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مقدمـــــة
منــذ صــدوِر قــراِر مجلــس الــوزراء يــوم 6 أيــار بإجــراء االنتخابــات احملليــة/ اإلعــادة للعــام 2019، بــدأت جلنــة 

االنتخابــات املركزيــة بالعمــل علــى تنفيــذ القــرار طبقــًا ألعلــى درجــات النزاهــة والشــفافية.

ونتيجــة ملرحلــة الترشــح يف 17 هيئــة محليــة مشــمولة باالنتخابــات، تبــن أن هنــاك ثــاث هيئــات محليــة 
لــم تترشــح فيهــا أي قائمــة، وبالتالــي ُتــِرك البــُت يف مجالســها لــوزارة احلكــم احمللــي، بينمــا كان هنــاك ســبع 
هيئــات ترشــحت يف كل منهــا قائمــة واحــدة فقــط، وبالتالــي فــازت هــذه القوائــم بالتزكيــة. وأخيــرًا كان هنــاك 

ســبع هيئــات محليــة ترشــحت يف كل منهــا أكثــر مــن قائمــة وجــرت فيهــا االنتخابــات يــوم 13 متــوز.

وقــد بلــغ العــدد الكلــي للمقترعــن 17,238 مــا ميثــل 58.2 % مــن أصحــاب حــق االقتــراع يف الهيئــات احملليــة 
الســبعة، وقــد بلــغ عــدد األصــوات الصحيحــة 16,717 بنســبة 97 % مــن مجمــوع األوراق، بينمــا كانــت نســبة 

األوراق البيضــاء 1.2 % واألوراق الباطلــة 1.8 %.

وأعلنــت جلنــة االنتخابــات املركزيــة النتائــج الرســمية لانتخابــات يف اليــوم التالــي لاقتــراع، ولــم يكــن هنــاك 
أي طعــون عليهــا، وجــرى تســليم النتائــج إلــى وزارة احلكــم احمللــي مرفقــة بشــهادات فــوز جلميــع املجالــس 

احملليــة ذات العاقــة. حيــث جــرت العمليــة االنتخابيــة مبختلــف مراحلهــا بهــدوء وساســة.

وتنتهــز اللجنــة هــذه الفرصــة لتتقــدم بالشــكر مــن كافــة املواطنــن واألحــزاب السياســية الذيــن شــاركوا 
بالعمليــة االنتخابيــة. وكذلــك تشــكر الســادة دولــة رئيــس الــوزراء وأعضــاء مجلــس الــوزراء، ووزارة التربيــة 
األمنيــة،  واألجهــزة  الداخليــة  ووزارة  املدنيــة  للشــؤون  العامــة  والهيئــة  ووزارة احلكــم احمللــي،  والتعليــم، 

وممثلــي وســائل اإلعــام، والهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون، وهيئــات الرقابــة. 

كمــا ُتقــدم اللجنــة شــكرًا خاصــًا جلميــع طواقــم اللجنــة علــى مــا بذلــوه مــن جهــد لتحقيــق انتخابــات حــرة 
ونزيهــة وشــفافة. ونأمــل أن تكــون هــذه العمليــة ترســيخًا وتعزيــزًا للمبــادئ األساســية للدميقراطيــة.

د.حنا ناصر                   
رئيس جلنة االنتخابات املركزية         
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الفصل األول
الجاهزية واالستعداد لتنفيذ العملية االنتخابية 
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الدعـــوة لالنتخابـــات. 1
اســتناداً إلــى أحــكام قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 2005 واملــادة 61 باخلصــوص، 
أصــدر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2019/05/06 القــرار رقــم )18/04/01/م.و/م.ا( بإجــراء انتخابــات اإلعــادة 

ملجالــس 14 هيئــة محليــة يــوم الســبت املوافــق 2019/07/13. )ملحــق رقــم 1(
وبتاريــخ 2019/05/20 أصــدر مجلــس الــوزراء قــراراً آخــر بإضافــة ثــاث هيئــات محليــة لتشــملها انتخابات 

اإلعــادة ليصبــح عــدد الهيئــات 17 هيئــة محليــة. )ملحــق رقــم 2(

2.  اجلدول الزمني للمدد القانونية:
فــــــور صــــدور قـــــرار الدعــــــوة إلجــــــــراء انتخابــات اإلعـــــادة، أعــدت جلنـــــــة االنتخابـــــات جـــــدول الـــمدد 
القانونيـــــة اخلــاص بتنفيــذ كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة خــال مــدة أقصاهــا شــهر، وذلــك وفقــاً للمــادة 
61 مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 2005، والتــي تنــص علــى وجــوب إجــراء 
انتخابــات جديــدة للهيئــات احملليــة التــي ُحلـّـت مجالســها بســبب اســتقالة أكثــر مــن نصــف أعضائهــا خــال 
مــدة أقصاهــا شــهر، وقــد قامــت اللجنــة باإلعــان عــن جــدول املــدد القانونيــة بنشــره علــى موقــع اللجنــة 

اإللكترونــي ويف الصحــف الرســمية )ملحــق رقــم 3(. 

بالتزامــن مــع اإلعــان عــن جــدول املــدد القانونيــة لانتخابــات اجلديــدة، مت إعداد اجلــدول الزمني التنفيذي 
ملجموعــة املهمــات واألنشــطة التــي ســيتم تنفيذها ضمن املــدد القانونية. 

3. التنسيق مع اجلهات الرسمية:
 وزراة احلكــم احمللــي: فــور صــدور قــرار مجلــس الــوزراء مت التنســيق مــع وزارة احلكــم احمللــي للحصــول علــى 
املعلومــات اخلاصــة بالهيئــات احملليــة املقــرر إجــراء انتخابــات ملجالســها، كذلــك عــدد املقاعــد لــكل هيئــة، 
وأســماء موظفــي الــوزارة وأعضــاء وموظفــي الهيئــات احملليــة املقــرر إجــراء انتخابــات ملجالســها، كونهــم 

مــن الفئــات املطلــوب تقــدمي اســتقالتها يف حــال ترشــحهم. 
 وزارة التربيــة والتعليــم: حــال صــدور القــرار اخلــاص بتلــك االنتخابــات مت التنســيق مــع وزارة التربيــة 

ــة. ــة االنتخابي ــا العملي ــي حتتاجه ــم الت ــز والطواق ــر املراك ــم لتوفي والتعلي
 وزارة الداخليــة: عملــت اللجنــة علــى التواصــل مــع وزارة الداخليــة لتأمــن احلصــول علــى الســجل املدنــي 
ملقارنتــه مــع بيانــات ســجل الناخبــن، واحلصــول علــى ســجل الوفيــات لشــطب حــاالت الوفــاة مــن ســجل 
الناخبــن، وكذلــك التنســيق مــع قيــادة العمليــات يف جهــاز الشــرطة لتأمــن العمليــة االنتخابيــة مــن خــال 

توفيــر العــدد املناســب مــن رجــال األمــن حلمايــة وتأمــن مراكــز االقتــراع.
 الهيئة العامة للشؤون املدنية: التنسيق مركزياً مع الهيئة العامة للشؤون املدنية، والتنسيق الامركزي على 

مستوى احملافظات ذات العاقة لتأمن حركة املوظفن واملواد االنتخابية حتضيراً للعملية االنتخابية.
 جهاز االرتباط العسكري: التواصل املركزي مع اجلهاز لغاية تأمن تنقل عناصر األمن الفلسطيني. 
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4. التوظيف والتدريب:
أ. التوظيــف: قامــت اللجنــة بتوظيــف العــدد الــازم مــن الطواقــم لغايــة تنفيــذ مراحــل العمليــة 
االنتخابيــة، حيــث مت اختيــار موظفــي املقــر العــام واملســتودعات ومكاتــب املناطــق االنتخابيــة مــن 
طواقــم اللجنــة الســابقن كمــا مت اختيــار موظفــي التســجيل واالقتــراع والفــرز مــن معلمــي املــدارس يف 
وزارة التربيــة والتعليــم وموظفــن عملــوا ســابقاً مــع اللجنــة، باإلضافــة إلــى األذنــة العاملــن يف املراكــز، 

ــغ العــدد الكلــي 355 موظفــاً وموظفــة موزعــن علــى الفئــات اآلتيــة: إذ بل

موظفو املناطق موظفو املقر العام
االنتخابية

طواقم مراكز التسجيل والنشر 
واالعتراض

طواقم مراكز االقتراع 
والفرز

61954276

ب. التدريــب: قامــت اللجنــة بتأهيــل كافــة الطواقــم التــي مت توظيفهــا للعمــل يف مختلــف مراحــل 
العمليــة االنتخابيــة، وذلــك مــن خــال توزيعهــم علــى مجموعــات تدريبيــة وفــق املهــام الوظيفيــة لــكل 
فئــة، وذلــك بهــدف متكــن جميــع الطواقــم مــن تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة بكفــاءة، إضافــة إلــى تزويدهــم 
ــادئ  ــزام مبب ــى االلت ــد بشــكل أساســي عل ــي تؤك ــة، والت ــل يف  اللجن بقواعــد الســلوك اخلاصــة بالعم

النزاهــة واحليــاد والشــفافية، وبأدلــة ونشــرات خاصــة بإجــراءات تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة. 
 وعليــه قامــت اللجنــة بتدريــب جميــع الطواقــم بشــكل يتوافــق مــع القانــون واالجــراءات، ووفقــاً ملعاييــر 

التدريــب الدوليــة، وذلــك علــى مرحلتــن:

املرحلة األولى: مرحلة التسجيل والنشر واالعتراض
مت تدريــب 28 موظفــاً عملــوا كموظفــي تســجيل ونشــر واعتــراض )طواقــم التربيــة والتعليــم(، مــن 
قبــل منســقي مكاتــب املناطــق االنتخابيــة ملــدة يــوم تدريبــي واحــد بتاريــخ 2019/06/08، مبجمــوع 

8 دورات تدريبيــة.

