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 مقدمة

 
تشكل االنتخابات أداة رئيسة لتكريس وترسيخ مبادئ الديمقراطية في المجتمعات البشرية وفي الحيـاة الداخليـة                

وتكمن األهمية الكبيرة لالنتخابات في كونها حقـا للمـواطنين يتـيح لهـم              . الخ...لألحزاب السياسية والنقابات    
ا أداة مهمة للتداول السلمي للسلطة والمحاسبة، بما يخدم تطلعات وطموحات           المشاركة في اختيار ممثليهم وبكونه    

 .األغلبية الشعبية
 . نظرا للحاجة لالرتقاء بمستوى أداء المؤسسات الفلسطينية المختلفـة         ،واالنتخابات هي مطلب شعبي للفلسطينيين    

ها المهم في إعمال حقوق اإلنسـان،       أهمية خاصة، بالنظر إلى دور    ) البلدية(وتكتسب انتخابات المجالس المحلية     
السيما الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إذ يتوقف إعمال كثير من الحقوق على دور المجلس المحلـي،                

وعليه تسهم عمليـة انتخـاب      . وقدرته على تقديم الخدمات، سواء تعلق األمر بتطوير البنية التحتية، أو بالنظافة           
 بطريقة حرة من الجمهور، في تطوير أداء الهيئات المحلية، وضمان اإلشراف المباشـر              أعضاء المجالس البلدية  

 .على إدارتها من قبل أناس مهنيين
 

ومن منطلق األهداف التي رسمها مركز الميزان لحقوق اإلنسان لعمله، والتي من بينها ضمان احترام المعـايير                 
 وتوطيد مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاء، شكلت العمليـة          المقبولة دولياً لحقوق اإلنسان والحريات األساسية     

االنتخابية مثار اهتمام خاص للمركز، السيما في شقها الرقابي، للتأكد من سير العملية االنتخابية بأكبر قدر مـن                  
 .النزاهة والشفافية وضمان احترام القانون

خابية سواء كان ذلك في انتخابات الرئاسـة بـدًء مـن            واستمراراً لدوره المتواصل في الرقابة على العملية االنت       
مرحلة التسجيل وانتهاًء بعملية االقتراع وفرز األصوات وإعالن النتائج، حرص مركز الميزان لحقوق اإلنسـان               
على المشاركة في مراقبة العملية االنتخابية، التي أقرت لعشر بلديات فقط في محافظة غزة، على الـرغم مـن                   

 .سباب التي بررت اجتزاء العملية وإجراءها في عدد محدود من البلدياتتحفّظه على األ
 

وفي هذا السياق لم يكن المركز بحاجة إلعادة تسجيله كهيئة مراقبة محلية، بالنظر إلـى قـرار اللجنـة العليـا                     
.  فلسـطين  –يـة   لالنتخابات المحلية، باعتماد هيئات المراقبة والمراقبين، المسجلين لدى لجنة االنتخابات المركز          

، ورشة عمل دعا لها مجموعة من المراقبين بلغ عـددهم           25/1/2005وعليه نظم المركز، يوم الثالثاء الموافق       
مراقباً، ممن سبق للمركز تدريبهم، بهدف تأهيلهم وإعدادهم للرقابة على االنتخابات، وذلك لوضع خطـة               ) 48(

 . 2005ر، المقرر في السابع والعشرين من شهر يناير للقيام بمراقبة عملية انتخاب الهيئات المحلية العش
وجرى خالل الورشة استعراض أهم الفروق بين الرقابة على االنتخابات الرئاسية، والرقابة على انتخاب مجالس               

كما جرى استعراض لقواعد السلوك، وكيفية التـدخل بتقـديم الشـكاوى الشـفهية              ). البلديات(الهيئات المحلية   
تم توزيع المراقبين على مراكز ومحطات االقتراع، على أن يتولى منسقي االقتراع في المحافظات              والمكتوبة، و 

 .األربع مهمة حلقة االتصال، ومتابعة سير العملية االنتخابية داخل المراكز كافة
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نظمت اللجنة العليا لالنتخابات المحلية وفقا للقرار الصادر عن وزير          
شوبكي بإجراء االنتخابات فـي عشـر       الحكم المحلي السيد جمال ال    

، 27/1/2005دوائر انتخابية، وذلك صباح يوم الخمـيس الموافـق          
وجـرت  . 2004 ديسـمبر    1بتاريخ   الصادر   ،2004لسنة  ) 5(رقم  القانون  ، وتعديالته الواردة في     1996لسنة  

 فـي   المحليـة أعضاء مجالسها   االنتخابات في الوقت المحدد في الدوائر العشر، التي أقر إجراء انتخابات لتجديد             
دائرة بيت حانون في محافظة شمال غزة، ودائرة الزهراء في محافظة غزة، ودوائر دير               :محافظات غزة وهي  

، ودائرتي خزاعة وبني سهيال في محافظـة        )الوسطى(البلح، المغازي، الزوايدة، المصدر في محافظة دير البلح         
 إعالن النتائج صباح اليوم التالي الجمعـة الموافـق          رفح، وتم ة  خانيونس، ودائرتي الشوكة والنصر في محافظ     

28/1/2005.  

وظيفة اإلدارة واإلشراف تناط  وتعديالته،، 1996لسنة ) 5(يئات المحلية رقم  مجالس الهقانون انتخابووفقاً ل
تأخذ نة لقراراتها، بحيث جرى تحديد آلية اتخاذ اللج، و1المحليةالنتخابات لجنة العليا للاعلى االنتخابات المحلية ب

هذه اللجنة قراراتها باألغلبية، وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت لصالحه الرئيس أو رئيس 
 ،2004لسنة ) 5(رقم القانون من ) 3(وتوضيحاً للمهام المنوطة بالجنة العليا، حددت المادة رقم  .الجلسة

 :لصالحيات على النحو اآلتي، هذه المهام وا2004 ديسمبر 1بتاريخ الصادر 
 ألحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة منه يناط بلجنة االنتخابات المركزية ما              إعماالً .1
تعيـين   .ب .اتخاذ اإلجراءات الالزمة كافة، لمباشرة عملية االنتخابات إعداد وتنظيماً وإشرافاً          .أ   :يلي

اإلشراف على إدارة وعمل الطواقم ومكاتب       .ج   .ع والفرز طواقم الدوائر االنتخابية والتسجيل واالقترا    
إصدار بطاقات اعتماد للمـراقبين علـى        .د   .الدوائر االنتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون       

ممارسة أية صالحيات أخرى تناط بهـا        .و   .تحديد مراكز االقتراع   .هـ   .االنتخابات وتسهيل عملهم  
 .نبموجب أحكام هذا القانو

يجوز للجنة االنتخابات المركزية تخويل بعض الصالحيات المذكورة أعاله لجهة اختصاص            .2
  .تراها مناسبة

بـإجراء  بموجب قرار وزير الحكم المحلي، فإن انتخابات مجالس الهيئات المحلية ستجرى علـى مراحـل، و               و
وذلك بعد   لهيئات المحلة قد انتهت،     االنتخابات في دوائر قطاع غزة العشر، تكون المرحلة األولى من انتخابات ا           

 ديسـمبر  23 الضفة الغربية بتـاريخ  فيمحلية هيئة  )26(بق إجراء انتخاب المجالس المحلية، التي شملت   أن س 
2004.   

االنتخاب حق كفله القانون األساسي الفلسطيني وقانون انتخاب الهيئات         
 لسطيني علـى  من القانون األساسي الف   ) 26(المحلية، حيث تنص المادة     

التصويت والترشيح في االنتخابات الختيـار ممثلـين        " ويشمل ذلك خصوصاً     .وجماعاتحق الفلسطينيين أفراداً    
ومن جهة ثانية ينص الفصل الرابع من قانون انتخاب مجـالس           . 2"يتم انتخابهم باالقتراع العام وفقاً للقانون     منهم  

                                                 
اسم لجنة االنتخابات المركزية، التي ن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ، بشأ2004لسنة ) 5(رقم قانون في نص يرد  1

 . تعديل القانونستنتقل إليها صالحيات اللجنة العليا لالنتخابات المحلية بعد عام من تاريخ
 .من القانون األساسي المعدل) 26(الفقرة الثالثة من المادة  2

اإلشراف على االنتخابات 
  القانونيوإطارها

حق االنتخاب والترشيح
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بصورة حرة ومباشـرة وسـرية      وتعديالته على حق االنتخاب      1996لسنة  ) 5(الهيئات المحلية الفلسطينية رقم     
كل فلسطيني بلغ الثامنة عشر من عمره يوم االقتراع، وأن يكـون            ، وعدم جواز التصويت في الوكالة، ل      وفردية

 فاقداً ألهليته القانونيـة،     نال يكو مقيماً ضمن منطقة الهيئة المحلية، التي أدرج اسمه في سجل الناخبين بها، وأن              
 .ق له المشاركة في االقتراع واختيار ممثليه للمجلس المحلييح

، حق الترشيح لعضـوية     1996لسنة  ) 5( المعدِّل لقانون االنتخابات رقم      2004لعام  ) 5(فيما حدد القانون رقم     
 تسجيل المرشحين النتخابات مجالس الهيئات المحليـة         بدء )16( ، حيث حددت المادة   )البلدي(المجلس المحلي   

ربعة وأربعين يوماً من الموعد المعين أصال لالقتراع ويستمر لمدة عشرة أيام وال تقبل طلبات الترشـيح                 قبل أ 
على كـل    قيمة التأمين الواجب     )17(مادة   وحدد ال  .بعد المدة المذكورة إال بقرار من لجنة االنتخابات المركزية        

متداولة لحساب لجنة االنتخابات المركزية تأمينـاً       مبلغ مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة ال         ب دفعهمرشح  
 فيمـا   . أيام من اليوم المحدد لالقتراع      يعاد له في حالة فوزه في االنتخابات أو انسحابه من الترشيح قبل عشرة            

حسب النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنـة االنتخابـات           آلية تقديم طلبات الترشيح، بأنها       )18(مادة  حددت ال 
 خالل المدة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يتضمن طلب الترشيح اسم المرشـح رباعيـاً،                  المركزية

وعمره، وعنوانه في الدائرة االنتخابية المرشح فيها ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين، وأن يكـون مـذيال                  
المركزيـة بتسـجيل طلبـات      تقوم لجنة االنتخابات    على أن     يضمنه اسم وعنوان ممثله المعتمد،     بتوقيعه، وأن 

فيمـا   .الترشيح المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل مرشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لـديها               
، من يحق لهم الترشيح، بأن يستوفوا شرط، أن يكون اسـمه            1996لعام  ) 5(من قانون رقم    ) 24(حددت المادة   

الناخب، وأن ال يكون محكوماً بجنحـة مخلـة بالشـرف أو            مدرجاً في سجل الناخبين، وأن تتوفر فيه شروط         
بجناية، أن ال يكون موظفاً أو مستخدماً في وزارة الحكم المحلي أو أي جهاز من أجهزة األمن العـام، أو فـي                      
مجالس الهيئة أو محامياً لهم، إال إذا قدم استقالته مرفقة بطلب الترشيح، وأن يكون مقيماً ضمن الهيئة المحليـة                   

رشح لمجلسها، وأن ال يكون مرشحاً في دائرة أخرى، وأن يقدم شهادة بدفع جميـع الرسـوم والضـرائب                   الم
، المعدِّل لقانون انتخاب    2004لسنة  ) 5(من قانون رقم    ) 19(فيما عدَّلت المادة    . المستحقة عليه لصالح المجلس   

وفي باب الحـق  . سن الخامسة والعشرينمجالس الهيئات المحلية، المادة المتعلقة بسن الترشح، ليصبح من يبلغ       
 .في الترشح، لم يرصد المركز أية طعون قدمت ضد مرشحين

 
وتوجه الناخبون الفلسطينيون إلـى صـناديق       
االقتراع في الدوائر االنتخابية العشـر صـباح        

المحلية فـي   ، لإلدالء بأصواتهم، في أول انتخابات محلية تشهدها الهيئات          2005 يناير   27يوم الخميس الموافق    
   .محافظات غزة منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية

