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المقدمة
17حتىآذار2منذاالنتخاباتقبلالوضعلتحلیلفریقاً"المعھد")بلفظةإلیھمشاربعد(فیماالوطنيالدیمقراطيالمعھدكون
عقدیفترضالقادمة.الفلسطینیةوالرئاسیةالتشریعیةاالنتخاباتفیھاتسیرسوفالتيالظروفلدراسةوذلك،2021آذار

فيالدوليالمجتمعاھتمامإظھارل:االفتراضيالفریقعملوھدفالتوالي.على2021تموز31وأیار22فياالنتخابات
الضفةفيالسائدةالسیاسیةالبیئةوتقییمغزة؛وقطاعالغربیةالضفةفيأقوىدیمقراطیةوحكومةسیاسیةعملیاتتطویر
لزیادةالتحسینبعضفیھایلزمالتيالمجاالتوتحدید؛2021العامفيالمزمعةلالنتخاباتوالتحضیرغزةوقطاعالغربیة
لیزليوھم:الفنیین،والخبراءاالنتخاباتخبراءمنمجموعةعلىالدوليالوفداشتملاالنتخابیة.العملیةفيوالشفافیةالنزاھة
القطریةالمدیرةكوبر،سارةأفریقیا؛وشمالاألوسطالشرقفيالوطنيالدیمقراطيالمعھدلمكتباإلقلیميالمدیركامبیل،
لمكتبالقطريالمدیرشیھو،وأریانیتبالمعھد؛الخاصالعالمياالنتخاباتلبرنامجالسابقةوالمدیرةالجزائرفيالمعھدلمكتب
لمكتباألمریكیةالخارجیةالوزارةفيمساعدةنائبةوسابقاًالمعھدإدارةمجلسعضوفیرستاندنغ،وتونياألردن؛فيالمعھد

في معھد أسبین.شؤون الشرق األدنى والمدیرة السابقة لبرامج الشرق األوسط

ذاتالدولیةالرقابةأساسیضعالذي،الدولیةاالنتخاباتلمراقبةالمبادئإعالنمعینسجمبمااالفتراضیةنشاطاتھالفریقأنھى
لألممالعامةاألمانةفیھابماودولیة،حكومیةبینمؤسسة55علیھوصادقتصاغتھوالذياالنتخابات،علىالمصداقیة

إضافیةدولیةطواقمأينشرحظرتوالتي)،19–(كوفیدالعالمیةالكوروناجائحةفرضتھاالتيالقیودضوءعلىالمتحدة.
یستندالمیدان.فيلنشاطاتھباإلضافةبعدعنالمكثفةالمشاركةمعبالتكیفتسمحمنھجیةالمعھدتبنىوغزة،الغربیةالضفةفي
المركزیة،االنتخاباتلجنةمنومسؤولینالسیاسیة،األحزابعنممثلینمعأجریتمعمقةافتراضیةمقابالتإلىالتحلیلھذا

27مدارعلىبناھاالتيوعالقاتھالمعھدلخبرةباإلضافةوناشطین؛المدنيالمجتمعمنوقادةوأكادیمیینسیاسیینومحللین
من تنفیذ البرنامج بدعم من الصندوق الوطني للدیمقراطیة.سنة من تنفیذ البرامج في الضفة الغربیة وغزة. تمكنا

فيلالنتخاباتالسابقبیانھالوفدیعرضاالنتخابیة.العملیةفيالتدخلوبدونمنحازغیرأساسعلىالنشاطاتكافةنفذت
المواطنینمشاكرةمستوىورفعالفعالیة،االنتخابیةوالممارساتاألطراف،المتعددةالدیمقراطیةالمؤسساتتعزیزروح

بمشاركتھمتكرمواوالذینبھم،التقىالذیناألشخاصلكلالعمیقامتنانھعنالوفدیعربوغزة.الغربیةالضفةفيوالمساءلة
أنشأنھمنافتاحأيمنواالستفادةانتخاباتھمصداقیةمدىلتحدیدالفلسطینيللشعبیعوداألمرفإنالمطاف،نھایةفيرأیھم.
إلحیاءالفلسطینیةللجھودمساعدتھلمواصلةاستعدادعلىالدیموقراطيالوطنيالمعھدمغزى.ذاسیاسیاتغییرایحدث

الممارسات، والمؤسسات الدیمقراطیة والمجتمع المدني.

الملخص
مناطقفيورئاسیةتشریعیةانتخاباتعقدفیھأعلنرئاسیامرسوماعباسمحمودالرئیسأصدر،2021الثانيكانون15في

الدیمقراطيحقھملممارسةوغزةالشرقیةوالقدسالضفةفيللفلسطینیینفرصةاالنتخاباتتمثلالعام.لھذاالفلسطینیةالسلطة
تشریعيمجلسانتخابیتمالفلسطینیة،للسلطةاألساسيالقانوننصبحسبسنة.15منأكثرمنذمرةألولالتصویتفي

العامفيوحماسفتحبیناالنقسامالرئیس.ینسبھاالتيوالحكومةالوزراءرئیستعیینعلىیصادقممثل،132منیتكون
المحكمةقامتثمفاعلة.ھیئةیعدولمالتشریعيالمجلسأعمالعلقوغزة،غربیةضفةبینالسلطةقسمالذي،2007

یواجھسوفالتشریعي،المجلسإحیاءعندعباس.الرئیستوجیھاتعلىبناء2019العامفيالمجلسبحلالحقاالدستوریة
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الحكومةأذرعبینمااالستقاللیةمنوقلیالرسمیةتشریعیةعملیةضمنفیھاالنظرعلیھوسیكونالتنفیذیةاألوامرمنسنة14
العملإحیاءتعنيالرئاسیةاالنتخاباتونتائجالمرشحینبینالتنافسیةللبیئةسیكونلھذا،والقضائیة.والتشریعیةالتنفیذیة
علىأیضاالحالياالنتخابيالبرنامجیشتملحدیثا.المنتخبالتشریعيالمجلسخاللمنھذایتحققحیثوتفعیلھالسیاسي
آب،31فيعقدھاوالمزمعالفلسطیني،التحریرلمنظمةالبرلمانیةالھیئةوھوالفلسطیني،الوطنيالمجلسأعضاءانتخاب

بدایتھا.السیاسیة واللوجستیة المتوقعة، ما زالت التحضیرات فيرغم عدم عقد أي انتخابات سابقة لھذا المجلس، ورغم العوائق

وشحنتموسعادعماالبدایةفيلالنتخاباتالدعوةتلقتكبیرا،اقتصادیاوتدھوراسیاسیامأزقاالفلسطینیونیواجھبینما
منوھم–خاصبشكلالفلسطینيالشبابتمنحسوفوالتنافسیةوالشفافیةالشاملةاالنتخاباتالفلسطینیة.اإلعالمیةالتغطیة

یجبالتيالقیادةعلىوالتصویتالسیاسیةصالحیتھملممارسةفرصة–المسجلینالناخبینإجماليمنبالمائة45نحویشكل
الكورونا،جائحةبیئةخلفیةعلىولكناالقتصادي.–االجتماعيوالوضعالبطالةمثلأولویةتشكلالتيللقضایاتستجیبأن
تنافسیةستكونلعقدھاالمدعواالنتخاباتكانتإذاماحولالشكوكأثارتالقائمةالضغطوظروفاإلغالققیودفیھابما

