
 
 

  والتشریعیة والرئاسیة االنتخابات الفلسطینیة المحلیة

  

  تحدیث سجل الناخبین

ً بعملیة تحدیث لسجل الناخبین، كون وجود سجل ناخبین دقیق وشامل  تقوم لجنة االنتخابات المركزیة دوریا
لتوضیح ومحّدث ھو أساس لوجود عملیة انتخابیة سلیمة، وعلیھ وضعت اللجنة دلیل إجراءات تحدیث السجل 
ً لكافة الطواقم العاملة في مرحلة تحدیث السجل   .كافة اإلجراءات العملیة لعملیة التحدیث ولیكون مرجعا

  إجراءات تسجیل الناخبین والنشر واالعتراض

تقوم لجنة االنتخابات المركزیة بتسجیل الناخبین ونشر سجل الناخبین االبتدائي الطالع الجمھور وفتح المجال 
راض على ما ورد فیھ قبل كل عملیة انتخابیة، وعلیھ وضعت اللجنة اإلجراءات القانونیة لتنظیم أمامھم لالعت

   .ھذه العملیة بما یضمن توافق اإلجراء المتبع مع قانون االنتخابات

  2016تحدیث سجل الناخبین  •

لجنة االنتخابات المركزیة عملیات تسجیل سنویة للمواطنین المؤھلین في مختلف الدوائر االنتخابیة  تنظم
بشكل دوري، وذلك من أجل ضمان إدراج أكبر عدد ممكن من المواطنین المؤھلین لالقتراع في سجل 

  .الناخبین

  

  )2017آذار  8 خعاماً وأكثر في كافة المراكز : (حتى تاری 17المسجلین ممن بلغوا أعداد 

 -http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=1&ep=10  

  حل على مستوى الدائرة االنتخابیةأعداد المسجلین في جمیع المرا 

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=4&ep=10  

  وفق الدائرة االنتخابیة أعداد المسجلین وفق النوع االجتماعي

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=2&ep=10 



 
 

  أعداد المسجلین وفق الفئات العمریة على مستوى الدائرة االنتخابیة

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=3&ep=10  

  

  2015تحدیث سجل الناخبین 

  )2015آذار 5 عاماً وأكثر في كافة المراكز : (حتى تاریخ 17عداد المسجلین ممن بلغوا أ

  أعداد المسجلین على مستوى الوطن

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=1&ep=6  

  تخابیةأعداد المسجلین في جمیع المراحل على مستوى الدائرة االن  *

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=4&ep=6  

  أعداد المسجلین وفق النوع االجتماعي على مستوى الدائرة االنتخابیة  *

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=2&ep=6  

  أعداد المسجلین وفق الفئات العمریة على مستوى الدائرة االنتخابیة*

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=3&ep=6  

  

  2014تحدیث سجل الناخبین 

   )2014/3/20المسجلین : (حتى تاریخ أعداد 

  أعداد المسجلین على مستوى الوطن  *



 
 

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=1&ep=5  

  أعداد المسجلین في جمیع المراحل على مستوى الدائرة االنتخابیة  *

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=4&ep=5  

  أعداد المسجلین وفق النوع االجتماعي على مستوى الدائرة االنتخابیة  

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=2&ep=5  

  أعداد المسجلین وفق الفئات العمریة على مستوى الدائرة االنتخابیة*

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=2&ep=5  

  

  2013تحدیث سجل الناخبین 

لجنة االنتخابات المركزیة بإجراء عملیة تحدیث شامل لسجل الناخبین في جمیع الھیئات المحلیة في  قامت
. مع العلم أن أخر عملیة 2013شباط  20و  2013شباط  11الضفة الغربیة وقطاع غزة في الفترة ما بین 

ة من تحدیث سجل ، بینما لم تتمكن اللجن2012تحدیث للسجل تمت في الضفة الغربیة فقط في شھر آب 
   .2007الناخبین في قطاع غزة منذ العام 

   مراكز تحدیث السجل 

ً في الضفة الغربیة و 373قامت اللجنة أثناء عملیة التحدیث ھذه بفتح  ً في قطاع غزة،  256مركزا مركزا
   .باإلضافة إلى الفرق المتنقلة التي استھدفت طالب الجامعات والمدارس الذین یحق لھم التسجیل

   نتائج عملیة التحدیث 

شباط، بلغ العدد الكلي والنھائي للمدرجین في سجل الناخبین في كامل الوطن  20بانتھاء عملیة التسجیل یوم 
في قطاع غزة. ونتیجة  770,636في الضفة الغربیة و  1,090,575مواطن ومواطنة، منھم  1,861,211

% من أصحاب حق التسجیل الذین 82.1% إلى 69.1لعملیة التحدیث ارتفعت نسبة المسجلین في الوطن من 



 
 

% في قطاع 89.1% في الضفة الغربیة و77.7عاما فما فوق. وتبلغ نسب المسجلین بعد التحدیث  17بلغوا 
% منھم إناث. وقد تم احتساب نسب التسجیل باالعتماد على 48% من المسجلین ذكور و52غزة. كما أن 

لإلحصاء الفلسطیني". وال تشمل بیانات التسجیل سكان مدینة القدس  التقدیرات السكانیة "للجھاز المركزي
  الذین ھم مسجلون تلقائیا بسبب الوضع الخاص للمدینة المحتلة.

   )20شباط  2013عداد المسجلین : (حتى تاریخ أ

  أعداد المسجلین على مستوى الوطن •

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=1&ep=4  

   أعداد المسجلین في جمیع المراحل على مستوى الدائرة االنتخابیة 

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=4&ep=4  

  أعداد المسجلین وفق النوع االجتماعي على مستوى الدائرة االنتخابیة

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=2&ep=4  

  أعداد المسجلین وفق الفئات العمریة على مستوى الدائرة االنتخابیة

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=3&ep=4  

  

  2012تحدیث سجل الناخبین 

ً وأكثر في كافة المراكز : 17المسجلین ممن بلغوا أعداد      )2012آب  9 (حتى تاریخ عاما

  أعداد المسجلین على مستوى الوطن  

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=1&ep=9  



 
 

   على مستوى الدائرة االنتخابیةأعداد المسجلین في جمیع المراحل 

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=4&ep=9  

  وفق النوع االجتماعي على مستوى الدائرة االنتخابیة أعداد المسجلین  

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=2&ep=9  

  مستوى الدائرة االنتخابیة أعداد المسجلین وفق الفئات العمریة على

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=3&ep=9  

  

  2011تحدیث سجل الناخبین 

  ) 13/4/2011المسجلین : (حتى تاریخ أعداد 

  أعداد المسجلین على مستوى الوطن  

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=1&ep=3  

  نتخابیةأعداد المسجلین في جمیع المراحل على مستوى الدائرة اال 

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=4&ep=3  

   أعداد المسجلین وفق النوع االجتماعي على مستوى الدائرة االنتخابیة

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=2&ep=3  

  أعداد المسجلین وفق الفئات العمریة على مستوى الدائرة االنتخابیة



 
 

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=3&ep=3  

   

  2010تحدیث سجل الناخبین 

  مراكز تحدیث السجل

لتسجیل الناخبین موزعة على مركزا  773قامت اللجنة بفتح  2010أثناء عملیة تحدیث سجل الناخبین للعام 
ً، في الفترة ما بین  13دائرة انتخابیة في الضفة الغربیة، ولمدة  11 ، حیث أتاحت 2010آذار  18و 6یوما

   .المجال أمام المواطنین لتسجیل أنفسھم أو التأكد من بیاناتھم

   نتائج عملیة التحدیث 

المسجلین الجدد وحذف حاالت تكرار التسجیل وحذف  بعد االنتھاء من عملیة إدارة البیانات التي تشمل إدخال
   .مسجالً  1517996سجالت المتوفین، أصبح عدد المسجلین في السجل االنتخابیة 

  )2010آذار  18المسجلین : (حتى تاریخ أعداد   

  أعداد المسجلین على مستوى الوطن  

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=1&ep=2  

  أعداد المسجلین في جمیع المراحل على مستوى الدائرة االنتخابیة  

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=4&ep=2  

  أعداد المسجلین وفق النوع االجتماعي على مستوى الدائرة االنتخابیة

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=2&ep=2  

  أعداد المسجلین وفق الفئات العمریة على مستوى الدائرة االنتخابیة.