وتشكل االنتخابات الهيئات المحلية نقلة هامة على طريق البناء الديمقراطي، األمر الذي سوف يسهم فـي رفـع                  
ياً مستوى الخدمات المقدمة للسكان، السيما وأن استمرار عملية التداول على رئاسة وعضوية المجلس البلدي سلم              

 األمر الذي ال يتأتي بطريقة التعيين، وهو مـا كـان            قتراع، سيشكل أداة محاسبة شعبية،    ومن خالل صناديق اال   
، وعلى مدى سني االحتالل الماضية، وأدت باإلضافة إلى جملـة           ةمعموالً بها منذ نشأة السلطة الوطنية الفلسطيني      

 ).البلديات(ات الحكم المحلي من العوامل إلى تدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل هيئ

واسعةبية وحزبية االنتخابات تحظى بمشارآة شع
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وحظيت االنتخابات المحلية بمشاركة واسعة من قبل الناخبين حيث تجاوزت نسبة المشـاركة فـي التصـويت                 
وشهدت االنتخابات المحلية تحوالً من حيث مشاركة القوى السياسية، حيـث           . من إجمالي عدد الناخبين   % 67.8

ح، كل من حركة المقاومة اإلسالمية حماس والجبهـة الشـعبية           شاركت، إلى جانب حركة التحرير الفلسطيني فت      
لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، واالتحاد الديمقراطي الفلسطيني، فيما دعمت حركة الجهاد اإلسـالمي قائمـة               
الوفاء في بلدية دير البلح فقط، األمر الذي عكس نفسه إيجابياً سواء على صعيد المشاركة الشعبية الواسعة فـي                   

خابات، أو على صعيد إشاعة جو من المنافسة الديمقراطية، بين األحزاب السياسية والمرشحين المسـتقلين،               االنت
 . للوصول إلى الناخبين

لسـنة  ) 5(الهيئات المحلية رقـم     مجالس  من قانون انتخاب    ) 31(وفقاً للمادة رقم    
ع وتنتهي قبل    الدعاية االنتخابية قبل أسبوعين من اليوم المحدد لالقترا        تبدأ،  1996

وبناًء على قرار السـيد وزيـر الحكـم         . أربع وعشرين ساعة من ذلك الموعد مع وقف الفعاليات الدعائية كافة          
، فإن الوقت المحـدد للدعايـة       27/1/2004المحلي بإجراء انتخابات الهيئات المحلية في الدوائر العشر، بتاريخ          

 مـن صـباح يـوم       ة وينتهي عند تمام الساعة السـابع      12/1/2005االنتخابية يبدأ من صباح األربعاء الموافق       
 أن أشكال الدعاية االنتخابية تواصلت في        وتشير مالحظات مراقبي المركز إلى     .26/1/2005األربعاء الموافق   

ونستعرض فيما يلـي أبـرز      .  متفرقة حتى خالل عملية االقتراع، األمر الذي يعد تجاوزاً ألحكام القانون           أماكن
 :تي سجلها المركز في هذا السياقالمالحظات ال

استمرت أشكال الدعاية االنتخابية في انتخابات بلدية بيت حانون، حيث جالت سيارة محملَة بمكبرات الصوت                •
جميل محمد عوض   / م شوارع بلدة بيت حانون معلنة انسحاب المرشحين       26/1/2005مساء األربعاء الموافق    

يذكر أن المرشـحين    . مرشحين بعد إغالق باب االنسحاب رسمياً      احمد حسن قنديل، وجاء انسحاب ال      -عاشور
أعلنا انسحابهما لصالح قائمة الشهداء المدعومة من قبل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، ولـم يقتصـر             

 الدعاية،  األمر على إعالن االنسحاب، بل ناشد المرشحين الجمهور دعم قائمة الشهداء، وهذا شكل من أشكال              
 . بعد انقضاء المدة المحددة للدعاية االنتخابيةقانون لحدوثهخالف ال

رصد مراقبو المركز انتشار المواد الدعائية للمرشحين حول وعلى جدران مراكز ومحطات االقتراع قبل بدء                •
العملية وأثنائها، واستجاب موظفو اللجنة العليا النتخاب الهيئات المحلية العتراضاتهم الشفوية جزئيـاً، حيـث               

وهـذا  . حرك بعضهم إلزالة الملصقات الجدارية التي تروج لقوائم المرشحين الحزبية والمرشحين المستقلين           ت
أمر يخالف القانون، وكان يقتضي من اللجنة إزالة كافة أشكال الدعاية وعدم السماح باستمرار بقائهـا علـى                  

 .جدران محطات ومراكز االقتراع الخارجية
) 757(قات وأشكال دعائية أخرى على بوابة وجدران مركزي اقتراع رقم           سجل مراقبو المركز وجود ملص     •

الكائن في مدرسة خليل عويضة االبتدائية      ) 756(الكائن في مدرسة أحمد الشقيري الثانوية بنين، و مركز رقم           
لي وتقدم مراقبو المركز بشكوى شفوية لمسـئو      . في بلدية بيت حانون، األمر الذي وثقه باحثو المركز بالصور         

المركزين، وتقبال الشكوى، وقد أزيلت الملصقات بعد حوالي ساعة من إبداء المالحظة أي عند حوالي الساعة                
 . صباحا8:00ً

سجل مراقبو المركز وجود كافة أشكال الدعاية االنتخابية ولجميع المرشحين، سواء كانوا ضمن قوائم حزبية                •
االقتراع في بيت حانون ولم يسجل أي تحـرك مـن قبـل             أم مستقلين، على البوابات الخارجية لجميع مراكز        

الدعاية االنتخابية
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والحظ مراقبو المركز مبادرة عدد محـدود       . اللجنة العليا، أو أفراد الشرطة المتواجدين لحفظ النظام والقانون        
من أفراد الشرطة الفلسطينية في بعض مراكز االقتراع في بلدية بيت حانون، إلـى منـع مظـاهر الدعايـة                    

 الكائن في مدرسة بيت حـانون االبتدائيـة         753اكز االقتراع نفسها خاصة في مركز رقم        االنتخابية داخل مر  
 ).د(المشتركة 

تحمل ملصقات دعائية داخل ساحة مركز اقتراع رقـم         ) سكودا(رصد مراقبو المركز دخول سيارة من نوع         •
 دون أن تمنعها لجنـة       صباحاً 10:30عند الساعة   ) د( الكائن في مدرسة بيت حانون االبتدائية المشتركة         753

االنتخابات أو الشرطة المتواجدة على البوابة وقد تم التنويه لمسئول المركز ولكن السيارة غـادرت قبـل أن                  
 . يبادر أحد إلخراجها، ووثق المراقبون هذا التجاوز بالصور

ئن فـي   الكـا ) 752(رصد مراقبو المركز دخول أشخاص يحملون مواد دعائية للمرشحين داخل مركز رقم              •
مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات على فترات متباعدة، وتقدم المراقب بمالحظة شفوية لمسئول المركز الذي               

 .كان يقوم في كل مرة بإخراجهم

رصد مراقبو المركز دخول شخص يلبس فانلة طبع عليها مواداً دعائية لصالح قائمة من المرشحين بهـدف                  •
الكائن في مدرسة هايل عبد الحميـد الثانويـة         ) 5012(كز اقتراع رقم    في مر ) 1(االنتخاب داخل محطة رقم     

للبنين، ما دعا مراقب المركز إلى تقديم مالحظة شفوية إلى مسئول المحطة الذي استجاب وأخرجـه خـارج                  
 .المحطة

الكائن في  ) 5012(من مركز اقتراع رقم     ) 1(رصد مراقبو المركز توزيع مواد دعائية على باب محطة رقم            •
 مساًء، سبقه تشويش على باب المحطة نفسـها عنـد           4:45درسة هايل عبد الحميد الثانوية بنين عند الساعة         م

 أن تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية لمسئول المحطة حول هـذه التجـاوزات،              د ظهراً، وبع  12:20الساعة  
 .تحرك على إثرها لوقف التجاوز

ين بتوزيع أوراق على المقترعين مكتـوب عليهـا قـوائم           رصد مراقبو المركز قيام عدد من وكالء المرشح        •
الكائن في مدرسة العائشية األساسية للبنات في بلدية        ) 902(بأسماء مرشحي أحزابهم،  وذلك في المركز رقم         

لمرشحين لألميين والعجزة لحجرات االقتراع     اوكالء  بعضا من   افقة  وسجل في اكثر من مرة مر     هذا  . دير البلح 
 .أكثر من مرة

في مركز تسجيل ناخبي السجل المدني رقم       ) 5(سجل مراقبو المركز حدوث فوضى واحتكاك في محطة رقم           •
الكائن في مدرسة سكينة الثانوية للبنات، حيث هاجمت مجموعة من أنصار إحدى القوائم المحطـة،               ) 5018(

 أن قائمـة مرشـحي أحـد         من مساء اليوم مطالبين بإغالقها، بعد أن نما إلى علمهم          17:30عند تمام الساعة    
 .األحزاب موجودة داخل حجرات االقتراع

 المرشحين مع مناصريهم، داخل محطات االقتراع فـي مركـز رقـم             نرصد مراقبو المركز تواجد عدد م      •
 .ومكثوا فترة) ج(الكائن في مدرسة بنات النصيرات اإلعدادية ) 889(

الكائن في نادي خـدمات     ) 894(مركز رقم   في  ) 1(رصد مراقبو المركز دخول أحد المرشحين محطة رقم          •
قاموا   كما دخل نشطاء يعملون مع مختلف المرشحين و         .المغازي دون أن يحمل بطاقة تشير إلى كونه مرشحاً        

 .بتوزيع أوراق تحمل أسماء المرشحين والقوائم الحزبية داخل المركز وعلى باب المحطة نفسها
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 من ظهراً، احتجاجاً على وجود مـواد دعايـة          13:00الساعة  تقدم مراقب المركز بشكوى شفوية، عند تمام         •
الكائن في نادي خدمات المغازي، وعلى أبواب محطات االقتـراع التابعـة            ) 894(انتخابية داخل مركز رقم     

 .للمركز، واستجاب مسئول المحطة بإزالة مظاهر الدعاية

نـادي خـدمات المغـازي، بـين        الكائن في   ) 894(رصد مراقبو المركز وقوع مصادمات، في مركز رقم          •
وقائمة الشـهيد ياسـر     ) (التغيير واإلصالح التابعة لحركة حماس    ( أشخاص يلبسون فانيالت وقبعات لقائمتي      

 أثار حالة من    ا، وقد انضم عدداً آخر من األشخاص، قدموا من خارج المركز، مم           )عرفات التابعة لحركة فتح   
 داخل سـاحة    ي ووجه فوهته لألعلى محاوالً إطالق النار      وأخرج أحدهم مسدسه الشخص    الفوضى في المركز،  

 .بإغالقهللتهديد  مما استدعى مدير مركز االقتراع، إال أن زمالءه حالوا دون ذلك، مركز انتخابي

رصد مراقبو المركز تواصل أعمال الدعاية االنتخابية في دائرتي خزاعة وبني سهيال االنتخابيتين، طـوال                •
 . ات، حيث جابت السيارات الشوارع، وحملت صوراً للمرشحيناليوم السابق لالنتخاب

رصد مراقبو المركز استمرار أعمال الدعاية االنتخابية داخل المحطات االنتخابية، وانحسارها فـي توزيـع                •
قوائم تحمل أسماء مرشحي أحزاب أو مستقلين، وحث الناخبين على انتخاب قائمة أو مرشح بعينه، وهذا األمر                 

 . محطة في دائرتي خزاعة وبني سهيال) 29(أغلب محطات االقتراع البالغ عددها انطبق على 

رصد مراقبو المركز استمرار أشكال الدعاية االنتخابية المختلفة، داخل الساحات الداخلية لمراكز االقتـراع،               •
حث الناخبين   بدائرة خزاعة، اللذان يشتركان في المدرسة نفسها، كتوزيع األوراق و          953 و 952السيما مركزي 

