
 

1 
 

 

 

 

 

 

 تقرير مؤسسة الحق الرقابي 

 بشأن انتخابات الهيئات املحلية املرحلة األولى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

 2021مؤسسة الحق 

 فريق مؤسسة الحق الرقابي ❖

 أشرف أبو حية  -

 طارق الحاج محمود  -

 عمران الرشق  -

 غسان حاليقة  -

 فارس فقها  -

 كاثرين أبو عمشا  -

 محمد راعي -

 نوار بدير  -

 غنايم نيكول  -

 هشام شرباني  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 فهرس املحتويات

 

: مقدمة 
ً
 4 ............................................................................................................................... أوال

: السياق العام إلجراء انتخابات محلية فلسطينية
ً
 8 ................................................................................ ثانيا

: تقييم مرحلة ما قبل االقتراع 
ً
 12 .................................................................................................... ثالثا

افق" أو فوز القائمة "بالتزكية"أ  12 .......................................................................... ......... .قوائم "التو

 15 .......................................................................... .......................................... .الدعاية االنتخابيةب

: الرقابة يوم االقتراع 
ً
 16 ............................................................................................................. رابعا

 17 ........................................................................... ........................................ .مجريات يوم االقتراعأ

 18 ............................................................. .أبرز الشكاوى الواردة بخصوص مجريات العملية االنتخابية.ب

 19 .............................................................................................. ............. سجل الناخبين النهائي▪

 20 ................................................................................................ ................ الدعاية االنتخابية▪

 21.......................................................................................... إجراءات الوقاية الصحية ▪

 21 ............................................................ ....... األشخاص املسموح دخولهم إلى مراكز ومحطات االقتراع▪

 22 ............................................................................................... ......................... اقتراع األمّيين▪

 23 ..................................................................................... .............. اقتراع األشخاص ذوي اإلعاقة▪

 23 ............................................................................... .............. املواد املستخدمة في عملية االقتراع▪

 24 ......................................................................................... .............. الحفاظ على النظام العام▪

 25 .................................................................. ............ أداء موظفي وموظفات لجنة االنتخابات املركزية▪

: التوصيات 
ً
 27 ..................................................................................................................... خامسا

 

 

 

 



 

4 
 

 

 :
ً
 مقدمةأوال

 

   2021مطلع عام    شكل .1
ا
، عندما  بعودة الحياة الديمقراطية إلى النظام السياس ي الفلسطيني  أمال

 حدد فيه مواعيد إجراء االنتخابات    أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس،
ا
 رئاسيا

ا
مرسوما

التشريعية والرئاسية واملجلس الوطني ملنظمة التحرير الفلسطينية، على ثالث مراحل، على أن 

كان من  ف  .2021تموز    31، واالنتخابات الرئاسية في  2021أيار    22ي  تتم االنتخابات التشريعية ف 

 لألحكام الدستورية والقانونية الناظمة  
ا
املتوقع أن يمارس املواطن الفلسطيني حقه باالقتراع وفقا

ورئاسية    15بعد    لها تشريعية  انتخابات  آخر  تاريخ  من   
ا
شهدتهاعاما الفلسطينية.    التي  الحالة 

ي مكفول لكافة املواطنين الفلسطينيين دون أدنى تمييز بينهم بموجب أحكام  باعتباره حق سياس 

باإلضافة إلى التزامات دولة فلسطين بموجب    ،2003القانون األساس ي الفلسطيني املعدل للعام  

عندما أعلن الرئيس    تلك اآلمالأن تبددت    ىإل  1االنضمام إلى االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان، 

 موعدتأجيل  عن  ،  لالنتخابات التشريعية  الدعاية االنتخابيةإجراء  قبل يوم واحد من  الفلسطيني  

   . إلى حين ضمان مشاركة القدس وأهلها في هذه االنتخاباتإجرائها 

نه جرى  أ، إال  2021استحقت انتخابات الهيئات املحلية بموجب القانون في شهر أيار من العام   .2

تأجيل انعقادها بسبب تزامن الدعوة إلجراء االنتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في 

أي  بعد شهر  املحلية  الهيئات  كافة مجالس  مما جعل  الفترة،  أعمالاتلك  تيسير    وفق  ر مجالس 
ا
ا

ا حين  إلى  لها  الناظمة  القانونية  املحليةلألحكام  الهيئات  انتخابات  حيث شهدت  .  لدعوة إلجراء 

 بعد تأجيل االنتخابات التشريعية والرئاسية
ا
 واسعا

ا
بهدف الضغط    ؛الساحة الفلسطينية حراكا

دار  صإجراء انتخابات الهيئات املحلية واالنتخابات العامة، وأثمرت هذه الجهود عن  إمن أجل  

 للدعوة  قرار   2021أيلول    6بتاريخ  مجلس الوزراء  
ا
إلجراء انتخابات الهيئات املحلية على مرحلتين، ا

 
ا
 إلجراء املرحلة األولى    محددا

ا
لمرحلة دون تحديد موعد زمني ل،  2021كانون األول    11بتاريخ  موعدا

 
، على: "يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه  1966( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام  25تنص المادة )   1

)أ( أن يشارك في إدارة الشؤون    :، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة2التمييز المذكور في المادة 
دم  عامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية، )ب( أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا باالقتراع العام وعلى قال

  رصة المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، )ج( أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، ف
 تقلد الوظائف العامة في بلده".
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ية املصنفة )ج( واملجالس  الهيئات املحلاملرحلة األولى من هذه االنتخابات:    تشملعلى أن    .الثانية

املحلية املصنفة )أ( و)ب( بالضفة    املرحلة الثانية تضم الهيئاتأما  في الضفة وقطاع غزة،    القروية

 .غزةقطاع و 

اللها على املشهد العام، حيث ظما زالت مفاعيل االنقسام السياس ي في الحالة الفلسطينية تلقي ب .3

انتخابات الهيئات املحلية في مرحلتها األولى في قطاع غزة،  بإجراء    حماس السماححركة  رفضت  

معها بهذا الخصوص، وربطت موافقتها على السماح بإجراء    التوافق والتنسيقذلك إلى عدم    وبررت

الهيئات املحلية   التوافق على  انتخابات  تتطلب  بضرورة  التي  الهيئات  في  انتخابات شاملة  إجراء 

جراء انتخابات، وضورة وجود توافق سياس ي مسبق حولها سواء للسماح بإجراء االنتخابات في  إ

غزة    قطاع الهيئات املحلية املصنفة )ج( في انتخابات تم ترحيل  لذلك  أو املشاركة فيها. قطاع غزة

ت املرحلة  والتي كانت مشمولة في املرحلة األولى إلى املرحلة الثانية من االنتخابات املحلية، فأصبح

الثانية تشمل الهيئات املحلية املصنفة )أ( و)ب( بالضفة وغزة، إضافة للهيئات املحلية املصنفة  

 )ج( في غزة. 

 

 أهداف التقرير وغايته 

قييم العملية االنتخابية في الهيئات املحلية الفلسطينية في مرحلتها األولى إلى ت  تقريرالهذا  هدف  ي .4

باشرت "الحق" رقابتها عليها.  التي  ، و 2021كانون األول    11التي انعقدت بتاريخ يوم السبت املوفق  

بتقييم  إ يهتم  التقرير  الداعي    االنتخابات املحلية ن هذا  العام   من سياقها 
ا
بدءا بكافة مجرياتها، 

له ،  إجرائهاعالن  إل  املرافقة  املجتمعية  محطات  اوالنقاشات  من  تبعه  وما  الفعلية  ارسة  م ملل، 

 إلى يوم االقتراع    االنتخابية،للعملية  
ا
والفرز من ترشح القوائم، وإجراء الدعاية االنتخابية وصوال

تحليلهانتائجها؛  وإعالن   الديمقراطية،  بهدف  عناصرها  تحقق  مدى  بموجبها    وقياس  والخروج 

باستخالصات وتوصيات سيتم تقديمها إلى لجنة االنتخابات املركزية والجهات املعنية؛ لتجاوزها  

في   املحلية  الثانية املرحلة  ومعالجتها  الهيئات  انتخابات  من    من  آذار  نهاية  في  عام  املزمع عقدها 

ألحكام التشريعات الوطنية واالتفاقيات    املتجاوزين  بحق ى القانوني  تخاذ املقتض كذلك ال، و 2022

 ة.  الدولية ذات العالق

العوامل املساعدة    العملية االنتخابية نجاح  ن  إ .5 توفير مجموعة من  وفي مقدمتها  لذلكيتطلب   ،

والقوى   األحزاب  احترام  وكذلك  بمجرياتها،  التدخل  بعدم  والشفافية،  النزيهة  االنتخابية  البيئة 
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االنتخابات   في  املشاركة  والتزام  لالوطنية  االنتخابية،  للعملية  الناظمة  والقوانين  لتشريعات 

كية الناظمة لعملها، دون  الجهات األمنية املكلفة بالرقابة على احترام القواعد القانونية والسلو 

باعتباره املركزية  االنتخابات  لجنة  دور  نغفل  لنزاهة    ا أن  األساس ي  االنتخاباتالضامن  في    تلك 

االقتراع والفرز وإعالن النتائج؛ لذلك    متابعة مجريات الترشح وإجراء الدعاية االنتخابية وكذلك

  
ا
 إياها  كافة هذه العوامتقييمه ل جاء هذا التقرير بمجمله مستعرضا

ا
ل في سياقها االنتخابي، مدعما

 بأمثلة مرصودة من فريق الحق، كلما تطلب األمر ذلك. 

يهدف   .6 و بدوره  املحلية،  الهيئات  انتخابات  مع  املحلي  املجتمع  تفاعالت  تحليل  إلى  أثر  التقرير 

واألشخاص  مساهمة النساء والشباب  إبراز  الل  من خ  االنتخابات،  على نتائج العملية   مشاركتهم

تعزيز  ودوره ب  القائم في فلسطينالنظام االنتخابي  فعالية  ، وتقييم  ذوي اإلعاقة في كافة مراحلها

تأثير غياب املشاركة السياسية   ، وتسليط الضوء علىاملشاركة السياسية لكافة مكونات املجتمع

 . لية االنتخابيةمي كافة مراحل العف  املجتمعي بأهمية املشاركةعلى الوعي للعديد من الفئات 

 

 منهجية التقرير

 

وإعدادها لهذا  )املرحلة األولى(  بتها على انتخابات مجالس الهيئات املحلية  ااعتمدت "الحق" في رق .7

التقرير الرقابي على منهجيات متعددة، بموجبها تم جمع املعلومات بطرق دقيقة ومتنوعة بهدف  

صات وتوصيات تساهم في تقييم العملية االنتخابية للمرحلة  ستخال ا تحليلها والخروج بموجبها ب

مستويين، ب  وتمثلت الرقابة  من ذات االنتخابات.تجاوزها ومعالجتها في مرحلتها الثانية  لالحالية،  

االنتخابية  تجسداألول   البيئة  رقابة  كافة   ؛في  في  ميدانيين  باحثين  تواجد  خالل  من  وذلك 

بدورهم عمدوا إلى رصد وتوثيق مراحل العملية االنتخابية ما    الغربية، والذينمحافظات الضفة  

"الحق" كهيئة رقابية لدى لجنة االنتخابات املركزية،    باعتماد  الثاني؛واملستوى    .االقتراع  قبل يوم

االقتراع مراكز  في  معتمدين  مراقبين  تجاوزات    وتوفير  أو  انتهاكات  أي  وتوثيق  برصد  يقومون 

 للتشريعات والتعليمات الخاصة بيوم االقتراع.  