املرحلة الثانية: مرحلة االقتراع والفرز
مت تدريــب 262 موظفــاً عملــوا كطواقــم اقتــراع وفــرز )طواقــم اللجنــة وطواقــم التربيــة والتعليــم( يف 
الفتــرة الواقعــة بــن 07-2019/07/11 مــن قبــل مدربــي املقــر العــام ملــدة يــوم تدريبــي واحــد لــكل دورة، 

مبجمــوع 10 دورات تدريبيــة.
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الفصل الثاني
ســــير العمليـــة االنتخابيــــة
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أواًل: مرحلة التسجيل والنشر واالعتراض
فتحــت اللجنــة 28 مركــزاً للتســجيل والنشــر واالعتــراض يف كافــة الهيئــات التــي أُعلــن عــن إجــراء انتخابــات 
اإلعــادة فيهــا يف الفتــرة املمتــدة مــا بــن 09-2019/06/13، وقامــت اللجنــة بنشــر ســجات الناخبن األولية 
يف هــذه املراكــز، وذلــك إلتاحــة املجــال لــكل مواطــن مؤهــل إلدراج اســمه يف ســجل الناخبــن أو التأكــد مــن 
ــي بالتســجيل واالنتخــاب يف  ــن ال ميلكــون احلــق القانون ــى تســجيل آخري ــراض عل ــه، أو االعت صحــة بيانات

تلــك الهيئــة احملليــة )ملحــق رقــم 4(.
اســتخدمت اللجنــة خــال عمليــة التســجيل والنشــر واالعتــراض أجهــزة احلاســوب اللوحيــة، حيــث ســاهم 
هــذا يف تســريع نقــل بيانــات املســجلن مــن مراكــز التســجيل إلــى قاعــدة البيانــات مباشــرة، حيــث بلــغ عــدد 
املســجلن اجلــدد يف كافــة الهيئــات )577( مســجًا، وبالتالــي يكــون عــدد املســجلن الكلــي فيهــا بعــد إدارة 

بيانــات الســجل وحــذف حــاالت التكــرار وحــاالت الوفيــات )47,778( مواطنــاً )ملحــق رقــم 5(.

ثانيًا: مرحلة الترشح
مت فتــح بــاب الترشــح ملــدة 10 أيــام خــال الفتــرة املمتــدة مــن يــوم االثنــن املوافــق 2019/06/10 ولغايــة يــوم 

األربعــاء املوافــق 2019/06/19 وكانــت نتائــج عمليــة الترشــح علــى النحــو اآلتــي:
أ. القوائم االنتخابية:

تقدمــت )31( قائمــة انتخابيــة بطلبــات ترشــح، انســحب منهــا قائمــة واحــدة خــال فتــرة االنســحاب 
القانونيــة، فيمــا تبقــى )30( قائمــة موزعــة علــى )14( هيئــة محليــة. 

ب. حالة الترشح
جاءت حالة الترشح يف هيئات اإلعادة على النحو اآلتي: )ملحق رقم 6(

· 7 هيئات ترشح ملجلسها أكثر من قائمة انتخابية.	
· 7 هيئات ترشح ملجلس كل منها قائمة انتخابية واحدة مكتملة.	
· 3 هيئات لم تترشح ملجلسها أية قائمة انتخابية.	

ت. نشر الكشف األولي:
قامت اللجنة بنشر الكشف األولي ألسماء القوائم االنتخابية واملرشحن - التي ُقبلت طلبات ترشحها - 
يف مقرات الهيئات احمللية ومكاتب اللجنة ملدة ثاثة أيام متتالية من يوم اخلميس املوافق 2019/06/20 
إلــى يــوم الســبت املوافــق 2019/06/22، وذلــك لتمكــن القوائــم االنتخابية من االطاع على صحة بياناتها 
وتقــدمي االعتراضــات - ملــن يرغــب - علــى القوائــم و/أو مرشــحيها، تقــدم للجنــة خــال تلــك الفتــرة طلبــي 

اعتــراض رفضــت اللجنة قبولها ألســباب قانونية )ملحــق رقم 7(.

ث. الطعن بقرارت اللجنة لدى احملكمة:
مت اســتئناف قــرار اللجنــة برفــض االعتــراض املقــدم علــى "كتلــة التحــرر الوطنــي والبنــاء" يف هيئــة 

عموريــة احملليــة لــدى محكمــة قضايــا االنتخابــات، والتــي بدورهــا أصــدرت قــراراً برفضــه.
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ج. نشر الكشف النهائي للقوائم واملرشحن 
ــة  بعــد انتهــاء احملكمــة مــن البــت يف االســتئنافات املقدمــة إليهــا بخصــوص الترشــح، نشــرت اللجن
الكشــف النهائــي بأســماء القوائــم واملرشــحن طبقــاً ملــا هــو مقــرر، وذلــك يــوم االثنــن املوافــق 

.2019/07/08

ثالثًا: مرحلة الدعاية االنتخابية

اســتمرت الدعايــة االنتخابيــة وفقــاً للقانــون ملــدة 13 يومــاً، بــدأت من صباح يوم الســبت املوافــق 2019/06/29 
وحتــى مســاء يــوم اخلميــس املوافــق 2019/07/11، لتمكــن القوائــم االنتخابيــة ومرشــحيها تنظيــم مــا يرونــه 
مناســباً مــن األنشــطة والفعاليــات لشــرح برامجهــم االنتخابيــة جلمهــور الناخبــن. كمــا وضعــت اللجنــة وفقــاً 
للقانــون جملــة مــن الضوابــط التــي يجــب علــى القوائم االلتزام بها أثناء ممارســتهم لهذه األنشــطة والفعاليات. 

ووفقاً لصاحية اللجنة يف متابعة ورصد أعمال الدعاية االنتخابية فإنها لم ترصد أو تتلَق أية شكاوى باخلصوص. 

رابعًا: مرحلة االقتراع والفرز

أ. التحضير ليوم االقتراع

تهيئــة مراكــز  ومــواد االقتــراع: هيــأت اللجنــة مراكــز ومحطــات االقتــراع والفــرز يف الهيئــات التــي جــرت . 1
فيهــا انتخابــات اإلعــادة، حيــث مت تزويــد هــذه املراكــز واحملطــات باملــواد الازمــة للعمليــة االنتخابيــة، 
والتــي شــملت 42 صنــدوق اقتــراع  49,700 ورقــة اقتــراع و61 خامتــاً ومحضــر فــرز، والقرطاســية 
ــات االتصــاالت واملواصــات،  ــن خدم ــز م ــة للمراك ــة الفني ــن اجلاهزي ــد م ــى التأك ــة إل ــة، إضاف الازم

وتوفيــر عناصــر األمــن حلمايــة املراكــز االنتخابيــة.
تأهيــل طواقــم االقتــراع: قامــت اللجنــة بتأهيــل وتدريــب جميــع طواقــم االقتــراع والفــرز علــى آليــة تنفيــذ . 2

وإدارة عمليــة االقتــراع والفــرز وزودتهــم باألدلــة والنشــرات والنمــاذج واإلجــراءات الازمــة.
ــب . 3 ــة يف مكات ــات فرعي ــام وغــرف عملي ــر الع ــة باملق ــات مركزي ــة عملي ــز غرف غــرف العمليــات: مت جتهي

املناطــق  االنتخابيــة ملتابعــة مجريــات عمليــة االقتــراع والفرز يف املراكز واحملطات وتســوية أية إشــكاليات 
ميكــن أن تطــرأ. حيــث متــت عمليــة املتابعــة مــن خــال تقاريــر اإلقبــال الــدوري لعــدد الناخبــن الذيــن 
ــد عمــل  ــة، امت ــج اإلشــكاليات امليداني ــر احلــدث التــي ترصــد وتعال ــراع ومــن خــال تقاري قامــوا باالقت
طواقــم وغــرف العمليــات بعــد إقفــال عمليــة االقتــراع والفــرز وذلــك مــن أجــل متابعــة عمليــة اســترداد 

املــواد االنتخابيــة مــن مراكــز ومحطــات االقتــراع إلــى مخــازن املناطــق.
اســتخدام تطبيــق إلكترونــي ليــوم االقتــراع: أقــرت اللجنــة اســتخدام تطبيــق إلكترونــي خــاص للعمليــة . 4

االنتخابيــة، مــن خــال تزويــد كافــة املراكــز واحملطــات بأجهــزة لوحيــة، حيــث مت تدريــب املوظفــن علــى 
اســتخدامها ملســاعدة الناخبــن يف معرفــة محطــات اقتراعهــم والتأشــير علــى أســمائهم يف محطــة 

االقتــراع وإدخــال عــدد املقترعــن الــدوري وتعبئــة محضــر الفــرز وحتميلــه إلكترونيــاً.
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ب. يوم االقتراع 
•  فتحــت اللجنــة )14( مركــز اقتــراع يف 7 هيئــات محليــة ترشــحت فيهــا أكثــر مــن قائمــة انتخابيــة، حتتــوي 

علــى )42( محطــة اقتــراع وفقــاً ملــا هــو موضــح يف اجلــدول أدنــاه: 

عدد المحطاتالمراكز االنتخابيةالهيئة المحليةالمنطقة االنتخابية

حزماالقدس
2مدرسة بنات حزما األساسية

3مدرسة بنات شهداء حزما الثانوية

قفنطولكرم
4مدرسة بنات قفن األساسية

4مدرسة ذكور قفن الثانوية

قباننابلس
3مدرسة بنات قبان الثانوية

2مدرسة قبان األساسية للبنن

3مدرسة بنات جيوس الثانويةجيوسقلقيلية

2مدرسة الشهيد مازن أبو الوفا األساسيةكفر الديكسلفيت
3مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية

اخلليل
تفوح

2مدرسة تفوح الثانوية للبنن

5مدرسة تفوح الثانوية للبنات

2مدرسة عثمان بن عفان األساسية للبنن

بيت عوا
3مدرسة بنات دالل املغربي األساسية

4مدرسة ذكور الكرامة األساسية

•  بــدأت عمليــة االقتــراع الســاعة الســابعة صباحاً، وتابعــت اللجنــة ســير االقتــراع مــن خــال تقاريــر 
ــر  ــة وتقاري ــزة اللوحي ــاً مــن خــال األجه ــا إلكتروني ــي مت جتميعه ــدد املقترعــن والت ــة لع ــال الدوري اإلقب

احلــدث التــي ترصــد وتعالــج اإلشــكاليات امليدانيــة. 
•  فتحت اللجنة باب الشكاوى للوكاء واملرشحن يف املراكز، حيث لم تصل للجنة أية شكاوى باخلصوص.

