
 

 

تمت إدارة االنتخا�ات البلد�ة الفلسطینیة �شكل جید، وهناك حاجة ماسة إلى  مر�ز �ارتر: 

   عامةإجراء انتخا�ات خطوات لتسهیل 

ه مارس آذار/  26في الضفة الغر�یة إلى صنادیق االقتراع في    رى الفلسطینیون الذین �عیشون في المدن الكب  توجَّ

مر�ز �ارتر أن التا�عة ل. وجدت �عثة خبراء االنتخا�ات في انتخا�ات سلمیة وُمدارة جیداً   مجالس بلد�ة ختیارال

تقر�ًبا شهدت   الغر�یة  تنافسیة  سباقاتجمیع المدن الرئیسیة في الضفة  �  ،انتخابیة  المقاطعة  وذلك  الرغم من 

والتي تتمیز �انتهاكات متكررة لحقوق    ،حماس والبیئة السیاسیة واالنتخابیة الصعبة للغا�ةحر�ة  الرسمیة من قبل  

 ین.السیاسی فاعلینة الومضا�ق رهیب ت �ما في ذلك ،اإلنسان

المز�د لضمان احترام حقوق اإلنسان القیام ��جب    ،إجراء انتخا�ات نز�هة  ي اإلدار القانوني و طار  اإل بینما یدعم  

خطوا �ما  لفلسطیني.  ا اتخاذ  على  الفلسطینیین  القادة  �ارتر  مر�ز  الالزمة  �حث  الظروف  لتهیئة  فور�ة  ت 

�ما في ذلك حقوقهم السیاسیة    ،للمواطنین في الضفة الغر�یة وقطاع غزة لممارسة حر�اتهم األساسیة �الكامل 

دون   ، دور�ة منتظمة  عامة �جب أن یتمتع الفلسطینیون �الحق في اختیار قادتهم في انتخا�ات  و واالنتخابیة.  

ترهیب أو  االنتقام  عبیروالت  ،مضا�قة  دون خوف من  �حر�ة  قو   ، والتجمع  أو  اإلسرائیلیین  األمن   ى سواء من 

 .الفلسطینیة أو الفاعلین السیاسیین اآلخر�ن

آذار / مارس هي المرحلة الثانیة من االنتخا�ات البلد�ة وتم إجراؤها في مدن الضفة الغر�یة   26كانت انتخا�ات  

  2021د�سمبر  �انون األول/  11تم تنفیذ المرحلة األولى في  حیث  نسمة.    15,000  التي یز�د عدد سكانها عن

البلد�ة  �   وتم اتخاذ القرارفي البلدات والقرى الصغیرة.   االنتخا�ات  إلغاء    في أعقابمباشرة  إجراء االنتخا�ات 

. وقد أتاحت الفرصة لفلسطینیي الضفة  2021المجلس التشر�عي الفلسطیني في أ�ار / مایو  و ة  ی رئاسال  العامة



مجالسال مسؤولي  اختیار  إجراء  و المحلیة.    همغر�یة  منعت  غزة  قطاع  على  تسیطر  التي  حماس  حر�ة  لكن 

 .بلد�ة هناكالنتخا�ات  اال

�شدة فیه  ینتقد     بیانا  أصدر مر�ز �ارتر  ،عامة�عد وقت قصیر من إلغاء االنتخا�ات الو   ،2021یولیو  /في تموز 

قترح سلسلة من الخطوات لتعز�ز إجراء انتخا�ات ذات مصداقیة  اهذه االنتخا�ات إلى أجل غیر مسمى و تأجیل  

 تلبیة المسؤولین ینیین المنتخبین والمساعدة في ضمان  من شأنها تجدید التفو�ض الد�مقراطي للمسؤولین الفلسط 

٪ على 40تعتبر هذه االنتخا�ات مهمة �شكل خاص ألن  و .  الحالیة  لفلسطینیینااجات ورغبات  تیحا   المنتخبین