االنتخابية    .8 العملية  واكبت  التي  واالنتهاكات  اإلشكاليات  وتوثيق  برصد  الحق  مؤسسة  قامت 

بتاريخ   املنعقدة  املحلية  الهيئات  الصناديق    2021  األول كانون    11ملجالس  فتح  بدء عملية  منذ 

من   عدد  في  وذلك  الناخبين/ت،  أصوات  فرز  إلى   
ا
وصوال ونهايتها،  االقتراع  بعملية   

ا
راكز  م مرورا
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الغربية.ا في كافة مناطق الضفة  باالنتهاكات والتجاوزات    وبهدف  القتراع االنتخابية  "الحق"  إملام 

املحلية،   الهيئات  ملجالس  االنتخابية  العملية  ترافق  )  استقطبتالتي  يتجاوز  من    فرد  (60ما 

رصدهم  ن / يخضعون ات  / املراقبين الباحثينإل لالنتهاكات    ن/ في  من  مجموعة    ات / شراف 

الحق  ات / التابعين  ات/ نامليدانيي املراقبون   .ملؤسسة  مارس  تم   ن / عملهم   ات/ حيث  أن  بعد 

بدورة تدريبية تأهيلية عقدت    ن / رفدهم  تم  من ثم من لجنة االنتخابات املركزية، و   ن/ اعتمادهم 

األول    7بتاريخ   إحاطتهم  2021كانون  االنتخابية،    ن/ تم  للعملية  الناظم  التشريعي  بالسياق 

السن   كبار  مثل  الخاصة  الفئات  ببعض  املرتبطة  سيما  ال  لها،  املرافقة  اإلجرائية  والقواعد 

واألمي   اإلعاقة  ذوي  موظفي واألشخاص  من  اتباعها  املتعين  السلوكية  القواعد  وكذلك    ات/ ين، 

نتخابية، وقوات األمن املكلفة بحماية العملية  القوائم اال   ات/ لجنة االنتخابات املركزية ومرشحي

 ن. / ، وغيرهم ات/ والصحفيين ات/ االنتخابية، وكذلك الوكالء واملراقبين

كما واعتمدت مؤسسة الحق في إطار تحليلها وتقييمها للعملية االنتخابية على مشاركتها الفاعلة   .9

النتخابات املجالس املحلية، وكان لتقييم  في املشاورات املجتمعية التي رافقت اإلعالن والتحضير  

التشريعات الوطنية النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها قانون انتخاب مجالس الهيئات  

وتعديالته، وقرارات مجلس الوزراء، والتعليمات الصادرة عن لجنة    2005( لسنة  10املحلية رقم )

البي  في إعداد  االنتخابات املركزية األساس األوفر من  "الحق"  التي انطلقت منها  انات واملعلومات 

 . تقريرها

 

 هيكلية التقرير 

ا  تنظيمه ضمن خمسة أقسام، يحتوي كل منه ، تم  التقريرللوصول إلى الغايات األساسية من   .10

يليه، ومرتبط به بشكل متسلسل ومتتابع معه ستهل ي  ،  على موضوع يمهد ملحتوى القسم الذي 

السياسية    التقرير الحياة  ملجريات   
ا
أساسيا  

ا
مدخال تشكل  عامة  بينمابمقدمة   الفلسطينية، 

الثاني    يستعرض الفلسطينيةالقسم  املحلية  االنتخابات  إجراء  الثالث  سياق  القسم  في  ويرد   ،

بينما   االنتخابية،  والدعاية  الترشح  مرحلتي  لتشمل  االقتراع  مرحلة  قبل  والتجاوزات  االنتهاكات 

والفرز الرابع  القسم    يخصص االقتراع  يوم  في  املرصودة  القسم  لالنتهاكات  صص 
 
خ حين  في   ،

 . العملية االنتخابيةب للتوصيات الخاصة الخامس 
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: السياق العام إلجراء انتخابات محلية فلسطينية
ً
 ثانيا

 

بتاريخ    خاضت .11 أخرها  كان  املحلية،  لالنتخابات  التجارب  بعض  الفلسطينية  أيار    13الحالة 

الغربية    في ، تمت2017 الوزراء  دون قطاع غزة  مناطق الضفة  بناءا على قرار صادر من مجلس 

(. وفي  391( هيئـة محــلية من أصــل )326، وشـارك في هـذه االنتخـابات ) 2017كانون ثاني    31بتاريخ  

 آخـر بإجراء انتخابات محلية تكمـيلية عقدت في  وقت  
ا
تموز    29الحق أصــدر مجــلـس الوزراء قـرارا

بتاريخ    ( هيئة32فيها )وشارك    2017 لثمانية عشر مجلس  االنتخابات  إعادة    22محلية، وتمت 

 2، ألسباب مختلفة.2018أيلول 

  تفيد  وتعديالته  2005املحلية لسنة  مجالس الهيئات  قانون  ( من  4املادة )على الرغم من أن   .12

، إال أن  سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء  4بشكل دوري كل  باستحقاق االنتخابات املحلية

األعوام   بين  الواقعة  فيها    2017الفترة  والعام  آالتي جرت  انتخابات ملجالس هيئات محلية،  خر 

انتخابية جديد  2021 دورة  لعقد  املستحق  التاريخ  الهيئات،باعتباره  لذات  في  ة  بعض    هاظهرت 

استدعت   التي  الحكومة  اإلشكاليات  من  قرارات  في  الفلسطينية  اتخاذ  البلديات  مجالس  بحل 

بعض املناطق، وتعيين لجنة مؤقتة إلدارتها إلى حين إجراء انتخابات في دورتها الالحقة، كما حدث  

ت داخلية يعشيها املجلس ذاته  بسبب خالفات وأزما  3في مجلس بلدية نابلس وكذلك بيت ساحور،

.  وعدم اكتمال نصابه القانوني  أثرت على أدائه، أو الستقالة رئيس املجلس أو عدد من أعضائه 

دون أن نغفل استحقاق االنتخابات في بعض الهيئات نتيجة النتهاء والية املجلس املنتخب في دورته  

مم اسأدى    االسابقة،  فيإلى  واليته  املنتهي  املجلس  انتخابات    األعمالتسيير    تمرار  إجراء  لحين 

ملهامه،  محلية   املنتخب  الجديد  املجلس   واستالم 
ا
)أل   سندا املادة  مجالس    (3/ 4حكام  قانون  من 

 وتعديالته. 2005الهيئات املحلية لسنة  

 يحمل الأصدر مجلس الوزراء قرار  2021أيلول  6بتاريخ  .13
ا
، الداعي 2021( لسنة 18/ 123رقم )ا

مجالس  تضم    2021كانون األول    11على مرحلتين؛ األولى بتاريخ  املجالس املحلية  إلجراء انتخابات  

 
، يرجى االطالع على موقع لجنة االنتخابات المركزية،  2017لالطالع على مجريات العملية االنتخابات لمجالس الهيئات المحلية في عام   2

أدناه: االلكتروني  الرابط  بتاريخ    في  زيارته  األول    15تمت  التالي ،  2021كانون  الرابط  :  على 
PS/Default.aspx-https://www.elections.ps/tabid/634/language/ar. 

، https://www.maannews.net/news/2040773.html  .visited on 15/12/2021  وكالة معا اإلخبارية، على الرابط التالي:   3
 .  https://www.wattan.net/ar/news/348336.html .visited on 15/12/2021 الرابط التالي:و 

https://www.elections.ps/tabid/634/language/ar-PS/Default.aspx
https://www.maannews.net/news/2040773.html%20visited%20on%2015/12/2021
https://www.maannews.net/news/2040773.html%20visited%20on%2015/12/2021
https://www.wattan.net/ar/news/348336.html%20visited%20on%2015/12/2021
https://www.wattan.net/ar/news/348336.html%20visited%20on%2015/12/2021
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( هيئة محلية في الضفة الغربية  387والتي تشمل )  الهيئات املحلية املصنفة )ج( واملجالس القروية

    صنفةاملوقطاع غزة، أما املرحلة الثانية تضم املناطق  
ا
)أ( و)ب( على أن يتم تحديد إجرائها الحقا

  .  2022بقرار يصدر عن مجلس الوزراء على أال تتعدى الربع األول من العام  
ا
ومن ثم تقرر الحقا

على  الثانية  من املرحلة األولى وضمها للمرحلة    -هيئة  (11)عددها  -استثناء الهيئات املحلية بغزة  

يحمل الرقم    بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء  ،2022آذار    26يكون االقتراع فيها يوم    أن

لسنة  18/ 126) تاريخ    2021(  في      .2021أيلول    27الصادر 
ا
سبقواستنادا    ملا 

 
انتخابات  أ جريت 

األولى والتي تضم في مرحلتها  الهيئات املحلية  بتاريخ  376)  مجالس  الغربية  الضفة  في    11( هيئة 

أول  كان منها  2021ون  الفعلية وأخرى   تم حسمما  ،  االنتخابات  . هذا  "بالتزكية"  نتيجته بموجب 

املرحلة   املحلية  الثانيةوستجري  االنتخابات  )  من  املحلية    وتشمل( هيئة محلية،  66في  الهيئات 

 4. ، إضافة للهيئات املحلية املصنفة )ج( في غزة(55)املصنفة )أ( و )ب( بالضفة وغزة وعددها 

بالرجوع إلى  و قرار مجلس الوزراء بتجزئة انتخابات الهيئات املحلية مخالفات قانونية،  يعتري   .14

)  نص املادة  أنها تنص    ( 4جاء  تعديالته، نجد   ألحدث 
ا
املحلية، وفقا الهيئات  من قانون مجالس 

  . تجري االنتخابات في جميع مجالس الهيئات املحلية في يوم واحد كل أربع 1"  بشكل صريح على:

 للفقرة  2سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.  
ا
. في حال تعذر إجراء انتخابات املجالس وفقا

(، يجوز ملجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء االنتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه املصلحة  1)

 االتباع يتعين باعتباره واجب  باستقراء النص السابق يمكن مالحظة أن األصل العام  و   5. العامة"

انتخابات   يوم واحد كل  لكافة  إجراء  في  الهيئات املحلية  إمكانية عقدها  سنوات،    4مجالس  مع 

ر إجراعلى مراحل ف استثنائيبشكل 
 
 ملا تقتضيه املصلحة العامة ،ئها في يوم واحدي حال تعذ

ا
  . وفقا

 
التالي:   4 االلكتروني  الرابط  على  المركزية،  االنتخابات  https://www.elections.ps/tabid/1202/language/ar-لجنة 

PS/Default.aspx 2021/ 12/ 24، تمت الزيارة بتاريخ. 
( لسنة  10( من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ) 4بخصوص موعد إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية، كانت المادة )   5

-2تجري االنتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء.    -1، تنص على: "2005
( من  1ي إلجراء االنتخابات في مجلس من المجالس في غير اليوم المحدد إلجراء االنتخابات المحلية حسب الفقرة ) ذا كان هناك موجب قانونإ