جـ. سير عملية االقتراع
· بــدأ يــوم االقتــراع الســاعة الســابعة صباحــاً، حيــث توجــه الناخــب إلــى مركــز االقتــراع الــذي ســجل فيــه، 	

وحتديــداً إلــى احملطــة التــي ورد اســمه يف ســجلها االنتخابــي، مصطحبــاً معــه بطاقــة إثبــات شــخصيته التــي 
ــد  ــراع، بع ــى محطــة االقت ــن إل ــم دخــول الناخب ــور بتنظي ــط الطاب ــام ضاب ــث ق ــا، حي مت التســجيل مبوجبه

التأكــد مــن وجــود أســمائهم يف ســجل احملطــة. 
· قــام مســؤول احملطــة بالتحقــق مــن امتــاك الناخــب لهويتــه الشــخصية، ومــن التحقــق مــن وجــود اســمه يف 	

ســجل احملطــة والتأشــير عليــه باســتخدام التطبيــق اإللكترونــي، وإباغــه بضــرورة وضــع هاتفــه اخللــوي يف 
املــكان املخصــص لذلــك، حفاظــاً علــى ســرية االقتــراع. ثــم ُوّجــه الناخــب إلــى موظــف فحــص وثيقــة إثبــات 
ــن  ــن شــخصيته وورود اســمه يف ســجل الناخب ــد م ــدوره تأك ــذي ب ــى الســجل وال الشــخصية والتأشــير عل

والتأشــير عليــه والطلــب مــن الناخــب التوقيــع بجانــب اســمه وذلــك داللــة علــى أنــه قــام باالقتــراع.
· توجــه الناخــب بعدهــا إلــى موظــف أوراق االقتــراع الــذي قــام باقتطــاع ورقــة اقتــراع وختمهــا، وتقــدمي 	

تعليمــات للناخــب حــول آليــة تعبئتهــا.
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· قام الناخب بالتوجه خلف كبينة االقتراع للتأشير على ورقة االقتراع.	
· توجه الناخب إلى موظف الصندوق لوضع الورقة يف صندوق االقتراع.	
· وجه مسؤول احملطة الناخب املقترع إلى استام هاتفه النقال ومغادرة محطة االقتراع.	

د. اقتراع األميني واألشخاص ذوي االعاقة: 
وضعــت اللجنــة إجــراءات وضوابــط خاصــة باقتــراع األميــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة لضمــان حقهــم 
بالتصويــت، وذلــك بتمكينهــم مــن اصطحــاب مرافقــن ملســاعدتهم يف التصويــت شــريطة أن يكــون املرافــق 
قريبــاً للناخــب حتــى الدرجــة الثانيــة، ويف هــذه احلــاالت قــام مســؤول احملطــة بتدويــن أســماء هــؤالء 
الناخبــن وأســماء مرافقيهــم وأرقــام وثائــق إثبــات شــخصيتهم وتوقيعهــم علــى منــوذج خــاص، وذلــك ملنــع 

ــة.  ــد ادعــاء األمي ــر مــن ناخــب وتقيي ــام املرافــق مبســاعدة أكث قي
اخلاصة  والتوعوية  اإلعامية  وموادها  وإجراءاتها  مراكزها  مبواءمة  املركزية  االنتخابات  جلنة  قامت 
باالنتخابات احمللية/اإلعادة 2019، حيث أمست جميع املراكز االنتخابية األربعة عشر في هذه االنتخابات 

مائمًة الحتياجات ذوي اإلعاقة مبختلف أنواعها. 

مت تطويــر أدوات خاصــة لتســهيل االقتــراع لــذوي اإلعاقــة البصريــة ممــن يتقنــون لغــة بريــل، بحيــث متكنهــم 
مــن االعتمــاد علــى أنفســهم بشــكل كامــل، ودون احلاجــة للمســاعدة حتديــداً فيمــا يخــص عمليــة التصويــت، 
حيــث مت جتهيــز احملطــات باملســارات األرضيــة إلرشــاد الناخبــن إلــى خطــوات ســير االقتــراع دون احلاجــة 
ألي مســاعدة، وإعــداد نشــرة إرشــادية حــول إجــراءات االقتــراع بلغــة "بريــل" وقالــب ورقــي بلغــة "بريــل" يحتــوي 
أســماء القوائــم املترشــحة، ويف مقابــل كل قائمــة مربــع مفــرغ، بحيــث يقــوم املقتــرع بالتأشــير علــى املربــع الــذي 
ميثــل القائمــة التــي يصــوت لهــا مبفــرده، وبهــذا يكــون قــد صــوت واختــار مــن ميثلــه بحريــة وســرية تامــة ودون 

مســاعدة أحــد.

هـ. انتهاء عملية االقتراع

أُغلقت مراكز االقتراع الساعة السابعة مساءً، مع السماح للناخبن املتواجدين داخل املراكز واحملطات باالقتراع، 
حيث بلغ عدد املقترعن الكلي 17,238 مقترعاً بنسبة 58.26 %، وفقاً ملا هو موضح باجلدول اآلتي:

عدد الناخبنالهيئة المحليةالمنطقة االنتخابية
نسبة االقتراععدد املقترعنأصحاب حق االقتراع

43.18 %3,5111,516ِحْزماالقدس

نطولكرم 64.32 %5,6623,642َقفِّ

30.15 %3,9011,176َقَباننابلس

وسقلقيلية 79.83 %2,1321,702َجيُّ

49.47 %3,4241,694َكْفر الِديكسلفيت

اخلليل
ا 56.69 %4,8402,744ِبيت َعوَّ

وح 77.86 %6,1194,764َتفُّ

58.26 %29,58917,238المجموع



18

و. عملية الفرز وإعالن النتائج
بعد إغاق احملطات واالنتهاء من كافة الترتيبات الداخلية، وإجراء املطابقات اخلاصة بعدد املقترعن 
وتدوين ذلك يف محضر الفرز، باشرت الطواقم بعملية الفرز بحضور املراقبن وممثلي القوائم والوكاء 
رزم  إلى  وتصنيفها  بفرزها  والقيام  منها  األوراق  واستخراج  االقتراع  صناديق  فتح  مت  حيث  املعتمدين 
عددية. ثم بدأت عملية عّد األصوات مع اإلعان عن كونها أوراقاً صحيحة، أو بيضاء، أو باطلة، مع 

بيان سبب البطان.

وأعلنــت اللجنــة عــن اإلشــارات املعتمــدة كإشــارات صحيحــة للتأشــير علــى ورقــة االقتــراع، حيــث أُعتمــدت 
 ،x بعــض اإلشــارات التــي تــدل داللــة واضحــة علــى اختيــار الناخــب، إضافــة إلــى اإلشــارة احملــددة بالقانــون
ومــن هــذه اإلشــارات إشــارة þ، أو خــط واضــح حتــت اســم القائمــة، أو دائــرة واضحــة حــول اســم القائمــة. 

ومــع انتهــاء عمليــة العــد وإجــراء املطابقــات اخلاصــة بــأوراق االقتــراع، مت جمــع عــدد األصــوات التــي 
حصلــت عليهــا كل قائمــة انتخابيــة علــى مســتوى احملطــة، وتدوينهــا علــى محضــر الفــرز بعــد توقيعــه مــن 
قبــل طاقــم احملطــة والــوكاء احلاضريــن، وإعــان النتيجــة علــى مســتوى احملطــة مــن خــال تعليــق نســخة 
مــن محضــر الفــرز علــى بــاب احملطــة، واالنتقــال بعدهــا ملبنــى الهيئــة احملليــة لتجميــع عــدد األصــوات لــكل 
قائمــة علــى مســتوى الهيئــة احملليــة وإعــان النتيجــة مــن خــال تعليــق نســخة مــن احملضــر التجميعــي علــى 

لوحــة اإلعانــات يف مبنــى الهيئــة احملليــة.

مــن اجلديــر بالذكــر أنــه مت تعبئــة محاضــر الفــرز إلكترونيــاً علــى البرنامــج املخصــص لذلــك علــى األجهــزة 
اللوحيــة وحتميلهــا وإرســالها إلــى مركــز إدخــال البيانــات، األمــر الــذي أدى إلــى الســرعة يف إدخــال محاضــر 

الفــرز وتوزيــع املقاعــد.

ز. احتساب وتوزيع املقاعد:
بعــد اســتام وإدخــال جميــع محاضــر الفــرز علــى البرنامــج املخصــص متــت عمليــة احتســاب وتوزيــع 
املقاعــد علــى القوائــم االنتخابيــة وحتديــد أســماء املرشــحن الفائزيــن بعضويــة مجالــس الهيئــات احملليــة 
الســبع، ومت إعــان أســماء القوائــم الفائــزة بالتزكيــة يف الهيئــات الســبع األخــرى التــي تقدمــت بهــا قائمــة 
واحــدة مكتملــة، حيــث أظهــرت النتائــج النهائيــة أن جميــع القوائــم قــد اجتــازت نســبة احلســم باســتثناء 
قائمــة انتخابيــة واحــدة لــم جتتازهــا، وأن النســبة النهائيــة لاقتــراع بلغــت 58.26 % مــن أصحــاب حــق 
االقتــراع يف الهيئــات احملليــة الســبع، وقــد بلــغ العــدد الكلــي لألصــوات الصحيحــة 16,717 بنســبة 97 % 

بينمــا عــدد األوراق البيضــاء 207 بنســبة 1.2 % واألوراق الباطلــة 314 بنســبة 1.8 %.
ــة  ــة نهائي ــج الرســمية األولي ــك أصبحــت النتائ ــج، وبذل ــى النتائ ــة عل ــم تقــدم أي طعــون انتخابي هــذا ول
دون أي تعديــل. وســلمت اللجنــة النتائــج النهائيــة لانتخابــات  لــوزارة احلكــم احمللــي متضمنــة شــهادات 
الفــوز، وعلــى أثرهــا تســلم الفائــزون باالنتخابــات مناصبهــم كأعضــاء مجالــس محليــة يف الهيئــات 

املشــمولة وفــق األصــول.
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الفصل الثالث
الرقابة على العملية االنتخابية



20

الرقابة على االنتخابات

أتاحــت اللجنــة الرقابــة علــى العمليــة االنتخابيــة وفقــًا للقانــون واملعاييــر الدوليــة، ومتــت الرقابــة مــن خــال 
اجلهــات اآلتيــة:

أ. وكالء القوائم االنتخابية: 

ــى  ــة علـ ــا للرقابـ ــمية وكاء لهـ ــق بتسـ ــة احلـ ــم االنتخابيـ ــل للقوائـ ــي تكفـ ــراءات التـ ــة اإلجـ ــت اللجنـ وضعـ
ـــة مصاحلهـــا والتقـــدم بشـــكاوى، ومكنتهـــم مـــن الدخـــول إلـــى مراكـــز ومحطـــات  العمليـــة االنتخابيـــة حلماي
االقتـــراع والفـــرز، وحضـــور عمليـــة التجميـــع مـــن خـــال منحهـــم بطاقـــات اعتمـــاد صـــادرة عـــن اللجنـــة، 
وقـــد بلـــغ عـــدد الـــوكاء الذيـــن مت اعتمادهـــم 264 وكيـــًا يف الهيئـــات التـــي ترشـــح ملجلســـها أكثـــر مـــن 

قائمـــة انتخابيـــة.

