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مقدمـــــة
املواطنــن الختيــار ممثليهــم يف  أمــام  2017، وأتيحــت الفرصــة  العــام  الثالثــة يف  جــرت االنتخابــات احملليــة 
مجالــس الهيئــات احملليــة، لتؤســس لعمليــة انتخابيــة دوريــة فيمــا يتعلــق بانتخــاب أعضــاء املجالــس احملليــة.

العــام  احملليــة يف  االنتخابــات  بعــد  مناصبهــم  وتســلم  احملليــة  الهيئــات  أعضــاء مجالــس  والحقــا النتخــاب 
املاضــي، اســتقال عــدد مــن األعضــاء املنتخبــن يف بعــض املجالــس، وجــرى مــلء الشــاغر وفقــًا ألحــكام القانــون. 
بينمــا جــرى يف بعــض احلــاالت حــل مجالــس ألســباب مختلفــة منهــا شــغور مناصــب أكثــر مــن نصــف أعضــاء 
املجلــس يف آٍن واحــد، ممــا أفقــد املجلــس صفتــه واعتبــر منحــًا وفقــًا للمــادة 61 مــن قانــون انتخــاب مجالــس 
الهيئــات احملليــة، والــذي يوجــب يف هــذه احلالــة إجــراء انتخابــات جديــدة الختيــار أعضــاء جــدد لكامــل املجلــس. 
وباإلضافــة إلــى حــاالت الشــغور املذكــورة آنفــًا، فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء قــرارًا بفــك دمــج هيئــات محليــة عــن 
هيئــات أخــرى، مــا اســتوجب انتخــاب أعضــاء جــدد لهــذه املجالــس، حيــث أضيفــت هــذه الهيئــات إلــى قائمــة 

الهيئــات التــي ســتجري فيهــا االنتخابــات.

وبنــاء عليــه، أصــدر مجلــس الــوزراء نهايــة شــهر متــوز 2018 دعــوة إلجــراء انتخابــات محليــة جديــدة يف 20 هيئــة 
محليــة بالضفــة الغربيــة، وحــدد القــرار تاريــخ 22 أيلــول ليكــون يــوم االقتــراع. وباشــرت اللجنــة بتنفيــذ القــرار 
وفــق مــدة زمنيــة قصيــرة، تتماشــى مــع القانــون بإجــراء االنتخابــات خــال شــهر، والــذي يتعــذر مــن الناحيــة 

القانونيــة أيضــًا فيمــا يخــص املــدد الزمنيــة اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة.

وكان مجلــس الــوزراء قــد أصــدر قــرارًا ســابقًا بحــل مجلســي بلديتــي بيــت عــوا وتفــوح، واللــذان تقدمــا بطعــن 
ضــد هــذا القــرار لــدى محكمــة العــدل العليــا، ونظــرًا لشــمول قــرار إجــراء االنتخابــات لهذيــن املجلســن، فقــد 
باشــرت اللجنــة ببــدء التحضيــرات لتنفيــذ االنتخابــات فيهمــا علــى قــدم املســاواة مــع املجالــس األخــرى. ومــن 
ثــم أصــدرت محكمــة قضايــا االنتخابــات قــرارًا بعــدم إجــراء االنتخابــات يف كل مــن بلدتــي بيــت عــوا وتفــوح، حلــن 
صــدور قــرار نهائــي مــن محكمــة العــدل العليــا يف الطعــن املقــدم لديهــا بالقراريــن الصادريــن عــن مجلــس الــوزراء 
بخصــوص حــل املجلــس احمللــي فيهمــا، وقــد التزمــت اللجنــة بالقــرار وأوقفــت التحضيــرات فيهمــا، بانتظــار 
قرارمحكمــة العــدل العليــا بهــذا اخلصــوص، يف حــن اســتكملت إجــراء االنتخابــات يف الهيئــات الـــ 18 املتبقيــة.

ومــن الناحيــة الفنيــة، أقــرت اللجنــة اســتخدام أجهــزة حاســوب لوحيــة )تابلــت( يف مراكــز االقتــراع، مــزودة 
بتطبيــق إلكترونــي خــاص يحتــوي ســجل الناخبــن. ويتيــح هــذا التطبيــق للموظفــن مســاعدة الناخبــن يف 
معرفــة محطــات اقتراعهــم والتأشــير علــى أســماء الناخبــن يف محطــة االقتــراع، وتزويــد املقــر العــام بعــدد 
املقترعــن الــدوري، وتعبئــة محضــر الفــرز وحتميلــه إلكترونيــًا، مــا ســاهم يف ســرعة وســهولة نقــل النتائــج مــن 

مراكــز االقتــراع إلــى املقــر العــام للجنــة. 

يذكــر أن اللجنــة تبنــت يف هــذه االنتخابــات إجــراءات تســّهل اقتــراع ذوي اإلعاقــة يف جميــع مراكــز االقتــراع، 
وأتاحــت لهــم امكانيــة التصويــت دون مرافقــن، باإلضافــة إلــى إنتــاج مــواد توعويــة بلغــة بريــل، وهــو تطــور 
يراكــم علــى مــا مت إجنــازه مــن قبــل اللجنــة يف الســنوات الســابقة، بخصــوص إدمــاج ذوي اإلعاقــة يف العمليــة 

االنتخابيــة بشــكل متســاو مــع املواطنــن اآلخريــن.
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وقــد بلغــت نســبة املشــاركة يف انتخابــات اإلعــادة 53.6٪ مــن أصحــاب حــق االقتــراع، وهــي نســبة قريبــة جــدًا إلــى 
مثيلتهــا يف االنتخابــات احملليــة 2017 وأيضــا لانتخابــات احملليــة 2012. ويتضــح مــن حتليــل نتائــج التصويــت 
بــأن عنصــر الشــباب هــم األكثــر مشــاركة فيهــا، حيــث أن 60٪ مــن املقترعــن هــم ممــن تقــل أعمارهــم عــن 40 عامــًا، 
بينمــا راوحــت مشــاركة املــرأة مكانهــا بنســبة لــم تتجــاوز ال40٪ مــن املقترعــن، و20٪ مــن الفائزيــن باالنتخابــات.

وبإنتهــاء العمليــة االنتخابيــة، فــإن جلنــة االنتخابــات تؤكــد علــى جاهزيتهــا مــن الناحيــة الفنيــة، إلجــراء أي 
عمليــة انتخابيــة يتــم الدعــوة اليهــا، آملــة أن جتــرى هــذه االنتخابــات يف جميــع أنحــاء الوطــن، مبــا يعــزز مبــادئ 

الدميقراطيــة واحلكــم الرشــيد. 

كمــا وتغتنــم اللجنــة هــذه الفرصــة لتشــكر كل مــن ســاهم يف إجنــاح انتخابــات اإلعــادة، وخصوصــًا مجلــس 
الــوزراء، ووزارة احلكــم احمللــي، وزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة الداخليــة، وطواقــم االقتــراع، وموظفــي اللجنــة.