أ( إذا كانت الفترة المتبقية من مدة والية المجلس من تاريخ تحقق الموجب القانون  ) هذه المادة، تكون والية المجلس المنتخب وفقًا لما يلي:  
ب( إذا كانت الفترة المتبقية من مدة والية المجلس أقل  )ة المجلس الجديد هي ما تبقى من مدة الوالية المحددة قانونًا. أكثر من عام، تعتبر فتر 

بع سنوات.  من عام من تاريخ تحقق الموجب القانوني، تعتبر فترة المجلس الجديد هي عن الفترة المتبقية من الوالية السابقة، ولفترة جديدة لمدة أر 
( لسنة  10بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )  2012( لسنة 8إجراء تعديل عليها بموجب القرار بقانون رقم )  ومن ثم تم

  ااّلتي: ( من القانون األصلي ويستعاض عنها بالنص 4، فأصبحت تنص على: "تلغى المادة ) 2005( لسنة 12المعدل بالقانون رقم )  2005
. في حال تعذر  2ي جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.  . تجري االنتخابات ف1

 . (، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء االنتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة"1إجراء انتخابات المجالس وفقًا للفقرة ) 

https://www.elections.ps/tabid/1202/language/ar-PS/Default.aspx
https://www.elections.ps/tabid/1202/language/ar-PS/Default.aspx


 

10 
 

ال    ، حيثر منطبقةنجد أنها غي  2021انتخابات الهيئات املحلية لعام  وبإسقاط ذلك على حالة  

الضفة  في  اليوم  ذات  وفي  واحدة  مرحلة  على  االنتخابات  إجراء  دون  تحول  أي مسوغات  توجد 

فيها  الغربية   التعذر. كذلك  ،  القدس وقطاع غزةبما  ينفي معه صفة  القرار    لم يوضحبما  ذات 

الوزراء  املقتضيات  الصادر عن مجلس  يبرر  أو  يسبب  االنتخابات   العامة   أو  إجراء    املرجوة من 

مرحلتين  املحلية أن  على  حيث  الرشيد،  ،  والحكم  الشفافية  املواطنين معايير  حقوق  وإعمال 

رات املصيرية التي تؤثر على القرا ومبرراتها حول    توجهاتها  عن  الحكومة  إفصاحوحرياتهم يستدعي  

  الوزراء   مجلس  ار الصادر عن القر مما يغدو معه اعتبار  السياسية األساسية،    مبحقوقه  همتمتع

 
ا
للشروط الشكلية واإلجرائية التي يستوجبها القانون لعقد االنتخابات على مرحلتين، وال   مخالفا

الجهة املخولة بموجب القانون إلبداء أسباب تعذر اجراء االنتخابات من عدمه هي لجنة   سيما بأن

بش  موقف  أي  عنها  يصدر  لم  والتي  غيرها،  دون  املركزية  االنتخابات  أاالنتخابات  اجراء  تعذر  ن 

 أي من املواقع. في  ألسباب جوهرية وموضوعية وإجرائية

 ات  وزير الحكم املحلي الفلسطيني  صرح .15
ا
بعقد االنتخابات املحلية    قراره  مجلس الوزراءخاذ  مبررا

لتبرير    التي نجد أنها غير كافية، و "19كوفيد  "وجود األعياد الدينية وجائحة    بسبب  على مرحلتين

من   العامة   ،  االنتخابات  تجزئة املصلحة 
ا
على  مل  استنادا الواردة  تبريرها  قانون  تطلبات  تعديل 

.  وفق ما تم ذكره  انتخابات الهيئات املحلية، 
ا
 سابقا

أن موقف مجلس الوزراء تجاه االنتخابات املحلية  إلى  لذات السياق السابق، يمكن اإلشارة   .16

األساس ي    2021لعام   بالقانون  املكفول  االنتخاب  وحق  السياسية  املشاركة  مضمون  يخالف 

ا الوطنية ذات  إليها دولة  الفلسطيني والتشريعات  املنضمة  الدولية  لعالقة، وكذلك االتفاقيات 

طياته   في  يحمل  الذي  والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  سيما  وال  فلسطين، 

.    املستحق عدهوفي مو  ،بشكل دوري  ات / من كافة املواطنين  ة هذا الحقضرورة ممارس
ا
 قانونا

طالبت   .17 سبق  ما  املجتمع  لكل  الفمؤسسات  بإجراء    الحكومةلسطيني  املدني  الفلسطينية 

املحلية بعد    االنتخابات  وذلك  املناطق،  لكل  الهيئات  كافة  في  تخوض  موحدة   نقاشأن 
ا
 حوار و   ا

ا
  ا

 وطني 
ا
 توافقي  ا

ا
السياس ي ا النظام  توحيد  إلعادة   

ا
مدخال تشكل  االنتخابات  هذه  أن  اعتبار  على   ،

هد الطريق إلجراء انتخابات عامة تشريعية ورئاسية،  الفلسطيني، وبناء العملية الديمقراطية، وتم

 االنقسام السياس ي الفلسطيني.   إنهاءتساهم في والتي بدورها 
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نقاشات مجتمعية وحزبية رأت بضرورة  كما سبق اجراء االنتخابات وقبل صدور قرار اجرائها   .18

الحقيقي ملفهوم    اإلعمالوتعديالته؛ لضمان    اجراء تعديل على قانون انتخابات الهيئات املحلية

من    
ا
جزءا لتكن  الفئات  كافة  أمام  املجال  وإتاحة  السياسية،  الديمقراطية،    العمليةاملشاركة 

 من التزامات فلسطين الدولية املترتبة على انضمامها للعديد من االتفاقيات املتخصصة  
ا
انطالقا

ولعل أهم هذه التعديالت: خفض سن الترشح املحدد  بحقوق اإلنسان، وال سيما السياسية منها،  

والعشرين  بلوغ سن  ب في  الخامسة   
ا
االقتراع  عاما فييوم  )  الوارد  قانون  18املادة  من  يئات  اله/أ( 

من املشاركة    ية الشباب  حتى تتمكن الفئاتأقل من ذلك؛  ، ليصبح  وتعديالته  2005لسنة    املحلية

. كذلك طالبت ذات  ملصلحة املجتمع  الفعلية  ن/ طاقاتهم   توظيف ، و في هذا اإلطار  في خدمة الوطن

( املادة  تعديل  بضرورة  املحلية17املؤسسات  االنتخابات  قانون  من  باالنافذ  (  املرتبطة  لكوتا  ، 

لغاء نسبة الحسم  كذلك طالبت بإ 6.على األقل% 30لى إشاركة السياسية للمرأة املرفع بالنسوية 

لكل  هذا القانون ضمن نصه الحالي  ( من القانون املذكور، حيث يخصص  52الواردة في املادة ) 

مقاعد  من    % )نسبة الحسم( أو أكثر من األصوات الصحيحة للمقترعين عدد8قائمة حازت على  

املجلس بنسبة مجموع ما حصلت عليه من األصوات الصحيحة، وتوزع املقاعد التي تحصل عليها 

في القائمة، وفق طريقة "سانت لوغي"    ء كل منهم/نكل قائمة على مرشحيها حسب تسلسل أسما

ما سبق   إلى  إضافة  املقاعد.  بالحتساب  من  ضرورة  طالبت  للقوائم،  الناظمة  النصوص  تعديل 

 
  1551عن لجنة االنتخابات المركزية بخصوص عدد اإلناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى    لكشف النهائي الصادرل   وفقاً  6

 ، ويوجد تسع قوائم تترأسها مرشحة أنثى.5,978% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 25.9مرشحة بنسبة 
، تنص على: "يجب أال يقل تمثيل  2005( لسنة  10ة رقم ) مجالس الهيئات المحليانتخاب  ( من قانون  17وفي ذات السياق، نشير أن المادة ) 

أ( امرأة من  ) % على أن تتضمن كل قائمة من القوائم حدًا أدنى لتمثيل المرأة ال يقل عن:  20المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن  
ج( امرأة من بين األسماء التي تلي ذلك". تم تعديلها  ) ذلك.    ب( امرأة من بين األسماء األربعة التي تلي)بين األسماء الثالثة األولى في القائمة.  

( من قانون انتخاب مجالس الهيئات  17، لتصبح: "تعدل المادة ) 2005( لسنة  12( من قانون مجالس الهيئات المحلية رقم ) 2بموجب المادة ) 
دد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعدًا يجب أال يقل تمثيل  في الهيئة المحلية التي ال يزيد ع-1  :لتصبح كالتالي  2005( لسنة  10المحلية رقم ) 

في   -2 .ب( امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء التي تلي ذلك)أ( امرأة واحدة من بين الخمسة أسماء األولى في القائمة.  )   :المرأة عن مقعدين
 -3  .ين األسماء الخمسة التي تلي بند )ب( أعالهالهيئة المحلية التي يزيد عدد مقاعدها عن ثالثة عشر مقعدًا يخصص مقعد للمرأة من ب 

( أعاله الهيئات المحلية التي يقل عدد الناخبين فيها وفقًا للجدول النهائي للناخبين عن ألف ناخب، وفي هذا الحال  1يستثنى من أحكام البند ) 
ذا شغر مقعد للمرأة في مجلس الهيئة المحلية، تحل  إ  -4  .تترك للقوائم االنتخابية حرية اختيار األماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها

 مكانها المرأة التي تليها في تسلسل المقاعد المخصصة للمرأة في نفس القائمة التي تنتمي إليها".
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خف للخالل  للثلثحد  ضها  العملية  ،  األدنى  سير  على  املؤثرة  املفصلية  األمور  من  وغيرها 

 التي لم تأخذها الجهات املختصة بعين االعتبار.  7، االنتخابية

 

: تقييم مرحلة ما قبل االقتراع
ً
 ثالثا

 

األولى إلعالن إجراء   .19 اللحظة  ب  نتخاباتاال منذ  املتعلقة  املحلية، الهيئات    جالسمومن ضمنها 

الترتيب   مسؤولية  عاتقها  على  املركزية  االنتخابات  لجنة  لها تأخذ  والتنفيذي  واإلداري    التقني  

واملعايير والقواعد  التشريعات  من   
ا
وذلك  لدورهاالناظمة  الوطنية    انطالقا م ،  مراحل في   ختلف 

 ملرحلة إعالن النتائج؛    لحظة  العملية االنتخابية منذ
ا
إرساء  لضمان  لك  وذتسجيل الناخبين وصوال

تحقيق النزاهة والشفافية، وتعزيز الثقافة االنتخابية وتمكين شركاء  قواعد الحكم الديمقراطي، و 

في املرحلة التي تسبق    "لحق"اوقد رصدت  .  القانونية  ن/ العملية االنتخابية من ممارسة حقوقهم 

  جهات الحكومية املختصةمن ال  بعض التجاوزات القانونيةعملية االقتراع والفوز وإعالن النتائج 

في    ،هم/نو أو ممثل القوائم    ات/ حوأو تلك التي قام بممارستها مرش  أو لجنة االنتخابات املركزية 

بعضحين   العلمية   تعود  تحكم  التي  واإلجرائية  القانونية  املنظومة  إلى  التجاوزات  مسببات 

ضمن    االنتخابية. يلي،  فيما  حول  محورين  نستعرضها  القائمة  أولها  فوز  أو  "التوافق"  قوائم 

 . الدعاية االنتخابيةمظاهر ، وثانيهما حول "بالتزكية"

 