ب. الصحفيون:
قامــت اللجنــة باإلعــان رســمياً منــذ بــدء العمليــة االنتخابيــة، عــن اســتمرار ســريان البطاقــات اخلاصــة 
بالصحفيــن والتــي كانــت ســارية أثنــاء االنتخابــات احملليــة لســنة 2017، وقــد خاطبــت كل الصحفيــن 
املعتمديــن ودعتهــم عبــر موقعهــا اإللكترونــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي والبريــد اإللكترونــي للمشــاركة 

ــات اإلعــادة. ــى انتخاب ــة عل ــة اإلعامي يف التغطي

جـ. املراقبون احملليون والدوليون:
قامــت اللجنــة باإلعــان رســمياً منــذ بــدء العمليــة االنتخابيــة، عــن اســتمرار ســريان البطاقــات اخلاصــة 
بالرقابــة الدوليــة واحملليــة والضيــوف والتــي كانــت ســارية أثنــاء االنتخابــات احملليــة لســنة 2017، وقــد 
خاطبــت كل املؤسســات املعتمــدة ودعتهــا عبــر موقعهــا اإللكترونــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي والبريــد 

ــة. ــات اإلعــادة وفــق قواعــد ســلوك املراقبــن يف اللجن ــى انتخاب ــة عل ــي للمشــاركة يف الرقاب اإللكترون

وعلــى الرغــم مــن ســماح اللجنــة بإمكانيــة اســتقبال طلبــات جديــدة لهيئــات الرقابــة، إال أنــه لــم تتقــدم أي 
مــن املؤسســات بطلبــات اعتمــاد جديــدة. وقــد قامــت اللجنــة يف هــذا اإلطــار بطباعــة بــدل بطاقــات مفقــودة 

لبعــض الضيــوف والمراقبــن المحليــن بنــاء علــى طلبهــم.

وعلــى صعيــد الرقابــة أثنــاء العمليــة االنتخابيــة والشــكاوى، فــإن اللجنــة لــم تتلــق أي ماحظــات أو شــكاوى 
جديــة تؤثــر علــى العمليــة االنتخابيــة أو علــى نتائجهــا.
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الفصل الرابع
التوعية واإلعالم



22

التوعية واإلعالم
نفــذت اللجنــة حملــة توعيــة وإعــام تتناســب وحجــم العمليــة االنتخابيــة لتوعيــة الناخبــن واجلمهــور حــول 

مراحــل ومتطلبــات العمليــة االنتخابيــة.

أ. التوعية والتثقيف: 
اعتمــدت جلنــة االنتخابــات خطــة توعيــة بهــدف توضيــح اإلجــراءات املتعلقــة بالعمليــة االنتخابيــة من شــروط 
التســجيل والنشــر واالعتــراض، وأهميــة التســجيل، وخطــوات االقتــراع وكيفيــة تعبئــة ورقــة االقتــراع، وكيفيــة 
معرفــة مراكــز التســجيل واالقتــراع. إضافــة إلــى حتفيــز املواطنــن علــى املشــاركة يف العمليــة االنتخابيــة، 

وذلــك مــن خــال اســتخدام عــدد مــن وســائل التوعيــة والتثقيــف علــى النحــو اآلتــي:
1. املطبوعــات: مت طباعــة عــدد مــن املطويــات وامللصقــات بهــدف توضيــح إجــراءات وشــروط التســجيل والنشــر 
واالعتــراض، وأســماء مراكــز التســجيل واالقتــراع، وخطــوات االقتــراع، وكذلــك التعريــف بوســائل التواصــل 
مــع اللجنــة، حيــث مت طباعــة 62,500 نســخة، ومت توزيعهــا علــى املواطنــن يف الهيئــات املشــمولة بانتخابــات 

اإلعــادة.
2. شــبكات التواصــل االجتماعــي واملوقــع اإللكترونــي للجنــة: اعتمــدت اللجنــة مواقــع التواصــل االجتماعــي 
للتعريــف بحملــة التوعيــة والتثقيــف والــرد علــى استفســارات املواطنــن، حيــث مت تصميــم ونشــر عــدد 

مــن اإلعانــات التــي حتمــل رســائل حتفيزيــة وتعريفيــة للعمليــة االنتخابيــة.
3. حمــات ميدانيــة: نظمــت اللجنــة حملــة ميدانيــة للتعريــف مبراحــل العمليــة االنتخابيــة وتوزيــع النشــرات 

التوعويــة يف الهيئــات التــي جــرت فيهــا انتخابــات اإلعــادة.
4. إعانــات الصحــف: نشــرت اللجنــة عــدداً مــن اإلعانــات املتعلقــة مبفاصــل العمليــة االنتخابيــة إضافــة 

إلــى اإلعانــات التحفيزيــة. 
ب. اإلعام

كعادتهــا دائمــاً تنظــر جلنــة االنتخابــات املركزيــة بإهتمــام لــدور وســائل اإلعــام يف تعزيــز شــفافية العمليــة 
االنتخابيــة مــن خــال تغطيتهــا املوضوعيــة للحــدث االنتخابــي، حيــث ســمحت جلنــة االنتخابــات لوســائل 
ــات  ــرة انتخاب ــة، كمــا مت تزويدهــم طــوال فت ــة مــع املســؤولن يف اللجن اإلعــام بإجــراء املقابــات الصحفي

اإلعــادة بكافــة البيانــات واملعلومــات واألخبــار الصــادرة عنهــا. 

1.  وسائل التواصل مع الصحفيني واجلمهور
زودت اللجنــة وســائل اإلعــام واجلمهــور بأخبــار اللجنــة أوالً بــأول وبصــورة دائمــة، مــن خــال إصــدار 
ــن  ــة باللغت ــاً - ونشــرها لوســائل اإلعــام املختلف ــاً صحفي ــراً وبيان ــا 17 خب ــة - وعدده ــات الصحفي البيان

ــا.  ــى نهايته ــا وحت ــذ بدايته ــة من ــة االنتخابي ــة، حيــث غطــت أحــداث ومراحــل العملي ــة واإلجنليزي العربي

استخدمت اللجنة عدة أدوات للوصول إلى اجلمهور بشكل عام ووسائل اإلعام بشكل خاص:
•  البريــد اإللكترونــي: أرســلت اللجنــة جميــع األخبــار والبيانــات "مدعمــة بالصــور" املتعلقــة بانتخابــات 

اإلعــادة إلــى الصحفيــن ووســائل اإلعــام، مــن خــال البريــد اإللكترونــي اخلــاص بهــم.
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• املوقع اإللكتروني: ساهم املوقع اإللكتروني للجنة االنتخابات املركزية www.elections.ps بنسختيه 
مبراحل  املتعلقة  املعلومات  وكافة  والتقارير  الصحفية  والبيانات  األخبار  نشر  يف  واالجنليزية  العربية 
انتخابات اإلعادة. كما كان مصدر معلومات رئيسي ومهم لكافة الشركاء يف العملية االنتخابية كالناخبن 
واإلحصائيات  اللجنة،  وإجراءات  االنتخابات  قوانن  على  لاطاع  والصحفين،  واملراقبن  واملرشحن 
املتعلقة بسجل الناخبن والهيئات احمللية املشمولة باالنتخابات. كما قدم املوقع اإللكتروني العديد من 
اخلدمات، مثل نشر أسماء القوائم واملرشحن، وكذلك أتاح للناخب معرفة مركز اقتراعه من خال إدخال 
رقم الهوية الشخصية وسنة املياد، إضافة إلى كونه منصة للتسجيل اإللكتروني للناخبن، ومن خاله يتم 

تقدمي طلبات اعتماد الصحفين واملراقبن إلكترونياً، وإعان نتائج االنتخابات وأسماء الفائزين. 

•  مواقــع التواصــل االجتماعــي: باإلضافــة إلــى املوقــع اإللكترونــي، أولــت اللجنــة اهتماماً خاصاً بوســائل 
التواصــل االجتماعــي، نظــراً لكونهــا مصــدر املعلومــات الرئيــس لفئــة كبيــرة مــن املجتمــع وخصوصــاً 
الشــباب.  ونشــرت اللجنــة جميــع األخبــار والتقاريــر واملعلومــات والبيانــات الصحفيــة واإلعانــات علــى 
هــذه الصفحــات )فيــس بــوك، تويتــر(. وقــد شــكلت مواقــع التواصــل االجتماعــي وســيطاً مهمــاً إليصــال 
الرســائل واملعلومــات مــن جلنــة االنتخابــات املركزيــة إلــى شــركاء العمليــة االنتخابيــة كافــة، حيــث اعتمــدت 

اللجنــة علــى موقعــن رئيســين خــال هــذه االنتخابــات، همــا:
فيــس بــوك: اســتخدمت اللجنــة صفحتهــا علــى فيــس بــوك بشــكل مكثــف، ونشــرت عليهــا جميــع األخبــار 
والبيانــات الصــادرة عنهــا، كمــا عرضــت األرقــام واملعلومــات والصــور اخلاصــة بانتخابــات اإلعــادة. إضافــة 
إلــى اســتخدام ميــزة البــث املباشــر التــي نقلــت للمتابعــن أجــواء االقتــراع وأجــواء الفــرز وعــد األصــوات، 
واالطــاع علــى النتائــج األوليــة مــن خــال تغطيــة املؤمتــر الصحفــي الــذي عقــد يف صبــاح اليــوم التالــي 
ليــوم االقتــراع. كمــا وأجابــت طواقــم اللجنــة مــن خــال صفحــة الفيــس بــوك علــى أســئلة اجلمهــور 

وتعليقاتهــم املباشــرة بشــكل تفاعلــي. 
تويتــر: ركــزت جلنــة االنتخابــات املركزيــة علــى نشــر األخبــار والبيانــات الصحفية بشــكل قصيــر ومختصر 

يناســب خصوصيــة تويتــر مدعمــاً بالصــور واملعلومــات واألرقــام التــي تهــم املتابعن.