ن القانوني لتصو�ت �انوا  ا   أصحاب حق األقل من السكان     عامة في االنتخا�ات ال  لمشار�ةالذي یؤهلهم ل  دون السِّ

مر�ز   قام  ،عامةاالنتخا�ات الإجراء  الرغم من إحراز تقدم ضئیل لتسهیل  و�.  2006األخیرة التي أجر�ت عام  

 .البلد�ةنتخا�ات االاقات یانتخا�ات لتقییم س�إرسال �عثة خبراءكارتر 

تها الثالثیة هي تقییم: أ) اإلطار  انت مهمو�   من قبل لجنة االنتخا�ات المر�ز�ة  رسمیاً تم اعتماد �عثة الخبراء  

القانوني واإلداري لالنتخا�ات البلد�ة. ب) درجة المشار�ة السیاسیة والمنافسة واحترام حقوق المشار�ة للناخبین  

) تداعیات هذه االنتخا�ات على ج ؛  عبر االنترنت  االفتراضيالفضاء  �ما في ذلك بیئة    ، والمرشحین في العملیة

  ، نیسان   7إلى    آذار  14  الواقعة بینفي الفترة    البعثة  عملخالل  و بیة الفلسطینیة المستقبلیة.  االنتخا   ستحقاقاتاال

و�بار    وتحدث مع أعضاء  ، من أر�عة أشخاص �أفراد ومجموعات في الضفة الغر�یة وغزةالمكون  فر�ق  الالتقى 

وممثلي منظمات    ،ومرشحین من قوائم مختلفة  ، ومسؤولي السلطة الفلسطینیة  ،لجنة االنتخا�ات المر�ز�ة  موظفي

 -حقوق اإلنسان والعملیة االنتخابیة  احترام  راقب  ت  تلك التي  ها �ما فی  -المجتمع المدني الفلسطینیة الرائدة.  

 .ومحللون مختلفون للشؤون الفلسطینیة وأعضاء من المجتمع الدولي 

تقر�رً  قر�ًبا  الفر�ق  االنتخابیةسیصدر  البیئة  �قیم  �امًال  القانوني   ،ا  والفضاء   ،فتراضياإل  فضاءالو   ،واإلطار 

الغر�یة وقطاع غزة.    ، السیاسي الضفة  في  الد�مقراطیة  المشار�ة  تعز�ز و ودینامیكیات  دعم  انطالًقا من روح 

 .المستقبلیةاإلنتخابیة  التقر�ر توصیات لتحسین العملیات  طرحسی  ،المشار�ة الد�مقراطیة بین الفلسطینیین

في بیئة سیاسیة ملیئة    2022-2021جرت انتخا�ات    ، االنتخا�ات البلد�ة السا�قة في الضفة الغر�یة   كغیرها من

والمأزق السیاسي طو�ل األمد بین الحر�تین السیاسیتین   ،�ما في ذلك استمرار االحتالل اإلسرائیلي  ، �التحد�ات

واستمرار تآكل احترام حقوق اإلنسان والحر�ات األساسیة في �ل من   ،(فتح وحماس)  ئیسیتینالفلسطینیتین الر 

 .الضفة الغر�یة وقطاع غزة

https://www.cartercenter.org/news/pr/2021/palestine-elections-071621.html


مرشح.   2306قائمة و    234حیث تنافس على المقاعد    ،بلد�ة  50وأجر�ت هذه الجولة من االنتخا�ات في  

حملةو  فترة  أسبوعینالرسمیة  االنتخابیة    الدعا�ة   خالل  استمرت  المحلیة  امرشحو    سعى  ،التي  الى لمجالس 

فإن   ،العامة ووسائل التواصل االجتماعي. ومع ذلك  ظرات دعم الناخبین من خالل الملصقات والمنااستقطاب  

والتجمع التعبیر  لحر�ة  المقیدة  القانونیة  بنات   ، األحكام  نزار  قضیة  قبل   ،وتأثیر  من  مرشحین  عدة  واعتقال 

