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 التقرير ملّخص .1

 

 األبحاث معهد لدى كان ،21/01/2102و01 في عقدت التي 2102 المحلّية االنتخابات في

 الخليل، وهي ةبّيالغر الضفة مدن من عدد في موزعين مراقب 55 حوالي( أريج) القدس -ةالتطبيقّي

 والفرز االقتراع مراكز في أريج ومراقب تواجد. وسلفيت ا،يّط ساحور، بيت أريحا، اهلل، رام نابلس،

 خروقات ةأي ونالمراقب يسجل لم.  والفرز االقتراع وعمليات االنتخابّية الدعاية نشاطات وراقبوا

 أغلبية وكانت. وسالستها وشفافيتها، نزاهتها، على أكدوا إنما االنتخابّية العملّية بخصوص ملحوظة

 األجواءإلى  باإلضافة خالله أو االقتراع يوم قبل ما سواء للكتل االنتخابّية بالدعاية تتعلق مالحظاتهم

 .  ةالفردّي والتصرفات ةالعاّم
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 هجّيةنالم. 2

 

 ما بالشراكة ينفذ ذيال الفقراء أجل من النزاهة مشروع نشاطات من كجزء االنتخابات مراقبة تأتي

 تقوم والذي أمان، ومؤسسة  Integrity Actionو( أريج) القدس-التطبيقية األبحاث معهد بين

 بين والعالقة الثقة تعزيز إلى المشروع ويهدف(. UKAID) البريطاني الدولي التعاون وكالة بتمويله

 قدراتها وبناء المجالس هذه وكفاءة أداء وتطوير تحسين طريق عن ومجتمعاتها، المحلّية المجالس

 المحلّية المجتمعات قدرات وبناء جهة، من وتلبيتها ات/المواطنين الحتياجات االستجابة اجل من

 جهة من عنها والدفاع بحقوقها المطالبة على والقدرة القرار، لصانعي االحتياجات هذه إيصال على

 . مستدامة حقيقية تنمية وتحقيق المجتمعات، هذه تطوير إلى يؤدي الذي األمر أخرى،

 ونظم الشفافية ومبادئ  النزاهة مفهوم تعزيز إلى الفقراء أجل من النزاهة مشروع يهدف كما

. ات/للمواطنين تقدمها التي الخدمات مجال في وتحديدًا المحلّية، المجالس عمل في المساءلة

 ،ومجلس أريحا بلدية لخليل،ا بلدية نابلس، بلدية هي المشروع، في المستهدفة المحلّية والمجالس

 تحديات لفهم المدن هذه في أفضل خدمة أجل من النزاهة لجان مع أريج معهد ويعمل. الرام محلي

 بهيئاتها المحلّية المجتمعات وربط عليها، التغلب وإمكانيات المحلي واقعهم في الموجودة النزاهة

 مقدمي المدني، المجتمع) كافة لمعنيةا األطراف  مع والعمل أقوى، استجابة آثار لخلق المحلّية

 في الممارسات و السياسات في نزيهة معايير إلى للدعوة( والمواطنين القرار، صانعي الخدمات،

 .المعلومات على الحصول و الخدمات تقديم

 أيضا هم الذين المستهدفة، المدن مواطني من عدد قام فقد المشروع، هذا نشاطات من وكجزء

 يومي المحلّية االنتخابات بمراقبة المدن، هذه في أفضل خدمة أجل من لنزاهةا لجان في أعضاء

 بيت أريحا، اهلل، رام نابلس، الخليل،: وهي ةالفلسطينّي المدن من عدد في 21/01/2102و01

 ولكنها وفرز، اقتراع من االنتخابات يومي المراقبين نشاطات ركزت. وسلفيت ا،يّط ساحور،

 . االقتراع أيام سبقت التي االنتخابّية دعايةال مراقبة أيضا تضمنت
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 ةعملّي على الرقابة في المدني المجتمع مؤسسات دور عن يومين لمدة تدريبا أريج ومراقب حضر

 االنتخابات، على الرقابة أثناء القائمة ووكيل المراقب وحقوق الرقابة، ومعايير وأسس االنتخابات،

 المراقب دور التدريب وتضمن كما. االنتخابات على الرقابة أثناء القائمة ووكيل المراقب وواجبات

 و لالنتخابات، والترشح التسجيل وعمليات االنتخابات، عن اإلعالن قبل ما إجراءات رصد في

 . الرقابة هيئة تقرير وإصدار والفرز، واالقتراع ،االنتخابّية الدعاية

 الزيارات هذه هدفت. االنتخابّية القوائم ةالنزاه لجان أعضاء و ونقباالمر زار التدريب، هذا وبعد

