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 مقدمة

   لراكز االقتراع    امضاااااااااااااانام   2022لل اياب  مااب    15جرت انتخاباابت نباباام امينابلفل امنيياااااااااااااا ف ففل    
غ حفث يبي ( لل امادد االجيبم  ميل ينق مه امتصايتت، %97امغربيم وق بع غزة، حفث بيغت نياةم االقتراع  

%( لل اميناااابلياااابت 33لزاول ل هم  لنااااب    (6857 حيام   16/4/2022حتى تااااب ت   عاااادد اميناااابلففل
، ضااااايل والث قيا م    غزة  نبا لرشااااا   (22 ( لرشااااانبا    امضااااانم، و31 وت ب س خالل االنتخبابت  ،  1اإلنبث 

ام تب ج  وبنياااا  ( لببعد    غزة،  6(    امضاااانم و 9يت ب ياااايى عيى   (    غزة،  4   امضاااانم، و   انتخببيم
كتيم فييب  بزت   ،لببعد    غزة وساااااااتملببعد    امضااااااانم   خييااااااام ،اا لباد   أحد عشااااااارا قب يم امبدس بد  بزت 
 .2ثالوم، وحبز امييتبييى عيى لباد واحد ب يي فل 

قبلت امهفئم األهييم الساتبالل امبضابو وسايبدة امببنيى اساتبالل ابمرقبام عيى سافر امايييم االنتخببيم    لرحيم 
لتباام امايييم االنتخببيم    أ بع لراكز اقتراع،    امتصاااااايتت وامنرز، اصاااااانتهب هفئم  قبام لنييم، لل خالل 

 القتراع    امضنم امغربيم كبمتبم :وقد وزعت لراكز ا، وامخيفل وغزة  ا  هللا ونببيس كل لل

 لبر ام ببام. –أ تنب  لجيع ام ببابت اميه يم. –امبدس 
 لبر ام ببام.  -طيببس  جيعيم امهالل األحير امنيي ف  . - ا  هللا

 لبر ام ببام.  -سينفت  لركز اسابد ام نيمم. –امخيفل 
 لبر ام ببام.  -طيمكر   ليتبى  جبل األعيبل. –نببيس 
 لبر ام ببام.  -بفت منم  جيعيم امكفيف. –ج فل 

 لبر ام ببام. -غزة  بيديم قيبفييم. –قيبفييم 
اسااتبالل طيةبا  سااييب لل   يس مج م االنتخبابت  –وقد قدلت امهفئم األهييم السااتبالل امبضاابو وساايبدة امببنيى  

قبام عيى امايييم االنتخببيم    كب م لراكز االقتراع    امضاااااااانم    نببام امينبلفل امياااااااافد احيد امصاااااااايبد ابمر 
 امغربيم وق بع غزة.

 

 
 ، مركز القدس.2022-2019التقرير المالي واإلداري، نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين،  1
 (.17/5/2022)، الموقع الرسمي، تاريخ الزيارة نالفلسطينيينقابة المحامين  2
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ا  اكز االقتراع :اوال  جهوزية مر

لراكز االقتراع اال انه تم  صااد اماديد لل اميخبمنبت وامت    ض عيييم امتصاايتت    اا سااالساامعيى امرغم لل  
امي تشااااارة الساااااتبةبل ام بخبفل،    امضااااانم امغربيم وق بع تتاب ض لع اميابيفر امت  تتايق ايراكز امتصااااايتت 

 ل امتباايى ميهفئم لجييعم لل اميخبمنبت، أهيهب:فغزة، وقد  صد اماديد لل اميراقب

، لثل اإلعبقم لل امينبلفلذوي  مألشاااااااااااخب  نتخببيم وتيزتع لن بتهب  عد  لياولم ااض اميراكز اال -
يؤور ساااايةبا   لب  اد  تي ر امب يم امتنتيم امالزلم وامي بسااااةمم،  وغزة  ونببيس لركز اقتراع بفت منم وامخيفل