 
 

-ar/tabid/919/language/enhttp://www.elections.ps/
US/Default.aspx?rid=3&ep=2  

  

  2007تحدیث سجل الناخبین 

  مراكز تحدیث السجل

ً  574قامت اللجنة بفتح  2007عملیة تحدیث سجل الناخبین للعام  أثناء ً  34منھا  –مركزا ً متنقال  - مركزا
دائرة انتخابیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، ولمدة خمسة أیام، في  16لتسجیل الناخبین موزعة على 

  -:الفترات اآلتیة

  ، 2007نسیان من العام  1آذار وحتى  28الضفة: من 

  ،2007نیسان من العام  4آذار وحتى  31من    غزة: وفي قطاع

   .حیث أتاحت المجال أمام المواطنین لتسجیل أنفسھم أو التأكد من بیاناتھم

  2007قائمة مراكز تحدیث السجل  

   نتائج عملیة التحدیث 

تسجیل، بعد االنتھاء من عملیة إدارة البیانات التي تشمل إدخال المسجلین الجدد، وحذف حاالت تكرار ال
  .مسجل 1392232وحذف سجالت المتوفین، أصبح عدد المسجلین في السجل االنتخابیة 

   )2007نیسان  4المسجلین : (حتى تاریخ أعداد   

  أعداد المسجلین على مستوى الوطن

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
US/Default.aspx?rid=1&ep=1  

  عداد المسجلین في جمیع المراحل على مستوى الدائرة االنتخابیةأ

-abid/919/language/enhttp://www.elections.ps/ar/t
US/Default.aspx?rid=4&ep=1  

  أعداد المسجلین وفق النوع االجتماعي على مستوى الدائرة االنتخابیة  



 
 

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en 
US/Default.aspx?rid=2&ep=1  

  أعداد المسجلین وفق الفئات العمریة على مستوى الدائرة االنتخابیة

-http://www.elections.ps/ar/tabid/919/language/en
1US/Default.aspx?rid=3&ep=  

 

  أحداث انتخابیة سابقة

النتخاب رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة  1996أول انتخابات عامة في فلسطین في العام  جریت** أ
وتعدیالتھ وقد تم إلغاؤه  1995) لعام 13وأعضاء المجلس التشریعي الفلسطیني، وذلك طبقا لقانون رقم( 

المذكور نظام بشأن االنتخابات. اعتمد القانون  2005) لسنة 9) من قانون رقم (116بموجب نص المادة (
   .األغلبیة ( الدوائر)، حیث كان الترشح فیھ فردیا واالنتخاب لألفراد بحسب عدد مرشحي الدائرة

وقد تم إجراء ھذه االنتخابات تحت إشراف لجنة االنتخابات المركزیة التي تم تشكیلھا بمرسوم رئاسي بتاریخ 
   .برئاسة السید محمود عباس 1995كانون أول  21: 

 1995) لعام 13استنادا الى قانون رقم ( 2005كانون ثاني  25االنتخابات الرئاسیة الثانیة عقدت في ** 
تحت إشراف لجنة االنتخابات المركزیة برئاسة الدكتور حنا ناصر، في حین أجریت االنتخابات التشریعیة 

   .اف لجنة االنتخابات المركزیةتحت إشر 2005) لعام 9طبقا لقانون رقم ( 2006كانون ثاني  9الثانیة بتاریخ 

أما االنتخابات المحلیة األولى، فقد أجریت على عدة مراحل تحت إشراف اللجنة العلیا لالنتخابات المحلیة ** 
الى  2004مراحل من االنتخابات المحلیة بین عامي  4التي یرأسھا وزیر الحكم المحلي، وقامت بتنفیذ 

2005.   

نظیم االنتخابات المحلیة الى لجنة االنتخابات المركزیة، وتمت الدعوة الى وفیما بعد تم نقل صالحیات ت
   .اال أنھا أجلت عامان على التوالي 2011و 2010االنتخابات المحلیة الثانیة خالل األعوام 

ً الجراء االنتخابات المحلیة في كافة محافظات الضفة  2012تموز  10في **  اصدر مجلس الوزراء قرارا
ھیئـة محــلیة من اصــل  272، حیث شـارك في ھـذه االنتخـابات 2012تشرین أول  20تاریخ الغربیة ب

ً اخـر السـتكمال العمـلیة االنتخـابیة بانتخـابات تكمـیلیة عقدت 353 . ولذلك اصــدر مجــلـس الوزراء قـرارا
  .ھیئة محلیة 81وشارك فیھا  2012كانون أول  22في 



 
 

وحتى  2004نة االنتخابات بحمالت تسجیل الناخبین عدة مرات خالل األعوام من منذ إنشائھا، قامت لج**  
   .اآلن

  /تم تأجیلھا 2016االنتخابات المحلیة  

بإجراء االنتخابات المحلیة في كافة أرجاء الوطن  2016حزیران  21صدر قرار من مجلس الوزراء بتاریخ 
ھیئة محلیة في الضفة  416ي االنتخابات في . وكان من المقرر أن تجر2016تشرین األول  8بتاریخ 
  .)في القطاع 25والقطاع ( - بما فیھا محافظة القدس–الغربیة

وقامت اللجنة بالتحضیر لالنتخابات في الضفة والقطاع، وانھت فترة تسجیل الناخبین ومرحلة الترشح، حیث 
، قرار محكمة العدل العلیا 2016ول أیل 8قائمة في الضفة والقطاع. الى أن تلقت اللجنة بتاریخ  864ترشحت 

ً لحین البت في الدعوى  برام هللا والذي یقضي بوقف قرار مجلس الوزراء بإجراء االنتخابات المحلیة مؤقتا
المرفوعة أمامھا. وقررت محكمة العدل العلیا الفلسطینیة في جلستھا التي انعقدت في الثالث من تشرین 

ات في الضفة الغربیة واسقاط اجرائھا في قطاع غزة لعدم وجود قضاء األول، االستمرار باجراء االنتخاب
شرعي مشكل حسب القانون االساسي والقوانین ذات العالقة. فأوصت اللجنة في رسالة بعثتھا إلى الرئیس 
محمود عباس بتأجیل إجراء االنتخابات المحلیة لمدة ستة أشھر، بحیث یتم خاللھا ترتیب البیت الداخلي 

ً على الفلسطی ني، وبعد قرار مجلس الوزراء القاضي بتأجیل االنتخابات المحلیة في جمیع المحافظات حفاظا
ً من  ً، بدال ً مع توصیاتھا بتأجیل العملیة برمتھا مؤقتا وحدة الوطن، ترى اللجنة أن ھذا القرار یأتي منسجما

نقسام بین شطري الوطن ما یضر استكمال إجرائھا في الضفة الغربیة فقط ، والذي كان من شأنھ تعمیق اال
  بالمصلحة العامة للشعب الفلسطیني.

