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 الملخص التنفيذي  
)المرحلة األولى(، وفقًا لقرار مجلس الوزراء    2021أعلنت لجنة االنتخابات المركزية جدول المدد القانونية لالنتخابات المحلية  

بتاريخ   يوم    9/2021/ 6الصادر  االنتخابات  األولى من  المرحلة  بعقد  يقضي  العام   11والذي  ديسمبر من  أول/  كانون 
وتعديالته، وضعت    2005( لسنة  10واستنادًا لقرار مجلس الوزراء وقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )  .2021
العملية االنتخابية وتواريخهالجنة   القانونية لمراحل  المفاصل  الذي يتضمن  الزمني  الجدول  بدأت االنتخابات    .االنتخابات 

تشرين أول/نوفمبر. وُفتح باب الترشح لمدة عشرة أيام   7إلى    3بمرحلة تسجيل الناخبين والنشر واالعتراض خالل الفترة من  
يوم    2021/ 26/10من صباح   مساء  يوم  2021/ 4/11ولغاية  ومرشحيها  القوائم  بأسماء  النهائية  القوائم  ُنشرت  فيما   ،

أما يوم االقتراع، فقد كان السبت    .2021/ 12/ 10، بالتزامن مع بدء الدعاية االنتخابية التي انتهت مساء  2021/ 27/11
ساعة من انتهاء عملية    72خالل  تم إعالن النتائج األولية لالنتخابات في اليوم التالي، والنتائج النهائية  و ،  2021/ 11/12

 .الفرز
( في  المقرر  موعدها  في  االقتراع  عملية  )(  154جرت  بواقع  محلية  اقتراع222هيئة  مركز  مقترعين    (  عدد  بإجمالي 

 .% ( من أصحاب حق التصويت64.79( ناخب/ة، وبنسبة مشاركة وصلت إلى)  405,687(من أصل )   262,827بلغ)
باستثناء قرية جبع في محافظة جنين، والتي لم يشارك في العملية االنتخابية فيها أي ناخب على خلفية مقتل مواطن من  
القرية في شجار منفصل في وقت سابق هذا العام في الجامعة العربية األمريكية . على أن تجرى االنتخابات المحلية في 

 . 2021آذار/مارس  26مرحلتها الثانية بتاريخ 
وباعتباره هيئة رقابية معتمدة من قبل لجنة االنتخابات المركزية، فقد تقدم مركز "شمس" بطلب إلى اللجنة لغايات اعتماد  
مجموعة من المراقبين/ات التابعين/ات له، وغّطى فريقه الرقابي الميداني كافة التجمعات في محافظات وسط وشمال وجنوب  

االنتخابية، وعلى وجه الخصوص يوم االقتراع . سبق ذلك أن قام مركز "شمس" بتدريب  الضفة الغربية، على مدار العملية  
مراقبيه على العملية الرقابية بشكل شمولي، األمر الذي مكن طاقم "شمس" الميداني وفريق المركز الرقابي من القيام بأدوارهم  

 الرقابية بفعالية. 
المرحلة   2021/ 12/ 11ناخبين  يأتي هذه التقرير ، عن مرحلة االقتراع العام لل ليستعرض مالحظات "شمس" حول سير 

األولى من انتخابات الهيئات المحلية، والذي جرى فيه استعراض: السياق العام الذي جرت فيه العملية االنتخابية وتقييم عام  
يئات المحلية، وإبراز الجدل حول للعملية وألداء لجنة االنتخابات المركزية، والتطرق لإلطار القانوني الناظم النتخابات اله

لم   تزكية،  )انتخابات،  المترشحة  للقوائم  المحلية وفقًا  الهيئات  المختلفة، وتصنيف  المحتملة من مداخلها  القانون  تعديالت 
ا باسم العائالت أو كل أعضائهترشحت  يترشح أحد(، وتناول التزكية باعتبارها مهدد للديمقراطية، وقوائم العائلة سواء التي  

من عائلة واحدة أو احتوت أقارب من العائلة المصغرة )إخوة، أباء وأبناء، أبناء عمومة( في سياق تناول العشائرية من  
الرقابي والمعززة بالصور. حول  للفريق  التفصيلية  بالمالحظات  انتهاًء  للحداثة،  المدنية والمناقضة  مظهرها ومعانيها غير 

ي في مراكز ومحطات االقتراع، واقتراع األميين وذوي/ات اإلعاقة، واالكتظاظ وإجراءات  الدعاية االنتخابية، والحضور األمن
السالمة العامة، وغيرها من التفاصيل. وصواًل إلى مجموعة من التوصيات التي من شأن األخذ بها المساعدة في تطوير 

 العملية االنتخابية في السياق الفلسطيني وتعزيز الشفافية وجودة األداء. 
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 مقدمة  
االنتخابات العامة  يتطلب الوصول إلى مجتمع قائم على الديمقراطية والعدالة االجتماعية والحكم الرشيد إجراء  

بشكل دوري، استنادًا على كون الشعب مصدر السلطات، وضمان أوسع مشاركة للفئات المجتمعية المختلفة 
 بما فيها النساء والشباب وذوي/ات اإلعاقة في صنع القرار والسياسات العامة والحكم.

ما بتعلق بدورية االنتخابات، وإجراءها على اختالف أشكالها، لم يستطع النظام السياسي أن يبدي أداًء رشيدًا في
بتاريخ  األولى  والتشريعية  الرئاسية  االنتخابات  جرت  حين  في  إذ  والقانونية.  الدستورية  مواعيدها  في 

بتاريخ  20/1/1996 الثانية  الرئاسية  بتاريخ    9/1/2005، جرت  الثانية  انطبق  25/1/2006والتشريعية   .
إن بدرجة أقل، إذ لم يؤثر التعطيل للعملية االنتخابية الذي تسبب به األمر ذاته على االنتخابات المحلية و 

االنقسام السياسي الداخلي في تعطيلها بالمطلق كما جرى في االنتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية والتي لم  
االقتراع.    عام( لم يمارس حقه في   33تجر منذ االنتخابات الثانية، ما خلق جياًل كاماًل )كل من هو دون سن  

، 2005-2004بالعودة للمحليات، فقد جرت ألول مرة في عهد السلطة في مراحلها األربع ما بين العامين  
عام   الثانية  المحلية  االنتخابات  إجراء  حتى  األمر  أما  2012واستمر  المحلية،  الهيئات  كل  في  تكن  ولم   ،

الغربية دون قطاع غزة، والمحليات الرابعة في    في الضفة   2017االنتخابات المحلية الثالثة فقد جرت في العام  
والتي هي موضوع هذا التقرير الرقابي. يمكن التمثيل على عدم الدورية بأن بلدية الخليل ظلت   2021العام  

، أما بلدية غزة فلم تجر بها االنتخابات المحلية وفقًا للمعايير  2012حتى العام    1976بدون انتخابات منذ العام  
ريخيًا، في حين أن العملية االنتخابية معطلة كليًا ويجري تعيين رؤساء البلدية بشكل مباشر ودون  الدولية تا 

 انتخاب منذ عقود، أما الهيئات المحلية في قطاع غزة بشكل عام لم تشارك في االنتخابات األخيرة وما قبلها. 
،الداعي إلجراء انتخابات (1)  2021أيلول    6بتاريخ   2021( لسنة  123/18قراره رقم ) أصدر مجلس الوزراء

( هيئة محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي الهيئات  387مجالس الهيئات المحلية "المرحلة األولى" في )
مع استمرار حالة االنقسام الداخلي في الضفة الغربية وقطاع غزة   .القروية المحلية المصنفة )ج( والمجالس  

واستمرار منع سلطة األمر الواقع "حركة حماس" لجنة االنتخابات من ممارسة مهامها في قطاع غزة، تقرر 
التي صدر    من المرحلة األولى وضمها للمرحلة الثانية  -( هيئة11عددها )-الحقًا استثناء الهيئات المحلية بغزة  

، ليصبح عدد الهيئات التي ستجري فيها انتخابات المرحلة األولى  26/3/2022قرار بأن يكون االقتراع فيها يوم  
 ( هيئة في الضفة الغربية.  376)
 

 

 .https://www.elections.ps/Portals/0/LocalElections2021.pdf. 2021( لسنة 18/123صورة عن قرار رقم )  1