2. إعالن النتائج األولية: 
عقــدت اللجنــة مؤمتــراً صحفيــاً صبــاح يــوم األحــد املوافــق 2019/07/14 يف مقرهــا العــام، حيــث أعلــن 
خالــه الدكتــور حنــا ناصــر رئيــس اللجنــة النتائــج األوليــة لانتخابــات احمللية/اإلعــادة 2019، وقــد متــت 
تغطيتــه إعاميــاً مــن قبــل تلفزيــون فلســطن، كمــا مت نقلــه مباشــرة للمتابعــن علــى صفحــة اللجنــة يف موقــع 

التواصــل االجتماعــي "فيــس بــوك".
أصــدرت اللجنــة بيانــاً صحفيــاً تفصيليــاً وزع علــى اإلعــام، وأعلنــت كذلــك أســماء القوائــم الفائــزة 
بالتزكيــة يف نفــس املؤمتــر. وقــد نشــرت اللجنــة بالتزامــن مــع املؤمتــر الصحفــي النتائــج الرســمية األوليــة 
علــى موقعهــا اإللكترونــي متضمنــة عــدد األصــوات واملقاعــد التــي حصلــت عليهــا كل قائمــة وأســماء 

ــة مرشــحة. ــن مــن كل قائم الفائزي
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الفصل الخامس
الموازنة
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الموازنة 
ــن  ــي توزعــت ب ــات احمللية/اإلعــادة 2019، والت ــع النفقــات التشــغيلية لانتخاب يلخــص هــذا الفصــل جمي

ــي: ــى النحــو اآلت ــك عل ــراع والفــرز، وذل ــراض، واالقت ــي التســجيل والنشــر واالعت مرحلت

• نفقــات الرواتــب واألجــور اخلاصــة بطواقــم العمــل بنظــام املياومــات لطواقــم: املكاتــب االنتخابيــة، مراكــز 
التســجيل والنشــر واالعتــراض، مراكــز االقتــراع والفــرز، مركــز إدخــال البيانــات، واملســتودعات.

• نفقــات املواصــات واالتصــاالت املتعلقــة مبوظفــي املكاتــب االنتخابيــة، موظفــي مراكــز التســجيل والنشــر 
واالعتــراض واالقتــراع والفــرز.

• نفقات التدريب واملواد االنتخابية التي شملت كافة مراحل العملية اإلنتخابية.
• نفقات التوعية والتثقيف: تشمل املطبوعات واملواد الدعائية، والتي مت توزيعها على املواطنن.

• النفقات اخلاصة مبكاتب املناطق االنتخابية وبرامج احلاسوب وحتديثاتها، واملصاريف الطارئة.

اجلدول اآلتي يوضح تكاليف النفقات التشغيلية للعملية االنتخابية:

تكاليف االنتخابات احمللية/ اإلعادة 2019
املجموع بعملة الشيقلالوصف

238,778رواتب وأجور

37,091مواصات

 49,797اتصاالت

 5,284تدريب

 21,802مواد انتخابية 

13,379 التوعية والتثقيف واإلعام

82,453 برامج حاسوب وحتديثات 

28,902 مصاريف طارئة

477,486 املجموع
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الفصل السادس
نتائج االنتخابات

فيما يلي النتائج التفصيلية لمراحل االنتخابات المحلية/ اإلعادة 2019:
جدول رقم )1(: نتائج االنتخابات حسب الهيئة والقائمة وصفة الترشح.	 

جدول رقم )2(: نتائج االنتخابات حسب أسماء المرشحين والفائزين.	 

جدول رقم )3(: نتائج االنتخابات حسب الجنس والمنطقة االنتخابية.	 

جدول رقم )4(: نتائج االنتخابات حسب الفئة العمرية والمنطقة االنتخابية.	 

رسم بياني رقم )1(: توزيع المقترعين حسب الفئة العمرية.	 

رسم بياني رقم )2(: توزيع المقترعين حسب الجنس.	 
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الهيئة المحليةالمنطقة
 عدد مقاعد
المجلس

عدد األصواتصفة الترشحاسم القائمة
 عدد مقاعد

القائمة

القدس

11تزكيةحركة فتحالتحرر الوطني والبناء11بيت سوريك

حزما للجميع11حزما
 الجبهة الديمقراطية
لتحرير فلسطين

3913

7736حركة فتحالتحرر الوطني والبناء11حزما

2862مستقلقائمة أبناء البلد11حزما

طولكرم
18026مستقلالعدالة و التطوير11قفين

16525مستقلأبناء البلد11قفين

نابلس

9تزكيةحركة فتحكتلة التحرر الوطني والبناء9عمورية

6366مستقلقبالن توحدنا11قبالن

1642مستقلشباب قبالن11قبالن

3523مستقلقبالن تجمعنا11قبالن

قلقيلية

3793مستقلقائمة الوفاء لجيوس الموحدة11جيوس

2852مستقلالتنمية والبناء11جيوس

5233مستقلالخالص11جيوس

4673مستقلجيوس أوال11ًجيوس

سلفيت
8676مستقل قائمة الشهيد عمر ابو ليلى11كفر الديك

7205مستقلالحرية والوفاء11كفر الديك

رام هللا والبيرة
11تزكية ائتالف البناء والدولة11بيت لقيا

9تزكيةحركة فتح البلد للجميع9عين عريك

بيت لحم
9تزكيةحركة فتحكتلة التحرر الوطني والبناء9بيت تعمر

11تزكيةمستقلكتلة ابو عمار11تقوع

الخليل

2080مستقلبيت عوا للجميع11بيت عوا

7073مستقلبيت عوا اوال11بيت عوا

5863مستقلبيت عوا موحدة للجميع11بيت عوا

6223مستقلالمستقبل11بيت عوا

5822مستقلالبناء والتطوير11بيت عوا

11983مستقلالوحدة واالنتماء13تفوح

4631مستقلالعهد المستقلة13تفوح

20686مستقلكتلة تفوح المستقبل13تفوح

9863مستقلالوفاء13تفوح

9تزكيةمستقلسكه وطواس للجميع9سكة وطواس

جدول رقم )1(
نتائج االنتخابات حسب الهيئة والقائمة وصفة الترشح
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* اإلشارة ) - ( تعني أن المرشح غير فائز

منطقة القدس االنتخابية الهيئة المحلية

ماحظة اسم املرشح القائمة #

 بيت سوريك
 )11( مقعداً

فائز / تزكية حسن حسني حسن جمل التحرر الوطني والبناء 1
فائز / تزكية محمد محمود حسن قنديل التحرر الوطني والبناء 2

فائزة / تزكية نوال شحاده خليل عبد الوهاب التحرر الوطني والبناء 3
فائز / تزكية منور محمد يوسف جمل التحرر الوطني والبناء 4
فائز / تزكية منتصر علي عبد الرحمن شقير التحرر الوطني والبناء 5
فائز / تزكية اسماعيل فرج اسماعيل جمل التحرر الوطني والبناء 6

فائزة / تزكية منى نظمي طاهر دار بدوان التحرر الوطني والبناء 7
فائز / تزكية اشرف أحمد ابراهيم قنديل التحرر الوطني والبناء 8
فائز / تزكية فراس اسماعيل أحمد جمل التحرر الوطني والبناء 9

فائزة / تزكية ميسون سعيد محمد شيخ التحرر الوطني والبناء 10
فائز / تزكية مجدي محمد جميل عفالقه التحرر الوطني والبناء 11

ماحظة اسم املرشح القائمة #

 حزما
 )11( مقعداً

فائز مازن ماجد سيد صاح الدين حزما للجميع 1
فائز عودة فواز ارشيد سعيد حزما للجميع 2
فائز مجدي عيسى نزال خطيب حزما للجميع 3

- سمر ضيف اهلل محمد صاح الدين حزما للجميع 4
- عماد سامي علي خطيب حزما للجميع 5
- محمد أحمد علي خطيب حزما للجميع 6
- جاد حسن يوسف ابو حلو حزما للجميع 7
- عودة سالم عودة عسكر حزما للجميع 8
- نيفن مازن رشيد خطيب حزما للجميع 9
- رهام محمد حسن خطيب حزما للجميع 10
- شيرين حامد علي مطاوع حزما للجميع 11

فائز موفق سعيد عائد خطيب التحرر الوطني والبناء 12
فائز جمال سليمان علي سعيد التحرر الوطني والبناء 13
فائز مسلم فايز مسلم ابو حلو التحرر الوطني والبناء 14
فائز رياض محمد داود ابو خليل التحرر الوطني والبناء 15

فائزة زينه عودة محمد خطيب التحرر الوطني والبناء 16
- غالب بركات حمد صاح الدين التحرر الوطني والبناء 17
- جمال عواد عوض عمري التحرر الوطني والبناء 18
- محمد فريد حمد خطيب التحرر الوطني والبناء 19

فائزة فريال أحمد حسن صاح الدين التحرر الوطني والبناء 20
- وائل نظمي منر صاح الدين التحرر الوطني والبناء 21

فائز موسى محمد عبد احلميد صاح الدين قائمة أبناء البلد 22
فائز امجد أحمد عبداهلل ابو حلو قائمة أبناء البلد 23

- ناجي عبد اجلابر خضر صاح الدين قائمة أبناء البلد 24
- بسمان عزت عبداهلل جودة قائمة أبناء البلد 25
- اميان عدنان عبد الرحمن صاح الدين قائمة أبناء البلد 26
- فريال عيسى حسن حلو قائمة أبناء البلد 27

جدول رقم )2(
نتائج االنتخابات حسب أسماء المرشحين والفائزين
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منطقة طولكرم االنتخابية الهيئة المحلية

ماحظة اسم املرشح القائمة #

 قفن
 )11( مقعداً

فائز سعيد خالد محمد هرشه العدالة والتطوير 1
فائز محمود فواز محمد راشد عمار العدالة والتطوير 2
فائز محمد سعيد جميل أحمد خصيب العدالة والتطوير 3
فائز هشام محمد منر هرشه العدالة والتطوير 4