   2013-2012االنتخابات المحلیة 

االنتخابات المحلیة في كافة محافظات الضفة بإجراء  2012تموز  10صدر قرار من مجلس الوزراء بتاریخ 
ھیئـة محــلیة من اصــل  272، حیث شـارك في ھـذه االنتخـابات 2012تشرین األول  20الغربیة بتاریخ 

ً اخـر السـتكمال العمـلیة االنتخـابیة بانتخـابات تكمـیلیة عقدت 353 . ولذلك اصــدر مجــلـس الوزراء قـرارا
ً اخر  81وشارك فیھا  2012كانون األول  22في   بإجراءھیئة محلیة، كما اصدر مجلس الوزراء قرارا

  .ھیئة محلیة 22وشارك فیھا  2013حزیران  1في  انتخابات محلیة تكمیلیة ثانیة

  2012تشرین األول  20التي جرت یوم  2012االنتخابات المحلیة  

  2012األول كانون  22التي جرت یوم  2012االنتخابات المحلیة التكمیلیة 

  2013حزیران  01التي جرت یوم  2013االنتخابات المحلیة التكمیلیة الثانیة 

 



 
 

  /تم تأجیلھا 2011االنتخابات المحلیة 

بإجراء االنتخابات المحلیة في كافة أرجاء الوطن  2011شباط  8صدر قرار من مجلس الوزراء بتاریخ 
 25ھیئة محلیة في الضفة الغربیة و 295خابات في . وكان من المقرر أن تجري االنت2011تموز  09بتاریخ 

ھیئة في قطاع غزة. ونتیجة االنشقاق السیاسي وعدم تمكن لجنة االنتخابات المركزیة من القیام بمھامھا في 
بتأجیل انتخابات مجالس الھیئات المحلیة الى  2011أیار  17قطاع غزة، أصدر مجلس الوزراء قرارا في 

وذلك لحین تتمكن لجنة االنتخابات المركزیة من استكمال استعداداتھا اإلداریة  2011تشرین األول  22تاریخ 
ً في  أصدر  2011آب  22والفنیة ومتطلبات عقدھا وفق القانون وفتح مكاتب اللجنة في قطاع غزة. والحقا

ً بتأجیل انتخابات الھیئات المحلیة المقررة وذلك لحین توافر الظروف ً رئاسیا المناسبة إلجراء  الرئیس مرسوما
  االنتخابات في كافة المحافظات الفلسطینیة.

: ھي وحدة الحكم 2005) لسنة 10تعریف الھیئة المحلیة وفق قانون انتخابات مجالس الھیئات المحلیة رقم (
ً للخرائط الھیكلیة المعتمدة حسب األصول    .المحلي في نطاق جغرافي إداري معین تكون حدوده وفقا

نتخابات المركزیة ووزارة الحكم المحلي بإعداد دلیل للھیئات المحلیة یوضح جمیع الھیئات قامت لجنة اال
المحلیة في الوطن والتجمعات التابعة لھا، ویتضمن الدلیل تصنیف كل ھیئة محلیة وعدد سكانھا، حیث یتنوع 

، وذلك استنادا إلى تصنیف الھیئات المحلیة في الوطن ما بین مجالس بلدیة ومحلیة وقرویة ولجان مشاریع
معاییر السكان والمساحة ومعاییر أخرى وفق األنظمة المعمول بھا في وزارة الحكم المحلي. مع العلم أن ھذا 

  .الدلیل یشمل جمیع الھیئات المحلیة ولیس فقط الھیئات التي ستجرى لھا انتخابات محلیة

   :2011االنتخابات المحلیة 

تم تأجیل االنتخابات المحلیة   2011آب  22بتاریخ   م2011ة رقم ( ) لسنة قرار رئیس السلطة الفلسطینی  وفق 
   .إلى أجل غیر مسمى 2011

  إلغاؤھا/تم  2010االنتخابات المحلیة 

على إجراء االنتخابات المحلیة في أرجاء الوطن  2010شباط  8صدر قرار من مجلس الوزراء بتاریخ 
 25ھیئة محلیة في الضفة الغربیة و 302من المقرر أن تجري االنتخابات في  . وكان2010تموز  17بتاریخ 

   .ھیئة في قطاع غزة

أصدر    ونتیجة االنشقاق السیاسي وعدم تمكن لجنة االنتخابات المركزیة من القیام بمھامھا في قطاع غزة،
یة في قطاع غزة إلى حین بتأجیل انتخابات مجالس الھیئات المحل  2010نیسان  25مجلس الوزراء قرارا في 

   .تتمكن لجنة االنتخابات المركزیة من استكمال استعداداتھا اإلداریة والفنیة ومتطلبات عقدھا وفق القانون



 
 

، وھو آخر یوم لقبول المرشحین صدر قرار "مفاجئ" من مجلس الوزراء 2010حزیران  10وفي تاریخ 
   .بإلغاء االنتخابات المحلیة في جمیع أرجاء الوطن

وعلى إثر ذلك قامت أكثر من جھة في الضفة الغربیة برفع قضایا في محكمة العدل العلیا للطعن في 
أصدرت محكمة  2010كانون أول  13مجلس الوزراء المتعلق بإلغاء االنتخابات المحلیة. وبتاریخ    قرار

اء علیھ صدر بیانا من مجلس العدل العلیا قرارا یؤكد فیھ بأن إلغاء االنتخابات كان قرارا غیر قانوني. وبن
الوزراء یؤكد فیھ التزام المجلس باحترام قرار محكمة العدل العلیا. وتم الدعوة الحقا إلجراء االنتخابات 

   ).2011(أنظر االنتخابات المحلیة  2011المحلیة في عام 

   2006االنتخابات التشریعیة 

  2006تقریر االنتخابات التشریعیة الثانیة 

  2006ار: أیار تاریخ اإلصد

كانون  25یعرض ھذا التقریر جمیع المراحل التي مرت بھا االنتخابات التشریعیة الثانیة التي جرت بتاریخ 
ً 2006الثاني  . كما یشمل إحصائیات ومعلومات ووثائق حول العملیة االنتخابیة، مما یجعلھ مرجعا أساسیا

  لألكادیمیین والباحثین في ھذا المجال.

-http://www.elections.ps/portals/30/pdf/Final_Report_PLC_Elections_2006_
_Text.pdf  

-http://www.elections.ps/portals/30/pdf/Final_Report_PLC_Elections_2006_
Appendix.pdf  

   2005االنتخابات الرئاسیة 

  2005التقریر النھائي حول االنتخابات الرئاسیة 

  2005تاریخ اإلصدار: آذار 

http://www.elections.ps/portals/30/pdf/Final_Report_Presidential_Elections_T
ext.pdf  

http://www.elections.ps/portals/30/pdf/Final_Report_Presidential_Elections_S
TATISTICS.pdf  



 
 

/30/pdf/Final_Reprt_Presidential_Elections_Ahttp://www.elections.ps/portals
PPENDIX.pdf  

  

  2005-2004االنتخابات المحلیة 

  2005- 2004نتائج وإحصائیات االنتخابات المحلیة 

قامت اللجنة العلیا لالنتخابات المحلیة بإدارة وتنفیذ االنتخابات المحلیة األولى، حیث قامت اللجنة العلیا 
وأبقت على  2005، 2004یة إلى خمس مراحل نفذت منھا أربع مراحل خالل عامي بتجزئة االنتخابات المحل

 - المرحلة الخامسة واألخیرة، ثم انتقلت مسؤولیة تنفیذ االنتخابات المحلیة إلى لجنة االنتخابات المركزیة 
خیرة لم ، وبقیت المرحلة األ2005لعام  10من قانون انتخاب مجالس الھیئات المحلیة رقم  72بنص المادة 

   .تنفذ ألسباب خارجة عن إرادة لجنة االنتخابات المركزیة

   المرحلة األولى 

ھیئة محلیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة. ففي الضفة  36المرحلة األولى من االنتخابات المحلیة في  أجریت
، في 2004كانون أول  23ھیئة محلیة بتاریخ  22الغربیة عقدت المرحلة األولى من االنتخابات المحلیة في 

وتم اتباع نظام األغلبیة في  ،2005الثاني  كانون 27ھیئة محلیة في قطاع غزة بتاریخ  14حین أجریت في 
ً لقانون رقم (    .بشأن انتخاب مجالس الھیئات المحلیة 1996) لسنة 5ھذه المرحلة وفقا

   :المرحلة الثانیة 

في الضفة الغربیة  2005أیار  5ھیئة محلیة بتاریخ  82أجریت المرحلة الثانیة من االنتخابات المحلیة في 
ھیئة محلیة، بینما  76المرحلة الثانیة من االنتخابات المحلیة في  وقطاع غزة. ففي الضفة الغربیة عقدت

ً لقانون رقم ( 6أجریت في  ) لسنة 5ھیئات محلیة في قطاع غزة. وتم اتباع نظام األغلبیة في ھذه المرحلة وفقا
   .بشأن انتخاب مجالس الھیئات المحلیة 1996