 

https://www.elections.ps/Portals/0/LocalElections2021.pdf
https://www.elections.ps/Portals/0/LocalElections2021.pdf
https://www.elections.ps/Portals/0/LocalElections2021.pdf


 5 

الوزراء مجلس  قرار  ) وبموجب  ل126/18رقم  تاريخ    (2)  2021سنة  (  في  ستجري   27/9/2021الصادر 
( هيئة محلية، هي الهيئات المحلية المصنفة )أ( و )ب( بالضفة وغزة وعددها  66انتخابات المرحلة الثانية في )

المرحلة األولى 55) المصنفة )ج( في قطاع غزة والتي كانت مشمولة في  المحلية  للهيئات  ( هيئة، إضافة 
 (3)(. 11وعددها )

وتعديالته وإلى قرار مجلس الوزراء،    2005( لسنة  10واستنادًا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ) 
المرحلة األولى على   –  2021وضعت لجنة االنتخابات المركزية جدول المدد القانونية لالنتخابات المحلية  

 النحو التالي:  
وانتهت مساء يوم الخميس   3/10/2021بدأت صباح يوم األحد    مرحلة تسجيل الناخبين والنشر واالعتراض: .1

7/10/2021.  
الترشح: .2 يوم    مرحلة  صباح  الترشح  بات  فتح  مساء   10لمدة    26/10/2021تم  انتهت  كاملة  أيام 

يوم  4/11/2021 القوائم ومرشحيها  بأسماء  النهائية  القوائم  فترة    27/11/2021، ونشرت  بدء  بالتزامن مع 
 ابية. الدعاية االنتخ 

 13واستمرت لمدة    27/11/2021انطلقت الدعاية االنتخابية صباح يوم السبت    مرحلة الدعاية االنتخابية:  .3
 . 9/12/2021يومًا، وانتهت مع بداية فترة الصمت االنتخابي مساء يوم الخميس 

نتخابات المحلية  للمرحلة األولى من اال  11/12/2021جرى االقتراع يوم السبت الموافق    مرحلة االقتراع والفرز: .4
ساعة من انتهاء    72، وتم إعالن النتائج األولية لالنتخابات في اليوم التالي، والنتائج النهائية خالل  2021

 عملية الفرز.  
% من 51ألف ناخب/ة وفقًا لسجل الناخبين. يمثل الذكور    702بلغ عدد المؤهلين لالقتراع في المرحلة األولى  

ناخبة(. أما نسبة االقتراع   343,758% )49ناخب( أما اإلناث فيمثلن    358,349) إجمالي المؤهلين لالقتراع  
 %.64.79في المرحلة األولى، فقد بلغت 

  
 

 رقابة مركز "شمس"

 

ال   2 "المرحلة  المحلية  الهيئات  مجالس  انتخابات  موعد  تحديد  بشأن  الوزراء  مجلس  قرار  ثانية".  صورة 

https://www.elections.ps/Portals/0/2phase2.pdf . 
المحلية،    3 االنتخابات  من  الثانية  للمرحلة  القانونية  المدد  جدول  المركزية،  االنتخابات  لجنة 

https://www.elections.ps/Portals/0/%20%202022%20.pdf . 

 

https://www.elections.ps/Portals/0/2phase2.pdf
https://www.elections.ps/Portals/0/2phase2.pdf
https://www.elections.ps/Portals/0/2phase2.pdf
https://www.elections.ps/Portals/0/%20%202022%20.pdf
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تقدم مركز "شمس" باعتباره هيئة رقابية معتمدة من قبل لجنة االنتخابات المركزية بطلب إلى اللجنة العتماد  
مجموعة من المراقبين/ات التابعين له، ضمن فريق رقابي ميداني غّطى التجمعات في محافظات وسط وشمال  

الخص  االنتخابية، وعلى وجه  العملية  مدار  الغربية، على  الضفة  الفريق وجنوب  إذ راقب  االقتراع.  يوم  وص 
 العملية من لحظة فتح الصناديق وصواًل إلى إغالقها وإلى مرحلة الفرز وإعالن النتائج. 

بكافة    2021ولغايات ضمان رقابة فاعلة وذات جودة ونوعية على المرحلة األولى من االنتخابات المحلية  
لفريقه   تدريبًا مكثفًا  الرقابية، من حيث مراحل  مجرياتها، أجرى مركز "شمس"  العملية  لتدريبهم على  الرقابي 

العملية االنتخابية )التسجيل، النشر واالعتراض على سجل الناخبين، الترشح، النشر واالعتراض على سجل 
المرشحين، الدعاية االنتخابية، مرحلة التصويت، مرحلة الفرز، مرحلة إعالن نتائج االنتخابات األولية، مرحلة 

الناظم،   الطعون، القانوني  اإلطار  إلى  إضافًة  النهائية(  النتائج  إعالن  ومرحلة  القضائية،  والدعاوى  المحاكم 
والجرائم  المراقبين/ات  والمنسقين وحقوق وواجبات  والوكالء  المراقبين  بين  والفروقات  وأهميتها  الرقابة  وماهية 

غة تقارير الرقابة، والرقابة من منظور جندري ومن  االنتخابية ونزاهة العملية االنتخابية وشفافيتها، وإعداد وصيا 
وفريق  الميداني  "شمس"  الذي مكن طاقم  األمر  العملية،  الناحية  من  للرقابة  اإلعاقة، ومحاكاة  ذوي  منظور 

 المركز الرقابي من القيام بأدوارهم الرقابية بفعالية واقتدار.  
التابع لمركز "شمس" تأتي الحقًا لعمل توعوي وتثقيفي قبل    كما أن العملية الرقابية التي قام بها الفريق الميداني

آليات   حول  المحافظات،  مختلف  في  المحلية  المجتمعات  من  العديد  في  المركز  طاقم  به  قام  االقتراع  يوم 
 وإجراءات االقتراع السليم وضوابط الدعاية االنتخابية وفقًا للقانون والمشاركة المجتمعية والشبابية والنسائية. 

ليستعرض مجموعة واسعة من   11/12/2021تي هذه التقرير التفصيلي، عن مرحلة االقتراع العام للناخبين  يأ 
المالحظات، سواء اإليجابية أو المتعلقة بالمخالفات التي تم رصدها واالنتهاكات والخروقات القانونية المعززة 

عة من التوصيات التطويرية والتي يمكن بالصور الميدانية التي رصدها طاقم مركز "شمس"، وصواًل إلى مجمو 
تخابات المحلية في األخذ بها والبناء عليها في االنتخابات القادمة، وعلى وجه خاص المرحلة الثانية من االن

 .2022آذار  26
 
 
 
 
 

 2021السياق العام الذي جرت فيه المرحلة األولى من انتخابات الهيئات المحلية 
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جرت المرحلة األولى من االنتخابات المحلية في ظل سياق معقد للغاية، بعد أن تم تأجيل االنتخابات العامة 
التشريعية والرئاسية إلى أجل غير مسمى بحيث تصبح االنتخابات المحلية هي الوحيدة المتاحة للمواطنين/ات،  

ي بل وفقًا لتفاهمات وتوافقات فصائلية أو سياق عام الذي ال تجري فيه االنتخابات العامة بشكل دور في ظل  
مصالح حزبية. وهو ما تسبب بحالة واسعة من اإلحباط ال سيما أن آخر انتخابات عامة رئاسية وتشريعية 

 على التوالي.   2005/2006عقدت في العامين 
ية والتشريعية، ويمنع إضافة إلى استمرار االنقسام السياسي الداخلي الذي يمنع إجراء االنتخابات العامة الرئاس

بالتوافقات   ككل  االنتخابية  العملية  الحكم،  أصحاب  فيه  ويقرن  وبالتزامن،  المحلية  العامة  االنتخابات  إجراء 
 الفصائلية والحزبية حولها وليس باستحقاقاتها الدستورية الدورية.  

