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مقدمة

 .1مقدمة
الرقــايب عــى مــدى التــزام اجلهــات الرســمية بمبــادئ ومعايــر حقــوق
يف إطــار دورهــا َّ
اإلنســان ،قامــت اهليئــة بمتابعــة ســر العمليــة االنتخابيــة ملجالــس اهليئــات املحليــة التــي
جــرت يف الضفــة الغربيــة بتاريــخ  13أيــار و 29متــوز مــن هــذا العــام .2017
ـرا يف بدايــة األمــر؛ نظـ ًـرا للتوجهــات التــي
وكانــت اهليئــة يف العــام  2016قــد اســتبرشت خـ ً
كانــت تُظهــر بــأن االنتخابــات املحليــة ســتجري يف األرايض الفلســطينية كافــة يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة .وأعلنــت غالبيــة األحــزاب عــن رغبتهــا يف املشــاركة ،وعملــت بجــدٍّ
والت ُّشــح لالنتخابــات.
مــن أجــل هــذه املشــاركة ،وح َّفــزت املواطنــن عــى التســجيل َّ
ورأت اهليئــة يف حينــه َّ
أن ِمــن شــأن هــذا األمــر أن يفتــح املجــال وهييــئ الظــروف النعقــاد
االنتخابــات العامــة :الرئاســية والترشيعيــة املتعطلــة منــذ آخــر انتخابــات جــرت ،منــذ مــا
يقــرب االثنتــي عــرة ســنة.

غــر َّ
أن العــام  2016انتهــى دون أن جتــري فيــه أيــة انتخابــات للهيئــات املحليــة يف الضفــة
الغربيــة ،بعــد أن قضــت حمكمــة العــدل العليــا يف  3ترشيــن األول مــن ذلــك العــام بوقــف
االنتخابــات املحليــة يف قطــاع غــزة ،وإجرائهــا يف الضفــة الغربيــة فقــط.
وبعــد أن كانــت املحكمــة قــد أوقفــت يف شــهر أيلــول إجــراءات جلنــة االنتخابــات لعقــد
االنتخابــات املحليــة ،مل تقــم احلكومــة بتعيــن موعــد جديــد يف أعقــاب قــرار املحكمــة املذكــور
مــن أجــل إجــراء االنتخابــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة.
ويف  31كانــون الثــاين  ،2017أعلنــت احلكومــة مــن جديــد  13أيــار مــن هــذا العــام موعــدً ا
ِ
ــم أعلنــت الح ًقــا موعــدً ا
جديــدً ا لعقــد االنتخابــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة ،ومــن َث َّ
إلجــراء انتخابــات تكميليــة يف اهليئــات املحليــة التــي مل ِ
جترفيهــا انتخابــات يف شــهر أيــار
املذكــور ،بحيــث تنعقــد يف  29متــوز .2017
وقــد عملــت اهليئــة عــى ممارســة دور رقــايب عــى هــذه العمليــة االنتخابيــة ،ابتــداء مــن
اإلجــراءات التــي متــت يف العــام  ،2016وحتــى عقدهــا بالفعــل يف العــام  ،2017حيــث
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ر َّكــزت يف رقابتهــا عــى رصــد البيئــة االنتخابيــة العامــة لالنتخابــات املحليــة ،وحــال احلقــوق
واحلريــات خــال هــذه الفــرة.
يف هــذا التقريــر تضــع اهليئــة تقييمهــا العــام لالنتخابــات املحليــة عــى ضــوء الرقابــة التــي
ن َّفذهتــا يف العامــن  2016و ،2017ومــدى متكــن هــذه االنتخابــات للمواطنــن مــن ممارســة
الت ُّشــح واالنتخــاب ،ومــدى قناعتهــم بإعــال اجلهــات الرســمية للحق يف املشــاركة
ح ِّقهــم يف َّ
السياســية ،مــن خــال مــا جــرى مــن انتخابــات حمليــة يف العــام .2017
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 .2منهجية عمل الهيئة يف ال ّرقابة على االنتخابات احملل ّية

 .2منهجية عمل الهيئة
احمللية
الرقابة على االنتخابات
ّ
يف ّ
انطال ًقــا مــن دورهــا يف الرقابــة عــى حقــوق اإلنســان كافــة ،بــا يف ذلــك احلــق يف املشــاركة
الت ُّشــح واالنتخــاب ،عملــت اهليئــة عــى الرقابــة عــى العمليــة
السياســية ،والس ـ ّيام ح ّقــه يف َّ
ومــرورا
االنتخابيــة املحليــة كاملــة ،ابتــداء مــن عمليــة التســجيل بتاريــخ  4آذار ،2017
ً
الت ُّشــح والدعايــة االنتخابيــة بمرحلتيهــا ،ووصــوالً إىل عمليــة االقــراع التــي جــرت
بعمليــة َّ
يف  13أيــار،ويف االنتخابــات التكميليــة التــي جــرت يف  29متــوز ،وإعــان النتائــج يف اليــوم
ـق اإلنســان يف
ـص عــى حـ ّ
التــايل ،حيــث متَّــت عمليــة الرقابــة ســندً ا للمواثيــق الدول ّيــة التــي تنـ ّ
املشــاركة السياســية ،واملــادة ( )58مــن قانــون انتخــاب جمالــس اهليئــات املحليــة ،التــي أعطــت
احلــق يف مراقبــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة
احلــق «للمراقبــن ووكالء القوائــم االنتخابيــة
ّ
ّ
كافــة ،وف ًقــا ألحــكام القانــون واألنظمــة والتعليــات الصــادرة بمقتضــاه».
وقــد اختــذت اهليئــة قرارهــا بـ ْ
ـأن تر ِّكــز رقابتهــا يف هــذه االنتخابــات عــى البيئــة االنتخابيــة،
ومــدى احــرام اجلهــات الرســمية للحقــوق واحلريــات ومتكــن اإلنســان الفلســطيني مــن
الت ُّشــح واالنتخــاب بحريــة ونزاهــة ،وبالشــكل الــذي يكفــل حتقيــق أعــى
ممارســة ح ِّقــه يف َّ
قــدر مــن املســاواة وعــدم التمييــز واحلفــاظ عــى احلقــوق املختلفــة خــال مراحــل العمليــة
ـم إجراؤهــا وإعــان نتائجهــا ،وخــال هــذه املراحــل جمتمعــة
االنتخابيــة بمجملهــا إىل أن يتـ َّ
مارســت اهليئــة دورهــا الرقــايب مــن خــال أكثــر مــن أداة عــى النحــو اآليت:
األداة العامــة يف توثيــق الشــكاوى :اســتقبلت خــال العــام  ،2016و 2017مئــات
الشــكاوى املاســة باحلقــوق واحلريــات خــال فــرة اإلعــان عــن االنتخابــات.
اعتــاد مراقبــن :عمــدت عــى امتــام إجــراءات اعتامدهــا كهيئــة رقابــة حمليــة مــن قبــل جلنــة
ِ
ـم تابعــت إجــراءات اصــدار بطاقــات رقابــة لـــ( )36مــن
االنتخابــات املركزيــة .ومــن َثـ َّ
1
موظفيهــا صــادرة عــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة.
1

للمزيــد حــول الشــكاوى التــي اســتقبلتها اهليئــة حــول احلقــوق واحلريــات ،راجــع اجلزئيــة املتعلقــة ببيئــة احلقــوق واحلريــات والشــكاوى

الــواردة يف اإلطــار العــام مــن هــذا التقريــر.
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مذكــرة تفاهــم مــع جلنــة االنتخابــات :يف العــام  ،2016ويف إطــار مســاعدة اهليئــة عــى
هتيئــة األجــواء مــن أجــل عقــد االنتخابــات املحليــة عــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جلنــة
االنتخابــات املركزيــة ،2ومــن أهــم مــا جــاء فيهــا:
o oالتعــاون فيــا بينهــا طيلــة فــرة العمليــة االنتخابيــة عــى خلــق بيئــة مالئمــة إلجــراء
انتخابــات حــرة ونزهيــة ،ومتكــن وحتفيــز املواطنــن عــى ممارســة ح ِّقهــم الدســتوري
الت ُّشــح واالنتخــاب ،بــا يف ذلــك تبــادل املعلومــات الرضوريــة لكليهام ،وتســهيل
يف َّ
الوصــول هلــذه املعلومــات ،وإصــدار البيانــات وعقــد املؤمتــرات الصحفيــة املشــركة.
o oالتنســيق املشــرك ملعاجلــة الشــكاوى املتعلقــة باحلريــات والتــي تــرد مــن املواطنــن،
أي مؤسســة رســمية يف مراحــل العمليــة االنتخابيةكافــة ،وتقديــم ِّ
كل مــا مــن
أو مــن ِّ
شــأنه املســامهة يف حـ ِّـل موضــوع الشــكوى بــأرسع وقــت ممكــن.
o oتقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة بالتعميــم عىل مكاتبهــا كافــة يف املحافظــات املختلفة،
مــن أجــل التعــاون الرسيــع واملبــارش ملعاجلــة الشــكاوى واملالحظــات التــي تردهــا
مــن مكاتــب اهليئــة املنتــرة يف حمافظــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
o oالتعــاون يف تقديــم اخلدمــات التدريب ّيــة والتوعو ّيــة واإلعالم ّيــة مــن أجــل الرقابــة
عــى االنتخابــات ،وكذلــك مــن أجــل حــث األطــراف كافــة عــى االنخــراط يف
العمليــة االنتخابيــة ،وخلــق حالــة مــن االطمئنــان لدهيــم.
كــا عقــدت اهليئــة العديــد مــن االجتامعــات مــع جلنــة االنتخابــات املركزيــة ،والقــوى
السياســية الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،للعمــل عــى حتفيزهــم للمشــاركة يف
عمليــة االنتخابــات ،ومــن أجــل بـ ِّ
ـث الثقــة لــدى املواطــن وتشــجيعه عــى املشــاركة يف عمليــة
االنتخابــات كمرشــح وكناخــب.
ـق املواطــن يف
ـؤرشا لقيــاس مــدى أعــال حـ ّ
مــن جانــب آخــر ،وضعــت اهليئــة كذلــك ( )27مـ ً
الت ُّشــح واالنتخــاب كأحــد احلقــوق األساســية الدالــة عــى ممارســة هنــج ديمقراطــي يف إدارة
َّ

2

و ِّقعت مذكرة التفاهم املذكورة بتاريخ  24آب .2016
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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اهليئــات املحليــة.3
وأخــرا ،جــاء هــذا التقريــر الــذي خلَّصــت فيــه اهليئــة النتيجــة النهائيــة لرقابتهــا عــى
ً
االنتخابــات املحليــة وبيئــة احلقــوق واحلريــات التــي ســادت خــال ذلــك يف العامــن 2016
و ،2017يف قســمني :ركَّــز القســم األول عــى اإلطــار العــام القائــم عــى اســتقراء عــام
للبيئــة السياســية واحلقوقيــة يف الفــرات التــي مـ ّـرت فيهــا االنتخابــات ،واملالحظــات العامــة
ـجلها مراقبــو اهليئــة ،والشــكاوى املختلفــة التــي اســتقبلتها حــول انتهــاكات احلقــوق
التــي سـ َّ
واحلريــات .ويف القســم الثــاين عرضــت فيــه لتقييــم العمليــة االنتخابيــة عــى ضــوء عـ ٍ
ـدد مــن
الت ُّشــح واالنتخــاب ومــدى متتــع
املــؤرشات التــي َط َّورهتــا لقيــاس مــدى أعــال
احلــق يف َّ
ّ
املواطنــن يف هــذا احلــق ،وبيــان هــل نجحــت االنتخابــات املحل ّيــة؟ هــل فشــلت اجلهــات
الرســم ّية يف عقدهــا؟ هــل كانــت انتخابــات نزهيــة ،ومتكــن ُّ
كل مــن رغــب مــن املواطنــن يف
الت ُّشــح واالنتخــاب؟ هــل ُه ّيئــت البيئــة احلقوقيــة والسياســية العامــة لتمكني
ممارســة ح ّقــه يف َّ
الت ُّشــح واالنتخــاب؟ هــل مورســت ضغــوط عــى املواطنــن
املواطنــن مــن ممارســة ح ِّقهــم يف َّ
حلرماهنــم مــن هــذا احلــق؟ هــل اختــذت اجلهــات الرســمية مــا يلــزم ملحاســبة منتهكــي هــذا
أي انتهــاك حــدث؟
احلــق؟ هــل قــام املواطــن بواجبــه يف الشــكوى عــى ِّ

3

نظراجلدول املتعلق هبذه املؤرشات يف املرفق رقم ( )1من هذا التقرير.
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 .3اإلطار العام لالنتخابات احمللية 2017
يف إطــار ممارســة اهليئــة لدورهــا الرقــايب عــى االنتخابــات تشــر إىل البيئةالسياســية التــي رافقت
اجــراء هــذه االنتخابــات وبيئــة احلقــوق واحلريــات ،كــا تشــر اهليئــة إىل اإلرهاصــات رافقــت
عمليــة االنتخابــات ابتــداء مــن  ،2016وصــوال إىل إجراءهــا يف 2017وكذلــك املالحظــات
العامــة التــي ســجلها مراقبوهــا يف يــوم االقــراع.

 .1-3البيئة السياسية لالنتخابات املحلية

جــرت االنتخابــات املحليــة هــذا العــام حتــت تأثــر االحتــال اإلرسائيــي املســتمر منــذ أكثــر
مــن مخســن عام ـ ًا ،والــذي جــرت يف ظلــه انتخابــات اهليئــات املحليــة األوىل يف عهــد دولــة
فلســطني ( )2005،2004هــذا مــن جهــة.
ومــن جهــة أخرى،عــى الرغــم مــن تشــكيل حكومــة التوافــق الوطنــي يف العــام ،2014
جــرت االنتخابــات املحليــة الفلســطينية ( )2017-2016مــع اســتمرار حالــة االنقســام
الســيايس الفعــي بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،مــع ِّ
كل مــا ترتــب هــذا االنقســام مــن
وجــود حكومتــن منفصلتــن حتكــان باســتقالل عــن بعضهــا بعضــ ًا ،واحــدة يف الضفــة
الغربيــة واألخــرى يف قطــاع غــزةّ ،
وكل منهــا تتــوىل بشــكل أســايس تنفيــذ القوانــن.
وتتوليــان ،ولــو بشــكل اســتثنائي ،ترشيــع القوانــن ،حيــث ســنّت خــال العامــن 2016
و )41( ،2017قانونًــا يف الضفــة الغربيــة ،و( )5قوانــن يف قطــاع غــزة.
كــا عانــت هــذه الفــرة مــن وجــود قضــاء ال يتمتــع باالســتقالل الــكايف للحكــم بحريــة يف
الت ُّشــح واالنتخــاب .وظهــر هــذا األمــر
موضــوع االنتخابــات ،وإعــال حــق اإلنســان يف َّ
جل ًّيــا يف أحــكام املحاكــم الصــادرة عــن القضــاء العــادي واإلداري يف ٍّ
كل مــن الضفــة الغربيــة
وقطــاع غــزة العــام  ،2016والتــي كان آخرهــا حكــم حمكمــة العــدل العليــا يف العــام 2016
التــي أوقفــت االنتخابــات يف قطــاع غــزة ،وتســببت يف تأجيــل االنتخابــات املحليــة التــي كان
مــن املقــرر عقدهــا يف الضفــة الغربيــة.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”

12

 .3اإلطار العام لالنتخابات احمللية 2017

 .2-3بيئة احلقوق واحلريات خالل االنتخابات املحلية

اســتقبلت اهليئــة العديــد مــن الشــكاوى حــول االنتهــاكات املاســة باحلقــوق واحلريــات خــال
عمليــة االنتخابــات املحليــة يف العامــن  2016و( 2017حتــى هنايــة شــهر متــوز) .فقــد وصــل
عــدد الشــكاوى التــي اســتقبلتها بشــأن حريــة الــرأي والتعبــر يف تلــك الفــرة ( )70شــكوى،
( )36منهــا يف العــام  2016و( )34شــكوى يف العــام  .2017وبلــغ عــدد شــكاوى انتهــاكات
احلــق يف التجمــع الســلمي خــال الفــرة نفســها ( )42شــكوى )26( ،شــكوى يف العــام
ّ
احلــق يف احلريــة
 ،2016و( )16شــكوى يف العــام  .2017وبلــغ عــدد شــكاوى انتهــاكات
ّ
ـق يف حماكمــة عادلــة وانتهــاكات
واألمــان الشــخيص املصنَّفــة يف اهليئــة حتــت بنــد انتهــاكات احلـ ّ
احلــق يف التقــايض ( )2820شــكوى )1564( ،شــكوى منهــا يف العــام  ،2016و()1256
ّ
شــكوى عــن الفــرة نفســهامن العــام  .2017وبلــغ عــدد الشــكاوى املتعلقــة باحلــق يف
الســامة اجلســدية عــن الفــرة املذكــورة نفســها( )1031شــكوى 4)603( ،شــكوى منهــا يف
العــام  ،2016و( )428شــكوى منهــا يف العــام .2017
الت ُّشــح واالنتخــاب عىل وجه
ـق يف َّ
ماســة باحلـ ّ
كــا سـ ّ
ـجلت اهليئــة ( )52انتهــاكًا ،و 9شــكاوى ّ
اخلصــوص يف العــام  ،2016و( )6شــكاوى يف العــام  .2017هــذا باإلضافــة إىل انتهــاكات
ـم ح ُّلهــا مبــارشة مــع جلنــة االنتخابــات املركزيــة ،وانتهــاكات مل يرغــب مــن تعرضــوا
أخــرى تـ َّ
هلــا يف تقديــم شــكوى ومتابعــة املوضــوع مــع ذوي العالقــة ،إمــا ألهنــم خيشــون مــن النتائــج
الســلبية عليهــم يف ســامتهم اجلســدية أو يف أرزاقهــم وأعامهلــم أو لشــعورهم بعــدم جــدوى
تقديــم ومتابعــة شــكوى وحتقيــق النتيجــة املرجــوة فيهــا قبــل إجــراء االنتخابــات.