د.حنا ناصر                   
رئيس جلنة االنتخابات املركزية         
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الفصل األول
الجاهزية واالستعداد لتنفيذ العملية االنتخابية 
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الدعـــوة لالنتخابـــات
اســتنادًا إلــى أحــكام قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 2005 واملــادة 61 باخلصــوص، أصــدر 
مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2018/7/31 قــرار رقــم )17/214/16/م.و/ر.ح( بإجــراء انتخابــات اإلعــادة لتســعة عشــر 

مجلــس هيئــة محليــة، وذلــك يــوم الســبت املوافــق 2018/9/22. )ملحــق رقــم 1(
وبتاريــخ 2018/8/7 أصــدر مجلــس الــوزراء قــرارًا بإجــراء االنتخابــات يف هيئــة ســيلة الظهــر وذلــك يــوم الســبت 

املوافــق 2018/9/22 ليصبــح عــدد الهيئــات 20 هيئة.)ملحــق رقــم 2(
وبتاريــخ 2018/8/14 صــدر قــرار عــن محكمــة قضايــا االنتخابــات يقضــي بإيقــاف إجــراء االنتخابــات احملليــة 
ملجلســي هيئــة بيــت عــوا وهيئــة تفــوح؛ بســبب وجــود طعــن لــدى محكمــة العــدل العليــا بالقراريــن الصادريــن عــن 
مجلــس الــوزراء بخصــوص حــل مجلــس بلــدي بيــت عــوا ومجلــس بلــدي تفــوح، وبالتالــي اســتقر عــدد الهيئــات 

املقــرر إجــراء انتخابــات يف مجالســها علــى 18 هيئــة محليــة.

الجاهـــزية واالســـتعداد لتنفيــذ العمليــة االنتخابيــة
اجلدول الزمني للمدد القانونية:. 1

فــــــور صــــدور قـــــرار الدعــــــوة إلجــــــــراء انتخابــات اإلعـــــادة أعــدت جلنـــــــة االنتخابـــــات جـــــدول الـــمدد القانونيـــــة 
)ملحــق رقــم 3( اخلــاص بتنفيــذ كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة خــال مــدة أقصاهــا شــهر، وذلــك وفقــًا 
للمــادة 61 مــن قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات احملليــة رقــم 10 لســنة 2005، والتــي تنــص علــى وجــوب إجــراء  
انتخابــات جديــدة للهيئــات احملليــة التــي ُحّلــت 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. 

بالتزامــن مــع اإلعــان عــن جــدول املــدد القانونيــة لانتخابــات اجلديــدة، مت إعــداد اجلــدول الزمنــي التنفيــذي 
ملجموعــة املهمــات واألنشــطة التــي ســيتم تنفيذهــا ضمــن املــدد القانونيــة. 

التنسيق مع اجلهات الرسمية:. 2
وزراة احلكــم احمللــي: مت التنســيق مــع وزارة احلكــم احمللــي للحصــول علــى املعلومــات اخلاصــة بالهيئــات احملليــة 

املقــرر إجــراء انتخابــات ملجالســها، كذلــك عــدد املقاعــد لــكل هيئــة. 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي: مت التنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم لتوفيــر املراكــز والطواقــم التي حتتاجها 

العملية االنتخابية.
وزارة الداخليــة: مت التنســيق مــع وزارة الداخليــة لتأمــن احلصــول علــى الســجل املدنــي ملقارنتــه مــع بيانــات 
الســجل االنتخابــي، والتنســيق 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: مت التنسيق مع الهيئة العامة للشؤون املدنية، لتأمن حركة املوظفن واملواد 

االنتخابية حتضيرًا للعملية االنتخابية.
جهاز االرتباط العسكري: مت التنسيق مع جهاز االرتباط العسكري لغرض تأمن تنقل عناصر األمن الفلسطيني. 
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التوظيف والتدريب:. 3
التوظيــف: قامــت اللجنــة بتوظيــف عــدد مــن الطواقــم لغايــات تنفيذ كافة مراحل العملية االنتخابية، أ. 

حيــث مت اختيــار موظفــي مكاتــب املناطــق مــن طواقــم اللجنــة الســابقن يف حــن مت اختيــار موظفــي 
التســجيل واالقتــراع والفــرز مــن معلمــي املــدارس يف وزارة التربيــة والتعليــم، إذ بلــغ العــدد الكلــي 168 

موظفــًا موزعــن علــى الفئــات اآلتيــة:

موظفي االقتراع والفرزموظفي التسجيل والنشر واالعتراضموظفي املناطق االنتخابيةاملقر العام

82128111

التدريــب: قامــت اللجنــة بتأهيــل كافــة الطواقــم التــي مت توظيفهــا للعمــل يف مختلــف مراحــل العمليــة ب. 
االنتخابيــة مــن خــال توزيعهــم علــى مجموعــات تدريبيــة وفــق املهــام الوظيفيــة لــكل فئــة، وذلــك بهــدف 
متكــن جميــع الطواقــم مــن تنفيــذ العمليــة االنتخابيــة بكفــاءة، إضافــة إلــى تزويدهــم بقواعد الســلوك 
اخلاصــة بالعمــل يف جلنــة االنتخابــات املركزيــة والتــي تؤكــد بشــكل أساســي االلتــزام مببــادئ النزاهــة 

واحلياد والشــفافية. 

 وعليــه قامــت اللجنــة بتدريــب جميــع الطواقــم بشــكل يتوافــق مــع القانــون واإلجــراءات، ووفقــًا ملعاييــر 
التدريــب الدوليــة، وذلــك علــى مرحلتــن :

  مرحلــة التســجيل والنشــر واالعتــراض: مت تدريــب موظفــي التســجيل والنشــر واالعتــراض )طواقــم 
بتاريــخ  واحــد  تدريبــي  يــوم  ملــدة  االنتخابيــة  املناطــق  مكاتــب  منســقي  قبــل  مــن  والتعليــم(  التربيــة 

تدريبيــة. دورات   9 مبجمــوع   ،2018/09/07
  مرحلــة االقتــراع والفــرز: مت تدريــب 111 موظفــًا عملــوا كطواقــم اقتــراع وفــرز )طواقــم اللجنــة وطواقــم 
التربيــة والتعليــم( يومــي 2018/09/19 و 2018/09/20 مــن قبــل مدربــي املقــر العــام ملــدة يــوم تدريبــي 

واحــد، مبجمــوع 5 دورات تدريبيــة.
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الفصل الثاني
ســــير العمليـــة االنتخابيــــة
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ســــير العمليـــة االنتخابيــــة
أواًل: مرحلة التسجيل والنشر واالعتراض

فتحــت اللجنــة 28 مركــزًا للتســجيل والنشــر واالعتــراض يف كافــة الهيئــات التــي أعلــن عــن إجــراء انتخابــات 
اإلعــادة فيهــا )ملحــق رقــم 4( يف الفتــرة املمتــدة مــا بــن 8-2018/8/12، وقامــت بنشــر ســجات الناخبــن يف هــذه 
املراكــز، وذلــك إلتاحــة املجــال لــكل مواطــن مؤهــل إلدراج اســمه يف ســجل الناخبــن أو التأكــد مــن صحــة بياناتــه، 

أو االعتــراض علــى تســجيل آخريــن ال ميلكــون احلــق القانونــي بالتســجيل واالنتخــاب يف تلــك الهيئــة.

اســتخدمت اللجنــة خــال عمليــة التســجيل والنشــر واالعتــراض أجهــزة احلاســوب اللوحيــة الذكيــة، حيــث 
ســاهم هــذا يف تســريع نقــل بيانــات املســجلن بشــكل أكثــر دقــة  مــن مراكــز التســجيل إلــى قاعــدة البيانــات مباشــرة

حيــث بلــغ عــدد املســجلن اجلــدد يف كافــة الهيئــات )1,246 ( ناخبــًا وبالتالــي يكــون عــدد الناخبــن الكلــي فيهــا 
)11,523( ناخبــًا )ملحــق رقــم 5(.