ام رافقت مقتل ناشط سياسي  كما جاءت المرحلة األولى من االنتخابات المحلية في ظل حالة من االحتقان الع 
كان مرشحًا لالنتخابات البرلمانية المؤجلة إلى أجل غير مسمى على يد األجهزة األمنية أثناء اعتقاله، والحقًا  (  4)

لعملية قمع واسعة للتجمعات السلمية االحتجاجية على الحادثة شهدت ممارسات عنيفة بعضها يحدث للمرة 
 . ( 5)األولى بهذا النوع واالمتداد 

باإلضافة إلى ما شهدته األرض الفلسطينية المحتلة خالل الفترة األخيرة من موجة تصعيد على إثر المضايقات 
سلوان على    -واالنتهاكات واالعتداءات اإلسرائيلية المتكررة في مدينة القدس وحي الشيخ جراح وحي البستان  

للسكان في هذه األحياء وهدم منازلهم، وهو ما    وجه الخصوص، ومحاوالت التهجير القسري والتطهير العرقي
طفاًل    66شهيدًا من بينهم    254( يومًا، سقط خالله  11تاله تصعيد عسكري إسرائيلي ضد قطاع غزة استمر )

 مواطنا/ة بجروح مختلفة.  1948مسنًا، كما أصيب  17سيدة و  39
لحالة الصحية لتمديد إعالن حالة الطوارئ ومعه استغالل السلطة التنفيذية ل  19  –واستمرار تفشي وباء كوفيد  

األمر الذي يحمل في طياته تخوفات عميقة على الحقوق والحريات    (6)   5/3/2020بشكل غير دستوري منذ  
 الخاصة والعامة.  

 

، على يد قوة مشتركة من األجهزة األمنية  24/6/2021( عاماً من محافظة الخليل، بتاريخ  42قتل الناشط السياسي نزار خليل محمد بنات )   4

الً، والذي كان رئيس لقائمة "الحرية والكرامة" في انتخابات المجلس التشريعي نتيجة الضرب المفضي إلى الموت أثناء اعتقاله التعسفي لي

قدس  التي كانت مقررة قبل أن يتم تأجيلها ألجل غير مسمى بذريعة عدم موافقة "إسرائيل" السلطة القائمة باالحتالل على إجراءها في مدينة ال

المتهمين بالحادثة    األمنيةولية، وحالة من الصدمة. وال زالت محاكمة العناصر  المحتلة. أثار مقتل بنات ردود فعل واسعة وغاضبة محلية ود

 عنصر من األجهزة األمنية.   14جارية وعددهم 
راجع: بيان صادر عن مركز "شمس": محاولة رسم خطوط حمراء أمام ممارسة المواطنين/ات لحقوقهم محاولة بائسة ويائسة تعاكس    5

. وتقرير خاص  https://www.shams-pal.org/?p=4627.  6/2021/  27من التخبط والتيه. صدر في    حركة التاريخ وتعبر عن حالة

نحو  االتجاه  بعنوان:  بنات،  نزار  مقتل  إثر  على  اندلعت  التي  االحتجاجات  السلمي ضد  التجمع  في  الحق  انتهاكات  حول  المركز  أصدره 

 . 8/7/2021ليسية، بتاريخ البو
 .  https://2u.pw/fy7Ieبشأن إعالن حالة الطوارئ.  2020( لسنة 1مرسوم رقم )  6

وتمديداتها.   الطوارئ  حالة  إعالن  حول  "شمس"  مركز  عن  صادرة  موقف  تقدير  ورقة  راجع:  -https://www.shamsللمزيد 
pal.org/?p=3424  . 

https://www.shams-pal.org/?p=4627
https://2u.pw/fy7Ie
https://www.shams-pal.org/?p=3424
https://www.shams-pal.org/?p=3424
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المحلية  ضاعفت هذه السياقات المتداخلة من تعقيد البيئة العامة التي جرت فيها المرحلة األولى من االنتخابات  
وخصوصيتها وأهميتها. وأضافت نوعًا خاصًا من المخاطر، ال سيما تلك المتعقلة باحتماالت التأجيل للمرحلة  

 . 2021/ 26/3الثانية من االنتخابات المحلية والمقرر عقدها في 
 

 تقييم عام للعملية االنتخابية وأداء لجنة االنتخابات المركزية  
سارت العملية االنتخابية بشكل عام بهدوء وسالسة، ودون مخالفات جوهرية من شأنها أن تؤثر على نزاهة  

االنتخابية في ) العملية  االنتخابية. جرت  العملية  بلدة جبع في 154وشفافية ونتيجة  باستثناء  ( هيئة محلية 
افظة جنين، التي قاطع كافة مواطنيها العملية االنتخابية، لظروف خاصة متعلقة بمقتل مواطن من القرية  مح

 (7) سابقًا في أحداٍث منفصلة. 
أبدت طواقم لجنة االنتخابات المركزية بالمجمل، جهودًا كبيرة وأداء احترافي يستحق اإلشادة به، وارتقى لمستوى 

. وغيرها من اإلجراءات المهنية التي قامت االنتخابية  والمعايير والممارسات الدولية الفضلى التي تنظم العملية  
في سالسة ونزاهة العملية االنتخابية وتعزيز ثقة المواطنين/ات    بها لجنة االنتخابات المركزية ولعبت دورًا حاسماً 

ثقة   وعلى  السلبي  العام  السياق  من  الرغم  على  االقتراع  في  المشاركة  على  إيجابًا  انعكس  الذي  األمر  بها، 
 المواطنين/ات بالعملية االنتخابية.  

جاح العملية االنتخابية على مدار ساعات  إضافة إلى موظفي وزارة التربية والتعليم الذين عملوا بتفاٍن على إن
 طويلة . 

وقد كان الفتًا على وجه الخصوص االلتزام الواسع بوضع ملصقات توضح رقم القاعة )المحطة( وأسهم توضح 
الصحية  السالمة  وبإجراءات  والمحطات،  المراكز  أمام  االقتراع  عملية  وتعليمات  للناخبين/ات  المشي  مسار 

امات والكفوف، والحضور واإلقفال للصناديق في المواعيد المحددة، باستثناء بعض الحاالت  المتعلقة بارتداء الكم 
 التي خالفت ذلك.  

 
 
 
 

 2021اإلطار القانوني الناظم النتخابات الهيئات المحلية في فلسطين 

 

عاما، نتيجة شجار اندلع في محيط الجامعة العربية األمريكية،   21قتل الطالب مهران خليلية من قرية جبع في محافظة جنين، وعمره     7

 .   12/2021/ 4تعرض خالله للطعن، فيما أصيب آخرون، بتاريخ 
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والمراسيم. باعتباره قمة تنظم االنتخابات المحلية في دولة فلسطين من خالل مجموعة من القوانين واللوائح  
العامة، مرورًا بقوانين   الناظم األساسي لالنتخابات  القانوني  القانون األساسي اإلطار  التشريعي، يعتبر  الهرم 

   االنتخابات، وانتهاًء باللوائح واألنظمة والمراسيم والقرارات وقواعد السلوك ذات العالقة.
اإلطار القانوني المحدد لشكل    )بمثابة الدستور المؤقت(:  2003القانون األساسي الفلسطيني المعدل لسنة   .1

نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي ( منه على أن: "5الحكم ولشرعية المؤسسات الحاكمة. نصت المادة )
نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب،  

الشعب  ( التي نصت على أن: "2". والمادة )تكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطينيو 
مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين  

السياسية لألفراد والجماعات بنصها    ( من القانون األساسي على المشاركة26فيما أكدت المادة )  السلطات ..". 
" الحقوق  على:  الخصوص  ولهم على وجه  وجماعات  أفراداً  السياسية  الحياة  في  المشاركة  للفلسطينيين حق 
تشكيل النقابات والجمعيات واالتحادات   -2تشكيل األحزاب السياسية واالنضمام إليها وفقاً للقانون.    -1اآلتية:  

للقانون.  والروابط واألندية والمؤسسا الشعبية وفقاً  التصويت والترشيح في االنتخابات الختيار ممثلين   -3ت 
تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.    -4منهم يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقاً للقانون.  