، امخيفال وناببيس وغزة لراكز بفات منم و      لل اميشااااااااااااااب كام امنابعيام    امايييام االنتخاببيامتهم عيى قاد  
 وتتيح امنرصم ميشب كتهم.يب كبى لركز  ا  هللا    جيعيم امهالل امنيي ف   ل بس  تيبلبا  بف

، األلر امذي  لثل امخيفل وغزة ايب ال يت بسااا  لع عدد اميبترعفل  لراكز االقتراعااض ضااافق وصاااغر   -
خبصااااام ع د تياااااييم أو ا  االقتراع   ألخر،داخل امببعم لل حفل    حبمم لل االكتظبظ وامنيضاااااى ث أحد 

 وامتنبق لل امهيتم وب بقم اماضيتم.
امصاااااااا بديق ت بل  إمى( ليجهم 2وجيد كبلفرات عدد  عد  ضاااااااايبى خصاااااااايصاااااااايم االقتراع لل خالل  -

تبفل أى امكبلفرا تصااااي  امصااااي ة خب و اساااايا  لركز االقتراع    غزة، بف يب    لركز  ا  هللا وامخيفل 
االنتخببيم، وتم امتياصاااااااااااال لع اميج م متغففر اتجبو امكبلفرا، ول ع اخذ اميبترعفل أو بو قيبلهم ابمايييم  

 صي  مييبترعفل.
عد  تي ر لابيفر امخصاااااااايصاااااااايم مي بخ     لراكز االقتراع     ا  هللا وامخيفل ونببيس ليب قد يؤور   -

خل ايااااااارتم تصااااااايتت أات امتصااااااايتت قد إجراوعيى قرا  ام بخ  ابمتصااااااايتت، حفث ميحض أى ااض 
لنتيحاام اشاااااااااااااا اال كاابلاال كيااب ميحض أى ااض وكالو امبيا م كاابنيا عيى لبرباام لل طاابوالت ام اابخاا ، 

و بو أ، وباض وكالو امبيا م واميرشاااااانفل كبنيا يتندويى لع ام بخبفل  دوى سااااااتب ر  السااااااتخدا  ام بخبفل
عيييم ادال هم اأصااااياتهم، بف يب    غزة كبى امجزو اميخصاااا  مايييم االقتراع لنتيحبا ومم تكل عيييم 

 .%(، حفث ال ييجد قياطع بفل امكببف م واألخرى ابمش ل امي ييب وامكبلل100القتراع سرتم ب يةم  ا
تجيهر أعداد كبفرة لل امي بصاااااااارتل ميبيا م االنتخببيم ألب  اميراكز االنتخببيم، ليب أعب  دخيل ااض  -

 ، اض را  ااض ام بخبفل مييغبد ة دوى تصيتت.ام بخبفل واميشب كم    امتصيتت 
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، وقد  فهبدت اميراكز االنتخببيم     ا  هللا وامخيفل ونببيس تجيهراا كبفراا أعب  عيييم امتصااااااايتت شاااااااه -
كبنت اميرا ق ضااااااايبم ميند امذي مم يياااااااتيع  وجيد ام بخبفل وتضاااااااففق ااض امي بصااااااارتل و شاااااااغبل 

 امييرات    اميراكز االنتخببيم.
 ميياااااااااجالت، حفث ميحض عد  تي ر اسااااااااام شاااااااااهدت اميراكز خيالا    تيزتع امينبطبت االنتخببيم و ببا  -

 ام بخ  مدى سجل امين م، بف يب تي ر مدى اميجل االنتخبب .
اماااديااد لل ام اابخبفل    لراكز االقتراع أتييا عييياام امتصاااااااااااااايتاات    لراكز اقتراع أخرى األلر امااذي  -