افق" أو فوز القائمة "بالتزكية"  .أ  قوائم "التو

 

للقوائم االنتخابية الخاص باملرحلة األولى من انتخابات الهيئات املحلية،   النهائيظهر الكشف   .20

يوم   املركزية  االنتخابات  لجنة  نشرته  الثاني    27الذي  محلية  222)  أن  ،2021تشرين  هيئة   )

لن تشارك بانتخابات مجالس الهيئات  تفوق الضعف  ( هيئة، أي بنسبة  376)فلسطينية من أصل  

 
لكتروني  مؤسسات المجتمع المدني تؤكد الحق الدستوري باالنتخاب وعدم تجزئة االنتخابات المحلية، منشور على وكالة معا، على الرابط اال  7

   التالي: 
 https://www.maannews.net/news/2050362.html  :2021كانون األول  14تمت زيارته بتاريخ  . 

https://www.maannews.net/news/2050362.html
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(  60و)  8( هيئة محلية اعتمدت فيها قائمة واحدة وهي فائزة بالتزكية،162بين )موزعة ما  ية؛  املحل

قائمة. أي  فيها  تعتمد  أو  تترشح  لم  محلية   بينما    9هيئة 
 
املو أ السبت  يوم  االنتخابات  فق  ا جريت 

 10.انتخابية( هيئة فقط، حيث ترشحت في كل منها أكثر من قائمة 154في ) 2021كانون الثاني 11

إن قوائم "التوافق" أو فوز القائمة "بالتزكية" يعني عدم وجود منافس لهذه القائمة من قوائم   .21

ملرشحين األثر  ات/ أخرى  األمر  ولهذا  الدوائر،  تلك  في  الديمقراطية    أخرين  مفهوم  على  الخطير 

مش األصل  أن  حيث  االنتخابية،  للعملية  املرصودة  الغايات  عن  الناتجة  اركة  والشرعية 

العملية    ات/ املواطنين الوطنية  االنتخابية  في  التشريعات  في  مكفول  حق  باعتباره  السياسية 

الدولية،   ممارستهواالتفاقيات  قائمة    يتم  كل  لتحقيقها  تسعى  التي  االنتخابية  للبرامج   
ا
استنادا

  " بالتزكية"مترشحة، فهي أساس الخيار واملفاضلة. بينما تمت مأسسة القوائم االنتخابية الفائزة  

في معظم مناطق الضفة الغربية    2021لعام  األولى    افي انتخابات مجالس الهيئات املحلية في مرحلته

ناطق التي شملتها العلمية االنتخابية الحالية  وال سيما بأن هذه املأساس الفصائل والعائالت،    ىعل

)ج( املصنفة  والبلديات  القروية  املجالس  على  والعشائر    ،مقتصرة  العائالت  بعض  فيها  التي 

األمر الذي يجافي معايير الحياة الديمقراطية والسلم   ،التي تنتمي لفصائل حزبية معينةو املتنفذة  

فلسطين،   إليها  املنضمة  الدولية  واالتفاقيات  الوطنية  بالتشريعات  املكفول  أن و األهلي  يخش ى 

ل القوائم  يكون  تلك  السلبي  "بالتزكية"فوز  املقدمةع  األثر  الخدمات  وسكانها  لل  لى  املحلية  هيئة 

 . من جهة أخرى   للعرقلةمنظومة املساءلة إمكانية تعرض من جهة، و الفائزة لصالح الجهات 

أعاله،ملثل   .22 املذكورة  الفوز  عادة  طريقة  مسببات  وحدة  عدة  هنالك  أن  يبدو  قد   
ا
فظاهريا ؛ 

واملواطنين/ات   األحزاب  التفاق  الهيئات  تلك  داخل  فازت القائمة  على  مشتركة  التي  املترشحة 

الخفيةبالتزكية الظواهر  بعض  هنالك  أن  إال  عليها    ،  تسيطر  ال قد  التي  وهيمنة  نتماءات  تعود 

،  في تلك الهيئات  عشائرية وحزبية سائدة 
ا
، وال سيما بأنها تمت في مناطق عدد سكانها محدود نسبيا

القوائم    بموجبها من  العديد  بسبب  لالاضطرت  الترشح  طلب  تقديمها  من  الرغم  على  نسحاب 

   املطلوبةوبالتالي فقدانها شروط الترشح  ها  ضغوطات واجهتها، أو انسحاب عدد من مرشحي
ا
  وفقا

 
 :  ي/األولى، انظرلالطالع على القوائم الفائزة بالتزكية في انتخابات مجالس الهيئات المحلية في مرحلتها  8
 https://www.elections.ps/Portals/0/WinnerByAcclamation2021.pdf  :2021كانون األول  20تمت زيارته بتاريخ. 
 ( هيئة لم تترشح بها أي قائمة.50فيها قوائم غير مكتملة، و)  يئات( ه 10حسب احصائيات لجنة االنتخابات المركزية أنه هنالك )  9

 لجنة االنتخابات المركزية، منشور على الرابط االلكتروني التالي: 10
 TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2878https://www.elections.ps/Default.aspx?    :كانون    20تمت زيارته بتاريخ

 .2021األول 

https://www.elections.ps/Portals/0/WinnerByAcclamation2021.pdf
https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2878
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التي  وتعديالته،    2005مجالس الهيئات املحلية لسنة    ( من قانون انتخابات14/5ألحكام املادة )

القائمة االنتخابية الواحدة عن أغلبية عدد املقاعد املخصصة    ات/ يقل عدد مرشحي  ن الأبتفيد  

أو    ة/رشح في حال انسحاب مرشحتترتب على عدم ملء الشواغر في فترة اليللدائرة االنتخابية، و 

 ألحكام امل  ء تلك القوائمأكثر إلى إلغا
ا
قانون انتخابات مجالس الهيئات املحلية  ( من  5/ 15دة )ا وفقا

بالترشح من توليف قائمة يمكنهم   الراغبين  عذر على املواطنينت  إضافة إلى ما سبق فقدالنافذ.  

انتخابية  بموجبها   للتجميع أصوات  تن  فوز،تؤهلهم  والحزبي وصعوبة افي ظل  العائلي  النفوذ  مي 

 ما ساهم بارتفاع القوائم التي فازت بالتزكية. الترشح الفردي، م

بعاد ودالالت سياسية واجتماعية كبيرة، في كثير  أمسائل هامة ذات    "التزكية"مفهوم    جسد .23

فق على قائمة واحدة لتفوز بالتزكية اعتمدت بالدرجة األولى على  اتو الفيها    ى من املواقع التي جر 

في  العائالت والعشائر هم املؤثر  الكبيرة، مما جعل وجهاء كبار هذه  البعد العشائري والعائالت 

العائالت، مما أدى إلى اقصاء فئة  تلك  تشكيل هذه القوائم، كذلك تدخالت الجهات األمنية مع  

املشاركة السياسية في  من    هم/نلحوارات والنقاشات، وساهم في حرمانالشباب والنساء عن تلك ا

 االنتخابات.  

في  .24 وازنة  سياسية  أحزاب  انخراط  غياب  والعائلي  العشائري  البعد  عززت  التي  املظاهر    من 

وبالتالي  ، هاتشكيل القوائم بين العائالت، وزاد من حالة التوتر بينل دفعلساحة الفلسطينية، مما ا

من ممارسة    املواطنين/ات  ية االنتخابية روح املشاركة السياسية الديمقراطية، وحرمالعمل  أفقد

 أنو   .حقهم في التوجه لصندوق االقتراع
ا
على    تحصللم  الهيئات الفائزة بالتزكية    مما يبدو ظاهرا

 . نظام االنتخابات الحالي يتطلب إعادة النظر فيما م، في بعض األحوال املجتمع املحلي لها تأييد

مجالس   .25 انتخاب  قانون  على  تعديالت  إجراء  من  بد  ال  أعاله،  املذكورة  اإلشكاليات  ولتجنب 

في مثل    2005( لسنة  10الهيئات املحلية رقم ) التوافق  التزكية أو  إلى  وتعديالته، بحظر اللجوء 

منه على: "يتم الترشيح ضمن    ( 1/ 14هذه االنتخابات، وال سيما بأن ذات القانون اقتصر في املادة )

قوائم انتخابية على أساس التمثيل النسبي"، دون تحديد ضوابط التزكية أو حدود تطبيقها، أو  

في   ات/ إتاحة الترشح بشكل فردي، مما حرم العديد من األكفاء للترشح، وكذلك حرم املواطنين

دون النظر العتبارات  رية تامة  بحبعض الهيئات من املشاركة في عملية االقتراع واختيار مرشحيهم  

 العشائرية والحزبية.
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 الدعاية االنتخابية  .ب

 

الناخبين،  .26 لجمهور  االنتخابية  برامجهم  باستعراض  الحق  مرشحيها،  أو  االنتخابية،  للقوائم 

القوانين  مع  يتعارض  بما ال  يرونها مناسبة، كل ذلك  التي  باألسلوب والطريقة  وتنظيم األنشطة 

، وال سيما الواردة في الفصل السابع من قانون انتخابات  السارية ألحكام هذه الدعايةواألنظمة  

لسنة   املحلية  )  2005الهيئات  املواد  ضمن  املرحلة  انطلقت    حيث  (.32-25وتعديالته  هذه 

   13ملدة  تستمر وا   2021تشرين الثاني    27صباح يوم السبت    منذ االنتخابية  
ا
  انتهت بموجبها   ،يوما

ت خالل  وكان من الالف .2021كانون األول  9ترة الصمت االنتخابي مساء يوم الخميس مع بداية ف

يغلب عليها الطابع  التي  ستقلة  بعض القوائم الحزبية أو امل التي مارستها  مرحلة الدعاية االنتخابية  

البالغ  ،  في التعامل مع مرشحاتها اإلناثالعائلي والعشائري، بعض التجاوزات القانونية والسلوكية  

  ات / % من إجمالي عدد املرشحين25.9( مرشحة، بنسبة  1551عددهن في جميع القوائم املقبولة )

إخفاء  في ذلك؛    "الحق"حيث رصدت    11(، في ظل ترأس تسع إناث لقوائم انتخابية.5,978البالغ )

ل في  أو صور وهمية تحم  ، واستبدالها برموز تعبيرية،اء وصور املرشحات منهاسمبعض القوائم أل 

طياتها صور للمسجد األقص ى أو ملناضالت فلسطينيات، وأخرى وضعت مكانها باقة من الورود،  

 ضدها وغيرها من السلوكيات التي تحمل في طياتها
ا
 مجتمعيا

ا
   .تمييزا

نشر  بالقوائم االنتخابية  مجالس الهيئات املحلية ال يلزم    نتخاباتقانون ا  على الرغم من أن .27

وأسماء   االنتخابية   املرشحينصور  الدعاية  مرحلة  أنه،  أثناء  أسماشترط  ي    إال  كافة  هن  ئتقديم 

االنتخاباتوصورهن   لجنة  أجل    املركزية  إلى  عمليةمن  واعتمادها    تسجيل  إتمام  القوائم  تلك 

،
ا
كافة    قانونيا إظهار  فاألولى  اقوائم  البالتالي  أسماء  و/أو  الدعاية  لصور  مرحلة  أثناء  ملرشحات 

املرشحيناالنتخاب من  بغيرها  أسوة  العملية   ية  في  الشكلية  دون  الفعلية  املرأة  ملشاركة   
ا
وتعزيزا