تحسینفيتسھمسوفاالنتخاباتھذهكانتإذاماحولمخاوفھمعنالوفدقابلھمالذیناألشخاصمنالكثیرأعربومفتوحة.
تحكمباتتالتيالسلطةھیاكلعلىالشرعیة"إضفاء"تعیدبساطةبكلسوفأنھاأوالمؤسساتفيالدیمقراطيالوضع
االنتخاباتبموعدللوفاءتھدفإذعلیھاویثنياالنتخاباتلجنةبجھودالمعھدوفدیقرالماضیة.الثالثةالعقودخاللفلسطین

أفضلبشكلالناخبینتثقیفباإلمكانلكاناالنتخاباتقبلأطولوقتخصصلوأنھإلىیشیرولكنھعلیھا،فرضالذي
تقاسالتيالنشاطاتمنوغیرھااالنتخابیةقوائمھموتشكیلمرشحیھم،الختیارإضافيوقتتخصیصمناألحزابوتمكین

من خاللھا تنافسیة وعدالة العملیة االنتخابیة.

تبنيذلكفيبماإسرائیل،معأكبرلتقارببالمنطقةوعالقتھاالخارجیةالمتحدةالوالیاتسیاسةتأرجحت،2017العاممنذ
فتحبینأقربمصالحةنحووالتوجھأولویاتھاتوجیھإلعادةالفلسطینیةالسیاسیةبالزعامةدفعوھذاأبراھام"،"اتفاقیات
فيانتخاباتعقدعلىالحاكمةاألحزاباتفقتالمصالحة،مباحثاتخاللمنمتحدة.فلسطینیةجبھةفيللوقوفوحماس
سكانقدرةاالنتخابات؛عقدوترتیبتوقیتاألولیة:االتفاقیاتوشملتوغزة.الغربیةالضفةفيالحكومتینلتوحیدمحاولة
التعبیرنطاقلتوسیعمرسوموإصداراالنتخابیة؛المحكمةعقدالمركزیة؛االنتخاباتلجنةدعمالتصویت؛علىالشرقیةالقدس
سوفالمحلیین.االنتخاباتمراقبيمنھیئةوتسجیلوغزة؛الغربیةالضفةمنكلفيالسیاسیینالسجناءوتحریرالعام؛
علىودولیةقانونیةشرعیةاالنتخاباتتضفيسوفحیثاالنتخابیة،العملیةنجحتإذاالكثیروحماسفتحمنكلتكسب
القادةمنالكثیرالمدني.والمجتمعإسرائیلمعللتفاوضاستخدامھیمكنالذيالموقفستوحدكماالقائمة،السلطةھیاكل

الوطنیة كأھم أولیة لھذه االنتخابات.السیاسیین الذین التقى بھم وفد المعھد ذكروا الوحدة

للفلسطینیینبالنسبةشائكاموضوعاتبقىاالنتخاباتبعدللحكومةانضمامھاومكانیةاالنتخابات،ھذهفيحماسمشاركةولكن
علىیشتمللالنتخاباتسلوكمیثاقعلىیتفقانوفتححماسالقاھرةاجتماعاتشھدتحینففيالدولي.المجتمعمنوللكثیر

ولكنسیاسیة.غایاتلتحقیقكوسیلةالعنفتدحضجوھرھافياالنتخاباتاناالاالنتخابات،بسببالعنفلتفادياتفاق
یسعونممنوالجماعاتاألفرادمشاركةإنسیاسیة.دوافعتحتللعنفشجبھاعنرسمیاتعلنلمكحركة،وكحزبحماس،

إشكالیة.خلف العنف والسیاسة في االنتخابات الفلسطینیة ال تزال

انتخاباتعقدفيللنجاحاألساسیةالسیاسیةالعوائقمنمزیداالفلسطینیونیواجھبالتحدیات،محفوفةتكونماغالبابیئةفي
مباحثاتفإنالدولیون،والناقدونالفلسطینيالمدنيالمجتمعبینكماأوال،الوطنیة.الدیمقراطیةالعملیاتولتفعیلمغزىذات

علىوحماسفتحاتفقتالوقت.ھذافيتتمأنیمكنانتخاباتأليالدیمقراطیةالطبیعةحولشكوكاتثیرالحالیةالمصالحة
منالقائمة.السیاسیةللنخبةكبیربشكلآمنةنتیجةلضمانمحاولةفيالقوائملتشكیلالمرشحینوشروطبتسجیلتتعلقمحددات
األبوابخلفجلھاوسیكوناألحزاب،نخبةمستوىعلىالكبیرینللحزبینالحزبیةالقوائمتشكیلةحولمفاوضاتعقدالمتوقع

لثنيقمعیةتكتیكاتأيأووالتشھیرالتھدیدباستخداماألحزابقیاممنقلقھمعنالمدنیینالناشطینبعضأعربالموصدة.
السیاسيالقمعسنواتقوضتلقدللترشح.التقدممنالحزبلواءتحتتامانضباطفكرةوجھفيیقفونالذینالمرشحین
المنافسینوتركتالسیاسيالفضاءمنالكثیروسدتحقیقیة،سیاسیةمعارضةوجودمنالمھیمنةاألطرافبینوالصراع
الداخليوالشرخالمصالحةمباحثاتفشلكذلك،الدعم.لحشدمنظمةحركاتأوتحتیةبنیةأومواردبالالیسارمنالسیاسیین

لم یتم التوصل إلى حل متفق علیھ لتشكیل حكومة وحدة.في فتح قد یؤدي إلى القضاء على االنتخابات برمتھا إذا
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وإدارةتخطیطفيقدماللمضيالتعاونإسرائیلمنالفلسطینیةوالسلطةالمركزیةاالنتخاباتلجنةتطلبسوفثانیا،
ھذهحتىللتعاوناستعدادھاعنتلمحلمإسرائیلكانتوإنالشرقیة،القدسسكانبتصویتیتعلقفیماخاصةاالنتخابات،

شكویتولدمتصالحة.فلسطینیةلقیادةفلسطینیةانتخاباتعقدإلجراءاتدعمھمعنیعربواأنالمحتملغیرومناللحظة،
الرئیسالنتخابنتیجةعباسمرسومتوقیتفيیرونالذینالدولیینالسیاسیینوالمحلیینالناقدینمنالكثیرلدىأیضامماثل

فيفعالالرغبةمنبدالالفلسطینیة،–اإلسرائیلیةالسالملعملیةأخرىمرةالدولیةاالنتباهلجذبومحاولةبایدنجواألمریكي
ماالتدخلواحتمالیةاإلسرائیليالموقفأنالمقابالتمنمجموعةمنظھرالسیاق،ھذاضمنحقیقیة.دیمقراطیةعملیةتفعیل
مسؤوليوحركةالحمالتوعلىوحركتھم،الناخبینأمنعلىمباشربشكلیؤثرسوفأنھرغماللحظة،ھذهفيمجھوالزال

السیاسیینحركةحریةأیضاتعیقالتيوالطیارةالثابتةالحواجزوجودبسببوبینھا،والقدسالغربیةالضفةفياالنتخابات
والناشطین.