 .3-3عملية االنتخابات املحلية (إجراءات العامني  2016و)2017

يف تاريــخ  ،2016/6/21أعلــن جملــس الــوزراء عــن تاريــخ  2016/10/8موعــدً ا إلجــراء
انتخابــات جمالــس اهليئــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وأعلنــت األحــزاب كافــة
ـم تقديــم قوائــم
عــن رغبتهــا يف املشــاركة يف هــذه االنتخابــات ،بــا يف ذلــك حركــة محــاس .وتـ َّ
مرشــحني للمشــاركة مــن أغلــب األحــزاب والفئــات املجتمعيــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة.
4

يقتيض االنتباه إىل َّ
أن الشكوى قد حتتوي عىل أكثر من انتهاك.
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رحبــت اهليئــة هبــذا القرار؛ملــا لــه مــن أمهيــة عــى وضــع احلقــوق واحلريــات بصــورة
وقــد ّ
عامــة ،وللمــؤرشات التــي قــد تعطيهــا إجــراء هــذه االنتخابــات مــن أجــل الدفــع باجتــاه عقــد
انتخابــات رئاســية وترشيعيــة شــاملة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،5إال أنَّ االنتهــاكات
والضغوطــات التــي مورســت مــن األطــراف السياســية املختلفــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع
ـجعة وحم ِّفــزة عــى امتــام إجــراء هــذه االنتخابــات ،إىل أن
غــزة مل تســاعد عــى توفــر بيئــة مشـ ّ
قــررت حمكمــة العــدل العليــا يف الضفــة الغربيــة يف الثالــث مــن ترشيــن األول  ،2016إجــراء
االنتخابــات يف الضفــة الغربيــة فقــط ،ووقفهــا يف قطــاع غــزة ،األمــر الــذي أدى إىل عــدم
الســابق يف
ـررا مــن ّ
وجــود إمكانيــة لعقدهــا حتــى يف الضفــة الغربيــة يف موعدهــا الــذي كان مقـ ً
ال ّثامــن مــن ترشيــن األول ،2016
وبعــد صــدور قــرار حمكمــة العــدل العليــا املذكــور ،ووقــف إجــراءات العمــل عــى عقــد
االنتخابــات يف املوعــد الــذي حــدده جملــس الــوزراء ســاب ًقا ،وبتاريــخ  2017/1/31حــدد
جملــس الــوزراء  13أيــار  2017موعــدً ا جديــدً ا إلجــراء االنتخابــات املحليــة يف الضفــة
الغربيــة فقــط.

ووف ًقــا لِــا ســجلته اهليئــة مــن توثيقــات باحثيهــا ،والشــكاوى القليلــة الــواردة هلــا ،وانطباعاهتــا
العامــة املبنيــة عــى لقاءاهتــا مــن األحــزاب السياســية واجلهــات املختلفــة ذات العالقــة،
والشــكاوى القليلــة التــي تابعتهــا ،ومراقبتهــا للجهــود اإلعالميــة يف هــذا الصــدد ،ورغــم
وجــود حكومــة توافــق وطنــيّ ،إل َّ
أن هــذا مل يعكــس أثــره العــام عــى األجــواء املرافقــة
ـو مــن احلريــة والنزاهــة والشــفافية.
لعمليــة االنتخابــات ،ومل هييــئ الظــروف إلجرائهــا يف جـ ٍّ
مــن جانــب آخــر ،ورغــم تســجيل باحثــي اهليئــة لعــدد مــن االنتهــاكات ،وتلقيهــا شــكوى
عامــة مــن حركــة محــاس ذكــرت فيهــا  55انتهــاكًا وقعــت يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة،
و 3شــكاوى متعلقــة بحــاالت فرد ّيــة ومقدمــة مــن احلركــة ،وليــس مــن األفــراد ،إال َّ
أن
ســجلتها اهليئــة يف ّ
كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مل تتجــاوز
عــدد التوثيقــات التــي
ّ
الـــ( )52توثي ًقــا ،يف حــن مل تتجــاوز عــدد الشــكاوى املقدمــة يف هــذا الشــأن الـــ ( )9شــكاوى
فقــط ( 4شــكوى توقيــف ،و 5شــكاوى هتديــد بالقتــل والــرب واإليــذاء) .وقــد غلــب
5

مل يتــم نــر هــذا القــرار ضمــن الوســائل املتاحــة إلكرتون ًّيــا ،فلــم يتــم نــر هــذا القــرار عــى موقــع جلنــة االنتخابــات املركزيــة ،ومل يتــم
تــم نــره مــن أخبــار صحفيــة.
نــره عــى برنامــج املقتفــي .كــا مل تتمكــن اهليئــة مــن االطــاع عــى هــذا القــرار ّإل مــن خــال مــا ّ
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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ســجلتْها التهديــدُ ومطالبــ ُة مرشــحني باالنســحاب مــن القوائــم
عــى االنتهــاكات التــي
ّ
التــي ّ
ترشــحوا فيهــا ( 14انتهــاكًا) ،وعــدم إصــدار بــراءة ذمــة لبعــض املرشــحني بخــاف
غريهــم مــن املرشــحني الذيــن اتفقــوا معهــم يف الظــروف ،وال سـ ّيام فيــا يتعلــق بدفــع رســوم
ترخيــص املبــاين ( 2انتهــاك) ،واعتقــال بعــض َمــن ّ
ترشــحوا ،أو أعلنــوا عــن نيتهــم للرتشــح
لالنتخابــات،أو أعلنــوا عــن دعمهم لبعــض املرشــحني أو اســتدعائهم للتحقيــق ( 15انتهاكًا)،
الت ُّشــح ( )16انتهــاكًا.
واالعتــداء عــى مرشــحني (15انتهــاكًا) ،واملنــع مــن َّ
ومــن مراجعــات باحثــي اهليئــة ألصحــاب األســاء الــواردة يف القائمــة اجلامعيــة املقدمــة مــن
حركــة محــاس يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،نفــى عــدد منهــم أن يكونــوا قــد تعرضــوا
ألي انتهــاك ،فيــا أقـ ّـر البعــض اآلخــر منهــم هبــذه االنتهــاكات ،وكانــت اهليئــة قــد ســبق أن
ِّ
ســجلتها كإفــادات رســمية ،غــر َّ
أن األشــخاص املنتهكــة حقوقهــم رفضــوا أن تتابــع مــع
اجلهــات ذات العالقــة كشــكاوى.
ورغــم َّ
أن اهليئــة كانــت تأمــل أن تتكلــل هــذه اجلهــود بعقــد انتخابــات حمليــة شــاملة،
واألوىل التــي جتــري يف األرايض الفلســطينية كافــة كمقدمــة حمفــزة إلجــراء انتخابــات رئاســية
وترشيعيــة ،ومت ّكــن بالنتيجــة مــن اإلعــال احلقيقــي للمشــاركة السياســية الفاعلــة ،والســيام
الت ُّشــح واالنتخــابّ ،إل ّأنــا تــرى َّ
أن البيئــة التــي ســادت بعــد إعــان جملــس الــوزراء
َّ
إلجــراء االنتخابــات املحليــة مل تكــن بيئــة حمفــزة ومشــجعة.
وفيــا بعــد ،وبتاريــخ  31كانــون الثــاين  ،2017قــرر جملــس الــوزراء إجــراء االنتخابــات
املحليــة يف الضفــة الغربيــة يف  13أيــار  ،2017وف ًقــا لقانــون انتخــاب جمالــس اهليئــات املحليــة
رقــم ( )10لســنة  2005وتعديالتــه ،والســيام التعديــل بالقــرار بقانــون رقــم  2لســنة 2017
وحــد النظــر يف الطعــون القضائــي املتعلقــة باالنتخابــات املحليــة يف حمكمــة واحــدة،
الــذي ّ
هــي حمكمــة قضايــا انتخــاب اهليئــات املحليــة.
وبعــد هــذه اإلرهاصــات جــرت انتخابــات اهليئــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة فقــط بتاريــخ
ِ
ــم جــرت انتخابــات تكميليــة لعــدد مــن اهليئــات املحليــة التــي مل
 13أيــار  ،2017ومــن َث َّ
تتمكــن مــن االقــراع يف  29متــوز مــن العــام ذاتــه.
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 .4-3مالحظات مراقبي اهليئة يوم االقرتاع

الت ُّشــح
عــى الرغــم مــن تســجيل مراقبــي اهليئــة بعــض املالحظــات التــي رافقــت عمليــة َّ
والدعايــة االنتخابيــة واالقــراع يف االنتخابــات املحليــة ،ســواء يف املوعــد الرئيــي بتاريــخ 13
أيــار،أو يف االنتخابــات التكميليــة يف  29متــوز ّ ،2017إل َّأنــذه املالحظــات مل تـ َ
ـرق إىل التأثــر
بنتائــج االنتخابــات أو املطالبــة ببطالهنــا .وفيــا يــأيت بعــض مــن هــذه املالحظــات:

 .1-4-3الرقابة عىل االنتخابات

رغــم َّ
أن بطاقــات الرقابــة عــى االنتخابــات اخلاصــة بمراقبــي اهليئــة ،كانــت قــد صــدرت يف
العــام  ،2016واعتمدهتــا جلنــة االنتخابــات كــا هــي يف العــام ّ ،2017إل َّ
أن بعــض مراكــز
االقــراع مل يســمحوا ملراقبــن بالدخــول إىل املراكــز ّإل بعــد االتصــال باللجنــة ،والتأكــد مــن
رسيــان البطاقــات التــي حيملوهنــا ،كمثــل مركــز اقــراع مدرســة البحــري وحمطــة االقــراع
رقــم ( )3يف مركــز اقــراع هشــام بــن عبــد امللــك يف مدينــة أرحيــا.

 .2-4-3مالحظات حول إجراءات االقرتاع
وضمن املالحظات التي سجلها مراقبو اهليئة:

	-امتنــاع عــدد مــن املواطنــن عــن االقــراع بســبب رفضهــم ابتــداء ألن يضعــوا احلــر
الــري عــى أصابعهــم ،كالــذي حــدث يف مركــز اقــراع هــواري بــو مديــن يف مدينــة
رام اهلل .يف حــن احتــج بعــض املواطنــن عــى وضــع احلــر الــري عــى أيدهيــم بعــد
أن قامــوا باالقــراع ،وأشــاروا إىل عــدم فاعليــة وعــدم رضورة هــذا اإلجــراء ،وطالبــوا
بإلغائــه .خمالفــة عــدد حمــدود مــن األميــن لإلجــراءات الواجبــة االعتــاد لتصويــت
األميــن يف بعــض مراكــز االقــراع.
	-تل ّقــت شــكوى مــن املواطــن أمحــد الســويطي حــول عــدم الســاح لــه بالتصويت علـ ًـا بأن
اســمه غــر مســجل يف كشــف قــوى األمــن ،لكنــه متقاعــد ،ومل حتــدّ ث القوائــم االنتخابية،
وبعــد التواصــل مــع جلنــة االنتخابــات ،ســارعت اللجنــة إىل تعديــل اخلطــأ يف القائمــة،
وســمح لــه بالتصويــت.
ُ
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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 .3-4-3عدم تو ّفر محاية كافية للمتنافسني يف االنتخابات

ســجلت اهليئــة عــد ًدا مــن احلــوادث التــي تشــر إىل عــدم توفــر محايــة كافيــة للمتنافســن
ّ
كمثــل:
o oيف تاريــخ  ،2017/5/9اعتــدى جمهولــون عــى مقـ ّـر احلملــة االنتخابيــة لقائمــة املســتقبل
يف اخلليــل.
o oيف تاريــخ  ،2017/5/9و ّثقــت اهليئــة ،مــن خــال قائمــة الوفــاق الوطنــي رقمهــا ()3
التــي يرتأســها الدكتــور خالــد فهــد القواســمة إزالــة حــوايل  30يافطــة تــم تعليقهــا يف
تــم وضعهــا عــى
مناطــق متعــددة يف املدينــة ومتــت إزالــة حــوايل  8000آالف بوســر ّ
قــص
تــم ُّ
تبــن أنّــه َّ
اجلــدران يف املدينــة ،وعليهــا صــور املرشــحني للقائمــة ،حيــث ّ
ـم متزيــق البوســرات ورميهــا عــى األرض،
وختريــب اليافطــات اخلاصــة بحملتهــم ،وتـ َّ
وو ِجــدت مكاهنــا يافطــة تعــود
ويف أحــد املواقــع يف وادي اهلريــة متــت إزالــة البوســراتُ ،
إلحــدى القوائــم االنتخابيــة ،واملناطــق التــي رصــد التخريــب فيهــا هــي (حــي اجلامعــة
وبئــر املحجــر ووادي أبــو كتيلــة ودوار التحريــر ووادي اهلريــة واملنطقــة اجلنوبيــة وحــارة
ـم االجتــاع مــع األســتاذ عبــد أبــو ســنينة وهــو رأس قائمــة املســتقبل
أبــو ســنينة) ،وتـ ّ
رقــم ( )1يف اخلليــل ،حيــث أفــاد أنــه متــت إزالــة  4يافطــات تعــود حلملتهــم االنتخابيــة
ـم ختريــب يافطــة أخــرى يف
مــن املنطقــة اجلنوبيــة ومنطقــة الصاحــب ووادي اهلريــة ،وتـ ّ
منطقــة دوار الرمحــة يف اخلليــل ،ومــن خــال االتصــال مــع املحامــي نــادر أبــو عيشــة
وهــو أحــد مرشــحي القائمــة ابلــغ اهليئــة أنــه متــت إزالــة يافطــة لقائمتهــم مــن منطقــة
بئــر املحجــر.
o oأفــادت الســيدة روز احلســيني /مرشــحة قائمــة اخلليــل للجميــع ،ورقمهــا ( )4للهيئــة بأنّه
بتاريــخ  ،2017/5/1وخــال وجودهــا يف املنــزل تلقــت اتصــاالً عــى اهلاتــف األريض،
توجــه
وعندمــا فتحــت اخلــط ســمعت أصواتًــا يبــدو ّأنــا مســجلة مســب ًقا ،وكانــت ّ
هتديــدات مبــارشة هلــا بالقتــل واحلــرق وإطــاق النــار عليهــا ،وطلــب االنســحاب مــن
ـب الــذات اإلهليــة .وقــد
االنتخابــات ،ووجهــوا هلــا الشــتائم النابيــة واملخلــة بــاآلداب وسـ ّ
أيضــا أهنــا تقدّ مت بشــكوى لــدى النيابــة العامــة يف اخلليــل بتاريــخ ،2017/5/2
أفــادت ً
ـم فتــح حتقيــق باملوضــوع ومتــت مراســلة رشكــة االتصــاالت ملتابعــة القضيــة.
وأنــه تـ ّ
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o oيف تاريــخ  ،2017/5/1وأثنــاء وجــود املواطــن بشــار اهليمــوين (مرافــق الدكتــور داوود
الزعــري) أمــام خيمــة القائمــة رقــم ( )4تفاجــأ املواطــن بتو ّقــف ســيارة ،وقــد نــزل
مسدســا عــى رأس اهليمــوين ،وجتمهــر املواطنــون عليهم،
شــخصان منهــا ،ورفــع أحدهــم
ً
وهربــوا مرسعــن ،حيــث أصابــت ســيارهتم  3مواطنــن بإصابــات طفيفــة ،وبعــد ذلــك
قامــوا بتســليم أنفســهم للرشطــة والقضيــة قيــد التحقيــق واملتابعــة.

 .4-4-3التجاوزات الصادرة عن بعض أفراد أجهزة األمن

ســجل مراقبــو اهليئــة عــد ًدا مــن التجــاوزات الصــادرة عــن بعــض أفــراد أجهــزة األمــن،
ّ
وذلــك عــى النحــو اآليت:
o oقيــام أحــد موظفــي األمــن بتهديــد مديــر املحطــة؛ لكونــه الحــظ تصويــر أحــد املقرتعــن
لورقــة االقــراع باجلــوال الــذي كان حيملــه ،فقــال ملديــر حمطــة االقــراع «املــرة القادمــة
بحطــك أنــت بالصنــدوق»ّ ،إل َّ
أن موظــف حمطــة االقــراع رفــض تقديــم شــكوى ملراقــب
اهليئــة.
o oقيــام عــدد مــن أفــراد األمــن يف عــدد مــن مراكــز االقــراع يف مدينــة اخلليــل بتصويــر
أوراق االقــراع ،ولــدى مراجعــة اهليئــة مديــر حمطــة االقــراع حــول هــذا املوضــوع ،أفــاد
أ ّنــه نبــه املقرتعــن إىل عــدم جــواز ذلــك ،ويف حــال مشــاهدة ذلــك ثانيــة ســيتم إلغــاء
الورقــة ،وإعطــاء املقــرع ورقــة أخــرى.
o oيف تاريــخ  ،2017/5/12أفــاد املرشــح عــن قائمــة املســتقبل رقــم ( )1يف مدينــة اخلليــل
هشــام الرشبــايت للهيئــة بـ َّ
ـأن أفــرا ًدا مــن جهــاز املخابــرات العامــة حــروا بمركبتهــم أمام
خيمــة القائمــة خــال اجتــاع مــع املراقبــن للتحضــر لالنتخابــات ،وقامــوا بتصويرهــم
وهــم يف اخليمــة وتصويــر مــن يدخــل وخيــرج مــن االجتــاع.
ـجل مراقبــو اهليئــة وجــود عنــارص مــن األجهــزة األمنيــة يف ســاحات مراكــز االقــراع
o oسـ َّ
وداخلهــا أحيا ًنــا ،حيــث كانــوا يتحدّ ثــون إىل املقرتعــن وحيثوهنــم عــى االقــراع لقوائــم
حركــة فتــح ،ومنهــا مــدارس احلســن بــن عــي ومدرســة الزهــراء األساســية ومدرســة
ســيدنا إبراهيــم يف مدينــة اخلليــل.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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 .5-4-3الدعاية االنتخابية

اســتمرت الدعايــة االنتخابيــة يف أغلــب مراكــز االقــراع التــي راقــب فيهــا مراقبــو اهليئــة،
َّ
ومت ّثلــت بتوزيــع بطاقــات القوائــم االنتخابيــة ،ودخــول مركبــات حتمــل شــعارات ودعايــة
ـورا ومــا شــابه إىل داخــل حــدود مراكــز االقــراع مــن أجــل إيصــال مصوتــن.
انتخابيــة وصـ ً

 .6-4-3مواءمة أماكن االقرتاع حلاجة األشخاص ذوي اإلعاقة

لوحــظ َّ
أن العديــد مــن مراكــز االقــراع غــر موائمــة الســتقبال األشــخاص ذوي اإلعاقــة،
بخاصــة اإلعاقــة احلركيــة ،كمثــل مركــز االقــراع يف مدرســة بنــات دورا املهنية-اخلليــل،
ومــدارس ســيدنا إبراهيــم وحممــد عــي اجلعــري ومدرســة األمــر حممــد ومدرســة األخــوة
الثانويــة للبنــات ومدرســة النــر األساســية واحلســن يف مدينــة اخلليــل.

 .7-4-3اقرتاع األميني

ـم التأثــر والضغــط عــى ســيدة أميــة حــرت لــإدالء بصوهتــا مــع قريــب هلــا يف مركــز
تـ َّ
ـم
عائشــة أم املؤمنــن البــرة ،داخــل حمطــة االنتخــاب مــن قبــل إحــدى وكيــات القائمــة ،وتـ َّ
دخــول بعــض األميــن مــع مــن يدعــي قرابتهــم دون تأكــد املســؤولني مــن حقيقــة ذلــك.

