
 

  

 
 
 
 

 بيان بعثة المعهد الديمقراطي الوطني لتقييم 
 2102االنتخابات المحلية في الضفة الغربية  ما قبل مرحلة

 
   2102 األول تشرين 5 القدس،

 
 22بين ما في الفترة ما قبل االنتخابات لمرحلة قام المعهد الديمقراطي الوطني بتنظيم بعثة تقييم 

المقرر االنتخابات المحلية في الضفة الغربية  تسبق ة التي وهي الفتر ،تشرين األول 5ايلول و 
أهداف بعثة المعهد الديمقراطي الوطني في التأكيد تمثلت . 2102تشرين األول  21في إجراؤها 

على رغبة واهتمام المجتمع الدولي في تطوير عمليات سياسية وحكم أكثر ديمقراطية في 
 ية لعملواالستعدادات في الضفة الغربية  السائدياسي تقييم المناخ السو ؛االراضي الفلسطينية

وتحديد المجاالت التي تحتاج الى تحسين وتطوير من أجل ضمان نزاهة العملية  ؛االقتراع
 االنتخابية. 

 
في المعهد الديمقراطي الوطني لمنطقة أول من: جيفري اينغالند وهو مستشار  تشكلت البعثة 

انيل ميتوف من بلغاريا وهو متخصص في الحمالت االنتخابية الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛ د
لمنطقة الضفة  المسؤول المقيم برامج المدير وتطوير األحزاب السياسية؛ ناثن ايفانز وهو 

الغربية وغزة في المعهد الديمقراطي الوطني؛ وليندزي وركمان وهي مديرة برامج مسؤولة في 
كافة عمليات التقييم  تمت ق األوسط وشمال أفريقيا. المعهد الديمقراطي الوطني لمنطقة الشر

أقر من قبل  ذينتخابات واللال الدولية مراقبةالنص عليها اعالن مبادئ  االدولية كم وفق المعايير
 منظمة حكومية وغير حكومية، بما فيها سكرتارية األمم المتحدة.  63
 

ي فالمنخرطة  وعة من األطراف الفاعلة التقييم، التقى أفراد البعثة مع مجموعة متن يةخالل عمل
ن من ون ومرشحون في لجنة االنتخابات المركزية وممثلوفيهم مسؤول نالعملية االنتخابية، بم

ن ومدراء حمالت انتخابية، باالضافة الى مسؤولين في وستقلن مواألحزاب السياسية ومرشح
نتخابات، وقياديين في منظمات محليين لال وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية، ومراقبين

قد المجتمع المدني، وممثلين عن النقابات، وصحفيين واكاديميين وممثلين عن المجتمع الدولي. و
في بيت لحم، الخليل، جنين، القدس، نابلس زارت البعثة مراكز التجمعات السكانية الرئيسية 

 في الضفة الغربية. و السياسية لالنتخابات االستعدادات ورام هللا من أجل تقييم 
 

يقدران عاليا حسن الضيافة  ما قبل االنتخاباتمرحلة المعهد الديمقراطي الوطني وبعثة تقييم ان 
احتفاءا بروح هذا البيان  بذلك اوالصراحة التي تمتع بها كافة المشاركين في هذا التقييم، وهم

ال يسعى   يمقراطية. وتعزيز وتطوير العمليات والمؤسسات الد وعلى أملالتعاون الدولي 
الى التدخل أو الى اصدار  من خالل اصدار هذا البيان المعهد الديمقراطي الوطني وبعثة التقييم

هو  ب الفلسطينيأن الشع يدركعملية االنتخابات. ان المعهد الديمقراطي الوطني لتقييم نهائي 
 انتخاباتهم.ة التي تستطيع تحديد مدى مصداقية الجهة الوحيد

 



 

  

 

 مالحظاتالص ملخ
 

 السياسي السياق
 

مجالس انتخاب في الضفة الغربية نيين القاطنين يللفلسط تسَنى تشرين األول، سي 21بتاريخ 
مدينة وبلدة وقرية  656ومن مجموع عدة أعوام. لمحلية جديدة في عملية انتخابات تم تأجيلها 

ها عدة قوائم مرشحين. وفي تنافس فيتمنها  انتخابات  29 ستنظم مشاركة في هذه االنتخابات،
 88واحدة بالتزكية. وفي مرخصة موقع محلي، ستمنح مقاعد المجالس المحلية الى قائمة  080

بقوائم أو ألن القوائم لم  أية قوائم اما بسبب عدم التقدمالمصادقة على تم تلم ، أخرى موقع محلي 
في هذه  سيتسنى  للمواطنين قانون االنتخابات المحلية،بحسب  المتطلبات القانونية. تستوف

 29في  مقرر إجراؤها التجمعات فرصة تقديم قوائم والمشاركة في جولة ثانية من االنتخابات
 تشرين الثاني. 