قبلمنكذریعةتستخدمقدحیثالمركزیةاالنتخاباتلجنةأمامتحدیاالكوروناجائحةبسببحالیاالقائمةالقیودتضعقدأخیرا،
ثقتھمعناألحزابومسؤولوالمركزیةاالنتخاباتلجنةممثلوأعربذلك،معإلغائھا.أواالنتخاباتلتأجیلالفلسطینیةالسلطة
آذارفياإلصابة،معدالتتفاقممنالثالثةالموجةالفلسطینیونیواجھبینماالجائحة.خاللانتخاباتعقدعلىبقدرتھمالكاملة
علمااألمد.قصیرةإغالقفتراتعلىالمحافظاتمنكلتتناوبحیثشھرلمدةالطوارئحالةالغربیةالضفةأعلنت2021

تحولسوفأیضاالتواصلبیئةتغیرأنإالأصال،المتھالكواالقتصاديالصحيالنظامعلىإضافیاعبئاتضعالقیودھذهأن
المنابرأمامالسیاسیةوالفصائلاألحزابمساءلةدرجةعلىستؤثركمااالنتخابیة،والحمالتالسیاسةفيالجماھیریةالمشاركة
الوباءأنكمالالنتخابات.الزمنيالجدولعجالةعنناھیكوالسندانالمطرقةبینماأساساقضایاكلھاللسیاسات،الشرعیة
ھذهلوجودتفضیلھمعنالمعنیةاألطرافمنكبیرعددأعربقدوالتيدولیةمراقبینبعثةوصولفرصةیقلصالعالمي

ونتائجھا.البعثة لضمان النزاھة والثقة بشرعیة العملیة االنتخابیة

عقدنحوالحالیةالخطواتأنإالللرئاسة،خاصةوطنیة،انتخاباتعقدبإمكانیةیشكونالسیاسیینالمعلقینبعضزالمابینما
الحكمومعاودةاالنتخاباتتسھمأنیمكنالبعید.المدىعلىللفلسطینیینبالنسبةكبیرةأھمیةذاتتكونقداالنتخابات

فيالمواطنینلمشاركةجدیدةمساراتظھوریسھلوھذاحقیقیةمدنیةمشاركةثقافةفيالفلسطینیةاألراضيفيالدیموقراطي
السلطةوحملالفرصةھذهثمارجنيمنالمواطنونیتمكنحتىالمھمشة.المجموعاتبینخاصةالسیاسیة،المحافل

زالماللسیاسة.والمرشحینالسیاسیةاألحزابقوائمبینحقیقیاخیارایواجھواأوأوالعلیھمیجبالمساءلة،محملالفلسطینیة
بینالتصادمومستوىاألمنیةوالبیئةالترشیح،قواعدتغیرأماممنكشفاالوطنیةاالنتخاباتلعقدوتنافسیةمنفتحةبیئةخلق

المصالحةجھودمنجدیدأفقنحوتفضيحتىسیاسیةانتخاباتأليضروریاأمرایظلولكنھالقائمة،السیاسیةاألحزاب
الغربیةالضفةفيللفلسطینیینواالجتماعياالقتصادیةالظروفوتحسینالفلسطینیة،–اإلسرائیلیةالسالموعملیةالداخلیة،

وغزة.

اإلطار االنتخابي والقانوني
رقمبقانونالمرسوموبمقتضىالعامة،االنتخاباتبخصوص2007عامصدربقانونمرسومعلىبناءاالنتخاباتعقدسیتم

أوعالقةذاترئاسیةمراسیموأیةاألساسيالقانونيمقتضىوكذلك،2007للعامبقانونللمرسومالمعدل2021للعام)1(
لتنظیماالنتخابياإلطارفيالواضحةالتوجیھاترغمالمركزیة.االنتخاباتلجنةوضعتھاانتخاباتأنظمةأوبروتوكوالت
فيالحكمعلىالمحاكموقدرةالقضاءاستقاللبشأننمتالمخاوفأنإالالدولیة،المعاییرمعالكبیرواالنسجاماالنتخابات،

النزاعات والدعاوى االنتخابیة بشفافیة وحیادیة.

مجلسحلفيأنتجتمرسومبعدالقضائیةالسلطةقوانینلتعدیلمراسیمثالثعباسالرئیسأصدر،2020الثانيكانونفي
یستطیعالذيالرئیسقبلمناالنتقاليالمجلسھذاأعضاءتعیینیتمانتقالي.أعلىقضاءمجلسمكانھوأنشأاألعلىالقضاء
بینللفصلحداوضعتقدالعملیةھذهأنمنمخاوفھممقابالتمعھمأجریتمنبعضأثارتنفیذي.بأمرأیضاعزلھم

أتتللقضاة.الوظیفيالمستقبلعلىللتأثیرموسعةسلطاتیعینھمومنالتنفیذيالجھازیمنحماوالقضائیة،التنفیذیةالسلطات
أنیعنيمماورئاسیة،تشریعیةانتخاباتعناإلعالنمنفقطأیامأربعةقبلالرسمیةالوقائعفينشرھاووقتالتعدیالتھذه

نقابةوضعتالمراسیم،ھذهإصدارمنذاالنتخابیة.العدالةإجراءاتعلىالتأثیرفيترغبقدالتنفیذیةاألطرافبعض
عنوأعلنتالغربیةالضفةفيالمدنبعضفيالمحاكمأمامالفتات–محامألف15نحوتمثلالتي–الفلسطینیةالمحامین

ومحاكماإلداریةوالمحاكماالستئناف،محاكمذلكفيبماالمعدلة،القضائیةالھیئاتمنأيفيالمشاركةمقاطعةنیتھا
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صدورھاوتوقیتالقوانینفیھانتقدتبیانامدنیةوجمعیةمراقبةمجموعة23أصدرتالثاني،كانون16فياالنتخابات.
ودعت إللغائھا.

قدرةمنفعالیقوضسوفھذافإناالنعقاد،مناالنتخاباتمحكمةتتمكنلمإذاأوالمحامین،نقابةمقاطعةتواصلتإذا
العملیةمصداقیةتجاهجدیةشكوكایثیرقدمااالنتخابیة،النزاعاتأوالشكاوىفيأحكامإصدارعلىاالنتخابیةالمحكمة

نصحیثفلسطین،فياالنتخابیةللعملیةكتجدیدانتخابیةمحكمة2007العاممرسومبموجبنشأتلذلك،باإلضافةاالنتخابیة.
المحكمةتركیبةمناقشةتمتالواقع،فياألعلى.القضاءمجلسمنبتنسیبقضاةوثمانیةالرئیسمنتتشكلأنھاعلىالمرسوم

بأنانطباعایعطيقدھذااألعلى.القضاءمجلسرسمیانسبھاثمالقاھرة،فيشباطفيالمصالحةمفاوضاتخاللاالنتخابیة
في مباحثات القاھرة وأنھا لیست مستقلة بالفعل.تولیفة المحكمة تعكس المصالح السیاسیة لألحزاب الكبرى

إدارة االنتخابات
لجنةعناالنطباعأنسنوات،عدةخاللالمعھدمالحظاتمنأیضاوظھرالوفد،بھمالتقىالذینالناسمنالكثیریرى