 .8-4-3انتخاب قوى األمن املسبق

ِمــن بــن املشــاهدات املســجلة يف يــوم االقــراع املســبق لقــوى األمــن ســجل مراقبــو اهليئــة
املشــاهدات اآلتيــة:
	-كان هنــاك جتمــع كبــر لرجــال األمــن عــى بــاب مدرســة العائشــية الثانويــة للبنــات
يف نابلــس وخــارج حائــط املدرســة ،بعضهــم حيمــل قوائــم فيهــا أســاء أفــراد اجلهــاز
ّ
لــكل مقــرع يدخــل املدرســة.
ويتــم تدقيــق األســاء
األمنــي،
ّ
	-أمــا يف حمافظــة جنــن ،فتمــت انتخابــات قــوى األمــن يف مركــز اقــراع مدرســة الكرامــة يف
مدينــة جنــن ،وقــد جــرت بشــكل عــام يف ظـ ّـل أجــواء هادئــة ختللهــا بعــض االنتهــاكات،
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مثــل قيــام بعــض عنــارص األمــن بتوزيــع قوائــم خــارج مراكــز االقــراع عــى الناخبــن،
ووجــود أحــد أفــراد األمــن بســاحه داخــل حمطــة االقــراع.

 .9-4-3االنتخابات التكميلية

مل يســجل مراقبــو اهليئــة أيــة خمالفــات خطــرة يف االنتخابــات التكميلية التــي جرى االقــراع هلا
يف  29متــوز  .2017ومــن بــن املالحظــات املســجلة يف هــذا الصــدد أنــه لوحــظ يف هيئــة بيــت
فجــار /بيــت حلــم عــدم مواءمــة وجهوزيــة مدرســة ذكــور بيــت فجــار الثانويــة لألشــخاص
ذوي اإلعاقــة ،حيــث ّ
إن مدخلهــا يعيقــه درجــة واحــدة فقــط ،واثنتــان مــن املحطــات فيهــا
كذلــك األمــر .واتضــح يف تنافــس القوائــم اخلمــس يف املدينــة أهنــا مبنيــة عىل أســاس عشــائري
ـجل ّإل شــكوى
والتنافــس كذلــك باســتثناء قائمــة واحــدة تتبــع للمبــادرة الوطنيــة ،ومل تُسـ ّ
واحــدة يف ســجالت املراكــز الثالثــة ،وقــد ردت عليهــا مســؤولة املركــز مبــارشة ،حيــث كانــت
تلــك الشــكوى حــول االكتظــاظ خــارج أســوار املركــز االنتخــايب متا ًمــا.

 .10-4-3اعتداءات أخرى

ومن املالحظات األخرى التي سجلها مراقبو اهليئة ما يأيت:

	-حــاالت مــن الفــوىض العارمــة التــي تســبب هبــا منــارصو بعــض املرشــحني يف مراكــز
انتخابيــة عــدة يف مدينــة اخلليــل ،وبلــدة العوجا-أرحيــا ،حيــث الحــظ باحثــو اهليئــة
وجودهــم قــرب حمطــات االقــراع ،وجلوســهم بجانــب موظــف ضابــط الطابــور،
ٍ
عــال ،وتنــاول وجبــات الطعــام يف ممــرات املركــز االنتخــايب .وقــد
وحديثهــم بصــوت
حــاول أحــد املواطنــن االعتــداء عــى رجــل األمــن يف مدرســة طــارق بــن زيــاد  -اخلليل؛
ـم حـ ّـل اإلشــكالية فــور التدخــل
بســبب حديثــه لــه رضورة االبتعــاد مــن املمــر ،وقــد تـ ّ
مــن مرشــحني وباحــث اهليئــة ،وتوضيــح األمــر القانــوين لوجــود املواطنــن داخــل
املركــز دون ســبب والتأثــر عــى املواطنــن ،ومــن أهــم املراكــز التــي وقعــت فيهــا مثــل
هــذه املخالفــات مراكــز اقــراع مدرســة طــارق بــن زيــاد ومدرســة الزهــراء األساســية
ومدرســة األخــوة الثانويــة ومدرســة الزعــري األساســية.
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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	-تل ّقــت اهليئــة شــكوى مــن املواطــن فضــل حممــد ســليامن أبــو عقيــل أحــد مرشــحي قائمــة
(الســموع تســتحق) ،القائمــة رقــم  ،1أفــاد فيهــا اإلعاقــة قائمتــه توافقــت مــع القائمــة
رقــم (( )3قائمــة التحــرر الوطنــي والبنــاء) عــى ســحب القوائــم مــن أجــل عمــل
قائمــة توافقيــة واحــدة مشــركة مــن هاتــن القائمتــن ،وبنــاء عــى هــذا االتفــاق وكتــاب
الت ُّشــح الصــادر عــن جلنــة االنتخابــات الــذي أحــره ممثلــو قائمــة ( ،)3قامــت
ســحب َّ
ترشــحها ،فكانــت املفاجــأة بـ َّ
القائمــة رقــم ( )1بســحب ّ
ـأن القائمــة رقــم ( )3مل تنســحب،
َّ
ـزورا للجنــة
وأن األوراق التــي اطلعــت القائمــة رقــم ( )1عليهــا كانــت حتمــل ختـ ًـا مـ ً
االنتخابــات.
وقــد تقدّ مــت القائمــة رقــم ( )1بشــكواها للجنــة االنتخابــات ،وإىل النيابــة العامــة يف يطــا
ـم توقيــف اثنــن مــن املتهمــن عــى ذمــة القضيــة وأخــي ســبيلهام
كذلــك ،وأفــادت بأنــه تـ ّ
ـت فيهــاّ ،إل َّ
أن االنتخابــات
يف اليــوم التــايل ،وأحيلــت الشــكوى إىل حمكمــة االنتخابــات للبـ ّ
ـم إيقافهــا يف انتظــار نتيجــة املحكمــة ،األمــر الــذي أدى إىل
جــرت يف البلــدة يف  13أيــار ،ومل يتـ ّ
الت ُّشــح دون وجـ ِ
ـق قانــوين.
حرمــان أعضــاء القائمــة ( )1مــن ح ِّقهــم يف َّ
ـه حـ ٍّ
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 .4مؤشرات قياس توفر احلق يف التَّ ُّ
رشح واالنتخاب
فـي انتخابات الهيئات احمللية

6

بعــد االطــاع عــى املــادة ( )25مــن العهــد الــدويل للحقــوق املدنيــة والسياســية ،والتعليــق
العــام رقــم ( )25الصــادر عــن اللجنــة املعنيــة باحلقــوق املدنيــة والسياســية الصــادر يف العــام
ـق االقــراع ،وباجتــاه وضــع مــؤرشات
ـق يف إدارة الشــؤون العامــة وحـ ّ
 ،1996املتعلــق باحلـ ّ
احلــق يف
دقيقــة تســتطيع مــن خالهلــا قيــاس حالــة احلــق يف املشــاركة السياســية ،والســ ّيام
ّ
ـورت
َّ
الت ُّشــح واالنتخــاب ،وقيــاس مــدى إعــال احلكومــة الفلســطينية هلــذا احلــق ،فقــد طـ ّ
اهليئــة جمموعــة مــن املــؤرشات هبــذا الصــدد عــى النحــو اآليت:7

 .1-4املؤرشات اهليكلية (القانونية والسياساتية العامة)

ن ّفــذت االنتخابــات املحليــة وفــق قانــون انتخــاب جمالــس اهليئــات املحليــة رقــم ( )10لســنة
 2005وتعديالتــه .ورغــم مراجعــة هــذا القانــون وتعديالتــه يف أعقــاب االنتخابــات املحليــة
التــي متّــت يف العــام  2012مــن قبــل عــدد مــن األحــزاب ومؤسســات املجتمــع املــدين،
والســيام املؤسســات احلقوقيــة ،بــا فيهــا اهليئــة ،واقــراح جمموعــة مــن التعديــات عليــه،
الت ُّشــح واالنتخــابّ ،إل أنــه
والتــي مــن شــأهنا أن ُت ّكــن مــن توفــر ممارســة فضــى للحــق يف َّ
ِ
ـم األخــذ بــه هــو تشــكيل حمكمــة
مل يتــم تعديــل هــذا القانــون وف ًقــا لــا اقــرح ،وفقــط مــا تـ ّ
واحــدة لقضايــا االنتخابــات ،بعــد أن كانــت الطعــون االنتخابيــة تُنظــر مــن حمكمــة بدايــة ّ
كل
ـس باحلــق الدســتوري يف
حمافظــة ،باجتــاه احلــدّ مــن تناقــض األحــكام القضائيــة ،ووقــف املـ ّ
ـص عليهــا القانــون األســايس يف املــادة ( )9منــه.
املســاواة أمــام القانــون والقضــاء التــي نـ ّ
ومــن القضايــا األخــرى التــي اقــرح تعديلهــا يف ذلــك احلــن ،وظ ّلــت موجــودة يف القانــون

6

تــم األخــذ بتصنيــف املــؤرشات املقــرح يف مكتــب املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان ،مــؤرشا حلقــوق اإلنســان  -دليــل للقيــاس
ّ
والتنفيــذ( ،جنيــف ونيويــورك :مكتــب املفــوض الســامي حلقــوق اإلنســان ،)2012 ،ص ،68وتــم االعتــاد يف حتديــد البيانــات املتعلقــة

بــكل مــؤرش عــى املعلومــات املنشــورة عــى املوقــع االلكــروين للجنــة االنتخابــات املركزيــة ( ،)www.election.psوالســيام تقريــر

7

االنتخابــات املحليــة 2017الصــادر عــن اللجنــة يف شــهر ايلــول.2017
انظر اجلدول يف املرفق رقم (.)1
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الــذي جــرت عــى أساســه انتخابــات العــام  2017دون أن يتــم تعديلهــا:
	-رضورة تعديــل النصــوص التــي تســمح بالطعــن يف قــرارات جلنــة االنتخابــات ،بحيــث
ـم الطعــن فيهــا بعــد مــدة مــن تاريــخ تبليــغ قــرار اللجنــة ،وليــس مــن تاريــخ صــدوره،
يتـ ّ
وذلــك مــن أجــل متكــن املواطــن مــن ممارســة حقــه الدســتوري يف اللجــوء إىل القضــاء
فعــاً ،وليــس قــوالً ،وحتــى يتســاوى املواطنــون يف اللجــوء إىل القضــاء انســجا ًما مــع
احلــق الدســتوري يف املســاواة أمــام القانــون والقضــاء.
	-رضورة رفع مشاركة املرأة من أقل من  %20إىل ما ال يقل عن .%30
	-حرص االقرتاع املسبق يف أفراد الرشطة بعد أن كان لكافة أفراد األمن.
	-ختفيــض نســبة احلســم مــن  %8إىل  %5مــن أجــل زيــادة نســبة املشــاركة يف إدارة املجالــس
املحليــة.
	-إجــراء بعــض التعديــات اإلجرائيــة بشــأن انتخــاب األمــي وانتخــاب األشــخاص ذوي
اإلعاقــة ،بحيــث تــرك التفصيــات اإلجرائيــة املتعلقــة بذلــك إىل أنظمــة صــادرة عــن
جملــس الــوزراء.
	-إجــراء التعديــات الالزمــة بشــأن فصــل الــروط الواجــب توفرهــا يف املرشــح عــن
الــروط الواجــب توفرهــا يف القائمــة املرشــحة ،إضافــة إىل إعطــاء فرصــة للقائمــة
لتصويــب أوضاعهــا قبــل بــت اللجنــة يف ســامة ترشــيح القائمــة مــن عدمــه.
ـم عــى قانــون اهليئــات املحليــة يف
إضافــة إىل رضورة العمــل عــى مراجعــة التعديــل الــذي تـ ّ
عــام  ،2008الــذي ّ
الت ُّشــح واالنتخــاب ،وســمح
تدخــل يف احلــق الدســتوري للمواطنــن يف َّ
ملجلــس الــوزراء بحـ ّـل جملــس اهليئــة املحليــة الــذي جتــاوز القانــون أو انتهــت مدتــه ،وســمح
لوزيــر احلكــم املحــي بإقالــة رئيــس املجلــس املحــي مــن رئاســة اهليئــة املحليــة.
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 .2-4املؤرشات العملياتية

 .1-2-4مؤرش دورية االنتخابات

ـرا يف هــذه االنتخابــات املحليــة من حتقيــق الدوريــة يف إجــراء االنتخابات
اقرتبــت احلكومــة كثـ ً
املحليــة ،حيــث مل تتجــاوز يف خمالفتهــا لــرط الدوريــة مــدة العــام بالنســبة ملجالــس اهليئــات
املحليــة التــي جــرت فيهــا االنتخابــات ( %61مــن املواطــن الفلســطيني) ،وبحســب هــذا
املــؤرش يبــدو َّ
أن هنــاك تقد ًمــا يف االلتــزام بــرط الدوريــة يف االنتخابــات مقارنــة باالنتخابــات
املحليــة التــي جــرت يف العــام  ،2012بعــد مــا يقــرب مــن أربــع ســنوات عــى اســتحقاقها.8
ومــن هنــا ،تــرى اهليئــة َّ
أن دوريــة االنتخابــات والتأكــد مــن اجتاهــات إرادة أفــراد اهليئــة املحلية
يف اختيــار مــن يديــر شــؤوهنم املحليــة قــد حتققــت تقري ًبــا لـــ  %61مــن املواطنــن فقــط ،يف
حــن مل تتوفــر الدوريــة يف انتخابــات اهليئــات املحليــة التــي تديــر شــؤون  %39مــن املواطنــن.

 .2-2-4مؤرش عدد القائامت املرتشحة وعدد املرشحني واملرشحات

تقــدم يف انتخابــات العــام  2017الـــ  587قائمــة انتخابيــة مقارنــة بـــ  750قائمــة تقدمــت يف
ـحا
انتخابــات العــام  .2013-2012وبلــغ عــدد املرتشــحني يف هــذه القائــات  4822مرشـ ً
ومرشــحة يف العــام  ،2017مقارنــة بـ  5809مرشــحني ومرشــحات يف العــام .2013-2012
وأظهــرت البيانــات املتوفــرة لــدى جلنــة االنتخابــات َّ
أن نســبة املرشــحات اإلنــاث يف انتخابات
العــام بلغــت  %26مــن العــدد اإلمجــايل للمرشــحني واملرشــحات ،مقارنــة بـــ  %25مرشــحات
إنــاث مــن إمجــايل عــدد املرشــحني يف انتخابــات العــام  2013-2012هــم مــن النســاء.
8

القرار بقانون رقم ( )9لسنة  2008بشأن تعديل قانون اهليئات املحلية رقم  1997الصادر بتاريخ  ،2008/11/13حيث جاء يف املادة 3
منه (استحداث مادة جديدة بعد املادة ( )12من القانون األصيل حتمل الرقم ( )12مكرر ،عىل النحو اآليت:
أ.جيوز ملجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ّ
حل جملس اهليئة املحلية يف احلاالت التالية:
 .1إذا جتاوز أو أخل املجلس بصالحياته املنصوص عليها يف القانون.
 .2انتهاء مدة دورة املجلس.

ب .يعني الوزير جلنة تقوم بمهام املجلس املنحل ملدة أقصاها سنة ،ويصادق جملس الوزراء عليها ،وجتري انتخابات جملس اهليئة املحلية خالل

هذه الفرتة.

ج .جيوز للوزير إقالة رئيس املجلس من رئاسة اهليئة املحلية ،ويصادق جملس الوزراء عىل ذلك ،ويقوم األعضاء بانتخاب رئيس جديد من

بينهم لرئاسة املجلس.
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مــن جهــة أخــرى ،شــهدت انتخابــات هــذا العــام ُّ 2017
ترشــح قائمتني نســويتني ،ومل يشــارك
أي مــن الذكــور .ورغــم َّ
أن هــذه القائــات مل تتجــاوز فيــا حصلــت عليــه ( %1.3و)%6
فيهــا ٌّ
نــص عليهــا القانــون ( ،)%8والتــي تؤهلهــا للحصــول
مــن أصــوات نســبة احلســم التــي ّ
عــى مقاعــد يف جملــس اهليئــة املحليــةّ ،إل َّ
ـورا نوع ًّيــا ملحو ًظــا مقارنــة
أن هــذا األمــر يعــدّ تطـ ً
باالنتخابــات الســابقة التــي متــت يف األعــوام  2005-2004واألعــوام .2013-2012
ومــن هــذه البيانــات املتعلقــة بعــدد املرشــحني واملرشــحات وعــدد القائــات املرتشــحة تــرى
اهليئــة َّ
الت ُّشــح لالنتخابــات مــن الذكــور واإلنــاث
أن هنــاك مشــاركة مناســبة مــن املواطنــن يف َّ
الت ُّشــح ،وصلــت يف حدِّ هــا األعــى إىل ُّ
ترشــح
يف اهليئــات املحليــة التــي أتيحــت فيهــا عمليــة َّ
أي ذكــور ،لكــن مــن
قائمتــن نســويتني بشــكل خالــص ،مل يشــارك يف هاتــن القائمتــن ُّ
جانــب آخــر ،هنــاك انخفــاض يف عــدد القائــات املرتشــحة لالنتخابــات وانخفــاض يف عــدد
املرشــحني يف العــام  2017عنهــم يف انتخابــات العــام .2013-2012

 .3-2-4مؤرشات عدد اهليئات املحلية التي جرت فيها انتخابات واهليئات التي
تأجلت

يف إطــار الضفــة الغربيــة التــي أعلنــت فيهــا االنتخابــات يف العــام  2012و ،2017فقــد أعلــن
عــن إجــراء االنتخابــات يف  391هيئــة حمليــة ،مقارنــة بـــ  358يف العــام  2017هيئــة حمليــة يف
جملســا حمل ًّيــا يف
انتخابــات العــام  .2013-2012وقــد فــاز بالتزكيــة املرشــحون يف (ً )199
انتخابــات العــام  ،2017نظـ ًـرا لعــدم وجــود أكثــر مــن قائمــة انتخابيــة يف تلــك املجالــس ،هذا
جملســا حمل ًّيــا يف انتخابــات األعــوام  2013-2012التــي فــاز املرتشــحون
مقارنــة بـــ (ً )215
أيضــا.
فيهــا بالتزكيــة ً

حتســن ملحــوظ يف نســبة اهليئــات املحليــة التــي جــرت فيهــا انتخابــات
وهــذا األمــر يشــر إىل ّ
هــذا العــام مقارنــة بأعــوام ســابقة ،والســيام  ،2013-2012التــي كانــت تشــهد ظرو ًفــا
سياســية مشــاهبة (االنقســام الســيايس) ،حيــث بلغــت نســبة اهليئــات املحليــة التــي جــرت
فيهــا االنتخابــات هــذا العــام الـــ  ،%49مقارنــة بـــ  %39يف العــام  .2013-2012وانخفضت
يف الوقــت ذاتــه نســبة جمالــس اهليئــات الفائــزة بالتزكيــة مــن  %61يف العــام  2013-2012إىل
 %51يف انتخابــات العــام .2017
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وبلــغ عــدد املجالــس املعينــة يف الضفــة الغربيــة يف أعقــاب انتهــاء انتخابــات العــام ،2017
نظـ ًـرا لعــدم تقــدم قائــات انتخابيــة فيهــا ،الـــ  38جملــس هيئــة حمليــة ،يف ارتفــاع ملحــوظ عــن
العــدد املســجل يف العــام  2013-2012حيــث مل يتجــاوز عــدد اهليئــات التــي عينــت وزارة
احلكــم املحــي جمالســها  14هيئــة حمليــة فقــط.
ومــن ذلــك تــرى اهليئــة َّ
أن مــن اإلجيابيــات التــي يظهرهــا هــذا املــؤرش هــي انخفــاض عــدد
جمالــس اهليئــات املحليــة الفائــزة بالتزكيــة وارتفــاع عــدد اهليئــات التــي جــرت فيهــا انتخابــات
يف هــذا العــام  2017مقارنــة بانتخابــات العــام  .2013-2012لكــن مــن جانــب آخــر ،تــرى
اهليئــة َّ
أن هنــاك ارتفا ًعــا ملحو ًظــا يف عــدد جمالــس اهليئــات املحليــة التــي مل تقــدم فيهــا قائــات
مرتشــحة لالنتخابــات هــذا العــام  ،2017وبالتــايل مل ِ
جترفيهــا انتخابــات ،وجــرى تعيــن
جمالســها مــن اجلهــات احلكوميــة.