على اختيار مرشح معين بالكلمات، والهتافات الجماعية وبصوت مرتفع لحث الناخبين على التصويت لمرشح              
 أو قائمة بعينها

رصد مراقبو المركز استمرار أشكال الدعاية االنتخابية المختلفة في دائرتي الشوكة والنصر في محافظة رفح               •
 .من وضع لالفتات والملصقات الجدارية، والكتابة على الجدران، 26/1/2005طوال يوم األربعاء الموافق 

، تواجد مجموعة كبيـرة مـن       27/1/2005رصد مراقبو المركز، منذ ساعات صباح يوم الخميس الموافق           •
مناصري األحزاب السياسية في داخل مراكز االقتراع وعند مداخلها يلبسون رموز مميـزة لقـوائم حزبيـة                 

صد المراقبون انتشار الملصقات الدعائية وبوسترات تحمل صور المرشحين علـى           كما ر . لفصائل ومرشحيها 
، في مراكـز مدرسـة      27/1/2005 صباح يوم الخميس      من 6:45مجموعة من السيارات، وذلك منذ الساعة       

 .غسان العليا في دائرة النصر، ومدرسة الشوكة االبتدائية المشتركة لالجئين في دائرة الشوكة

ركز استمرار وكالء المرشحين واألحزاب بالتأثير على الناخبين، من خالل توزيـع قـوائم              رصد مراقبو الم   •
 . تحمل أسماء مرشحين وقوائم حزبية داخل مراكز االقتراع في دائرتي النصر والشوكة

 صباحاً، دخول مجموعة من أنصار حزب سياسي يرفعون         10:00رصد مراقبو المركز، عند حوالي الساعة        •
، الكائنين في مدرسة الشـوكة      )988(و  ) 989 ( مركزي اقتراع رقم   سطينية ورايات حزبهم داخل   األعالم الفل 

 فـي ذلـك     االبتدائية المشتركة، ولم يمنعهم أحد من دخول المركز، لعدم تواجد الشرطة على مدخل المدرسة             
 . الوقت

، في كـال الـدائرتين    رصد مراقبو المركز تكرر حدوث مشادات بين أنصار األحزاب السياسية والمرشحين             •
 .  وداخل ساحات المدارس، التي اتخذت كمقرات لمراكز االقتراع

 



 27/1/2005   تقرير حول الرقابة على االنتخابات المحلية                                                   
 

 مرآز الميزان لحقوق اإلنسان
 
 

)8(

سجل المركز استمرار الدعاية وعدم توقفها فـي مراكـز          
 االقتراع وحول محطات االقتراع كافة، بدًء من الهتافـات        

 تحمل صـور مرشـحين    إلى حمل مواد دعائيةالتي تحث الناخبين على االقتراع لصالح مرشح أو قائمة بعينها،         
وقوائم حزبية، وارتداء مالبس ذات ألوان تشير إلى قائمة بعينها، ورفع الرايات الحزبية داخل ساحات المدارس                

) 5( انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم       لقانون األمر الذي يعد مخالفاً      قتراع،التي احتضنت مراكز ومحطات اال    
ن أشكال الدعاية االنتخابية قبل فتح مراكز ومحطـات االقتـراع            الذي ينص على حظر أي شكل م       ،1996لسنة  

، التي مـن    جراءاتالتدابير واإل  - في بعض األحيان   – والمركز يسجل عدم اتخاذ اللجنة    . وعشرين ساعة بأربع  
والجدير بالذكر أن   . منع استمرار أشكال الدعاية داخل المراكز وحولها وحول محطات االقتراع أو توقفها           شأنها  

 في حدوث مشاجرات ومشاحنات بين أنصار األحزاب داخـل مراكـز االقتـراع              تمرار أشكال الدعاية ساهم   اس
 .وحولها

ويرى المركز أن سماح اللجنة للمسئولين والشخصيات العامة بزيارة مراكز ومحطات االقتراع ودخولها، مثّـل               
ين إلـى تهديـد مـوظفي محطـات         شكالً من أشكال الدعاية لقائمة أو لحزب، حيث وصل الحد ببعض المرشح           

االقتراع، وحث الناخبين على التصويت لصالحه أو لصالح قائمته، األمر الذي كان يجب حظره، كما حدث فـي                  
انتخابات الرئاسة الفلسطينية، حيث لم يسمح للمرشح بزيارة مراكز ومحطات االقتراع، باستثناء المحطـة التـي              

 .يتبع لها ولإلدالء بصوته فقط
 

 افتتاح المراكز والمحطات أمام الناخبين سارت كما هـو          المركز أن عملية   يؤكد   
 .مخطط لها بشكل عام، إال أن بعض المراكز لم تفتح أبوابها في الوقت المحـدد              

المراكز عن تمام الساعة السابعة كان بسـبب عـدم          أغلب  موظفي اللجنة العليا، فإن تأخير افتتاح       تبرير  ووفقاً ل 
ية الالزمة كاألقالم والصناديق ووضع قوائم أسماء الناخبين وما إلى ذلك، أو عدم انتهـاء               وصول المواد األساس  

 :عليه سيورد التقرير أسماء المراكز التي تأخر افتتاحها عن الساعة السابعة صباحاً. إجراءات البدء في االقتراع
يضة االبتدائية المشـتركة،    الكائن في مدرسة خليل عو    ) 756(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         •

 . صباحا7:15ًأمام المقترعين حتى الساعة 

 ذكـور، أمـام     اإلعداديةالكائن في مدرسة بيت حانون      ) 754(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         •
 .  صباحا7:10ًالمقترعين حتى الساعة 

، أمـام   )د(حـانون االبتدائيـة     الكائن في مدرسة بيت     ) 753(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         •
 . صباحا7:7ًالمقترعين حتى الساعة 

تيال في بلديـة الزهـراء،      االكائن في مدرسة صبرا وش    ) 872(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         •
 .  صباحا7:12ًأمام المقترعين حتى الساعة 

ـ     ) 889(رقم   رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز      • ، أمـام   )ج(يرات اإلعداديـة    الكائن في بنـات النص
  . صباحا7:8المقترعين حتى الساعة 

أمـام   الكائن في مدرسة ذكور دير الـبلح اإلعداديـة،        ) 893(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         •
 .  صباحا7:15المقترعين حتى الساعة 

افتتاح مراآز االقتراع

مالحظات المرآز على الدعاية االنتخابية
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ـ      ) 892(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         • تـأخر   بلح االبتدائيـة،  الكائن في مدرسة بنات دير ال
 .  صباحا7:07ًافتتاحه أمام المقترعين حتى الساعة 

الكائن في مدرسة ذكور المغـازي االبتدائيـة، أمـام          ) 897(رقم   رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز      •
 .  صباحا7:10ًالمقترعين حتى الساعة 

أمـام    ذكور المغـازي اإلعداديـة،  الكائن في مدرسة) 5005(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم    •
 . صباحا7:15ًالمقترعين حتى الساعة 

الكائن في نادي خدمات المغازي، أمام المقترعين حتى        ) 894(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         •
 . صباحا7:10ًالساعة 

 أمـام المقتـرعين     الكائن في بنات المغازي اإلعدادية،    ) 895(رقم   رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز      •
 . صباحا7:05ًحتى الساعة 

 فـي بنـي     االبتدائيةالكائن في مدرسة بنات الفارابي      ) 5010(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         •
 . صباحا7.25ًسهيال، أمام المقترعين حتى الساعة 

ه أمام المقترعين حتـى     تأخر افتتاح  الكائن في مدرسة بنات بني سهيال اإلعدادية للبنات،       ) 5008(مركز رقم    •
 . صباحا7.30ًالساعة 

الكائن في صالة بلدية خزاعة، أمام المقترعين حتـى         ) 5014(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         •
 . صباحا7.10ًالساعة 

أمـام   الكائن في مدرسة ذكور بني سهيال اإلعداديـة،       ) 944(رصد مراقبو المركز تأخر افتتاح مركز رقم         •
 . صباحا7.20ًحتى الساعة المقترعين 

وفيما عدا المراكز الوارد ذكرها أعاله، جرى افتتاح المراكز األخرى وفقاً للوقت المحدد ولم تشهد أي تـأخير،                  
وجرى إتباع اإلجراءات القانونية بعرض الصناديق فارغة أمام المراقبين، ومن ثم إقفالها وتشميعها بالشمع، كما               

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن عدداً من مسئولي المحطات قام بمنع عـدد             . المراقبينجرى عد أوراق االقتراع أمام      
 تواجـد   من مراقبي المركز من دخول مراكز االقتراع لحظة افتتاحها، وذلك لنقص معرفي لـديهم، بضـرورة               

 – بأن المراقبين الذين يحملون بطاقات مراقب محلي الصادرة عـن لجنـة االنتخابـات المركزيـة               المراقبين، و 
وذلك بناَء على قرار اللجنة العليا لالنتخابات المحلية، باعتبار         . ويحق لحاملها االضطالع بمهام المراقبة    فلسطين،  

سارية المفعول ويحق لحاملها االضطالع بمهـام        ،2004 في نهاية ديسمبر     بطاقات المراقبين المنتهية صالحيتها   
 .للجنة العليا لالنتخابات، التزمت باإلجراءات وفقاً للقانون المنظموماعدا المالحظات الواردة آنفاً فإن ا. المراقبة

يئات المحلية قانون انتخابات مجالس الهل ، المعدل2004لسنة ) 5(رقم القانون من ) 23(يذكر أن المادة رقم 
قامه قبل البدء في عملية االقتراع يقوم رئيس مركز االقتراع أو من يقوم م"تنص على ، 1996لسنة ) 5(رقم 

بفتح صندوق االقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكالء المرشحين للتأكد من خلوه ثم يعيد إقفاله وختمه بالشمع 
من قانون انتخاب الهيئات المحلية ) 24( فيما تحدد المادة .األحمر وال يجوز فتحه إال عند البدء بعمليات الفرز
 :وفقاً لما يأتيجراءات المتبعة المعدل نفسه، وقت افتتاح المراكز أمام الناخبين واإل

يتحقق رئيس مركز االقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته من هوية الناخب ومن أن اسمه  .1
  .مدرج في سجل الناخبين بالدائرة االنتخابية التابع لها ويؤشر عليه
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يقوم رئيس مركز االقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته بتسليم الناخب ورقة االقتراع  .2
  .مختومة بخاتم اللجنة وموقعه من رئيسها

يتوجه الناخب بورقة االقتراع إلى المكان المخصص الذي تكفل فيه السرية حيث يقوم  .3
في المربع المعد لذلك في الورقة أمام االسم الذي يختاره وال يجوز له ) X(الناخب بالتأشير بعالمة 

  .التأشير على عدد من المرشحين يتجاوز العدد المطلوب
  .يضع الناخب ورقة االقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من لجنة االقتراع .4
 .يجري شطب اسم الناخب من سجل الناخبين .5
إذا ارتكب الناخب خطا أثناء التأشير على ورقة االقتراع يمكنه تسليمها إلى رئيس مركز  .6

قة القديمة التي يضعها في مغلف االقتراع الذي يسلمه ورقة جديدة بعد التأشير باإللغاء على الور
 .خاص ليسلمها بعد ذلك إلى لجنة االنتخابات المركزية

 
هناك العديد من الشروط الواجب توفرها في مراكز        

 لضـمان   ،ة بالغـة  يمذات أه االقتراع، وهي شروط    
ئيسـاً فـي     كما أنها تلعب دوراً ر     . في المشاركة في االنتخابات    عدم حرمان أي مواطن من المواطنين من حقه       

كما أن هناك شروط ذات عالقة      . تشجيع الكثير من المترددين على التوجه إلى مراكز االقتراع لإلدالء بأصواتهم          
بموائمة المكان لذوي الحاجات الخاصة، وقدرته على استيعاب أعداد المراقبين المحليين والدوليين المسجلين لدى              

 من المعقول اعتماد مراقبين وهيئات مراقبة، وعدم أخذ ذلـك فـي             اللجنة العليا النتخاب الهيئات المحلية، فليس     
 . االعتبار عند اختيار أماكن مراكز ومحطات االقتراع