ثانيًا: مرحلة الترشح
مت فتــح بــاب الترشــح ملــدة 10 أيــام خــال الفتــرة املمتــدة مــن يــوم اخلميــس املوافــق 2018/08/09 ولغايــة يــوم 

الســبت املوافــق 2018/08/18 وكانــت نتائــج عمليــة الترشــح علــى النحــو التالــي:

فتــرة االنســحاب أ.  ثــاث قوائــم خــال  انســحب منهــا  انتخابيــة بطلبــات ترشــح،  )22( قائمــة  تقدمــت 
القانونيــة، فيمــا تبقــى )19( قائمــة موزعــة علــى )11( هيئــة محليــة. 

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

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

نشر الكشف األولي:ج. 
قامت اللجنة بنشــر الكشــف األولي ألســماء القوائم االنتخابية ومرشــحيها التي قبلت طلبات ترشــحها 
يف مقــرات الهيئــات احملليــة ومكاتــب اللجنــة ملــدة ثاثــة أيــام مــن يــوم اإلثنــن املوافــق 2018/08/27 إلــى 
يــوم األربعــاء املوافــق 2018/08/29 وذلــك لتمكــن القوائــم االنتخابيــة مــن االطــاع علــى صحــة بياناتهــا 
وتقــدمي االعتراضــات ملــن يرغــب علــى القوائــم و/أو مرشــحيها، وتقــدم للجنــة خــال تلــك الفتــرة  4 

طلبــات اعتــراض رفضــت اللجنــة قبولهــا ألســباب قانونيــة. )ملحــق رقــم 7(

الطعن بقرارت اللجنة لدى احملكمة:د. 
مت اســتئناف قــرارات اللجنــة برفــض االعتراضــات األربعــة املقدمــة لــدى محكمــة قضايــا االنتخابــات، 
والتــي بدورهــا أصــدرت قــرارا برفــض أحدهــا، فيمــا مت تــرك االســتئناف مــن قبــل املســتأنف للثاثــة 

املتبقــن قبــل النطــق باحلكــم.
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نشر الكشف النهائي للقوائم واملرشحن ه. 
بعــد انتهــاء احملكمــة مــن البــت يف االســتئنافات املقدمــة إليهــا بخصــوص الترشــح، نشــرت اللجنــة الكشــف 
النهائــي بأســماء القوائــم واملرشــحن طبقــًا ملــا هــو مقــرر، وذلــك يــوم الســبت املوافــق 8 أيلــول، والــذي 

تزامــن مــع انطــاق الدعايــة االنتخابيــة.

ثالثًا: مرحلة الدعاية االنتخابية
اســتمرت الدعايــة االنتخابيــة وفقــًا للقانــون ملــدة 13 يومــًا، بــدأت مــن يــوم الســبت املوافــق 2018/9/8 وحتــى يــوم 
اخلميــس املوافــق 2018/9/20، لتمكــن القوائــم االنتخابيــة ومرشــحيها تنظيــم مــا يرونــه مناســبًا مــن األنشــطة 
والفعاليــات لشــرح برامجهــم االنتخابيــة جلمهــور الناخبــن. كمــا وضعــت اللجنــة وفقــًا للقانــون جملــة مــن 

الضوابــط التــي يجــب علــى القوائــم االلتــزام بهــا أثنــاء ممارســتهم لهــذه األنشــطة والفعاليــات. 

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

رابعًا: مرحلة االقتراع والفرز

أ. التحضير ليوم االقتراع

تهيئة مراكز ومواد االقتراع: هيأت اللجنة مراكز ومحطات االقتراع والفرز يف الهيئات التي جرت فيها . 1
 17 تتلخص ب  االنتخابية،  للعملية  الازمة  باملواد  املراكز واحملطات  تزويد هذه  اإلعادة، ومت  انتخابات 
القرطاسية  إلى مواد  خامتًا ومحاضر فرز باإلضافة  اقتراع و25  ورقة   21,900 اقتراع وطباعة  صندوق 
وتوفير  واملواصات،  االتصاالت  خدمات  من  للمراكز  الفنية  اجلاهزية  من  التأكد  إلى  إضافة  الازمة 

عناصر األمن حلماية املراكز االنتخابية. 
تأهيــل طواقــم االقتــراع: قامــت اللجنــة بتأهيــل وتدريــب جميــع طواقــم االقتــراع علــى آليــة تنفيــذ وإدارة . 2

عمليــة االقتــراع والفــرز وزودتهــم باألدلــة والنشــرات والنمــاذج واإلجــراءات الازمــة.
غــرف العمليــات: مت جتهيــز غرفــة عمليــات مركزيــة باملقــر العــام وغــرف عمليــات فرعيــة يف مكاتــب املناطــق . 3

ملتابعــة مجريــات عمليــة االقتــراع والفــرز يف املراكــز واحملطــات وتســوية أيــة إشــكاليات ميكــن أن تطــرأ، حيــث 
متــت عمليــة املتابعــة مــن خــال تقاريــر اإلقبــال الــدوري لعــدد الناخبــن الذيــن قامــوا باالقتــراع ومــن خــال 
تقاريــر احلــدث التــي ترصــد وتعالــج اإلشــكاليات امليدانيــة، اســتمر عمــل 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 إلكترونيــًا.



12

ب. يوم االقتراع 
فتحــت اللجنــة )8( مراكــز اقتــراع يف 5 هيئــات محليــة والتــي ترشــحت فيهــا أكثــر مــن قائمــة انتخابيــة، . 1

حتتــوي علــى )17( محطــة اقتــراع وفقــًا ملــا هــو موضــح يف اجلــدول أدنــاه: 

عدد المحطاتالمراكز االنتخابيةالهيئة المحليةالمنطقة االنتخابية

سيلة الظهرجنن
2مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعية

3مدرسة ذكور سيلة الظهر األساسية األولى

2مدرسة بنات عزون عتمة الثانويةعزون عتمةقلقيلية
1مدرسة قيرة الثانوية املختلطةقيرةسلفيت

رام اهلل والبيرة
املزرعة الشرقية

2مدرسة بنات املزرعة الشرقية األساسية

2مدرسة ذكور املزرعة الشرقية األساسية

2مدرسة األمير حسن الثانوية بيرزيت
3مدرسة املاجدة وسيلة الثانوية للبنات

بــدأت عمليــة االقتــراع الســاعة الســابعة صباحًا، وتابعــت اللجنــة ســير االقتــراع مــن خــال تقاريــر اإلقبــال 2. 
الدوريــة لعــدد الناخبــن التــي كان يتــم جتميعهــا إلكترونيــًا مــن خــال األجهــزة اللوحيــة وتقاريــر احلــدث 

التــي ترصــد وتعالــج اإلشــكاليات امليدانيــة. 

فتحــت اللجنــة بــاب الشــكاوى للــوكاء واملرشــحن يف املراكــز، حيــث لــم تــرد للجنــة ســوى شــكوى واحــدة فقــط . 3
مت التعامــل معهــا وفــق اإلجــراءات املتبعة.