فائزة فاطمه فضل توفيق هرشه العدالة والتطوير 5
فائز ذياب فهمي محمد راشد عمار العدالة والتطوير 6

- اكرم محمد أحمد كتانه العدالة والتطوير 7
- فؤاد خالد يوسف عمار العدالة والتطوير 8
- بهاء محمد علي صالح هرشه العدالة والتطوير 9
- سميره عارف سعيد ابوبكر العدالة والتطوير 10
- خالد ناجح خالد هرشه العدالة والتطوير 11

فائز سمير عزات سعيد صباح أبناء البلد 12
فائز نشأت عادل فايز صباح أبناء البلد 13
فائز هاني عزات سعيد صباح أبناء البلد 14

فائزة نضوه وجيه سعيد صباح أبناء البلد 15
فائز عبد الرحمن حسام يوسف صباح أبناء البلد 16

- سفيان زهير رشيد صباح أبناء البلد 17
- نضال يوسف علي صباح أبناء البلد 18
- منال عبد اللطيف محمد صباح أبناء البلد 19

* اإلشارة ) - ( تعني أن المرشح غير فائز
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منطقة نابلس االنتخابية الهيئة المحلية
ماحظة اسم املرشح القائمة #

 عمورية
 )9( مقاعد

فائز / تزكية نعمان سليمان رشيد حكواتي كتلة التحرر الوطني والبناء 1
فائز / تزكية امن عمر عبد اهلل حكواتي كتلة التحرر الوطني والبناء 2

فائزة / تزكية روان زياد عبداهلل حكواتي كتلة التحرر الوطني والبناء 3
فائز / تزكية احسان سليمان رشيد حكواتي كتلة التحرر الوطني والبناء 4

فائزة / تزكية روان يونس فرح ربيع كتلة التحرر الوطني والبناء 5
فائز / تزكية عبد احلميد يوسف توفيق حكواتي كتلة التحرر الوطني والبناء 6
فائز / تزكية همام محمد غازي عمر حكواتي كتلة التحرر الوطني والبناء 7
فائز / تزكية معتصم محمد غازي عمر حكواتي كتلة التحرر الوطني والبناء 8

فائزة / تزكية فداء غالب صالح حكواتي كتلة التحرر الوطني والبناء 9
ماحظة اسم املرشح القائمة #

 قبان
 )11( مقعداً

فائز نزار ابراهيم أحمد ازعر قبان توحدنا 1
فائز عماد صالح حامد نشاطه قبان توحدنا 2
فائز حامد قاسم أحمد عابد قبان توحدنا 3
فائز سمير محمد جميل اقرع قبان توحدنا 4

فائزة عبير قاسم فاح عمله قبان توحدنا 5
فائز جهاد محمد منصور ابو زينه قبان توحدنا 6

- سامح باسم عيسى شحروج قبان توحدنا 7
- فؤاد عيسى حافظ اقرع قبان توحدنا 8
- زينب خليل موسى زياده قبان توحدنا 9
- محمد نواف سعيد جنم قبان توحدنا 10
- مؤيد جاداهلل أحمد ازعر قبان توحدنا 11

فائز مروان محمد حمدان اقرع شباب قبان 12
- اسامه نواف سعيد جنم شباب قبان 13
- عدي محمد محمود سعيد شباب قبان 14
- أحمد يوسف بشير عمله شباب قبان 15

فائزة خديجه ابراهيم خليل عابد شباب قبان 16
- منال محمد محمود اقرع شباب قبان 17
- والء أحمد نايف شاهن شباب قبان 18
- امجد قاسم علي اقرع شباب قبان 19
- أحمد صالح محمد جنم شباب قبان 20

فائز بشير موسى بشير عملي قبان جتمعنا 21
فائز خالد موسى حسن فرج قبان جتمعنا 22
فائز يوسف حسن محمود صاح قبان جتمعنا 23

- عمر حسن نافع ابوزينة قبان جتمعنا 24
- فاطمه عبد الوحيد محمد ازعر قبان جتمعنا 25
- رميا عبد اهلل فارس عملي قبان جتمعنا 26
- خيري عيسى عواد عمله قبان جتمعنا 27

* اإلشارة ) - ( تعني أن المرشح غير فائز
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منطقة قلقيلية االنتخابية الهيئة المحلية
ماحظة اسم املرشح القائمة #

 جيوس
 )11( مقعداً

فائز ناظم توفيق حسن سليم قائمة الوفاء جليوس املوحدة 1
فائز محمد عبد اللطيف حسن خريشي قائمة الوفاء جليوس املوحدة 2

- سمير عبد احلميد محمد سليم قائمة الوفاء جليوس املوحدة 3
- محمد سفيان محمد خالد قائمة الوفاء جليوس املوحدة 4

فائزة ربا عايا رفيق سليم قائمة الوفاء جليوس املوحدة 5
- أحمد محمد عبد الكرمي دبس قائمة الوفاء جليوس املوحدة 6
- خولة قاسم محمود سليم قائمة الوفاء جليوس املوحدة 7

فائز غسان أحمد محمود خريشه التنمية والبناء 8
فائز مضر محمد سعيد أحمد خالد التنمية والبناء 9

- محمود عثمان عزات مصطفى التنمية والبناء 10
- نور الدين محمد سلمان جيوسي التنمية والبناء 11
- هدى محمد حسن سليم التنمية والبناء 12
- سام يوسف محمد نوفل التنمية والبناء 13
- فادي ابراهيم محمود نوفل التنمية والبناء 14
- محمود صالح حمدان خريشي التنمية والبناء 15
- مجدولن نعيم حسن البيضة التنمية والبناء 16
- سلوى حسني عبد القادر سليم التنمية والبناء 17
- سامي عارف جاسر سليم التنمية والبناء 18

فائز سفيان يوسف فالح شماسنه اخلاص 19
فائز صالح قاسم حسن بيضاء اخلاص 20
فائز حسن محمد حسن قدومي اخلاص 21

- راسم محمد محمود خطيب اخلاص 22
- عايشه محمد محمود قدومي اخلاص 23
- أحمد محمد فوزي شماسنه اخلاص 24
- أحمد عباس أحمد خرشه اخلاص 25
- بكر صبري محمود بيضه اخلاص 26
- فاتن فهمي عقل البيضه اخلاص 27
- حليمه أحمد عبد احلميد خطيب اخلاص 28
- خضره عزمي محمد بيضه اخلاص 29

فائز أحمد فريد فارس خالد جيوس أوالً 30
فائز سامح شوكت مصطفى سمحه جيوس أوالً 31

- محمد رشدي درويش شماسنه جيوس أوالً 32
- محمد عبد اللطيف محمد عبد اهلل جيوس أوالً 33

فائزة رجاء بسام حافظ بيضه جيوس أوالً 34
- رائد خليل ابراهيم ابو شارب جيوس أوالً 35
- سحر شوكت مصطفى بيضه جيوس أوالً 36

* اإلشارة ) - ( تعني أن المرشح غير فائز
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منطقة سلفيت االنتخابية الهيئة المحلية

ماحظة اسم املرشح القائمة #

 كفر الديك
 )11( مقعداً

فائز محمد عيسى سلمان الديك قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  1
فائز نعيم حسن مصطفى ضمره قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  2
فائز هاني أحمد عمر الديك قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  3
فائز باسل حميدان أحمد الديك قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  4

فائزة سهى حماد زهران ابو زهران قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  5
فائز محمد نبيل عثمان ناجي قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  6

- لوما مصلح نايف الديك قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  7
- جمال محمد نايف الديك قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  8
- وعد ابراهيم عطا ديك قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  9
- هدايا محمود عبد الرحيم ديك قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  10
- وسام عبد احلكيم عيسى الديك قائمة الشهيد عمر ابو ليلى  11

فائز جهاد عمر محمد مرعي احلرية والوفاء 12
فائز بسام حسن أحمد ناجي احلرية والوفاء 13
فائز وائل خليل ابراهيم مرعي احلرية والوفاء 14
فائز عاء مروان حمد حمد احلرية والوفاء 15

فائزة امل زياد محمود ابو امونة احلرية والوفاء 16
- عدي محمد رزق ناجي احلرية والوفاء 17
- سعاده عبد الرحمن مصطفى مرعي احلرية والوفاء 18
- خلدون وليد ابراهيم مرعي احلرية والوفاء 19
- سمر نعيم عمر مرعي احلرية والوفاء 20
- عبير محمد رزق ناجي احلرية والوفاء 21

منطقة رام هللا والبيرة االنتخابية الهيئة المحلية

ماحظة اسم املرشح القائمة #

 بيت لقيا
 )11( مقعداً

فائزة / تزكية اريج سامه علي عاصي البناء والدولة  1
فائز / تزكية رسمي رسمي محمد عاصي البناء والدولة  2
فائز / تزكية سامر موسى ذيب مفارجه البناء والدولة  3
فائز / تزكية محمود منر جبر عاصي البناء والدولة  4
فائز / تزكية أحمد داود رزق عاصي البناء والدولة  5
فائز / تزكية نضال محمد فرج عاصي البناء والدولة  6
فائز / تزكية حرب جبر علي بدر البناء والدولة  7

فائزة / تزكية عفاف عقل علي عاصي البناء والدولة  8
فائز / تزكية عماد اسعد يونس موسى البناء والدولة  9
فائز / تزكية حسان حموده حسان دار عاصي البناء والدولة  10
فائز / تزكية مرعب راتب محمود بدر البناء والدولة  11

* اإلشارة ) - ( تعني أن المرشح غير فائز



34

ماحظة اسم املرشح القائمة #

 عن عريك
 )9( مقاعد

فائز / تزكية اشرف محمد عبد اللطيف شلو البلد للجميع  1
فائز / تزكية أحمد حسن عبد الرحمن خطاب البلد للجميع  2
فائز / تزكية محمد عباس جبر زيته البلد للجميع  3
فائز / تزكية مين أحمد خميس قرابصه البلد للجميع  4

فائزة / تزكية رندة عقل يعقوب حاوه البلد للجميع  5
فائز / تزكية سامي بطرس عبداهلل عواد البلد للجميع  6
فائز / تزكية باسيل  موسى باسيل  شاهن  البلد للجميع  7
فائز / تزكية ماهر سمير داود شاهن البلد للجميع  8