عيييم امت ياااافق بفل اميراكز، وهي لب حدث   إلتيب أحدث حبمم لل امنيضااااى واهدا  اميقت واالكتظبظ  
   لركز اقتراع  ا  هللا حفاااث تيا اااد عااادد كبفر لل امينااابلففل اماااذيل ينق مهم االنتخااابب    لراكز 

  ا  هللا. لركز لنب ظبت أخرى اتييا عيييم االقتراع    إمى ا  هللا، ابإلضب م  لركز إمىامبدس 
تراع وأحااادويا حااابمااام لل امنيضااااااااااااااى حفااااث مم ييتزليا تجيهر جييع وكالو امبيا م داخااال لن اااام االق -

ااابمتاييياابت واال شاااااااااااااااابدات امباابنينياام امت  تخ  وجيدهم داخاال لراكز االقتراع، ومم ييتزليا ألاابك هم 
 .، وتدخييا ابمايييم االنتخببيموعييهم

 وجيد ااض اميراقبفل    لياقع ال يي ل لتباام سفر عيييم االقتراع لل خالمهب. -
قبليا انتح قياااام لياااابند م بخب  امبدس    لركز  ا  هللا، وهي لب ساااابهم    امياااابابيى  أعضاااابو ام ببام   -

لب  ابب صا دو  أتيتر األجياو ال ساييب انتظب  امبيا م اأسايبو ام بخبفل وتجيهرهم    لركز االقتراع و 
م االقتراع وداخل امصاااااااااااا دو ، واسااااااااااااتنداث مج م انتخببيم جديدة    لركز اقتراع امخيفل لع اببو غر 

اميشااااا يم امخبصااااام ابمنيضاااااى  ى  أال  إاالقتراع وذات امصااااا بديق ساااااهل وسااااارع سااااافر امايييم االنتخببيم  
 وضاف امت ظيم استيرت اش ل كبفر.

تجابوز ام ابخا  امنترة امييااااااااااااااييحام اابالقتراع حفاث تياجاد ااض ام ابخبفل ألكثر لل خيس دقاب ق     -
 ك غزة.عيييم ادال هم اصيتهم    جييع لراكز االقتراع ايب    ذم

تجيهر كبفر مي بخبفل داخل قبعم صااااا بديق االقتراع    لراكز امضااااانم، واساااااتيرا  تياجد ام بخبفل     -
 امص دو  حتى ااد االنتهبو لل عيييم ادال هم ألصياتهم.قبعم 

قيب  ااض ام بخبفل اأخذ ا بقبت نبخبفل اخرتل وشااا   اسااايب هم عل ساااجل ام بخبفل وعد  تيااايييهم  -
 امتصيتت.مة بقبتهم، االلر امذي ادى منبداى اماديد لل امة بقبت وحرلبى ااض ام بخبفل لل 
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، ولل قبل االشااااااخب     لركز  ا  هللا  تدخفل شاااااارو لل قبل ليلنفل اميج م داخل صاااااا دو  االقتراع -
 الو اأصياتهم.د و بو اإلأييجيدوى دوى صنم قبنينيم، ولل قبل ااض ام بخبفل ام

داخال غر ام لغيبام وهاذا يادل عيى وجيد    امايييام  إمىتم نبال صاااااااااااااا ابديق االقتراع    لركز امخيفال  -
 االنتخببيم.

االنتخببيم اياااب  تم امتياصااال لع مج م االنتخبابت امييجيدة    امخيفل ميقف امايييم   1:41اميااابعم  -
 حبمم امتدا ع وانادا  االلل وام ظب .

مم ييتز  ام ابخبيى امييجيدوى داخال ، و تادخالت لةابشاااااااااااااارة    امايييام االنتخاببيام لل قبال اميرشاااااااااااااانفل -
صاااااااااا دو  االقتراع    لركز  ا  هللا دوى صاااااااااانم قبنينيم ابمتايييبت امببنينيم امت  وجهت مهم لل قبل 

نتخبابت ميغبد ة امببعم واساتيروا    احداث امنيضاى وامتدخل اايل مج م اميراقبفل امينيففل ومج م اال
 االنتخبابت.