 
في انتخابات تنافسية الذين التقوا ببعثة التقييم عن رغبة في المشاركة الفلسطينيين معظم عبر 

 عمليات تأجيلحيال استيائهم مهم عن عبر معظ ، كماتتمتع بمصداقية وتتم بشكل منتظم
االنتخابات المخ العديد من المشاركين في هذا التقييم وقد اعتبر  إلغائها مؤخراً. واالنتخابات 

في مسارها  فرصة لوضع العملية الديمقراطية االعشرين من تشرين األول على انه إجراؤها في 
  الصحيح.

 
بأوجه بية ناجحة، األفراد الذين التقت معهم البعثة بالرغم من حماسهم نحو تنظيم عملية انتخا

منع لجنة االنتخابات قرار حركة حماس ب والتي تتمثل القصور المرتبطة باالنتخابات القادمة
 كما أن عدم وجود أي ؛أدى الى الغاء االنتخابات هناكمما القيام بعملها في غزة من المركزية 

يحصر الفلسطينيين المقدسيين وضع سرائيلية حول اتفاقية بين الفلسطينيين والحكومة اال
قرار حركة فإن المشاركة بالفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية فقط. اضافة الى ذلك، 

أمام جمهور الناخبين. المتاحة من الخيارات يقلل حماس بمقاطعة االنتخابات في الضفة الغربية 
% من 59يمثلون ما يقرب من وهم  –المحلية  سكان اقل من ثلث التجمعات السكانيةسيحظى 

  بفرصة التصويت.   –الناخبين المؤهلين في الضفة الغربية 
 

عدم فيما يخص  .حول هذه القضاياالفلسطينيين وجهات نظر عديدة من الى وقد استمعت البعثة 
قال الناس انهم يفضلون أن تجرى االنتخابات في كافة  المشاركة،على قدرة سكان غزة 

تعمق حدة من شأنها أن ال يشعرون أن لالنتخابات فإنهم ولكن وبسبب الطبيعة المحلية  ،المناطق
أمام المصالحة بين حركتي فتح  اَ اضافي اَ االنقسامات في االراضي الفلسطينية أو تشكل عائق

 وحماس. 
 

مناخ  ثوا عن استمعت بعثة المعهد الديمقراطي الوطني الى العديد من الفلسطينيين الذين تحدكما 
إحراز عدم وفي الضفة الغربية، المتردية قتصادية االظروف ال ، حيث أنغير واضح المعالم

تغول   والتخوف منحول مصير السلطة الفلسطينية، والتكهنات تقدم في مفاوضات السالم، 
   تضاءلت أهميةما زالت تشغل بال الناس. وفي سياق كهذا، هي أمور األجهزة األمنية 

 خابات المحلية. االنت
 

ن الذين التقت معهم يمعظم الفلسيطينيوصف على الرغم من أوجه القصور في االنتخابات، 
روتيني منتظم في العملية بند ارساء االنتخابات كالبعثة االنتخابات على انها فرصة العادة 



 

  

جود عبروا عن فخرهم بو وقدوفرصة أيضا العادة احياء وتنشيط الحكم المحلي.  السياسية
وقد شعرت البعثة أن هناك جدية لدى العديد من األطراف  . تاريخ من االنتخابات السليمة

    االنتخابات القادمة. التي تتيحها  من أجل االستفادة من الفرص خالل استعداداتهم المشاركة 
 

االنتخابي االطار  

  
مثيل النسبي ضمن قوائم نظام التباعتماد تجرى االنتخابات المحلية في االراضي الفلسطينية 

لكن اسماء  ،في كل قائمة طبقا ألولوية المرشحينمرشحين مغلقة. ويتم ترتيب اسماء المرشحين 
ورمز كل قائمة فقط على ورقة  اسمحيث سيظهر  –المرشحين ال تظهر على ورقة االقتراع 

المجلس المحلي  أغلبية مقاعد عن عدد عدد المرشحين في القائمة  وال يجوز أن يقل االقتراع. 
بعض المرشحين والمراقبين  انهم قال في التجمع المحلي المعني. وخالل النقاشات مع البعثة، 

 يفضلون التصويت لألفراد وليس للقوائم. 
 