فائزة / تزكية سينا عزيز يعقوب شاهن البلد للجميع  9
منطقة بيت لحم االنتخابية الهيئة المحلية

ماحظة اسم املرشح القائمة #

 بيت تعمر
 )9( مقاعد

فائز / تزكية مبارك محمد ابراهيم زواهره كتلة التحرر الوطني والبناء 1
فائز / تزكية شادي موسى علي ابو محيميد كتلة التحرر الوطني والبناء 2
فائز / تزكية سميح حسن محمد صومان كتلة التحرر الوطني والبناء 3
فائز / تزكية أحمد ابراهيم أحمد الوحش كتلة التحرر الوطني والبناء 4

فائزة / تزكية غاده جمال ابراهيم الوحش كتلة التحرر الوطني والبناء 5
فائز / تزكية تامر عيسى محمد دنون كتلة التحرر الوطني والبناء 6

فائزة / تزكية فاديه عان أحمد خميس كتلة التحرر الوطني والبناء 7
فائز / تزكية محمود أحمد محمد احلمري كتلة التحرر الوطني والبناء 8
فائز / تزكية فراس سليمان محمد الوحش كتلة التحرر الوطني والبناء 9

ماحظة اسم املرشح القائمة #

 تقوع
 )11( مقعداً

فائز / تزكية محمد داود عبد البدن كتلة ابو عمار 1
فائز / تزكية جميل ابراهيم خلف حجاحجه كتلة ابو عمار 2
فائز / تزكية محمد حسن محمد لعمور كتلة ابو عمار 3
فائز / تزكية بكر سليم موسى جبرين كتلة ابو عمار 4

فائزة / تزكية انعام عطا عبد اهلل سامه كتلة ابو عمار 5
فائز / تزكية محمد خلف محمود الشاعر كتلة ابو عمار 6
فائز / تزكية ابراهيم مفلح عبد نواوره كتلة ابو عمار 7

فائزة / تزكية جنوى ابراهيم موسى العروج كتلة ابو عمار 8
فائز / تزكية زياد طالب دخل اهلل احلجاحجه كتلة ابو عمار 9
فائز / تزكية أمين صالح محمد تعمر كتلة ابو عمار 10
فائز / تزكية سالم خليل محمد ابومفرح كتلة ابو عمار 11

* اإلشارة ) - ( تعني أن المرشح غير فائز
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منطقة الخليل االنتخابية الهيئة المحلية
ماحظة اسم املرشح القائمة #

 بيت عوا
 )11( مقعداً

- مزيد يوسف عبد الكرمي سويطي بيت عوا للجميع 1
- محمود ابراهيم سالم مسامله بيت عوا للجميع 2
- ساجده عمر عبد العزيز سويطي بيت عوا للجميع 3
- يوسف ابراهيم نصار سويطي بيت عوا للجميع 4
- محمود سليمان محمد سويطي بيت عوا للجميع 5
- اغادير بسام يونس مسامله بيت عوا للجميع 6
- حليمه محمد محمود سويطي بيت عوا للجميع 7

فائز يوسف محمد عبد املجيد سويطي بيت عوا اوال 8
فائز مراد مرشد محمد السويطي بيت عوا اوال 9
فائز اسماعيل حلمي عبد ربو سويطي بيت عوا اوال 10

- فواز رزق مصطفى السويطي بيت عوا اوال 11
- تغريد وليد حسن السويطي بيت عوا اوال 12
- جواهر عايد محمد سويطي بيت عوا اوال 13

فائز عبد اهلل اسماعيل عبد اهلل سويطي بيت عوا موحدة للجميع 14
فائز صدام نايف عبد القادر مسامله بيت عوا موحدة للجميع 15

فائزة بدريه أحمد رشيد سويطي بيت عوا موحدة للجميع 16
- منذر محمد حسن ابو عمير بيت عوا موحدة للجميع 17
- محمد ابراهيم حسن املسامله بيت عوا موحدة للجميع 18
- حنان عايد سلمان مسامله بيت عوا موحدة للجميع 19
- ابتهاج محمد أحمد العكيمي بيت عوا موحدة للجميع 20

فائز محمد محمد سامه مسامله املستقبل 21
فائز شادي موسى سليمان مسامله املستقبل 22

- عباس خضر حسن مسامله املستقبل 23
- صبري رزق حماد مسامله املستقبل 24

فائزة مروه محمد علي املسامله املستقبل 25
- قصي عمر محمد مسامله املستقبل 26
- عائشة قاسم محمد مسامله املستقبل 27

فائز عبد الكرمي جبر عبد مسامله البناء والتطوير 28
فائز اشرف يوسف موسى مسامله البناء والتطوير 29

- هاني داود حسن مسامله البناء والتطوير 30
- عبداهلل شبلي محمود مسامله البناء والتطوير 31
- جواهر سلمان خليل مسامله البناء والتطوير 32
- احسان فضل علي ابوغاسي البناء والتطوير 33
- اشرهان حماد محمود سقه البناء والتطوير 34

* اإلشارة ) - ( تعني أن المرشح غير فائز
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ماحظة اسم املرشح القائمة #

 تفوح
 )13( مقعداً

فائز فيصل سعود يوسف طرده الوحدة واالنتماء 1
فائز فايز يوسف موسى طرده الوحدة واالنتماء 2
فائز يونس أحمد عبد الفتاح طرده الوحدة واالنتماء 3

- ابراهيم محمد خليل طرده الوحدة واالنتماء 4
- صفاء صادق حسن طرده الوحدة واالنتماء 5
- عاء زهير عبد اجلواد طرده الوحدة واالنتماء 6
- ضحى محمد حسن الطرده الوحدة واالنتماء 7

فائز امن يوسف عبد العزيز ارزيقات العهد املستقلة 8
- شريف راجح محمد رزيقات العهد املستقلة 9
- جهاد محمد ابراهيم الرزيقات العهد املستقلة 10
- بال حسن محمد رزيقات العهد املستقلة 11
- ايباء جودت عيد ابو عبيد العهد املستقلة 12
- مراد محمد خليل طرده العهد املستقلة 13
- رغده رسمي محمد رزيقات العهد املستقلة 14

فائز زكري أحمد محمد ارزيقات كتلة تفوح املستقبل 15
فائز محمود عبداهلل عبد ربه رزيقات كتلة تفوح املستقبل 16
فائز نعمان سامه موسى طرده كتلة تفوح املستقبل 17
فائز سعيد سامه سالم زريقات كتلة تفوح املستقبل 18

فائزة اسراء عوني محمود رزيقات كتلة تفوح املستقبل 19
- محمد خليل محمد ارزيقات كتلة تفوح املستقبل 20
- حسن ابراهيم مصطفى ترك كتلة تفوح املستقبل 21

فائزة اماني أحمد محمد ارزيقات كتلة تفوح املستقبل 22
- رميا محمد جابر ابو حلتم كتلة تفوح املستقبل 23

فائز أحمد ابراهيم محمد خمايسه الوفاء 24
فائز اسماعيل محمد أحمد العطيات الوفاء 25
فائز أحمد سامه سليمان خمايسه الوفاء 26

- ميسون اسماعيل طلب خمايسه الوفاء 27
- صابرين محمد رسمي خمايسه الوفاء 28
- ربيعه محمد أحمد خمايسه الوفاء 29
- اسماء محمد عامر طرده الوفاء 30

ماحظة اسم املرشح القائمة #

 سكة وطواس
 )9( مقاعد

فائز / تزكية وليد يوسف محمد احشيش سكه وطواس للجميع 1
فائز / تزكية ناصر عبداهلل حسن حشيش سكه وطواس للجميع 2
فائز / تزكية سهيل فارس يوسف ابو عرقوب سكه وطواس للجميع 3

فائزة / تزكية عائشة علي محمد جواعده سكه وطواس للجميع 4
فائز / تزكية أحمد رزق أحمد ابو عيدة سكه وطواس للجميع 5
فائز / تزكية محمد عبد الرحمن علي جواعده سكه وطواس للجميع 6
فائز / تزكية محمد يونس خليل حريبات سكه وطواس للجميع 7
فائز / تزكية بدر خليل أحمد حشيش سكه وطواس للجميع 8

فائزة / تزكية ملياء محمد موسى جواعده سكه وطواس للجميع 9

* اإلشارة ) - ( تعني أن المرشح غير فائز

املجموع الكلي الفائزون بالتزكية الفائزون باالنتخاب  

املجموع  أكبر من
55

46 

55

36 

45

25 

35
املجموع  أكبر من

55 
46 

55

36 

45

25 

35
املجموع  أكبر من

55

46 

55

36 

45

25 

35
 املنطقة

االنتخابية

22 5 7 7 3 11 2 2 5 2 11 3 5 2 1 القدس

11 3 3 2 3 0 0 0 0 0 11 3 3 2 3 طولكرم

20 4 5 2 9 9 0 2 1 6 11 4 3 1 3 نابلس

11 1 2 6 2 0 0 0 0 0 11 1 2 6 2 قلقيلية

11 3 2 4 2 0 0 0 0 0 11 3 2 4 2 سلفيت

20 3 8 7 2 20 3 8 7 2 0 0 0 0 0
 رام اهلل
والبيرة

20 1 0 9 10 20 1 0 9 10 0 0 0 0 0 بيت حلم

33 7 8 9 9 9 2 3 2 2 24 5 5 7 7 اخلليل

148 27 35 46 40 69 8 15 24 22 79 19 20 22 18 املجموع
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جدول رقم )3(