الزمنيالجدولضمنورئاسیةتشریعیةانتخاباتلتنظیمالفنیةالقدراتولدیھاوموثوقةفعالةھیئةأنھاالمركزیةاالنتخابات
العاممنذتراجعتتكونقداالنتخاباتلجنةفيالثقةأنتبینالعامالرأياستطالعاتبعضولكنالقاھرة.مباحثاتفيالمحدد
بالمھنیةوتتمتعالمستقلةموازنتھاولدیھاوالتشریعي،التنفیذيالذراعینعنالقانونبحكممستقلةاالنتخاباتلجنة.2006
لتنظیمداخلیةتحدیاتعنقابلناھمالذیناألشخاصتحدثالجمھور.ثقةومحطمحایدةھیئةباعتبارھایسھمماالكاملة

یوماألمنیةللحوادثواالستجابةلالتصاالتواضحةسلسلةإنشاءوصعوبةاألراضي،أوصالتقطعظلفياالنتخابات
القاھرةفياالنتخاباتاتفاقنصأنحینفيغزة،فيشرطةقواتتدیرانالفلسطینیةوالسلطةحماسألننظرااالنتخابات

إطارتھددأنھاعلىالعوائقلھذهینظرلمالفلسطینیة.الشرطةعاتقعلىتقعاالنتخاباتیوماألمنمسؤولیةأنإلىفقطیشیر
متواصلة خالل مباحثات المصالحة.االنتخابات الزمني ولكنھا أثارت مخاوف وكانت موضوع مناقشات

األمنأنإالاالقتراع،بحریةالناخبونكافةفیھایشعربیئةخلقإلىتھدفآذارفيسلوكمدونةعلىاألحزابكافةاتفاقرغم
مراكزفيالشرطةقواتنشرعلىوحماسفتحاتفقتنتائجھا.االنتخاباتتحققأنلضمانحثیثةإلدارةبحاجةاالنتخاباتیوم

ترھیبفیھابماأمنیة،حوادثأمامفرصةیتركوغزةالضفةبینالطویلالمؤسسياالنقسامولكناالنتخابات،یوماالقتراع
فياألمنیةاألجھزةانقسامأنمنمخاوفھاالسیاسیةالفصائلأثارتمختلفة.سیاسیةألحزابالداعمینوالمرشحینالناخبین

الوظائفوخسارةالسیاسي،الضغطاستخدامذلكفيبمااالنتخابات،مكوناتتقویضفيیسھمسوفوغزةالغربیةالضفة
والترھیب عبر الشبكات العائلیة.

االنتخاباتتعقدمرشحاً.16منقائمةكلتتكونحیثالنسبي،التمثیلتتبعمحددةقوائمأساسعلىالتشریعیةاالنتخاباتتنعقد
نسبةأعلىعلىیحصالناللذانالمرشحینبیناالنتخابیعادثمواحدة.انتخابیةكمنطقةتعاملالتيالبالدعمومفيالرئاسیة

من األصوات.أصوات إذا لم یحصل أي من المرشحین على األغلبیة المطلقة

قائمةكلعلىیجبالسیاسیة.المنافسةتعیقأنیمكنللترشحالتأھیلعلىالمشددةالشروطأنخاطبناھمالذیناألشخاصأثار
یدعمونناخب3000توقیععلىتحصلوأناالنتخابات،لجنةلدىدوالرآالف10تودعأنالتشریعیةلالنتخاباتمرشحة
شرعيكممثلالفلسطینیةالتحریربمنظمةاعترافھاباعترافھ،تفیدالقائمةفيالمرشحینمنواحدكلمنإفادةتقدموأنالقائمة،
3000یودعواأنفعلیھمالرئاسةمرشحوأمااألساسي.والقانوناالستقاللبإعالنھاوبالتزامھ/الفلسطیني،للشعبووحید
5000منموقعةقائمةیقدمأنیجبالرئیسمنصبسابقایشغلالمرشحأيذاتھا.اإلفادةویقدموااالنتخاباتلجنةلدىدوالر
ترشیحقبلیستقیلواأناالنتخابینمنواحدةأيفيالمرشحینعلىیجبانتخابھم،بغیةلالنتخابات.ھاترشحھ/یدعمونناخب

العامةالمؤسساتفيموظفینأوالدولة،قبلمنشھریاراتبایتلقونممنالفلسطینیةالسلطةفيمناصبفيكانواإذاأسمائھم
غیرمنظماتفيموظفینأوإدارةمجلسأعضاءأورؤساءأوالدولیة،المؤسساتفيموظفینأوالمحلیة،السلطاترؤساءأو

المقاعدفيالفوزالمرشحونیستطیعلمإذامحافظین.أوشرطة،عناصرأوعسكریة،أوأمنیةطواقمأوقضاةأوحكومیة،
أنیجبولكنفیھا،العملمناستقالواالتيالمؤسساتفيشاغرةوظائففيجدیدمنالتقدملھمیحقعلیھا،یتنافسونالتي

تخضع مناصبھم لمنافسة مفتوحة.

المواقعفيخاصةاالنتخابات،فيالترشحعنشھرةاألقلالسیاسیةاألحزابمنالقوائمأوالمرشحینیثنيأنیمكنالنظامھذا
مااشتیة،محمدالوزراءرئیسلمصادقةتخضعالمدنیةالخدمةمناالستقالةعلىالمصادقةأنكماالحزب.قائمةمنالدنیا
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رئیسأصدرالمدنیین.الموظفیناستقالةعلىالمصادقةفيباالنتقائیةتسمحالتيالبوابةحارسالفلسطینیةالسلطةمنیجعل
حتىاالستقاالتعلىالمصادقةفيللتسریعاشتیةالوزراءرئیسعلىبالضغطعباسالرئیسفیھطالببیانااالنتخاباتلجنة

بشأنمخاوفھممخاطبینبعضأثاركمایوما.12وھيالتسجیلفترةخاللالمرشحینقوائممناالنتھاءمناللجنةتتمكن
األحزابلقوائمجدیدومرشحینالنساءدخولأمامضروريغیرعائقاتشكلقدإنھاحیثللترشح،المطلوبةالكبیرةالودائع

تكونأنیمكنوالذینتاریخیاتمثیلھایقلالتيالمجموعاتمنالناخبینخاصة–االنتخاباتفيالمنافسةفيیرغبونالذین
إمكانیة حصولھم على ھذه الموارد أقل بالمقارنة مع غیرھم.

23لیكونالتشریعيللمجلسللترشحاألدنىالسنلتخفیضأیضاودعواالترشح،علىالقیودبإلغاءالمدنیونالفاعلونطالب
ورفعاالنتخابیة،القائمةفيالترشحقبلاالستقالةشرطورفعبالمائة،30لاالنتخابیةالقوائمفيالنسویةالكوتاوزیادةسنة،
أشخاصترشحإمكانیةبعدمالمقیدالنصأنقابلناھممنخشيجنحة.أوبجنایةعدليسجللدیھمكانإذاالمرشحینعلىالقیود
المرشحینتقدیماشتراطبعدتفیدوالتيآذارفياالنتخاباتلجنةبھاتقدمتالتيللتوضیحاتنظراخاصةالسابق،فيأدینوا

وھذاالداخلیة.اإلجراءاتباستخدامالمرشحأھلیةمنتتحققسوفاالنتخاباتمحكمةإنبلبأنفسھم،محكومیةعدملشھادة
نظاملوجودنظراالتحریاتھذهلعملاالنتخاباتلجنةتستخدمھاسوفالتيالبیاناتمصادرحولالفاعلینبعضشكوكأثار

عدالة جنائیة متوازیین في الضفة الغربیة وغزة.