، % أو أكثر من األصوات الصحيحة 8كل قائمة تحصل على يتم تخصيص عدد من المقاعد ل
 طريقةحصلت عليها القائمة على اساس " مع عدد األصوات الصحيحة التي وذلك بالتناسب

َبرالعديد عومرشحين طبقا لترتيب اسمائهم في القائمة. لل يتم تخصيص المقاعد و". لوغي سانت
النظام االنتخابي، وتحديدا  التباس في فهمفي االنتخابات، عن متنافسون من الناس، بما فيهم 

  ".لوغيالمعادلة الرياضية المعقدة في "طريقة سانت 
 

ويتضمن كوتا  1حد أدنى من مشاركة النساء في المجالس المحليةعلى قانون االنتخابات ينص 
هناك بعض كما أن ، % من المرشحين25رب اما يقتشكل النساء . 2للنساء على قائمة المرشحين

 . من النساء بالكامل.  تتكون إحدى القوائم المتنافسةقوائم تقودها نساء. في بلدية الخليل، ال
 
، لكن تفسير بالطعونتقديم القوائم والتحقق منها والتقدم قانون االنتخابات عملية ما يفَصل ك

نتخابات اال واالحزاب السياسية ومراقبقادة بعض فقد عبر القانون أوجد بعض الخالفات. 
قواعد عملية تقديم الطعونات بتفسير لجنة االنتخابات المركزية  حيال قيام عن قلقهمحليون الم

ند المصادقة على قوائم المرشحين، واضافوا أن لجنة وبدون اية مرونة عصارم ل بشك
أية تغذية راجعة لقيادات تقديم بدون وائم االنتخابات المركزية اصدرت حكمها على قانونية الق

أمام خيار واحد  هذه القوائم المرفوضة  مما ترك ،أو منحهم فرصة لتصحيح االخطاءوائم الق
افادت انها كانت طعن في القرار امام المحكمة. أما لجنة االنتخابات المركزية فقد الفقط اال وهو 

مسؤولي القوائم أن يتقدموا بكافة الوثائق الضرورية تنفذ أحكام القانون وأنه كان يتوجب على 
في مرحلة أبكر خالل فترة تقديم الطلبات التي تمتد الى عشرة ايام وعندها كان من الممكن 

 أن المحاكم سوف تصدر األحكام النهائية. اللجنة الى  وخلصت .اخطاء تصحيح أية
 

عدد من الناسعن قلقهم من ان الفصل في الطعونات حيال قرارات لجنة االنتخابات وقد عبر 
المركزية فيما يتعلق بقوائم المرشحين كان يتم في محاكم المحافظات وليس في محكمة مركزية 

                                                 
1
مقعسد يجسب أن  06مقعد أو أقل يجب أن يتضمن على األقل امرأتين. مجلسس مكسون مسن أكثسر مسن  06مكون من مجلس   

ناخسب، يعفسى هسذا المجلسس مسن متطلبسات  00111يتضمن على األقل ثالثة نسساء. فسي حسال تضسمن مجلسس محلسي أقسل مسن 
 الكوتا.   

2
تتضمن قائمة المرشحين امسرأة مسن بسين االسسماء الخمسسة أو اقل من المقاعد، يجب أن  06بالنسبة للمجالس التي تتضمن  

األولى وامرأة من بين االسماء التي تحتل المرتبة السادسة حتى العاشرة. بالنسبة للمجالس المحليسة التسي تتضسمن أكثسر مسن 
 مقعدا، يجب أن تكون امرأة أيضا من ضمن االسماء الخمسة األخيرة في القائمة.  06



 

  

قرارات متناقضة في قضايا في المحاكم المختلفة ر القضاة لذلك، فقد اصدنتيجة واحدة. 
   متشابهة.  