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

إلــى احملطــة التــي ورد اســمه يف ســجلها االنتخابــي، مصطحبــًا معــه بطاقــة إثبــات شــخصيته التــي مت التســجيل 
مبوجبهــا، حيــث قــام ضابــط الطابــور بتنظيــم دخــول الناخبــن إلــى محطــة االقتــراع، بعــد التأكــد مــن وجــود 

أســمائهم يف ســجل احملطــة مــن خــال األجهــزة اللوحيــة. 
· 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، حفاظــًا علــى ســرية االقتــراع. ثــم ُوّجــه الناخــب إلــى موظــف فحــص وثيقــة إثبــات الشــخصية 
والــذي بــدوره تأكــد مــن شــخصيته وورود اســمه يف ســجل الناخبــن والتأشــير عليــه والطلــب مــن الناخــب التوقيــع 
بجانــب اســمه وذلــك داللــة علــى أنــه قــام باالقتــراع بــداًل عــن وضــع احلبــر االنتخابــي علــى إصبــع الناخــب كمــا 

كان معمــواًل بــه يف العمليــات االنتخابيــة الســابقة.
· توجــه الناخــب بعدهــا إلــى موظــف أوراق االقتــراع الــذي قــام باقتطــاع ورقــة اقتــراع وختمهــا، وتقــدمي تعليمــات 	

للناخــب حــول آليــة تعبئتهــا.
· 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 الذي قام بتسليمه ومغادرة محطة االقتراع.	
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وأعلنــت اللجنــة عــن اإلشــارات املعتمــدة للتأشــير علــى ورقــة االقتــراع، حيــث اعتمــدت بعــض اإلشــارات التــي تــدل 
 ،þ ومــن هــذه اإلشــارات إشــارة ،x داللــة واضحــة علــى اختيــار الناخــب، إضافــة إلــى اإلشــارة احملــددة بالقانــون

أو خــط واضــح حتــت اســم القائمــة، أو دائــرة واضحــة حــول اســم القائمــة. 

واســتبدلت اللجنــة يف هــذه املرحلــة احلبــر االنتخابــي املعتمــد ســابقًا بإجــراء آخــر هــو توقيــع الناخــب الــذي  
يقــوم باالقتــراع بجانــب اســمه يف ســجل الناخبــن للداللــة علــى قيامــه باالقتــراع.

د. اقتراع األميني واألشخاص ذوي االعاقة: 
وضعــت اللجنــة إجــراءات وضوابــط خاصــة لألميــن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة لضمــان حقهم بالتصويت، وذلك 
بتمكينهــم مــن اصطحــاب مرافقــن ملســاعدتهم يف التصويــت شــريطة أن يكــون املرافــق قريبــًا 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 بهــدف منــع قيــام املرافــق مبســاعدة أكثــر 

مــن ناخــب وتقييــد ادعــاء األميــة. 
وقد قامت جلنة االنتخابات املركزية مبواءمة كافة مراكزها وإجراءاتها وموادها اإلعامية والتوعوية اخلاصة 
باالنتخابات احمللية/اإلعادة 2018، حيث أمست جميع املراكز االنتخابية الثمانية في هذه االنتخابات موائمًة 

الحتياجات ذوي اإلعاقة مبختلف أنواعها. 

وقــد مت تطويــر أدوات خاصــة لتســهيل االقتــراع لــذوي اإلعاقــة البصريــة، بحيــث متكنهــم مــن االعتمــاد علــى 
أنفســهم بشــكل كامــل، ودون احلاجــة للمســاعدة حتديــدًا 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

ُأغلقــت مراكــز االقتــراع الســاعة الســابعة مســاًء، مــع الســماح للناخبــن املتواجديــن داخــل املراكــز واحملطــات 
باالقتــراع، حيــث بلــغ عــدد املقترعــن الكلــي 6,174 مقترعــًا بنســبة 53.6 %، وفقــًا ملــا هــو موضــح باجلــدول التالــي:

نسبة االقتراععدد املقترعنعدد المحطاتالهيئة المحليةالمنطقة االنتخابية
%3,7722,40363.7سيلة الظهرجنن

%1,21770758.1عزون عتمةقلقيلية

%86964474.1قيرةسلفيت

رام اهلل والبيرة
%2,63270726.9املزرعة الشرقية

%3,0331,71356.5بيرزيت

%11,5236,17453.6املجموع
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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 املعتمدين 
حيث مت فتح صناديق االقتراع واستخراج األوراق منها والقيام بفرزها وتصنيفها إلى رزم عددية. ثم بدأت 

عملية عّد األصوات مع اإلعان عن كونها أوراق صحيحة، أو بيضاء، أو باطلة، مع بيان سبب البطان.

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، ثــم مت االنتقــال 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 إلكترونيــًا علــى البرنامــج املخصــص لذلــك علــى األجهــزة 
اللوحيــة وحتميلهــا وإرســالها إلــى مركــز إدخــال البيانــات، األمــر الــذي أدى إلــى الســرعة يف إدخــال محاضــر الفــرز 

وتوزيــع املقاعــد.

احتساب وتوزيع املقاعد:

بعد استام وإدخال جميع محاضر الفرز على البرنامج املخصص متت عملية احتساب وتوزيع املقاعد على 
القوائم االنتخابية وحتديد أسماء املرشحن الفائزين بعضوية مجالس الهيئات احمللية اخلمسة، ومت إعان 
النتائج  أظهرت  مكتملة، حيث  واحدة  قائمة  بها  تقدمت  التي  الهيئات  بالتزكية يف  الفائزة  القوائم  أسماء 
النهائية أن جميع القوائم قد اجتازت نسبة احلسم، وأن النسبة النهائية لاقتراع بلغت 53.6 % من أصحاب 
حق االقتراع يف الهيئات احمللية اخلمس، وقد بلغ العدد الكلي لألصوات الصحيحة 5,951 بنسبة 96.39 % 

بينما بلغ عدد األوراق البيضاء 84 ورقة كانت بنسبة 1.36 % واألوراق الباطلة 139 ورقة بنسبة 2.25 % .

لــم تقــدم أي طعــون انتخابيــة علــى النتائــج، وبذلــك أصبحــت النتائــج الرســمية األوليــة نهائيــة دون أي تعديــل، 
وســلمت اللجنــة النتائــج النهائيــة لانتخابــات إلــى وزارة احلكــم احمللــي متضمنــة شــهادات الفــوز، وعلــى أثرهــا 

تســلم الفائــزون باالنتخابــات مناصبهــم كأعضــاء مجالــس محليــة يف الهيئــات المشــمولة وفــق األصــول.
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الفصل الثالث
الرقابة على العملية االنتخابية
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الرقابة على العملية االنتخابية
أتاحــت اللجنــة الرقابــة علــى العمليــة االنتخابيــة وفقــًا للقانــون واملعاييــر الدوليــة، ومتــت الرقابــة مــن خــال 

اجلهــات التاليــة:
وكاء القوائم االنتخابية.. 1

الصحفين.. 2

املراقبن احمللين والدولين.. 3

أ. وكالء القوائم االنتخابية: 

وضعـــت اللجنـــة اإلجـــراءات التـــي تكفـــل للقوائـــم االنتخابيـــة احلـــق بتســـمية وكاء لهـــا للرقابـــة علـــى العمليـــة 
االنتخابيـــة حلمايـــة مصاحلهـــا والتقـــدم بشـــكاوى، ومكنتهـــم مـــن الدخـــول إلـــى مراكـــز ومحطـــات االقتـــراع 
ــة، وقـــد بلـــغ عـــدد  ــادرة عـــن اللجنـ ــاد صـ والفـــرز وحضـــور عمليـــة التجميـــع مـــن خـــال منحهـــم بطاقـــات اعتمـ

الـــوكاء الذيـــن مت اعتمادهـــم 84 وكيـــًا يف الهيئـــات التـــي ترشـــح ملجلســـها أكثـــر مـــن قائمـــة انتخابيـــة.