الت ُّشح واالنتخاب
 .4-2-4مؤرشات الرقابة اإلدارية والقضائية عىل إعامل حق َّ

الت ُّشــح واالنتخــاب ،اســتقبلت جلنــة
ـق املواطــن يف َّ
يف إطــار رقابتهــا اإلداريــة عــى إنفــاذ حـ ّ
االنتخابــات املركزيــة  102طعنًــا إدار ًّيــا يف مراحــل العمليــة االنتخابيــة املختلفــة التــي جــرت
يف العــام  ،2017يف انخفــاض واضــح عــن عــدد الطعــون اإلداريــة التــي تلقتهــا حــول
انتخابــات العــام  2013-2012والتــي بلغــت  149طعنًــا إدار ًّيــا.
وبعــد مراجعــة جلنــة االنتخابــات للطعــون املذكــورة يف األعــوام  2017و 2013-2012مل
تقبــل جلنــة االنتخابــات أ ًّيــا مــن تلــك الطعــون ،وردهتــا مجيعهــا.

وقــد قدّ مــت للمحاكــم ( )34طعنًــا قضائ ًّيــا عــى قــرارات جلنــة االنتخابــات الصــادرة يف
العــام  ،2017يف انخفــاض واضــح عــن عــدد الطعــون القضائيــة املقدمــة يف انتخابــات العــام
 2013-2012والتــي بلــغ ( )48طعنًــا قضائ ًّيــا .وقــد قبلــت املحكمــة ( )4طعــون قضائيــة
مــن تلــك التــي قدمــت يف العــام  ،2017و( )5طعــون مــن تلــك التــي قدمــت يف العــام
.2013-2012
توزعــت هــذه الطعــون القضائيــة عــى )1( :9منهــا بشــأن التســجيل لالنتخابــات ،و()21
وقــد ّ
9

بحسب مكاملة هاتفية من باحث اهليئة مع األستاذة سهريعابدين /جلنة االنتخابات املركزية بتاريخ  4حزيران .2017
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بالت ُّشــح لالنتخابــات ،و( )12طعنًــا انتخاب ًّيــا متعل ًقــا بنتائــج
طعنًــا قضائ ًّيــا منهــا متعلقــة َّ
العمليــة االنتخابيــة .وممــا قررتــه هــذه الطعــون )1 :إعــادة االقــراع يف بلــدة عناتــا يف حمافظــة
10
ـم
القــدس  )2 ،تغيــر توزيــع حصــة املــرأة يف مدينــة اخلليــل )3 ،إعــادة احتســاب أوراق تـ ّ
إبطاهلــا مــن طاقــم حمطــة اقــراع بلــدة ســيلة الظهــر بمحافظــة جنــن ،مــا أدى إىل تغيــر يف
النتيجــة النهائيــة يف البلــدة.
أمــا االنتخابــات التكميليــة املنعقــدة يف  29متــوز مــن هــذا العــام ،فقد أفــادت جلنــة االنتخابات
يف  31متــوز بأهنــا مل تتل َقــى أيــة اعرتاضــات إداريــة ،كــا مل تقــدم بشــأهنا أيــة طعــون قضائية.
ومــن هــذا املــؤرش ،تــرى اهليئــة َّ
أن النظــام القانــوين قــد أتــاح للمواطــن االعــراض إدار ًّيــا
بالت ُّشــح واالنتخــابَّ ،
وأن املواطــن قــد مــارس هــذا احلــق.
وقضائ ًّيــا عــى القــرارات املتعقلــة َّ
ويبــدو َّ
أن تعديــل القانــون واســتحداث حمكمــة خاصــة بقضايــا االنتخابــات املحلية،إضافــة إىل
تكــرس فهــم أعمــق لنصــوص القانــون ســاهم يف خفــض عــدد الطعــون اإلداريــة والقضائيــة
التــي قدّ مــت يف هــذا العــام  2017مقارنــة بالطعــون املقدمــة يف انتخابــات اهليئــة املحليــة
.2013-2012
مــن جانــب آخــر ،اســتقبلت اهليئــة خــال مراحــل العمليــة االنتخابيــة املختلفــة يف العــام
بالت ُّشــح لالنتخابــات.
 15 ،2017شــكوى ،أغلبهــا ذات عالقــة َّ
مــن جانــب آخــر ،وبمتابعــة اهليئــة ألحــكام املحاكــم الصــادر يف العــام ُ ،2017يالحــظ
َّ
أن تعديــل قانــون انتخــاب اهليئــات املحليــة يف هــذا العــام ،والــذي أنــاط النظــر بالطعــون
االنتخابيــة بمحكمــة واحــدة ،11بعــد ْ
أن كانــت موزعــة عــى حماكــم البدايــة كافــة يف
ـجلتها اهليئــة يف تقريرهــا
املحافظــات ،قــد ســاهم يف جتــاوز عــدد مــن اإلشــكاالت التــي سـ ّ
ا عــن َّ
عــن االنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف العــام  ،2012فضـ ً
أن هــذا التعديــل مل يعالــج
القضايــا القانونيــة املختلفــة األخرى12التــي تســببت يف تناقــض أحــكام املحاكــم يف ذلــك
احلــن ،مثــل تاريــخ بدايــة الطعــن يف القــرارات اإلداريــة الصــادرة عــن جلنــة االنتخابــات أمــام
10

متت إعادة االقرتاع يف جملس بلدي عناتا يف  1متوز .2017

12

للمزيد عن التعديالت املطلوبة عىل قانون انتخاب اهليئات املحلية راجع اجلزئية املتعلقة باملؤرشات اهليكلية (القانونية والسياساتية) يف هذا
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للمزيد راجع القرار بقانون رقم ( )18لسنة  2017املعدل لقانون انتخاب املجالس املحلية رقم ( )10لسنة  ،2005املرفق رقم (.)2
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القضــاء ،وموضــوع التمييــز بــن رشوط ترشــح القائمــة ورشوط ترشــح املرشــح/العضو.
ـجلت اهليئــة طعنًــا تقــدّ م بــه أحــد املرشــحني الــذي اسـتُبعد مــن قائمــة
عــى صعيــد آخــر ،سـ ّ
الفائزيــن يف بلديــة مدينــة اخلليــل بســبب تطبيــق جلنــة االنتخابــات املركزيــة لكوتــة املــرأة ،رغم
أنــه قــد حصــل عــى عــدد أصــوات أعــى مــن األصــوات التــي حصلــت عليهــا املــرأة األخــرة
التــي ح ّلــت حم َّلــه .وأشــار يف طعنــه إىل أنــه (كان واج ًبــا ولزا ًمــا عــى جلنــة االنتخابــات
ـص القانــون توزيــع املــرأة الثالثــة التــي مل َت ُفـ ْـز مــن القائمــة ذات الرقــم االنتخــايب
املركزيــة بنـ ّ
 3واســتبداهلا بالفائــز مــن القائمــة ذاهتــادون الرجــوع إىل القائمــة ذات الرقــم االنتخــايب 2
ّ
وكأن املــرأة الفائــزة بالكوتــا
ـم متثيــل املــرأة فيهــا) ،والتــي م ّثلــت بامــرأة واحــدة.13أي
كونــه تـ ّ
متثــل عب ًئــا جيــب أن حيملــه اجلميــع (مجيــع القائــات الفائــزة) ،وأنــه يتوجــب أن تكــون النســاء
املختــارات للمجلــس البلــدي موزعــات عــى القائــات الفائزةكافــة.
ومــا زاد مــن ســوء هــذا األمــرَّ ،
أن هــذا الفهــم يف التعامــل مــع املــرأة مل يقتــر عــى الطاعــن
الــذي قــدّ م الطعــن ،وإنــا امتــد إىل املحكمــة التــي جــاء يف حكمهــا الــذي حــدد الســؤال
املركــزي يف هــذا الطعــن بأنــهّ :
«إن الســؤال اجلوهــري الــذي بحاجــة إىل إجابــة يف هــذا الطعن:
هــل جلنــة االنتخابــات املركزيــة قامــت بتطبيــق صحيــح للــادة ( )17مــن القانــون األصــي
مــن القوائــم التــي حصلــت عــى نســبة احلســم هليئــة بلديــة اخلليــل بالتســاوي وبمقتضيــات
أيضــا تــرى َّ
أن
عدالــة التوزيــع بتمثيــل املــرأة مــن كافــة القوائــم الفائــزة» ،وكانــت املحكمــة ً
املــرأة عــبء جيــب أن تتحملــه ّ
كل القوائــم الفائــزة ،أو كــا قالــت وفهمــت املحكمــة« :عدالــة
التوزيــع» .وكان جيــب أن يكــون الســؤال الرئيــي هــو :هــل ط ّبقــت جلنــة االنتخابــات الطريقة
التــي رســمها القانــون يف اختيــار النســاء الثــاث الفائــزات؟ وليــس هــل تــم توزيــع النســاء
الفائــزات عــى القائــات الفائــزات؟
أيضــا يف حكــم املحكمــة َّ
أن(جلنــة االنتخابــات املركزيــة مل حتقــق العدالــة بتمثيــل
وممــا جــاء ً
املــرأة يف مجيــع القوائــم الفائــزة) ،وانــه (ال جتــد حمكمتنــا أي مــرر قانــوين للجنــة االنتخابــات
املركزيــة بعــدم متثيــل املــرأة يف القائمــة رقــم  3الوفــاق الوطنــي خليــل الرمحــن ،التــي حصلــت
عــى  4مقاعــد يف حــن قامــت بتمثيــل املــرأة يف القائمــة رقــم  1املســتقبل املســتقلة التــي
13

احلكـم الصـادر عـن حمكمـة قضايـا االنتخابـات يف الطعن املقدم مـن إحدى القوائـم االنتخابيـة يف جملس حملي بلدية اخلليل رقـم 2017/1
بتاريـخ  24أيـار .2017
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حصلــت عــى  3مقاعــد).
وختمــت املحكمــة قرارهــا بأنــه (وعليــه ،وحيــث َّ
إن مقتضيــات العدالــة تقتــي متثيــل املــرأة
وفــق ســانت لوغــي مــن مجيــع القوائــم الفائــزة مــا تيــر ذلــك قانو ًنــا ،وحيــث جتــد املحكمــة
َّ
أن الطعــن املاثــل أســس عــى ذلــك ،فــإن املحكمــة تقــرر وعمـ ً
ا بأحــكام املــادة  5مــن قــرار
جملــس الــوزراء رقــم  3لســنة  2011اخلــاص بنظــام إجــراءات انتخــاب جمالــس اهليئــات
املحليــة إلــزام املطعــون ضدهــا الرابعــة جلنــة االنتخابــات املركزيــة بإعــادة الطاعــن غســان
وحيــد صــري الرجبــي إىل مكــرره الســابع يف القائمــة رقــم  2كتلــة التحــرر الوطنــي والبنــاء
وإعــادة توزيــع متثيــل املــرأة بموجــب قانــون ســانت لوغــي عــى القائمــة رقــم  3الوفــاق
الوطنــي خليــل الرمحــن التــي حصلــت عــى مقاعــد بــا حيقــق متثيــل املــرأة كامــ ً
ا للهيئــة
املحليــة موضــوع الطعــن).
ويف اخلالصــة ،تــرى اهليئــة َّ
أن القانــون اشــرط حصــول املــرأة عــى ثالثــة مقاعــد يف اهليئــات
ـوا ،ومل ينــص القانــون عــى رضورة أن تــوزع
التــي يزيــد عــدد أعضــاء جملســها عــى 13عضـ ً
مقاعــد املــرأة الفائــزة عــى القوائــم الفائــزة.
الت ُّشــح للقائمــة فقــط ،ورشط مــن رشوط
فتمثيــل املــرأة يف القوائــم هــو رشط مــن رشوط َّ
صحــة القائمــة قانون ًّيــا ،وليــس لــه أثــر يف توزيــع مقاعــد املــرأة الح ًقــا ،فــا جيــوز أن ترتشــح
أيــة قائمــة دون أن تراعــي متثيــل املــرأة حســب القانــون .فقــد تكــون النســاء الثــاث الفائــزات
مــن قائمــة واحــدة ،وقــد تكــون موزعــة عــى القائــات الفائــزة املختلفــة ،واألمــر الــذي حيكــم
هــذه املســألة هــي طريقــة «ســانت لوغــي» يف توزيــع املقاعــد.

 .5-2-4مؤرش الرقابة عىل االنتخابات

أفــادت بيانــات جلنــة االنتخابــات املركزيــة أنــه بلــغ عــدد املؤسســات املشــاركة يف االنتخابــات
( )78مؤسســة حمليــة ودوليــة يف انتخابــات العــام  ،2017مقارنــة بـــ  85مؤسســة رقابيــة حمليــة
ودوليــة شــاركت يف الرقابــة عــى انتخابــات العــام .2013-2012
كــا بلــغ عــدد املراقبــن املحليــن والدوليــن  1234يف انتخابــات العــام  ،2017يف انخفــاض
واضــح عــن عــدد املراقبــن الذيــن شــاركوا يف عمليــة الرقابــة عــى االنتخابــات املحليــة التــي
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متــت يف األعــوام  ،2013-2012حيــث بلــغ عددهــم 1940مراق ًبــا.

وبلــغ عــدد الضيــوف املحليــن والدوليــن الذيــن حــروا انتخابــات العــام  2017الـــ 154
ضي ًفــا ،يف ارتفــاع واضــح عــن عــدد الضيــوف الذيــن حــروا االنتخابــات املحليــة التــي
جــرت يف األعــوام  ،2013-2012حيــث مل يــزد عددهــم يف تلــك االنتخابــات عــن 108
ضيــوف.

وهــذا باإلضافــة إىل اعتــاد ( )7300وكيــل للقوائــم املتنافســة يف انتخابــات العــام 2017
مقارنــة بـــ( )5473وكيـ ً
ا يف انتخابــات العــام  ،2013-2012واعتــاد ( )914صحف ًّيــا حمل ًّيــا
ودول ًّيــا يف انتخابــات العــام  ،2017مقارنــة باعتــاد جلنــة االنتخابــات لـــ( )557صحف ًّيــا حمل ًّيا
ودول ًّيــا يف االنتخابــات املحليــة الســابقة يف العــام.2013-2012
ومــن خــال هــذا العــدد مــن املؤسســات الرقابيــة واملراقبــن والضيــوف والصحافــة ووكالء
القائــات املرتشــحة يف االنتخابــات التــي منحــت بطاقــة رقابيــة ،متكنها مــن املراقبــة واإلرشاف
أن مــن شــأنه ْ
عــى االنتخابــات التــي يغطيهــا التقريــر ،تالحــظ اهليئــة َّ
أن يم ِّكــن مــن إعطــاء
الت ُّشــح
وصــف دقيــق للعمليــة االنتخابيــة ومــدى متكينهــا املواطنــن مــن ممارســة ح ِّقهــم يف َّ
واالنتخــاب ،إضافــة إىل أمهيــة هــذا العــدد الكبــر ممــن يفرضــون أشــكاالً خمتلفــة مــن الرقابــة
الت ُّشــح واالقــراع.
عــى أداء املواطــن هلــذا احلــق ويبثــون الثقــة لديــه بســامة إجــراءات َّ

 .3-4مؤرشات النواتج

الت ُّشح واالنتخاب
 .1-3-4مؤرش نسبة املواطنني الذين ُمكِّنوا من ممارسة حقهم يف َّ

بعــد أن قضــت حمكمــة العــدل العليــا يف  3ترشيــن األول  2016بإجــراء االنتخابــات يف الضفــة
الغربيــة ووقفهــا يف قطــاع غــزة إىل موعــد آخــر حيــدد فيــا بعــد ،فقــد ُم ِّكــن  %61مــن املواطنني
وحــرم  %39مــن ســكان دولــة فلســطني مــن
مــن ممارســة ح ِّقهــم يف َّ
الت ُّشــح واالنتخــابُ ،
ممارســة هــذا احلــق.
تــرى اهليئــة َّ
أن يف هــذا املــؤرش تأكيــد ملــا جــاء يف املــؤرش الســابق مــن حرمــان أكثــر مــن ثلــث
الت ُّشــح واالنتخــاب.
املواطنــن مــن ح ِّقهــم يف َّ
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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 .4مؤشرات قياس توفر احلق يف الت ُّ
َّرشح واالنتخاب فـي انتخابات الهيئات احمللية

الت ُّشح واالنتخاب بالفعل
 .2-3-4نسبة املواطنني الذين مارسوا احلق يف َّ

الت ُّشــح واالنتخــاب بحســب املــؤرش
مــن الـــ  %61الذيــن ُمكّنــوا مــن ممارســة حقهــم يف َّ
أعــاه ،مــارس  %33منهــم فقــط هــذا احلــق ،واقرتعــوا يف االنتخابــات املحليــة التــي متــت
يف  13أيــار و 29متــوز مــن العــام  .2017وهــذه النســبة هــي ذاهتــا تقري ًبــا للمواطنــن الذيــن
مارســوا ح َّقهــم يف االنتخــاب يف العــام .2013-2012

ومــن هــذا املــؤرش ،تــرى اهليئــة َّ
أن عــدد َمــن مارســوا ح ّقهــم يف اختيــار مــن يديــرون شــؤوهنم
مل يتجــاوز ثلــث مواطنــي دولــة فلســطني فقــط ،وحــرم نظــام الفــوز بالتزكيــة ثلــث املواطنــن
ـق يف االقــراع واختيــار مــن يمثلهــم.
تقري ًبــا مــن ممارســة احلـ ّ
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 .5نتائج وتوصيات
 .1-5النتائج

من جممل ما جاء يف التقرير تستنتج اهليئة ما يأيت:

	-مـ َّـرت االنتخابــات املحليــة األخــرة التــي انعقــدت يف العــام  2017بإرهاصــات كثــرة
وصلــت إىل حــدِّ وقفهــا يف قطــاع غــزة بقــرار حمكمــة العــدل العليــا يف شــهر ترشيــن األول
ِ
ــم انتخابــات
ــم حتديــد موعــد جديــد هلــا يف  13أيــار  ،2017ومــن َث َّ
 ،2016ومــن َث َّ
تكميليــة لعــدد مــن املجالــس املحليــة األخــرى التــي مل تتــم يف انتخابــات يف ذلــك التاريــخ
املذكــور آن ًفــا ،حيــث جــرت هــذه االنتخابــات التكميليــة يف  29متــوز مــن ذات العــام.