 
عملية للبشكل واضح عن عدم فهمهم عبر العديد من األشخاص الذين التقت بهم البعثة وقد 

في المواطنين حيال أثر هذه العملية على قدرة قلقهم عن ودمج المجالس المحلية  المستمرة في 
 المشاركة في العملية االنتخابية.لى عالقرى والبلدات األصغر 

 
  الفنية االستعدادات

   
 حيث  ،لجنة االنتخابات المركزيةاألولى التي تتم إدارتها من قبل االنتخابات المحلية هي هذه 
معظم وقد عبر من قبل اللجنة العليا لالنتخابات المحلية. السابقة االنتخابات المحلية إدارة  تمت 

ادارة على معهم البعثة عن ثقتهم العالية بقدرة لجنة االنتخابات المركزية  الناس الذين التقت
يتوقع الفلسطينيون أن تسير األمور خالل يوم واالنتخابات بأسلوب محايد ونزيه ومهني. 

أظهر بشكل سلس وان تجرى االنتخابات بشكل مهني بما يتماشى مع القانون. وقد االنتخابات 
الجداول الزمنية وحول العملية االنتخابية لإلعجاب العديد من الناس فهما وادراكا مثيرا 

وهذا يظهر  مستوى الثقافة الرفيعة لدى األطراف السياسية  –واإلجراءات  التعليمات و
مع على جهود لجنة االنتخابات المركزية في االبقاء على تواصل منتظم كذلك الفلسطينية ويؤكد 

 األخرى. المعنية تنافسين والمراقبين واألطراف الم
 
مفاوضات بين المسؤولين الفلسطينيين ال تخابات واألجهزة األمنية ثقة باناالنوأظهر مسؤولو 

اتفاقيات حول حركة تنقل المواد االنتخابية واألفراد في مختلف ارجاء  الىؤدي ست واالسرائليين 
 الضفة الغربية. 

 
 العامة لنقاشاتوا المواطنين مشاركة

 
حتى العديد من المواطنين  وكبالنظر الى التجارب السابقة التي تخللها الغاء لالنتخابات وشك 

يحتاج العديد من النشطاء السياسيين الى جهود للتغلب سانتخابات تشرين األول، باحتمالية إجراء 
من الناخبين المؤهلين  %88رب ااالستعدادات لالنتخابات. تم تسجيل ما يق بدء تأخر فيال على 

شهر آب أقل من فترى التسجيل في تسجيل الناخبين الجدد خالل وإن كان  ،في الضفة الغربية
إال متواضع  لتوعية الناخبين، على تنفيذ برنامج عملت لجنة االنتخابات المركزية  وقد المتوقع. 

عامة أو جمع الناخبين النقاشات الهناك محدودية في الجهود األخرى الشراك المواطنين في أن 
ويمكن تفهم ذلك الن المنظمات والجهات المانحة التي غالبا ما كانت تنفذ وتدعم  . مع المرشحين

شحيحة وفي اعطاء الوقت الكافي في تخصيص مواردها ال المرة هذه نشاطات كهذه ترددت
ر الذي حدث مؤشر على الضر أيضاَ  هذالكن لعملية يعتقد كثير من الناس انها لن تحصل. و

بسبب عمليات االلغاء والتأجيل المتكررة التي حدثت في الماضي والضرر الذي يمكن أن يلحق 
وربما األهم من ذلك الضرر الذي حدث في ثقة الجمهور العام  ،في أية انتخابات مستقبلية

 بتصريحات وبيانات الحكومة. 
 

ايضا حالة من الالمباالة. خالل  تقمشاعر الشك وعدم اليقين في امكانية تنظيم االنتخابات خل
العملية االنتخابية، علمت البعثة الى أن العديد من الناخبين لم ب المعنية اجتماعات مع االطراف 

يشاركوا بنشاط أو ليس لديهم حماس حول العملية االنتخابية. البعض أشار الى أن هذه المشاعر 
سمي في السادس من شهر تشرين األول. وقد يمكن أن تتغير مع بدء الحمالت االنتخابية بشكل ر

قرار حركة حماس  كذلك عدم وجود تنافس عال في العديد من المناطق وإلى أن البعض أشار 



 

  

ستطالعات انسبة مشاركة الناخبين. في حين تشير  اأن يخفض من الممكنبمقاطعة االنتخابات 
معظم أعطى ض المناطق، % في بع81أن نسبة التصويت ربما تصل الى  إلى األخيرةرأي ال

 الناس  تقديرات أدنى من ذلك بكثير، خاصة عند المقارنة بانتخابات سابقة. 
 