اللحظةھذهحتىبینتاالنتخاباتلجنةأنإالوغزة،الغربیةالضفةأنحاءكافةفيبالكوفیداإلصابةحاالتزیادةتواصلرغم
االنتخاباتلجنةفيالمسؤولونیعدوالصحة.السالمةقواعداحتراممعاالنتخابیةالعملیةفيحاسمةخطواتاتخاذعلىقدرتھا

یومفيالمواطنین.ضمنأولویةتعدالتيالمجموعاتعلىاللقاحتوزیعتأخیررغماللقاحات،ویتلقوناألولالصففي
بشكلمؤھل.ناخبلكلیتاحللیدومعقمشخصیةحمایةمعداتمعحضوریاللتصویتاالنتخاباتلجنةتخططاالنتخابات،

دورھمأنمعھمتحدثنامنأشاروالذینحضوریا،دولیینمراقبیننشرعنتثنيأنالكوروناظروفبإمكانكانمھماأساسي،
االنتخاباتمراقبةفيمحدوددورأداءمنالمدنيالمجتمعتمكنإذااالنتخابیة.للعملیةوتصدیقھالجمھورثقةبناءفيأساسي

واإلعالم)،المواطنینومشاركةالعامالفضاءإلىالرجوع(یرجىالخیریةبالجمعیاتالخاصالجدیدالمرسومعلىلالحتجاج
الجماھیریة ویقوض من الثقة بالعملیة االنتخابیة.فإن ھذا المزیج یخلق عجزا مقلقا تجاه آلیات الرقابة

تسجیلفترةخاللالمؤھلینالناخبینبینبالمائة93بلغالتسجیلمعدلأنإلىالوفدبھمالتقىالذیناألشخاصبعضأشار
سجلالجائحة.ظروفظلفيالتصویتلتسھیلجدیدةوإجراءاتتكنولوجیاتبنيبفضلھذاوتحقق،2021شباطفيالناخبین
علىتطبیقصممثمالھاتف.رقمنفسباستخدامأفرادخمسةحتىتسجلأنأسرةكلواستطاعتاإلنترنت،عبرالناخبون

االنتخاباتلجنةأنشأتوكذلكالقصیرة.الرسائلنظامخاللمنالتسجیلبیاناتمنبالتحققللناخبینیسمحواإلنترنتالھاتف
األفرادبعضأنیعرفونكونھممخاوفھمعنالوفدقابلھممنبعضعبرالتسجیل.إلدارةمحافظةكلفيالمحلیةاللجانمراكز

كأساساستخدمتقدالمدنيالسجلبیاناتبأنوشكواشخصیا،االنتخابفيرغبتھمعدمرغمالناخبینقوائمفيالمسجلین
السجلفيالتسجیلمعلوماتعلىبناءالناخبینلسجلأضیفتقدأسماءتكونأنیمكنأخرى،بعبارةالناخبین.عددلزیادة

التعبیرفيیبالغأنھإالالثناء،یثیرالجائحةخاللالمتحققالتسجیلمعدلأنرغمبالتسجیل.المبادرةلرغبتھمولیسالمدني،
عن "استعداد" ونیة الناخبین للتوجھ لالقتراع.

أنھمیفترضناخب،320نقلتمحیثالخلیل،فيشباط15فيأمنیااختراقاشھدقدالناخبینتسجیلنظمأنذكرمنالبد
الفور،علىالعملیةوعكستمریبا،نشاطااالنتخاباتلجنةالحظتلھم.المخصصةاالنتخابیةمراكزھممنلحماس،داعمون
ضمانبغیةالمتخذواإلجراءالنشاطحولببیانلإلدالءصحافیامؤتمرااالنتخاباتلجنةعقدتثمالنیابة.لدىشكوىورفعت

تحققكوسیلةناخبلكلفرديبریدعنواناالنتخاباتلجنةتطلبأنیمكنالمستقبلیة،االنتخاباتفيبالعملیة.الجمھورثقة
بتطویرالقاضيالقرارإلىاالنتخاباتلجنةأشارتكماالمستقبل.فياالنتھاكاتھذهمثلحدوثاحتمالمنللتخفیفثانیة

بشكل عام.وھذا یعد إجراء إضافي لمنح الثقة بأمن القوائم ونزاھتھابرنامج حاسوب داخلیا بدال من التعاقد من مورد خارجي،

العملیةمصداقیةعلىتؤثرأنشأنھامنبارزةقضیةالماضیة،االنتخاباتفيحدثكماالشرقیة،القدسفياالقتراع
اآلخرونالمواطنونالبرید.مكاتبفيمحلیابالتسجیلالشرقیةالقدسمنناخب6000لنحوسمحتاریخیا،االنتخابیة.
أماكنمنبالقربمخصصةاقتراحمحطة15منواحدفيالیومنفسفيالتسجیلمنتمكنواالشرقیةالقدسفيالمقیمون
الذیناألفرادبعضولكن،االنتخابات.لبروتوكولیشیرأوسلواتفاقیاتمنملحقفيالتوجیھاتھذهعلىاالتفاقوتمإقامتھم.
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البروتوكولبتنفیذاالنتخاباتللجنةیسمحونسوفاإلسرائیلیونالمسؤولونكانإذاماحولالشكوكأثارواالوفدمعھمتحدث
لتبني موقف متشدد حول ھذه القضیة بالتحدید.بحسب التوجیھات المشار إلیھا،  یمكن أن تدفع المسؤولین

إشراك الشباب والنوع االجتماعي واألشخاص ذوي اإلعاقة
الفلسطینیینالناخبینمنكاملجیلإلشراكفرصةالفلسطینیةالسیاسیةاألحزاب2021العامفيالوطنیةاالنتخاباتتعطي
أيفيھؤالءیشاركولمسنة،32حتى18بعمرالشبابمنتتشكلالحالیةاالنتخاباتقوائممنبالمائة45نحوالجدد.

تأثیرایؤثرونسوفالشباببأنموسعنطاقعلىالمدنيوالمجتمعالسیاسیةاألحزابمنكلیقرسابقة.وطنیةانتخابات
علىیعتمدوھذاالالمباالة،لحالةاالستسالمأوانتخابيعملإلىإحباطاتھمتحویلیمكنھمحیثالقادمةاالنتخاباتعلىكبیرا

تتمحورلسیاساتاقتراحاتستضعوكیفللمساءلةتخضعحوكمةإلىأصواتھمترجمةمنستتمكنوكیفاالنتخابیةالعملیة
كناخبین،أوكمرشحینالشبابإلشراكشاملةخطةوضعواالسیاسیینمنقلةأنإالبدورھم،اإلقرارھذارغمالشباب.حول

محدودةافتراضیةاجتماعاتاالنتخاباتلجنةاستضافتالمسار.وضوحبعدمأوالمبادراتھذهلمثلالتمویلبقلةإمامتحججین
تستھدفموسعةمدنيتثقیفحمالتعنالحدیثیتملمولكناالنتخاباتفيالمشاركةعلىلتشجیعھمالشبابمجموعاتمع

الشباب كما لم تستھدفھم الحمالت االنتخابیة.