 إجراواماديد لل ام بخبفل قبليا بتصاايتر و قم االقتراع    لركز  ا  هللا حفث تم ضااةخ نبخبفل واتخبذ  -
 قبنين  انبهم.

وا    و قام االقتراع وطيبيا لل   يس اميج ام أخ ا أشااااااااااااااخاب  ألل خالل عيييام امرقاباام تيات لالحظام  -
  مغبول و نبعداد لنضاااااااار خب  بياقع امإامذي حصاااااااال هي قيب  ام بخ  ا  جراوى اإلأ إمىخرى  أو قم 

وتبفل وجيد خربشاااااااااااااام لل قبال امي قام االنتخاببيام امنابصاااااااااااااال  فهاب امخ اأ ولل وم تزوتادو بي قام أخرى،  
بدامهب اأو ا  جديدة، لع عيل لنبضااار ابألو ا  امييغبة، ام بخبفل    أو ا  االقتراع، وتم امغب هب واسااات

 لع امختم وامتيقيع عيفهب لل قبل   يس مج م االنتخبابت.
صاااا بديق  إمىحدوث امنيضااااى واالزعبو امياااايب  اإدخبل االطنبل وامرضااااع  إمىدت ألل االلي  امت    -

 لي  سيو.االقتراع ليب زاد األ
 ا  هللا منض حاابماام ام زاع وامي اابوشااااااااااااااابت امت  وقااات بفل تاادخاال ألل امهالل األحير    لركز اقتراع  -

 ام بخبفل وام بخبفل، واميرشنفل وام بخبفل، وعد  احترا  امزلبمم.
   لركز  ا  هللا وناببيس ل اذ  تياجاد ما ابصاااااااااااااار لل األجهزة األل يام داخال لراكز االقتراع بيةابس لادن  -

 .نهبيم لرحيم امنرز إمىبدايم يي  االقتراع 
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تم االطالع عيى لنبضااااااااار اميجبى االنتخبابت وعيى كشاااااااااي بت امينبلفل امذيل ينق مهب االقتراع     -
غزة، بف يب مم يتم اطالع اميراقبفل عيى لنبضاااااااار اميجبى االنتخببيم وكشااااااااي بت امينبلفل امذيل ينق 

 راكز امضنم امت  جرى امرقبام عيفهب.   ل االقتراعمهم 
 الع اميراقبفل عيى امينبضر امختبليم ميج م االنتخبابت    لراكز االقتراع كب م.مم يتم اط -
لب  اميراقبفل أامايييم االنتخببيم جرت ابمشااااااااااااا ل امي ييب    غزة حفث تم  تح صااااااااااااا بديق االقتراع   -

لب  كب م امينبلفل خب و أجبن  عرض االقتراع عيى شااااابشااااام كبفرة ليجيدة خب و ام ببام   إمىواميج م، 
 ى ام ببام ميشاابهدة عيييم االقتراع، وقد بدو االقتراع ابمترتف  مكل لنبل  ااد االطالع عيى ا بقته لب

( نيا   خب و لن م االقتراع يتم اماااااااااااااااتأكد لل 3وامتأكد لل هيتته، لل خالل كشاف األسايبو امييزع  
 –ج م االنتخبابت  داخل لن م االقتراع ع د اساااااااااتال  ا بقم االقتراع اميختيلم لل م  –ا بقم امينبل  

 امبياام امخب جيم ااد خروو اميبترع يتم ش   اسيه لل ابب اخر خب ج (.
ى ل بى أيااااااااااااارتم االقتراع و ا  يتايببى  فلتراضااااااااااااا عفل بتبديم ا لنبلف  بخالل عيييم االنتخبابت    غزة ق -