تميز اختيار األماكن لتكون مقراً لمراكز االقتراع في الدوائر االنتخابية العشر، التي تقـرر تنظـيم االنتخابـات                  
كنية، وسهولة وصول الناخبين إليها، باستثناء مركزي االقتراع        الختيار أعضاء مجالسها، بالقرب من المناطق الس      

وتشمل دائرة الشوكة االنتخابية السكان الذين يقطنون في المنطقة الممتدة من           . في دائرة الشوكة في محافظة رفح     
ز رقم  وتتكون الدائرة االنتخابية من مركزين لالقتراع، المرك       شماالً،   فامعبر رفح جنوباً وحتى شارع معبر صو      

 األمر  .، اتخذا من مدرسة واحدة مقراً لهما وهي مدرسة الشوكة االبتدائية المشتركة           )989(والمركز رقم   ) 988(
 اللجنة العليا النتخاب الهيئات المحليـة     على  كان يجب   أدى إلى وصول الناخبين إلى المركزين بصعوبة، و       الذي  

 بهدف تسهيل وصول الناخبين، وتشـجيعهم علـى         ،مراعاة شرط القرب وسهولة الوصول إلى مراكز االقتراع       
 .المشاركة في التصويت

أما فيما يتعلق بموائمة المباني التي اتخذت مقرات لمحطات ومراكز االقتراع، فقـد سـجل مراقبـو المركـز                   
 :المالحظات التالية

) 5012(سجل مراقبو المركز مالحظة حول اختيار مكان المحطات في مركز ناخبي السجل المـدني رقـم                  •
الكائن في مدرسة هايل عبد الحميد الثانوية بنين، حيث وضعت في الطابق الثاني من مبنـى المدرسـة، مـع                    
مالحظة عدم موائمة البناء للمعّوقين وكبار السن، األمر الذي يحول دون قدرتهم على الوصول إلى محطـات                 

وص لرئيس المركز، إال أن رد رئيس       وأبدى مراقب المركز مالحظته بهذا الخص     . االقتراع لإلدالء بأصواتهم  

مراآز االقتراعى لإسهولة وصول الناخبين 
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المركز كان سلبياً باستحالة نقل المحطات إلى الطوابق األرضية، مبرراً ذلك بعد وجود العـدد الكـافي مـن                   
 .الفصول الدراسية في األسفل

سجل مراقبو المركز مالحظة عامة، كانت مشتركة في كل مراكز ومحطات االقتراع في دائرتـي خزاعـة                  •
ث تواجدت المراكز والمحطات بشكل عام في الطوابق األرضية إال أن هناك درجتـين عنـد                وبني سهيال، حي  

 المعوقين حركياً، األمر الذي كان يجب أخذه في الحسبان ومراعاة الظـروف    دخولمدخل المحطة تحول دون     
 .الخاصة لهذه الفئة من المواطنين

الكائن في مدرسة شـهداء بنـي   ) 945 (سجل مراقبو المركز مالحظة حول مكان تواجد محطات مركز رقم     •
سهيال الثانوية بنات، حيث كانت في الدور األول، ولم يكن البناء موائماً الستقبال المعوقين حركيـاً، كمـا أن                   

 .صعود الساللم يتسبب في معاناة للمرضى وكبار السن
ن في مدرسة عبد الكريم     الكائ) 900(سجل مراقبو المركز مالحظة حول مراكز االقتراع التالية، مركز رقم            •

بنين، حيث وجدت محطات االقتراع في /، الكائن في مدرسة دير البلح األساسية       )901(مركز رقم   العكلوك، و   
الكـائن  ) 890(ومركز رقم   . يمكن للمعوقين دخولها دون مساعدة آخرين      فصول أرضية، بدرجات حجرية ال    

 دراسي أرضي، إال أنه يرتفع      لفي فص ) 1(راع رقم    محطة االقت  في مدرسة ابن رشد األساسية العليا وضعت      
 .عن سطح األرض بخمس درجات
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تعتبر عملية التنظيم واإلعداد الجيد إلجراء االنتخابات، من أهم األسس لنجاح           
وعلى الرغم من تقيـيم المركـز العـام         . العملية االنتخابية، وضمان نزاهتها   

ائجها كانت نزيهة، إال أن مراجعة ما اعترى العملية من مظاهر           للعملية، بأنها كانت حرة وجرت بشفافية وأن نت       
تشّوش شكلت قاسماً مشتركاً بين جميع مراكز االقتراع وبشكل متفاوت، أمر البد منه بهدف تجـاوز الثغـرات                  

عليه نورد حصيلة ما رصده مراقبو المراكز مـن         . والمسببات في المراحل القادمة من انتخابات الهيئات المحلية       
 :حظات سلبية على تنظيم العملية االنتخابيةمال
الكائن في مدرسة عمورية اإلعدادية، تحويـل النـاخبين         ) 891(سجل مراقب مركز الميزان في مركز رقم         •

إلى سجل الناخبين المدني، بالرغم من أن السجل المـدني          ) 3(ممن سجل على بطاقاتهم االنتخابية محطة رقم        
كما رصد المركـز قـدوم نـاخبين        . ناخبين المسجلين في سجالت الناخبين    يجب أن ال يحتوي على أسماء ال      

مسجلين في مراكز انتخابية ال تتبع للمركزين الكائنين في مدرسة عمورية، وتم العثور على أسماء لهـم فـي                   
وهنا يسجل المركز تجاوزاً واضـحاً مـن قبـل          . السجل المدني بالرغم من كونهم مسجلين في سجل الناخبين        

، كما أن تحويل الناخبين المسجلين فـي        )3( العليا، إذ كان يتوجب عليها فتح محطة اقتراع تحمل الرقم            اللجنة
من المركـز نفسـه، أو أولئـك        ) 3(سجل الناخبين سواء ممن يحملون بطاقات تفيد باقتراعهم في محطة رقم            

لى عدم دقـة التعامـل مـع        القادمين من مراكز أخرى إلى السجل المدني والعثور على أسمائهم فيه مؤشر ع            
 .السجل المدني وإمكانية أن يقترع الناخب أكثر من مرة

) 751(في مركـز رقـم      ) 2(و) 1(سجل مراقبو المركز عدم صالحية القاعات التي اتخذت مقراً لمحطتي            •
الكائن في صالة األلعاب في نادي بيت حانون الرياضي، حيث تم الفصل بين المحطتين بساتر قماشي، األمـر                

 .الذي يسهل وقوع خروقات خاصة وأن أحدى حجرات االقتراع كانت مالصقةً للساتر تماماً

، وهو ما سبب تزاحماً     بعض مراكز االقتراع  سجل مراقبو المركز مالصقة المحطات لبعضها البعض داخل          •
 .وتداخالً على مداخل وبوابات المحطات، ما أعاق وصول المسنين، وحملهم عناء االنتظار الطويل

 لـم   - التي كانت في الغالب فصول دراسـية       –سجل مراقبو المركز مالحظة حول ضيق محطات االقتراع          •
تستوعب عدد المراقبين المحليين الكبير، الذي اعتمده اللجنة العليا لالنتخابات المحلية، الذي أوجد نوعـاً مـن                 

في مركـز   ) 1( ففي محطة رقم     .ما أعاق عمل المراقبين أنفسهم على النحو السليم       مالفوضى داخل المحطات    
على  جلوس المراقبين ووكالء المرشحين      أثر مكان الكائن في مدرسة أحمد الشقيري الثانوية بنين        ) 757(رقم  
لعدم سعة القاعة التي اتخذت مقـراً للمحطـة، حيـث           يعود ذلك    من القيام بواجبهم على أكمل وجه، و       تمكنهم

ي أبعدهم عن طاولة موظفي اللجنة، وجعل بعضهم يجلس مقابل          اصطفوا على طول الحائط الغربي للمحطة الذ      
 . االقتراعحجرات

) المستخدمة فـي التصـويت    (رصد مراقبو المركز وجود أخطاء في أسماء المرشحين في الورقة االنتخابية             •
أبـو  (حيث وردت أسماء المرشحين في ورقة التصويت على النحو التالي، أمين عبد الكريم أبو عيدة واألصل                 

 ).سحويل(، ونافذ محمد عبد اهللا سوحيل واألصل )عودة

سجل مراقبو المركز تكرار قيام وكالء المرشحين بمرافقة األميين والمعوقين لمسـاعدتهم فـي التصـويت،                 •
وعلى الرغم من أن القانون يجيز قيام وكيل المرشح بمرافقة األميين أو المعوقين لمرتين فقط، إال أن السـماح                  

م العملية االنتخابيةتنظي
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ود ضوابط للتعرف على تكرار المرافقة، جعل األمر يتكرر أكثر من مرتين في أكثـر مـن                 بذلك مع عدم وج   
 .مركز، دون قدرة على إثبات هذا التجاوز والتقدم بشكوى مكتوبة

الكائن في مدرسة ذكور بيت حانون اإلعدادية إعطـاء         ) 754(في مركز رقم    ) 1(رفض مسئول محطة رقم      •
ن يود تقديمها احتجاجاً على قيام أحد وكالء المرشحين بمساعدة معاق           مراقب مركز الميزان نموذج شكوى كا     
، وبعد اتصال المركز باللجنة لعليا، طلبوا أن يتوجه المراقب إلى           8:30على االنتخاب، وذلك عند تمام الساعة       

  تدخل منسق االتصال وتوجهه إلى مسئول المركز ومن ثم المحطة حصل المراقب            دمسئول المركز نفسه، وبع   
 .على النموذج المذكور وتقدم بشكواه

الكائن في مدرسـة بيـت      ) 755(في مركز اقتراع رقم     ) 1(اعترض مراقب مركز الميزان في محطة رقم         •
حانون اإلعدادية بنات، على تكرار مرافقة أحد األشخاص للناخبين بذريعة أنهم أميـين، واسـتجاب مسـئول                 

 . أن السيدة التي يرافقها ليست أمية وتجيد القراءة والكتابةالمحطة وطرد الشخص المرافق، واتضح فيما بعد 

 بيـت   الكائن في مدرسـة   ) 754(في مركز   ) 1(تدخل مراقب مركز الميزان لدى مسئول محطة اقتراع رقم           •
حانون اإلعدادية ذكور، لمنع ناخب دون سن الثامنة عشر من االنتخاب، واستجاب المسئول وتم منعـه مـن                  

تكرر حاالت سمح فيها لمن هم دون سن الثامنة عشر مـن العمـر       صد مراقبو المركز  ومع ذلك ر  . التصويت
الكائن فـي مدرسـة أحمـد       ) 757(في مركز رقم    ) 2(باالقتراع، وعليه تقدم مراقب المركز في محطة رقم         

. المحطة الشقيري الثانوية بنيين، بشكوى خطية إلى اللجنة العليا لالنتخابات، حيث تم استالمها من قبل مسئول              
وإثر شكوى المركز أصدرت اللجنة تعميماً إلى رؤساء مراكز االقتراع في بيت حانون بمنع من هم دون سن                  

ولكن الذي يسجل على اللجنة العليا تقصيرها في الفحص الجيد لسجالت النـاخبين             . الثامنة عشر من االنتخاب   
 سن الثامنة عشر من العمـر قبـل         وسجالت ناخبي السجل المدني بما يضمن حذف األشخاص ممن هم دون          

وسجل مراقبو المركز تأخر وصول التعميم إلى بعض المراكز ما          . موعد بدء االنتخابات لتالشي هذه األخطاء     
وعلى سبيل المثال ال الحصر، وصل التعميم إلـى مركـز           . أدى إلى تكرار مثل هذه االنتهاكات لنص القانون       

 معه وشطب أسماء من هم أقل من سـن الثامنـة            لاً، وتم التعام   ظهر 12:30عند الساعة   ) 755(اقتراع رقم   
 . منهم قد انتخبوا بالفعل9عشر، وتبين أن 