نحوالتقدمفإن،2007العاممنذوغزةالغربیةالضفةفيالوطنيالمستوىعلىوالسیاسیةاإلداریةاإلجراءاتلغیابنظرا
عمرتخفیضتم،2007العامفيالماضیة.عشرةالخمسالسنواتخاللمحلھراوحقدسیاسیینكممثلینوالشبابالنساءدمج

یدفعونزالواماالشبابوالناشطینالمدنيالمجتمعأنرغمالتشریعي،المجلسلعضویةللترشحسنة28إلى29منالتسجیل
مشترك.اتفاقمنكجزءسنة23لالعمرھذابخفضمؤخراالمدنيالمجتمعطالبسنة؛21إلىالسنھذالخفض

2007لعاماالنتخاباتقانونراجعالوطنیة.االنتخاباتفيالجندریةالحصةلزیادةالحمالتالمدنيالمجتمعمنظماتتنظم
القائمةفيأسماءثالثةكلبینمنامرأةھناكیكونبأناالنتخابیةالقوائموطالبالبرلمانیة،االنتخاباتفيالنسویةالحصة

بینبالمائة26بنسبةنسویةتمثیلتضمنالشروطھذهأنرغمالقائمة.باقيفيأسماءأربعةلكلامرأةوتبعھالحزبیة،
منظماتاالنتخابیة.النتائجعلىشروطأيیضعوالالمحلیةاالنتخاباتقانونعنیختلفالوطنيالقانونأنإالالمرشحین،

الممثلینمنللنساءبالمائة30لتصبحالجندریةالكوتاإلصالحبتشریعتطالباإلنسانحقوقعنالمدافعةالمدنيالمجتمع
السنأوالكوتاھذهلتعدیلاحتمالھناكأنیبدوالولكنھذاالسیاسيالحزبأعضاءاقترحالتشریعي.للمجلسالمنتخبین

األحزاب.قوائمفيالمرشحینمنبالمائة30منتقاربنساءنسبةإلدراجداخلیةجھودابذلوالقداالنتخابات.ھذهفياألدنى

ومشاركةمعزىذيتمثیلإلىتترجمالالجندریةالكوتاأنإلىالمدنيالمجتمعومنظماتالمرأةحقوقفيالناشطونأشار
معتتعاملالتيالسیاسیةالمنصاتبتحییدالنسویةالكوتاأوالحصةعلىالزائدالتركیزسمحالسیاسة.فيالفلسطینیاتللنساء

المتأصلةالقیمعلىالتشدیدالتوجھھذایستطعلمكماالسن،وكبارالشبابودعماألسریةواالحتیاجاتبالنساء،المتعلقالقضایا
المرشحاتعلىمقابالتمعھمأجرینامنشددالدینامیكیات،ھذهبسببالسیاسة.فياالجتماعيالنوعفيالمتساویةبالمشاركة
فيالقرارصناعاستھدافعلىالحمالتفيجھودھنتركیزعلیھنأنالحزبیةللقوائماالنضمامفيالراغباتالمتوقعات

السیاسیةواألحزابالفلسطینیةالسلطةطرحتلذلك،باإلضافةالسیاسیة.وأولویاتالعامةالمشاركةمنبدالالحزب
تنتظرحیثاألسرةحمایةوقانونالمرأة)ضدالتمییزأشكالجمیععلىالقضاء(اتفاقیةسیداوالتفاقیةاإلضافيالبروتوكول

القوانینھذهإصداریدرجأنالمحتملغیرمنوھكذاھامة.اجتماعیةلمسائلتتطرقوثائقكونھماالمصادقةالوثیقتینكلتا
السیاسیین من خسارة األصوات.على جدول أعمال األحزاب الكبرى بغض النظر عن خشیة المرشحین

عنالتعبیرذلكفيبماالسیاسة،فياالجتماعيالنوعأساسعلىالقائمالعنفمنأشكالظھورالحالیةالسیاسیةالبیئةمكنت
احتجاجاتالمتطرفةالجماعاتقادة،2019العاممنذالمحتملین.والمرشحینالناخبینیستھدفوترھیبكراھیةخطاب
عبرتسامحالالخطابالجماعاتھذهتدعمالمنزلي.العنفوتجریمالنساءحقوقلتعزیزالھادفالقانونمشروعضدمتقطعة

الواتسمثلاالجتماعيالتواصلمنصاتخاللمناالنتخاباتبیئةفيتجوباإلنترنتعبروشعاراتجماھیریةاحتجاجات
علىالضغطلممارسةالقبلیةالشبكاتتدعمالسیاسیةاألحزابأنتثبتقصصامعھمتقابلنامنلناروىلذلكباإلضافةآب.

السیاسیةاالنتماءاتودعمالشبابتصویتبتقییداألسریةالھرمیاتتقومحیثاالجتماعي،النوعتستغلبطریقةالناخبین
المرشحینمشاركةتقییمإلىالعائلةضغطیفضيأنیمكنالتكتیكات.ھذهفيخاصبشكلاإلعاقةذوياستھدافویتمالعائلیة.
الترھیبتكتیكاتأنالمدنیةالمجتمعمنظماتأفادتالحالیة.السلطةدینامیكیاتوتعزیزمنصاتتشكلمنوالحدالجدید،
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علىقدرتھمتقیدأوبالمطلقلالنتخاباتالتقدمعنمرشحاتأنتعیقأنیمكنالتوقیعومتطلباتالترشحرسومالىباإلضافة
دعم أجنداتھم السیاسیة.

اإلعاقة.لذويبالنسبةلالقتراعوكذلكالحمالتلموادوالوصولاالنتخابعلىالقدرةلتحسینإجراءاتاالنتخاباتلجنةطبقت
االقتراعموادتوفیرعلىالجدیدةالتدابیرتشتملالفضلى،الدولیةالممارساتوتبنيالمدني،المجتمعمنظماتمعالتشاوربعد
فيالعاملینتدریبویتمیمكن،حیثمااالقتراعلمحطاتالوصولعلىالمتحركةالكراسيمستخدميقدرةوضمانالبریل،بلغة

بحیثبصریاللمعاقینإجراءاتعلىالناخبینتسجیلیشتمللماإلعاقة.ذويلِألشخاصالمساعدةتقدیمعلىاالقتراعمراكز
منظماتوفتبصریا.المعاقینالسكانمنمحدودةنسبةبینمقروءةالبریلأنلوحظوقدمساعدة،بدونالتسجیلمنیتمكنوا

اإلعاقاتلذويوالمرشحینباالنتخاباتالخاصةالمعلوماتإلتاحةنصائحمعوحمالتإعالمیةمنصاتالمدنيالمجتمع
ھذهتأتيأنالمتوقعمنمرشحیھا،قائمةعلىمعاقینأسماءلطرحالسیاسیةاألحزاببعضتخططبینماوالذھنیة.السمعیة
والترشحالخاصةقائمتھالتكوینتخططالمعاقینجمعیاتفإنالشكلي،الحراكھذالتفاديالحزبیة.القوائمأسفلفياألسماء