 االقتراع غفر سري ول شيف، ومم ترد اميج م عيى اعتراضبتهم.
ليابوا حتى اميابعم   5لل اميابعم امضانم وغزة ببيبى صابد  عل ام ببام   تيديد  ترة االقتراع    كل لل -

 .ليبوا دوى ابداو أي لبر  مذمك 7
 

 مخالفات خاصة بلجنة االنتخابات ثالثاا:

 .اب تابل حبمم لل امنيضىبرا  هللا لركز االقتراع أحد أعضبو مج م االنتخبابت و  يس  قيب  -
حفااث إدا ة اماييياام االنتخااببياام و بااداى امكثفر لل ا اابقاابت عياال مج اام االنتخاابااابت مم ي ل ل ظم، لل  -

 امينبلفل ام بخبفل داخل لركز اقتراع  ا  هللا.
امتدا ع وهي لتي ر    لركز   -1امتصارتح بيقف امايييم االنتخببيم ل هب   إمىه بك الي  تد ع ابميج م   -

امنيضاااى وانادا    -2و ا  هللا، وتم وقف امايييم االنتخببيم     ا  هللا ميدة عشااار دقب ق،   نببيساقتراع  
االعتاااداو عيى صاااااااااااااا ااابديق االقتراع، حفاااث جرى نبااال  -3،    جييع لراكز االقتراع ام ظاااب  ليجيد 

 غر م لغيبم    لركز امخيفل دوى ابداو أسةبب واضنم. إمىامص دو  
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ايااااااب  حبمم امنيضااااااى واالكتظبظ وعد  ت ظيم مج م   لرتفل،  اأصااااااياتهمااض ام بخبفل قبليا ابإلدالو   -
 إجراو، ومم تاأخاذ اميج ام أي    لركز  ا  هللا  تم  صااااااااااااااد حابمام وتبييغ اميج ام ع هاب االنتخاباابت ماييهاب،

 ام عل اميج ت خيال    ضااااااااااااااةخ امايييام االنتخاببيام حفاث عجز ، و   لركز امخيفال كابى ه ابك قابنين 
، حفاث مم تكل عيييام االنتخاباابت   الألار ام هال ام ابخا  اماذي شاااااااااااااا ا  اسااااااااااااااياه قاب  اايييام االقتراع  

   ال.أواضنم ولتييييم ايب يخ  ام بخبفل وادعبواتهم لل قيبلهم ابالقتراع 
وجيد لب يارف ابمي قم امدوا ة، وه  قيب  ااض ام بخبفل اإخراو و قم  اتبحم  رصااماألجياو االنتخببيم   -

ادعبوات ااض امكتل واميرشاااااانفل بيجيد اماديد  إمىصاااااا دو  االقتراع، وهي لب أدى وى إدخبمهب    د 
 لل األو ا  امدوا ة امت  تعةأ خب و امص دو .

دمى ام اابخاا  امكفيف     ا  هللا أ، حفااث ل ني فلوجيد ناابخبفل  ونااببيسشااااااااااااااهااد لركز اقتراع  ا  هللا  -
اصاايتهم ايرا بم أحد أعضاابو مج م االنتخبابت دوى وجيد اميراق  أو   يس اميج م، و   لركز امخيفل 

اابمتادوتل لنابل   وقاب ،  االنتخاببيامامايييام  إمى م ام ابخا  امكفيفقاب  ناب ا    يس مج ام االنتخاباابت بر با 
 قام االقتراع لل قبال ام اب ا  اميراقا ، ودوى حضااااااااااااااي  لزاول    نباباام امينابلفل، وتم امتادوتل عيى و 

عد  وجيد ساايبساام واضاانم ميج م  يشاافر إمىوهي لب    يس مج م االنتخبابت أو لراق  اخر عيى ذمك،
 .ميتابلل لع امي ني فل االنتخبابت 

   دوى االدالو اأصياتهم  اميغبد ة   إمىقيب  مج م االنتخبابت بر ع االصيات عيى ام بخبفل ليب د اهم  -
 لركز اقتراع امخيفل و ا  هللا.