الكائن في مدرسة بيـت حـانون       ) 754(تهجم أحد وكالء المرشحين باللفظ على مسئول مركز اقتراع رقم            •
الوكيل، وبالفعل خرج بعـد     لى تعليق العمل في المركز لحين خروج        مسئول المركز إ  اإلعدادية ذكور، ما دفع     

 .سمح بدخوله مرة أخرىثم دقائق معدودة، 

 بنـات بشـكوى     اإلعدادية، الكائن في مدرسة بيت حانون       )755(تقدم مراقب المركز في مركز اقتراع رقم         •
ن قبل المـراقبين، وقـد   م) 1(، بسبب حدوث تشويش وفوضى داخل المحطة رقم 10:00شفوية، عند الساعة    

 .تجاوب المسئول وتمكن من التخفيف من حدتها

 صـالح   -قائمة التغييـر واإلصـالح    (سجل مراقب المركز وقوع فوضى ومشادة كالمية بين وكيل حزبي            •
الكائن في مدرسة أحمد الشقيري الثانوية، قام على أثرها المسئول          ) 757(ومسئول مركز اقتراع رقم     ) شحادة

األمور بعد  سويت  لمركز، بعد ذلك دخل العديد من وكالء نفس القائمة محتجين على القرار، ثم              بطرده خارج ا  
  . ولكن بعد أن عمت الفوضى المكانفترة وجيزة
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، الكائن فـي    )754(رصد مراقبو المركز حدوث تزاحم وتشويش وصل حد الفوضى في مركز اقتراع رقم               •
وضع قوائم أسماء الناخبين داخل ممرات المدرسـة وعلـى          مدرسة بيت حانون اإلعدادية ذكور، وذلك بسبب        

أبواب محطات االقتراع، مما أحدث تزاحماً كبيراً على أبواب المحطات أثر على سير عملية االقتراع، وتوجه                
، واقترحـوا   مركز االقتـراع   ومنسق االتصال الميداني في الدائرة باحتجاج شفوي إلى مسئول           المركزمراقب  

كما اتصل منسق االتصال    . م إلى أماكن تبعدها عن أبواب المحطات، إال أنه لم يتخذ أي إجراء            عليه نقل القوائ  
الميداني بمدير دائرة بيت حانون في اللجنة العليا لالنتخابات المحلية هاتفياً، حول الموضـوع نفسـه، ووعـد                 

 .المدير بنقل القوائم، إال أن ذلك لم يحدث

 بنـات المغـازي     الكـائن فـي   ) 895( رقم   مركزفي  ) 1(محطة رقم   اعترض مراقب مراكز الميزان في ال      •
، على دخول شخص وجلوسه داخل محطة االقتراع دون أن يحمل بطاقة تشير إلى حقه في الـدخول                  االبتدائية

كبطاقة مراقب أو وكيل، وبعد استجابة مسئول المحطة، وطلبه من الشخص إبراز بطاقة تمنحه حق الدخول أو                 
 .انه ضابط امن حيث طرد من المحطةبطاقة تشير إلى أن يغادر، أبرز 

كلية فلسطين التقنية   ) 898( رقم   مركز المحلية في    النتخاباتالعليا ل لجنة  رصد مراقبو المركز قيام موظفو ال      •
، وأكد مراقبو   التيار الكهربائي ، بسبب خلل في     قاعة دراسية أخري  ى  لإ من قاعة دراسية     )1( رقم   المحطةلنقل  

 .العملية تمت بشفافية ودون أي خللالمركز أن 

ر شكوى عدد من المواطنين من عدم وجود أسماؤهم في سـجالت النـاخبين، أو               ارصد مراقبو المركز تكر    •
سجالت ناخبي السجل المدني، في دائرتي دير البلح وبيت حانون، األمر الذي ينطوي على حرمانهم من الحق                 

عداد السجالت، كما أشار التقرير في موضع آخر فيمـا يتعلـق            في االقتراع، ويشير إمكانية وجود نقص في إ       
 .بانتخاب من هم دون سن الثامنة عشر

مدرسة دير الـبلح األساسـية      ، الكائن في    )901(في مركز رقم    ) 1(رصد مراقبو المركز في المحطة رقم        •
هـا وفقـا لألصـول      ، السماح لسيدة منقبة بالتصويت دون مطالبتها بالكشف عن وجهها للتحقق من هويت            بنين/

 .القانونية

الكـائن فـي    ) 905(في مركز رقـم     االقتراع  التشويش الكبير، في محطتي     حالة من    رصد مراقبو المركز     •
 نظرا الن جميع ووكالء المرشحين من عائلة واحدة، األمر الـذي شـوش علـى عمـل                  مدرسة ابن زيدون  

 .قب المركزالموظفين لضبط الوضع، رغم تكرر إبداء المالحظات من قبل مرا

 العائشـية   الكائن في مدرسـة   ) 902( رقم   مركزرصد مراقبو المركز تكرر حدوث الفوضى والتشويش في          •
فـي  كما انقطع التيـار الكهربـائي       . داخل محطات االقتراع  دخول المرشحين   تكرر   بسبب   ،األساسية للبنات 

كمـا تكـرر    . محطات االقتراع  داخل    شديدة  مساًء، ما أحدث فوضى    6:35المركز نفسه، عند حوالي الساعة      
 .سير العمليةك إربأثناء عملية الفرز مما خروج ودخول وكالء المرشحين واألحزاب 

، الكائن في مدرسة ذكور دير البلح اإلعدادية لمـدة          )893(رصد مراقبو المركز إغالق مركز االقتراع رقم         •
مسئولين الدخول بسيارته الخاصة مـع      خمس دقائق، بناء على قرار مسئول المركز، وذلك إثر محاولة أحد ال           

 .مرافقيه إلي داخل مركز االقتراع وحدوث مشادات كالمية بين أنصار حزبين سياسيين

رصد مراقبو المركز حالة من الزحام والتشويش في جميع مراكز االقتراع، إال أن األمر تطور إلى درجـة                   •
اإلصالح والتغيير أحمد حرب أحمد الكـرد،       القذف والسب من قبل بعض جمهور الناخبين للمرشح عن قائمة           



 27/1/2005   تقرير حول الرقابة على االنتخابات المحلية                                                   
 

 مرآز الميزان لحقوق اإلنسان
 
 

)15(

األمر الذي دفع مسئول المحطة رقم      مدرسة شهداء دير البلح الثانوية      ، الكائن في    )903(وذلك في المركز رقم     
 .في المركز إلى إغالقها لمدة خمس دقائق) 2(

زاعـة وبنـي    رصد مراقبو المركز تكرر إغالق محطات االقتراع في بعض مراكز االقتراع في دائرتي خ              •
سهيال، وذلك بسبب تصاعد حالة الفوضى إلى شجارات بين الناخبين وبعضهم، وبـين النـاخبين ومسـئولي                 

، الكائن في المدرسـة     )952(بمركز رقم   ) 1(محطة رقم    وفي هذا السياق رصد المراقبون إغالق     . المحطات
 ، صـباحاً  9:28الساعة   حتى 9:25عة  من السا دقائق،  ) 3(االبتدائية المشتركة، في دائرة خزاعة استمر لمدة        

، الكائن في مدرسة شهداء بني سهيال الثانويـة للبنـات، اسـتمر             )945(بمركز رقم   ) 1(محطة رقم    وإغالق
بمركـز رقـم    ) 1(محطة رقـم      مساء، وإغالق  5.55 - 5.27، من الساعة    دقيقة) 30(لمدة  إغالق المحطة   

دقـائق، مـن    ) 5(، استمر إغالق المحطة لمدة      ب و   أتركة  ، الكائن في مدرسة عبسان االبتدائية المش      )942(
  .10.58 – 10.53الساعة 

، الكـائنين فـي     )953(ورقم   )952(رصد مراقبو المركز حالة من التشويش والفوضى في المركزين رقم            •
جـد  المدرسة االبتدائية المشتركة في دائرة خزاعة، الذي كان بالكاد يستطيع الناخب التحرك داخله بسـبب توا               

 .أفراد ال يحق لهم التواجد في المكان

 المركز وجود مسلحين على أبواب عدد من مراكز االقتراع كما هو الحال في مركـزي رقـم                  راقبورصد م  •
 . ، الكائنين في المدرسة االبتدائية المشتركة في دائرة خزاعة)953(ورقم  )952(

المحلية إلى التهديد، كما حدث لمسئول المحطة       رصد مراقبو المركز تعرض موظفي اللجنة العليا لالنتخابات          •
حيث هـدد   .  في المدرسة االبتدائية المشتركة في دائرة خزاعة       ، الكائن )952(في مركز اقتراع رقم     ) 1(رقم  

 - في المحطة نفسـها    -وتعرض موظف التسجيل    . مرشحان بحرق الصناديق إذا حدث هناك تالعب أو غش        
 .الته ضبط طابور الناخبين، أثناء محاوشتائمإلى السباب وال

، الكائن في مدرسة شهداء بني سـهيال        )945(بمركز رقم   ) 1(رصد مراقبو المركز تعرض مسئول المحطة        •
كمـا تعـرض مـواطن      . مساء) 17:10( من أحد المواطنين عند تمام الساعة        ب والشتائم الثانوية للبنات، للسب  

 بوقف العملية االنتخابية في المحطة نفسها، وذلك عنـد تمـام            بالتهديد لموظفي اللجنة العليا لالنتخابات، مهدداً     
 . صباحاً، ما استدعى تدخل الشرطة، التي أخرجته من المكان9.10الساعة 

في مركز االقتـراع رقـم      ) 2( ظهرا تعرض مسئول محطة رقم       1:36 رصد مراقبو المركز، عند الساعة       •
وذلـك  ) أميـة ( للسب والشتم من مرافق لسيدة مسـنة         ، الكائن في مدرسة ذكور بني سهيال اإلعدادية،       )944(

 .نفسها عدة مشكالت مشابهة  وشهدت المحطةلألصول،إلصرار مسئول المحطة على مراقبة العملية وفقاً 

، دخول خمسة أشخاص داخل المحطة، وعبثوا فـي مسـتلزمات           10:53رصد مراقبو المركز، عند الساعة       •
 مدرسة عبسان االبتدائية     في ، الكائن )942(في مركز االقتراع رقم     ) 1(رقم   االقتراع وقلبوا الطاوالت، داخل   

يذكر أن االعتداء جرى على خلفية حدوث مشادة بين قريب لهم داخـل  .  في دائرة بني سهيال  ب و   أالمشتركة  
  .المحطة ومسئول المحطة

 تـراع فـي مركـزي    بزيارة محطـات االق  والشخصيات العامةقيام عدد من المخاتير رصد مراقبو المركز     •
التـي  ) 986(مركز رقـم    ال في   )1(في مدرسة غسان العليا وخصوصاً محطة رقم        ) 987 - 986 (االقتراع

 .اً ظهر12:05 الساعة  وذلك عند تمام بحديث صحفي مصور أمام صندوق االقتراعشهدت إدالء أحد المخاتير
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 في مدرسة   ، الكائنين )988(و  ) 989( مركزيساحة  مسلح ببندقية داخل    شخص  تواجد  رصد مراقبو المركز     •
 . صباحاً وتجوله قرب عدد من محطات االقتراع10:00الشوكة االبتدائية المشتركة وذلك في حوالي الساعة 

 رصد مراقبو المركز تواجد عدد من رجال الشرطة داخل محطات االقتراع أثناء عملية الفرز في مركـزي                 •
كما رصد مراقبوا المركز تواجـد رجـال         .البتدائية المشتركة في مدرسة الشوكة ا   ، الكائنين   )988(و  ) 989(

  .الشرطة ببنادقهم داخل محطات االقتراع، عند بدء عملية فرز األصوات

 صباحاً، اعتداء جمهور الناخبين على رجل شرطة، بينمـا          11:05رصد مراقبو المركز، عند حوالي الساعة        •
في مدرسـة غسـان     ) 987 - 986( مركزي االقتراع    كان يحاول وزميله إخراج جمهور الناخبين من ساحة       

د بإغالق المحطات أمام الناخبين، ووقف      يهدللتالشرطي  مما دفع   العليا، وذلك بناء على طلب مسئول المركز،        
 . عملية االقتراع