وكانــت االنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف العــام  ،2012ويف ظــل حالــة االنقســام ،قــد
عانــت مــن اإلرهاصــات ذاهتاالتــي عانــت منهــا انتخابــات هــذا العــام ،حيــث حتــدد موعــد
عقدهــا أكثــر مــن مــرة خــال األعــوام .2012-2010
	-ســاهم االنقســام الســيايس يف العــام  2017يف حرمــان مــا يقــرب مــن  %39مــن مواطنــي
الت ُّشــح واالنتخــاب،
األرايض الفلســطينية (مواطنــي قطــاع غــزة) مــن ممارســة حقهــم يف َّ
وهــو متا ًمــا مــا حــدث يف االنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف العــام  2012إىل أن انعقدت
بالفعــل يف  2012و ،2013فضـ ً
ا عــن ارتفــاع عــدد اهليئــات املحليــة الفائــزة بالتزكيــة يف
هــذه االنتخابــات بشــقيها إىل  199هيئــة حمل ّيــة مــن أصــل  391هيئــة حمليــة يف الضفــة
الغربيــة ،أي ّ
أن مواطنــي هــذه اهليئــات مل يقرتعــوا ،ومل حتــدث منافســة حقيقيــة عــى شــغل
مقاعــد جمالــس هــذه اهليئــات .و 159هيئــة حمليــة فقــط التــي جــرت فيهــا عمليــة االقــراع
هــذا العــام ،و 38هيئــة حمليــة مل تتقــدم فيهــا أيــة قوائــم انتخابيــة ،ومل ِ
جترفيهــا انتخابــات.

	-ســادت خــال مراحــل االنتخابــات املختلفــة بيئــة حقوقيــة غــر مواتيــة إلعــال احلــق يف
الرتشــح واالنتخــاب ،وال ســيام يف العــام  2016الــذي ارتفعــت فيــه انتهــاكات احلقــوق
واحلريــات بعامــة ،فرغــم التفــاؤل الــذي بــدأت فيــه التحضــرات لالنتخابــات يف العــام
 ،2016اال ان هــذا العــام انتهــى ومل جتــر فيــه ايــة انتخابــات .اضافــة اىل اهنــا جــرت يف
العــام  2017يف بيئــة واجــواء مل متكــن املواطــن مــن ممارســة حقــه يف الرتشــح واالنتخــاب،
وانعكــس ذلــك يف حرمــان  %39مــن املواطنــن (مواطنــي قطــاع غــزة) مــن ممارســة هــذه
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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احلــق ،ويف ارتفــاع عــدد اهليئــات الفائــزة بالتزكيــة ( %51مــن اهليئــات املحليــة) نتيجــة
عــزوف الكثرييــن عــن الرتشــح ،ويف انخفــاض نســبة املصوتــن يــوم االقــراع ،حيــث
مل تتجــاوز النســبة العامــة لالقــراع  %54ممــن هلــم حــق التصويــت ،ووصلــت يف بعــض
املــدن اىل اقــل مــن .%25

	-ظهــر مــن نتيجــة االنتخابــات املحليــة  2017فــوز  199جملــس حمــي بالتزكيــة ،أي بنســبة
 %51مــن العــدد االمجــايل ،حيــث مل يكــن قــد ترشــح يف انتخابــات هــذه املجالــس ســوى
قائمــة واحــدة .ورغــم َّ
أن اجتــاع أهــل اهليئــة املحليــة عــى قائمــة واحــدة ،للوهلــة األوىل،
ـر عــن درجــة عاليــة مــن التوافــقّ ،إل َّ
أن اســتمرار االنقســام الســيايس يشــرإىل
إنــا قــد يعـ ّ
َّ
أن هــذا التوافــق يف حقيقتــه ومهــي ،وال يعــر عــن توافــق بقــدر مــا يعــر عــن عــزوف
عــن املشــاركة يف أحــد مظاهــر الديمقراطيــة .وهــذا األمــر ذاتــه حــدث يف انتخابــات
عــام  ،2012حيــث فــاز أكثــر مــن  %61مــن جمالــس اهليئــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة
بالتزكيــة ،ومل ِ
جترفيهــا عمليــة اقــراع ،األمــر الــذي منــع املواطنــن الذيــن مل يرغبــوا يف
الت ُّشــح مــن ممارســة حقهــم يف االقــراع.
ممارســة ح ّقهــم يف َّ

هــذا األمــر يظهــر أنــه ورغــم ارتفــاع نســبة اهليئــات التــي جــرت فيهــا عمليــة االقــراع يف
انتخابــات  2017ووصوهلــا إىل  %49مــن إمجــايل عــدد اهليئــات املحليــة يف الضفــة الغربيــة،
مقارنــة بالنســبة املســجلة يف انتخابــات العــام ّ ،)%39( 2012إل َّ
أن العــزوف عــن املشــاركة يف
الت ُّشــح واالنتخــاب ظـ ّـل مرتف ًعــا يف انتخابــات العــام .2017
َّ

	-اقرتبــت نســبة االقــراع يف انتخابــات العــام  2017مــن النســبة التــي ســجلت يف العــام
ّ ،2012إل َّ
أن هــذه النســبة ظلــت منخفضــة مقارنــة باالنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف
األعــوام  2004و 2005والتــي زادت عــن  %70مــن إمجــايل عــدد املواطنــن الذيــن هلــم
حــق االقــراع ،فضـ ً
ا عــن انخفــاض نســبة املشــاركة يف االنتخابــات هــذا العــام يف املــدن
إىل مــا دون الـــ  ،%30وانحــدرت يف إحــدى املــدن إىل مــا دون الـــ ( %20مدينــة نابلــس
مث ـاً) ،هــذا رغــم التحســن يف عــدد املســجلني هلــذا العــام  2017ووصوهلــم حلــوايل 2
مليــون يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مقارنــة بـــ  840أل ًفــا يف العــام  2004و.2005
	-رغــم التعديــل الــذي جــرى عــى قانــون انتخــاب جمالــس اهليئــات املحليــة يف العــام
 ،2017وأنشــاء حمكمــة واحــدة فقــط للنظــر يف الطعــون القضائيةكافــة ،بــدالً مــن حمكمــة
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كل حمافظــةّ ،إل أنــه مل ِ
بدايــة ّ
جترأيــة تعديــات عــى النصــوص القانونيــة التــي جــرت يف
ظلهــا انتخابــات العــام  ،2012وظـ ّـل تاريــخ صــدور قــرار جلنــة االنتخابــات ،وليــس
تاريــخ التبليــغ بالقــرار كبدايــة يف حســاب مــدة الطعــن يف القــرار .ومل تــرا ِع كذلــك يف
حســاب مــدد الطعــن أيــام العطــل الرســمية التــي خت ّللــت مــدة الطعــن ،دون أن يوازيــه
إلــزام املحاكــم بفتــح أبواهبــا أيــام العطــل الرســمية .فض ـ ً
تضمــن القــرار بقانــون
ا عــن ّ
املعــدل املذكــور لشــبهة عــدم الدســتورية؛ نظــرا ألنــه منــح حمكمــة قضايــا االنتخابــات
صالحيــة البــت يف اجلرائــم االنتخابيــة ،رغــم َّ
أن القانــون يعــدّ قــرارات هــذه املحكمــة
هنائيــة ،األمــر الــذي هيــدد املبــدأ الدســتوري باملســاواة أمــام القانــون والقضــاء ،وال ســيام
عندمــا منــح هــذا القانــون حمكمــة االنتخابــات اختصــاص احلكــم يف جرائــم االنتخابــات
األحــكام هنائيــة غــر خاضعــة لالســتئناف والنقــض.

	-ويف ســابقة هــي األوىل مــن نوعهــا ،فقد ترشــح لالنتخابــات املحليــة العــام  2017قائمتان
ـورا ،األوىل يف بلــدة بنــي نعيم-
انتخابيتــان نســويتان بشــكل خالــص ،حيــث مل تتضمــن ذكـ ً
اخلليــل ،والثانيــة يف بلــدة جناتا-بيــت حلــم .ورغــم َّ
أن هاتــن القائمتــن مل حتصــا عــى أية
مقاعــد يف املجالــس املحليــة التــي ترشــحت هلــا ،بــل وحصلــت عــى عــدد متـ ٍ
ـدن مــن
األصــوات املقرتعــة يف اهليئــة املحليــة ( 95مــن إمجــايل عــدد األصــوات املقرتعــة يف بلــدة
بنــي نعيــم والبالغــة  ،7711أي بنســبة  %1تقريبـ ًا فقــط مــن عــدد املقرتعــن .و 129مــن
إمجــايل عــدد األصــوات املقرتعــة يف بلــدة جناتــا /بيــت حلــم والبالغــة  ،1852أي بنســبة
 %6تقريبـ ًاّ ،إل أهنــا تعدّ جتربــة فريــدة مــن نوعهــا ،وتســتحق الثنــاء.

لكــن مــن جانــب آخــر ،تكشــف النســب التــي حصلــت عليهــا هــذه القوائــم عــن ضحالــة
اجلهــد الرســمي وغــر الرســمي املبــذول إلقنــاع املجتمــع بالقــدرات التــي تتمتــع هبــا املــرأة
يف إدارة هيئاهتــا املحليــة ،وبالتــايل إقنــاع املجتمــع ،بــا فيــه املــرأة نفســها كمقرتعــة ،بانتخــاب
املــرأة.
كــا يتنــاىف هــذا األمــر مــع هتافــت اجلهــات الرســمية للتوقيــع عــى االتفاقيــات الدوليــة،
والســيام اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة (ســيداو).
	-مل توفــر جلنــة االنتخابــات املركزيــة أيــة معلومــات كافيــة عــن النســاء يف مراحــل العمــل
والت ُّشــح واالقــراع.
االنتخابيــة املختلفــة :التســجيل َّ
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	-مــن جممــل املالحظــات التــي ســجلها مراقبــو اهليئــة خــال يــوم االقــراع ،يالحــظ أنــه مل
تقــع فيهــا أيــة خمالفــات جســيمة يف عمليــة االقــراع تــرر املطالبــة بإبطاهلــا أو الطعــن يف
نزاهتهــا وشــفافيتها .واملالحظــات كافــة التــي ســجلت يف هــذا اليــوم ،مل تصــل إىل احلــدّ
الــذي يمكــن معــه القــول بـ َّ
ـأن املواطــن ُحــرم مــن ح ِّقــه يف االقــراع أو ُفرضــت قيــود عــى
ممارســته هلــذا احلــق.
	-باإلضافة إىل ما ذكر أعاله ،د ّلت املؤرشات التي استخدمتها اهليئة يف تقريرها عىل:

1 .1حتقــق رشط الدوريــة يف االنتخابــات املحليــة بالنســبة لـــ %61مــن املواطنــن ،يف حني
الت ُّشــح
مل تتحقــق بالنســبة  %39منهــم ،وظ ّلــوا حمرومــن مــن ممارســة حقهــم يف َّ
واالنتخــاب.
2 .2انخفــض عــدد املرشــحني والقائــات املرتشــحة يف انتخابــات العــام  2017باملقارنــة
مــع املرشــحني والقائــات املرتشــحة يف العــام  ،2013-2012ســوى َّ
أن مــا يم ّيــز
انتخابــات هــذا العــام هــو ترشــح قائمتــن نســويتني دون اشــراك الذكــور معهــن.

3 .3هنــاك انخفــاض ملحــوظ يف عــدد املجالــس الفائــزة بالتزكيــة ( %51يف العــام 2017
مقارنــة بـــ  %61يف انتخابــات العــام  ،)2013-2012وارتفــاع يف عــدد اهليئــات التي
جــرت فيهــا عمليــة االقــراع لالنتخابــات.
4 .4انخفــض عــدد االعرتاضــات اإلداريــة والطعــون القضائيــة املقدمــة هــذا العــام
مقارنــة باالعرتاضــات والطعــون التــي قدّ مــت يف العــام .2013-2012

5 .5رغــم ارتفــاع عــدد وكالء القائــات املرشــحة والصحفيــن والضيــوف عــن العــدد
املعتمــد يف انتخابــات ّ ،2013-2012إل َّ
أن عــدد املراقبــن املحليــن والدوليــن
شــهد هــذا العــام تراج ًعــا ملحو ًظــا مــن  1940مراق ًبــا يف العــام  2012إىل 1234
يف العــام .2017

فــإن االســتنتاج العــام النتخابــات  2017هــو أهنــا مل تســهم ألســباب كثــرة يف
ويف اخلتــامّ ،
الت ُّشــح
متكــن املواطــن مــن ممارســة إحــدى صــور الديمقراطيــة احلديثــة ،واملتمثلــة يف حقــه يف َّ
واالنتخــاب واختيــار ممثليــه الذيــن ســيقومون بــإدارة شــؤونه املحليــة .واكتنفتهــا خمالفــات
ـق املواطــن يف املشــاركة السياســية ،كحــق اإلنســان يف اللجــوء
حلقــوق دســتورية ،إىل جانــب حـ ّ
إىل القضــاء وح ّقــه يف بيئــة نظيفــة متوازنــة.
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 .2-5توصيات:

يف إطــار قراءهتــا العامــة للبيئــة االنتخابيــة التــي رافقــت عمليــة االنتخابــات يف األعــوام 2016
الت ُّشــح
و ،2017ومــن أجــل العمــل عــى إعــال احلــق يف املشــاركة السياســية ،والســيام َّ
واالنتخــاب ،وبعــد مالحظتهــا عــدم تنفيــذ اجلهــات الرســمية ألكثــر التوصيــات التــي وردت
يف تقريرهــا املتعلــق باالنتخابــات املحليــة التــي جــرت يف العــام  ،2012تــويص اهليئــة بــا يأيت:
y yرضورة إمتــام إجــراء مصاحلــة حقيقيــة وفاعلــة وصادقــة ُت ِّكــن اجلميــع مــن ممارســة ح ِّقهم
يف اختيــار مــن يمثلوهنــم يف إدارة شــؤوهنم املحليــة ،دون إعاقــات مرئيــة أو ملموســة،
ودون الوصــول إىل فــوز بالتزكيــة ال يعــر عــن حقيقــة الواقــع أو أن يتــم تعيــن أعضــاء
املجلــس املحــي مــن قبــل اجلهــات التنفيذيــة ،وال ســيام يف اهليئــات املحليــة يف قطــاع غــزة
واهليئــات التــي مل جيـ ِ
ـر فيهــا انتخابــات يف الضفــة الغربيــة.
y yإىل أن يتــم إجــراء مصاحلــة سياســية حقيقيــة ،فإنــه مــن الــروري أن تقــوم اجلهــات
ذات العالقــة يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بتذليــل العقبــات السياســية التــي حتــول
دون إجــراء انتخابــات حمليــة يف القطــاع ،ملــا إلجــراء هــذه االنتخابــات مــن أثــر كبــر يف
خلــق بيئــة مواتيــة وهتيئــة الظــروف إلهنــاء فعــي لالنقســام الســيايس ،وإجــراء انتخابــات
رئاســية وترشيعيــة عامــة.
y yمــن أجــل ضــان تنفيــذ عمليــة رقابــة فاعلــة عــى إعــال احلــق يف املشــاركة السياســية
بالت ُّشــح واالنتخــاب ،ومتكــن املؤسســات املختلفــة مــن ممارســة عمليــة رقابــة حقيقيــة
َّ
ومؤثــرة ،فإنــه مــن الــروري العمــل بجــد عــى تنســيق العمــل الرقــايب بــن املؤسســات
الرقابيةكافــة.
y yرضورة ان توفــر اجلهــات الرســمية املختصــة محايــة امنيــة فاعلــة يف كافــة مراحــل العمليــة
االنتخابيــة ،والســيام احلاميــة الالزمــة للمرشــحني مــن أي هتديــدات او اعتــداءات قــد
يتعرضــوا هلــا.
تــم عــى قانــون انتخــاب جمالــس اهليئــات
y yرضورة مراجعــة التعديــل القانــوين الــذي َّ
املحليــة ،واســتكامل العمــل عــى تعديــل األحــكام األخــرى بالشــكل الــذي يضمــن
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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نــص عليهــا القانــون األســايس كح ِّقــه يف
احــرام حقــوق اإلنســان الدســتورية التــي َّ
الت ُّشــح واالنتخــاب وح ّقــه يف اللجــوء إىل
املســاواة أمــام القانــون والقضــاء وح ّقــه يف َّ
القضــاء ،وح ّقــه يف بيئــة نظيفــة ومتوازنــة.
ـم عــى قانــون اهليئــات املحليــة يف عــام
y yرضورة العمــل عــى مراجعــة التعديــل الــذي تـ ّ
الت ُّشــح واالنتخــاب وســمح
 2008والــذي تدخــل يف احلــق الدســتوري للمواطنــن يف َّ
ّ
بحــل جملــس اهليئــة املحليــة الــذي جتــاوز القانــون أو انتهــت مدتــه،
ملجلــس الــوزراء
وســمح لوزيــر احلكــم املحــي بإقالــة رئيــس املجلــس املحــي مــن رئاســة اهليئــة املحليــة.