�ظاللها على عملیة انتخابیة ُمدارة تقنًیا    القت والمخاوف الناجمة عن بیئة سیاسیة قمعیة    ،السلطات اإلسرائیلیة

 .أعاقت التعبیر الكامل عن حقوق المواطنین�صورة جیدة فیما 

ینتمون ن  و مرشح  وفاز  ،في المائة   53.8بلغت نسبة المشار�ة في هذه المرحلة    ،وفًقا للجنة االنتخا�ات المر�ز�ة

على الرغم من أن العدید من المرشحین   -البلد�ة المائة من مقاعد المجالس  �  64.4  �ما نسبته  قوائم مستقلةإلى  

٪ من 18نظام الكوتا أن تشكل النساء    و�فل   �صورة غیر رسمیة.  ألحزاب القائمةل  نتمینمفي هذه القوائم �انوا  

�عد إعالن لجنة االنتخا�ات المر�ز�ة النتائج النهائیة، سیبدأ �ل مجلس محلي  و المقاعد في المجالس الجدیدة.  

 بلد�ة و�عمل رسمًیا تحت رعا�ة وزارة الحكم المحلي. العملیة اختیار رئیس 

هذه في أن ترسي    ا عن أمله  ة التي تم الحدیث معهایالفلسطین   الجهات  تأعر�  ،مر�ز �ارتر  وفقا لبعثة خبراء

 ، ولكنطال انتظارها أو لمرحلة ثالثة من االنتخا�ات البلد�ة في قطاع غزة.    عامة االنتخا�ات األساس النتخا�ات  

ر سینار�و �سمح لحكومة منتخبة تصوُّ صعو�ة  أعرب الكثیرون عن شكو�هم �شأن اإلرادة السیاسیة لتحقیق ذلك و 

أقر  بینما  القر�ب.  المستقبل  في  الفلسطینیة  السلطة  على  سیطرتها  تأكید  �إعادة  مصداقیة  وذات  د�مقراطًیا 

رت لفلسطینیي الضفة الغر�یة فرصة مهمة لتنشیط قیادة المرشحون والناخبون �أن االستطالعات األخیرة وفَّ 

م في أن االنتخا�ات البلد�ة ستشكل أعرب المرشحون والناخبون على حد سواء عن شكو�هو   ،المجالس البلد�ة

 للحقوق الد�مقراطیة.  ثباتاً أكثر  ضمانبدا�ة 

 ، فتح وحماس   ، یتفق جمیع أصحاب المصلحة الفلسطینیین تقر�ًبا على أن المصالحة بین الطرفین الرئیسیین

المطافو ضرور�ة.   نها�ة  ا  ،في  إذا �انت  الفلسطینیین أن �قرروا ما  السیاسیین  القادة  النتخا�ات �جب على 

الهدف هذا  لتحقیق  �آلیة  تكون   ،ستعمل  المصالحة حتى  أشكال  من  �حدث شكل  أن  �جب  �ان  إذا  ما  أو 

 ذات مغزى. عامةاالنتخا�ات ال

كون �مثا�ة إجراء �االنتخا�ات البلد�ة في غزة �مكن أن    تحدید موعد اقترح العدید من أصحاب المصلحة أن  

أن تكون   و�نبغي.  2006ألول مرة منذ عام    ةانتخابی  عملیةالمشار�ة في  هناك �  مواطنینلبناء الثقة وسیسمح لل



االنتخا�ات   هذه  مثل  إلدارة  استعداد  على  األخرى  والمؤسسات  المر�ز�ة  االنتخا�ات  قصیر    إشعارفي  لجنة 

 التي طال انتظارها.  عامةأ�ًضا لالنتخا�ات ال دهاأثناء استعداحتى    ،األجل

الفاعلین الدولیین إلى احترام الحقوق األساسیة للفلسطینیین في الضفة الغر�یة وقطاع غزة یدعو مر�ز �ارتر  

 الختیار قادتهم الوطنیین وللمساعدة في تعز�ز تجدید الحكم الد�مقراطي في األراضي الفلسطینیة. 
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