في  مخالفة صريحة لحقوق املرأ  من   تلك السلوكيات   ه تشكلملا  .  االنتخابية ة السياسية املكفولة 

و  الفلسطيني  األساس ي  الوطنيةالقانون  إليها    كافة  التشريعات  املنضمة  الدولية  واالتفاقيات 

املوقع عليها من شركاء العملية  ومواثيق الشرف  فلسطين، وكذلك لاللتزامات ومدونات السلوك  

نة  االنتخابية كافة، حيث   ، أن  وق املرأة في االنتخابات املحليةمناهضة املساس بحقاعتبرت مدو 

 
 لجنة االنتخابات المركزية، منشور على الرابط االلكتروني التالي: 11
 .ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2878https://www.elections    :كانون    20تمت زيارته بتاريخ

 .  2021األول 

https://www.elections.ps/Default.aspx?TabId=1069&ArtMID=8994&ArticleID=2878
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و  وثائق  من  لقبها  أو  اسمها  أو  مرشحة  امرأة  صورة  يشكل  حجب  االنتخابية  الدعاية  يافطات 

 بالحقوق األساسية للمرأة".
ا
   "مساسا

وثقت "الحق" خروقات خاصة بالدعاية االنتخابية من قبل عدد من القوائم واملرشحين على  .28

تلك القوائم من حيث البدء في الدعاية االنتخابية قبل املوعد املحدد لها كما هو الحال مع قائمة  

والتحرير   املحليةهي "البناء  الدوحة  مواقع    "ئة  على  االنتخابية  الدعاية  في  بالبدء  قامت  والتي 

   .التواصل االجتماعي قبل يوم من املوعد املحدد للدعاية االنتخابية

بعض القوائم بالدعاية االنتخابية بعد انتهاء موعدها املحدد كقائمة البناء والتحرير    ت استمر  .29

شرف " دير  االقتراع    "،هيئة  يوم  حتى  استمرت  على والتي  للقائمة  الرسمي  املوقع    باستخدام 

  " أوصرين"هيئة قائمة البناء والتحرير في األمر  ، كذلك "فيس بوك "التواصل االجتماعي صفحات 

بعض  كما رصدت "الحق" استمرار  12وعد املحدد للدعاية االنتخابية.املوالتي استمرت بعد انتهاء 

رفع الشعارات  من خالل مواكب السيارات أو  االنتخابية يوم الصمت االنتخابي،  الدعاية  القوائم ب

 . والقوائم ات/ وصور املرشحين

 

: الرقابة يوم االقتراع
ً
 رابعا

 

قرار  .30 الوزراء  إصدار مجلس  "املرحلة    همنذ  املحلية  الهيئات  انتخابات مجالس  الداعي إلجراء 

العملية االنتخابية والتحضير والتنظيم    عملت لجنة االنتخابات املركزية على إدارة وإشراف  "األولى

 لالطالع    14كما خصصت عبر موقعها اإللكتروني؛   13لها واتخاذ ما يلزم لضمان نزاهتها وحريتها. 
ا
حيزا

 
 الصفحة الرسمية لقائمة البناء والتحرير، منشور على الرابط االلكتروني التالي: 12

https://www.facebook.com/Aldoha.N4  :2021كانون األول  22تمت زيارته بتاريخ. 
-https://www.facebook.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1%

88698804/1048968-%D8%B4%D8%B1%D9%81-D8%AF%D9%8A%D8%B1%    :بتاريخ زيارته  كانون    20تمت 
 .2021األول 

 .(، قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية3المادة )  13
 ة، منشور على الموقع االلكتروني التالي:االنتخابات المركزي لجنة  14
 PS/Default.aspx-https://www.elections.ps/tabid/596/language/ar .  :2021كانون األول  15تمت زيارته بتاريخ 

https://www.facebook.com/Aldoha.N4
https://www.facebook.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%81-104896888698804/
https://www.facebook.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%81-104896888698804/
https://www.facebook.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%81-104896888698804/
https://www.facebook.com/%D9%83%D8%AA%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%81-104896888698804/
https://www.elections.ps/tabid/596/language/ar-PS/Default.aspx.
https://www.elections.ps/tabid/596/language/ar-PS/Default.aspx.
https://www.elections.ps/tabid/596/language/ar-PS/Default.aspx.
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على   التشريعات  العام  حيث  من  االنتخابية؛  للعملية  الالزمة  واإلجراءات  املعلومات  كافة 

املراقبين اعتماد  إجراءات  من  وغيرها  واملتابعة  التواصل  وعناوين  والبيانات    ات / واإلحصائيات 

والصحافيين الناخبون/ات  كذلك  و   ات / والضيوف  يحتاجه  قد  وما  االنتخابية؛  القوائم  وكالء 

ومات بخصوص االنتخابات املحلية. مما سهل الوصول والحصول على  واملرشحون/ات من معل

العملية   على  رقابتها  في  الحق  مؤسسة  اعتمدتها  والتي  للرقابة  الالزمة  تلك  فيها  بما  املعلومات 

الحق    االنتخابية. فريق  رصدها  التي  والشكاوى  االقتراع،  عملية  مجريات  نستعرض  يلي  وفيما 

 .
ا
 تفصيليا

 

 االقتراع مجريات يوم   .أ

 

نت اللجنة املركزية ونشرت بيانات وإحصائيا .31  ليوم االقتراع؛ عي 
ا
وخرائط الهيئات    تاستعدادا

املحلية للمرحلة األولى من االنتخابات املحلية؛ محددة املناطق االنتخابية والهيئات ملحلية التابعة  

أصحاب حق االقتراع فيها. كما قامت بتنصيب   ات/ لها ونوع الهيئة وعدد سكانها وأعداد الناخبين

قاعد املجالس املحلية املحددة  عدد مراكز ومحطات االقتراع لهذه الهيئات؛ باإلضافة إلى عدد م

املحلية.   الهيئات  هذه  من  لكل  التابعة  التجمعات   
ا
أيضا موضحة  فيها،  املترشحة  والقوائم  لها، 

فيها، الناخبين  عدد  بلغه  وما  املحافظات  لعدد  املوضح  الناخبين  سجل  نشرت     كذلك 
ا
  مجرية

 نشر الكشف  2021( حتى تشرين الثاني  2,601,965وهو: ) تحديثات حوله في كل وقت،
ا
.  تم أيضا

واملرشحين االنتخابية  القوائم  بأسماء  باإلضافة    ات/ النهائي  والفرز،  االقتراع  إجراءات  ونشر 

والناخبين الرقابة  لجان  الستخدام  اللجنة  قبل  من  اعتمدت  التي  الشكاوى  على   ات/ ألنظمة 

 جريات خالل يوم االقتراع. امل

حق الذين انتشروا في امليدان للرقابة على محطات  مؤسسة ال  ات/ بناء على رصد وتوثيق مراقبي  .32

األمنية   واألجهزة  املركزية  اللجنة  وموظفات  موظفي  وأداء  االنتخابية  والبيئة  االقتراع  ومراكز 

قياس  لها    أتاحأنفسهم، وغير ذلك مما    ات/ ووكالئها والناخبين اتها/ والقوائم االنتخابية ومرشحيها

.  ، بصفتها هيئة رقابية معتمدةالعملية االنتخابية والتزامها بإجراءات القانون مدى نزاهة وشفافية  

 لكل ما جرى توثيقه فقط من  يعرضه هذا التقريرفيأتي ما  
ا
؛ السيما في هذا الجزء منه انعكاسا
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مؤسسة الحق، وال يشمل بالضرورة جميع ما تم من إجراءات و/أو مخالفات أو قضايا    ات / مراقبي

 م االقتراع. وهي كما يلي:طرأت خالل يو 

؛ افتتحت  2021كانون األول  11قبل دقائق من الساعة السابعة صباح يوم االقتراع؛ السبت  .33

التي جرت الرقابة فيها من مؤسسة الحق؛ قام رئيس املحطة    املحطاتصناديق االقتراع في كافة  

ن ،  ات/ ابية ومراقبينبالتأكد من خلوه أمام أعضاء اللجنة ومن حضر من وكالء القوائم االنتخ    ودو 

االقتراع افتتاح  إقفاله  ،محضر  أعاد  السابعة    .ثم  الساعة  تمام  عند  االقتراع  عملية  وبدأت 

، التي استمرت حتى السابعة من مساء ذات اليوم. سارت عملية االقتراع بسالسة وشفافية  
ا
صباحا

موظفي  قبل  من  منهي  وأداء  واضح  وتعاون  ال  ات / ونزاهة  فبقدوم  مركز    ات/ ون ناخباللجنة.  إلى 

أسماء    وجودفي مقدمة مدخل املركز بالتأكد من   ات/ ون اللجنة املتواجد  ات / واالقتراع قام موظف

بوصول  و برقم املحطة التي فرز لالقتراع فيها.    م في سجل الناخبين وتزويده  من يحق لهم االقتراع

للمحطة   مدخلرئيس يتأكد  الناخب/ة  في  املتواجد  قيام   محطته  أنهامن    هاها  يليها  الصحيحة، 

لتحقق من إدراج اسم الناخب/ة في سجل الناخبين الخاص باملحطة  با من اللجنة؛  آخر    ة/ وظف م

تسليمه/ا ورقة االقتراع مختومة بخاتم اللجنة من الخلف  ب  يقوم موظف/ة آخر  والتأشير عليه. ثم 

إلى  يوموقعة من رئيسها، وبعدها   بورقة االقتراع  الناخب/ة  على    "كابينة "توجه  للتأشير  االقتراع 

( في كل محطة  "بينتياك "(، وعادة ما تواجدت  Xالقائمة املختارة بعالمة  الورقة    .اقتراع  ثني  وبعد 

االقتراع حيث يتواجد موظف الصندوق؛ فيضع الناخب/ة الورقة  يتوجه الناخب/ة إلى صندوق  

من عملية االقتراع،    ها املثنية فيه ثم يضع سبابته اليسرى في الحبر االنتخابي للداللة على انتهائه/

ثم   اقتراعهمن   
ا
منهيا االقتراع  ومركز  محطة  من  وجود    ا/ الخروج  حالة  في  أما  املحلية.  للهيئات 

ي ة  /ناخب إعاقة، فكان يجري اتباع اإلجراءات الواردة في تعليمات اللجنة املركزية    ا/ ه أو لدي  ة/ أم 

،  يداواستمرت عملية االقتراع حتى إغالق الصنهذا  بالخصوص.   ق عند الساعة السابعة مساءا

 وتدوين محضر اختتام االقتراع، ثم فرز األصوات املتواجدة في الصندوق وتدوين محضر الفرز.  