حــق اإلنســان يف بيئــة متوازنــة ونظيفــة واحلفــاظ عــى البيئــة الفلســطينية
y yانطال ًقــا ِمــن ّ
كــا كفلهــا القانــون األســايس للســلطة الوطنيــة الفلســطينية لعــام  ،2002فإنــه مــن
الــروري أن تقــوم جلنــة االنتخابــات املركزيــة بإزالــة ّ
كل مظاهــر الدعايــة االنتخابيــة
التــي اســتخدمت مــن قبــل القوائــم االنتخابيــة وعــى نفقــة تلــك القوائــم ،وعــدم إعــادة
أيــة مبالــغ للقوائــم التــي مل تلتــزم هبــذا الواجــب القانــوين والدســتوري.
y yمــع اإلعــان عــن أيــة انتخابــات حمليــة أو غريهــا ،فإنــه مــن الــروري أن تقــوم اجلهــات
ذات العالقــة بتحديــد القضــاة الذيــن ســيعملون يف حمكمــة االنتخابــات منــذ اإلعــان،
وأن تقــوم هــذه اجلهــات بتنفيــذ رشح تفصيــي لقوانــن االنتخابــات واألنظمــة االنتخابيــة
التــي حتكــم العمليــة االنتخابيــة ،وطريقــة ســانت لوغــي يف احتســاب املقاعــد وحتديــد
الفائزيــن والفائــزات ،للهيئــات القضائيــة التــي ســتنظر يف الطعــون القضائيــة.
ويف اخلتــام ،تشــكر اهليئــة اجلهــات املختصــة عــى تنفيــذ توصيــة وحيــدة ممــا ذكرتــه يف تقريرهــا
لالنتخابــات املحليــة يف العــام  ،2012وهــي «ختصيــص حمكمــة واحــدة للنظــر يف كافــة
الطعــون االنتخابيــة املقدمــة خــال مراحــل العمليــة االنتخابيــة املختلفــة» يف املحافظاتكافــة،
بعــد أن كان هــذا االختصــاص منعقــدً ا لكافــة حماكــم البدايــة يف املحافظــات ،ونجــم عنــه
اختــاف يف األحــكام رغــم تشــابه الظــروف.
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 .6املرفقات
السياسية-الت ُّشح واالنتخاب:14
 1 -6مرفق رقم ( :)1مؤرشات قياس احلق يف املشاركة
َّ
الرقم
1

املؤرشات

إجــراء انتخابــات املجالــس املحليــة يف موعدهــا (دوريــة
االنتخابــات)

2012

2017

مل يتحقق

تتحقق تقري ًبا
391

2

عــدد اهليئــات املحليــة التــي ُم ّكــن مواطنوهــا مــن ممارســة ح ّقهــم
الت ُّشــح واالنتخــاب
يف َّ

358

4

نســبة املواطنــن الذيــن يتمتعــون باحلــق يف االنتخــاب مــن إمجــايل
عــدد املواطنــن

غري متوفر

1،230،276

%61

%61

%53.8

%53.9

750

587

3

5

عدد املواطنني املسجلني لالنتخابات يف الضفة الغربية

الت ُّشــح واالنتخــاب
نســبة املواطنــن الذيــن مارســوا احلــق يف َّ
بالفعــل

1

6

عدد القوائم املرتشحة لالنتخابات

8

عدد املرشحني لالنتخابات

4878

10

نسبة املرشحات من إمجايل املواطنني املرتشحني

%25

12

عدد املجالس الفائزة بالتزكية

215

199

125

154

7
9

11
13
14
15
16
14

2

إمجايل عدد املرشحني

عدد املرشحات

عدد القوائم النسوية اخلالصة

نسبة املجالس املحلية الفائزة بالتزكية

1612

غري متوفر

0

%61

3

عدد املجالس التي جرت فيها انتخابات

5809

4822

%35

نسبة املجالس التي جرت فيها انتخابات

4

عدد املجالس التي مل ِ
جترفيها انتخابات

14

غري متوفر
%26
2

%51
%39
38

األعــداد املذكــورة يف اجلــدول أعــاه اعتمــدت عــى البيانــات املذكــورة يف :جلنــة االنتخابــات املركزيــة ،تقريــر االنتخابــات املحليــة

( ،2012فلســطني :جلنــة االنتخابــات املركزيــة) .2013 ،وجلنــة االنتخابــات املركزيــة ،تقريــر االنتخابــات املحليــة ( ،2017فلســطني:
جلنــة االنتخابــات املركزيــة).2017 ،
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الرقم
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2012

2017

غري متوفرة

15

عدد الطعون اإلدارية التي قبلت من جلنة االنتخابات

0

0

عدد الطعون القضائية التي قبلتها املحاكم

5

نسبة املجالس املعينة

5

املؤرشات

%4

عدد الشكاوى التي استقبلتها اهليئة

149

عدد الطعون اإلدارية املقدمة للجنة االنتخابات

عدد الطعون القضائية املقدمة للمحاكم

%10
102

48

34

عــدد املؤسســات املشــاركة يف الرقابــة عــى االنتخابــات (حمليــة
ودوليــة)

85

78

عدد الضيوف املعتمدين (حميل ودويل)

108

عدد املراقبني املشاركني املحليني والدوليني،

عدد وكالء القوائم

عدد الصحفيني (حمل ًّيا ودول ًّيا)

1940

1234

5473

7300

غري متوفر

غري متوفر

557

عدد َمن استخدموا مرافق يف االقرتاع
عدد جرائم االنتخابات

4

غري متوفر

154
914

غري متوفر

1

ُقــدّ رت هــذه النســبة باعتبــار َّ
أن مواطنــي قطــاع غــزة يشــكلون  %39مــن عــدد ســكان دولــة فلســطني ،حيــث مل يتــح هلــؤالء املواطنــن

2

هــذا العــدد بحســب مــا صــدر عــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة يف بياناهتــا عــن الكشــف النهائــي للقائــات املرشــحة وللمرشــحني الصــادرة

3

هذه النسبة ناجتة عن قسمة  199هيئة حملية فائزة بالتزكية عىل إمجايل عدد اهليئات املحلية يف الضفة الغربية البالغة  391هيئة حملية.

5

هذه النسبة ناجتة عن قسمة  38هيئة حملية مل ِ
جتر فيها انتخابات عىل إمجايل عدد اهليئات املحلية يف الضفة الغربية البالغة  391هيئة حملية.

4

ممارســة حقهــم يف االنتخــاب.

بتاريــخ  ،2017/7/15 2017/4/29وتقريــر االنتخابــات املحليــة  2012الصــادر عــن جلنــة االنتخابــات يف  30أيلــول .2013
هذه النسبة ناجتة عن قسمة  154هيئة حملية جرت فيها انتخابات إمجايل عدد اهليئات املحلية يف الضفة الغربية البالغة  391هيئة حملية.
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 2-6مرفق رقم ( )2القرار بقانون رقم ( )2لسنة  2017بشأن تعديل قانون انتخاب جمالس
اهليئات املحلية رقم  10لسنة  2005وتعديالته املتعلق بإنشاء حمكمة قضايا االنتخابات املحلية.
رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

اســتناد ًا ألحــكام القانــون األســايس املعــدل لســنة  2003م وتعديالتــه ،ال ســيام أحــكام املــادة ( )43منــه،
وألحــكام قانــون جمالــس اهليئــات املحليــة رقــم ( )10لســنة  2005م وتعديالتــه ،وبعــد االطــاع عــى أحــكام
قانــون الســلطة القضائيــة رقــم ( )1لســنة  2002م ،واالطــاع عــى قانــون تشــكيل املحاكــم النظاميــة رقم ()5
لســنة 2001م وتعديالتــه ،وبنــا ًء عــى تنســيب جملــس الــوزراء بتاريــخ  2017/03/01وعــى الصالحيــات
املخولــة لنــا ،وحتقي ًقــا للمصلحــة العامــة ،وباســم الشــعب العــريب الفلســطيني.
أصدرنا القرار بقانون اآليت:

( مادة )1

يشار إىل قانون انتخاب جمالس اهليئات املحلية رقم ( )10لسنة  2005م وتعديالته ،لغايات إجراء هذا

التعديل بالقانون األصيل.
(مادة )2

يعــدل تعريــف املحكمــة املختصــة الــوارد يف املــادة ( )1مــن التعريفــات يف القانــون األصــي ليصبح عــى النحو
اآليت :املحكمــة املختصــة :حمكمــة قضايــا انتخــاب اهليئــات املحليــة املشــكلة بموجــب هــذا القــرار بقانون.
) مادة)3

1)1تضاف مادة جديدة إىل القانون األصيل حتمل رقم مادة)  )2مكرر وتنص عىل اآليت:

2)2تش ـكّل املحكمــة املختصــة بموجــب مرســوم رئــايس بنــا ًء عــى تنســيب مــن جملــس القضــاء األعــى،
وتتألــف مــن رئيــس مــن قضــاة املحكمــة العليــا ،وأربعــة عــر عضــو ًا مــن قضــاة االســتئناف والبدايــة.
3)3ختتــص املحكمــة بالنظــر يف اســتئناف قــرارات جلنــة االنتخابــات املركزيــة ،والنظــر يف الطعــون بنتائــج
االنتخابــات

4)4يكــون املقــر الرئيــس للمحكمــة يف مدينــة القــدس ،وهلــا أن تتخــذ مقريــن فرعيــن هلــا يف مدينتــي رام
اهلل وغــزة ،وتقســم إىل أربــع هيئــات ثالثيــة ،وتنعقــد كل هيئــة للمحكمــة بحضــور ثالثــة مــن قضاهتــا
برئاســة أعالهــم درجــةْ ،
وإن تســاوت الدرجــات يــرأس اهليئــة أقــدم أعضائهــا وجيــوز لرئيــس املحكمــة
عقــد املحكمــة يف غــر مقراهتــا املذكــورة يف هــذه الفقــرة ،ويتــم التوزيــع املــكاين هليئاهتــا حســبام يقــرره
رئيــس املحكمــة املختصــة.
5)5ال تقبــل طلبــات ولوائــح االســتئناف والطعــن بقــرارات اللجنــة أمــام املحكمــة ،مــا مل تكــن موقعــة مــن
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حمــا ٍم مــزاول ،ويمثــل اللجنــة أمــام املحكمــة حمــا ٍم مــزاول ختتــاره اللجنــة.

6)6تقــدم طلبــات االســتئناف والطعــون لقلــم املحكمــة ضمــن املواعيــد املحــددة يف القانــون األصــي،
ويعــن قلــم للمحكمــة يف ّ
كل مقــر مــن مقــرات انعقادهــا ،وتفصــل املحكمــة يف طلبــات االســتئناف
والطعــون ضمــن املــدد املقــررة يف القانــون األصــي.
7)7ال جيــوز تأجيــل املحاكمــة وإصــدار احلكــمّ ،إل إذا اقتــى ذلــك رضورة احلفــاظ عــى حــق الدفــاع أو
املصلحــة العامــة ،وال يكــون التأجيــل ألكثــر مــن  48ســاعة.

8)8ختتــص املحكمــة بالنظــر يف خمالفــات وجرائــم االنتخابــات الــواردة يف القانــون األصــي ،ومتثــل النيابــة
العامــة الدعــوى العموميــة واحلــق العــام أمــام املحكمــة فيــا يتعلــق بجرائــم االنتخابــات ،ويكــون
قــرار املحكمــة هنائ ًّيــا ،وخيصــص هلــذا الغــرض طاقــم مــن أعضــاء النيابــة العامــة للمحكمــة بقــرار مــن
النائــب العــام لدولــة فلســطني.
9)9يعفى االستئناف والطعن االنتخايب الذي يقدم بموجب هذا القرار بقانون من الرسوم.

( مادة )4

نص املادة ( )13من القانون األصيلّ ،
وحيل حمله النص اآليت:
يلغى ّ

تكــون قــرارات جلنــة االنتخابــات املركزيــة قابلــة لالســتئناف أمــام املحكمــة خــال مخســة أيــام مــن تاريــخ
صدورهــا ،وتصــدر املحكمــة قرارهــا يف االســتئناف خــال مخســة أيــام مــن تاريــخ تقديمــه ،ويكــون قرارهــا
يف ذلــك هنائ ًّيــا.
(مادة )5

يلغى ُّ
كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
( مادة )6

يعرض هذا القرار بقانون عىل املجلس الترشيعي يف أول جلسة يعقدها إلقراره.

( مادة )7

عــى اجلهــات املختصــة كافــةٌّ ،
كل فيــا خيصــه ،تنفيــذ أحــكام هــذا القــرار بقانــون ،ويعمــل بــه مــن تاريــخ
صــدوره ،وينــر يف اجلريــدة الرســمية.
صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ  2017/01/09ميالدية.
املوافق / 11ربيع الثاين 1438 /هجرية
حممود عباس

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية.
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 ٣-٦مرفق رقم  3قرار جملس الوزراء رقم ( )3لسنة  2011بنظام إجراءات انتخابات جمالس
اهليئات املحلية،

اس��تنا ًدا إىل القانون األســايس املعدل لســنة 2003م وال س��يام املادة ( )70منه ،واس��تنا ًدا إىل قانون انتخاب جمالس
اهليئات املحلية رقم ( )10لســنة 2005م وال س��يام املادة ( )70منه ،واس��تنا ًدا إىل القانون رقم ( )12لسنة 2005م
بتعديــل بعــض أحــكام قانون انتخــاب جمالس اهليئات املحلية رقم ( )10لســنة 2005م وال س��يام املــادة ( )5منه،
وإىل قــرار جملــس الــوزراء رقــم ( )44لســنة 2005م بإصــدار نظــام إجــراءات انتخــاب جمالــس اهليئــات
املحليــة لســنة 2005م ،وبنــاء عــى تنســيب مــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة ،وبنــا ًء عــى مــا أقــره جملــس
الــوزراء يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 2011/03/28م ،وبنــا ًء عــى الصالحيــات املخولــة لنــا قانو ًنــا ،وبنــا ًء
عــى مقتضيــات املصلحــة العامــة.
أصدرنا النظام اآليت:

مادة ( )1تعريفات

يكــون للعبــارات والكلــات اآلتيــة الــواردة يف هــذا النظــام املعــاين املخصصــة هلــا أدنــاه ،مــا مل تــدل القرينــة
عــى خــاف ذلــك:

	yالقانون :قانون انتخاب جمالس اهليئات املحلية رقم ( )10لسنة 2005م وتعديالته.
	yاللجنة :جلنة االنتخابات املركزية.

	yالقائمــة االنتخابيــة :األحــزاب السياســية أو احلــركات أو االئتالفــات أو املجموعــات التــي يشــكلها
الت ُّشــح لالنتخابــات املحليــة.
الت ُّشــح بغــرض َّ
حــق َّ
املواطنــون أصحــاب ّ

	yمتثيــل املــرأة :احلــد األدنــى لتمثيــل املــرأة يف قائمــة املرشــحني املغلقــة للقائمــة االنتخابيــة ومقاعــد جملــس
اهليئــة املحلية.
	yالكوتــا اإلســامية املســيحية :العــدد املخصــص بموجــب املرســوم الرئــايس مــن مقاعــد بعــض اهليئــات
لــكل مــن أصحــاب الديانتــن اإلســامية واملســيحية.
	yسانت لوغي :إحدى طرق احتساب النتائج وتوزيع املقاعد عىل القوائم يف نظام التمثل النسبي.

	yالكشــف املغلــق :كشــف بأســاء املرشــحني مقــدّ م مــن القائمــة االنتخاب ّيــة مرت ًبــا ترتي ًبــا تسلســل ًّيا األول
فالــذي يليــه وفــق ترتيــب القائمــة.
الت ُّشح
مادة ( )2متثيل املرأة يف َّ

1 .1يشــرط لقبــول طلــب ترشــح القائمــة االنتخابيــة التــي يزيــد عــدد مرشــحيها عــى مخســة مرشــحني
يف اهليئــات املحليــة التــي عــدد مقاعدهــا ثالثــة عــر مقعــدً ا أو أقــل ،أن يكــون مــن ضمــن مرشــحيها
امرأتــان كحــدٍّ أدنــى حســب الرتتيــب الــوارد يف قانــون االنتخابــات.
2 .2يشــرط لقبــول طلــب ترشــح القائمــة االنتخابيــة التــي يزيــد عــدد مرشــحيها عــى عــرة مرشــحني يف
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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اهليئــات املحليــة التــي عــدد مقاعدهــا مخســة عــرة مقعــدً ا ،أن يكــون مــن ضمــن مرشــحيها ثــاث
نســاء كحــد أدنــى حســب الرتتيــب الــوارد يف قانــون االنتخابــات.

مادة ( )3الفوز بالتزكية

الت ُّشــح ،ومل يرتشــح ســوى قائمــة واحــدة ،وكان عــدد مرشــحيها مســاو ًيا لعــدد مقاعــد
y yإذا أغلــق بــاب َّ
جملــس اهليئــة املحليــة ،ومســتوف ًيا ال ـكّل مــن كوتــا املــرأة ،والكوتــا اإلســامية املســيحية ،ال يتــم إجــراء
انتخابــات يف تلــك اهليئــة ،وإنــا تفــوز هــذه القائمــة بالتزكيــة.
مادة ( )4توزيع املقاعد

1 .1إذا حصلــت القائمــة عــى عــدد مقاعــد يفــوق عــدد مرشــحيها يف الكشــف املغلــق ،حتــول هــذه املقاعــد
إىل القوائــم التــي تليهــا ،وحســب ترتيــب نواتــج القســمة.

2 .2إذا تســاوت قائمتــان يف نواتــج القســمة عنــد توزيــع املقعــد األول ،جتــري اللجنــة قرعــة لتحديــد القائمــة
التــي ســتحصل عــى املقعــد األول.

مادة ( )5متثيل املرأة يف النتيجة

y yإذا ظهــر -بعــد تطبيــق ســانت لوغــي -وجــود خلــل يف متثيــل املــرأة ،يتــم اســتبدال آخــر مرشــح فائــز
مــن القائمــة احلاصلــة عــى آخــر مقعــد بــأول امــرأة غــر فائــزة مــن القائمــة نفســها ،ويتــم تكــرار
العمليــة حتــى اســتيفاء الكوتــا.
مادة ( )6توزيع املقاعد يف الدوائر ذات الكوتا اإلسالمية املسيحية

 1 .تطبــق اخلطــوات املذكــورة يف طريقــة ســانت لوغــي ،وفــق القانــون ،عنــد توزيــع املقاعــد يف الدوائــر ذات
الكوتا اإلســامية املســيحية.

ـوزع املقاعــد عــى مرشــحي القوائــم وفــق ترتيــب النواتــج حتــى وصــول عــدد املقاعــد للمســلمني أو
2 .2تـ ّ
للمســيحيني إىل احلــد األقــى املخصــص وفــق املرســوم الرئــايس الصــادر هبــذا اخلصــوص.
3 .3يســتبعد املرشــحون املتبقــون مــن الديانــة التــي وصــل عــدد املرشــحني الفائزيــن فيهــا إىل احلــد األقــى
مــن القوائــم كافــة.
4 .4يراع��ى عنـ�د تطبي��ق املــادة ( )5م��ن هذــا النظــام أن تكــون املــرأة املســتبدلة مــن نفــس ديانــة الرجــل
املســتبدل.