نتائج االنتخابات حسب الجنس والمنطقة االنتخابية

المنطقة االنتخابية
المجموع الكليالفائزون بالتزكيةالفائزون باالنتخاب

المجموعنساءرجالالمجموعنساءرجالالمجموعنساءرجال

9211831117522القدس

92110009211طولكرم

921163915520نابلس

92110009211قلقيلية

92110009211سلفيت

0001642016420رام هللا والبيرة

0001642016420بيت لحم

2042472927633الخليل

65147953166911830148المجموع

املجموع الكلي الفائزون بالتزكية الفائزون باالنتخاب  

املجموع  أكبر من
55

46 

55

36 

45

25 

35
املجموع  أكبر من

55 
46 

55

36 

45

25 

35
املجموع  أكبر من

55

46 

55

36 

45

25 

35
 املنطقة

االنتخابية

22 5 7 7 3 11 2 2 5 2 11 3 5 2 1 القدس

11 3 3 2 3 0 0 0 0 0 11 3 3 2 3 طولكرم

20 4 5 2 9 9 0 2 1 6 11 4 3 1 3 نابلس

11 1 2 6 2 0 0 0 0 0 11 1 2 6 2 قلقيلية

11 3 2 4 2 0 0 0 0 0 11 3 2 4 2 سلفيت

20 3 8 7 2 20 3 8 7 2 0 0 0 0 0
 رام اهلل
والبيرة

20 1 0 9 10 20 1 0 9 10 0 0 0 0 0 بيت حلم

33 7 8 9 9 9 2 3 2 2 24 5 5 7 7 اخلليل

148 27 35 46 40 69 8 15 24 22 79 19 20 22 18 املجموع

جدول رقم )4(

 نتائج االنتخابات حسب الفئة العمرية والمنطقة االنتخابية

 - -  -  -  - -  -  - -  -
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رسم بياني رقم )1(

توزيع المقترعين حسب الفئة العمرية 

رسم بياني رقم )2(

توزيع المقترعين حسب الجنس 

59%

60<51-6041-5031-4023-3018-22

41%

8.07%

12.03%

17.91%

23.86%23.42%

14.71%

إناث
ذكور

الفئات العمرية

ية
ئو

الم
ة 

سب
الن
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المالحق
مجالس 	  من  لعدد   2019 اإلعادة  انتخابات/  بإجراء  الوزراء  مجلس  قرار   :)1( رقم  ملحق 

الهيئات المحلية.

ملحق رقم )2(: قرار مجلس الوزراء بإضافة ثالث هيئات محلية .	 

ملحق رقم )3(: جدول المدد القانونية.	 

ملحق رقم )4(: مراكز التسجيل والنشر واالعتراض.	 

ملحق رقم )5(: عدد المسجلين الجدد خالل فترة التسجيل والنشر واالعتراض.	 

ملحق رقم )6(: ملخص حالة الترشح - االنتخابات المحلية/ اإلعادة 2019.	 

ملحق رقم )7(: االعتراضات والطعون االنتخابية.	 
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ملحق رقم 1 
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تابع ملحق رقم 1
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ملحق رقم 2
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ملحق رقم 3

احلدث االنتخابي
املدة القانونية الالزمة 
تاريخ التنفيذلتنفيذ احلدث باأليام

األحد 52019/6/9التسجيل والنشر واالعتراض 

االثنني 102019/6/10فتح باب الترشح

اخلميس 12019/6/13تبليغ املعترض على تسجيله بالئحة االعتراض 

اجلمعة 2019/6/14 1بت اللجنة يف االعتراضات املقدمة على التسجيل

األحد 52019/6/16استئناف قرارات اللجنة بخصوص االعتراضات على السجل 

الثالثاء 12019/6/18آخر يوم النسحاب مرشحي القوائم 

األربعاء 12019/6/19إقفال باب الترشح

اخلميس 12019/6/20نشر القائمة األولية بأسماء املرشحني 

اخلميس 32019/6/20قبول االعتراضات على أسماء املرشحني ملدة 3 أيام من تاريخ النشر

السبت 32019/6/22بت اللجنة يف االعتراضات املقدمة على الترشح 

بت احملكمة يف االستئنافات املقدمة على قرارات اللجنة يف 
السجل  على  األحد 2019/6/23 5االعتراضات 

االثنني 32019/6/24استئناف قرارات اللجنة بخصوص الترشح أمام احملكمة 

اخلميس 2019/6/27 5فصل احملكمة باالستئنافات املقدمة على طلبات الترشح

آخر يوم النسحاب القوائم قبل يوم من بدء فترة الدعاية 
اجلمعة 2019/6/28 1االنتخابية

السبت 2019/6/29 13بدء الدعاية االنتخابية

االثنني 2019/7/8 1نشر القائمة النهائية بأسماء القوائم وأسماء مرشحيها 

اجلمعة 2019/7/12 1التوقف عن الدعاية االنتخابية

السبت 12019/7/13يوم االقتراع

الثالثاء 2019/7/16 3إعالن النتائج  خالل 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز

الثالثاء 2019/7/16 7تقدمي الطعون بالنتائج النهائية لدى احملكمة 

الثالثاء 2019/7/23 5البت يف الطعون من قبل احملكمة

االنتخابات المحلية / اإلعادة 2019
رقم  الوزراء  مجلس  ولقرار   2005 لسنة   )10( رقم  المحلية  الهيئات  مجالس  انتخاب  قانون  الى  استنادًا 
بتنفيذ  المركزية  االنتخابات  جلنة  بتكليف  والقاضي   2019/5/6 بتاريخ  الصادر  )18/04/01/م.و/م.ا( 
االنتخابات المحلية/اإلعادة لبعض مجالس الهيئات المحلية، وذلك يوم السبت الموافق 2019/7/13، مرفق 

المفاصل القانونية لتنفيذ العملية االنتخابية. 
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ملحق رقم 4
مراكز التسجيل والنشر واالعتراض

اسم المركزاسم الهيئة المحليةالمنطقة

القدس
مدرسة ذكور بيت سوريك الثانويةِبيت ُسوِريك

ِحْزما
مدرسة بنات حزما األساسية

مدرسة ذكور حزما الثانوية - بديل عن مدرسة بنات شهداء حزما الثانوية

َقفِّنطولكرم
مدرسة بنات قفن األساسية
مدرسة ذكور قفن الثانوية

وْريَةنابلس مدرسة عمورية األساسية املختلطةَعمُّ

َقبَاننابلس
مدرسة بنات قبان الثانوية

مدرسة قبان األساسية للبنن
مدرسة بنات جيوس األساسية - بديل عن مدرسة ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةَجيُّوسقلقيلية

َكْفر الِديكسلفيت
مدرسة الشهيد مازن أبو الوفا األساسية

مدرسة ذكور كفر الديك الثانوية

ِبيت ِلْقيارام اهلل والبيرة
مدرسة ذكور بيت لقيا األساسية الدنيا

مدرسة بنات أبو عبيدة األساسية
جلنة مشاريع جتمع أهالي بيت نوبا

مدرسة عن عريك الثانوية املختلطةِعْن َعِريكرام اهلل والبيرة
مدرسة املنشية الثانوية املختلطةاملَنِْشيَّةبيت حلم
مدرسة الفاروق عمر بن اخلطاب األساسية املختلطةِبيت تَْعَمربيت حلم

تُُقوعبيت حلم
مدرسة األْرزة األساسية املختلطة - بديل عن مدرسة بنات تقوع الثانوية

مدرسة األْرزة األساسية املختلطة - بديل عن مدرسة احلرية األساسية املختلطة
مدرسة اخلنساء األساسية املختلطة

مدرسة وادي فوكن الثانوية املختلطةوادي ُفوِكنبيت حلم
مدرسة بيت الروش التحتا األساسية املختلطةِبيت الُروْش التَْحتَااخلليل

ااخلليل ِبيت َعوَّ
مدرسة بنات دالل املغربي األساسية - سابقاً: مدرسة بنات بيت عوا األساسية

مدرسة ذكور الكرامة االْساسية

وحاخلليل تَفُّ
بلدية تفوح - بديل عن مدرسة تفوح الثانوية للبنن

مدرسة زينب األساسية للبنات - بديل عن مدرسة تفوح الثانوية للبنات
مدرسة عثمان بن عفان األساسية للبنن

ة وَطَواساخلليل مدرسة سكة الثانوية املختلطةِسكَّ
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ملحق رقم 5

عدد المسجلين الجدد خالل فترة التسجيل والنشر واالعتراض

عدد المسجلين الجددالهيئة المحلية المنطقة االنتخابية 

10بيت سوريكالقدس
7حزماالقدس
89قفنطولكرم
37قباننابلس
20عموريةنابلس
107جيوسقلقيلية
29كفر الديكسلفيت

66بيت لقيارام اهلل والبيرة
16عن عريكرام اهلل والبيرة

7املنشيةبيت حلم
1بيت تعمربيت حلم
4تقوعبيت حلم
0وادي فوكنبيت حلم
120تفوحاخلليل
22بيت عوااخلليل
28سكة وطواساخلليل
14بيت الروش التحتااخلليل

577المجموع
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ملحق رقم 6

هيئات فيها أكثر من قائمة
عدد املقاعدعدد مرشحي القوائمعدد القوائم االنتخابيةاسم الهيئة احملليةاملنطقة#
32711ِحْزماالقدس1
21911َقفِّنطولكرم2
32711َقبَاننابلس3
43611َجيُّوسقلقيلية4
22111َكْفر الِديكسلفيت5
ااخلليل6 53411ِبيت َعوَّ
وحاخلليل7 43013تَفُّ

هيئات فيها قائمة واحدة مكتملة
عدد املقاعدعدد مرشحي القوائمعدد القوائم االنتخابيةاسم الهيئة احملليةاملنطقة#
11111ِبيت ُسوِريكالقدس1
وْريَةنابلس2 199َعمُّ
11111ِبيت ِلْقيارام اهلل والبيرة3
199ِعْن َعِريكرام اهلل والبيرة4
199ِبيت تَْعَمربيت حلم5
11111تُُقوعبيت حلم6
ة وَطَواساخلليل7 199ِسكَّ

هيئات ال يوجد فيها قوائم
عدد املقاعدعدد مرشحي القوائمعدد القوائم االنتخابيةاسم الهيئة احملليةاملنطقة#
009املَنِْشيَّةبيت حلم1
009وادي ُفوِكنبيت حلم2
009ِبيت الُروْش التَْحتَااخلليل3

ملخص حالة الترشح-االنتخابات المحلية/ اإلعادة 2019

ملحق رقم 7
 االعتراضات والطعون االنتخابية

المرحلة
 الهيئة 
المحلية

قرار المحكمةالمحكمةقرار اللجنةسبب االعتراض /  الطعن

عموريا1
وجود صلة قرابة بن املرشحن، واالنتماء 

احلزبي، ومخالفات إدارية على البعض اآلخر
مت رد االستئنافهيئة رام اهللرد االعتراض

 ســكة2
وطــواس

ُقدم بخصوص املرشح ناصر عبد اهلل حسن 
احشيش بدعوى أنه غير مقيم يف الهيئة

لم يستأنفرد االعتراض