   :المرحلة الثالثة 

أیلول  29ھیئة محلیة في الضفة الغربیة فقط بتاریخ  104بات المحلیة في أجریت المرحلة الثالثة من االنتخا
ً لقانون انتخابات مجالس الھیئات المحلیة 2005 ، في ھذه المرحلة تم اتباع نظام التمثیل النسبي (القوائم) وفقا
   .2005) لسنة 10رقم (

   المرحلة الرابعة 



 
 

ھیئة محلیة في الضفة  40في  2005كانون أول  15اریخ أجریت المرحلة الرابعة من االنتخابات المحلیة بت
ً لقانون انتخابات مجالس  الغربیة وقطاع غزة. وتم خالل ھذه المرحلة اتباع نظام التمثیل النسبي (القوائم) وفقا

   .، كما في المرحلة الثالثة2005) لسنة 10الھیئات المحلیة رقم (

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/PE2005-
ResultsSummary_AR.pdf?ver=2017-03-27-101759-077 

  

   1996انتخابات العامة 

   1996نتائج االنتخابات العامة األولى عام 

النتخاب رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة وأعضاء  1996أول انتخابات عامة في فلسطین في العام  أجریت
وتعدیالتھ. وقد اعتمد القانون المذكور  1995) لعام 13المجلس التشریعي الفلسطیني، وذلك طبقا لقانون رقم( 

   .د بحسب عدد مرشحي الدائرةنظام األغلبیة ( الدوائر)، حیث كان الترشح فیھ فردیا واالنتخاب لألفرا

وقد تم إجراء ھذه االنتخابات تحت إشراف لجنة االنتخابات المركزیة التي تم تشكیلھا بمرسوم رئاسي بتاریخ 
  برئاسة السید محمود عباس (أبو مازن). 1995كانون أول  21: 

  نتائج االنتخابات الفلسطینیة األولى

http://www.elections.ps/Portals/30/pdf/1996_GeneralElectionsResults_AR.pdf
557-120620-05-10-?ver=2010  

  

  المراسیم الرئاسیة وقرارات مجلس الوزراء

  

توضح المراسیم والقرارات الرئاسیة إجراءات االنتخابات العامة ( التشریعیة والرئاسیة) والمواعید المحددة 
لھا، والتعدیالت على القوانین. كذلك تتضمن تعیین الھیئات االنتخابیة، مثل لجنة االنتخابات المركزیة، 

قا للقانون الدعوة إلجراء انتخابات ومحكمة قضایا االنتخابات. في حین تشمل قرارات مجلس الوزراء طب
  .المجالس المحلیة والمواعید المحددة لھا والھیئات المحلیة التي من المقرر أن تجري فیھا االنتخابات

  



 
 

2017  

   بإجراء انتخابات مجالس الھیئات المحلیة 2017/م.و/ر.ح) لعام 08/137/17قرار مجلس الوزراء رقم ( 

 2005) لسنة 10بشأن تعدیل قانون انتخاب مجالس الھیئات المحلیة رقم ( 2017بقانون رقم ( ) لسنة  قرار 
   .وتعدیالتھ: تشكیل محكمة قضایا انتخابات الھیئات المحلیة

   قرار مجلس الوزراء بتأجیل اجراء االنتخابات في المحافظات الجنوبیة 

ن عدد المقاعد المخصصة للمسیحیین في الھیئات المحلیة بشأ -  2017/3/15مرسوم رئاسي رقم ( ) بتاریخ  
   ذات النسبة السكانیة المسیحیة

  

2016  

تأجیل انتخابات مجالس الھیئات المحلیة لعام  2016/م.و/ر.ح) لعام 07/121/17قرار مجلس الوزراء ( 
2016   

الھیئات المحلیة ذات عدد المقاعد المخصصة للمسیحیین في -  2016/7/28مرسوم رئاسي رقم ( ) بتاریخ  
   النسبة السكانیة المسیحیة

   إعادة تشكیل لجنة االنتخابات المركزیة - 2016/3/30مرسوم رئاسي رقم ( ) بتاریخ  

   2016قرار مجلس الوزراء بتحدید موعد إجراء االنتخابات المحلیة  

  

2015  

  نتخابات المركزیةبشأن تعیین عضو وأمین عام للجنة اال 2015مرسوم رئاسي رقم () لسنة  

  

2014  

بشأن تعیین السیدة لمیس العلمي عضوا في لجنة االنتخابات المركزیة  2014مرسوم رئاسي رقم () لسنة  
  خلفا للسیدة خولة الشخشیر



 
 

  بشأن تعیین أمین عام لجنة االنتخابات المركزیة 2014مرسوم رئاسي رقم () لسنة  

  

2013  

   مجلس قروي بیت نوبا لیصبح مجلس قروي حي الكرامةقرار مجلس الوزراء بشأن تغییر اسم  

  2013قرار مجلس الوزراء بشأن إستكمال إجراء االنتخابات في مجالس الھیئات المحلیة  

  

2012  

   2012قرار مجلس الوزراء بتحدید موعد اخر الجراء االنتخابات التكمیلیة  

  . الھیئات المحلیة قرار مجلس الوزراء بتأجیل االنتخابات التكمیلیة في مجالس 

م بشأن االنتخابات التكمیلیة في مجالس الھیئات 2012س.ف) لعام \م. و\14\19\01قرار مجلس الوزراء ( 
  . المحلیة

م بشأن التأكید على إجراء انتخابات مجالس 2012 س.ف) لعام\م. و\14\10\06قرار مجلس الوزراء ( 
  .في محافظات الضفة الغربیة 2012تشرین أول  20الھیئات المحلیة بتاریخ 

م بشأن إجراء انتخابات مجالس الھیئات المحلیة 2012س.ف) لعام \م. و\14\08\01قرار مجلس الوزراء ( 
  .2012تشرین أول  20بتاریخ 

م 2005)لسنة 10م بشأن تعدیل قانون انتخاب مجالس الھیئات المحلیة رقم( 2012قرار بقانون رقم()لسنة  
  م2005) لسنة 12المعدل بالقانون رقم(

  

2011  

   م بشأن إعادة تشكیل لجنة االنتخابات المركزیة2011مرسوم رقم ( ) لسنة  

  . 2011تشرین أول  22قرار رئاسي بتأجیل االنتخابات المحلیة التي كانت مقررة في  



 
 

م بشـأن التأكید على إجراء انتخـابات مجالس 2011س.ف) لعـام \م. و\13\97\01قرار مجلس الوزراء ( 
   . 2011تشرین أول  22الھیئات المحـلیة في موعدھـا المحدد بتـاریخ 

م بشأن تاجیل موعد اجراء انتخابات مجالس 2011س.ف) لعام \م. و\13\90\01قرار مجلس الوزراء ( 
   .الھیئات المحلیة

   .م2011) لعام 6قرار مجلس الوزراء: نظام إجراءات انتخابات مجالس الھیئات المحلیة رقم ( 

م بشأن انتخابات مجالس الھیئات المحلیة بتاریخ 2011س.ف) لعام \م. و\13\82\01قرار مجلس الوزراء ( 
  .2010تموز  9

  

2010  

المخصصة للمسیحیین في بعض الھیئات م یحدد عدد أعضاء المجلس  2010) لسنة  4مرسوم رئاسي رقم ( 
  المحلیة

  م بشأن تأجیل االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة 2010) لسنة  1مرسوم رئاسي رقم ( 

م بشأن تاجیل موعد اجراء انتخابات مجالس 2010س.ف) لعام \م. و\A 52\13\01قرار مجلس الوزراء ( 
   الھیئات المحلیة

م بشأن تأجیل إجراء االنتخابات المحلیة في 2010س.ف) لعام \م. و\13\46\02قرار مجلس الوزراء ( 
   قطاع غزة واجرائھا في الصفة الغربیة

م والذي یدعو إلجراء انتخابات الھیئات المحلیة 2010س.ف) لعام \م. و\13\36\01قرار مجلس الوزراء ( 
   .2010تموز  17بتاریخ 