 زهبابر ااميرشانفل و وه   ساتفركز( عييه اسايبو   إلحدى امبيا ملبدة دعب يم    اإبرازااض ام بخبفل قبليا  -
امببنين  انبهم لل قبل مج م االنتخبابت   جراوابمتصاااااااااايتت، تم اتخبذ اإل  موقيبلهخالل عيييم االقتراع  

اميج ام اي اهييام مةاض  (    بادايام يي  االقتراع، بف ياب مم تيل  2وتباديم لنضاااااااااااااار اعتراض وعاددهم  
( لل 2هاذو اميخابمنام او ابو عيييام االقتراع اااد ل تصااااااااااااااف يي  االقتراع وعاددهم   أبرزواام ابخبفل اماذي 

  انبهم، ومم تباد اميج ام اي تاابوى لع اميراقبفل اميبيغفل عل قابنين إجراواي  ذ ام ابخبفل ومم يتم اتخاب
 هذو اميخبمنم.

تيااااااااااااييم امهبتف  ت شااااااااااااترطااى اميج م     لركز اقتراع امخيفل  تا فل امايييم االنتخببيملل أسااااااااااااةبب  -
االقتراع وكبى لل االومى اى تبي  ابمت بيه اى لل يبي  ابمتجبوز وامتصاايتر  إمىامشااخصاا  قبل امدخيل 
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تيااااااااااااااييم امهابتف قبال عيييام  إجراو، بف ياب    لركز  ا  هللا اتخاذت اميج ام اميجيس امتاأديب  مىإينابل 
سااااربت صااااي ة القتراع أحد ام بخبفل لر بم  إحدى اميراكزاالقتراع ااد ضااااةخ اول حبمم تصاااايتر، و   

االنتخبابت ميتابلل لع ات وت بفق سااااايبسااااام واضااااانم ميج م  إجراوعد  وجيد   لب يظهر،  بة بقم ام ببام
 هذو اميخبمنبت.

اى مج م ، حفث  شااااااااخب  غفر لارو م صاااااااانتهم امببنينيم داخل صاااااااا دو  االقتراعوجيد اماديد لل األ -
ل مجبى  رعيم لياااؤومم عل حيااال سااافر امايييم االنتخببيم واى أي تدخالت شااا تيج  أى االنتخبابت  

احبمم لل قب   إمى فهب تبب تر لل اميي ل اى تؤدي امايييم االنتخببيم وتر ع  رمياف  با سايبي  راا وأ   تا قد 
لل  اميياااي اشاااخب    و ا  هللا لل تياجد    لركز امخيفل  وهي لب ميحضاميجيس امتأديب    إمىابمتجبوز  

 ر ومم تتابلل لاهم اميج م.اميج م تتدخل    سفر امايييم االنتخببيم اش ل لةبش
   لتباام سااافر امايييم اشااا ل ديييقراط  الساااييب ااد نصاااف يي    مدى مج م االنتخبابت   عد  اميةبالة -

 واالكتظبظ وامي بوشبت وا تنبع األصيات. اماب لم االقتراع، ايب  انتشب  حبمم امنيضى

 

 اا: استمرار مظاهر الدعاية االنتخابية خالل عملية التصويتلثثا

 نفل مبب يم امبدس وقب يم  يي فل داخل لركز االقتراع.تم  صد دعبيم انتخببيم لل قبل ااض اميرش -
 تيزتع قب يم امبدس ميياد دعبيم اعالنيم تيثيت     ستي رز( ينيل قب يم اأسيبو اميرشنفل. -
 لهي  ااض ام بخبفل بدالالت امدعبيم االنتخببيم. -
 ، وداخل امص دو .االقتراعقيب  ااض اميرشنفل انيالت انتخببيم ابب ص دو  االقتراع وببب لركز  -
دخيل ااض ام بخبفل ابمكيفيم امنيياااا ف يم، تم امياااايب  مهم اإابب هب العتةب هب  لز  يياااا ف   ال ييثل  -