 رغبة كما و عبرت هذه الزيارات عن.وأنشطتها وعملها النزاهة بلجان االنتخابّية الكتل لتعريف

 . ةالجديد ةالبلدّي المجالس مع وشراكة تعاون عالقات بدء في النزاهة لجان

 لجنة من الصادرة ةالتوعوّي شراتوالن ةالتعريفّي اإلصدارات من العديد على المراقبين حصل كذلك

 المراقبين اعتماد وإجراءات ،االنتخابّية القوائم ووكالء المراقبين سلوك كقواعد المركزية االنتخابات

 رقم المحلّية الهيئات مجالس انتخاب وقانون ،االنتخابّية الدعاية بأحكام خاصة ونشرة المحليين،

 . وتعديالته 2115 لسنة( 01)

 الخليل، وهي الغربية الضفة مدن من عدد في موزعين مراقب 55 حوالي أريج معهد لدى كان

 والفرز االقتراع مراكز في أريج ومراقب تواجد. وسلفيت ا،يّط ساحور، بيت أريحا، اهلل، رام نابلس،

 تعبئة على ونالمراقب عمل وبحسبها. والفرز االقتراع وعمليات االنتخابّية الدعاية نشاطات وراقبوا

 لتفريغ SPSS برنامج استخدم حيث ،"2102 المحلّية لالنتخابات المدني المراقب تقرير"  ارةاستم

 التي االستمارة التقرير هذا من 0 المحلق يظهر. المذكورة النتائج وإعطاء الواردة البيانات وتحليل

 النتخاباتا فيها جرت التي المحلّية الهيئات 2 الملحق يظهر بينما تعبئتها، على ونالمراقب عمل

 .  أريج مراقبي فيها تواجد التي االقتراع مراكز يظهر 3 والملحق ،2102 المحلّية
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 ةمحلّي ةمدنّي رقابة كهيئة أريج معهد تقرير. 3

 

 االنتخابات، إجراء عن المسؤولة الهيئة هي المركزية االنتخابات لجنة فأن الفلسطيني القانون بحسب

 ولها ة،حكومّي وزارة أو دائرة أي و ةالتنفيذّي السلطة عن نفصلةم أنها بمعنى مستقلة، هيئة وهي

. الدولة رئيس أو ةالقضائّي أو ةالتشريعّي السلطة أمام مسؤولة وهي المستقلة، وإدارتها ميزانيتها

 .رئاسي بمرسوم تعيينهم يتم أعضاء تسعة من المركزية االنتخابات لجنة وتتألف

 والقرارات والتشريعات القانون تنفيذ عن المسؤولة الجهة هي خاباتاالنت لجنة أن التأكيد المهم ومن

 العملّية من ةوالتنفيذّي ةوالفنّي ةواإلدارّي ةالتقنّي الجوانب تتولى أنها أي باالنتخابات المتعلقة المختلفة

 قانون،ال تعديل أو بوضع لها دور وال االنتخابية، العملّية سير علي والمتابعة واإلشراف ،االنتخابّية

  .  فقط تطبيقه إنما

 أو للقوانين، الواضعة الجهة وليست لالنتخابات، ةالتنفيذّي الجهة هي ةالمركزّي االنتخابات لجنة نإ

 االنتخابات قانون بخصوص شكوى أو مالحظة لذا فإن أي. الفلسطينية لالنتخابات الحاكمة األنظمة

. االنتخابّية ةللعملّي ةواإلدارّي ةالفنّي النواحي حول المالحظات لها تقدم بل ،االنتخابات للجنة تقدم ال

 اقتراع من ،21/01/2102و01 يومي أحداث بها فنخص التقرير، هذا في االنتخابّية العملّية أما

 ماعدا. ةالمركزّي االنتخابات لجنة وواجبات صالحيات وبحسب القانون، عليه نص ما بحسب وفرز

 أشخاص، عن ناتجة فردية بسلوكيات تتعلق اليومين هذين لحو عامة مالحظات ذلك يضم التقرير

 .     21/01/2102و01 يومي وقوعها صّدف حوادث أو أحزاب، أو كتل، أو

. االقتراع أيام خالل حدثت التي التصرفات أو الممارسات من عدد الحظوا أريج معهد مراقبي إن

 لجنة به قامت ما تقوض وال ،خابّيةاالنت العملّية نزاهة على تؤثر ال المالحظات هذه أن ورغم

 األمر، يهمه لمن التقرير هذا في إدراجها تم المالحظات هذه أن إال كبير، عمل من االنتخابات

 من سيحسن القادمة المرات في فتفاديها ،االنتخابّية العملّية سير على تؤثر ال كانت أن وحتى وألنها