 
على الرغم من تقدير المركز للجهد الذي بذلته اللجنة العليـا           

شكاالت التي بـرزت    لالنتخابات المحلية، إال أن كثيراً من اإل      
خالل يوم االقتراع، وأثناء عملية االقتراع والفرز يمكن إرجاعها إلى ضعف التحضـير المسـبق، والتخطـيط                 

فعلى الرغم من أن الدوائر العشر التي شهدت انتخاب مجالسها المحلية، هـي             . والتنظيم الجيد إلجراء االنتخابات   
ز ومحطات االقتراع، شهدت تشويشاً متواصالً خـالل عمليـة          صغيرة نسبياً من حيث عدد السكان، إال أن مراك        

كما عجزت اللجنة العليا عن إيقاف الدعايـة        . االقتراع، لدرجة بلغت حد االشتباك في األيدي في بعض المراكز         
سمحت اللجنـة   . االنتخابية المتواصلة حول محطات ومراكز االنتخاب، وأحياناً داخل المحطات والمراكز نفسها          

ن والمسئولين بزيارة مراكز ومحطات االقتراع، وهذا أمر يتعارض مع القانون في جانبه الدعائي، ألن               للمرشحي
. المرشحين حاولوا الترويج ألنفسهم خالل الزيارات، بل تطور األمر للتدخل في عمل الموظفين وتهديدهم أحياناً              

. ، باستثناء تلك التـي يقترعـون فيهـا        والمركز يؤكد على أهمية منع المرشحين والمسئولين من زيارة المركز         
تصرف بعض الموظفين بما يتعارض مع األصول، السيما فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للمراقبين، بحيـث طـرد                 
بعضهم المراقبين، وأبقى على الوكالء، كما رفض البعض منهم إعطاء المراقب طلب شكوى خطيـة، إال بعـد                  

 غزة، األمر الذي يلفت إلى أهمية إخضاع مـوظفي اللجنـة لتـدريب    تدخل مدير المركز أو مكتبها اإلقليمي في  
 .مكثف حول اإلجراءات، وحول دور المراقبين وأهميته

 
 

مالحظات المركز على تنظيم العملية االنتخابية
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أتاحت اللجنة العليا لالنتخابات المحلية المجال لكافة المراقبين والوكالء         
الحزبيين ووكالء المرشحين المراقبة على عملية االقتراع وعد وفـرز          

ن النتائج، وسجل مراقبو المركز تواجد أعداد كبيرة من المراقبين المحليين في مراكز ومحطات              األصوات وإعال 
 والمخالفات، كان أبرزها طرد المـراقبين،       3االقتراع، إال أن مراقبي المركز رصدوا بعض المالحظات السلبية        

 :األمر الذي يستعرضه التقرير في النقاط التالية
الكائن في مدرسة عبد اهللا بن رواحه، مراقب المركـز          ) 904(في مركز رقم    ) 1(أجبر مسئول المحطة رقم      •

على الخروج من المحطة بدعوى انتهاء صالحية بطاقة المراقب التي يحملها، وتـم إعادتـه بعـد االتصـال                  
 . بالمكتب اإلقليمي في غزة

را وشـاتيال طـرد     ، الكائن في مدرسة صب    )872( االنتخابي رقم    مركزفي ال ) 1(حاول مسئول محطة رقم      •
، إال  19:12المراقبين، واإلبقاء على وكالء المرشحين واألحزاب فقط، لحظة إغالق المحطة عند تمام الساعة              

 .أن المراقبين رفضوا االنصياع ألوامره بسبب عدم قانونيتها

طرد  ،يةمركز كلية فلسطين التقن   ، الكائن في    )898( االنتخابي رقم    مركزفي ال ) 1(حاول مسئول محطة رقم      •
إال أن المراقبين رفضوا االنصياع ألوامره بسـبب        ،  18:55المراقبين لحظة إغالق المحطة عند تمام الساعة        

 .عدم قانونيتها

  مراقبي مركز الميـزان     في مدرسة غسان العليا،    ، الكائنين )987 - 986( االنتخابيين   لمركزين ا منع مسئوال  •
صالحية بطاقات المراقبة التي يحملونها، بالرغم مـن        انتهاء   االقتراع بحجة     ومحطات مراكزإلى   الدخول   من

قرار اللجنة العليا لالنتخابات المحلية، باعتبار البطاقات سارية المفعول، ويحق لحملتها القيام بمراقبة العمليـة               
وراق اديق االقتراع قبل إقفالها وعـدد أ       من مشاهدة صن   االنتخابية، األمر الذي حال دون تمكن مراقبو المركز       

وبعد تدخل منسق االتصال الميداني لدى مسـئولي        .  وعدد األوراق الخاصة باالقتراع    ،االقتراع في المحطات  
المركزين، ومنسق االتصال لدى المكتب اإلقليمي، سمح لمراقبي المركز بالدخول إلى المحطات عنـد تمـام                

 .7:20الساعة 

، وإجبارهم المراقبين   بنادق داخل محطات الفرز   تواجد عدد من رجال الشرطة يحملون       رصد مراقبو المركز     •
في مدرسـة الشـوكة     الكائن  ،  )989( في مركز رقم     )3(رقم  المحليين كافة على الخروج من محطة االقتراع        

، األمر الذي طال مراقب مركز الميزان في المحطة، مـا            وذلك بحجة الحفاظ على األمن     .االبتدائية المشتركة 
علمـاً بـأن    . نسق االتصال في المركز مع المكتب اإلقليمي، وتمت إعادة المراقبين         استدعى المتابعة من قبل م    

مسئول المحطة سمح بتواجد رجال الشرطة داخل المحطة، وارتكبوا مخالفات متعددة، كفتح باب المحطة أكثر               
اللجنـة   سمح بدخول عشرات المواطنين قبل أن تكمـل           عملية الفرز  وبعد انتهاء . من مرة خالل عملية الفرز    

ثم عاد رجال الشرطة للتدخل فأعادوا طرد المراقبين المحليين مرة أخرى وذلك عنـد حـوالي                 .تفريغ النتائج 
وأمام احتجاج المراقبون، وشكوى منسق االتصال لـدى المكتـب اإلقليمـي، أعيـد               مساءاً،   22:45الساعة  

 . دقائق) 10(المراقبون بعد حوالي 

 فـي مدرسـة   ، الكائن)986(في مركز االقتراع رقم  االقتراع الثالث    رصد مراقبو المركز، إغالق محطات     •
، في المركز نفسـه، أجبـر       )1(يذكر أن مسئول المحطة رقم      . ، وذلك بسبب الفوضى   غسان العليا في الشوكة   

                                                 
 . في موضوع السماح بمراقبة العملية، مع سلبيات التنظيم في جوانب كثيرةتتقاطع المالحظات السلبية الواردة 3

إتاحة مراقبة العملية االنتخابية
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، تحـت ذريعـة     14:27المراقبين ووكالء المرشحين واألحزاب على الخروج من المحطة، عند تمام الساعة            
ويجدر اإلشارة إلى أن فترة خروج المـراقبين مـن          . غذاء، األمر الذي يخالف األصول القانونية     تناول طعام ال  

دقيقـة  ) 40(قد أغلقت لمدة    ) 1(وبذلك تكون المحطة رقم     . المحطة تواصلت مع إغالق بقية محطات المركز      
  .14:37دقيقة، وذلك عند تمام الساعة ) 30( أغلقت المحطتان األخريان حين

اقبون المحليون ووكالء األحزاب والمرشحين، إلى مضايقات مختلفة، بسبب ضـيق محطـات             تعرض المر  •
االقتراع بشكل عام، بالنظر إلى عدد المرشحين الكبير، األمر الذي كان يجب أخذه في الحسبان، كجزء مـن                  

 .التدابير الضرورية، لتسهيل مهمة المراقبين
 

يا لالنتخابات يقدر مركز الميزان عالياً قرار اللجنة العل
المحلية، القاضي باعتماد كافة المراقبين الذين حصلوا على 

وقرارهم باعتبار بطاقات المراقبين التي .  فلسطين–بطاقات مراقب محلي من قبل اللجنة المركزية لالنتخابات 
ة انتخابات  سارية المفعول، وبناء عليه أتاحت اللجنة لحملة هذه البطاقات مراقب31/12/2004تنتهي بتاريخ 

كما . الهيئات المحلية، وذلك بالرغم من بعض التجاوزات من قبل بعض الموظفين التي أوردها التقرير سابقاً
يسجل إيجابية اللجنة العليا في اعتماد وكالء المرشحين والهيئات الحزبية وإتاحة مراقبتهم، دون تمييز أو حرمان 

 .ألحد
قة المراقب المحلي، التي اعتمدتها اللجنة العليا لالنتخابات يسجل المركز مالحظة سلبية على شكل بطا •

المحلية، حيث خلت هذه البطاقات من اسم وصورة المراقب، األمر الذي كان يمكن تجاوزه واالستفادة من 
وتكمن السلبية في إمكانية أن يتم تداول البطاقة بين أكثر من شخص، وال . تجربة اللجنة المركزية لالنتخابات

 التحقق من أن حاملها هو نفس الشخص المعتمد كمراقب، والذي تم تدريبه وتأهيله للرقابة على يمكن
 . االنتخابات، األمر الذي تسبب في بعض اإلشكاالت الميدانية لموظفي اللجنة أنفسهم

، الذين عملوا ميدانياً في بعض المحطات العلياكما يسجل المركز ضعفا في تأهيل بعض موظفي اللجنة  •
المراكز، حيث أقدم بعض الموظفين على طرد المراقبين والوكالء عند إغالق المحطات، وهو ما كان له أن و

يؤثر مباشرة على جوهر العملية الرقابة، إال أن محدودية تكرار مثل هذا األمر جعلته ليس ذا أثر حقيقي على 
دريب وتأهيل الموظفين وضمان ويؤكد المركز على ضرورة إيالء أهمية قصوى لعملية ت. جوهر العملية

 .فهمهم لدورهم ولدور المراقبين لتجاوز إشكاالت كالتي حدثت في المرحلة الالحقة
 

التزمت اللجنة العليا لالنتخابات المحلية بإغالق المحطات داخل مراكز االقتراع          
، 27/1/2005 من مساء الخمـيس الموافـق        19:00المختلفة عند تمام الساعة     

، الكائن في مدرسة صبرا وشاتيال، التي أغلقت        )872(في مركز االقتراع رقم     ) 1(ة االقتراع رقم    باستثناء محط 
، الكائن في كلية فلسـطين التقنيـة،        )898(في مركز االقتراع رقم     ) 1(، والمحطة رقم    19:12عند تمام الساعة    

.  مساءً 18:55ا عند تمام الساعة     التي أغلقت أبوابها قبل الوقت المحدد بخمس دقائق حيث أغلقت المحطة أبوابه           
عدا ذلك لم تسجل أي مالحظات تذكر، باستثناء ما ورد فيما يتعلق بإخراج المـراقبين والـوكالء فـي بعـض                     

 .المحطات
 

بةحظات المرآز على إتاحة المراقمال

إغالق مراآز االقتراع
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بدأ عمليات عد وفرز األصوات في موعدها المحدد، حيث شـرع موظفـو             
المحطات في اتخاذ اإلجراءات الالزمة فور إغـالق محطـات االقتـراع،            

بدأت أعمال ترتيب أوضاع جلوس المراقبين، ووضع الصناديق على طاوالت فارغة، ثم عملية التثبت من عدد                و
وبعد ذلـك إفـراغ صـناديق       . األوراق، المستخدمة والتالفة، للتثبت من عدد األوراق الموجودة داخل الصندوق         

ق داخل الصـندوق مـع عـدد األوراق         االقتراع من األوراق االنتخابية، وعدها والتأكد من مطابقة عدد األورا         
 .المستخدمة من قبل الناخبين المسجلين، بعد حذف عدد األوراق التالفة

ومن ثم انطلقت عملية فرز أصوات الناخبين، وكانت عملية تسجيل األصوات أمام المرشحين تتم علـى ورقـة                  
صوات التي حصـل عليهـا كـل        كبيرة، سجل عليها أسماء المرشحين وترك أمام األسماء خانات فارغة لعد األ           