قااب ياام لنااددة، عيياابا اى اماااديااد لل امكيفياابت تم تيزتاهااب كاادعاابياام انتخااببياام ااابب لركز اقتراع  ا  هللا 
 إلحدى امبيا م االنتخببيم.
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 مخالفات خاصة بعملية الفرز رابعاا: 

تأخرت عيييم  رز األصااااايات    لركز  ا  هللا ميب يبب ب اميااااابعم ونصاااااف، بف يب بدأت عيييم امنرز  -
امنرز تم لةابشاااااااااااااارة اااد انتهابو وقات ، و   ناببيس    غزة اااد اغال  امصاااااااااااااا ادو   اميقات امينادد    

اميركزتام، وامت  تنفاد ااأى يتم امنرز اااد ساااااااااااااابعام االنتخاباابت، وهي لخابمف متايييابت مج ام االنتخاباابت  
 ابطل. إجراووهذا  ،كبليم لل انتهبو اميقت اميندد مالنتخبابت 

عد  ليبنام امينبلففل وامجيهي  حضاااااااااي  عيييم امنرز    اميااااااااابابيى  ام ببام  لجيس أبدى أعضااااااااابو  -
وحدوث حبمم لل امنيضى   لركز اقتراع  ا  هللا وتم  تح امص دو  و اببو امةبب لنتي  ميدخيل وامخروو،

 واالكتظبظ او بو امنرز.
لشاااااااااااب كم أحد ليثي  امبيا م    لركز  ا  هللا مج م االنتخبابت    امتنضااااااااااافر مايييم امنرز ولراجام  -

 كشيف ام بخبفل قبل عيييم امنرز.
اميبترعفل حصااااااااااار عدد يخ     ايباالقتراع  لنضااااااااااار ا تتب  واختتب   ابطالع اميراقبفل    مم تيتز  اميج م -

، حفث تم تبديم  قم اشا ل غفر اميؤشار عيى أسايب هم    ساجل ام بخبفل    امين م وتياجفل عددهم
 سااااااااااااي  حيل كشااااااااااااف ام بخبفل امذيل أتييا عيييم االقتراع    لركز  ا  هللا، وميحض أى امرقم مم ي ل 

يف اااد  تح ل اببق ماادد األو ا  داخال امصاااااااااااااا ادو ، وقاد أعي ات اميج ام امرقم ول ابابتاه لع امكشاااااااااااااا 
امصااااااا بديق وعد  األو ا  بداخيه، األلر امذي قد يؤكد بيجيد عدد لل ام بخبفل قبليا ابمتصااااااايتت أكثر 

 لل لرة.
ايشاااااااااااااب كم اميج م    عيييم امنرز ايركز اقتراع  ا  هللا،   قبنين   ل ميس مه عيليقيب  أحد ام بخبفل ل -

 وتدوتل األصيات عيى اميي .
بو عيييم امنرز، وتدخفل اشاراهم لل قبل جييع امييجيديل    عيييم  يضاى كبفرة واكتظبظ أو حدوت  -

 امنرز.
اتيااااايت عيييبت ل بابم أعضااااابو امهفئم امابلم امذيل اقترعيا    لراكز االقتراع لع عدد األو ا  امت   -

عدت انبمم لل عد  امشاااانبفيم امتبلم،  بد ميحض اى احد لراكز االقتراع مم يايل ليااااةبب اشاااا ل  سااااي  
األشااااااااااااااخااب  امااذيل اقترعيا قباال عااد األو ا ، واعيل  بخ ل ااباباام عاادد اميبترعفل لع عاادد عل عاادد 
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األو ا ، وكبنت ام تيجم لختينم عل األ قب  امت  أشاااااب  امفهب اشااااا ل ليااااابق احد أعضااااابو اميج م، ومم 
تجرى ل بابم شاااااابليم بفل جييع لراكز االقتراع قبل بدو عد األصاااااايات مفتضااااااح اى كبنت لت بابم او 

مك، و   ااض اميراكز خبصاااااااااااااام غزة اشاااااااااااااافر امى نتب ج غفر لت بابم بفل عدد األو ا  وعدد غفر ذ 
 اميبترعفل. 

