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ة الثانية من االنتخابات المحليةتقرير الرقابة على سير يوم االقتراع خالل المرحل  

هيئة محلية  50، في 2022من شهر آذار للعام  26جرت االنتخابات المحلية خالل المرحلة الثانية في  -رام هللا 
لمن يحق له التصويت، والبالغ اإلجمالي من العدد % 53.69في الضفة الغربية، حيث بلغت نسبة االقتراع النهائية 

عدد المقاعد في الهيئات بلغ وبحسب البينات النهائية الصادرة عن لجنة االنتخابات المركزية، فقد ناخبًا.  715,413
ابية هيئة محلية بالتزكية، كنتيجة لتقدم قائمة انتخ 23مقعدًا، بينما فازت  632المحلية والتي تمت المنافسة عليها 

 واحدة.

وقد قامت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بمهمة الرقابة على سير العملية االنتخابية 
ن للمؤسسة ي، بصفتها هيئة رقابة محلية، وبلغ عدد المراقبين الميدانيالتصويت والفرز مرحلةفي المرحلة الثانية خالل 

توزيعهم على مختلف مراكز االقتراع في الضفة الغربية، بعد أن تلقى المراقبون التدريبات الالزمة مراقبًا محليًا، تم  43
لعملية الرقابة واطالعهم على قواعد سلوك المراقب لتمكينهم من ممارسة دورهم بشكل حيادي وبما ال يؤثر على 

 شفافية العملية االنتخابية.

 جاهزية المراكز االنتخابية:أواًل: 

تم رصد مخالفة عدد من المعايير التي تتعلق أنه عملية التصويت التي تمت يوم االقتراع إال سالسة على الرغم من 
لممارسة الحق في االختيار المهّيأة بمراكز التصويت المنتشرة الستقبال الناخبين، حيث أن عدم توفر البيئة 

هذا الحق، وقد رصد المراقبون المحليون مجموعة من  ممارسةعلى واالنتخاب، أعاق قدرة بعض الفئات المجتمعية 
 المخالفات أهمها:

  بعض المراكز االنتخابية وتوزيع محطاتها لألشخاص ذوي اإلعاقة، وقد تم رصد ذلك في مواءمة عدم
عدم  أنّ  حيثبيت لحم والخليل وجنين وطولكرم، محافظات ومراكز أخرى في ين والبنات، نبمدرسة رام هللا لل



على قدرة هذه الفئة من المشاركة الفاعلة في العملية أثر سلبًا والمناسبة لبنية التحتية الالزمة توفر ا
 االنتخابية.

  في  ة الحتياجات كبار السن، ومثال ذلك، تم رصد بعض المشاهدات المركز االنتخابيبعض مواءمة عدم
بعض الطواقم االنتخابية للتدخل لتمكين كبار السن  تطر ض، وبحسب المشاهدات فقد امدرسة بنات رام هللا

 كز االنتخابية.من دخول المرا
 .وجود عطل في درج مدرسة رام هللا للبنات، أدى إلى تعثر الناخبين خالل عملية التصويت 
 ين تجمهر أعداد كبيرة من المناصرين للقوائم االنتخابية أمام المراكز االنتخابية، مما أعاق دخول بعض الناخب

 والمشاركة في التصويت وخاصة النساء منهم.
  أعاق عملية التصويت هناك، وقد كانت  اً كبير  اً شهد المركز االنتخابي في مدرسة بنات جنين الثانوية تجمهر

في المراكز الممرات  شغالإو  بعض المناصرينيق يالناخبين وتضالمرافق ضيقة للحد الذي لم يستوعب وجود 
  االنتخابية.

  اسم شهدت بعض المراكز خلاًل في توزيع المحاطات االنتخابية وفقًا للسجالت، حيث لوحظ عدم توفر
 الناخب لدى سجل المحطة، بينما توفر لدى السجل االنتخابي.

  عدم توفر معايير الخصوصية للناخب مما قد يؤثر على قراره بالتصويت، حيث لوحظ أن بعض اجراءات
، كما لوحظ أن بعض وكالء القوائم كانوا على مقربة من طاوالت يت الناخبالتصويت قد تخل بسرية تصو 

 .الستخدام الناخبين
  تنقل وكالء القوائم بين المحطات االنتخابية في المركز االنتخابي الواحد مما عمل على إثارة الفوضى في

 بعض المحطات.
  فق.دون مرااألميين شهدت بعض المراكز االنتخابية وجود بعض المسنين 
 أمّيون  شهدت بعض المراكز تصويت المرافق عن المسنين بادعاء أنهم. 

 استمرار مظاهر الدعاية االنتخابية خالل عملية التصويتثانيًا: 

تم رصد بعض المخالفات المتعلقة باستمرار الدعاية االنتخابية داخل وخارج مراكز االقتراع من قبل المناصرين للقوائم 
 على مقاعد مجالس الهيئات المحلية، وقد تلخصت أبرز هذه المظاهر:االنتخابية المتنافسة 

 جات النارية داخل مدرستي رام هللا للبنين والبنات، رافعين رايات وملصقات الدعاية اير موكب من الدر يتس
 االنتخابية، وتخلله مشاهد استفزازية لمناصري القوائم األخرى.