 

 أبرز الشكاوى الواردة بخصوص مجريات العملية االنتخابية .ب

 

أثناء رصد سير العملية االنتخابية، وثقت مؤسسة الحق بتواجدها في امليدان؛ العشرات من    .34

بمخالفات الشكا  املتعلقة  واملكتوبة  الشفوية  االنتخابية  وتجاوزات  وى  العملية  بينما    ،ملجريات 
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اللجنة املركزية    في( شكوى مكتوبة عبر البريد اإللكتروني ملنسق االتصال  84بإرسال )  "الحق "قامت  

و  املعد  الشكوى  لنموذج   
ا
إما  املوفقا متعلقة  املخالفات  جاءت هذه  اللجنة.  قبل  من  بأداء  نشور 

في تفاعلها    "الحق"القوائم االنتخابية ووكالئهم، ووجدت    ات/ أو مرشحي  ات/ اللجنة أو الناخبين

 في معالجة اإلشكاليات التي جرى التبليغ عنها  
ا
 وسريعا

ا
 مهنيا

ا
مع لجنة االنتخابات املركزية تجاوبا

 أو عبر البريد اإللكتروني؛ محاولة منها لضمان سير العملية االنت
ا
    خابية بكافة تفاصيلهاهاتفيا

ا
وفقا

وثقته  للقانون   يلي طرح ألبرز ما  املحلية    "الحق"، وفيما  الهيئات  لقانون مجالس  من مخالفات 

ته؛ متعلقة بإجراءات ولوجستيات يوم االقتراع، وإجراءات الحماية الصحية  الوتعدي  2005لسنة  

فايروس   االنتخاب  "كورونا "من  الدعاية  باستمرار  املرتبطة  األمي  وتلك  األشخاص  واقتراع  ين ية، 

 وذوي اإلعاقة، وغيرها.  

 

 سجل الناخبين النهائي  ▪

في معظم املحافظات؛ تفيد بعدم تعليق نسخة من سجل  .35 وردت شكاوى من مراكز االقتراع 

الناخبون  يتمكن  بحيث  االقتراع  مركز  في  بارز  مكان  في  النهائي  ورود    ات/ الناخبين  من  التحقق 

مع    ن/ أسمائهم نهائيتين  نسختين  وجود  املراكز  معظم  في  الحال  واقع  لب 
 
غ بل  السجل،  في 

مركز؛    ات/ موظفي  كل  مدخل  عند  طاولة  على  املركزية  االنتخابات  مساعدة    تمليلجنة 

معظم السجالت النهائية في    وكانتداخل املركز.    ن/ في التعرف على محطات اقتراعهم   ات/ الناخبين

بالبحث عبر    ات/ باالستدالل على أسماء الناخبين  ات/ أي قام املوظفون   ؛مراكز االقتراع إلكترونية

اللجنة    إرباكمما أثار    ،في أكثر من مركز  ابطاريته "تابليت"، الذي جرى رصد انتهاء شحن  أجهزة  

  ات/ القادمين  ن/اتم تدوين الناخبي. وبينما كان يتات/ البحث عن أسماء الناخبينعملية  وتأخير  

اللجنة في معظم األحيان يرفضون اإلفصاح عن    ات/ ، كان موظفون / لالقتراع وشطب أسمائهم

  ات / أو نسبة األشخاص الذين قاموا باالقتراع. وفي هذا الصدد اشتكى موظفو   ات/ عدد الناخبين

السجالت ترتيب  عدم  من  االقتراع  محطات  من  عدد  في  املركزية  املخصصة    اللجنة  النهائية 

سهل استداللهأبجدي  للمحطات على نحو   الناخب/ة عند قدومه/ا لالقتراع، مما    م ي  على اسم 

 
ا
مخالفا )  يعتبر  الصادرة  19للمادة  والفرز  االقتراع  إجراءات  من  املركزية  (  االنتخابات  لجنة  عن 

 . بموجب قانون الهيئات املحلية
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 الدعاية االنتخابية  ▪

استمرار  / وثق .36 الحق  مراقبو/ات مؤسسة  االنتخابية  الت  القوائم  من  لدعاية  ا أعمال  ب عديد 

كانت  االنتخابية   االقتراع؛  يوم  .    االنتهاكاتأكثر    منهذه  خالل 
ا
قوائم  فتوثيقا نصب  رصد  تم 

وقيامها ودون التعريف عن نفسها بسؤال الناخبين/ات  االنتخابية  انتخابية لطاوالت أمام املراكز 

ين/ات إلى املراكز عن أسمائهم/ن؛ في ذات الوقت قام عدد من هذه القوائم بتوزيع بطاقات  القادم

 نتخابية خيام اال قوائم  ال  ت بعض ، وكذلك نصبات/ والناخبين  ات / ين تعريفية ودعائية على املار  
ا
  ا

االنتخابية    قتوعل قوائمها  على  الدالة  الحزبية  والرايات  الدعاية  وزعتو فيها،  األعالم    بطاقات 

بها االقتراع  الخاصة     تخلل ذلك  .أمام وداخل مراكز 
ا
الناخبين  أيضا لحثهم على   ات/ الحديث مع 

ضمت مظاهر استمرار الدعاية قيام أطفال يحملون بطاقات دعاية انتخابية  كما  التصويت لها.  

عونها على املار   جون لها؛ يوز    ات / املتوجهين  ات / ة والناخبينتحمل رقم القائمة االنتخابية التي يرو 

إلى مركز االقتراع مرتدين    ات / إلى مراكز االقتراع. إضافة لذلك تم توثيق دخول بعض الناخبين

ن لها، أو يدخلون بعض محطات االقتراع وهم  و سترة تحمل رقم القائمة التي يدعمونها أو يروج

القوائم االنتخابية، وترديدهم شعارات حز  تتبع له إحدى  بية تدعم يحملون علم حزب سياس ي 

 شكل قيام بعض وكالء القوائم االنتخابية بالحديث مع  
ا
ذات الحزب. أخذت هذه املظاهر أيضا

  بمجملها  الناخبين من كبار السن للترويج النتخاب القوائم التي يمثلونها. إذ تشكل هذه ممارسات

( املادة  الهيئات املحلية؛ الذي يستوجب وقف الدعاية اال 27مخالفة لنص  نتخابية  ( من قانون 

 ( ساعة من موعد االقتراع. 24قبل )

تمت مالحظة وجود تجمهر كبير للمواطنين والقوائم االنتخابية أمام مراكز    في ذات السياق، .37

االقتراع خاصة أمام خيم وطاوالت القوائم االنتخابية التي كانت تقوم بالترويج لذاتها، األمر الذي 

الناخبين من  العديد  وصول  لبعضهم  ات/ أعاق  بالنسبة   
ا
مانعا واعتبر  االنتخاب؛  ؛  السيما  من 

ف من مدى انتشار وباء كوروناساءوالن  الفتيات األمر الذي استدعى  ،  ، وكذلك من لديهم/ن تخو 

 تدخل عناصر الشرطة لتنظيم الوضع العام في بعض األحيان.

للجنة االنتخابات املركزية،    بعضها  بشأن  خطية  بتوجيه مذكراتقامت "الحق" في إطار ذلك  و .38

تلك االنتهاكات؛  القوائم التي قامت ب تحديد    في بعض األحوالفي حين تعذر على "الحق" وطاقهما  

 . معظم القوائم املترشحةلكثرة انتشارها وممارستها من 
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 إجراءات الوقاية الصحية  ▪

رغم وجود تعليمات منشورة صادرة عن لجنة االنتخابات املركزية تفيد باتباع إجراءات الوقاية   .39

، وتوفيرها مستلزمات الوقاية  "كورونا "التباعد الجسدي للحماية من انتشار فايروس  الصحية و 

انتشار  وقفازات  ه  من  أيدي  ومعقم  طبية  كمامات  من  االنتخابية؛  واملحطات  املراكز  جميع  في 

،  منفسهأها بو قد خالف  واكان   ات/ إال أن بعض املوظفين  ،اللجنة املركزية  ات/ وأقنعة طبية ملوظفي

عأو لم    ملا  أي    ،ها االهتمام الواجب أو إبالغ من خالفها بااللتزام والتقيد بهاو ريي 
ا
  ه تستدعيخالفا

الناخبين التزام  مدى  يعكس  لم  كما  بالخصوص.  الرسمية  اإلجراءات    ات/ اإلجراءات  بهذه 

العديد  والتعليمات   االقتراع؛في  ومراكز  محطات  الرقابي  من  الحق  فريق  رصد  تواجد    حيث 

 ما    ،ي جراءات التباعد الجسد إداخل عدد من املراكز واملحطات دون مراعاة    ات/ الناخبين
ا
ونادرا

مواطن  أي  وبذات    ة/ تواجد  الصحية.  بالقفازات  اللجنة  وموظفي/ات  الناخبين/ات  ذلك  في  بما 

بفايروس   مصاب  شخص  حضور  الحق  مؤسسة  وثقت  ومحطة    "كورونا "السياق؛  مركز  إلى 

،  االقتراع وإدالئه بصوته، في الوقت الذي يجدر اتخاذ إجراءات الحجر الصحي الصارم تجاه حالته

( من إجراءات  9األمر الذي شكل مخالفات واضحة لنص املادة )  ،مما عر ض املخالطين/ات للخطر

   .االقتراع والفرز الصادرة بموجب قانون االنتخابات

 

 ولهم إلى مراكز ومحطات االقتراع األشخاص املسموح دخ ▪

مراكز    ترصد .40 داخل  االنتخابية  القوائم  مرشحي  من  عدد  وجود  امليدان  في  الحق  مؤسسة 

إلى محطات االقتراع.    ات / بتوصيل الناخبين  البعض ومحطات االقتراع أو أمام مداخلها، وقيام  

ه وفي عدد من الحاالت املوثقة لدى  أعلمت اللجنة املركزية املرشحين بضرورة مغادرة املراكز، إال أن

بالوشاح    ات/. كما دخل مرشحون رغم ذلك  تواجدهم  استمرو لم يتم إنذارهم باملغادرة  ،  "الحق"

  ور صدت ،  سير العملية االنتخابية  االنتخابي الدال على قائمتهم، إلى مراكز االقتراع لالطالع على

أو أكثر من وكيل لذات القائمة االنتخابية داخل محطة  القائمة  رشح ووكيل  فيها م تواجد  حاالت  

مؤسسة الحق شكاوى عن انزعاجهم من استمرار وكالء    ات / االقتراع. كما أبدى عدد من مراقبي

والخروج   الدخول  في  و القوائم  التمن  دون  االقتراع  محطات  موظفي إلى  بضبط    ات / زام  اللجنة 

أدلوا  الذين    ات/ التي تسببت بالفوض ى. كما لم يكن هنالك تشديد على خروج الناخبين  ؛حركتهم

في بعض املراكز  ن/ هم قتراعاب    من املركز، األمر الذي سبب الفوض ى 
ا
تأتي  أيضا . هذه املمارسات 
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  الناظمة  الصادرة بموجب قانون االنتخابات ( من إجراءات االقتراع والفرز  10نص املادة )لمخالفة  

 . بشكل حصري  لألشخاص املسموح دخولهم إلى مراكز ومحطات االقتراع

 

 ين اقتراع األميّ  ▪

موظفي  .41 ضمان  بعدم  املتعلقة  الشكاوى  بعض  اقتراع    ات/ وردت  إلجراءات  املركزية  اللجنة 

حاالت قام فيها  "الحق"  ين كما يمليه القانون واإلجراءات ذات العالقة. فوثقت  األشخاص األمي  

أشخاص من الدرجة الثانية للمقترع بمرافقته في عملية االقتراع دون أن تتأكد اللجنة من اختيار  

املقترع للمرافق. كما جرى توثيق عدد من الحاالت التي قام املرافق بملء ورقة االقتراع بنفسه دون  

 اءتها على الناخب أو إعالمه بمحتواها أو استشارته عن رأيه بالخيارات مللئها. قر 

رغم أنهم ليسوا ممن  ين  األمي    ات/ في حاالت أخرى تم توثيق قدوم مرافقين ملساعدة الناخبين  .42

تم  إذ    ؛؛ كونهم من أقرباء الدرجة الثالثةالتي اشترطها القانون   تنطبق عليهم معايير درجة القرابة

ناخب  و قد  توثيق تنبيهه  برفقة  م  يتم  ولم  أخيه،  القرابة  ابن  درجة  عملية  بخصوص  تمت  بل 

املرا فيها  يذكر  لم  أخرى  وحاالت  ذلك؛  رغم  للناخب   فقاالقتراع  القرابة  تستفسر  ولم    ن/ صلة 

األم    ذلك  اللجنة عن من  فيها  طلب  ي  لم  حاالت  توثيق  تم  كما   .
ا
على   ة/ ي أيضا البصم  أو  التوقيع 

املرافقة.   "الحق"نموذج  األم    ووثقت  الشخص  مرافقة  تم  أحد    مني  حالة  إلى  باإلضافة  زوجته 

 الناخبين اآلخرين. 