العامفيتبنیھتمالذياإلعاقةلذويالوطنياالستراتیجياإلطارتدمجمنصةالغایةلھذهنظمتوقدخاللھا،منلالنتخابات
تطبیقھ.دون2012

الفضاء المدني وإشراك المواطنین واإلعالم
الشبابمنالكبیرةالناخبینأعدادظلفيخاصةوتثقیفھم،الناخبینحشدفيكبیرادوراالفلسطینيالمدنيالمجتمعیلعبسوف
النواحيلمراقبةخططإلىالوفدمعھاالتقىالتيالمؤسساتأشارتحیاتھم.فيمرةألولانتخاباتفيیصوتونسوفالذین

الشكاوىتحكیموكذلكاالقتراع،مراكزفياالنتخابیومإلجراءاتالسلیمالتطبیقفیھابمااالنتخابیة،العملیةفيالجوھریة
خاللمناالنتخاباتبخصوصبالمعلوماتالتشاركلتنسیقبدأتالتيالجھودإلىمعھاتحدثنامنأشاراالنتخابیة.والنزاعات

مقاطعةنیتھاعنأعلنتالمدنيالمجتمعمنجماعاتولكناإلنسان.لحقوقالمستقلةالھیئةتیسرھاللتبادلموسعةمنتدیات
بحكمآذار2فيالجمعیاتقانونعلىأدخلتالتيالتعدیالتبعد–االنتخاباتمراقبةذلكفيبما–القادمةاالنتخابیةالعملیة
السلطةمصادقةعلىالخیریةالجمعیاتتحصلنیجبالمرسوم:یشترطاألخرىالتغییراتبینمنرئاسي.مرسوم

معالحكومة؛أولویاتمعمنسجمةنشاطاتھاكافةتكونأنیجباالستراتیجیة؛وخططھابرامجھاكافةعلىالمسبقةالفلسطینیة
غیرالمنظماتھذهوتصفیةإلغالقالداخلیةلوزارةالصالحیةیمنحالقانونالتشغیلیة.والمصاریفللرواتبأقصىحدوضع

النواحيبعضآذار9فيالحكومةجمدتالمخططة،المقاطعةعلىرداأصولھا.مصادرةمنالحكومةیمكنماالملتزمة
علىمصرةتزالماالمدنیةالجمعیاتكانتالبیان،ھذاكتابةوقتفيأنھرغممناقشات،بانتظارالجمعیاتبقانونالمتعلقة
فمنالموضوع،ھذاحوللتسویةالتوصلمنالفلسطینیةوالسلطةالمدنيالمجتمعیتمكنلمإذاالقانون.لھذاالكاملاإللغاء
بالعملیةالجمھورثقةعلىوكذلكوتثقیفھمالناخبینحشدعلىمباشرسلبيأثرلھسیكونماالمدنیةالمشاركةسحبالمتوقع

االنتخابیة.

فعالیاتتنظیمعلىالمرشحینقدرةمن19الكوفید-جائحةتفرضھاالتيالسالمةوإجراءاتالصحیةالقیودتحدأنالمتوقعمن
رؤىنقلفيھامادورایلعبأنیمكنوھذااإلعالمي،والتواصللباببابمنوالحمالتاالنتخابیةالمسیراتمثلمباشرة

لمحطاتالوصولإلمكانیةحزبكلتلقيعلىینصاالنتخاباتقانونكانلئنالجمھور.علىالمقترحةوسیاساتھمالمرشحین
ذوووالمرشحوناألحزابعلیھتسیطرسوفغالباالخاصاإلعالمعلىالبثوقتأنإالالمساواة،أساسعلىالعامةاإلعالم
أنیمكنھامنوعةجدیدةأصواتاتقدمولكنھاكبیرةمصادرمنتستفیدالالتيوالقوائمالمرشحونتكالیفھ.دفععلىاألكبرالقدرة

سوفولكنھارسائلھا،لنقلاإلنترنتعبراالتصالمنصاتمنوغیرھااالجتماعيالتواصلمنصاتعبرإبداعیةلدعایةتلجأ
تعاني فعلیا في المنافسة مع األحزاب ذات المصادر األكبر.

بماالحساسةالقضایالمعالجةللحكومةواضحةحاجةعنعبرتالوفدمعھاتحدثالتيالمدنیةواألطرافالسیاسیةاألحزاب
القلیلأنإالھؤالءأشارذلك،معاألمني.والوضعواالقتصادياالجتماعيوالوضعالشبابأمامالمتاحةوالفرصالبطالةفیھا
أساسعلىأكثرتتمالحمالتوأنالقضایاھذهتعالجواضحةسیاساتعنتحدثواقدالمحتملیناألحزابأوالمرشحینمن

الصفات الفردیة للمرشحین.

التوصیات
بحیثالمناسبین،المرشحینتوفرماإذاالفلسطینیة،المؤسساتفينوعیةنقلةاالنتخاباتھذهتحدثبأنأملھ،عنالوفدیعرب

الفلسطینيالشعبلخدمةسعیھاوتجدیدالدیموقراطیةوالمناعةوالمساءلةالرشیدالحكمنحواالنطالقالمؤسساتھذهتستطیع
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التوصیاتیطرحالدیمقراطيالوطنيالمعھدفإنالفلسطینیة،االنتخاباتإنجاحفيورغبةالدیمقراطیة،لمبادئدعماومستقبلھ.
اآلتیة:

اإلطار االنتخابي والقانوني
المظالممعللتعاملالحاليالقانونياإلطارتعدیلالفلسطینیةوالسلطةالرئیسعلىیجبلالنتخاب،الالحقةالفترةفي●

مستوىرفعالمرشحین،بشرعیةیتعلقفیماخصوصاسواءحدعلىالمدنيبالمجتمعوالمتعلقةمنھاالسیاسیةالحالیة
االنتخابیةالعملیاتفيلتفادیھاجذریاوحلھاالحالیةالتناقضاتمعالتعاملالىاضافةالدولیةللمعاییروفقاالتشریعي

فيالمدنيوالمجتمعالمجتمعاتمنمتنوعةشریحةمعھذهاإلصالحعملیةوتتقاطعتشركأنیجبالمستقبلیة.
للنساءمقاعدتخصیصخاللمنالمناسبالتمثیللضمانالقانونياإلطارتعدیلیجبغزة.وقطاعالغربیةالضفة

والشباب.
وجودضمانالسیاسیةواألحزابالفلسطینیةوالسلطةالرئیسمعبالتنسیقالمركزیةاالنتخاباتلجنةعلىیجب●

وضمانوالطعونالشكاوىواالنتخابیةالمنازعاتفيوفعالوحیاديمستقللتحكیمبھامعمولواضحةإجراءات
إصدار القرارات في الوقت المناسب وفقًا لقانون االنتخابات.

إدارة االنتخابات
عوائقدوناالنتخابیةالحمالتضمانالسیاسیةواألحزابالفلسطینیةوالسلطةالمركزیةاالنتخاباتلجنةعلىیجب●

أوتدخلأيدونالناخبین،إلىللوصولوالقوائمللمرشحینوحرةعادلةبیئةوضمانرسمیة،قائمةومرشحلكل
تھدید أو ترھیب.