 للعمليات المستفادة الدروس من جزء لتكون أدراجها تم فقد ذلكل. ويطورها ،االنتخابّية العملّية

 .   القادمة االنتخابّية
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 االنتخابات أهمّية. 4

  

 أن منذ العصور عبر اإلنسان مارسها التي ةالسياسّي المشاركة أنواع وأقوى أهم أحد هي االنتخابات

 تداول فمبادئ. لسيادةا هذه على للحفاظ والسياسة ةالديمقراطّي أهمية وعرف الدولة سيادة نحو سعى

 تندرج كلها هي الحكم في والمشاركة والمجتمعي، السياسي والتمثيل السلطات، ومساءلة السلطة،

 . عام بشكل المدني الديمقراطي البناء عملية بموجبها تتم التي كالوسيلة االنتخابات تحت

 إحدى تعّد واالنتخاب لترشحا خالل من لبلدانهم العامة الشؤون إدارة في المواطنين مشاركة وأن كما

 سنة اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من 20 المادة بحسب اإلنسان لحقوق األساسية الركائز أهم

0814. 

 ةسياسّي بظروف محكوم متغير واقع من تنبع فهي خاصة، صبغة الفلسطينية االنتخابات تأخذ

 الحد على عملت ةسياسّي وقوى حلمرا بعدة فلسطين مرت فقد. الزمن في وممتدة معقدة ةوتاريخّي

 .فلسطيني مدني مجتمع وبناء واالقتصادي السياسي بالواقع والنهوض التطور من

 كانت وأولها قليلة، مرات إال فلسطين في االنتخابات تجر لم الفلسطينية السلطة قدوم ومنذ

 االنتخابات) المحلّية اتالهيئ مجالس انتخابات ثم. 0886 عام األولى والتشريعية الرئاسية االنتخابات

 وبعدها ،2115 العام مطلع في الرئاسية االنتخابات مع تزامنت التي 2005-2004( المحلّية

 .     2116 التشريعية االنتخابات

  المحلّية االنتخابات في االنتخابّية الدعاية. 5

 

 مع للتواصل االنتخابّية برامجها طرح في الحق االنتخابية للقوائم المحلّية االنتخابات قانون أعطى

 ةالزمنّي مدتها حدد وقد السارية، واألنظمة القانون مع يتعارض ال بما فعال، بشكل الناخبين

 يوما، 03 االنتخابّية الدعاية مدة. معينة وضوابط وقيودًا وأسسا، معاييرا، لها ووضع ومظاهرها
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 القانون وحظر ماك. 01/01/2102 الخميس مساء وانتهت 6/01/2102 السبت صباح بدأت

 . الموعد هذا خارج دعائية أعمال أي ممارسة

 المحلّية االنتخابات في الرقابة. 6

  

 االنتخابات، قانون عليها نص التي المبادىء أحد االنتخابات على والدولية المحلّية الرقابة تعتبر

 وتزويد عنها، والكشف ةاالنتخابّي العملّية أثناء تحدث تجاوزات أية رصد إلى المراقبة ةعملّي وتهدف

 على والنزاهة الشفافية صفة وتعزيز ،االنتخابّية العملّية سير حول بالمالحظات المعنية الجهات

 الهيئات عمل وتسهيل اعتماد عن المسؤولة هي ةالمركزّي االنتخابات لجنة إن. االنتخابّية العملّية

 لهذه مراقبين تعتمد ثم ودولية، محلية رقابة جهات اللجنة تعتمد حيث. ةوالدولّي المحلّية ةالرقابّي

 ليس االنتخابات، لجنة لدى رقابة كهيئة نفسها تسجل لم جهة أو مؤسسة أي أن. الرقابية الجهات

 تقارير أو تعليقات أي بأن علما ،االنتخابّية العملّية حول تعليق أو تقرير أي بإصدار الحق لديها

 . المراقبين أفرادها من وليس الرقابة هيئة من رتصد أن يجب االنتخابّية العملّية حول

 يجب ومعايير واجبات وعليه حقوق فله االنتخابات لجنة من المعتمدة الرقابة هيئة مراقب أما

 ةوالمهنّي والدقة ةوالشفافّي المعلومات، ومراقبة جمع عملية في ةالشمولّي في وتتمثل بها االلتزام

 .العام النظام على حفاظوال واألنظمة بالقوانين وااللتزام

 2112 المحلّية االنتخابات. 7

 

. مرتين 2100 انتخابات وتأجيل ،2101 انتخابات إلغاء بعد العام هذا المحلّية االنتخابات جرت

 إقراره تم الذي وتعديالته، 2115 لسنة( 01) رقم المحلّية الهيئات مجالس انتخاب قانون ويحكمها