  

2009  

  وة إلى االنتخابات الرئاسیة والتشریعیةم بشأن الدع2009) لسنة  35مرسوم رئاسي رقم ( 

  م بشأن إعادة تشكیل لجنة االنتخابات المركزیة2009) لسنة  38مرسوم رئاسي رقم ( 

  م بشأن تشكیل محكمة قضایا االنتخابات2009) لسنة  39مرسوم رئاسي رقم ( 



 
 

  عیةم بشأن الدعوة إلى االنتخابات الرئاسیة والتشری2009مرسوم رئاسي رقم ( ) لسنة 

  

2008  

قبول استقالة عضو في لجنة االنتخابات المركزیة وتعیین -  2008شباط  23 - 2008مرسوم رئاسي رقم ( ) 
   عضو جدید

  

2007  

   تعیین عضوین في لجنة االنتخابات المركزیة -  2007تشرین الثاني  20 -  2007)  36مرسوم رئاسي رقم ( 

   [میجابایت 1.3بشأن االنتخابات العامة [حجم الملف -  2007أیلول  02 -  2007)  1قرار بقانون رقم ( 

  

2006  

   م بشأن تغییر في رئاسة محكمة االنتخابات 2006) لسنة  3مرسوم رئاسي رقم ( 

االستفتاء على وثیقة الوفاق الوطني "وثیقة  -  2006تشرین أول  06 -2006مرسوم رئاسي رقم ( ) 
  [میجابایت 1.2األسرى" [حجم الملف 

) لسنة 9تعدیل بعض أحكام قانون االنتخابات رقم ( -  2006شباط  17 -  2006اسي رقم ( ) مرسوم رئ
2005  

   موعد اقتراع أفراد الشرطة وقوى األمن - 2006كانون الثاني  19 - 2006مرسوم رئاسي رقم ( ) 

  بات) من قانون االنتخا73تعدیل المادة ( - 2006كانون الثاني  03 - 2006مرسوم رئاسي رقم ( ) 

  

2005  

  تغییر في عضویة محكمة قضایا االنتخابات -  2005كانون أول  26 - 2005مرسوم رئاسي رقم ( ) 



 
 

تغییر في عضویة محكمة قضایا االنتخابات (أداء  -  2005كانون أول  12 - 2005مرسوم رئاسي رقم ( ) 
  (فریضة الحج

تعدیل في موعد بدء الترشیح لالنتخابات  - 2005الثاني  تشرین 20 -  2005)  22مرسوم رئاسي رقم ( 
  التشریعیة

  تشكیل محكمة قضایا االنتخابات - 2005تشرین أول  31 - 2005مرسوم رئاسي رقم ( ) 

  تحدید عدد النواب في الدوائر االنتخابیة -  2005أیلول  15 -  2005)  14مرسوم رئاسي رقم ( 

تحدید موعد إلجراء االنتخابات التشریعیة وموعد بدء  -  2005آب  20 -  2005)  19مرسوم رئاسي رقم ( 
  الترشیح

إلغاء موعد االنتخابات التشریعیة / تحدید موعد  - 2005حزیران  3 – 2005مرسوم رئاسي رقم ( ) 
   االنتخابات التشریعیة بعد استكمال اإلجراءات القانونیة

   ة تشكیل لجنة االنتخابات المركزیةإعاد -  2005نیسان 1 –2005)  13مرسوم رئاسي رقم ( 

   الدعوة لالنتخابات التشریعیة - 2005كانون ثاني  8 –2005)  8مرسوم رئاسي رقم ( 

  

2004   

   2004) 11تعدیل على مرسوم رئاسي رقم ( - 2004كانون أول  7 – 2004) 18مرسوم رئاسي رقم (

   2004) 10لى المرسوم رئاسي رقم (تعدیل ع - 2004كانون أول  7 – 2004) 17مرسوم رئاسي رقم (

ً في محكمة  - 2004تشرین الثاني  29 – 2004) 12مرسوم رئاسي رقم ( تعیین القاضي ھشام الحتو عضوا
   االستئناف

   تعیین أعضاء محكمة االستئناف - 2004تشرین الثاني  24 – 2004) 11مرسوم رئاسي رقم (

الدعوة لالنتخابات / تسجیل استكمالي /  - 2004الثاني  تشرین 14 – 2004) 10مرسوم رئاسي رقم (
   الدعایة االنتخابیة

   البدء بإعداد سجل الناخبین وفتح باب التسجیل – 2004) 09مرسوم رئاسي رقم (

  



 
 

2002   

   تشكیل لجنة االنتخابات المركزیة - 2002تشرین أول 27 – 2002) 15مرسوم رئاسي رقم (

   تعیین رئیس للجنة - 2002تشرین أول  10 – 2002) 14مرسوم رئاسي رقم (

1996   

تشكیل لجنة االنتخابات الفلسطینیة / عمل اللجنة / إصدار -  1996آذار  05 – 1996) 3مرسوم رئاسي رقم (
   األنظمة واللوائح

  

1995   

توزیع المقاعد على الدوائر / إعادة فتح باب  - 1995كانون أول  28 – 1995) 6مرسوم رئاسي رقم (
   ترشیحال

توزیع المقاعد على الدوائر / مواعید فتح وإغالق  - 1995كانون أول  28 – 1995) 5مرسوم رئاسي رقم (
   باب الترشیح

   تشكیل محكمة استئناف قضایا االنتخابات - 1995كانون أول  23 – 1995) 4مرسوم رئاسي رقم (

   االنتخابات المركزیةتشكیل لجنة  - 1995كانون أول  21 – 1995) 3مرسوم رئاسي رقم (

  توزیع مقاعد المجلس التشریعي الفلسطیني -1995كانون أول  14 – 1995) 2مرسوم رئاسي رقم (

  الدعوة لالنتخابات -1995كانون أول  13 – 1995) 1مرسوم رئاسي رقم (

 

 

 

  االنتخابات في ظل االحتالل

 المعیقات اإلسرائیلیةأوال: 



 
 

من التحدیات التي تحول دون إنجاز عملیة انتخابیة حرة، ومن أبرز التحدیات  تواجھ العملیة االنتخابیة العدید
  .والمعیقات والممارسات التي تفرضھا السلطات اإلسرائیلیة أمام الفلسطینیین

  إغالق الطرق وإقامة الحواجز العسكریة 

اإلنسان، إال أن سلطات على الرغم من أن حریة التنقل ھي حق أساسي كفلتھ المواثیق المتعلقة بحقوق 
االحتالل اإلسرائیلي تقوم بفرض قیود شدیدة على حریة الحركة في كل من الضفة الغربیة وقطاع غزة، ما 
یحول دون حریة التنقل خارج حدود مناطق السكن، فالقدرة على التنقل بحریة ترتبط بعدة عوامل من بینھا 

  .لمناطق الجغرافیةطبیعة الھویة التي یحملھا كل فلسطیني وتقسیمة ا

  جدار الفصل العنصري

أدى جدار الفصل العنصري الذي تقوم إسرائیل ببنائھ في المناطق الفلسطینیة إلى حدوث آثار اقتصادیة 
واجتماعیة مدمرة على حیاة الفلسطینیین، وتعطیل حركة المواصالت بین العدید من المناطق الفلسطینیة، وفي 

ل الجدار عقبة رئیسیة في بعض المناطق أمام إنجاز العملیة االنتخابیة بشكل حر سیاق العملیة االنتخابیة شكّ 
ً أثناء تسجیل الناخبین وحملة التوعیة والتثقیف وعملیة االقتراع   .وشفاف، خصوصا

  إغالق للمراكز ومنع تجول

اقم لجنة تعرضت مراكز تسجیل الناخبین في القدس لإلغالق من قبل السلطات اإلسرائیلیة، ومنعت طو
االنتخابات المركزیة من العمل داخل المدینة، واعتقلت موظفي المراكز فیھا، وأغلق قسم آخر من المراكز 

  .بسبب منع التجول المفروض على بعض المناطق

  

  االنتخابات في القدسثانیا: 