ووقع وكالء المرشحين    وبعد انتهاء عملية الفرز بدأت عملية عد األصوات التي حصل عليها كل مرشح،            . مرشح
واألحزاب على الورقة التي جرى فرز األصوات عليها، والتي تبين إجمالي ما حصل عليه كـل مرشـح مـن                    

ن وإجمالي األصوات التي حصلوا عليها، وختمت الورقة        وقام مسئولو المحطات بتفريغ أسماء المرشحي     . أصوات
بخاتم اللجنة العليا لالنتخابات المحلية ممهورة بتوقيع مسئول المحطة، وجرى تعليقهـا علـى جـدار المحطـة                  

والجدير بالذكر أن عملية فرز األصوات تفاوتت بين مركز وآخر، بحيث أنهـت بعـض المحطـات                 . الخارجي
من مركز االقتراع   ) 1( مساًء كما حدث في المحطة رقم        23:00تائج عند حوالي الساعة     عملية الفرز وإعالن الن   

، الكائن في مدرسة شهداء صبرا وشاتيال، فيما استمرت العملية إلى ساعات الفجر حيث أقفلت آخـر           )872(رقم  
 رقـم   فـي مركـز االقتـراع     ) 2(وهي المحطة رقم     م،28/1/2005 فجر الجمعة    4:35المحطات عند الساعة    

 .، الكائن في مدرسة بيت حانون الثانوية للبنات)752(
ينظم عملية عد وفرز األصوات، حيث       ،1996لسنة  ) 5(يئات المحلية رقم    قانون انتخابات مجالس اله   يذكر أن   
يبدأ فرز أوراق االقتراع في مكان االقتراع نفسه خالل ساعة من إغـالق صـناديق    ) 42( مادته رقم    ينص في 

ذلك بحضور أعضاء اللجنة ووكالء المرشحين والمراقبين ومندوبي وسائل اإلعالم، على أن تنتهي             االقتراع، و 
) 5(رقـم  القانون من ) 26(فيما تنص المادة رقم .  عشر ساعة من ساعة بداية الفرز   التتجاوز اثنتي خالل فترة   

تبدأ اللجنة بفتح الصـناديق      أن، على   1996لسنة  ) 5(لقانون انتخاب الهيئات المحلية رقم       ، المعدل 2004لسنة  
شـير   في كل ورقة علنا على أن يـتم التأ وإخراج أوراق االقتراع وتبدأ بفرز األصوات بتالوة أسماء المنتخبين     

لسـنة  ) 5(من قـانون رقـم      ) 43(من المادة   ) ب( وتجيز الفقرة    .بعالمة أمام اسم كل مرشح بما يفيد انتخابه       
 . على الورقة المقروءة علناًباإلطالع، على حق الوكالء والمراقبين 1996

مطابقـة عـدد أوراق     على ضرورة    1996لسنة  ) 5 (م رق ،2004لسنة  ) 5( من قانون رقم     )27(مادة  وتؤكد ال 
بعـد   االقتراع بما في ذلك أوراق االقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد المقترعين المسجلين في سجل النـاخبين               

مركز االقتراع محضراً تبين فيه عدد أوراق االقتراع الموجودة في الصندوق،            وتنظم لجنة    .انتهاء عملية الفرز  
وعدد األصوات التي حصل عليها كل مرشح مرتبة بتسلسل تنازلي وعدد األوراق الباطلة التي أهملت مع بيان                 

العتراضـات  األسباب وعدد الناخبين المسجلين في الدائرة االنتخابية وعدد الذين لم يدلوا بأصواتهم وتسـجيل ا              
 .التي تقدم بها المرشحون أو وكالؤهم أثناء عملية الفرز

يرفق بالمحضر المذكور محضر آخر عن عدد األوراق الالغية المستبدلة بسبب أخطاء إجرائية أثناء العملية 
 .االنتخابية

عد األصواتعملية فرز و
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 الطعن في نتائج االنتخابات في دائرتين
 أحمد سمور، وسليمان إبراهيم بركة وجميعهم مـن         قدم المرشحون، رمزي أحمد حسين النجار، ومحمد مرزوق       

 مسـلم قـديح     محمد سليمان أبو زر، ومحمد حمـدان      دائرة بني سهيال، وعبد الحليم إبراهيم أحمد قديح، وخالد          
وجميعهم من دائرة خزاعة، طعناً في نتائج االنتخابات في دوائرهم إلى محكمة خان يونس االبتدائية يوم الخميس                 

 .2005/  2 / 3الموافق 
وكانت الجلسة األولى للنظر في الطعون المقدمة في دائرتي خزاعة وبني سهيال بمحافظة خان يونس كال علـى                  

) 94(ن باقتراع حوالي    ي الطاعن ادعاءوتأسست الطعون المقدمة على     .  2005 / 2 / 7حدا يوم االثنين الموافق     
اسماً موضح بجانبـه،  ) 47(مقدم بقائمة مكونة من ناخباً ممن ليس لهم الحق في االنتخاب، حيث أرفق كل طعن        

سبب عدم جواز اقتراع صاحبه، بسبب إما صغر سنه، أو وجوده خارج البالد يوم االقتراع، أو وفاته، أو عـدم                    
 وكلفت المحكمة المنسق اإلعالمي للجنة العليا بفحص عينة عشوائية من عشر أسماء،           . سكنه داخل حدود الدائرة   

وردت المحكمـة الطعـون     .  العشرة لم يقترعوا، حيث لم ترد أسماؤهم في سجالت المقترعين          تبين أن سبعة من   
يذكر أن المحكمة عقدت أربع جلسات، بواقع جلسـتين لكـل    . وحملت أصحابها تكاليف الرسوم وأتعاب المحاماة     

 .8/2/2005 – 7طعن، يومي االثنين والثالثاء 
 
 

تخابات المحلية عملية الفرز والعد على ورقة كبيرة توضع على طاولة           الحظ المركز اعتماد اللجنة العليا لالن      •
 على جدار كما هو العرف فيما يتعلق بعمليات الفرز، األمر الذي لم يتح للمـراقبين ووكـالء                  قمكتب وال تعلّ  

. المرشحين واألحزاب في أحيان كثيرة فرصة التثبت من وضع العالمة أمام صاحب الصوت من المرشـحين               
والحظ مراقبو المركز إسـراع     .  عملية الفرز تمت من قبل موظف واحد وعلى ورقة من نسخة واحدة            كما أن 

بعض موظفي اللجنة في قراءة أوراق االقتراع، وهو أمر قد يفضي إلى أخطاء لدى الموظف الـذي يتـولى                   
 ).سجل النتائج(مهمة تسجيل األصوات على ورقة الفرز 

 قبل اللجنة العليا السيما في عملية االقتراع والفرز، فإنه يرى أن اللجنـة              والمركز إذ يقدر الجهد المبذول من      •
كان بإمكانها إتباع تدابير من شأنها تجاوز المالحظات المتعلق بعملية الفرز، السيما وأنها على علـم مسـبق                  

 بـين منسـق     وكان المركز تابع هذا األمر من خالل االتصال المباشر        . بعدد المرشحين في كل دائرة انتخابية     
االتصال بالمركز ومدير عام وموظفي المكتب التنفيذي للجنة العليا في غزة، الذين أكدوا بدورهم أن العمليـة                 

كما حـرص المركـز علـى       . ستتم بشكل شفاف، تتاح خالله الفرصة للمراقبين بمشاهدة عملية عد األصوات          
وضع يسهل على المـراقبين ووكـالء       مراسلة اللجنة بهذا الخصوص موضحاً أهمية وضع سجل الفرز في م          

وعلى الرغم من أن موظفي اللجنة العاملين في محطـات االقتـراع حـاولوا              . 4المرشحين واألحزاب مراقبته  
جاهدين وضع سجل الفرز بطريقة تتيح عملية المراقبة على فرز األصوات، إال أن عدم وضع سـجل الفـرز                   

الذي يجب تجاوزه في المرحلة الثانية من انتخابات الهيئـات          على جدار جعل مراقبة الفرز عملية شاقة، األمر         
 . المحلية في محافظات غزة

                                                 
 ) 4(راجع الملحق رقم  4

مالحظات المرآز على عملية فرز وعد األصوات
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ورد عن طريق الخطأ في إعالن أسماء المرشحين الفائزين، حيث ورد اسم المرشح خليل شعث في حين أن                   •
 1007 صوتاً فقط، فيما حصل سامي شعث على         628الفائز هو سامي شعث، حيث حصل المرشح خليل على          

 وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الخطأ ورد في المؤتمر الصحفي الذي تال فيـه               . النصر في محافظة رفح    ةفي دائر 
السيد عبد الرحمن أبو النصر عضو اللجنة العليا لالنتخابات المحلية أسماء الفائزين، كما ورد الخطأ نفسه في                 

 .الوثيقة المكتوبة التي وزعتها اللجنة بأسماء الفائزين
وردت أعداد الناخبين الكلية بشكل مختلف فيه فروق واضحة في أعدادهم في كافة الدوائر االنتخابية، ففـي                  •

خريطة مراكز االقتراع وأعداد الناخبين التي أصدرتها اللجنة العليا، وردت أعداد الناخبين الكلية بأعداد أقـل                
ناخب، ) 2500(وأحياناً فاق الفرق في أعدادهم      من تلك التي وردت في وثيقة إعالن النتائج وأسماء الفائزين،           

في خريطة مراكز االقتـراع،    ) 14401( سبيل المثال وردت أعداد الناخبين الكلية في دائرة بيت حانون            وعلى
في وثيقة إعالن النتائج، كما وردت أعدادهم في دائـرة بنـي سـهيال              ) 14175(في حين كان عدد الناخبين      

ناخب في وثيقة إعالن النتائج، وكان هذا حال الدوائر العشـرة،           ) 14300(و  ناخب في الخريطة،    ) 14526(
 .ودون إشارة من اللجنة توضح مبرر ذلك

لم يتوفر للجنة موقعاً إلكترونياً على شبكة االنترنت، األمر الذي صـعب مهمـة متابعـة أعمـال اللجنـة                     •
 وهو ما كان يستدعي الذهاب إلى مقرهـا         ومستجدات العملية االنتخابية والحصول على الوثائق الصادرة عنها       

 .اإلقليمي
 

شـكوى فـي الـدوائر      ) 97( المركز بشكاوى شفوية وكتابية بلغ عـددها         تقدم مراقبو 
االنتخابية العشرة، تناولت مختلف العناوين، التي جرى استعراضها فـي المالحظـات            

لك المتعلقة بالدعاية االنتخابية، والتنظـيم      السابقة، وكانت كثير من الشكاوى متكررة في معظم الدوائر، السيما ت          
السيما حالة التشويش التي سادت معظم مراكز االقتراع، وعد وفرز األوراق، والسماح لمن هم دون سن الثامنة                 
عشر باالنتخاب، وتواجد من ليس لهم حق بدخول المحطات والمراكز االنتخابيـة داخـل محطـات االقتـراع،                  

 .ددهم داخل المحطاتووضعية جلوس المراقبين وع
 

مركز الميزان ومن منطلق حرصه الشديد على االستفادة من تجربة إجراء المرحلة            
األولى من انتخابات الهيئات المحلية، بما يعزز التجربة الديمقراطية ويجنب اللجنة           

اصة ونحن علـى    خالعليا لالنتخابات الوقوع في الثغرات واإلشكاالت التي برزت خالل تجربة المرحلة األولى،             
 :فإنه يطالبأبواب انتخابات محلية لجميع الهيئات المحلية المتبقية، 

 المعدِّل لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية        2004لسنة  ) 5(تعديل قانون االنتخابات رقم      .1
 . ، باعتماد النظام المختلط، بما يضمن تمثيالً أوسع لألحزاب السياسية1996لسنة ) 5(رقم 