ب والتجمعات في  عقد االجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد االجتماعات العامة والمواك   -5
 ".حدود القانون 

قدم القانون معالجة شاملة    :(8) وتعديالته    2005( لسنة  10قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم ) .2
للعملية االنتخابية، سواء من حيث الجهة المسؤولة عن إدارتها أو التسجيل أو الترشح وآليته وشروطه أو الدعاية  

 أو آلية الفرز وإعالن النتائج وتوزيع المقاعد والطعونات وغيرها.  االنتخابية أو آلية االقتراع
على سبيل المثال: مرسوم رئاسي بشأن عدد أعضاء اللوائح واألنظمة والمراسيم والقرارات وقواعد السلوك:   .3

ومرسوم رئاسي بشأن تشكيل محكمة قضايا انتخابات  (  9) مجالس الهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية  
ومدونة سلوك    (11)   2011( لسنة  3رقم )  . ونظام إجراءات انتخاب مجالس الهيئات المحلية(10) الهيئات المحلية  
 ي لجنة االنتخابات المركزية.  أعضاء وموظف

 

للمزيد حول المشاورات والنقاشات التي جرت لتعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وأبرز ما تضمنته من مطالبات وتوصيات    8

 من هذا التقرير. 23+ 22"شمس" التفصيلية بهذا الخصوص، راجع ص
النسبة    9 ذات  المحلية  الهيئات  مجلس  أعضاء  عدد  بشأن  قرار  عن  الرسمية  الجريدة  من  المسيحية،    صورة  السكانية 

https://www.elections.ps/Portals/0/chris.pdf . 
المحلية،    10 الهيئات  انتخاب  قضايا  محكمة  تشكيل  مرسوم  عن  الرسمية  الجريدة  من  صورة 

https://www.elections.ps/Portals/0/mahkama_qadaya.pdf . 
الوزراء     11 مجلس  المحلية.   3/2011قرار  الهيئات  مجالس  انتخابات  إجراء  بنظام 

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16284 . 

https://www.elections.ps/Portals/0/chris.pdf
https://www.elections.ps/Portals/0/mahkama_qadaya.pdf
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16284


 10 

 2021تصنيف الهيئات المحلية وفقًا للقوائم المترشحة فيها في المرحلة األولى 
باستثناء قرية جبع في محافظة جنين. وقد  هيئة محلية  (  154جرت عملية االقتراع في موعدها المقرر في )

تنوع األداء االنتخابي من حيث الترشح في التجمعات المختلفة، والذي يمكن على أساسه تقسيمها إلى ثالث  
 أنواع: 
 الهيئات المحلية التي ترشح فيها أكثر من قائمة.  .1
 الهيئات المحلية التي ترشحت فيها قائمة واحدة )تزكية(.  .2
 ية التي لم تترشح فيها أي قائمة. الهيئات المحل  .3
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 (: الهيئات المحلية التي ترشح فيها أكثر من قائمة1جدول )
 

 المنطقة االنتخابية 

 عدد الهيئات 

 2021عدد سكان الهيئة 
عدد الناخبين أصحاب حق االقتراع  

 2021\12\11في 
 عدد المراكز

عدد 
 المحطات 

عدد 
 المقاعد 

عدد 
القوائم 
 المجموع  مجلس قروي  مجلس بلدي ج  المعتمدة

 19 77 36 11 21,128 83,468 7 0 7 القدس

 81 214 110 32 63,754 108,368 22 14 8 جنين

 74 162 88 26 48,927 78,052 16 7 9 طولكرم

 6 20 9 3 5,445 9,227 2 1 1 طوباس

 84 86 121 37 69,052 122,604 30 22 8 نابلس 

 61 107 47 15 25,377 45,708 11  4 قلقيلية 

 82 158 64 19 37,032 63,930 16 9 7 سلفيت 

 86 257 96 34 52,966 93,947 27 20 7 رام هللا والبيرة

 4 20 6 2 3,349 7,316 2 1 1 أريحا

 35 104 89 23 51,000 97,073 10 3 7 بيت لحم

 41 09 51 20 27,657 61,581 11 6 5 الخليل 

 573 14 ,1 717 222 405,687 771,274 154 90 64 مجموع الضفة 
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 (:  الهيئات المحلية التي لم يترشح بها أي قائمة2جدول )
 

 المنطقة االنتخابية
 عدد الهيئات 

عدد سكان الهيئة 
 عدد الناخبين  2021

عدد 
 المراكز

عدد 
المحطات 

 )أولي(

عدد 
 المقاعد

عدد القوائم 
مجلس بلدي  المعتمدة 

 المجموع مجلس قروي  ج

 4 71 27 9 14,413 24,286 7 3 4 القدس

 0 63 11 7 4,171 7,898 7 7 0 جنين

 0 9 3 1 1,515 3,191 1 1 0 طولكرم

 0 36 4 4 403 576 4 4 0 طوباس 

 0 65 21 9 9,814 20,308 7 6 1 نابلس 

 0 27 4 4 1,394 2,751 3 3 0 قلقيلية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلفيت 

 2 121 40 14 20,975 34,190 13 11 2 رام هللا والبيرة 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 أريحا 

 0 27 6 3 2,740 6,726 3 3 0 بيت لحم

 4 135 24 16 10,010 22,510 15 15 0 الخليل 

 10 554 140 67 65,435 122,436 60 53 7 مجموع الضفة 
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 التزكية: نقيض الديمقراطية ومهددها  

في حين أن الحق في االنتخابات يشكل حجر الزاوية في العملية الديمقراطية، وأن االنتخابات هي الوسيلة التي  
يفترض بها منح الشرعية السياسية لممثلي الشعب إلدارة المؤسسات العامة وخدمتهم من خاللها. وما يؤسس  

ه التجمعات له  كافة  في  السلطة  النتقال  آمن  مالذًا  باعتباره  موضعته  من  االنتخاب،  في  للحق  الفهم  ذا 
الديمقراطية، والتي ينظر فيها إلى الحق في التصويت واالنتخاب كتعبير عن اإلرادة الحرة للمواطنين في اختيار 

 (12)نطاق واسع. فلسطينيًا على  -التي هي نقيض هذا الحق  -من يمثلهم، تجري التزكية  
تعني التزكية عدم إجراء انتخابات في الدائرة االنتخابية للهيئة المحلية، بسبب وجود قائمة واحدة في الهيئة  
المحلية. وعلى الرغم من عدم وجود أي نص في مختلف القوانين التي تنظم االنتخابات بمستوياتها المختلفة 

لموضوع التزكية في االنتخابات، إال أن التزكية مورست في االنتخابات  من اإلشارة بشكل مباشر أو غير مباشر  
وتحولت إلى ظاهرة عادية تحت مسمى "التوافق". وهي تأخذ    2017والعام    2012المحلية التي جرت في العام  

، باالنتشار على المستوى الثقافي، وتتطبع في العقل الجمعي في العديد من الهيئات المحلية، وكأنها األصل 
فئات واسعة من  المحلية من وجهة نظر  المجتمعات  الفشل والتباين في  وإجراء االنتخابات والتنافس يعكس 

 السكان، األمر الذي يهدد بشكٍل حقيقي الديمقراطية والتعددية والتنافس وحق االختيار. 
زيادة كبيرة ، شهدت تلك االنتخابات  1/6/2013وفي    20/10/2012في االنتخابات المحلية التي جرت في  

في عدد الهيئات المحلية التي لم تجر بها االنتخابات بسبب ترشح قائمة واحدة النتخابات الهيئة المحلية، إذ  
( هيئة محلية األمر الذي يعني االتفاق على عدم  215تمت التزكية )التوافق( بين الفصائل والعائالت في )

بالضفة الغربية التي كان مقررًا إجراء االنتخابات المحلية  ( هيئة محلية  354إجراء االنتخابات، وذلك من أصل )
لتتحول بذلك التزكية إلى السائد، ويصبح موعد االنتخابات موعدًا شكليًا يتم إفراغه    (13) %  61بها، أي ما نسبته  

 من مضمونه بتفاهمات فصائلية أو عائلية أو مناطقية. 
 31/1/2017، فقد أصدر مجلس الوزراء بتاريخ  2017/ 13/5  أما في االنتخابات المحلية الثالثة التي جرت في

( هيئة 416قرارًا إلجرائها في يوم واحد في جميع الهيئات المحلية بالضفة الغربية وقطاع غزة البالغ عددها ) 
تاريخ   أبلغت لجنة االنتخابات   13/5/2017محلية، وقد تم تحديد  إلجراء االنتخابات، لكن حركة "حماس" 

عقد في مدينة غزة رفضها إجراء االنتخابات في قطاع غزة، بذريعة رفضها التعديل على قانون   خالل اجتماع 

 