المواطنين فرصة للتصويت حتى في بأن يمنح جميع ن عن رغبة يبعض الفلسطينيعبر 
تم معالجة هذا الموضوع قبل ت. لن قائمة واحدة فيهاتمت المصادقة على  التجمعات التي 

لكن العديد من الناس اظهروا رغبة قوية في اجراء  ،شرين من شهر تشرين األولانتخابات الع
 نقاش شامل حول هذا الموضوع. 

 
المحلية االنتخابية الحمالت  

 
بالنظر الى التركيز على الخدمات والقضايا المحلية، فان االنتخابات المحلية ستمنح فرصة 

ن تعيد تنشيط الحكم الديمقراطي. خالل للتجمعات السكانية أن تناقش قضايا ذات اهمية وا
المعهد الديمقراطي الوطني، ركز المرشحون وممثلو القوائم على القضايا جتماعات مع اال

" وبالتالي لن تكون خدماتية المحلية، وغالبا ما أشاروا الى ان هذه االنتخابات هي "انتخابات 
نفسها امام الجمهور العام على القوائم العديد من تقدم والسياسة الحزبية. بمرتبطة بشكل مباشر 

تتضمن شخصيات  هي و ،انها مجموعات من التكنوقراط المهنيين وليست مجموعات حزبية
 ات لضم مجموع همعن جهودقادة القوائم   في المجتمع المحلي. تحدثلكنها بارزة غير حزبية و

   الجغرافيالتمثيل متنوعة من المرشحين من أجل كسب دعم واسع، آخذين بعين االعتبار 
 والسمعة والروابط العائلية. المتوفرة لدى المرشحين المهارات و
 

عدد قليل من المقترحات المحددة حول السياسات المعهد الديمقراطي الوطني الى  في حين استمع
تحدثوا عن  –بما فيهم قادة األحزاب والمرشحين  –العامة اال ان المتنافسين في االنتخابات 

أية عن البعثة  تسمع مرتكزة على القضايا المحلية. لم على ابقاء الحمالت االنتخابية تصميم 
خطط لتنظيم نقاشات عامة بين المرشحين أو منتديات أخرى حيث يمكن للمواطنين أن يقارنوا 

 مرشحين. المطروحة من  الالسياسات العامة برامج بين 
 

رة زمنية قصيرة نسبيا ويليها يوم واحد من وهي فت للحمالت االنتخابيةيوما  06هناك فترة 
عبر المرشحون وممثلو األحزاب عن بعض االرباك وعدم الوضوح حول والصمت االنتخابي. 

عن  بعض المرشحين كما عبر تعريف النشاطات المقبولة ما قبل وخالل فترة حملة االنتخابات. 
تتفاقم بسبب نقص في  منح فرص متساوية في االعالم وهي قضية يمكن أنحيال  تخوفهم

 التعليمات فيما يتعلق باالنفاق على الحمالت االنتخابية. 
 

 ةاالنتخابي النزاهة
 

ظهرت بعض فيما غالبية الناس الذين التقت معهم البعثة عن ثقتهم في العملية االنتخابية. عبر 
اساءة حجرة االقتراع واالسئلة حول ممارسات معينة مثل استخدام الهاتف المحمول داخل 

قليل من الناس توقعوا حدوث عمليات ال ، فإنمييناألاستخدام االجراءات المخصصة للناخبين 
تزوير على نطاق واسع، مثل شراء األصوات أو التالعب المباشر في البطاقات االنتخابية. 

 الغالبية أنه سيتم فرز وعد البطاقات االنتخابية بشكل صحيح وأن النتائج ستعكس ارادةوتعتقد 
 الناخبين. 