5 .5إذا مل يوجــد مــن بــن مرشــحي القائمــة غــر الفائزيــن امــرأة مــن ديانــة آخــر رجــل فائــز ،يتــم اســتبدال
أول امــرأة غــر فائــزة بآخــر رجــل فائــز مــن نفــس ديانتهــا يف القائمــة.
6 .6إذا كانــت ديانــة املرشــحني الفائزيــن مــن غــر ديانــة املرشــحات غــر الفائــزات ،يتــم االنتقال لالســتبدال
مــن القائمــة احلاصلــة عــى املقعــد الــذي يســبق مقعــد تلــك القائمــة لتجــري عمليــة االســتبدال باآلليــة
نفسها .
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مادة ( )7تأجيل االنتخابات

ـرارا بتأجيــل االنتخابــات بنــا ًء عــى طلــب جلنــة االنتخابــات املركزيــة ملــدة ال تزيــد
يصــدر جملــس الــوزراء قـ ً
عــن أربعــة أســابيع يف جملــس أو أكثــر يف احلــاالت اآلتيــة:

y yإذا كان عدد مرشحي القوائم أقل من عدد مقاعد اهليئة.

y yإذا كان عدد املرشحني ال يلبي الكوتا اإلسالمية املسيحية.
مادة ( )8إعادة االنتخابات

ـرارا بإعــادة االنتخابــات بنــا ًء عــى طلــب جلنــة واالنتخابــات املركزيــة خــال شــهر
يصــدر جملــس الــوزراء قـ ً
يف جملــس أو أكثــر إذا ظهــر مــن النتائــج بــأن القوائــم التــي اجتــازت نســبة احلســم ال حيقــق عــدد مرشــحيها
أ ًّي�اـ م��ن البنــد (أ) و/أو البنــد (ب) مــن املــادة ( )7مـ�ن هـ�ذا النظـ�ام.
مادة ( )9التأجيل واإلعادة

تــم تأجي�لـ االنتخابــات وف ًق��ا للــادة ( )7مــن هذــا النظــام ،يتــم إجــراء االنتخابــات مــن بدايــة
y yإذا ّ
الت ُّشــح.
مرحلــة َّ
y yإذا أظهــرت نتائــج االنتخابــات اســتمرار األســباب التــي أدت إىل تأجيلهــا أو إعادهتــا وف ًقــا للمــواد
( )7و( )8منــ ه�ذـا النظــام ،تقــوم وزارة احلكــم املحــي بتعيــن جلنــة إلدارة اهليئــة املحليــة آخــذة بعــن
االعتبــار كوتــا املــرأة والكوتــا اإلســامية املســيحية.
مادة ( )10الشغور

1 .1يف حــال أدى شــغور مركــز أحــد أعضــاء املجلــس بعــد إعــان نتائــج االنتخابــات النهائيــة ،إىل خلــل
يف كوتــا املــرأة ،ومل يوجــد يف القائمــة نســاء غــر فائــزات ،يمــأ الشــاغر برجــل مــن نفــس القائمــة،
ْ
وإن مل يوجــد ،يتــم االنتقــال إىل القائمــة التــي تليهــا يف ناتــج القســمة مــع مراعــاة املحافظــة عــى الكوتــا
اإلســامية املســيحية.
2 .2يف حــال أدى شــغور مركــز أحــد أعضــاء املجلــس ،بعــد إعــان نتائــج االنتخابــات النهائيــة إىل خلــل يف
الكوت��ا اإلسلـامية املسيــحية ،يتـ�م تطبيقــ القواع��د ال��واردة يف املــادة ( )6م��ن ه��ذا النظــامْ ،
وإن مل يوجــد
مرشــح مــن الديانــة ذاهتــا املــراد مــلء الشــاغر هلــا ،يتــم مــلء الشــاغر وف ًقــا لرتتيــب نواتــج القســمة دون
اعتبــار للديانــة.

مادة ( )11اإللغاء

 1 .يلغـ�ى قــرار جملــس الــوزراء رقــم ( )44لســنة 2005م بإصــدار نظــام إجــراءات انتخــاب جمالــس
اهليئــات املحليــة لســنة 2005م.
 2 .يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.
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مادة ( )12الرسيان والنفاذ

عــى اجلهــات املختصــة ُّ
خيصــه -تنفيــذ أحــكام هــذا النظــام ويعمــل بــه مــن تاريــخ نــره يف اجلريــدة
كل فيــا ّالرسمية.

صــدر بمدينــة رام اهلل بتاريــخ  2011/03/28ميالديــة املوافــق /22ربيــع الثــاين 1432 /هجريــة
سالم فياض رئيس الوزراء
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 ٤-٦مرفق رقم  :4املادة  17من قانون انتخاب جمالس اهليئات املحلية رقم  10لسنة 2005
وتعديالته-األحكام املتعلقة بتمثيل املرأة يف جمالس اهليئة املحلية
املادة  17املعدلة:

1 .1يف اهليئــة املحليــة التــي ال يزيــد عــدد مقاعدهــا عــن ثالثــة عــر مقعــدً ا جيــب ّأل يقــل متثيــل املــرأة عــن
مقعديــن:
) أ امرأة واحدة من بني اخلمسة أسامء األوىل يف القائمة
) بامرأة واحدة من بني اخلمسة أسامء التي تيل ذلك.

 2 .يف اهليئــة املحليــة التــي يزيــد عــدد مقاعدهــا عــن ثالثــة عــر مقعــدً ا خيصــص مقعــد للمــرأة مــن بــن
األســاء اخلمســة التــي تــي بنــد (ب) أعــاه.

3 .3يستثنى من أحكام البند ( )1أعاله اهليئات املحلية التي يقل عدد الناخبني فيها وف ًقا للجدول النهائي
للناخبني عن ألف ناخب ،ويف هذا احلال ترتك للقوائم االنتخابية حرية اختيار األماكن املخصصة للمرأة
من بني مرشحيها.

إذا شغر مقعد للمرأة يف جملس اهليئة املحلية ،حتل مكاهنا املرأة التي تليها يف تسلسل املقاعد املخصصة للمرأة يف
نفس القائمة التي اليها .تنتمي إليها».
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منشــورات الهيئـــة
التقاريــر السنويــة
1.1التقرير السنوي األول ،شباط  - 1994حزيران .1995 ،1995
2.2التقرير السنوي الثاني 1 ،متوز  31 - 1995كانون األول .1997 ،1996
3.3التقرير السنوي الثالث 1 ،كانون الثاني  31 - 1997كانون األول .1998 ،1997
4.4التقرير السنوي الرابع 1 ،كانون الثاني  31 - 1998كانون األول .1999 ،1998
5.5التقرير السنوي اخلامس 1 ،كانون الثاني  31 - 1999كانون األول .2000 ،1999
6.6التقرير السنوي السادس 1 ،كانون الثاني  31 - 2000كانون األول .2001 ،2000
7.7التقرير السنوي السابع 1 ،كانون الثاني  31 - 2001كانون األول .2002 ،2001
8.8التقرير السنوي الثامن 1 ،كانون الثاني  31 - 2002كانون األول 2003 ،2002
9.9التقرير السنوي التاسع 1 ،كانون الثاني  31 - 2003كانون األول .2004 ،2003
1010التقرير السنوي العاشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2004كانون األول .2005 ،2004
1111التقرير السنوي احلادي عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2005كانون األول .2006 ،2005
1212التقرير السنوي الثاني عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2006كانون األول .2007 ،2006
1313التقرير السنوي الثالث عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2007كانون األول .2008 ،2007
1414التقرير السنوي الرابع عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2008كانون األول .2009 ،2008
1515التقرير السنوي اخلامس عشر 1 ،كانون الثاني  31 - 2009كانون األول .2010 ،2009
1616التقرير السنوي السادس عشر 1 ،كانون الثاني  31 -2010كانون األول .2011 ،2010
1717التقرير السنوي السابع عشر 1 ،كانون الثاني  31 -2011كانون أول .2012 ،2011
1818التقرير السنوي الثامن عشر 1 ،كانون الثاني  31 -2012كانون أول .2013 ،2012
1919التقرير السنوي التاسع عشر 1 ،كانون الثاني  31 -2013كانون أول .2014 ،2013
2020التقرير السنوي العشرون 1 ،كانون الثاني  31 -2014كانون أول .2015 ،2014
2121التقرير السنوي الواحد والعشرون 1 ،كانون الثاني  31 -2015كانون أول .2016 ،2015
2222التقرير السنوي الثاني والعشرون 1 ،كانون الثاني  31 -201٦كانون أول .201٧ ،2016
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سلسلــة التقاريــر القانونيــة
1.1محمود شاهني ،تقرير حول جلان التحقيق الفلسطينية.1998 ،
2.2أريان الفاصد ،تقرير حول آليات املساءلة وسيادة القانون يف فلسطني.1998 ،
3.3حســن أبــو هنــود ،تقريــر حــول التشــريعات وآليــة س ـنّها يف الســلطة الوطنيـ ــة الفلسطيني ــة «دراس ــة
حتليلي ــة».1998 ،
4.4جبريل محمد ،دراسة حول فاقدي الهوية.1998 ،
5.5عمــار الدويــك ،احلركــة عبــر احلواجــز ،تقريــر حــول تقييــد حريــة حركــة الفلســطينيني يف الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة.1998 ،
6.6قيس جبارين ،تقرير حول جنوح األحداث يف التشريعات الفلسطينية.1998 ،
7.7عيسى أبو شرار (وآخرون) ،مشروع قانون السلطة القضائية :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
8.8زياد عريف (وآخرون) ،قوانني الشرطة يف فلسطني :دراسات ومالحظات نقدية.1998 ،
9.9عزمي الشعيبي (وآخرون) ،قانون املطبوعات والنشر« :دراسات ومالحظات نقد ّية».1999 ،
1010محمود شاهني ،تقرير حول النيابة العامة الفلسطينية.1999 ،
.1999 ,Friedman, The Palestinian Draft Basic Law: Prospects and Potentials Gil1111