دراسة لمركز "شمس" بعنوان "التزكية والتوافق في سياق التجربة الفلسطينية"، بحث الدراسة في العوامل السياسية واالجتماعية التي     12

صعود  دفعت باتجاه تنامي ظاهرة التزكية في الواقع االنتخابي الفلسطيني في السنوات األخيرة ومن ضمنها بيئة االنقسام السياسي وتنامي و

 دور البنى التقليدية والعشائرية وتراجع سقف الحقوق والحريات، وطبيعة النظام االنتخابي. 
 .53، ص2012. لجنة االنتخابات المركزية، تقرير االنتخابات المحلية 13
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االنتخابات وعدم استشارتها إلجراء االنتخابات، وبناء على ذلك أجلت االنتخابات المحلية في قطاع غزة، وتم 
( هيئة محلية  145ين أن هناك )( هيئة محلية في الضفة الغربية. في نهاية فترة الترشح تب391استكمالها في )

( هيئة محلية  181في الضفة الغربية تقدمت فيها أكثر من قائمة، بينما لم تترشح أكثر من قائمة واحدة في )
( هيئة 34( هيئة محلية، )57ما أهلها للفوز بالتزكية، وكانت محافظة جنين األعلى بالتزكية، فمن أصل )

بالتالي شكلت الهيئات المحلية بالتزكية بديل إجراء االنتخابات. جدير  محلية لم تترشح بها أكثر من قائمة، و 
% مقارنة مع االنتخابات  51، حيث بلغت  2017بالذكر أنه كان هناك تراجع لظاهرة التزكية في انتخابات العام  

رتفعة  %. إال أنها مع ذلك ظلت نسبة م61، والتي كانت نسبة التزكية بها  2012المحلية التي جرت في العام  
 للغاية. 

، 2021بالعودة لالنتخابات المحلية موضوع التقرير، في المرحلة األولى من انتخابات الهيئات المحلية للعام  
انتخابية في ) قائمة  أكثر من  فيها 162( هيئة محلية، في حين أن )154ترشحت  لم تجري  ( هيئة محلية 

و ما يؤكد خطورة هذا التوجه وتناميه. يلعب الغطاء  االنتخابات نتيجة وجود قائمة واحدة مترشحة )تزكية(. وه
التنظيمي والفصائلي دورًا حاسمًا في انتشار "التزكية" ال سيما من قبل حركة "فتح"، إذ أن الغالبية العظمى من 
تدفع  أمنية  ضغوط  من  مجددًا  الشكوك  يعزز  ما  والتحرير"  البناء  "كتلة  قوائم  هي  بالتزكية  الفائزة  القوائم 

 ين/ات المنافسين لالنسحاب. المرشح
يستوجب انتشار التزكية، من كافة الشرائح والقوى السعي لتكريس إجراء االنتخابات العامة بشكل دوري، كونها  
الوسيلة الفضلى للوصول بالمجتمع إلى حالة من االنسجام والتوافق على قيم ومفاهيم مشتركة ناظمة للعالقات  

أنها  إلى  باإلضافة  المجتمع،  وتطلعات    داخل  لرغبات  ملبيًا  السياسي  النظام  إلبقاء  سالسة  األكثر  الطريقة 
مواطنيه، وهو ما يبقي قيمة المواطنة محل اعتبار، وينعكس إيجابًا على مبدأ سيادة القانون، وعلى االنتماء، 

والوسيلة السلمية  واالنتاجية الحقًا في إطار الدولة. االنتخابات هي ذروة المساهمة الديمقراطية األكثر تأثيرا،  
 . في إحداث تغييرات جذرية في مستقبل المجتمع ونظام حكمه 

حتى التزكية ال يجب اللجوء إليها إال ضمن شروط خاصة ودقيقة. بحيث يتم إصالح التشريعات عبر تعديل 
باإلضافة إلى تعديل قانون انتخاب  الثغرات في النظام االنتخابي التي تسمح باستمرار التزكية واللجوء إليها،  

، بإضافة بند ينص على ضرورة تنظيم عملية استفتاء على 2005( لسنة  10مجالس الهيئات المحلية رقم )
قائمة التزكية، وضرورة تجاوز القائمة نسبة معينة من أصوات المواطنين/ات. وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين 

يراعى فتح باب النقاش المجتمعي وإشراك مختلف القطاعات والفئات ذات   ذات الصلة باالنتخابات، على أن
ت. حاث والدراسات عند طرح التعديالالعالقة، ال سيما مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز األب 
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 (: الهيئات المحلية التي ترشحت بها قائمة واحدة )تزكية( 3جدول )

 المنطقة االنتخابية
عدد سكان   عدد الهيئات 

الهيئة  
2021 

عدد 
 الناخبين 

عدد 
 المراكز

عدد 
المحطات 

 )أولي(

عدد 
 المقاعد

عدد 
القوائم 
 المعتمدة 

مجلس 
 بلدي ج

مجلس 
 قروي 

 المجموع

 13 127 55 18 28,751 62,397 13 8 5 القدس

 36 328 93 41 44,877 78,164 36 34 2 جنين

 11 101 29 12 14,141 22,005 11 10 1 طولكرم

 6 54 13 6 6,154 12,550 6 6 0 طوباس 

 18 162 62 20 32,820 58,720 18 18 0 نابلس 

 12 108 21 13 9,413 17,266 12 12 0 قلقيلية

 1 11 5 1 2,775 5,999 1 0 1 سلفيت 

 24 224 76 28 38,635 64,853 24 20 4 رام هللا والبيرة 

 5 47 13 6 6,049 9,095 5 4 1 أريحا 

 20 186 56 27 26,495 53,731 20 17 3 بيت لحم

 16 150 43 19 20,875 44,564 16 13 3 الخليل 

429,34 162 142 2 مجموع الضفة 
4 

230,985 191 466 1,498 162 
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 القوائم المشكلة من نفس العائلة
ترشح أقرباء من الدرجة األولى والثانية في نفس القائمة النتخابات الهيئة    2005( لسنة  10لم يحظر قانون الهيئات المحلية رقم )

مطلق وجود أقرباء من الدرجة   بشكل   2000( لسنة  1المحلية، وفي المقابل حظر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم )
األولى والثانية سواء في الهيئة التأسيسية، أو في مجلس اإلدارة، وذلك كشكل من أشكال النزاهة، وكوقاية من الفساد وتضارب 
المصالح. بال أدنى شك فعل المشرع الفلسطيني حسنًا بحظر أن يكون هناك أقارب في مجلس اإلدارة في المؤسسات األهلية، 

هذا الحظر يترك تساؤاًل حول سبب امتناع المشرع الفلسطيني عن إتباع ذات النهج في التعامل مع قانون انتخاب الهيئات لكن  
المحلية والذي صدر بعد صدور قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية، على الرغم من أن احتمالية تضارب المصالح والفساد 

بب الموازنات الكبيرة للهيئات المحلية وإدارتها للخدمات في التجمعات المحلية والعطاءات  في الهيئات المحلية أكبر، وذلك بس
والمشاريع، باإلضافة إلى وجود أموال منقولة وغير منقولة وغيرها، ما يجعل ترشح األقارب من ذات الدرجة في نفس القوائم خطرًا 

 لدرجة األولى والثانية في نفس القوائم أكثر جدارة واستحقاق.  وقد يشكل مدخاًل للفساد، وما يجعل حظر ترشح األقارب من ا 
، العديد من القوائم المترشحة )ضمن الكشف األولي أو النهائي( والعديد 2021في المرحلة األولى من انتخابات الهيئات المحلية  

ن أعضاءها، بل ترشحت باسم العائلة. أي من القوائم الفائزة ليس فقط يوجد فيها أكثر من قريب من الدرجة األولى أو الثانية ضم
أن قوائم ضمت مرشحين من عائلة واحدة فقط، وأخرى ضمت أشقاء أو أبناء عمومة أو آباء وأبناء، وأخرى ترشحت باسم العائلة.  