ب. الصحفيني:
اخلاصــة  البطاقــات  ســريان  اســتمرار  عــن  االنتخابيــة،  العمليــة  بــدء  منــذ  رســميًا  باإلعــان  اللجنــة  قامــت 
بالصحفين والتي كانت ســارية أثناء االنتخابات احمللية لســنة 2017، وقد خاطبت كل الصحفين املعتمدين 
ودعتهــم عبــر موقعهــا اإللكترونــي ومواقــع التواصــل االجتماعــي والبريــد اإللكترونــي للمشــاركة يف التغطيــة 

اإلعاميــة النتخابــات اإلعــادة.

جـ. املراقبني احملليني والدوليني:
اخلاصــة  البطاقــات  ســريان  اســتمرار  عــن  االنتخابيــة،  العمليــة  بــدء  منــذ  رســميا  باالعــان  اللجنــة  قامــت 
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 اإللكترونــي، 

للمشــاركة يف الرقابــة علــى انتخابــات اإلعــادة وفــق قواعــد ســلوك املراقبــن يف اللجنــة.

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
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التوعية واالعالم
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 مــن 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 التالــي:
1. اخلــط املجانــي: مت تفعيــل خدمــة اخلــط املجانــي طــوال مــدة العمليــة االنتخابيــة ومت اســتقبال عــدد مــن 

االستفســارات والــرد عليهــا مــن قبــل اللجنــة. 
2. 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 27,800 نســخة، ومت توزيعهــا علــى املواطنــن يف هيئــات اإلعــادة.
3. شــبكة التواصــل االجتماعــي واملوقــع اإللكترونــي: اعتمــدت اللجنــة مواقــع التواصــل االجتماعــي يف توعيــة 
وتثقيــف الناخبــن، حيــث مت تصميــم ونشــر عــدد مــن اإلعانــات املمولــة حتمــل رســائل حتفيزيــة تعريفيــة 

للعمليــة االنتخابيــة.
4. حمــات ميدانيــة: نظمــت اللجنــة حملــة ميدانيــة للتعريــف مبراحــل العمليــة االنتخابيــة وتوزيــع النشــرات 

التوعويــة يف الهيئــات التــي ســتجري فيهــا انتخابــات اإلعــادة.
5. إعانــات الصحــف: نشــرت اللجنــة عــددًا مــن اإلعانــات املتعلقــة مبفاصــل العمليــة االنتخابيــة إضافــة إلــى 

اإلعانــات التحفيزيــة. 
ب. اإلعام

كعادتهــا دائمــًا تنظــر جلنــة االنتخابــات املركزيــة بإهتمــام لــدور وســائل اإلعــام يف تعزيــز شــفافية العمليــة 
االنتخابيــة مــن خــال تغطيتهــا املوضوعيــة للحــدث االنتخابــي؛ حيــث ســمحت جلنــة االنتخابــات لوســائل 
اإلعــام بإجــراء املقابــات الصحفيــة مــع املســؤولن يف اللجنــة، كمــا مت تزويدهــم طــوال فتــرة انتخابــات اإلعــادة 

بكافــة البيانــات واملعلومــات واألخبــار الصــادرة عنهــا. 

1.  وسائل التواصل مع الصحفيني واجلمهور
زودت اللجنــة وســائل اإلعــام واجلمهــور بأخبــار اللجنــة أواًل بــأول وبصــورة دائمــة، مــن خــال إصــدار البيانــات 
وبيانــًا  خبــرًا   30 -وعددهــا  واإلجنليزيــة،  العربيــة  باللغتــن  املختلفــة  اإلعــام  لوســائل  ونشــرها  الصحفيــة 

صحفيــًا - غطــت أحــداث ومراحــل العمليــة االنتخابيــة مــن بدايتهــا وحتــى نهايتهــا. 

استخدمت اللجنة عدة أدوات للوصول إلى اجلمهور بشكل عام ووسائل اإلعام بشكل خاص:

البريــد اإللكترونــي: أرســلت اللجنــة جميــع األخبــار والبيانــات "مدعمــة بالصــور" املتعلقــة بانتخابــات    •
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اإلعــادة إلــى الصحفيــن ووســائل اإلعــام، مــن خــال البريــد اإللكترونــي اخلــاص بهــم.

• املوقع اإللكتروني: ساهم املوقع اإللكتروني للجنة www.elections.ps بنسختيه العربية واالجنليزية 
كما  اإلعادة.  انتخابات  مبراحل  املتعلقة  املعلومات  وكافة  والتقارير  الصحفية  والبيانات  األخبار  نشر  يف 
كان مصدر معلومات رئيسي ومهم لكافة الشركاء يف العملية االنتخابية كالناخبن واملرشحن واملراقبن 
والصحفين، لاطاع على قوانن االنتخابات وإجراءات اللجنة، واإلحصائيات املتعلقة بسجل الناخبن 
والهيئات احمللية املشمولة باالنتخابات. كما قدم املوقع اإللكتروني العديد من اخلدمات، مثل إعان نتائج 
االنتخابات وأسماء الفائزين، ونشر 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 إلكترونيًا. 

•  مواقــع التواصــل االجتماعــي: باإلضافــة إلــى املوقــع اإللكترونــي، أولــت اللجنــة اهتمامــًا خاصــًا بوســائل 
التواصــل االجتماعــي، نظــرًا لكونهــا مصــدر املعلومــات الرئيســي لفئــة كبيــرة مــن املجتمــع وخصوصــًا الشــباب.  
ونشــرت اللجنــة جميــع األخبــار والتقاريــر واملعلومــات والبيانــات الصحفيــة واإلعانــات علــى هــذه الصفحــات 
)فيســبوك، تويتــر(. وقــد شــكلت مواقــع التواصــل االجتماعــي وســيطًا مهمــًا إليصــال الرســائل واملعلومــات مــن 
اللجنــة إلــى شــركاء العمليــة االنتخابيــة كافــة، حيــث اعتمــدت اللجنــة علــى موقعــن رئيســين خــال هــذه 

االنتخابــات، وهمــا:

•  فيسبوك: استخدمت اللجنة صفحتها على فيسبوك بشكل مكثف، ونشرت عليها جميع األخبار والبيانات 
الصــادرة عنهــا، كمــا عرضــت األرقــام واملعلومــات والصــور اخلاصــة بانتخابــات اإلعــادة ســواء كمنشــورات عاديــة أو 
إعانيــة ممولــة. حيــث مت نشــر 6 إعانــات ممولــة خــال فتــرة انتخابــات اإلعــادة ســاهمت بالوصــول إلــى عــدد 
أكبــر مــن اجلمهــور. 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 الفيســبوك علــى أســئلة اجلمهــور 

وتعليقاتهــم املباشــرة بشــكل تفاعلــي. 

•  تويتــر: ركــزت جلنــة االنتخابــات املركزيــة علــى نشــر األخبــار والبيانــات الصحفيــة بشــكل مختصــر يناســب 
خصوصيــة تويتــر مدعمــًا بالصــور واملعلومــات واألرقــام التــي تهــم املتابعــن.