 لسنة( 5) رقم قانون حكمها والتي) ةالماضّي المحلّية االنتخابات من والثانية األولى المرحلة بعد

 حدد الذي النسبي، القوائم نظام القانون هذا تبّنى. والرابعة الثالثة المرحلة في تطبيقه وتم( 0886

 كل تحصل بحيث" لوغي سانت" طريقة وفق االنتخابّية المقاعد توزيع ويتم ،%1 بـ الحسم نسبة
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 ويفوز الوطن، مستوى على عليها حصلت التي األصوات وعدد تتناسب المقاعد من عدد على قائمة

 . فيها ترتيبهم وفق القوائم تلك مرشحي قائمة لكل صةالمخّص بالمقاعد

 كوتة وتنص. وللمسيحيين للمرأة معينة كوتة على المحلّية الهيئات مجالس انتخاب قانون وينص

 عن عددها يزيد ال التي المحلّية الهيئة في مقعدين عن لمرأةا تمثيل يقل ال أن يجب أنه على المرأة

 .رئاسي مرسوم قبل من تحديده يتم المقاعد فعدد ، ةالمسيحّي الكوتة يخص فيما أما. عشر ثالثة

 الضفة في المحلّية االنتخابات فيها تمت التي( المحافظات) االنتخابّية الدوائر عدد بلغ قد و هذا

 لالنتخابات االقتراع يوم هو 21/01/2102 السبت يوم كانو (.محافظة) ةخابّيانت دائرة 00 الغربية

 مجلسها أخرى محلية هيئة 078 اختارت بينما الغربية، الضفة في ةمحلّي هيئة 83 في المحلّية

 تستوفي واحدة قائمة سوى ةالمركزّي االنتخابات للجنة ترفع لم أي والتزكية، بالتوافق الجديد

 فيها تمت التي المحلّية الهيئات أما. 21/01/2102 يوم تشارك لم محلية هيئة 67 أنب علما. الشروط

 :فهي االنتخابات

 

 جنين القدس محافظة
 َرابا الَزباِبَدة ِديس أبو
 ُرَماَنة الَعَرَقة ِبُدو

 الَظْهر سيَلة وِمَية الَفْنَدُق طولكرم
 َعاِنين الَياُمون ُطولَكْرم

 ِجةَع ِبْرقين َعِتيل
 َعَراَبة الَباَشا ِبير والنزالت الَشْرقِية باَقة
 َقباْطَية َجَبْع َبْلعا

  ِجنين ِبيتِليد
 قلقيلية نابلس

 ِجْيت الشمالَية َعصيَرة ُبْرَقة
 َحَجة َعْقَرَبا ُبوِرين

 َعُزون ُقوِصين َدَجن ِبيت
 َقْلِقيْلَية َقِليل َكْفر ُفوِريك ِبيت

 سلفيت ناْبُلس َجَماِعين

 إْسَكاَكا ِيْتَما الَحَطب ِدير
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 الَزاِوَية  َسَبْسِطية

 َكْفرالِديك أريحا
 ِكِفْلَحاِرس أريحا

 َمْسَحة الُفوقا الْديوك وِعْين  الُنَوْيِعَمة
 َياُسوف والبيرة اهلل رام

 لحم بيت َمْشَعْل أبو ِدير االتحاد
 الْدوَحة َاهلل رام الِبيَرة
 َبِتير َصَفا الِمْدَية

 َجاال ِبيت ِقينيا ِعْين الَشْرِقَية ِزْيد َبني
 ساحور ِبيت ِزْيد َبني َقَراَوة ُبْدُرس
 َفَجار ِبيت َكْفرِعْين ُبْرَقة
 َلْحم ِبيت َيْبُرود ِسيَرا ِبيت
 صالح دار ِبيُتوْنيا الُفوَقا ُعْور ِبيت
 َزْعَتَرة ِبيرزيت ِلْقيا ِبيت

 َيَطا 
 

 ةمحلّي هيئة 47ل 24/00/2102 السبت يوم دستعق ةالتكميلّي االنتخابات بأن بالذكر الجدير نم و

 هذه انتهاء مع. يومها بالتزكية محلية هيئة 23 وستفوز انتخابات، محلية هيئة 24 في ستجري حيث

 لم ألنها أما اتاالنتخاب تعقد لم ةالغربّي الضفة في ةمحلّي هيئة 21 حوالي تبقى ،االنتخابّية العملّية

 .  المقاعد عدد من أقل مرشحيها عدد لكن واحدة قائمة اعتمدت ألنها أو قائمة، أي تعتمد أو تقدم

  األمن لقوى المسبق االقتراع ليوم المراقبة نتائج. 8

 