 



 

  

وقد نفوذ األجهزة األمنية. لالمحتمل وغير المقبول   التأثير تم التعبير عن القلق حيال إال أنه 
العديد من المرشحين ومراقبي االنتخابات عن حاالت تمارس فيها القوى األمنية ضغطا أفصح 

قلقهم أيضا  وعبروا عن ،أو على ناخبين لدعم قائمة محددةعلى مرشحين لالنسحاب من قوائم 
البعض اضافة الى ذلك، تحدث من أن هكذا ضغط ربما يستمر خالل فترة الحمالت االنتخابية. 

التي يمكن أن تفرض بعد عدة  –مثل فقدان الوظيفة أو منح حكومية  –عن النتائج المحتملة 
تعبير ان هذه الضغوطات هي أشهر من يوم االنتخابات. معظم المراقبين قالوا انهم ال يعتقدون 

وناتجة  عن سياسة متبعة لكنها ناتجة عن ممارسات من قبل أفراد يسيؤون استخدام سلطاتهم 
القطاع مذكرات الى موظفي النزاعات المحلية. اكد المسؤولون الحكوميون أنه تم ارسال  عن

ضرورة الحياد السياسي واالستخدام الصحيح للموارد توجههم لاألجهزة األمنية الحكومي و
وجود شكوك حول تدخالت من قبل مسؤولي االجهزة  فإن مجرد . بالرغم من ذلك، العامة

يمكن أن يسبب ضررا على   –بغض النظر عن مدى التأكد منها  –األمنية و مسؤولي الحكومة 
 ثقة الجمهور العام في نزاهة العملية. 

 
 هو ما و ،على الناخبين العديد من األفراد عن قلقهم حيال استخدام المساجد كمواقع للتأثيروعبر 

 يتناقض مع القانون الفلسطيني. 
 

 التوصيات 
 

من أجل تعزيز الثقة في انتخابات بعين االعتبار الخطوات التالية  أخذ وبكل احترام البعثة تقترح 
 العشرين من تشرين األول وفي االنتخابات المستقبلية: 

 

 ينية واالحزاب السياسية وقوائم توصي البعثة أن تعمل منظمات المجتمع المدني الفلسط
تنظيم نقاشات عامة حول االولويات المحلية في  هاالمرشحين واالعالم على زيادة جهود

خالل فترة الحمالت االنتخابية. يتوجب على األحزاب أن يكون لديها برامج واقعية 
أن النقاشات مع المرشحين أو أية منتديات أخرى  من شأن ، وتعالج اولويات المواطن

 فرصة للمواطنين للمقارنة بين السياسات المقترحة. توفر 

  تضمن تتخذ كافة الخطوات الضرورية لتوفير بيئة آمنة يجب على القيادة الفلسطينية أن
أن  ن على كافة المستوياتيالمسؤوليتوجب على للناخبين للتعبير عن آرائهم. حيزا كافيا 

ات لضمان عدم استخدام الموارد العامة، يضمنوا حيادية األجهزة األمنية واتخاذ خطو
بما فيها المال العام والمركبات ومعدات االتصال والمواد وساعات العمل للموظفين 

 الحكوميين، لمصلحة مرشحين أو قوائم محددة. 

  الثبات واتساق عملية تطبيق القانون، توصي البعثة أن تدرس السلطات من أجل ضمان
عون، بما فيها الطعون المرتبطة بالمصادقة على قوائم تعيين صالحيات النظر في الط

 المرشحين، الى محكمة مركزية واحدة. 

  أن تبادر السلطات في نقاش شامل ما بين كافة ما بعد االنتخابات، توصي البعثة
قوائم المرشحين المغلقة األطراف المعنية حول النظام االنتخابي، بما فيه: استخدام 

التمثيل النسبي، وتمويل الحمالت االنتخابية، وقواعد الحمالت وعناصر أخرى في نظام 
 والتصويت لصالح قائمة واحدة في المواقع، وعملية المصادقة على القوائم. االنتخابية، 

  أن تلعب دورها الصحيح في ما بعد االنتخابات، يجب أن تضمن المجالس المحلية
يجب وم فرص للمشاركة المباشرة. أن توفر للجمهور العااالستجابة لمصالح المواطن و

         منتظم. زمني أن تجرى االنتخابات ضمن جدول 
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