2. إعالن النتائج األولية: 
عقــدت اللجنــة مؤمتــرًا صحفيــًا صبــاح يــوم األحــد املوافــق 23 أيلــول يف مقرهــا العــام، أعلنــت خالــه النتائــج 
األوليــة لانتخابــات احملليــة 2018 /اإلعــادة، وقــد متــت تغطيتــه إعاميــًا مــن قبــل تلفزيــون فلســطن، كمــا مت 

نقلــه مباشــرة للمتابعــن علــى صفحــة اللجنــة يف موقــع التواصــل االجتماعــي "فيســبوك".
تــاه بيــان صحفــي تفصيلــي 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 الفائزيــن مــن كل قائمــة مرشــحة.
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الفصل الخامس
الموازنة
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الموازنة 
يلخــص هــذا الفصــل جميــع النفقــات التشــغيلية للعمليــة االنتخابيــة خــال االنتخابــات احمللية-اإلعــادة للعــام 

2018، والتــي توزعــت بــن مرحلتــي التســجيل، واالقتــراع والفــرز علــى النحــو اآلتــي:

والنشــر  التســجيل  طواقــم  ومنهــا:  املياومــات،  بنظــام  العمــل  بطواقــم  اخلاصــة  واألجــور  الرواتــب  نفقــات   •
املســتودعات. وعمــال  البيانــات،  إدخــال  طواقــم  االقتــراع،  طواقــم  واالعتــراض، 

• نفقــات املواصــات واالتصــاالت املتعلقــة بحركــة موظفــي مراكــز التســجيل والنشــر واالعتــراض واالقتــراع 
والفــرز.

• نفقات التدريب واملواد االنتخابية، والتي شملت كافة مراحل العملية اإلنتخابية.
• نفقــات التوعيــة والتثقيــف، وتشــمل نفقــات املطبوعــات التــي مت اعتمادهــا بالعمليــة، مــن مــواد مطبوعــة ومــواد 

دعائيــة مت توزيعهــا علــى املواطنــن.
• النفقات اخلاصة مبكاتب املناطق االنتخابية وبرامج احلاسوب وحتديثاتها، واملصاريف الطارئة.

اجلدول التالي يوضح تكاليف النفقات التشغيلية للعملية االنتخابية:

تكاليف االنتخابات احمللية - اإلعادة للعام 2018
املجموع بعملة الشيقلالوصف

147,587رواتب وأجور

17,099مواصالت

1,275اتصاالت

3,663تدريب

11,739مواد انتخابية 

6,400التوعية والتثقيف واإلعالم

106,226برامج حاسوب وحتديثات 

46,692مصاريف طارئة

340,681املجموع
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النتائج
فيما يلي النتائج التفصيلية لمراحل االنتخابات المحلية:

- حسب القوائم.
- حسب المرشحين.

توزيع المقترعين حسب الفئات العمرية والجنس.	 

توزيع الفائزين حسب المنطقة االنتخابية والجنس.	 
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الهيئة المحليةالمنطقة
 عدد مقاعد
المجلس

صفة الترشحاسم القائمة
 عدد

األصوات
 عدد مقاعد

القائمة

8424مستقلسيلة الظهر المستقلة للجميع11سيلة الظهرجنين

14647حركة فتحالتحرر الوطني والبناء11سيلة الظهرجنين

9تزكيةمستقلابناء البلد9النزلة الغربيةطولكرم

9تزكيةحركة فتحالتحرر الوطني والبناء9النزلة الوسطىطولكرم

9تزكيةحركة فتحكتلة التحرر الوطني والبناء9عكابةطولكرم

11تزكيةحركة فتحكتلة التحرر الوطني والبناء11عالرطولكرم

9تزكيةالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينروجيب تجمعنا9روجيبنابلس

1232مستقلالفرسان9عزون عتمةقلقيلية

3494مستقلكتلة عزون عتمة الصمود9عزون عتمةقلقيلية

2133مستقلفلسطين 9194عزون عتمةقلقيلية

631مستقل العدالة9قيرةسلفيت

4857مستقلالوحدة والبناء9قيرةسلفيت

781مستقلالتغيير9قيرةسلفيت

9تزكيةمستقلابناء البلد9ابو شخيدمرام هللا والبيرة

2985مستقل المزرعة الشرقية للجميع11المزرعة الشرقيةرام هللا والبيرة

3896مستقلالوطن والبناء11المزرعة الشرقيةرام هللا والبيرة

5084مستقلبيرزيت تستحق13بيرزيترام هللا والبيرة

4834مستقلالعهد والوفاء13بيرزيترام هللا والبيرة

6565مستقلبيرزيت بلدنا13بيرزيترام هللا والبيرة

نتائج االنتخابات حسب الهيئة والقائمة وصفة الترشح
االنتخابات المحلية 2018/ اإلعادة



24

جدول بأسماء المرشحين والفائزين
االنتخابات المحلية 2018/ اإلعادة

منطقة جنين االنتخابية الهيئة المحلية

سيلة الظهر

)11 مقعداً(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائزفتحي عبد المنعم محمد ابو عصبهسيلة الظهر المستقلة للجميع1

فائزعالء عبد الهادي محمد زبيديسيلة الظهر المستقلة للجميع2

فائزمنذر فازع عزات حنتوليسيلة الظهر المستقلة للجميع3

فائزكامل أحمد كامل عثمان موسىسيلة الظهر المستقلة للجميع4

-ختام جودت عبد الكريم عثمان موسىسيلة الظهر المستقلة للجميع5

-فؤاد عدنان نايف القاضيسيلة الظهر المستقلة للجميع6

-بسام يوسف محمد حنتوليسيلة الظهر المستقلة للجميع7

-هيثم شاكر عبد اللطيف كيالنيسيلة الظهر المستقلة للجميع8

-اسامه أحمد محمود حنتوليسيلة الظهر المستقلة للجميع9

-نعمه تيسير متعب حنتوليسيلة الظهر المستقلة للجميع10

-بهاء عادل طالل مالولسيلة الظهر المستقلة للجميع11

فائزاسعد امين مصطفى حنتوليالتحرر الوطني والبناء12

فائزتيسير عبد الرحيم عبد الكريم ابو دياكالتحرر الوطني والبناء13

فائزأحمد نظمي فارس ابو عصبهالتحرر الوطني والبناء14

فائزجابر محمد نجيب زبيديالتحرر الوطني والبناء15

فائزةتمام ابراهيم اسكندر موسىالتحرر الوطني والبناء16

فائزعدنان خليل ابراهيم ماللحهالتحرر الوطني والبناء17

-قدري عبد الجواد عبدالجبار خنفرالتحرر الوطني والبناء18

-سمير ابراهيم عبد العزيز حنتوليالتحرر الوطني والبناء19

-شاكر مصطفى اسعيد غانمالتحرر الوطني والبناء20

فائزةاعتدال تيسير توفيق ابو دياكالتحرر الوطني والبناء21

-ناجح موسى أحمد ابو قياصالتحرر الوطني والبناء22

منطقة طولكرم االنتخابية الهيئة المحلية

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

النزلة الغربية

)9 مقاعد(

فائز / تزكيةعمار سعيد عودة كتانهابناء البلد1

فائز / تزكيةمحمد سعيد أحمد محمد كتانهابناء البلد2

فائزة / تزكيةنفيسه جميل سليمان كتانهابناء البلد3

فائز / تزكيةمصطفى جميل سليمان كتانهابناء البلد4

فائز / تزكيةناظم حسن محمود كتانهابناء البلد5

فائزة / تزكيةدالل رشيد عودة كتانهابناء البلد6

فائز / تزكيةسمير توفيق محمد كتانهابناء البلد7

فائز / تزكيةعلي عبد هللا ابراهيم كتانهابناء البلد8

فائز / تزكيةياسر عبد القادر أحمد كتانهابناء البلد9

النزلة الوسطى

)9 مقاعد(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائز / تزكيةحسين محمود مصطفى كتانهالتحرر الوطني والبناء1

* اإلشارة ) - ( تعني أن المرشح غير فائز
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النزلة الوسطى

)9 مقاعد(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائز / تزكيةربحي عبد هللا محمد كتانهالتحرر الوطني والبناء2