 االنتخابات لجنة اختارت. األمن لقوى المسبق االقتراع يوم هو 01/01/2102 الخميس يوم كان

 من األمن قوى يقترع حيث األمن، لقوى ةفلسطينّي مدينة 00 في اقتراع مراكز فتحت أن ةالمركزّي

 ليوم السبب يعود. 051 عن فيها األمن قوى عناصر من المسجلين الناخبين عدد يزيد التي المدن

 االقتراع ةعملّي وتيسير واألمان األمن حفظ من ةالمركزّي االنتخابات لجنة رغبة في المسبق االقتراع

 عناصر أسماء تتضمن بكشوف ةالمركزّي االنتخابات لجنة بتزويد ةالداخلّي وزارة وتقوم .مواطنينلل

 ةالمركزّي االنتخابات لجنة دوتحّد. المسبق االقتراع يوم في االنتخاب لها يحق التي األمن قوى
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 يوم في الحال هي كما) مركزه غير في االقتراع فرد ألي يحق وال األمن، قوى اقتراع مراكز

 له يحق ال فهو المسبق، االقتراع سجالت في وارد اسمه كان أن أو ،(21/01/2102 االقتراع

 يوم االقتراع لها فيحق األمن، قوى عناصر باقي أما. المسبق االقتراع يوم في إال االقتراع

 . الناخبين سجل في مسجلة كانت أن ،21/01/2102

 ولكن مدينة، 00 في اقتراع مركز 00 فتحت كزيةالمر االنتخابات لجنة أن بالذكر الجدير ومن

 من عدد الواحد االقتراع مركز في كان حيث ة،فلسطينّي مدينة لثالثين حصل المسبق االقتراع

 . االقتراع ومحطات مراكز ومواقع أسماء التالي  الجدول ويبين. لمدينة كانت محطة وكل المحطات،

 االنتخابّية المنطقة
 (المحافظة)

 مركز موقع
 االقتراع

 المحلّية الهيئة المركز اسم

 ديس ابو -0 الثانوية ديس أبو ذكور مدرسة ديس أبو القدس
 جنين -0 الثانية األساسية الكرامة مدرسة جنين جنين

 اليامون -2
 قباطية -3
 جبع -4

 الناصر عبد جمال بنات مدرسة طولكرم طولكرم
 الثانوية

 عتيل -0
 بلعا -2
 طولكرم -3
 ليد بيت -4

 األساسية فيسالن إبن مدرسة طوباس طوباس
 (سابقًا البيروني)

 طوباس -0
 طمون -2

 برقة -0 للبنات الثانوية العائشية مدرسة نابلس نابلس
 الشمالية عصيرة -2
 نابلس -3
 فوريك بيت -4

 قلقيلية -0 الثانوية الشيماء بنات مدرسة قلقيلية قلقيلية
 عزون -2

 المختلطة األساسية سلفيت مدرسة سلفيت سلفيت
 (اإلسبانية)

  سلفيت -0
 بروقين -2
 يكالد كفر -3

 اهلل رام -0 الثانوية البيرة بنات مدرسة اهلل رام اهلل رام
 البيرة -2
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 بيتونيا -3
 أريحا -0 الثانوية الزهراء فاطمة مدرسة أريحا أريحا

 لحم بيت -0 الثانوية لحم بيت بنات مدرسة لحم بيت لحم بيت
 الخليل -0 األساسية بركات إبراهيم مدرسة الخليل الخليل

  ايّط -2
 

 يوم اقتراع كمراكز تفتح ال مختلفة مدارس في األمن لقوى القتراعا مراكز تكون ما وغالبًا

 ويتم باإلقفال، الصناديق تغلق بل ،اليوم ذلك في لألصوات المنفصل الفرز يتم وال. 21/01/2102

 .       الصناديق جميع فرز حين ،21/01/2102 يوم وفرزها فتحها

 خروقات أو أخطاء أي تقع ولم بسالسة، سارت ةاالنتخابّي العملّية بأن ونالمراقب أفاد عام، بشكل

 : التالية المالحظات أريج لمراقبي كان ولكن أمرها، في مشكوك االنتخابّية العملّية سالمة تجعل

  التصويراستخدام كاميرات  األشخاص بعض فيها حاول التيو حاالتكان هنالك بعض 

 . الحقًا تجنبها وتم باكر وقت في وقعت الحاالت هذه كل ولكن االقتراع، محطة داخل

  حيثمن يحملون سالحهم ألدخول عناصر من قوى ال قليلة جدًا حاالتالمراقبون شهد 

  .هذا مخالف للقانون يعتبر

 دون يومهم إلكمال الجميع واضطر الثانوية البيرة بنات مدرسة عن الكهربائي التيار نقطعا 

 . كهرباء

 لم التطاول هذا ولكن االنتخابات لجنة وظفيم على اللفظي التطاول المواطنين بعض حاول 

 . االنتخابّية العملّية يمس

 الحبر في أصبعهم وضع دون االقتراع محطات الناخبين من من جدا قليل عدد خرج 

 . االنتخابي
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 االقتراع محطات داخل ونالمرشح تواجد الثانوية البيرة بنات كمدرسة معينة مراكز في   . 

