
 المحلية الهيئات انتخابات على الرقابة عملية لتقييم حوارية جلسة ينظم شمس مركز

  20-11-2017 االثنين 

 لجنة مع بالتعاون" شمس"  والديمقراطية اإلنسان حقوق إعالم مركز نظم  - اإلخباري النجاح

 على الرقابة عملية لتقييم حوارية جلسة األوروبي، االتحاد من وبدعم المركزية االنتخابات

 رقابية كهيئات شاركت التي المدني المجتمع مؤسسات عن ممثلين حضرها المحلية، الهيئات

 .االنتخابية العملية على الرقابة عملية في مؤسساتهم تجربة لعرض

 على والمحايدة المستقلة األهلية الرقابة أن حرب جهاد الحكم قضايا في الباحث وأوضح

 العملية مراحل لسير الميداني التتبع عملية في مهمة مساهمة مراحلها بمختلف االنتخابات

 والتعليمات ولألنظمة التشريعية للنصوص احترامها مدى على والتعرف وتقييمها االنتخابية

 واالقتراع، واالعتراض، والنشر ، والترشيح واالعتراض، والنشر ، التسجيل بداية من ،انطالقا  

 رسمي بشكل النتائج وإعالن المحاكم، ،وقرارات والطعون األولية، النتائج وإعالن ، والفرز

 ومفّصلة متكاملة تقارير انجاز عبر  االنتخابية العملية سالمة ضمان اجل من وذلك ، ومعتمد

 بلورة من يمكن دقيق موضوعي بتقييم للقيام عليها االرتكاز قصد لالنتخابات العام السير عن

 العملية مراحل  وتعزيز تطوير في المساهمة تتوخى والتوصيات الخالصات من مجموعة

 .اإلنسان لحقوق الدولية المعايير مع انسجاما   االنتخابية

 المجال هذا في وضرورية نوعية مساهمة من تشكله بما أهمية المدني المجتمع مؤسسات وُتولي

 التي والمحايدة المستقلة الرقابة مهّمة إطار في االنتخابية العملية وتقييم وتتبع رصد عبر

 الهيئات المختلفة، الفلسطينية االنتخابات قوانين مقتضيات تفعيل ضمن أساسا    مندرجة أصبحت

 الهيئة تبذلها التي المتواصلة الجهود عن فضال   ، والتشريعية الرئاسية واالنتخابات المحلية

 وترسيخ لتعزيز مهنيا   بعدا   يعطي مما  الشأن هذا في دستورية كمؤسسة اإلنسان لحقوق المستقلة

 المدينة الحقوق تكريس عبر والمواطنات للمواطنين السياسية المشاركة وتشجيع المواطنة قيم

 .االنتخابية االستحقاقات ونزاهة شفافية واحترام  والسياسية

 السلبية النقاط بعض المركزية االنتخابات لجنة في اإلعالمي المنسق هللا طعم فريد السيد وذكر

 يوم في وتتركز موسمية الرقابة عملية كون في تتمثل والتي االنتخابية العملية على الرقابة في

 الرقابة عملية في بدورهم يعلمون ال الذين المحليين المراقبين بعض لدى الخبرة وقلة االقتراع،

 التي المدني المجتمع مؤسسات بعض تقديم عدم باإلضافة االنتخابات، بقانون يعلمون وال

 الجلسة من الهدف مبينا   منها، المطلوبة لتقاريرها االنتخابية العملية على رقابية كهيئات شاركت

 .وتحسينه العمل تطوير في تصب التي
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