فيصوتًا-مرةألولالناخبینالشبابمنكبیرةأعدادذلكفيبما-الفلسطینیینلمنحمھمةفرصةاالنتخاباتتمثل●
الحوكمةتعزیزنحوحاسمةخطوةبمثابةأیًضاستكونفإنھاوتنافسیة،وشفافةشاملةبطریقةتنظیمھاتمإذاحكومتھم.
ماتقییمالمركزیةاالنتخاباتولجنةالفلسطینیةوالسلطةالرئیسعلىیجبغزة.وقطاعالغربیةالضفةفيالمسؤولة

االنتخاباتلھذهالتحضیرفيخطوةكللتنفیذكبیرةفرصةیوفرالقاھرةفيعنھأُعلنالذياالنتخابيالتقویمكانإذا
حتى یتم تحقیق األھداف لعملیة انتخابیة دیمقراطیة حقیقیة.

تقدیمالدوليالمجتمععلىیجبالشعب.ثقةلتولیداألھمیةبالغأمراالنتخابیةالعملیةعلىالموثوقةالمستقلةالرقابة●
االنتخابیةللعملیةالدولیینوالتضامناالھتمامعنالتعبیریضمنأنویجبالمراقبینللمواطنینقويوتقنيماليدعم

على ظروف الصحة والسالمة - أو من خالل وسائل أخرى.سواء من خالل زیادة آلیات المراقبة التقلیدیة التي تعتمد
التدقیقلتسھیلآلیًاومقروءكاملشكلفيمتاحةالناخبینقائمةتجعلأنالمركزیةاالنتخاباتلجنةعلىیجب●

والعملیة االنتخابیة ككل.المستقل، وبالتالي بناء الثقة في معدل التسجیل اإلجمالي
وتوفیرمراقبةالدوليالمجتمععلىیجباإلسرائیلي.األمنوقواتالفلسطینيالطرفینمنكلمسؤولیةالتنقلحریة●

الناخبینمنلكلغزةوقطاعالضفةبینوماالغربیةالضفةداخلالتنقلوحریةاآلمنالعبورلضمانمنسقةمناصرة
ومنظمات المجتمع المدني والحمالت ومراقبي االنتخابات.

أوسلواتفاقیةأحكاممعیتماشىبماالفلسطینیین،الشرقیةالقدسلسكانالتصویتعملیةوتسھیلدعمیجب●
والممارسات السابقة، من قبل الحكومة اإلسرائیلیة.

إشراك الشباب والنوع االجتماعي واألشخاص ذوي اإلعاقة
والمجتمعالمدنيوالمجتمعالسیاسیةواألحزابالفلسطینیةوالسلطةالمركزیةاالنتخاباتولجنةالرئیسعلىیجب●

النساءوالناخباتوتشجیعالسیاسةفيفعالبشكلالمرأةضدالعنفلمكافحةالمبذولةالجھودتشجیعالدولي
وتشجیععنھاالمبلغالعنفلحاالتالسریعةلالستجابةآلیاتإنشاءذلكیشملأنوینبغيمنتخب.لمنصبالطامحات

اإلجماعتطویریجبكمااالنتخابات.فيالمرأةلمشاركةمواتیةبیئةلتوفیرالحزبیةالسلوكقواعدمدونات
والمتطلبات القانونیة المتعلقة بالنوع االجتماعي.
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منمستنیرخیاراتحاذعلىقادرینكانواإذاالقادمةاالنتخابیةالعملیةفيحاسًمادوًرایلعبواأنالشبابللناخبینیمكن●
واضحةوسیاساتبرامجصیاغةوالمرشحینوالقوائمالسیاسیةاألحزابعلىیجبواضحة.سیاسیةبرامجبین

والمؤسساتالمقبلةاالنتخابیةالعملیاتفيالشباب،سیماوالالمواطنین،ثقةوبناءالحالیةالشبابمظالملمعالجة
ذلكفيبمااالستراتیجیةاالتصاالتتعزیزوالقوائمالمرشحینعلىیجبالغایة،ھذهولتحقیقالمستقبل.فيالمنتخبة
الرسائلوصولوضمانالمجتمعأطیافكافةمعالقويالتواصللضماناإلنترنتعبراإلعالموسائلاستخدام

الموجھة للناخبین الشباب.
منظماتإشراكفياالستمرارالسیاسیةواألحزابالفلسطینیةوالسلطةالمركزیةاالنتخاباتلجنةعلىیجب●

تنسیقمراجعةذلكفيبمااالنتخابات،فيللمشاركةوصولھمإمكانیةلتحسینفعالبشكلاإلعاقةذوياألشخاص
فياالنتخابیةللتوعیةتثقیفیةوموادفیدیومقاطعأيالصوتي.االنتخابالیةوتوفیراإلنترنتعبرالناخبینتسجیل

المختصةالسلطاتعلىیجبذلك،إلىباإلضافةاإلعاقة.ذوياألشخاصعلىوتشتملتصورأنیجبالمستقبل
في العملیة االنتخابیة كناخبین أو مرشحین.ضمان حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على فرص متساویة في المشاركة

القیادةفرصورعایةجدوىأكثربشكلالمستمرالحزبيالتجدیدلتعزیزجھودبذلالسیاسیةاألحزابعلىیجب●
الجیلوبناءأكبراستجابةإلظھار-األخرىالحزبیةالعملیاتوفيالحمالتوفيكمرشحین-الفلسطینیینللشباب

المناسبة.القادم من القیادة التي یمكنھا مواصلة جھود اإلصالح

الفضاء المدني ومشاركة المواطنین واإلعالم
الجمعیاتبتعدیلالمتعلقةالمظالمبشأنالمدنيالمجتمعمعتسویةإلىالتوصلالفلسطینیةوالسلطةالرئیسعلىیجب●

االنتخاباتلجنةعلىیجبالمقبلة.االنتخابیةالعملیةمراقبةمنالمدنيالمجتمعتمكینوضمان2021لعامالخیریة
حمالترعایةالدولیین،المانحینبمساعدةالمدني،والمجتمعالسیاسیةواألحزابالفلسطینیةوالسلطةالمركزیة

ورفع ثقتھم في العملیة االنتخابیة.توعیة وتثقیف شاملة للناخبین لضمان مشاركة الناخبین
الماليالدعمتقدیمالفلسطینیةوالمؤسساتالدوليالمجتمععلىیجبلالنتخابات،الزمنيالجدولعنالنظربغض●

العملیاتمراحلجمیعلمراقبةالمدنيللمجتمعشاملةقدرةلبناءالمحلییناالنتخاباتمراقبيلتدریبالمستمروالتقني
بناءتوفیر؛المدنیةالثقافةتیسیر؛االنتخابیةالعملیاتونزاھةانتظامحولوتقاریرھممداخالتھموتقدیماالنتخابیة
خطابمراقبةفيالمدنيالمجتمعمنظماتمساعدةالمھمشة؛والفئاتوالنساءالشبابوخاصة،للمرشحینالقدرات
عبرالفعالالتنظیملھملیتسنىوالناشطینالمدنيالمجتمعمنظماتمھاراتوصقل؛المزیفةواألخبارالكراھیة

اإلنترنت.
معالجةالوقتذاتوفيالتعبیرحریةحمایةالمدنيوالمجتمعالسیاسیةواألحزابالفلسطینیةالسلطةعلىیجب●

قضایا المعلومات المضللة وخطاب الكراھیة.
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