 أما التفاصيل المذكورة أدناه فهي أمثلة وليست على سبيل الحصر:
ي الوصول إلى الهيئات المحلية التي ترشح بها أكثر من أواًل: القوائم التي ترشحت باسم العائلة ونجحت ف 

 قائمة
 عدد الفائزين/ات عدد المرشحين/ات المحافظة  الهيئة المحلية  اسم القائمة 

 1 7 قلقيلية حبلة قائمة آل شهوان  
 2 9 قلقيلية حجة آل بصالت

 1 5 قلقيلية حجة آل حمد
 1 7 قلقيلية كفر ثلث  آل عيسى
 3 7 سلفيت حارسكفل   آل صالح 
 2 7 سلفيت كفل حارس أبو يعقوب

 2 9 سلفيت كفل حارس البوزية
 1 7 سلفيت كفل حارس كتلة الشهداء   –آل بوزية  

 1 8 سلفيت مسحة الشلبي 
 2 9 سلفيت ياسوف ياسين

 1 7 طولكرم دير الغصون  خليل غانم
 1 7 طولكرم قفين  آل عّمار

 1 8 جنين الجديدة  آل الحاج محمد
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 ثانيًا: القوائم التي ترشحت وهي من ذات العائلة وتضم أقارب من الدرجة األولى
تشكل القوائم العائلية التي فازت في المرحلة األولى من االنتخابات المحلية جزءًا من مجموعة أكبر من القوائم 

التي جميع أعضائها من ذات العائلة، أو التي تضم   أوالعائلية المترشحة، سواء التي ترشحت باسم العائلة،  
 عمومة مباشرين(.   أوالدأفرادًا من العائلة المصغرة )أب وأبناء، إخوة، 

( قوائم على الرغم من صغر عدد سكان 9في قرية "رافات" في محافظة سلفيت ترشحت )   ،على سبيل المثال
اء العائالت على مستوى اسم القائمة، إال أنها كانت  الهيئة المحلية، وفي حين أن هذه القوائم لم تحمل أسم

 مقسمة عائليًا وضمت أشقاء/ات:  
 

الهيئة  اسم القائمة 
 المحلية 

عدد  المحافظة 
 المرشحين/ات

 صفة القرابة  اسم العائلة 

 منهم أخ وأخته آل عياش وآل عدوان  5 سلفيت رافات  أبناء البلد
 / زريق آل أبو   5 سلفيت رافات  قائمة "العودة 
 / آل شحادة  5 سلفيت رافات  رافات للجميع
 أخ واخته،وأب وابنته  آل عياش 6 سلفيت رافات  العطاء والبناء

 منهم أبناء عمومة آل عياش 6 سلفيت رافات  وطن 
 أخوة/ات   4منهم   آل عياش 5 سلفيت رافات  رافات تجمعنا 
إخوة   آل جودة  7 سلفيت رافات  األمل والعمل  وأبناء منهم 

 عمومة
 / آل أبو عصبة  5 سلفيت رافات  المستقبل الجديد

 منهم إخوة آل عياش وآل جودة  5 سلفيت رافات  كتلة الوفاء
 / آل مصالحة  7 قلقيلية حجة شهداء حجة 

 / آل بطه  7 قلقيلية حجة حجة المستقبل 
 / آل أحمد 5 قلقيلية حجة قائمة الوفاق

 
 وهي مجرد عينة عشوائية وأمثلة من مجموعة أوسع من القوائم العائلية المرشحة/الفائزة في المرحلة األولى  

 .2021من انتخابات الهيئات المحلية 
 
 

 ثالثًا: القوائم التي ترشحت منفردة وفازت )بتزكية( وجميعها من عائلة واحدة  
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( ترشحت 154( هيئة محلية لم تجِر فيها االنتخابات وفازت القائمة الوحيدة فيها بالتزكية، مقابل )162من بين )
كان كل أو معظم فيها أكثر من قائمة، جاءت الكثير من القوائم التي فازت بالتزكية بصبغة عائلية بحيث  

 أعضائها من عائلة واحدة. على سبيل المثال ال الحصر:   
عدد  المحافظة  الهيئة المحلية اسم القائمة 

 المرشحين/ات
 اسم العائلة  

 ( من آل عالونة. 2( من آل زكارنة و)7منهم ) .1 9 جنين أم التوت  البناء والتحرير 
 آل زيد .2 9 جنين أم الريحان  البناء والتحرير 
 آل قبها  .3 9 جنين أم دار  البناء والتحرير 
 آل اقعيس باستثناء عضو من آل عودة  .4 9 جنين المنصورة  البناء والتحرير 
 آل قبها باستثناء عضو من آل خلف .5 11 جنين برطعة الشرقية  البناء والتحرير 
هللا  البناء والتحرير  عبد  خربة 

 اليونس 
 آل قبها  .6 9 جنين

 آل عمارنة .7 9 جنين العبدظهر   البناء والتحرير 
 جميعهم من آل أبو حسن باستثناء مرشح من آل سعدية  .8 9 جنين عربونة المستقبل للبناء

 

 آل عمارنة باستثناء مرشح من آل خليل  9 جنين فراسين فراسين بلدنا 
 

 آل عمارنة 9 طولكرم عكابة البناء والتحرير 
 صوافطةآل آل   9 طوباس  بردلة  البناء والتحرير 
 آل فقهاء  9 طوباس  عين البيضا  البناء والتحرير 

 
بقراءة هذا التساهل القانوني مع الترشح العائلي ألقارب من الدرجة األولى والثانية في نفس القوائم، وسيطرتهم 

والعشائرية والتماهي معها،  على هيئات محلية بأكملها، وبربط ما سبق إثارته من تعزيز األطر القانونية للعائلية  
والتحالف أحيانًا معها حزبيًا، تتضح الصورة في أن القوى الرجعية ممثلة بالعشائرية والعائلية باتت تلقى شبه  
رعاية من النظام السياسي على حساب القوى المدنية والحداثية، وتحولت هذه القوى الرجعية إلى مرجعيات  

النظام السياسي على تحديها العتبارات عدة، أبرزها الحرص على الشعبية أساسية ومراكز قوة وزانة ال يجرؤ  
 وتيار األصوات ومخزونه. 

 
 تعديل قانون انتخاب الهيئات المحلية: الضرورة  



 19 

 2005( لسنة  10أثيرت العديد من النقاشات حول تعديالت مقترحة على قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم )
يل النظام االنتخابي من األساس باستبدال النظام االنتخابي المعمول به من نظام  والتي تركز معظمها حول تعد

التمثيل النسبي والقائمة المغلقة إلى تبني القانون النسبي والقائمة المفتوحة، أو البحث في آليات تحسين فرص 
 مشاركة النساء والشباب.  

الكامل والقائمة المغلقة إلى النظام النسبي والقائمة وقد أوصت معظم اللقاءات التشاورية بتعديل النظام النسبي 
النسائية، وتخفيض سن الترشح إلى   "الكوتا"  سنة بما يوسع حجم المشاركة لدى    21المفتوحة، وبرفع نسبة 

 الشباب من الجنسين في الترشح للعملية االنتخابية.  
ي تملك حق التشريع بموجب الوضع االستثنائي لم يتم األخذ بهذه التوصيات من قبل الجهات التنفيذية الرسمية الت

 الذي ال ينعقد فيه البرلمان صاحب االختصاص التشريعي األصيل على الرغم من الوعود الرسمية المتكررة. 
كما يوجد في القانون الحالي العديد من الثغرات التي قد تشكل مدخاًل للفساد، ومنها: سماح القانون بوجود عدة 

ا الدرجة  المالية وسقف  أقارب من  التفاصيل  القانون على ذكر  يأِت  لم  القائمة، كما  ألولى والثانية في نفس 
ويعزز   الفساد  مكافحة  ويتناسب مع جهود  االنتخابية  العملية  نزاهة  لتعزيز  مهم  أمر  االنتخابية وهو  الدعاية 

المرشح أو القائمة بتقديم كشٍف    المنافسة النزيهة والمشروعة بين األحزاب الكبيرة وتلك األصغر. ولم يلزم القانون 
بأسماء المودعين/ات والمتبرعين/ات، واألنشطة التي تمثل الدعاية االنتخابية ونفقاتها وال يوجد نموذج لها يسمح  
بمراجعة المصروفات. كما أن رقابة لجنة االنتخابات المركزية على حساب المرشح/ة مقتصرة على حساب  

ية الحسابات قبل االنتخابات والنفقات التي تسبق فترة الدعاية فهي خارج الرقابة،  الحملة االنتخابية فقط، أما بق
دون وجود حد أقصى للتبرع من أفراد العائلة لذات المرشح أو لتبرع الشخص المعنوي. والحساب البنكي للمرشح 