  على الناخبين.ها خارج مدرسة المستقبل وتوزيعللقوائم االنتخابية  دعائيةتوزيع ملصقات 
  شهدت مدارس مدينة الخليل رفع لرايات األحزاب والفصائل المشاركة في العملية االنتخابية وتوزيع صور

 المرشحين.
  على الناخبين.تم توزيعها تحمل رقم القائمة االنتخابية صغيرة الحجم استخدام ملصقات 
 على مقاعد المجالس البلدية عبر مواقع التواصل  للقوائم المتنافسة ية االنتخابيةاستمرار بث الدعا

 االجتماعي.
  رصد أحد وكالء القوائم وهو يحمل بوستر دعاية للقائمة ورقمها داخل المركز االنتخابي في مدرسة

 المستقبل.
  مراكز االقتراع في معظم  وأمام العامةاستمرار الدعاية االنتخابية من خالل الملصقات على وسائل النقل

 المحافظات.
 

 بالجهات المكلفة بإنفاذ القانون  مخالفات خاصةثالثًا: 

 ( وهو ما يخالف المعايير كالشنيكوفتواجد أجهزة الشرطة في المراكز االنتخابية حاملين أسلحة من نوع )
 لتصويت.باستخدام معدات حماية خفيفة لضبط الوضع العام والمحافظة على استقرار عملية ا

  داخل المراكز االنتخابية ومحطات االقتراع.األمن تواجد بعض عناصر 
  وصول بعض قيادات األجهزة األمنية لبعض المدارس لمساندة القوائم المحسوبة على فصيل معين، كنوع من

تي في السجالت االنتخابية في المراكز االنتخابية الأسمائهم اإلسناد والدعم، على الرغم من عدم وجود 
 جدوا فيها.اتو 

  تهاون بعض األجهزة األمنية في المخالفات التي كانت تقع داخل المركز االنتخابية وعدم التعامل بجدية مع
 بعض الخروقات داخل المراكز.

  ًداخل  عدم التوازن في توزيع قوى األمن على المراكز االنتخابية، فبعض المراكز كانت تشهد تواجدًا مكثفا
 وخارج المراكز وأخرى تم االكتفاء بعنصري أمن فقط.

 .غياب الشرطة عن بعض بوابات ومداخل المراكز االنتخابية 
 وإنما تم رصد تواجد قوى أمن وعناصر من مختلف  ،عدم اقتصار عملية تأمين يوم االقتراع على الشرطة

 األجهزة.



 مخالفات خاصة بعملية الفرزرابعًا: 

  القوائم االنتخابية ويحمل بطاقة رقابة محلية صحيحة.تم رصد مرشح في 
 االنتخابية.ين داخل المراكز يلوكالء القوائم على حساب المراقبين المحل اً عالي اً تواجد هناك كان 
 .وجود أكثر من وكيل للقائمة الواحدة خالل عملية الفرز 
  االنتخابية.تم رصد إبطاء متعمد لعملية الفرز من قبل بعض وكالء بعض القوائم 
  إلجراءات الفرز لدى العاملين داخل المراكز االنتخابية. حتم رصد عدم وضو 
 البيرة. -وذلك في المدرسة االسبانية للبنات ،تواجد مرشح رأس القائمة ووكيل القائمة خالل عملية الفرز 

 

 توصيات:

  االنتخابية، إال أنها قد تمنع من تمتع رغم أن المخالفات التي تم رصدها ال تؤثر على مدى شفافية العملية
 ومثال ذلك ذوي اإلعاقة وكبار السن. ،المواطن من حقه في التصويت والمشاركة

 .العمل على تهيئة البنية التحتية للمراكز االنتخابية بحيث تتالءم واحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة 
 نتخابية.منع استخدام وسائل النقل العام للترويج للدعاية اال 
 لعسكرة خالل عملية التصويت، ومنع أفراد من امظاهر وتجنب خفية األجهزة الشرطية بحمل السالح  إلزام

 ما يقتضي سير يوم االقتراع.بمن التدخل إال في حاالت الضرورة و  األخرى األمن أجهزة 
  عملية يوم االقتراع.تهم خالل اكز االنتخابية وبناء قدراتهم لتعزيز كفاءاتمكين العاملين في المر 
 تصويتهم تجنب األخطاء الواردة في سجالت الناخبين وتحديد أماكن. 
  العقابية لخروقات لدعاية االنتخابية.اإلجراءات تعزيز 
  تعزيز قدرات لجنة االنتخابات المركزية تقنيًا لمنع استمرار الدعاية االنتخابية على مواقع التواصل

 االجتماعية.
 

 

 