 لون حاوي نكا العالية الرتب ذوي األمن قوى في األفراد عضب أن نالمراقبو بعض الحظ

 دخولهم قبل ةمعيّن كتلة أو قائمة لصالح تصويتلل الرتب في منهم األقل هؤالء على الضغط

 . االنتخابي الستار وراء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2102تقرير االنتخابات  –معهد األبحاث التطبيقّية القدس )أريج( 

 - 03 - 

 21/11/2112 السبت يوم المواطنين اقتراع بخصوص المراقبين نتائج. 9

 

 التحضير وحضروا المراكز فتح قبل االقتراع محطات في أريج معهد مراقبي من ةاألغلبّي تواجدت

. األصوات فرز وعملية االقتراع، غالقإ وحضروا النهار، طوال عملهم في واستمروا واالفتتاح،

 .  واحد مكان في ةالنهائّي األصوات كل تجميع عملية بعضهم وحضر كما

 ريج إلى المركز االنتخابي. وصول مراقبي معهد أ أوقات( 0ويظهر الشكل )

 هذه وتكررت االنتخابات بخصوص أريج مراقبي من العامة المالحظات من عدد هناك كان

 :كالتالي وها،غّط التي المدن كل في المالحظات
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 االقتراع مراكز تجهيز 1.9

 من ماأ. الخاصة االحتياجات ذوي الستقبال مجهزا يكن لم االقتراع مراكز من كبير عدد 

 إلدخال منها البعض استعمال فتّم الخاصة، االحتياجات ذوي الستقبال ًامجهز منها كان

 .ساحور بيت مدينة في حصل كما ،بأصواتهم لإلدالء االقتراع مراكز أغالق بعد ناخبين

( نسبة مراكز االقتراع التي كانت جاهزة الستقبال ذوي االحتياجات 2ويظهر الشكل )

 الخاصة. 

 

 

 

 

 

 

 الناخبين سجالت 2.9

 الناخبين سجل في اللغط تمّثلت في مكان كل في والمتكررة الشائعة المالحظات أحد 

 ولم االنتخابي، السجل من الناخبين من البعض أسماء اختفت حيث ، االقتراع ومراكز

 الناخبين سجالت في مسجلين بأنهم علما اقتراعهم مراكز أو أسمائهم على العثور يستطيعوا

 . ةالمركزّي االنتخابات لجنة لدى
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 االقتراع استطاعوا أنهم ذلك عن ونتج سجالتهم، بتحديث يقوموا لم الناخبين من كبير عدد 

 لكن لم يتمّكن. مشاكل أي هناك تكن ولم الماضية، االنتخابات في فعلوا كما مركزهم في

 اعهماقتر مركز في االنتخابي السجل في أسمائهم عدد من المواطنين من العثور على

 وبقي خر،آ اقتراع مركز في سمها أيجاد من البعض نتمّك. الماضية االنتخابات بحسب

  . سجل أية في سما دون البعض

 سابقا، سجل لمن أسماء على تحتوي ناخبين سجالت المراقبين الحظ اإلطار، نفس في 

 . أسمه حذف يتم ولم توفي ولكنه

 لجنة أغلقت أن دبع كناخبين التسجيل تطاعوااس أنهم الناخبين من الكثير من المراقبين سمع 

 الناخبين من عدد تسجيل من االنتخابّية الكتل بعض تمكنت حيث ،التسجيل باب االنتخابات

    .ناخبيها عدد زيادة في آملًة التسجيل باب إغالق بعد

 االنتخابّية الدعاية 3.9

 حيث. االنتخابّية الدعاية اءانته أو بدء بموعد االنتخابّية القوائم لم يلتزم أعضاء معظم 

 السبت المحدد اليوم قبل االنتخابّية دعايتها بدأت االنتخابّية الكتل أن المراقبين الحظ

 ذنإ دون ومن للقانون مخالفة أماكن في االنتخابّية دعايتها لقتوّع ،6/01/2102

 . األماكن هذه عن المسؤولين أو أصحاب

 الخميس المحدد اليوم في االنتخابّية دعايتها االنتخابّية القوائم معظم توقف ولم 

 في االنتخابّية الدعاية في تواستمر تجاوزتها بل ،كما هو مفروض   01/01/2102

 21/01/2102 االقتراع يوم
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 أحيانا وفي االقتراع، مراكز داخل االنتخابّية الدعاية قبون استمرارالمرا هذا و الحظ 

