النظر يف قرارها املذك�ر وتداولت حمكمة العدل 

العليا يف امل��ص�ع �صباح االثنني 201/10/15 وقررت رد طلب جلنة االنتخابات املركزية.
اإثر ذلك اجتمعت جلنة االنتخابات املركزية بكامل هيئتها لتدار�س قرار املحكمة واأثره على العملية االنتخابية.  وعلى 
وبالرغم اأن اللجنة ترى يف قرار حمكمة العدل العليا م�صا�صا بج�هر العملية االنتخابية وم�صداقيتها اإال اأنها جتد نف�صها 

م�صطرة اىل تنفيذ القرار وبناء عليه قررت اللجنة ما يلي:
1( اإيقاف العملية االنتخابية يف دورا والقرى املحيطة بها واعتبار كافة طلبات الرت�صح فيها ملغاة حكما.

2( الطلب من ممثلي الق�ائم االنتخابية يف دورا ب�قف احلمالت الدعائية ف�را.
3( اعتبار طلبات الرت�صح يف القرى املجاورة لدورا: خر�صا ودير رازح ملغاة حكما.

واأخريا تاأمل جلنة االنتخابات املركزية من امل�اطنني عامة ويف دورا والقرى املجاورة ب�صكل خا�س تفهمها لالإجراءات 
املناطق من ممار�صة  امل�اطن�ن يف هذه  يتمكن  اأن  وتاأمل  امل��ص�ع.  ومتابعة  اللجنة يف معاجلة  اتخذتها  التي  القان�نية 

حقهم الدميقراطي يف اختيار ممثليهم يف الهيئات املحلية يف اأقرب فر�صة ممكنة. 

مرفق 7



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

89 88

مرفقات التقرير

مرفق 9مرفق 8 



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

91 90

مرفقات التقرير

مرفق 10-2مرفق 1-10



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

93 92

مرفقات التقرير

مرفق  12مرفق  11



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

95 94

مرفقات التقرير

مرفق  14مرفق  13



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

97 96

مرفقات التقرير

مرفق 16-1مرفق 15



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

99 98

مرفقات التقرير

مرفق 16-3مرفق 2-16



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

101 100

مرفقات التقرير

مرفق 17-2مرفق 1-17



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

103 102

مرفقات التقرير

مرفق 18-2مرفق 1-18



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

105 104

مرفقات التقرير

مرفق 20مرفق 19



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

107 106

مرفقات التقرير

مرفق 22مرفق 21



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

109 108

مرفقات التقرير

مرفق 24مرفق 23



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

111 110

مرفقات التقرير

مرفق 26مرفق 25



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

113 112

مرفقات التقرير

مرفق 28-1مرفق 27



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

115 114

مرفقات التقرير

مرفق 29مرفق 2-28



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

117 116

مرفقات التقرير

مرفق 31مرفق 30



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

119 118

مرفقات التقرير

مرفق 33مرفق 32



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

121 120

مرفقات التقرير

مرفق 35مرفق 34



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

123 122

مرفقات التقرير

مرفق 37مرفق 36



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

125 124

مرفقات التقرير

مرفق 39مرفق 38



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

127 126

مرفقات التقرير

مرفق 41مرفق 40



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

129 128

مرفقات التقرير

مرفق 43مرفق 42



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

131 130

مرفقات التقرير

مرفق 45مرفق 44



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

133 132

مرفقات التقرير

مرفق 46
بي

رقا
ق ال

حل
ة ا

س�س
م�ؤ�

ير 
قر

ت
 20

12
ام 

 لع
ية

حل
ت امل

يئا
اله

�س 
جمال

ت 
ابا

تخ
ى ان

عل



تقرير م�ؤ�س�سة احلق الرقابي  على انتخابات جمال�س الهيئات املحلية لعام 2012 
A L -HAQ AL -HAQ

134135

اإ�سدارات 2012

اإ�سدارات م�ؤ�س�سة احلق 
للعام 2012

االإ�سدارات العربية مل�ؤ�س�سة احلق للعام 2012 

االإ�سدارات االجنليزية مل�ؤ�س�سة احلق للعام 2012 

على 	• الرقابي  احلق  م�ؤ�ص�صة  تقرير 
املحلية  الهيئات  جمال�س  انتخابات 

لعام 2012 
عدد ال�صفحات: 136 �صفحة.	•

مناه�صة 	• ح�ل:  قان�نية  ورقة 
التعذيب يف امل�اثيق الدولية وال�اقع 

الفل�صطيني.
عدد ال�صفحات: 48 �صفحة.	•

ورقة قان�نية حتليلية ح�ل: انتهاكات 	•
واحلريات  والتعبري  الراأي  حرية 
ال�صلطة  مناطق  يف  االإعالمية 

ال�طنية الفل�صطينية.
عدد ال�صفحات: 52 �صفحة.	•

•	Pillage	of	the	Dead	Sea:	Isra-
el’s	Unlawful	Exploitation	of	
Natural	Resources	in	the	Oc-
cupied	Palestinian	Territory.

•	Pages:	40	Pages

•	A	Guide	to	Field	Investigation

•	Pages:	60	Pages

دليل التحقيق امليداين.	•
عدد ال�صفحات: 61 �صفحة.	•
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www.alhaq.org   امل�قع االلكرتوين للم�ؤ�س�سة

facebook.com/alhaqorganization   سفحة احلق على  الفي�سب�ك�

twitter.com/alhaq_org   سفحة احلق على الت�يرت�

youtube.com/alhaqhr   قناة احلق على الي�تي�ب

vimeo.com/alhaq   �قناة احلق على الفيمي

للت�ا�سل مع امل�ؤ�س�سة على امل�اقع االلكرتونية

و�سفحات الت�ا�سل االجتماعي 

http://www.youtube.com/alhaqhr
http://www.facebook.com/alhaqorganization
http://www.vimeo.com/alhaq
http://www.twitter.com/alhaq_org
http://www.alhaq.org