 عامة حول وثائق اللجنة واالتصالمالحظة

شكاوى المرآز

مطالبة المرآز
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إعادة فتح باب تسجيل المراقبين وهيئات المراقبة المحلية، بمـا يضـمن توقيـع المـراقبين ووكـالء                 .2
المرشحين على تعهدات باحترام قواعد سلوك المراقبين، وإصدار بطاقات جديـدة للمـراقبين، تحمـل               

ر بياناتهم وصورهم الشخصية، وإصدار بطاقات جديدة لوكالء المرشـحين واألحـزاب، لمنـع تكـرا              
اإلشكاليات التي برزت خالل المرحلة األولى، سواء طرد مراقبين بدعوى انتهاء صالحية بطاقاتهم، أو              

 .تداول البطاقات التي وزعتها اللجنة العليا بين أشخاص لم يتلقوا تدريباً للرقابة على االنتخابات

من هم دون سن الثامنـة  إعادة تدقيق سجالت الناخبين وناخبي السجل المدني، بما يضمن إسقاط أسماء             .3
 .عشر من العمر، والمتوفين، وفاقدي األهلية القانونية، قبل الخوض في أي مرحلة جديدة

وضع كافة التدابير واتخاذ اإلجراءات المناسبة، لمنع أي شكل من أشكال الدعايـة االنتخابيـة داخـل                  .4
 عنـد   ، لـيس فقـط    ون، بموجب القان  حظر استمرارها اكز ومحطات االقتراع وفي محيطها، التي ي      مر

االقتراع، بل وقبل فتح مراكز االقتراع بأربع وعشرين ساعة، بما يضمن مسح كافة الشعارات، وإزالة               
الملصقات والصور عن جدران ومداخل محطات ومراكز االقتراع، ومراجعة القرار المتعلق بالسـماح             

ا باإلضافة إلـى تفعيـل دور       هذ  في محطات ومراكز االقتراع بحرية،     للمرشحين والمسئولين بالتجول  
 .الشرطة فيما يتعلق بمحددات القانون للدعاية االنتخابية

اختيار األماكن والمنشآت المناسبة لتكون مقراً لمراكز ومحطات االقتراع، بما يضمن قربها من أماكن               .5
ـ                 ون السكن، وسهولة الوصول إليها من قبل جمهور الناخبين، السيما فئة المعـوقين، ومراعـاة أن تك

 .المباني موائمة الستقبال هذه الفئة وكبار السن

إعادة النظر في وثائق اللجنة العليا لالنتخابات، السيما تلك التي تتعلق بأعداد النـاخبين الكليـة، إذ ال                   .6
يجوز أن ترد هذه األعداد في أكثر من وثيقة وبأعداد ليست متطابقة، ألن أمر كهذا قد يثير شكوكاً في                   

 .ذول لتدقيق السجالتمدى الجهد المب

وضع خطة محكمة تضمن بموجبها اللجنة توزيع الناخبين بشكل متناسـب علـى مراكـز ومحطـات                .7
وهنا تجدر اإلشارة إلى عدم تكرار تجربـة        . االقتراع، بما يضمن عدم تكدسهم في مراكز دون غيرها        

 .دائرتي الشوكة والنصر في وضع مركز االقتراع في مدرسة واحدة

شرطة لضمان احترام القانون، وتطبيقه بما يضمن سيراً هادئاً لعملية االقتراع، وتجـاوز             تفعيل دور ال   .8
حالة التشويش التي سادت معظم مراكز االقتراع، على أن يتم االستعانة بأعداد مناسـبة مـن أفـراد                  

وائـر  الشرطة، السيما وأن الدوائر االنتخابية، التي لم تجري انتخابات لمجالسها المحلية بعـد، هـي د            
 .كبيرة، ويتجاوز عدد الناخبين فيها أضعاف نظرائهم في الدوائر العشرة التي أجرت انتخابات لمجالسها

  .ضمان التزام أفراد الشرطة بالقانون، واحترامهم لقرارات مسئولي مراكز ومحطات االقتراع .9

فيما يتعلق بتـدريب    العمل على االستفادة القصوى من تجربة عمل لجنة االنتخابات المركزية، السيما             .10
وكذا االستفادة من النماذج التي أعـدتها، وصـناديق         . الموظفين المشرفين على عملية االقتراع والفرز     

االقتراع شبه الشفافة بدالً من الصناديق الخشبية التي استخدمت في المرحلة األولى مـن االنتخابـات                
 . المحلية
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االقتراع على ضـوء التجربـة السـابقة،لتجنب        التأكد من حسن تدريب طواقم لجان محطات ومراكز          .11
اتخاذهم أية قرارات تخالف نص القانون، خاصة مكانة المراقبين المحليين وحقوقهم، وضرورة إتاحـة              

 .الفرصة الكاملة لمراقبة عمليات الفرز والعد وإعالن النتائج
انتهــى
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 )1(ملحق رقم 
 ن حسب عدد المقاعد والدائرةالفائزوالمستقلون القوائم الحزبية والمرشحون 5

 الرقم
مجموع  6مستقل الجبهة الشعبية فتح حماس البلدية

 المقاعد
 13 2 1 0 10 بيت حانون  .1

 9 1 0 7 1 الزهراء  .2

 13 0 0 2 11 الزوايدة  .3

 9 8 0 1 0 المصدر  .4

 15 1 0 1 13 دير البلح  .5

 13 0 0 10 3 المغازي  .6

 11 4 0 0 7 خزاعة  .7

 13 1 0 0 12 بني سهيال  .8

 11 1 0 1 9 الشوكة  .9

 11 0 0 2 9 النصر  .10

 118 18 1 24 75 المجموع
 

 

                                                 
على الرغم من كون الترشيح لعضوية مجالس الهيئات المحلية هو فردي، وال يعتمد نظام القوائم، إال أن األحزاب السياسية قدمت  5

ء الفائزين فردياً ودون اإلشارة إلى قوائمهم الحزبية، يرى المركز عدم تكرار مرشحيها ضمن قوائم حزبية، وكون اللجنة أعلنت أسما
 . الحزبية نتائج عملية الفرز حسب القوائمتائج الفردية، ويوردإيراد الن

 المستقل هنا يعني من تقدم للترشيح خارج القوائم الحزبية، على الرغم من دعم األحزاب لمستقلين، كما فاز مستقلون معروفين 6
 .بانتمائهم ألحزاب سياسية، إال أن ترشحهم خارج القوائم الحزبية جعلهم يندرجون تحت بند مستقلين
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 )2(ملحق رقم 
 مراكز ومحطات االقتراع وأعداد الناخبين والمقترعين ونسبة المشاركة

عدد  مركز الدائرة محافظة
 المحطات

عدد 
 الناخبين

عدد 
 المقترعين

نسبة 
 المشاركة

 بيت شمال غزة
 حانون

9 27 14175 11511 81% 

 %87.78 754 859 2 1 الزهراء غزة
 %73.8 5231 7090 14 4 الزوايدة
 %65.47 7530 11501 21 6 المغازي
 %52.47 16942 31168 55 13 دير البلح

 الوسطى

 %95.97 785 818 2 1 المصدر
 %62 9000 14300 26 7 بني سهيال

 خانيونس
 %81.59 3785 4639 9 3 خزاعة

 %88.86 2497 2810 6 2 صرالن
 رفح

 %88.61 2335 2635 5 2 الشوكة
 %67.08 60370 89995 167 48 المجموع
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 )3(ملحق رقم             

 خالصة إحصائية لتقارير مراقبي المركز 
 

 : مالحظات المراقبين حول افتتاح الصندوق .1
 مالحظات ال          نعم    المالحظة

  مراقب264وعددهم  2          46افتتاح المراآز والمحطات االنتخابيةحول تواجد مراقبين أثناء 

  46         2حول استمرار شكل للدعاية االنتخابية داخل محطات االقتراع

  0          48حول عرض صناديق االقتراع فارغة وتشميعها أمام المراقبين

 راجع مالحظات الواردة آنفًا 16         32 حول افتتاح مراآز ومحطات االقتراع في الوقت المحدد

  1         47 حول حمل أعضاء اللجنة والمراقبين لبطاقاتهم، بشكل واضح
 

 
 
 

 : مالحظات حول سير االقتراع .2
 مالحظات            ال   نعم   المالحظة

  0 48 حول عد أوراق االقتراع، قبل بدء عملية االقتراع
  13 35  في الوقت المحدد لذلكحول استقبال المقترعين

 حول السماح ألشخاص غير مسجلين، أو ال يحملون
  47 1 إثبات شخصية، ووصل تسجيل باالقتراع؟

عدم وجود أسماءهم في السجل، عدم مطابقة بياناتهم للسج 34 13 حول رفض السماح ألي أشخاص بالتصويت، والسبب
بطاقةلى الصورة الموجودة ععدم تطابق صورتهم مع و 

   48حول ختم أوراق االقتراع بخاتم اللجنة قبل تسليمها للناخبين

  شكوى قدمت للجنة41وعددها  6 42حول تقبل اللجنة شكاوى المراقبين، وعدد الشكاوى المقدمة
  مالحظة92وعددها  19 28 حول طرح مراقبي المرآز لمالحظات شفهية، وعددها؟

  36 12 ة إلى محطات االقتراعحول دخول أفراد الشرط
  5 43 هل يتم تحريض أو تهديد المقترعين؟

  48 0 حول رشوة أحد من المقترعين، من قبل المرشحين
  43 5حول تجميع مسئولي المحطات لبطاقات هوية،قبل االقتراع؟

  48 0 حول مشاهدة أوراق اقتراع مزورة
  33 15 في المحطةحول حدوث التشويش أثناء سير عملية االقتراع
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 :مالحظات حول عد األصوات ومحضر الفرز
 مالحظات            ال نعم المالحظة

  0 48 حول مشاهدة المراقبين لجميع أوراق االقتراع
  0 48 .حول مشاهدة المراقبين لجميع أوراق التالفة

 يضاءال توجد أوراق ب 5 45 .حول مشاهدة المراقبين لجميع أوراق البيضاء
  4 44 .حول رصد المراقبين جميع األصوات لكل مرشح

  4 44 حول مطابقة النتائج التي وصل إليها المراقب، لنتائج فرز اللجنة
 .النشغال اللجنة بإعالن النتائج 47 1 وحول تسليم نسخة مختومة عن نموذج النتائج النهائي للمراقبين 

  1 47 ةحول عرض النتيجة النهائية على باب المحط
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 )4(ملحق رقم                                        
 27/1/2005: التاريخ
  مساءا6:20ً: الساعة

 
  المحترمأسامة أبو صفية. د/ السيد

 المدير العام في المكتب التنفيذي للجنة العليا لالنتخابات المحلية في غزة
 

 تحية طيبة وبعد،،،
وبناء على االتصال الهاتفي     .ان لحقوق اإلنسان النجاح في عملكم     مركز الميز بداية نتمنى لكم في     

فإنه يود أن يلفت    الذي أجراه منسق االتصال للمركز بمقر المكتب التنفيذي للجنة العليا في غزة،             
 إجراء عملية فرز وعد األصوات على ورقة ال توضع في مكان يسهل رؤيتـه               أنأنظاركم إلى   

نزاهـة عمليـة فـرز       فرصة التحقق مـن      ال يتيح  المحطة كافة،    على المراقبين المتواجدين في   
 .األصوات

 المراقبة على فرز وعد األصوات أمر ال غنى عنه للتثبت من نزاهة وشـفافية      ويؤكد المركز أن  
ن  عليه فإن مركز الميزان لحقوق اإلنسان ومن منطلق حرصه الشديد علـى أ             .العملية االنتخابية 

، يؤكد على ضرورة أن يتم فرز األصوات على سبورة، أو علـى             نجاحتكلل العملية االنتخابية ب   
 .على جميع المراقبينالفرز ورقة توضع في مكان تسهل رؤية األسماء عليها، أو بتعميم أوراق 

 
 تقبلوا فائق الشكر والتقدير

 
 

                  سمير زقوت 
 منسق االتصال في المركز 
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 ) 5(ملحق رقم 

 النتخابات الهيئات المحلية ن الصور التي وثقها مراقبو المركزمجموعة م
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