1212أريــان الفاصــد ،أصــوات الصمــت :تقريــر حــول حريــة التعبيــر يف ظــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
.1999
1313عزيز كايد ،تقرير حول تداخل الصالحيات يف مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.1999 ،
 بيير شلستروم ،تقرير حول مشروع قانون األحزاب السياسية الفلسطيني.1999 ،1414مصطفــى مرعــي ،احلــق يف جمــع شــمل وإقامــة األطفــال الفلســطينيني ،املمارســة اإلســرائيلية يف ضــوء
معاييــر حقــوق اإلنســان الدوليــة1999 ،
1515حســن أبــو هنــود ،محاكــم العــدل العليــا الفلســطينية ،التطــورات واإلشــكاليات ،واألداء يف مجــال حمايــة
احلقــوق واحلر ّيات.1999 ،
1616أ.د .محمــد علــوان و د .معتصــم مشعشــع ،حقــوق اإلنســان يف قانونــي العقوبــات الفلســطيني واألردنــي،
.1999
1717فراس ملحم (وآخرون) ،اإلطار القانوني للضمان االجتماعي يف فلسطني.1999 ،
1818أ.د .محمــد علــوان (وآخــرون) ،حقــوق اإلنســان يف قوانــن العقوبــات الســارية يف فلســطني «دراســات
ومالحظــات نقديــة».1999 ،
1919عمار الدويك ،عقوبة اإلعدام يف فلسطني بني التشريعات السارية واملعايير الدولية.1999 ،
2020أمينة سلطان ،تقرير حول ممارسة التعذيب يف التحقيق.2000 ،
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان “ديـوان المظالم”
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2121معتز قفيشة ،تقرير حول اجلنسية الفلسطينية.2000 ،
2222مصطفى مرعي ،تقرير حول عملية التشريع يف فلسطني ،اآلليات واألهداف واألولويات.2000 ،
2323مصطفــى مرعــي ،الهيئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــوق املواطــن ،يف ضــوء املعاييــر الدوليــة بشــأن
الهيئــات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان.2000 ،
2424موسى أبو دهيم ،تقرير حول تفتيش املساكن.2000 ،
2525حسني أبو هنود ،تقرير حول نقابة احملامني الفلسطينيني.2000 ،
2626عزيــز كايــد ،تقريــر حــول إشــكالية العالقــة بــن الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة يف الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية.2000 ،
2727جهاد حرب ،تأثير النظام االنتخابي على األداء الرقابي للمجلس التشريعي.2000 ،
2828أ.د .نضال صبري ،اجلوانب املالية والقانونية للموازنة الفلسطينية.2000 ،
2929عزيز كايد ،قراءة يف مشروع الدستور الفلسطيني املؤقت.2000 ،
3030فاتن بوليفة ،تشغيل األطفال بني القانون والواقع.2000 ،
3131عبد الرحيم طه ،تعويـض املتضرريـن ماد ًيا جراء األعمال العدائية خالل انتفاضة األقصى.2001 ،
3232طارق طوقان ،الالمركزية واحلكم احمللي يف فلسطني.2001 ،
3333أ .د .عدنان عمرو ،إبطال القرارات اإلدارية الضارة باألفراد واملوظفني.2001 ،
3434باســم بشــناق ،الرقابــة املاليــة علــى األجهــزة احلكوميــة يف ظــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية (هيئــة
الرقابــة العامــة).2001 ،
3535داود درعــاوي ،جرائــم احلــرب واجلرائــم ضــد اإلنســانية :مســؤولية إســرائيل الدوليــة عــن اجلرائــم خــال
انتفاضــة األقصــى.2001 ،
3636زياد عمرو ،حقوق ذوي االحتياجات اخلاصة يف التشريعات السارية يف فلسطني.2001 ،
3737عزيز كايد ،السلطة التشريعية بني نظام املجلس الواحد ونظام املجلسني.2001 ،
3838حسني أبو هنود ،مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2001 ،
3939موسى أبو دهيم ،التأمينات االجتماعية.2001 ،
4040عزيز كايد ،الرقابة البرملانية على املعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية.2002 ،
4141لؤي عمر ،األوقاف اإلسالمية يف الضفة الغربية.2002 ،
4242باسم بشناق ،الوظيفة العامة يف فلسطني بني القانون واملمارسة.2002 ،
4343عيســى أبــو شــرار ،محمــود شــاهني ،داود درعــاوي ،مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني - ،أوراق
ومالحظــات نقديــة .2001 -
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4444مــازن سيســالم ،أميــن بشــناق ،ســعد شــحيبر ،دليــل احملاكــم النظاميــة يف فلســطني  -علــى ضــوء صــدور
قانــون تشــكيل احملاكــم النظاميــة وقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة.2001 ،
4545معــن ادعيــس ،فاتــن بوليفــة ،ربحــي قطامــش ،رشــا عمارنــة ،حــول قانــون العمــل الفلســطيني اجلديــد
 أوراق عمــل .2002 -4646خالد محمد السباتني ،احلماية القانونية للمستهلك.2002 ،
4747معن ادعيس ،اللوائح التنفيذية للقوانني.2002 ،
4848نزار أيوب ،القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي حلقوق اإلنسان.2003 ،
4949معن ادعيس ،املؤسسات العامة والسلطة التنفيذية الفلسطينية  -اإلشكاليات واحللول.2003 ،
5050باسم بشناق ،التنظيم اإلداري للمحافظات يف فلسطني.2003 ،
5151ناصــر الر ّيــس ،محمــود ح ّمــاد ،عمــار الدويــك ،محمــود شــاهني ،مشــروع قانــون العقوبــات الفلســطيني
 أوراق عمــل.2003 ،5252محمود شاهني ،حول احلقّ يف التنظيم النقابي.2004 ،
5353مصطفى عبد الباقي ،العدالة اجلنائية يف مجال األحداث ،الواقع والطموح.2004 ،
5454بالل البرغوثي ،احلق يف االطالع ،أو (حرية احلصول على املعلومات).2004 ،
5555معني البرغوثي ،عقود االمتياز (حالة شركة االتصاالت الفلسطينية).2004 ،
5656معتــز قفيشــة ،حتديــد عالقــة املؤسســات الوطنيــة حلقــوق اإلنســان بنظــام األمم املتحــدة حلقــوق
اإلنســان ،2004 ،باللغتــن (العربيــة واالجنليزيــة).
5757معن ادعيس ،حول صالحيات جهاز الشرطة.2004 ،
5858كلــودي بــارات ،حتليــل قانونــي للــرأي االستشــاري حملكمــة العــدل الدوليــة حــول بنــاء اجلــدار الفاصــل يف
األراضــي الفلســطينية احملتلــة ،2004 ،باللغتــن (العربيــة واالجنليزيــة).
5959معــن البرغوثــي ،حــول املفهــوم القانونــي للرســم (حتليــل للمبــادئ الدســتورية والسياســات التشــريعية)،
.2005
6060د .فتحــي الوحيــدي ،حــول احملكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية يف مشــروع القانــون اخلــاص بهــا،
.2005
6161ثائر أبو بكر ،ضمانات املتهم يف مرحلة التحقيق االبتدائي.2005 ،
6262بهاء الدين السعدي ،الرقابة البرملانية على أداء األجهزة األمنية.2005 ،
6363إبراهيــم شــعبان ،أحمــد قنديــل ،معــن ادعيــس ،ســامي جباريــن ،ماجــد العــاروري ،أوراق قانونيــة،
(االنســحاب مــن قطــاع غــزة ،مراجعــة القوانــن ،واحلريــات األكادمييــة).2006 ،
6464معني البرغوثي ،حول حالة السلطة القضائية ومنظومة العدالة يف العام .2006 ،2005
6565أحمد الغول ،حرية الرأي والتعبير يف املواثيق الدولية والتشريعات احمللية.2006 ،
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6666معــن ادعيــس ،معــن البرغوثــي ،باســم بشــناق ،ســامي جباريــن ،أحمــد الغــول ،صالحيــات رئيــس
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية باملقارنــة مــع صالحيــات مجلــس الــوزراء واملجلــس التشــريعي يف القانون
األساســي (أوراق عمــل).2006 ،
6767سامي جبارين ،حول استغالل النفوذ الوظيفي.2006 ،
6868خديجة حسني نصر ،نظم التأمني الصحي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2007 ،
6969معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية ألحكام التعذيب يف النظام القانوني الفلسطيني.2009 ،
7070صالح موسى ،ياسر عالونة ،مراجعة قانونية ملشروع القانون الصحي الوطني.2009 ،
7171آيــة عمــران ،النيابــة العامــة الفلســطينية وفقــا لقانــون اإلجــراءات اجلزائيــة رقــم  3لســنة  2001وقانــون
الســلطة القضائيــة رقــم  1لســنة .2009 ،2002
7272معن شحدة ادعيس ،مراجعة قانونية لعقوبة اإلعدام يف النظام القانوني الفلسطيني.2010 ،
7373ياسر غازي عالونة ،املدافعون عن حقوق اإلنسان -الضمانات القانونية الدولية والوطنية.2010 ،
7474معن شحدة ادعيس ،التوازن بني حقوق امللكية الفكرية واحلق يف الصحة.2010 ،
7575غاندي الربعي ،جهاز املخابرات الفلسطيني وفقا الحكام القانون.2010 ،
7676ياسر غازي عالونة ،فلسطني وعضويتها يف األمم املتحدة.2011 ،
7777معــن شــحدة ادعيــس ،األخطــاء الطبيــة :نحــو حمايــة قانونيــة متوازنــة ألطــراف األخطــاء الطبيــة،
.2012
7878خديجة حسني نصر ،السفاح «قتل الروح».2012 ،
7979ياســر غــازي عالونــة ،االســتحقاقات القانونيــة املترتبــة علــى حصــول فلســطني علــى دولــة مراقــب يف
االمم املتحــدة.2013 ،
8080احمد االشقر ،احلماية القضائية للحقوق واحلريات العامة يف فلسطني.2013 ،
8181غاندي الربعي ،سياسة التجرمي والعقاب يف فلسطني.2013 ،
8282خديجــة حســن نصــر ،تبعــات مصادقــة دولــة فلســطني علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميع اشــكال التمييز
ضد املرأة (سيداو) .2013 ،1979
8383اسالم التميمي ،مراجعة حقوقية حلق االشخاص ذوي االعاقة يف العمل الالئق يف فلسطني.2013 ،
8484معن شحدة دعيس ،نحو نظام قانوني شامل للتحقيق اإلداري يف قضايا األخطاء الطبية.2014 ،
8585معن شحدة دعيس ،العالقة بني حقوق االنسان والفساد2016 ،
8686معن شحدة ادعيس،حقوق األشخاص املنتفعني بخدمات الصحة النفسية يف فلسطني.2017،
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سلسلــة تقاريــر خاصـــة
1.1ال لعدالــة الشــارع ،تقريــر خــاص حــول قضايــا محالــة إلــى محاكــم أمــن الدولــة واحملاكــم العســكرية
بســبب ضغــط الــرأي العــام.2000 ،
2.2السكن املشترك ،مشاكل وحلول مقترحة.2000 ،
3.3االعتقال السياسي من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية خالل عام .2000 ،2000
4.4اجلاهزية الطبية الفلسطينية حلاالت الطوارئ.2000 ،
5.5الدفاع املدني الفلسطيني يف ظل االنتفاضة ،املضمون والتشكيل واألداء.2001 ،
6.6اجلاهزية املجتمعية لتأهيل معوقي االنتفاضة.2001 ،
7.7أداء احملاكم النظامية الفلسطينية خالل انتفاضة األقصى.2001 ،
8.8التأثيــرات الصحيــة والبيئيــة الناجتــة عــن التلــوث بالنفايــات الصلبــة وامليــاه العادمــة يف األراضــي
الفلســطينية.2001 ،
9.9السالمة العامة على الطرق الفلسطينية.2001 ،
1010حول التحقيق والتشريح  -حاالت الوفاة يف السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2001 ،
1111تدميــر املنــازل واملنشــآت اخلاصــة مــن قبــل قــوات االحتــال اإلســرائيلي خــال انتفاضــة األقصــى ،الفتــرة
من .2001 ،2001/8/31 - 2000/9/28
1212األخطاء الطبية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2002 ،
1313سوء استخدام السالح من قبل العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية خالل العام .2002 ،2001
1414ظاهرة أخذ القانون باليد  -أحداث رام اهلل بتاريخ .2002 ،2002/1/31
1515تشكيل اجلمعيات يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية  -بني القانون واملمارسة.2002 ،
1616تبعات االعتداءات اإلسرائيلية على السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية.2002 ،
1717جلان إدارة واإلشراف على االنتخابات العامة.2002 ،
1818معاناة الفلسطينيني على معبري الكرامة ورفح.2002 ،
1919التصرف بأراضي الدولة وإدارتها بني القانون واملمارسة.2003 ،
2020حول تباين أسعار املياه يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2121حــول توزيــع املســاعدات علــى املتضرريــن جــراء االعتــداءات اإلســرائيلية (حالــة محافظتــي جنــن ورفــح)،
.2003
2222تلفزيون فلسطني وقناة فلسطني الفضائية - ،اإلدارة ،التمويل ،والسياسات البرنامجية.2003 ،
June ,Bank West the on Impact its and Wall Separation Israeli The – Annexation Creeping2323
2003
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2424حول إشغال املناصب العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2525حول تعيني املوظفني يف الهيئات احمللية (األسس ،اإلجراءات ،جهات االختصاص).2003 ،
2626حــول ضريبــة األمــاك يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  -قطــاع غــزة ،إشــكاليات وحلــول،
.2003
2727حول معاناة مرضى الفشل الكلوي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2003 ،
2828حول بؤس الرقابة على املستحضرات الصيدالنية يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
2929حول أزمة مياه الشرب يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3030حــول االختفــاء القســري يف أعقــاب االعتقــال أو االختطــاف يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
 ،2004باللغتــن (العربيــة واالجنليزيــة).
3131حول تباين أسعار الكهرباء يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2004 ،
3232حــول إســاءة معاملــة املوقوفــن يف نظــارات املباحــث اجلنائيــة يف محافظــات شــمال الضفــة الغربيــة،
.2004
3333حول دور اجلهات األمنية يف مجال الوظيفة العامة.2004 ،
3434حول حتويالت العالج إلى خارج املؤسسات الطبية احلكومية.2004 ،
3535حــول انتخابــات الهيئــات احملليــة بالضفــة الغربيــة بتاريــخ  ،2004 ،2004/12/23باللغتــن (العربيــة
واالجنليزيــة).
3636حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية والتي جرت بتاريخ .2005 ،2005/1/9
3737حول جاهزية مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطينية.2005 ،
3838ح ـ ــول أداء اللجنــة العليــا لالنتخابــات احملليــة املرحلــة الثانيــة مــن انتخابــات الهيئــات احملليــة
الفلســطينية بتاريــخ .2005 ،2005/5/5
3939قطــاع الزراع ــة الفلسطينــي خالل انتفاضة األقصى (األضرار ،واملساعدات ومعايير تقدميها).2005 ،
4040البيئة يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية (حالة دراسية :محافظة بيت حلم).2005 ،
4141إدارة انتخاب الهيئات احمللية يف املرحلة الثالثة بتاريخ .2005 ،2005/9/29
4242تقريــر حــول االنتخابــات الفلســطينية يف العــام ( 2005االنتخابــات الرئاســية ،االنتخابــات احملليــة،
انتخابــات مجلــس نقابــة احملامــن).2005 ،
4343حول حالة االنفالت األمني وضعف سيادة القانون يف أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية.2005 ،
4444حول عملية االنتخابات التشريعية الثانية التي جرت يف تاريخ .2006 ،2006/1/25
4545بعــد مــرور عــام علــى اإلخــاء اإلســرائيلي لقطــاع غــزة ،اآلثــار القانونيــة لإلخــاء ،إدارة األراضــي املخــاة،
املناطــق املهمشــة.2006 ،
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4646معــن دعيــس ،غانــدي ربعــي ،جنــاح صبــح ،إســام التميمــي ،وليــد الشــيخ ،صــاح عبدالعاطــي ،ياســر
عالونــة ،حســن حالســة ،خلــود جنــم ،حقــوق الطفــل -احلــق يف احلمايــة.2006 ،
4747بهاء السعدي ،حقوق املعوقني يف املجتمع الفلسطيني.2006 ،
4848ياســر عالونــة ،املســؤولية القانونيــة عــن اقتحــام ســلطات االحتــال اإلســرائيلي لســجن أريحــا املركــزي
واختطــاف املعتقلــن السياســيني بتاريــخ .2006 ،2006/3/14
4949معــن البرغوثــي ،جنــاح صبــح ،إســام التميمــي ،مأمــون عتيلــي ،عــاء نــزال ،أثــر إضــراب املوظفــن
العموميــن علــى القطاعــات احليويــة يف فلســطني.2006 ،
5050عائشــة أحمــد ،االنتهــاكات اإلســرائيلية حلقــوق اإلنســان الفلســطيني خــال عــام  ،2006وأثرهــا علــى
أداء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.2007 ،
5151معــن دعيــس ،أحمــد الغــول ،مأمــون عتيلــي ،إســام التميمــي ،أداء هيئــة احلــج والعمــرة يف موســم احلــج
للعــام  1427هــ2006 /م.2007 ،
5252انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف مناطــق الســلطة الوطنيــة علــى ضــوء عمليــات االقتتــال التــي اندلعــت يف
قطــاع غــزة منــذ تاريــخ .2007 ،2007/6/7
5353قطاع غزة بعد االقتتال :احلريات واحلقوق يف غياب سلطة القانون.2007 ،
5454االعتقــاالت يف الضفــة الغربيــة يف أعقــاب اإلعــان عــن حالــة الطــوارئ بتاريــخ ،2007 ،2007/6/14
باللغتــن (العربيــة واإلجنليزيــة).
5555االعتداء على اجلمعيات اخليرية خالل حالة الطوارئ (.2007 ،)2007/7/13 - 6/14
5656حول بدء موسم احلج للعام  1428هـ يف قطاع غزة.2007 ،
5757األوضاع الصحية يف قطاع غزة يف شهر آب .2007 ،2007
5858االعتقاالت خارج نطاق القانون يف قطاع غزة.2007 ،
5959حــول احلريــات اإلعالميــة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية خــال الفتــرة مــن - 6/15
.2007 ،2007/11/30
6060احلــق يف العمــل وتولــي الوظيفــة العامــة (قضيــة إنهــاء عقــود التشــغيل املؤقــت)( ،قضيــة وقــف عقــود
توظيــف وتعيينــات يف الوظيفــة العموميــة).2007 ،
6161يوسف وراسنة ،حول أداء هيئة احلج والعمرة يف موسم احلج لعام 1428هـ2007/م.2008 ،
6262عائشــة احمــد ،حــول أثــر االنتهــاكات اإلســرائيلية يف العــام  2007علــى قــدرة الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية يف حمايــة حقــوق اإلنســان.2008 ،
6363معــن دعيــس ،أحمــد الغــول ،عائشــة أحمــد ،وليــد الشــيخ ،حــول واقــع احلــق يف الصحــة يف أراضــي
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.2008 ،
6464غانــدي ربعــي ،حــول احتجــاز املدنيــن لــدى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية بقــرار مــن هيئــة القضــاء
العســكري.2008 ،
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6565صالح موســى ،ياســر عالونة ،حول واقع احلريات اإلعالمية يف مناطق الســلطة الوطنية الفلســطينية
خالل عام .2008 ،2008
6666صالح موســى ،ياســر عالونة ،حول واقع اجلمعيات اخليرية يف مناطق الســلطة الوطنية الفلســطينية
خالل العام .2008 ،2008
6767عائشــة أحمــد ،أثــر االنتهــاكات اإلســرائيلية يف عــام  2008علــى قــدرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
علــى حمايــة حقــوق اإلنســان.2009 ،
	 68.العــدوان اإلســرائيلي علــى قطــاع غــزة  -جرائــم حــرب وعقوبــات جماعيــة غيــر مســبوقة يف ظــل صمــت
عربــي ودولــي فاضــح.2009 ،
6969صــاح موســى ،آيــة عمــران ،وديانــا بشــير ،حــول واقــع اجلمعيــات اخليريــة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية خــال العــام .2009 ،2009
7070حازم هنية ،احلق يف السكن وإعادة اإلعمار يف قطاع غزة.2010 ،
7171ياســر غــازي عالونــة ،حــول واقــع املستشــفيات احلكوميــة يف مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية،
.2009
7272خديجة حسني ،دور مفتشي العمل يف حماية احلقوق العمالية.2009 ،
7373ياسر غازي عالونة ،إعدام خارج نطاق القانون.2010 ،
7474عائشــة احمــد ،اثــر االنتهــاكات اإلســرائيلية علــى قــدرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى حمايــة
حقــوق اإلنســان.2010 ،
7575غاندي ربعي ،فلسطينيون بال عدالة.2011 ،
7676ياسر غازي عالونة ،احلق يف التجمع السلمي يف مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.2012 ،
7777غاندي ربعي ،ضمانات النساء يف خالفهن مع القانون يف فلسطني.2011 ،
7878حازم هنية ،وفيات األنفاق-حقوق ضائعة.2012 ،
7979معن شحدة دعيس ،االنتخابات احمللية يف العام .2013 ،2012
8080حازم هنية ،جاهزية الدفاع املدني يف قطاع غزة ،الدور واالداء.2012 ،
8181اســام التميمــي ،وحــازم هنيــة ،حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف العمــل الالئــق يف فلســطني (دراســة
ميدانيــة).2013 ،
8282حازم هنية ،األطفال العاملون ،أياد صغيرة  ،وحقوق مهدورة .2014 ،
8383عائشــة أحمــد ،السياســات والقيــود االســرائيلية يف املناطــق املصنفــة «ج» واحلقــوق األساســية للمواطــن
الفلســطيني «احليــاة علــى الهامــش».2014 ،
8484روان فرحات ،احلماية االجتماعية ،برنامج املساعدات النقدية يف وزارة الشؤون االجتماعية.2015 ،
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8585عائشــة أحمــد ،السياســات اإلســرائيلية يف املناطــق املصنفــة ((ج)) معيقــات التنميــة فيهــا وتدخــات
احلكومــة الفلســطينية يف مواجهتهــا ((خطــط وحتديــات)).2016 ،
8686عمار جاموس ،تنظيم دور احلضانة والرقابة عليها .2016
8787حازم هنية ،أوضاع النزيالت يف مراكز اإلصالح والتأهيل يف فلسطني .2017 ،
8888عائشــة احمــد ،املؤسســات العاملــة يف مجــال رصــد وتوثيــق االنتهــاكات اإلســرائيلية واســتخدام االليــات
الدوليــة حلقــوق االنســان.2017 ،
8989طاهر املصري ،احلق يف التعليم واالزمة املالية يف اجلامعات الفلسطينية العامة .2017 ،
9090حازم هنية ،تدخل ّ
الشرطة العسكر َّية يف حل النزاعات املالية يف قطاع غزة.2017 ،
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منشورات الهيئة

سلسلة تقارير تقصــي احلقائـق
1.1نتائــج تقصــي حقائــق حــادث مقتــل الشــاب حســام أبــو عطيــة يف مدينــة رام اهلل بتاريــخ ،2006/6/13
.2006
2.2التحقيــق يف وفــاة املواطنــة منــال صيــدم بتاريــخ  2006/9/21بعــد إجــراء عمليــة تنظيفــات لهــا يف أحــد
املستشــفيات.2007 ،
3.3تقصي حقائق حول حادثة انفجار محطة النبالي للوقود بتاريخ .2007 ،2007/2/8
4.4تقصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل املواطن عزت رشيد حسن.2007 ،
5.5تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ .2007 ،2007/7/24
6.6تقصــي حقائــق حــول وفــاة املواطــن مجــد عبــد العزيــز البرغوثــي يف مقــر حتقيــق املخابــرات العامــة /رام
اهلل بتاريــخ .2008 ،2008/2/22
7.7تقصي حقائق حول وفاة املواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ .2008 ،2008/1/15
8.8تقصي حقائق حول األحداث التي وقعت يف قلقيلية بتاريخ  2009/5/30و.2009 ،2009/6/4
9.9تقصــي حقائــق حــول حادثــة غــرق الطفلــن دراغمــة ومــكاوي يف بــرك ســليمان مبدينــة بيــت حلــم خــال
شــهر نيســان مــن العــام .2009 ،2009
1010تقصي حقائق حول وفاة املواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز األمن الداخلي.2010 ،
1111تقصي حقائق حول وفاة املواطن أسامة منصور يف مقر االستخبارات العسكرية.2013 ،
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سلسلة أدلة تدريبية
1.1غاندي الربعي ،دليل االجراءات اجلزائية.2010 ،
2.2غاندي الربعي ،دليل العدالة اجلنائية لألحداث وفق القواعد الدولية والقوانني الوطنية.2010 ،
3.3صــاح عبــد العاطــي وليلــى مرعــي ،دليــل املــدرب لــدورات تدريبيــة متخصصــة يف مناهضــة عقوبــة
اإلعــدام.2011 ،
4.4غانــدي ربعــي ،دليــل رصــد ضمانــات احملاكمــة العادلــة وفــق القواعــد الدوليــة والقوانــن الوطنيــة يف
فلســطني.2012 ،

سلسلة أوراق سياسات عامة
1.1خديجــة حســن ،ورقــة سياســات حــول القــرار بقانــون رقــم ( )6بشــأن الضمــان
االجتماعــي للعــام .2016
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عناوين مكاتب الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان
«ديوان املظالم»  -فلسطني
املقر الرئيسي

مكتب اجلنوب

رام اهلل  -خلف املجلس التشريعي

اخلليل

مقابل مركز الثالسيميا «أبو قراط»

هاتف+970 2 2960241 /2986958 :

فاكس +970 2 2987211 :ص.ب2264 .
البريد

االلكترونيichr@ichr.ps :

الصفحة

رأس اجلورة  -بجانب دائرة السير
عمارة حريزات  -ط1

هاتف+970 2 2295443 :

فاكس+970 2 2211120 :

االلكترونيةwww.ichr.ps :

بيت حلم
عمارة نزال  -ط - 2فوق البنك العربي
هاتف+970 2 2750549 :

فاكس+970 2 2746885 :

مكتب الوسط

رام اهلل  -رام اهلل التحتا

مكتب غزة والشمال

الرمال  -مقابل املجلس التشريعي

مقابل السفارة األملانية  -عمارة راحة  -ط٦

خلف بنك القدس

فاكس+970 2 2989839 :

فاكس+970 8 2845019 :

مكتب الشمال

مكتب الوسط وجنوب غزة

شارع سفيان  -عمارة اللحام  -ط1

عمارة شبير  -ط1

فاكس+970 9 2366408 :

هاتف+970 8 2060443 :

هاتف+970 2 2989838 :

نابلس

هاتف+970 9 2335668 :

هاتف+970 8 2824438 :

خانيونس  -شارع جمال عبد الناصر
بجوار شركة جوال سابقاً

فاكس+970 8 2062103 :

طولكرم
قرب مستشفى ثابت ثابت  -عمارة دعباس  -ط3
تلفاكس+970 9 2687535 :
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