 أو للقائمة يخضع للسرية المصرفية وغيرها من التفاصيل. 
يتطلع مركز "شمس" إلى أن يتم األخذ بالتعديالت الالزمة التي تتعلق بتحصين تشريعات االنتخابات المحلية  
للنقاش   طرحها  بعد  االنتخابي  النظام  وبتحسين  والنسائية  الشبابية  المشاركة  وبتعزيز  محتمل  فساٍد  أي  ضد 

رحلة الثانية من االنتخابات الحالية. على والمشاورة المجتمعية قبل أي انتخابات محلية قادمة بعد انتهاء الم 
وجه الخصوص يوضح مركز "شمس" ويوصي حول مسودة القانون المعدل لقانون انتخاب مجالس الهيئات  

 بما يلي:  2005( لسنة 10المحلية رقم ) 
 
إشارة اعتماد نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخب  بالتصويت السم أو أكثر داخل القائمة ووضع   .1

بجانب اسم أو أسماء المرشحين من هذه القائمة الذين يرغب في التصويت لهم، وهو ما يعزز من القيمة 
النوعية والفردية للصوت ويعطي فرص أكبر للمستقلين والكفاءات. من الممكن التعامل مع خشية أن يؤثر 
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الثقافة الذكورية السائدة بجعل    هذا على وضع المرأة باعتبارها الفئة األكثر عرضة لحجب التصويت في ظل
%، وهذا التعديل للنظام االنتخابي يستوجب حذف بقية النصوص    50القوائم مناصفة ورفع نسبة الكوتا إلى  

 التي تحدثت عن شرط الترتيب بحيث يتم منح هذا الحق للناخب/ة. 
ل التزام السلطة التنفيذية وأجهزتها ا32كررت م ) .2 لمختلفة بالحياد خالل الدعاية  ( من مسودة القانون المعدِّ

الرسمية  قيام وسائل اإلعالم  االنتخابية دون أن توضح اإلجراءات في حال مخالفة ذلك، وتحدثت عن 
بإتاحة فرص متكافئة للدعاية االنتخابية للقوائم، أيضًا دون توضيح ضمانة ذلك والجهة التي تراقب عليه  

 بوضوح. 
ل نصت على: "للجنة  ( من مسودة القانون ا 2( البند )34م ) .3 الطلب بأن    –أي لجنة االنتخابات    –لمعدِّ

تكون الكشوفات المالية مدققة من مدقق حسابات قانوني" وكان األفضل جعل هذه المادة وجوبية ال جوزاية  
فقط واستبدال صدر المادة بـ "يجب على اللجنة الطلب بأن تكون الكشوفات المالية .. إلخ" بما يتناسب مع 

الوطنية لتعزيز النزاهة في كافة المجاالت، خصوصًا أن هذه القوائم تحتوي مرشحين أي أعضاء  الجهود  
محتملين لهيئات محلية مستقباًل وإن لم يكونوا نزيهين بالوصول لمناصبهم يشكل هذا خطر على المال  

 لمختصة.  العام بعد توليهم لها، وهذه اإلضافة ستتالءم مع توصيات الجهات والمؤسسات الرقابية ا 
ل التي تحدثت عن تمثيل المرأة تشكل تطورًا إيجابيًا، بحيث كانت المادة 20م ) .4 ( من مسودة القانون المعدِّ

تنص على امرأة من أول    –والتي جرت وفقًا لها المرحلة األولى من االنتخابات المحلية الحالية    –السابقة  
التي تلي ذلك. وفق التعديل المحتمل أصحبت  مرشحين في األسماء    5مرشحين في القائمة وامرأة من    5

نساء. لكن األفضل أن يكون الترتيب ذكر/ أنثى وهكذا بما يتفق مع المساواة    3امرأة على األقل من كل  
 التامة والتزامات فلسطين الدولية. 

ل تحدث عن عقوبة من أبرز أو استعمل وثائق مزورة  65م ) .5 أو غير  ( البند األول من مسودة القانون المعدِّ
صحيحة للتعريف عن شخصه بالحبس مدة ال تزيد عن سنة، ومن المهم التشدد في هذا باعتباره جريمة تزوير  
ضمن جهود مكافحة الفساد كي تصبح العقوبة رادعة خصوصًا أن عقوبة الموظف في حالة التزوير المادي  

خمس سنوات، وهو ما يعزز أيضًا األشغال الشاقة المؤقتة لمدة ال تقل عن    16/1960في قانون العقوبات  
 الوحدة التشريعية. أو إضافة بند عام في المادة بما ال يتعارض مع العقوبات في أي قانون آخر نافذ. 

 
 مالحظات الفريق الرقابي: خروقات يوم االقتراع  

د من التجمعات، الحظ فريق "شمس" استمرار الدعاية االنتخابية للقوائم المختلفة في العدي  الدعاية االنتخابية: .1
وبشكل خاص أمام مراكز االقتراع من خالل "اليافطات" و"المالبس التي طبع عليها صور المرشحين وشعارات 
القوائم" والسيارات التي جابت الشوارع حاملة ملصقات الدعاية االنتخابية للقوائم، األمر الذي من شانه أن يؤثر 
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ت ويخالف مبدأ الصمت االنتخابي. كما استمرت الدعاية االنتخابية  سلبًا على إرادة االختيار الحرة للناخبين/ا 
(، الذي شهد نشاطًا ملحوظًا من Facebookعبر منصات التواصل االجتماعي وعلى وجه الخصوص موقع )

 صفحات القوائم أو صفحات أخرى ليلة االقتراع أو أثناءه. 
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لعبت العناصر األمنية دورًا حاسمًا في سالسة العملية االنتخابية، وهو ما يستحق اإلشادة    األمنية:العناصر   .2
به. مع ذلك الحظ فريق "شمس" تواجد العناصر األمنية بأعداد كبيرة تفوق الحاجة التأمينية في العديد من 

العناصر داخل مراكز االقتراع نفسها وتنقلت بين   المحطات، ولم تكن من الشرطة  التجمعات، كما تواجدت 
المدنية في كل التجمعات كما ينبغي، بل في جزء منها كانت القوى األمنية من عناصر القوة المشتركة أو 
األمن الوطني، والعديد منهم كان يرتدي مالبس مدنية، كما كان هناك مبالغة بالسالح الذي حمله العناصر  

 اخل المراكز.  في العديد من التجمعات، وتم إبرازه في د
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الحظ فريق "شمس" حدوث العديد من الخروقات أثناء تصويت األميين/ات أو   اقتراع األميين وذوي اإلعاقة: .3
ذوي/ات اإلعاقة، إذ في الوقت الذي يفترض بالمرافق أن يكون من الدرجة األولى أو الثانية، رافق بعضًا منهم 

ألساس.  أشخاص من غير درجات القرابة المطلوبة والمنصوص عليها قانونًا، أو أشخاص ليسوا أقرباء لهم با 
وفي حاالت أخرى تولى أحد موظفي االنتخابات مساعدة هذه الفئات في االقتراع خالفًا للقانون. كما أن األطراف  
التي رافقتهم قامت باالنتخاب عنهم والتأثير على قرارهم بالطلب واإلشارة إليهم بالتصويت أو عدم التصويت  

 بصمات أو تواقيع من بعض األميين/ات.  لقائمة معينة. في مراكز اقتراع أخرى، لم يجري أخذ 
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شهدت بعض مراكز االقتراع   بعض الناخبين/ات حرموا من االقتراع بحجة عدم وجود الهوية الشخصية معهم:  .4
 . حرمان لعدد من المواطنين/ات من االقتراع بحجة عدم إبرازهم هويتهم الشخصية

التصويت: .5 الحظ فريق "شمس" وجود اكتظاظ في المراكز على الرغم من الخطر   االكتظاظ وصغر كابينات 
محافظة بيت لحم، شهد مركز ، على سبيل المثال في بلدة العبيدية في  19  –الصحي نتيجة تفشي وباء كوفيد  

الناخبين  عدد  بلغ  بحيث  والمحطات،  المركز  وخارج  داخل  المواطنين/ات  من  كبيرة  ألعداد  تجمهر  االقتراع 
( محطات في الوقت الذي يتواجد فيه مدرستين آخرتين على 9( ناخب/ة، بواقع )5488المسجلين في المركز )

 مقربة منه.   
 