 المرشحين وأحيانا القوائم مناصري نمراقبوال شاهد حيث. نفسها المحطات في كثيرة

 .األخيرة اللحظات كسب يحاولون والمحطات المراكز داخل أنفسهم

 قائمة تستثنى ولم االنتخابّية، القوائم جميع قبل من االنتخابّية الدعاية مخالفات حصلت 

 أزعج ما وأكثر. للقوائم وعددها المخالفات حجم تفاوتت وان المخالفات، من واحدة

 . االقتراع يوم وخاصة االنتخابّية الدعاية عملية في األطفال استغالل هو المراقبين

 االقتراع ساعات 4.9

 مساًء7 الساعة االقتراع انتهى وعليه االقتراع، ساعات ةالمركزّي االنتخابات لجنة دتمّد لم 

 وتواجد اإلقبال وبسبب المراكز بعض في ولكن. كما هو مفروض المراكز جميع في

 هذا ولكن واالقتراع، بالدخول للناخبين اللجنة وموظف سمحفي مراكز االقتراع  لناخبينا

 .دقائق 01 حالته أقصى في يتجاوز لم التمديد

  7 الساعة دقت بعدما بالدخول للناخبين السماح اللجنة وموظف رفض المراكز، عدد من في 

 .مساًء
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 . تمامًا الها الساعة السابعة مساًء( نسبة المراكز التي تم اقف3ويظهر الشكل )  

 

 

 

 

 وتيرة وبدأت الظهر، بعد حتى ةمتدنّي االقتراع نسبة كانت فقد أريج، معهد مراقبي بحسب 

 داخل الفوضى ازدادت االقتراع وتيرة ازدياد ومع. مساًء الرابعة الساعة بعد ما باالرتفاع

 . الكبيرة األعداد على السيطرة الشرطة تستطع لم وأحيانا االقتراع مراكز وحول
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 ( نسبة الناخبين الذين سمح لهم باالقتراع بعد الساعة السابعة مساءا. 4ويظهر الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اللجنة وموظف يتأكد لم قريب، مساعدة إلى يحتاج الناخب كان حين المراكز، بعض في 

  . االثنين بين القرابة صلة

 الناخبين سلوك 5.9

 من المقترعين الناخبين إلخراج بالشرطة االستعانة إلى المراكز ءمدرا بعض راضّط 

 .والمراكز المحطات

  أو قوائم، وكالء كانوا سواء) األشخاص بعض أن من أريج معهد مراقبيبعض  اشتكى 

 يحاول شخص أي على غير الالئقة باأللفاظ يتطاولون كانوا( مسانديها أو مرشحيها،

 .ماتبالتعلي يلتزمون وجعلهم ضبطهم
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 الهواتف بخصوص الناخبين جميع ضبط ةالمركزّي االنتخابات لجنة موظفي يستطع لم 

 أو للتصوير سواء المحطات داخل استعمالها من الجميع منع من يتمكنوا ولم المحمولة،

  .للحديث

 تواجد حياناأو المحطة، نفس في واحد قائمة وكيل من أكثر تواجد المراكز من عدد في 

 . ةالمحّط نفس في القائمة لذات والمرشح الوكيل

 الفرز ةعملّي 6.9

 المراكز من عدد في االقتراع مركز في بارز مكان في المحضر من نسخة نشر يتم لم 

 .أريحا في وخاصة

 رسمي محضر في وكالئهم أو المرشحين اعتراضات تسجل لم الحاالت، من عدد في    . 
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( ما إذا تم 7ة بتسجيل االعتراضات. بينما يظهر الشكل )( ما إذا قام موظفي اللجن6ويظهر الشكل )

 نشر نسخة من محضر الفرز في مكان بارز. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المركزية االنتخابات لجنة موظفي قبل من االنتخابّية العملّية إدارة 7.9

 

 االقتراع مراكز في المتواجدين االنتخابات لجنة موظفي في رأيهم حول أريج ومراقب تفقا، 

موظفي مدارس تم تدريبهم ليكونوا مسؤولين عن مراكز ومحطات  األساسين هم في والذ

 كفاءة ذو الموظفينهؤالء من  بعض هناك كانفبحسب ما رأى وشاهد مراقبي أريج،  االقتراع.