  خلفیة عامة 

ً ألھمیتھا الدینیة والسیاسیة للشعب الفلسطیني. وقد  تتمتع مدینة القدس بدرجة عالیة من الخصوصیة نظرا
راعت لجنة االنتخابات المركزیة ھذه الخصوصیة وعملت قدر المستطاع على تسھیل العملیة االنتخابیة في 

، ثم االستیالء على ما تبقى 1948% من القدس خالل حرب عام 84المدینة. ونتیجة الستیالء إسرائیل على 
  :انقسمت دائرة القدس االنتخابیة إلى منطقتین ، فقد1967منھا وضمھا عام 

، والتي تقع خلف 1967وھي المنطقة التي ضمتھا سلطات االحتالل اإلسرائیلیة في عام  القدس الشرقیة:  . أ 
ن سیادتھا، وتضم ھذه المنطقة الحواجز وتخضع إلدارة ما یسّمى ببلدیة القدس، وتعتبرھا إسرائیل ضم



 
 
األحیاء والتجمعات السكانیة التالیة: البلدة القدیمة، شعفاط، مخیم شعفاط، بیت حنینا، الطور، سلوان، جبل 
المكبر، السواحرة الغربیة، العیسویة وشرفات، بیت صفافا، صور باھر، إم طوبا والغزیل. ویقطن في القدس 

ملون ھویة خاصة زرقاء اللون، وبالتالي فإن أیة ترتیبات لالنتخابات فلسطیني یح 250,000الشرقیة حوالي 
  .واإلسرائیلي  فیھا یجب أن تتم وفق اتفاقیات محددة بین الجانبین الفلسطیني

ً  27ھي المنطقة التي تقع خارج منطقة القدس الشرقیة، ویوجد فیھا  ضواحي القدس: . ب ً سكانیا تجمعا
ً: أبو دیس، الجدیرة،  الجیب، الرام وضاحیة البرید، الزعیم، السواحرة الشرقیة، الشیخ سعد، فلسطینیا

العیزریة، القبیبة، النبي صمؤیل، بدو، بیت اجزا، بیت اكسا، بیت حنینا البلد، بیت دقو، بیت سوریك، بیت 
ھذه  یقطن في   عنان، بیر نباال، جبع، حزما، رافات، عناتا، قطنة، قلندیا، كفر عقب، مخماس ومخیم قلندیا.

فلسطیني یحملون الھویة الفلسطینیة (خضراء اللون أو برتقالیة أو حمراء). وعلى  145,000المناطق حوالي 
عكس منطقة القدس الشرقیة، تعتبر إسرائیل أن ضواحي القدس ھي ضمن حدود الضفة الغربیة، وعلیھ 

    .تینطبق علیھا ما ینطبق على الضفة الغربیة أو قطاع غزة بالنسبة لالنتخابا

  االتفاقیات المتعلقة باالنتخابات. 2

تتضمن "اتفاقیة المرحلة االنتقالیة" المبرمة بین منظمة التحریر الفلسطینیة وبین إسرائیل والموقعة في 
ً (الملحق الثاني) یتعلق باالنتخابات  1995واشنطن بتاریخ الثامن والعشرین من شھر أیلول  ً خاصا ملحقا

   .الفلسطینیة

) في الملحق الثاني من "اتفاقیة المرحلة االنتقالیة" باالنتخابات بشكٍل عام، في حین أن 5 -1اد (وتتعلق المو
  .) من الملحق تتعلق بترتیبات االنتخابات في القدس6المادة (

)، یتّم االقتراع في القدس الشرقیة في مكاتب برید تتبع سلطة البرید 6جاء في بنود المادة (
ً لطبیعة ھذه المكاتب". وھذه  11مسة مكاتب (تضم وعددھا خ  اإلسرائیلیة، محطة اقتراع) تقدم خدمات "تبعا

البلدة  –المكاتب ھي مكتب البرید في شارع صالح الدین (سبعة محطات)، مكتب البرید في باب الخلیل 
احدة)، مكتب البرید في شعفاط (محطة واحدة)، مكتب البرید في بیت حنینا (محطة و   القدیمة (محطة واحدة)،

   .ة)ور (محطة واحدالط - مكتب البرید في جبل الزیتون 

ً یوم  5367ال تتعدى ما مجموعھ  –أي حجمھا وقدرتھا على االستیعاب  – و"طبیعة ھذه المكاتب" ناخبا
االقتراع. وعلیھ، فإّن الحد األعلى من مواطني القدس الشرقیة الذین یمكنھم االقتراع في مكاتب البرید ھو ھذا 

م في منطقة العدد فقط، وعلى باقي المقدسیین في منطقة القدس الشرقیة االقتراع في مراكز اقتراع تقا
ضواحي القدس. فیما یلي جدول بقدرة استیعاب كل محطة (حسب ما قدمھ الجانب اإلسرائیلي إلى الجانب 

  .)1996الفلسطیني في انتخابات عام 

  1996انتخابات عام  .3



 
 

اإلسرائیلیة، وعمدت  استخدام مكاتب البرید 1996تّم في االنتخابات الفلسطینیة العامة التي جرت عام 
نشر إشاعاٍت مغرضة ھدفت إلى ترھیب المقدسیین من التوجھ إلى مكاتب البرید. وتمثلت  ل إلىإسرائی

اإلشاعات بعزم السلطات اإلسرائیلیة حرمان المقدسیین الذین یشاركون في االنتخابات الفلسطینیة من مزایا 
  .وخدمات یتمتعون بھا كأفراد یحملون الھویة الزرقاء

  تسجیل الناخبین  

   :2005ات الرئاسیة االنتخاب  ) أ

ستبقى كما ھي ما لم تردھا أیّة تعلیمات  1996اعتبرت لجنة االنتخابات المركزیة أن ترتیبات االنتخابات لعام 
   .حول تعدیالت متفّق علیھا بین الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي

االنتخابیة في الضفة الغربیة في جمیع الدوائر  2004ومع انطالق عملیة تسجیل الناخبین في شھر أیلول 
وقطاع غزة، افتتحت لجنة االنتخابات المركزیة ستة مراكز لتسجیل الناخبین المقدسیین القاطنین في القدس 
الشرقیة. ولكن سرعان ما قامت الشرطة والمخابرات اإلسرائیلیة بمداھمتھا، وعمدت إلى توقیف طواقم 

   .تصویر نماذج التسجیل والمواد التي بحوزتھمو التسجیل والتحقیق معھم لعدة ساعات، وفحص

بعد عدة أیام من المداھمة وترھیب الموظفین والمسجلین بشكل مستّمر، أقدمت السلطات اإلسرائیلیة على 
  .إغالق مراكز التسجیل في المدینة وعلقت على أبوابھا أوامر تمنع استخدامھا كمراكز للتسجیل

  :ب) التسجیل لالنتخابات التشریعیة

عملت لجنة االنتخابات المركزیة على البدء في حملة للتسجیل االستكمالي لالنتخابات التشریعیة التي كان من 
إال أنھ وخالل تلك الحملة قامت القوات اإلسرائیلیة بإغالق مركزین  2005تموز  17المفترض أن تجري في 

  .للتسجیل في مدینة القدس، بعد اعتقال طواقمھما

ً بعدم السماح لموظفي لجنة االنتخابات المركزیة  في ً رسمیا وقت الحق أصدر وزیر األمن اإلسرائیلي أمرا
   .بالعمل داخل المدینة

وال شك أن ھذا التصرف یكشف عن وجود سیاسة إسرائیلیة عامة تقضي بالتضییق على المواطنین  
   .عن المشاركة في أي نشاط سیاسي الفلسطینیین في القدس، وإخافتھم وبث الشائعات بینھم لثنیھم

  موقف لجنة االنتخابات المركزیة  .5 

ً للجنة االنتخابات المركزیة أن إسرائیل تعمد إلى إعاقة وعرقلة إجراء االنتخابات الفلسطینیة في  بدا واضحا
في تصریح القدس، كما ال تنوي االلتزام باالتفاقیات الموقعة مع الجانب الفلسطیني. وعلیھ أعلنت اللجنة 