فائز / تزكيةعاطف وجيه توفيق كتانيالتحرر الوطني والبناء3

فائز / تزكيةعالء حلمي سليم كتانيالتحرر الوطني والبناء4

فائزة / تزكيةمجدولين عبد الخالق ناصر كتانيالتحرر الوطني والبناء5

فائز / تزكيةمحمد عايد محمد كتانهالتحرر الوطني والبناء6

فائز / تزكيةعدي عبدالرؤوف احمد محمود حسينالتحرر الوطني والبناء7

فائز / تزكيةعماد خيري حماد كتانهالتحرر الوطني والبناء8

فائزة / تزكيةعطاف وجيه توفيق كتانهالتحرر الوطني والبناء9

عكابة

)9 مقاعد(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائز / تزكيةتيسير فتحي طه عمارنيكتلة التحرر الوطني والبناء1

فائز / تزكيةعايد سليمان طه عمارنهكتلة التحرر الوطني والبناء2

فائز / تزكيةمحمود أحمد عبد الرحمن عمارنهكتلة التحرر الوطني والبناء3

فائزة / تزكيةاناس رياض أحمد عمارنهكتلة التحرر الوطني والبناء4

فائز / تزكيةهاني ابراهيم طه عمارنهكتلة التحرر الوطني والبناء5

فائز / تزكيةوليد محمد طه عمارنهكتلة التحرر الوطني والبناء6

فائز / تزكيةمطيع موفق محمود عمارنهكتلة التحرر الوطني والبناء7

فائز / تزكيةعبد الرحيم سليمان محمد عمارنهكتلة التحرر الوطني والبناء8

فائزة / تزكيةاماني عبد الرحمن شحادة عمارنيكتلة التحرر الوطني والبناء9

عالر

)11 مقعداً(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائز / تزكيةمحمد عبد الرحمن شحادة شديدكتلة التحرر الوطني والبناء1

فائز / تزكيةعبد الحليم أحمد فارس ابوسعدةكتلة التحرر الوطني والبناء2

فائز / تزكيةعماد أحمد محمد طقاطقهكتلة التحرر الوطني والبناء3

فائزة / تزكيةنجالء فتحي يوسف ابوجيباتكتلة التحرر الوطني والبناء4

فائز / تزكيةعلي مسلم حسين حفايظهكتلة التحرر الوطني والبناء5

فائز / تزكيةنايف سالمه سليم عبد الكريمكتلة التحرر الوطني والبناء6

فائز / تزكيةأحمد مصطفى أحمد بركاتكتلة التحرر الوطني والبناء7

فائز / تزكيةمحمد صبحي حسن زعروركتلة التحرر الوطني والبناء8

فائز / تزكيةباسمه محمد حسين قشوعكتلة التحرر الوطني والبناء9

فائز / تزكيةمؤمن مصطفى محمد جعاركتلة التحرر الوطني والبناء10

فائز / تزكيةبدر نادر كمال خندقجيكتلة التحرر الوطني والبناء11

منطقة نابلس االنتخابية الهيئة المحلية

روجيب

)9 مقاعد(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائز / تزكيةمفيد توفيق محمد دويكاتروجيب تجمعنا1

فائز / تزكيةأحمد عبدهللا جبر دويكاتروجيب تجمعنا2

فائز / تزكيةمرعي محمد حمدان رواجبهروجيب تجمعنا3
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روجيب

)9 مقاعد(

فائز / تزكيةفاروق نجيب جميل دويكاتروجيب تجمعنا4

فائزة / تزكيةنسرين فوزي سعيد النمروطيروجيب تجمعنا5

فائز / تزكيةعميد سامي حامد دويكاتروجيب تجمعنا6

فائز / تزكيةجبرين عزيز جبر رواجبهروجيب تجمعنا7

فائز / تزكيةمنصور نعيم عبد الرحيم ابوعيشةروجيب تجمعنا8

فائزة / تزكيةشمسيه سليم سليمان رواجبهروجيب تجمعنا9

منطقة قلقيلية االنتخابية الهيئة المحلية

عزون عتمة

)9 مقاعد(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائزمطلق حابس محمد احمدالفرسان1
-رزق هللا أحمد محمود غرابهالفرسان2
فائزةورود عدنان عبد الغني احمدالفرسان3
-زهير محمد يوسف احمدالفرسان4
-شاهر جميل محمد يوسفالفرسان5
-الفت غالب حسين احمدالفرسان6
-ابراهيم أحمد يوسف احمدالفرسان7
-مكرم حابس محمد احمدالفرسان8
فائزصالح فوزي صالح الشيخكتلة عزون عتمة الصمود9
فائزمحمد يوسف صالح شيخكتلة عزون عتمة الصمود10
فائزةميساء امجد عبد الكريم عمركتلة عزون عتمة الصمود11
فائزفادي علي فوزي الشيخكتلة عزون عتمة الصمود12
-نعيم محمد يوسف شيخكتلة عزون عتمة الصمود13
-وفيقه عبد الجابر يوسف شيخكتلة عزون عتمة الصمود14
-سهيل عزات محمود الشيخكتلة عزون عتمة الصمود15
-حسن موسى فريد شيخكتلة عزون عتمة الصمود16
فائزعائد عبد اللطيف علي ابو حجلهفلسطين 17194
فائزثائر عبد الرحيم فارس احمدفلسطين 18194
فائزباسم اسماعيل محمد احمدفلسطين 19194
-اكرم سليمان عبد الرحيم الشيخفلسطين 20194
-شروق عبد الهادي عبدالرحيم احمدفلسطين 21194
-عريب وليد محمد ابو حجلهفلسطين 22194
-مناضل عبد الرحيم فارس احمدفلسطين 23194
-اسماعيل عوني اسماعيل احمدفلسطين 24194
-محمد اسماعيل عبدهللا عبد الباسطفلسطين 25194

منطقة سلفيت االنتخابية الهيئة المحلية

قيرة

)9 مقاعد(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائزمحمود لطفي عبد اللطيف عرباسيالعدالة 1
-يعقوب لطفي عبد اللطيف عرباسيالعدالة 2
-فاتن فتحي عبد اللطيف عرباسيالعدالة 3
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قيرة

)9 مقاعد(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

-زهريه خليل محمد عرباسيالعدالة 4
-نائل ماجد خليل نمرالعدالة 5
فائزةعيشه خليل أحمد نمرالوحدة والبناء6
فائزغانم فرج محمد عرباسيالوحدة والبناء7
فائزاشرف عيسى حسان زيادهالوحدة والبناء8
فائزحسام محمد محمود طعم هللاالوحدة والبناء9
فائزحسن عادل حسن بكرالوحدة والبناء10
فائزفادي علي محمد عبدوالوحدة والبناء11
فائزةمريم حمدان حمد عرباسيالوحدة والبناء12
-راضي حسن عبد الحليم زيادهالوحدة والبناء13
-مالك محمود حلمي طليبالوحدة والبناء14
فائزياسين عبود ياسين ابو شمهالتغيير15
-شيرين وائل ماجد دلنيالتغيير16
-سليم فريد سليم دلنيالتغيير17
-منتصر فوزي فريد دلنيالتغيير18
-عبد الجبار عبود ياسين ابو شمهالتغيير19
-فاتنه ماجد خليل ابو شمهالتغيير20
-رندة اسحق فريد ابو شمهالتغيير21
-نضال عبود ياسين ابو شمهالتغيير22