 توثيق قول   .43
ا
الذي يرافقه  األمي  ن الناخب أمحطة االقتراع أحد املرافقين عند دخوله   تم أيضا

حزب   سينتخب 
ا
،معين   ا

ا
اللجنة  ا اعتراض  رغم  عنه  باالقتراع  ذلك  وقام  إحدى  .  على  كذلك  قامت 

ة   ثم وقعت    ومن،  بالتصرف بشكل يفيد أنها تجيد القراءةالناخبات التي تم تسجيلها على أنها أمي 

ة، ت حالة ذكرت فيها  قووث  . بحضور مسؤول الصندوق   ،من ذلك  دون التأكد  على نموذج أنها أمي 

ة، وبينما هي متواجدة في   االقتراع قال لها شقيقها املرافق "ليس هنا" وطلب    " ةنكابي"ناخبة أنها أمي 

 عند سؤاله عن ذلك أن لديها مشاكل في النظر؛ في الوقت الذي لم  
ا
منها اقتراع قائمة أخرى، قائال

فة إلى توثيق حاالت أشار فيها املرافق  يظهر ذلك أثناء دخولها وخروجها من محطة االقتراع. باإلضا

يختار. في ذات السياق وردت شكوى عن قيام وكيل إحدى القوائم االنتخابية    قائمةأي  إلى  للناخب  

 أنها زوجة جده.  املترشحة
ا
سابقة الذكر    املمارساتهذه    باالقتراع بالنيابة عن أحد الناخبات مدعيا
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األمي  اإل تخالف   القتراع  املرسومة  )جراءات  للمادة   
ا
وفقا والفرز  32ين  االقتراع  إجراءات  من   )

 للقانون.  
ا
 الصادرة وفقا

 

 اقتراع األشخاص ذوي اإلعاقة ▪

جرى توثيق بعض االنتهاكات التي جانبت عملية اقتراع األشخاص ذوي اإلعاقة، كأمور تتعلق  .44

 و ذمن  بمرافقة األشخاص املقترعين  
 
ِدم كمرافق  ي اإلعاقة؛ إذ وثقت حالة أفادت قيام مواطن ق

عنها   بالنيابة  االقتراع  ورقة  على  بالحصول  وقيامه  "مقعدة"،  حركية  إعاقة  لديها  التي  لزوجته 

إلى   وتوثيق    "بينة اك "والتوجه  بنفسه.  الصندوق  في  البطاقة  وضع  ثم  باالقتراع  واإلدالء  االقتراع 

ي لديه إعاقة باالقتراع عن الناخب دون  سؤاله أي    شكوى بخصوص قيام أحد مرافقي شخص أم 

ين شكوى عن حاالت مرافقة لألشخاص ذوي اإلعاقة أو األمي    "للحق"ورد  كما  قائمة سينتخب.   

في هذا الصدد لحالة تم توثيقها   التوقيع على محضر املرافقة. يشار  عدم قدرة بخصوص  دون 

الناخبين   في  بأحد  املتواجدين  اللجنة  أعضاء  فقام  فيها،  باالقتراع  املخول  املحطة  إلى  الصعود 

له    -عدا مسؤول املحطة  -املحطة   الناخب املذكور إلتاحة الفرصة  بترك املحطة والنزول حيث 

التي كان يجدر   اللجنة تدارك على ماالنتخاب. هذه اإلشكاليات  املادة  مل  ها وظفي/ات  خالفتها نص 

  ( من إجراء33)
ا
 للقانون، وبالتالي تعديلها التزاما

ا
سيادة القانون  بات االقتراع والفرز الصادرة وفقا

 وحسن سير العملية االنتخابية. 

 

 املواد املستخدمة في عملية االقتراع  ▪

جرى رصد بعض الحاالت التي وجدت فيها أوراق اقتراع داخل صناديق االقتراع لم تكن مثنية،   .45

الحبر فيها وضع  تم  تم   وحاالت  الفرز  عملية  أنه وخالل  كما  السبابة.  غير  أصبع  على  االنتخابي 

العثور على ورقة اقتراع غير مختومة بختم لجنة االنتخابات داخل صندوق االقتراع؛ إال أنه قد تم 

باقتراعهم باإلدالء  فيها  املقترعون/ات  قام  حاالت  توثيق  تم  كما  باطلة.  ورقة  خارج    ن/ اعتبارها 

اللجنة. وحالة كانت فيها إحدى الناخبات    ات/ املخصصة لالقتراع دون تنبيه من موظفي   "الكابينة "

، وتم ذلك  ةقد توجهت إلى محطة االقتراع برفقة شاب أشار لها أن تختار إحدى القوائم االنتخابي

 لجنة االنتخابات دون اعتراض.  ات/ أمام موظفي 
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 توثيق حاالت اقتراع لم يقم فيه  .46
ا
ا الناخب بعد وضعه ورقة االقتراع بالصندوق بوضع  تم أيضا

االنتخابي، وأخرى تم رصد تأثير أحد الناخبين على زوجته خالل تواجدهما  الحبر  صبعه داخل  أ

االقتراع، تقدم  "كابينة "داخل محطة االقتراع، إذ بينما ظهر ارتباك على الزوجة أثناء تواجدها في 

ة وأشار بأصبعه لها على إحدى القوائم في ورقة االقتراع. كما  األخرى املجاور   "الكابينة "الزوج من  

االقتراع دون    "كبائن"ألجهزتهم/ن املحمولة إلى محطات و   ات/ تم توثيق إدخال عدد من الناخبين

تنبيه من اللجنة؛ وقام أحد الناخبين بتصوير ورقة االقتراع الخاصة به وهو متواجد بالقرب من  

صندوق االقتراع، كذلك قيام ناخبة بالتقاط صور داخل إحدى محطات االقتراع والتقاط صورة  

حد املرشحين من  اللجنة. كما تم توثيق طلب أمن  لناخبة أخرى أثناء إدالئها االقتراع دون تدخل  

مسؤول الصندوق    قيامناخب بالتصويت له وتصوير بطاقة االقتراع. باإلضافة لذلك، تم توثيق  

  ات / عديد من املرات؛ أثناء تواجد موظفي لالصندوق والخروج من القاعة  بترك  في إحدى املحطات  

ي   الذي  األمر  فيه.   عرِ اللجنة اآلخرين 
ا
االنتخابية ملساس خالفا العملية  يمليه قانون  ض سرية  ملا   

 االنتخابات املحلية والتعليمات الرسمية ذات العالقة.

 

 الحفاظ على النظام العام  ▪

بشكل عام؛ اتضح من رقابة مؤسسة الحق على سير العملية االنتخابية في مختلف الهيئات   .47

اللجنة  ات  / معايير النظام العام، وسرعة تفاعل موظفي بتزام  لاالنتخابية؛ سيادة حالة السلم واال

. إال أنه جرى رصد بعض وتجاوزات  املركزية ومعالجتهم بسالسة وسرعة لكل ما طرأ من مخالفات

يجدر ملا  تكن  لم  التي  للتشريعات  الحاالت   
ا
الوقائي  وفقا واألمن  الوطني  األمن  قوات  كتواجد   ،

ك املناطق.  بعض  في  فوض ى  وإحداثهم  االنتخابية  املراكز  من  عدد  ساحات  داخل  ذلك  بأسلحة 

اللجنة. كما وأنه خالل    ات/ دخول أحد العناصر إلى إحدى محطات االقتراع والحديث مع موظفي

الهيئات    ات/عملية الفرز في محطات أحد مراكز االقتراع؛ قام جهاز الشرطة بمنع بعض مراقبي

أنه   إال  املحطة؛  إلى  بالدخول  اللجنة  بعد  و الرقابية  مع  مع  التواصل  بالتفاعل  املوضوع  قامت 

    في ذلكجهاز الشرطة    سلوك، موضحة  بشكل منظم وفق اإلجراءات  ات / وإدخال املراقبين
ا
منعا

 لالكتظاظ، إذ تواجد عدد كبير من املراقبين/ات ووكالء القوائم داخل ذات املحطة. 

الناخبين .48 بين   ما تم توثيق تصادم أو عنف 
ا
القوائم    ات/ نادرا بينهم وبين وكالء  بينهم أو  فيما 

ن تواجد االنتخابات وم    لجنة  ات/ يداخل مراكز االقتراع، كما أن أداء موظف  هماالنتخابية أو غير 
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 فور   أو استدعي للتدخل من عناصر جهاز الشرطة للموقع كان
ا
وبمهنية عالية مما أدى إلى حفظ    يا

ت االقتراع وأثناء عملية الفرز تم توثيق قيام عنصري  األمن والنظام العام. إال أنه في إحدى محطا 

 
ا
 ناريا

ا
حدى محطات االقتراع بينما كان  إل   بالدخول   ؛ شرطة؛ أحدهما يحمل على خاصرته مسدسا

العنصرين    ات/ موظفو  بين   
ا
أثار جدال مما  االقتراع،  أوراق  فرز  بعملية  يقومون  املركزية  اللجنة 

االاللجنة    ات/ وموظفي  بالطلب منهما  وقام مسؤول مركز  األوراق.  املقتراع  فرز  انتهاء  غادرة حتى 

( املادة  عليهم  أملته  ملا   
ا
خالفا قانون  14ذلك  بموجب  الصادرة  والفرز  االقتراع  إجراءات  من   )

 االنتخابات املحلية.  

 

 أداء موظفي وموظفات لجنة االنتخابات املركزية   ▪

موظفي  .49 أداء  في ات  / تمتع  شفافيتهم  اتضحت  عالية؛  بمهنية  املركزية  االنتخابات  لجنة 

احتاجت   التي  الفرز  عملية  في  السيما  العمل  في  ودقتهم  الحساب    التأنياإلجراءات  في  والتكرار 

ورد عدد من  وبالرغم من ذلك،  .  عنها  ات/ورضاء الوكالء واملراقبين  لضمان سالمة الفرز والنتائج

م مخالفات  بخصوص  بعضاملالحظات  أنه  ات  / املوظفين  ن  اللجنة  إال  من  تداركها  تم  ما   
ا
غالبا

إلجراءات املعتمدة.  ل  ن/اتوظفياملومعالجتها بشكل سريع وفعال، وكذلك مالحظات عن إهمال  

ثقت بخصوص موظفة بطاقات االقتراع في إحدى املحطات؛ التي قامت بالتأشير  من ذلك شكوى و  

االقتراع   باقتراع    ات / للناخبينبأصبعها على ورقة  لهم  توحي  وكأنها  للورقة  ظاهر ومالمس  بشكل 

؛ إال أنه تم التعامل معها من قبل اللجنة، بتنبيهها ونقلها من  القوائم املرشحةقائمة محددة من  

موقع تسليم أوراق االقتراع إلى الناخبين، إلى صندوق االقتراع، حيث تراقب وضع البطاقات داخله  

املقتر  أصابع  إلى  وبصم  ناخبة  بدخول  تمثلت  أخرى  مخالفة  الحق  مؤسسة   
ا
أيضا رصدت  عين. 