 
 

 
 
 
 

الحظ فريق "شمس" استبدال وكالء القوائم بالمرشحين/ات والعكس   المرشحين/ات داخل محطات االقتراع:تواجد   .6
المحطات   داخل  تنقلوا  بل  االقتراع  مراكز  أمام  بالتواجد  المرشحين/ات  يكتِف  ولم  التجمعات،  من  العديد  في 

الء القوائم في كافة محطات االقتراع وتحدثوا مع الناخبين/ات قبل وأثناء وبعد إدالئهم باألصوات. لم يلتزم وك
استبدل الوكالء   أخرى بإبراز بطاقتهم، وتقاعس جزء من الموظفين عن تنبيههم بضرورة القيام بذلك. في حاالت  

 بالمرشحين ونابوا عنهم. 
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، والتي جزء منها مع المرشحين/ات أنفسهم. جزء  جزء من الطواقم العاملة غادر المحطة وانشغل بالجوالت .7

لم يرتدي الزي الرسمي، إضافة إلى وجود نقص في المعلومات وازدواجية فيها لدى جزء آخر منهم. على   آخر
سبيل المثال بعض األوراق كان موقع أصال، واآلخر تم توقيعه في نفس اللحظة، ووجد جزء منها بدون توقيع 

زيٍد من التدريب التفصيلي للقوائم عند الفرز. األمر الذي تسبب بإرباك لبعض المقترعين/ات، وهو ما يستدعي م
 العاملة، ومنح التدريبات الوقت الكافي للتأكد من وصول كافة المعلومات لهم.  

 
في العديد من المحطات كانت الطواقم  شطب االسم من سجل الناخبين/ات قبل التأكد من اقترع الناخب/ة:   .8

اطن/ات باالنتخاب والتأكد من قيامه بذلك، وهو العاملة تقوم بشطب االسم من سجل الناخبين قبل أن يقوم المو 
 ما يترك االحتمال مفتوحًا أمام تراجع المواطن/ة عن القيام باالقتراع على الرغم من شطب اسمه من السجل.  

 
لم يتم االلتزام بوضعه بالتزامن مع اإلدالء بالصوت ووضع   :الحبر االنتخابي غير متزامن مع وضع الورقة .9

في االقتراع  الحبر   ورقة  ووضع  الصندوق  في  الورقة  وضع  يجري  أن  األفضل،  له.  المخصص  الصندوق 
 االنتخابي على اإلصبع بالتزامن لتفادي أي ثغرة ممكنة. 

 
 
 
 
 
 

والمحطات: .10 االقتراع  مراكز  داخل  االنتخابية  القوائم  وكالء  للقيام   تواجد  الناخبين/ات  سجل  ومعهم 
ى. في بعض الحاالت كان وكيل القائمة يأخذ هوية المقترع/ة بشطب األسماء التي اقترعت ومعرفة من تبق

ويقوم بشطب اسمه من سجله الخاص بما يوحي أنه من طاقم االنتخابات. ما أثر على سرية االقتراع وأربك 
 المواطنين/ات. 
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في العديد من مراكز االقتراع. أثناء عملية الفرز   لم يتم االلتزام بأخذ الجواالت من المقترعين/ات  .11
جرى تسريب النتائج وظهرت أوراق العد عبر الجواالت في بعض المراكز والمحطات ما تسبب بحساسية عالية  

 بين الناخبين/ات واحتقان. 
والمالسنات بين المرشحين/ات أنفسهم، أو بين المرشحين/ات    حصلت العديد من المشادات الكالمية .12

 .وى األمن ما استدعى تعزيز الحضور األمني في عدة مراكز اقتراع وق
 
 

 عامة توصيات
  لالنتخابات   الناظمة  التشريعات   بشأن  الالزمة  التعديالت  حول   المدني   المجتمع  منظمات  بمقترحات  األخذ .1

  الثغرات   ضد  بالتحصين  أو  المفتوحة  القائمة  نظام  واعتماد  االنتخابي  النظام  بتعديل  المتعلقة  سواء   المحلية،
 المشاركة   وتعزيز  الترشح  السن  خفض  أو  النساء  تمثيل  وزيادة  "بالكوتا"  المتعلقة  أو  بالفساد  تسمح   قد  التي

 الحالية. االنتخابات من الثانية المرحلة انتهاء بعد قادمة محلية انتخابات أي قبل الشبابية،
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  توعوية   جهود  ذلك  يتطلب  الثقافي.  أو  الممارساتي  المستوى   على  سواء  "التزكية"  لمشكلة  جذرية  حلول  إيجاد .2
  على  ينص  قانوني   بند  وإضافة   جهة،  من   "التزكية"  مخاطر  حول   المحلية  المجتمعات  تثقيف   تستهدف  مستمرة
  أصوات   من   معينة   نسبة  القائمة  تتجاوز  بحيث  "بالتزكية"،  الفائزة  القائمة  على   استفتاء  عملية  تنظيم   ضرورة

  األمنية  والجهات  السياسية  األحزاب  تحمل   إلى  إضافة  أخرى.  جهة  من  للنجاح  تطلب وم  كشرط  المواطنين/ات
 ضيقة.  ذاتية لمصالح االنتخابية المنافسة تضعف  التي الضغوط ممارسة عن والتوقف  لمسؤوليتها

  ما   ضوء  في   االنتخابية،  القائمة  نفس  في   والثانية  األولى  الدرجة  من  األقارب  لترشح  والصريح   الواضح  الحظر .3
 واحتمالية   المشاريع  أو  العطاءات  سواء  المحلية  الهيئة  إدارة  نزاهة  على  مخاطر  من  العائلية  القوائم  تحمله

 المجتمعات   في  الخدمات  وتوزيع  إدارة  وعدالة  المجتمعي  والتماسك  األهلي  السلم  وعلى  فيها،  المصالح  تضارب
 المحلية. 

  بعين  األخذ  مع  االقتراع،  يوم  في  سيما  ال  االنتخابية  الدعاية  شروط  تخالف  التي  القوائم   على  العقوبات  تشديد .4
 االجتماعي. التواصل منصات عبر الرقمي الحيز في للقانون  المخالفة االنتخابية الدعاية االعتبار

  يلعب   والتي  الكبرى   المحلية  الهيئات  في  سيما  ال  االنتخابي،  التمويل  على  والمدنية  الرسمية  الرقابة  تعزيز .5
 فيها. معينة قوائم كفة  ترجيح عدم أو ترجيح  في أساسياً  دوراً  الخاص القطاع

  أكمل   على  بعملهم  القيام  من  يمكنهم  بما  كافٍ   بشكل  االقتراع   مراكز  وطواقم   وموظفي  رؤساء  تدريب  على  الحرص .6
  أي   من  التخلص  إلى   ويقود   ووضوح،  بدقة  بأكملها   االنتخابية   بالعملية  المتعلقة   التفصيلية  اإلجراءات   وفهم  وجه

 العملية. إدارة في تشويش أو ازدواجية
  أمام   فقط  المدنية(   )الشرطة  المختصة  األمنية   القوى   وجود   من   للتأكد   األمنية   المؤسسة  مع   االتصال   قنوات   تعزيز .7

  العناصر  تثقيف  مع  بالتوازي   المناسب،   والسالح  والعدد  الرسمي   وباللباس  االنتخابية  العملية  لتأمين  االقتراع  مراكز
 والمناسبة. والفعالة السريعة االستجابة وآليات باالقتراع يتعلق فيما  القانون  عليها  نص  التي أدوارها ىعل  األمنية

  فيها  يوجد  التي  البلدات  في  سيما  ال  للمراكز   الجيد  التوزيع  عبر  االقتراع،  ومحطات  مراكز   داخل  االكتظاظ  معالجة .8
  في  التشدد  ينبغي  اقتراع.  كمراكز  استخدامها  يمكن  مدارس   عدة  الوقت  نفس  وفي  نسبيًا،   كبير   مقترعين/ات  عدد
  العملية   وسالسة  نزاهة   على   ومخاطر  ناحية   من   صحية  مخاطر  من  االكتظاظ  يحمله  ما   ضوء  في  الجزئية   هذه

 . أخرى  ناحية من  االنتخابية
 

 

 