 
 
صحفي أنھا لن تشرف على أیّة انتخابات ال تشمل مدینة القدس، وذكرت أّن موقفھا ھذا منسجم مع الموقف 
الشعبي والوطني وموقف السلطة الوطنیة الفلسطینیة، وقد أشارت اللجنة في البیان نفسھ إلى أنھا تعتبر أّن 

قدس ال ترقى إلى المعاییر الدولیة المقبولة في ال  1996اإلجراءات التي تّم تطبیقھا في انتخابات عام 
النتخاباٍت حّرة ونزیھة. لكّن اللجنة اعتبرت في الوقت ذاتھ أن ما تّم تطبیقھ من إجراءات في انتخابات عام 

ّل الحّد األدنى الذي یمكن قبولھ إلجراء االنتخابات الرئاسیة الثانیة في مدینة القدس. كما نوھت   1996 یمث
   .تسھیل إجراء سیر العملیة االنتخابیة في المدینة من أجل جاھدة  ھا ستعملاللجنة إلى أن

  )2005(الرئاسیة  إجراءات لجنة االنتخابات المركزیة في مدینة القدس: 6 

على الرغم من الغموض الذي أحاط بترتیبات االنتخابات الرئاسیة الثانیة في مدینة القدس حتى ما قبل 
بحوالي أسبوعین، إال أن لجنة االنتخابات المركزیة اتخذت استعدادات تماثل ما  سیةاالقتراع لالنتخابات الرئا

ّم اتخاذه في باقي الدوائر االنتخابیة. كما بذلت اللجنة كّل جھٍد ممكن لتذلیل أیّة عقباٍت قد تظھر، وذلك  ت
بإغالق مراكز التسجیل في  بالتعاون مع الجھات الفلسطینیة المختصة والمراقبین الدولیین. ولوال قیام إسرائیل
ّت اللجنة من تسجیل الناخبین في القدس   القدس الشرقیة في مرحلٍة مبكرٍة من عملیة تسجیل الناخبین، لتمكن

  .وإدراج أسمائھم في السجل االنتخابي المعتمد

اء على إجر 2004من العام   كانون األول/ دیسمبر 26ومن الجدیر بالذكر أنھ بعد موافقة إسرائیل في  
    :االنتخابات الرئاسیة الثانیة في القدس، قامت اللجنة باإلجراءات التالیة

   :حملة تثقیف الناخبین  . أ 

، فرضت السلطات اإلسرائیلیة قوانین 1967في عام  منذ بدء االحتالل لمدینة القدس وضمھا بشكل رسمي
في المشاركة في عملیة  مقدسیونوإجراءات للتضییق على المواطنین المقدسیین، ونتیجة لذلك، ترّدد ال

ً على حقوق إقامتھم في المدینة. ولھذا، ركزت الحمالت   التسجیل لالنتخابات ً من أن یؤثر ذلك سلبا خوفا
سكان القدس بأھمیة   التي نظمتھا لجنة االنتخابات المركزیة، على تعریف وتوعیة التثقیفیة للناخبین،

مشاركتھم لن تؤدي إلى اإلضرار   إضافة إلى توضیح مسألة أن ،مشاركتھم في االنتخابات كونھا أحد حقوقھم
ّعة بین الجانبین الفلسطیني  –بحقوقھم المكتسبة  خاّصة أنھم یقومون باالقتراع بضمان مواثیق موق

لما یتعرض لھ الفلسطینیون في القدس من   واإلسرائیلي وبرعایة دولیة. ومع إدراك لجنة االنتخابات المركزیة
ھي  ، إال أنھا أكدت في حملة التوعیة والتثقیف أن مشاركة المقدسیین في العملیة االنتخابیةحمالت ترھیب

  .تثبیت للسیادة الفلسطینیة على القدس الشریف

   :حملة التسجیل من بیت لبیت . ب

قدس، تفاصیل ترتیبات االنتخابات في ال بعد استالم لجنة االنتخابات المركزیة من السلطة الوطنیة الفلسطینیة
بحملة تسجیل واسعة باالنتقال من بیت إلى بیت  2004كانون األول/ دیسمبر 29باشرت طواقم اللجنة في 



 
 
لتسجیل الناخبین المؤھلین في المدینة. وقد ناشدت لجنة االنتخابات المركزیة كافة المواطنین المقدسیین 

ً والمؤسسات الفلسطینیة في القدس التعاون مع موظفیھا إلنجاز ھذه ال ألھمیّتھا وحساسیتھا،   مھمة نظرا
استّمرت عملیة التسجیل حتى یوم االقتراع، حیث استطاع المواطنون المقدسیون الذین لم یتمكنوا من التسجیل 
خالل الفترة المحّددة، أن یقوموا باالقتراع من خالل بطاقات الھویة الشخصیة المقدسیة (البطاقة الزرقاء)، 

  .عند االقتراع على أن یتّم تسجیل أسمائھم

  الدعایة االنتخابیة للمرشحین في القدس الشرقیة. 7 

الدعایة   غیر أن إن الدعایة االنتخابیة حّق من حقوق المرشحین كما ورد في قانون االنتخابات الفلسطیني،
ً بضوابط تم االتفاق علیھا في انتخابات عام   االنتخابیة في القدس ابط . وبالرغم من أن ضو1996كانت محّددة

ّ أنھا ارتبطت بشكٍل عام بالموافقة اإلسرائیلیة وضرورة تقدیم طلبات مسبقة  الدعایة قد تبدو مرنة نوعا ما، إال
والحصول على تراخیص وتصاریح لبعض النشاطات الدعائیة للمرّشحین. فیما یلي أھم مالمح ما تّم السماح 

   :سرائیلیة بخصوصھابھ من أنشطة الدعایة االنتخابیة والمحّددات والضوابط اإل

  .یمكن وضع الملصقات والنشرات في األماكن والمحالت الخاصة، شریطة موافقة أصحابھا  . أ

  .یمكن توزیع نشرات في األسواق وعلى مفارق الطرق . ب

یمكن تعلیق الملصقات والنشرات في األماكن العامة، بعد التنسیق مع لجنة االنتخابات المركزیة التي  . ت
بدورھا برفع طلبات التعلیق واإللصاق إلى وزارة الشؤون المدنیة الفلسطینیة التي تقوم بإجراء التنسیق ستقوم 

  .الالزم مع الجھات اإلسرائیلیة، وسیكون ھناك مقابل مادي یجب دفعھ لقاء تعلیق ھذه الیافطات والملصقات

ماكن والصاالت المغلقة فقط، شریطة یمكن عقد المھرجانات واالجتّماعات االنتخابیة في القدس في األ . ث
ساعة على األقل، وتقوم اللجنة بمتابعة  24إبالغ لجنة االنتخابات المركزیة بموعد ومكان االجتّماع قبل 

  .الطلب من خالل وزارة الشؤون المدنیة الفلسطینیة

یم طلبات إلى وقد توجب على المرشحین الحصول على التصاریح الالزمة لدخول مدینة القدس من خالل تقد
  .وزارة الشؤون المدنیة الفلسطینیة بواسطة لجنة االنتخابات المركزیة

ً حیث تعّرض عدد من المرشحین للمضایقات وأحیانا للضرب أو االعتقال المؤقت  أما الواقع فقد كان مختلفا
   .أثناء عبورھم الحواجز التي تحیط بالقدس الشرقیة

  )2005(الرئاسیة  عملیة االقتراع في القدس الشرقیة .8



 
 

ّة اقتراع بسعة إجمالیة قدرھا   6,000تّمت عملیة االقتراع في ستة مراكز برید، شملت اثنتي عشرة محط
ناخب، وكما تّم ذكره سابقا، تم فتح مكتب برید صور باھر إضافة إلى مكاتب البرید األخرى التي استعملت 

  .1996في انتخابات 

المراقبین الدولیین الذین تواجدوا داخل مراكز البرید المخّصصة لعملیّة تّمت عملیات االقتراع تحت إشراف 
ً إلى مكتب  االقتراع، كذلك رافق المراقبون عملیة نقل صنادیق االقتراع من مراكز البرید المشار إلیھا آنفا