 تهممعرف كانتف البعض اآلخر أما ،وقانون االنتخابات االنتخابّية العملّية تبإجراءا تماما وملمين
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 عدد أن إلى األمر ووصل ،لالنتخابات الحاكمة والتشريعات واألنظمة بالقانون ةوقليل ضعيفة

     .الصحيح اإلجراء لمعرفة أريج لمراقبي بالسؤال توجه منهم

  عامة مالحظات 8.9

 حاج فكل وعليه أيام، بستة العام لهذا األضحى عيد سبق 21/01/2102 االقتراع يوم 

 آالف 7 الغربية الضفة من الحجاج عدد كان حيث اعاالقتر في فرصته فقد ناخب فلسطيني

 .االقتراع فرصة لهم تتسنى لم حاج
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 . المالحق11

 

 2112 المحلّية لالنتخابات المدني المراقب تقرير (1) الملحق

 

 

2102

 

1

2

3

4

5

6

 

7

770770077



  2102تقرير االنتخابات  –معهد األبحاث التطبيقّية القدس )أريج( 

 - 23 - 

00710077007117077

17071

0

0

17

11

12



  2102تقرير االنتخابات  –معهد األبحاث التطبيقّية القدس )أريج( 

 - 24 - 

13

 

14

15

16



  2102تقرير االنتخابات  –معهد األبحاث التطبيقّية القدس )أريج( 

 - 25 - 

17

10



  2102تقرير االنتخابات  –معهد األبحاث التطبيقّية القدس )أريج( 

 - 26 - 

7

10

 

27



  2102تقرير االنتخابات  –معهد األبحاث التطبيقّية القدس )أريج( 

 - 27 - 

21

22



  2102تقرير االنتخابات  –معهد األبحاث التطبيقّية القدس )أريج( 

 - 21 - 

23

24

 



  2102تقرير االنتخابات  –معهد األبحاث التطبيقّية القدس )أريج( 

 - 28 - 

 2112 المحلّية االنتخابات فيها رتج التي المحلّية الهيئات (2) الملحق
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 أريج مراقبي فيها تواجد التي االقتراع مراكز (3) الملحق

 المنطقة االنتخابية

 )المحافظة(

 الهيئة المحلّية اسم المركز موقع مركز االقتراع

 المختلطة األساسية الجنيد مدرسة نابلس نابلس
 للبنين اإلسالمية الثانوية المدرسة
 المصري معزوز الحاج مدرسة
 للبنات الثانوية
 للبنات األساسية الخديجية مدرسة
 للبنات األساسية الخنساء مدرسة
 للبنين الثانوية الصالحية مدرسة
 للبنين الثانوية الكندي مدرسة
 للبنين األساسية قتيبة ابن مدرسة
 للبنات األساسية رفيديا مدرسة
 بناتلل الثانوية الدين سعد سمير مدرسة
 للبنات الثانوية المصري ظافر مدرسة
 للبنين الثانوية طوقان قدري مدرسة
 للبنات الثانوية جنبالط كمال مدرسة
 للبنات الثانوية الفاطمية مدرسة

 نابلس
 

  سلفيت العليا األساسية سلفيت بنات مدرسة سلفيت سلفيت
 الثانوية شاهين عزيز بنات مدرسة اهلل رام اهلل رام

 األساسية الحسيني لفيص مدرسة
 المختلطة

 الثانوية اهلل رام ذكور مدرسة
 المستقبل مدارس
 اللوثرية اإلنجيلية الرجاء مدرسة

 اهلل رام
 
 

 تراسنطة مدرسة أريحا أريحا
 األساسية أريحا بنات مدرسة
 الملك عبد بن هشام مدرسة
  األساسية البحتري مدرسة
 التحتا الديوك عين خدمات مجمع

 أريحا

 الالتين بطركية مدرسة ساحور بيت لحم بيت
 األرثوذكس الروم مدرسة
 الثانوية ساحور بيت بنات مدرسة

 الثانوية ساحور بيت ذكور مدرسة 

 ساحور بيت
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 للبنين األساسية رشد ابن مدرسة الخليل الخليل
 للبنات الثانوية األخوة مدرسة
 للبنين األساسية محمد األمير مدرسة
 للبنين الثانوية ليع بن الحسين مدرسة
 للبنين الثانوية الراشدين مدرسة
 للبنات األساسية الريان مدرسة
 األساسية الضبعات أبو إبراهيم مدرسة
 للبنات

( أ) األساسية وهب بنت آمنة مدرسة
 للبنات

 األساسية الضبعات أبو حربي مدرسة
 للبنين

 للبنات الثانوية عابدين خديجة مدرسة
 للبنين انويةالث زياد بن طارق مدرسة
 للبنات األساسية المازنية نسيبة مدرسة
 للبنات الثانوية ناصرالدين وداد مدرسة

 الخليل
  يطا

 