 

 استنتاج عام:

 –لهيئة األهلية الستتتتتتقالل القضتتتتتاء وستتتتتيادة القانون ل الفريق الرقابييرى بناء على ما تقدم 

الفلستتتتتتتتتطينيين احترمتتت بتتدرجتتة مق ولتتة  تتال يتتة استتتتتتتتتتقالل ان انتختتابتتات نقتتابتتة المحتتاميين 

في الوقت  خشتتتتتت ي، لكنه لضتتتتتتمان نزاهة و تتتتتتفافية العملية االنتخابية  االنتخابية   تاإلجراءا

 بالمالحظات والخروقات التي تم رصتتتتتدها النهائية لالنتخابات  تأثر النتائجذاته من احتمالية 

 .الشديد باألصوات بين المتنافسين نظراا للتقارب
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 :توصيات

بناء على مجمل المالحظات والمخالفات التي تم رصددد، اض تادددئ الألهلي اال لقي  ادددتءالو الءاددداء وادددقا   
ا نتخاتات النءابقي  إجراءجملي من التوصددددددددقات التي هم ن ين  ا تبهن ا عت ار عن،  "ااددددددددتءالو"الءانون 

 المءبليض ي مألا:

ضاارو ة اى تشاارف مجبى وطبقم ت نفذي ليااتبل نظراا مبروز تشااباه اميصاابمح وتشااباك اماالقبت لب بفل  -
ابمايييم االنتخببيم وتضاف امييلنفل وأعضبو اميجبى االنتخببيم ولب بفل امبيا م واميت ب يفل لب يضر  

 .امايييم االنتخببيم نزاهم
امايييم االنتخببيم تجبو جييع امبضبيب   جييع لراحلات واضنم ولاي م      جراوضرو ة وجيد أنظيم و  -

 امت  برز فيه إش بميبت وت ب ر، حتى ال تبع لثل هذو اإلش بميبت    االنتخبابت اميببيم.
بق لندداا لل خالمه لراكز االقتراع، وال يجيز أى يتم امياااايب  االنتخبب  اشاااا ل لياااا اميااااجل أى يايل   -

بتغففر لركز االقتراع ماد  وجيد قد ة عيى امتأكد لل تاديل اميااجل    ننس ساابعم االنتخبابت، حفث 
ات ايب يتايق تاديل لركز االقتراع ابم ياااةم ميياااجل االنتخبب     اميرحيم امت  جراويج  أى تكيى اإل

 ميجل امذي ينيل اسم ام بخ  ولركز االقتراع.تيبق عيييم نشر ا
انفث ي يى مكل  امينب ظبت زتبدة عدد اميجبى االنتخببيم    بامببدلم ضاااااااااااارو ة أى تجرى االنتخبابت   -

 .هبليبترع البم عدد لندد لل ام بخبفل مج 
امترتف  األاجدي    االنتخبابت اميببيم حيااااااااااااا     لراكز االقتراع  أى يتم تيزتع األسااااااااااااايبو مي بخبفل   -

 .وب بقبتهم متيهفل عيييم امتنبق لل ام بخبفل
ياااهفل دخيل يتم تت بفق امبياعد االنيااابنيم وامبياعد امخبصااام اأخالقيبت له م امينبلبة انفث   ضااارو ة -

 امينبلففل امكةب     اميل أو امذيل يابنيى لل ازلبت حركيم وتبديم امييبعدات امالزلم مهم.
 تراع تت بس  لع ذوي االحتيبجبت امخبصم ولع اعداد ام بخبفل.ضرو ة اختيب  لراكز اق -

 