  .دائرة القدس االنتخابیة الكائن في ضاحیة البرید

ً، وبشكل  ضمن السیاق أعاله، یمكن القول إن االنتخابات الرئاسیة الثانیة التي جرت في القدس تّمت، نظریّا
عاّم، ضمن إطار اتفاقیة المرحلة االنتقالیة واإلجراءات التي تّم االتفاق علیھا بین الجانبین الفلسطیني 

سلطات االحتالل اإلسرائیلي بوضع عراقیل  . أما من الناحیة العملیّة، فقد قامت1996واإلسرائیلي في عام 
كبیرة ومتعّددة أمام مشاركة المواطنین المقدسیین في االنتخابات، خاّصة في مكاتب البرید، حیث لم تقم بتوفیر 
في البرید لتسھیل عملیة االقتراع أمام الناخبین. فعلى سبیل المثال، تّم  ّ الكادر المالئم والكافي من موظ

ٍّف وا  3,500حٍد فقط لعملیّة االقتراع في مركز برید شارع صالح الدین المعدُّ الستقبال تخصیص موظ
فو البرید ھناك على عرقلة  ّ ناخب، ما تسبّب في حدوث ازدحاٍم شدیٍد في ھذا المركز، كما عمل موظ

فو البرید أّن أسماء ال  عملیة ّ ناخبین غیر تأكّد الناخبین من وجود أسمائھم في سجل الناخبین، حیث اّدعى موظ
في البرید لم تكن صحیحة،  ّ موجودة في ذلك السجل، وقد تأكّدت لجنة االنتخابات المركزیة أّن اّدعاءات موظ

ّ محاولة لعرقلة عملیة االقتراع   .وأّن ما قاموا بھ، ما كان إال

، اللذان یذكر أن الرئیس األمریكي األسبق جیمي كارتر، والسید میشیل روكار، رئیس وزراء فرنسا األسبق 
ً إلى عدٍد من المراقبین الدولیین كانوا قد تدّخلوا لدى الجھات اإلسرائیلیة من  رأسا وفود رقابة دولیة، إضافة

مشاركة المواطنین المقدسیین في االنتخابات، إذ اقترح السید كارتر بأن تسمح إسرائیل ألي  أجل تسھیل
اني، وبعد مماطلة من قبل الجانب اإلسرائیلي، تّم مواطن مقدسي باالقتراع بناًء على وصل التسجیل المید

  .السماح لكل من یحمل وصل تسجیل من ناخبي القدس باالقتراع في مراكز البرید الستة

أما بالنسبة لعملیّة فرز أوراق االقتراع، وبخالف إجراءات الفرز المتبّعة في باقي الدوائر االنتخابیة، لم یتّم 
ت االقتراع، وھي مراكز البرید في ھذه الحالة، بل تّم نقلھا إلى مكتب دائرة فرز أوراق االقتراع في محطا

  .القدس االنتخابیة الكائن في ضاحیة البرید حیث جرت عملیة الفرز ھناك من قبل الطواقم الفلسطینیة

  )2005االقتراع في منطقة ضواحي القدس (الرئاسیة . 9 

الستیعاب كافة الناخبین  تكن كافیة  تراع في القدس الشرقیة لمبما أن مكاتب البرید التي استخدمت كمراكز اق
المؤھلین في القدس الشرقیة، قامت لجنة االنتخابات المركزیة بفتح اثني عشر مركز اقتراع لحاملي ھویة 
ً في منطقة ضواحي القدس وضمن حدود دائرة القدس االنتخابیة.  القدس خارج حدود القدس الشرقیة، وتحدیدا



 
 

تّمكن غالبیة المقدسیین من االنتخاب بالقرب من أماكن سكناھم، وإنما كان علیھم التوجھ إلى منطقة لذا لم ی
ً لھم    .ضواحي القدس لالقتراع في أحد المراكز المفتوحة خصیصا

ً من سكان القدس لم یتّم تسجیلھم في سجل الناخبین بسبب اإلجراءات والمعوقات  ً كبیرا ً ألن عددا ونظرا
ً مقدسیة باالقتراع في أّي من مراكز اإلسرائیلیة ، فقد سمحت لجنة االنتخابات المركزیة لكّل من یحمل ھویّة

االقتراع التي تّم افتتاحھا في منطقة ضواحي القدس، على أن یتم تسجیل اسمھ في سجل الناخبین عند 
  .االقتراع، مع وضع الحبر االنتخابي على إبھامھ لضمان عدم تكرار اقتراعھ
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بشكل عام، یتم تنظیم االنتخابات في مدینة القدس على أساس االتفاقیات الفلسطینیة اإلسرائیلیة، التي تمت 
، وبالنسبة لالنتخابات التشریعیة الثانیة 2005، واالنتخابات الرئاسیة الثانیة 1996على أساسھا انتخابات 

ي دائرة القدس، فقد تم االتفاق بین الجانبین الفلسطیني واإلسرائیلي على أن تقوم لجنة االنتخابات ف 2006
المركزیة بافتتاح ثالث مراكز لتوزیع بطاقات الناخب على المواطنین من سكان القدس حملة الھویة الزرقاء، 

  حتى یتمكنوا من ممارسة حقھم في االقتراع في مراكز البرید.

ً بأن ھ تم توزیع بطاقات كل مركز برید بما یتناسب مع سعتھ المحددة أعاله، وتوجھ المواطنون المقدسیون علما
  .2006إلى المراكز األخرى للحصول على البطاقات التي مكنتھم من االقتراع في االنتخابات التشریعیة 

   .مدرسة الفتاة الالجئة الثانویة للبنات / القدس _ شارع صالح الدین.1

   .درسة النظامیة الثانویة للبنات / بیت حنینا _ الشارع الرئیسيالم.2

   .مدرسة بنات أبو بكر الصدیق / القدس _ صور باھر.3

تمكن من االقتراع في المراكز المخصصة التي قامت لجنة  وكل من لم یتمكن من الحصول على البطاقة، فقد
  .االنتخابات بافتتاحھا لھذا الغرض في ضواحي القدس

  

  ثالثا: مشاركة األسرى في االنتخابات

قامت سلطات االحتالل باعتقال العدید من المواطنین الفلسطینیین قبیل العملیة االنتخابیة في محاولة للتأثیر 
على نجاحھا. من جھة أخرى، ترفض السلطات اإلسرائیلیة قبول أیة ترتیبات للسماح لألسرى بالمشاركة في 

أثارت لجنة االنتخابات المركزیة موضوع مشاركة األسرى في االنتخابات  من جانبھا،.عملیة االقتراع



 
 

ً، إذ طلبت اللجنة السماح لطواقمھا بالوصول إلى المعتقالت اإلسرائیلیة،  2006التشریعیة  ً وتصویتا ترشیحا
  .ووضع صنادیق اقتراع داخل السجون أو إجراء ھذه الترتیبات بالتعاون مع الصلیب األحمر

  
جنة قد عقدت لقاًء مع وزیر شؤون األسرى والمحررین، من أجل مناقشة موضوع مشاركة األسرى وكانت الل

في االنتخابات التشریعیة المقبلة، مؤكدة على حق األسرى في المشاركة أسوة بغیرھم من الناخبین 
ً، وتم االتفاق على حث المجتمع الدولي والجانب اإلسرائیلي ع ً وتصویتا لى تقدیم الفلسطینیین ترشیحا

  .التسھیالت الالزمة لألسرى كي یتمكنوا من المشاركة في العملیة االنتخابیة

من داخل  2006وفي ذات اإلطار، أعلن عدد من األسرى الفلسطینیین عن ترشحھم لالنتخابات التشریعیة 
خب عام المعتقالت اإلسرائیلیة، في حین أن ھناك أسیران فلسطینیان من أعضاء المجلس التشریعي المنت

ال زالوا یقبعون خلف قضبان المعتقالت اإلسرائیلیة، أعلن أحدھم عن ترشحھ لالنتخابات التشریعیة  1996
   الثانیة.
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