إحدى محطات االقتراع وقيام نجلها باللحاق بها والهمس بأذنها دون مالحظة موظفي/ات اللجنة  

إال بعد أن قامت بوضع ورقة االقتراع في الصندوق. كما تم مالحظة قبول موظفي اللجنة في بعض 

 عن بطاقة الهوية الفلسطينية؛ بشكل تمييزي؛ إذ  مراكز االقتراع لبطاقات ت
ا
عريف شخصية بدال

دون غيرهم؛ كما تم رفض إدخال أحد مراقبي مؤسسة الحق    ات/ تم قبول ذلك من بعض الناخبين

إبراز  دون  بالرقابة  للقيام  اقتراع  مركز  ألحد    ه إلى  السماح  يتم  ولم  الشخصية.  الهوية  بطاقة 

ألقفال لديها، في الوقت التي تعتبر هذه من متطلبات الرقابة التي  بتسجيل أرقام ا  "الحق"مراقبات  
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معاي بموجب  يرسمت  الصادرة  والفرز  االقتراع  وإجراءات  املتفقة  املركزية  االنتخابات  لجنة  رها 

  قانون انتخاب املجالس املحلية.

اخل  كما رصدت الحق قيام أحد مدراء مراكز االقتراع باستقبال وفود من تنظيم حركة فتح د .50

كذلك قيام املحافظين مع  مركز االقتراع والجلوس معهم الطالعهم على سير العملية االنتخابية،  

أي تفاصيل  مرافقيهم في العديد من املراكز بإجراء زيارات لتفقد العملية االنتخابية، فيما لم يرد  

 بخصوص الزيارات التي تقوم بها وفود أو محافظين أو رسميين ملراكز االقتراع. أو تجاوزات

العملية إليها حول  وبخصوص تفاعل محكمة قضايا االنتخابات مع ما تم رفعه من طعون     .51

الفرز،  االنتخابية السيما    عملية 
 
ن ما  الحق بعض  التزام املحكمة    مدى   عنشر  رصدت مؤسسة 

املتخصصين اللتزامها باإلجراءات  عدد من  إشادة  ب  قوبلت  والتي  ذات العالقة،  بإجراءات القانون 

بخصوص نزاهة تفاعلها مع التشريعات    بيإيجانعتبره مؤشر  واملدد التي أقرها القانون؛ األمر الذي  

    15الراسمة لعملها وللعملية االنتخابية برمتها.

مؤسسة الحق إشكاليات لها عالقة ببطاقة الرقابة املعتمدة من قبل لجنة    ات / واجه مراقبي .52

بالدخول ملراكز االقتراع بسبب    ات/ السماح لبعض املراقبين  لم يتماالنتخابات املركزية، حيث  

املراقبين،   بطاقات  على  االنتخابات  لجنة  ختم  وجود  معالو عدم  الحاالت  ججرى  هذه  مثل  ة 

 مباشر. بالتواصل مع اللجنة بشكل  

 

 
  أصدرت محكمة قضايا االنتخابات المنعقدة في نابلس اليوم الخميس، حكمًا قضائيًا يقضي بإعادة الفرز لنتائج انتخابات بلدية دير استيا،"15

ها"  بناء على طلب تقدم به المحامي الدكتور أحمد األشقر، بوكالته ووكالة المحاميين محمد شديد ومحمود نصر هللا، عن قائمة "ايد بإيد نعمر 
وحول    .، حيث قررت المحكمة برئاسة القاضي مهند العارضة وعضوية القاضيين عمار فزع واحمد حنون إعادة فرز النتائج4لتي رقمها  ا

أيام، وعلى ضوء ذلك تم عقد جلسة واحدة    5إجراءات المحاكمة قال الدكتور األشقر، إن "المحكمة كانت ملزمة بالفصل بالطعن خالل  
مت فيها المرافعات والبينات بحضور محامي لجنة االنتخابات، وقدم فيها المرافعة الشفوية أمام جمهور المتقاضين  ساعات ت  4استمرت لنحو  

أيام وقد تم تأجيل    5والجمهور، وقد اتسع صدر المحكمة لهذا الوقت الطويل والتزمت بنصوص القانون التي اوجبت بالفصل بالدعوى خالل 
واعتبر األشقر أن صدور هذا القرار يمثل عنوان الحقيقة، وإن ما شاب    ."الى اليوم الخميس لتصدر القرار  التدقيق في الدعوى وإصدار الحكم 

عملية الفرز من شوائب قد تؤثر على نزاهة الفرز هي التي دعت المحكمة إلى اتخاذ هذا القرار سيما وأن الطعن الذي تقدم به قد تضمن  
ورأى أن هذا القرار يؤسس لقضاء مؤثر في االنتخابات، وينظر إليه    .االقتراع في بلدية ديراستياالعديد من الخروقات المتعلقة بإجراءات  

وحول موعد إعادة الفرز، أشار الى أنه عندما يتم استالم نسخة عن قرار المحكمة    .بالكثير من األمل بصرف النظر عن نتيجة الفرز القادمة
الفرز ومكان  موعد  اإلعالن عن  بتاريخ  https://www.wattan.net/ar/news/359208.html:  أنظر/ي."  سيتم  زيارته  تمت   ،23  

 .  2021كانون األول 

 

https://www.wattan.net/ar/news/359208.html
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: ال
ً
 توصيات خامسا

 

ضرورة احتكام الكافة من جهات رسمية حكومية أو مستقلة أو قوائم مترشحة ومواطنين/ات   (1

( رقم  املحلية  الهيئات  مجالس  انتخابات  قانون  لسنة  10لنصوص  على   2005(  وتعديالته، 

االنت العملية  جوانب  مختلف  تنظيم  في  األساسية  القانونية  املرجعية  أنه  على  اعتبار  خابية 

 .فهاصعيد الهيئات املحلية، بصفته املنظم لحقوق والتزامات أطرا

وبخاصة  وتعديالته،    2005  لسنة  (10رقم )  قانون انتخابات مجالس الهيئات املحلية  مراجعة (2

ل  ااملتعلقة بالقوائم املترشحة كأن يتم خفض سن الترشح، واملساواة بين نسبة الرج  النصوص

األ نساءوال الحد  وتخفيض  الحسم  نسبة  وإلغاء  للثلث،  للقائمة  باإلضافة  دنى  نظام  لل، 

 االنتخابي. 

قانون   (3 في  عليها  املنصوص  اإلجراءات  وتفعيل  باالهتمام  املركزية  االنتخابات  لجنة  قيام 

ال االنتخابية انتخابات  الدعاية  وإجراءات  املحلية  للهيئات  نتيجة  ألحكام  العديدة  خروقات  ، 

ألحكام   املنتهكة  القوائم  كافة  بحق  بصرامة  اإلجراءات  هذه  وتطبيقها  االنتخابية،  الدعاية 

 الدعاية االنتخابية. 

االنتخابية الواحدة "بالتزكية"  تولي مسألة فوز القائمة  لجنة االنتخابات املركزية أن    يتعين على (4

توصياتها   واقتراح  ترافقها،  التي  القانونية  اإلجراءات  مراجعة  خالل  من  بالغة،  أهمية 

بالخصوص، وال سيما بأنه يغلب عليها الطابع العشائري والحزبي، أكثر من الحقوقي االنتخابي،  

 . بما يجافي مضمون املمارسة الفعلية للحقوق السياسية للمواطنين/ات

نزاهة   (5 القائم  ات / ي موظفلضمان  املركزية  االنتخابات  االقتراع  يلجنة  ومحطات  مراكز  في  ن 

من غير سكان املنطقة التي يتواجدون فيها يوم االقتراع؛ ذلك  يتم اختيارهم  أن    مراعاة  يتعين

 للحرج أو التأثير أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر على مدى صرامة موظفو/ات ال
ا
جنة  لتجنبا

 إلجراءات القانون   ات/ في التعامل مع الناخبين
ا
 . وفقا

املراقبين (6 بتدريب  االعتناء  اإلجراءات  ات/ يجب  يكن   ؛أكثر  بشكل    االنتخابية  على  لم  حيث 

 أو  أن ال يتم مراعاة ك  ؛بعض اإلجراءاتهم لمعرفتبودقة هنالك وضوح 
ا
البصم بالسبابة أحيانا

ي أو الذي لديه إعاقة على محضر  الشخص األم  بصم    عدم  عدم إخراج الهاتف املحمول أو

 املرافقة.  



 

28 
 

إليها، بما في ذلك    ات/ يجدر تجهيز كافة املراكز واملحطات على نحو يتيح وصول جميع الناخبين (7

األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن ومن تصعب حركتهم، وتجهيزها لتتناسب مع إمكانية أداء  

الناخبين بعض  عزف  إذ  لهم.  يحق  كما  بأن    ات / االقتراع  العلم  عند  باالقتراع  القيام  عن 

بداية  كه  األمر الذي كان من األجدر تدار ق  محطات االقتراع متواجدة في بنايات متعددة الطواب

 من اللجنة في اختيارها وتجهيزها ملراكز ومحطات االقتراع. 

؛ ولضمان املشاركة السياسية للجميع؛ كان من األجدر ضمان  "كورونا"في ظل انتشار فايروس   (8

أي  جميع  التزام   وصول  ومنع  الرسمية،  الصحية  واإلجراءات  التعليمات  بكافة  املواطنين 

االقت ومحطات  مراكز  إلى  مصاب  مصابي  شخص  إدالء  إلمكانية  اللجنة  تهيئة  وضمان  راع، 

 في املراكز الصحية.   " كورونا"

زيارات   (9 بإجراء  الخاصة  التعليمات  بتوضيح  املركزية  االنتخابات  لجنة  قيام  لوفود  اضرورة 

و ال و الرسمية  االقتراعالسؤولين  امل حزبية  ملراكز  وخاصة    ،رسميين  واضحة  تعليمات  ووضع 

ونوص ي بهذا الشأن أن يجري معاملتهم معاملة الوفود املعتمدة من قبل    . تبمثل هذه الحاال 

ويتم وضع إجراءات تحدد طبيعة التعامل   ،جنة االنتخابات كزائرين بموجب بطاقات خاصةل

 مع هذه الوفود. 

التعليمات الخاصة من قبل اللجنة  ب قيام لجنة االنتخابات    (10 اتباع  بشأن  التأكيد على أهمية 

ن واألشخاص ذوي اإلعاقة، والتي كانت السمة األبرز باإلضافة إلى انتهاك أحكام  انتخاب األميي  

 الدعاية االنتخابية في هذه املرحلة من انتخابات الهيئات املحلية.

 

 

 -انتهى-