منطقة رام هللا والبيرة االنتخابية الهيئة المحلية

المزرعة الشرقية

)11 مقعداً(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائزفوزي فخري حسن زبنالمزرعة الشرقية للجميع 1
فائزخيري صابر عوض زبنالمزرعة الشرقية للجميع 2
فائزفكري عبد الرحيم عبد الفتاح زبنالمزرعة الشرقية للجميع 3
فائزةفداء ابراهيم محمد زبنالمزرعة الشرقية للجميع 4
فائزحكم ضرار شريف زبنالمزرعة الشرقية للجميع 5
-وعد فاروق محمد صبحي زبنالمزرعة الشرقية للجميع 6
-حسان باسم عمر زبنالمزرعة الشرقية للجميع 7
-فخري فتحي فخري زبنالمزرعة الشرقية للجميع 8
-تيسير عبد القادر يوسف زبنالمزرعة الشرقية للجميع 9
-ميسون عوني عبد الحافظ زبنالمزرعة الشرقية للجميع 10
-فراس عبد الرحيم عبد الفتاح زبنالمزرعة الشرقية للجميع 11
فائزفالح سعيد عبدهللا سعدالوطن والبناء12
فائزباسم فهد مصطفى سعدالوطن والبناء13
فائزنبيل محمد سليمان سعدالوطن والبناء14
فائزمحمود جمعه محمد سعدالوطن والبناء15
فائزةهيام نبيه حسين سعدالوطن والبناء16
فائزنسيم فايز محمود سعدالوطن والبناء17
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المزرعة الشرقية

)11 مقعداً(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

-زكي فيصل زكي سعدالوطن والبناء18
-تمام عبد الغني عبد السالم سعدالوطن والبناء19

بيرزيت

)13 مقعداً(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائزشحادة سليم لويز عبد هللابيرزيت تستحق1
فائزعوض هللا ابراهيم عوض هللا عوادبيرزيت تستحق2
فائزسالم ناصر امين شاهينبيرزيت تستحق3
فائزخالد يعقوب نعوم برباربيرزيت تستحق4
-ساره عواد عبد اللطيف العبدبيرزيت تستحق5
-نضال الياس داود شاهينبيرزيت تستحق6
-ادهم رشيد حسين وشحهبيرزيت تستحق7
-هبه ناصر امين شاهينبيرزيت تستحق8
-حسام ناصر امين شاهينبيرزيت تستحق9
فائزحازم داود محمد شعالنالعهد والوفاء10
فائزعبدهللا زهير عبدهللا صالحالعهد والوفاء11
فائزعثمان مصطفى أحمد صافيالعهد والوفاء12
فائزةرانيه عماد ابراهيم عبد هللاالعهد والوفاء13
-حازم خالد يوسف عوض  هللاالعهد والوفاء14
-وسيم عزام عبد هللا صالحالعهد والوفاء15
-ميساء هاني يوسف شعالنالعهد والوفاء16
فائزابراهيم يعقوب سليمان سعدبيرزيت بلدنا17
فائزةهيفاء شحاده سالمه قسيسبيرزيت بلدنا18
فائزنادر عبد العزيز اسماعيل ابوعوادبيرزيت بلدنا19
فائزيعقوب حسين يعقوب حجيربيرزيت بلدنا20
فائزميشيل  فهيم  موسى قمقامبيرزيت بلدنا21
-مريانه سالمه جريس كيلهبيرزيت بلدنا22
-تاال عصام وديع ناصربيرزيت بلدنا23
-رائد جورج يعقوب ابو ديهبيرزيت بلدنا24
-سمير حنا امين شاهينبيرزيت بلدنا25

أبو شخيدم

)9 مقاعد(

 مالحظة القائمة اسم المرشح #

فائز / تزكيةمحمد شريف عبدالرازق عبدالرازقابناء البلد1
فائز / تزكيةعوده صبحي علي ابو شخيدمابناء البلد2
فائز / تزكيةحسام عبد الحق عبد هللا قنداحابناء البلد3
فائز / تزكيةفادي محمود جميل عبد الرازقابناء البلد4
فائزة / تزكيةغاده محمود أحمد قندحابناء البلد5
فائز / تزكيةياسر ابراهيم خليل ابوظاهرابناء البلد6
فائز / تزكيةمحمد حسن أحمد قنداحابناء البلد7
فائزة / تزكيةسناء وليد محمد ابو شخيدمابناء البلد8
فائز / تزكيةعمر لطفي عمر مهداويابناء البلد9



29

س
جن

ة ال
مري

الع
ئة 

الف
ب 

حس
ن 

عي
قتر

لم
ع ا

وزي
ص ت

لخ
م

دة
إلعا

/ ا
20

18
ية 

حل
لم

ت ا
ابا

تخ
الن

ا

قة
نط

الم
 

ية
خاب

النت
ا

وع
الن

 
عي

تما
الج

ا

ية
مر

الع
ة 

لفئ
ا

22
-1

8
%

30
-2

3
%

40
-3

1
%

50
-4

1
%

60
-5

1
%

60
>

%
وع

جم
الم

%
ع 

مو
مج

ال
لي

الك

ين
جن

ور
ذك

26
6

16
.8

2%
42

4
26

.8
2%

30
8

19
.4

8%
27

8
17

.5
8%

20
2

12
.7

8%
10

3
6.

51
%

1,
58

1
65

.7
9%

2,
40

3
ث

إنا
14

0
17

.0
3%

17
0

20
.6

8%
16

9
20

.5
6%

16
8

20
.4

4%
10

7
13

.0
2%

68
8.

27
%

82
2

34
.2

1%

لية
لقي

ق
ور

ذك
48

12
.7

0%
11

1
29

.3
7%

92
24

.3
4%

56
14

.8
1%

43
11

.3
8%

28
7.

41
%

37
8

53
.4

7%
70

7
ث

إنا
62

18
.8

4%
90

27
.3

6%
68

20
.6

7%
51

15
.5

0%
29

8.
81

%
29

8.
81

%
32

9
46

.5
3%

ت
لفي

س
ور

ذك
73

22
.1

2%
76

23
.0

3%
58

17
.5

8%
72

21
.8

2%
30

9.
09

%
21

6.
36

%
33

0
51

.2
4%

64
4

ث
إنا

60
19

.1
1%

77
24

.5
2%

56
17

.8
3%

56
17

.8
3%

35
11

.1
5%

30
9.

55
%

31
4

48
.7

6%

هللا 
ام 

ر

رة
لبي

وا

ور
ذك

16
4

11
.9

7%
27

5
20

.0
7%

31
9

23
.2

8%
24

5
17

.8
8%

19
6

14
.3

1%
17

1
12

.4
8%

1,
37

0
56

.6
1%

2,
42

0
ث

إنا
15

2
14

.4
8%

18
8

17
.9

0%
20

4
19

.4
3%

19
2

18
.2

9%
16

7
15

.9
0%

14
7

14
.0

0%
1,

05
0

43
.3

9%

وع
جم

الم
ور

ذك
55

1
15

.0
6%

88
6

24
.2

1%
77

7
21

.2
4%

65
1

17
.7

9%
47

1
12

.8
7%

32
3

8.
83

%
3,

65
9

59
.2

6%
6,

17
4

ث
إنا

41
4

16
.4

6%
52

5
20

.8
7%

49
7

19
.7

6%
46

7
18

.5
7%

33
8

13
.4

4%
27

4
10

.8
9%

2,
51

5
40

.7
4%

لي
الك

ع 
مو

مج
ال

96
5

%
 1

5.
63

1,
41

1
%

 2
2.

85
1,

27
4

%
 2

0.
63

1,
11

8
%

 1
8.

11
80

9
%

 1
3.

10
59

7
%

 9
.6

7
6,

17
4

%
 1

00
.0

0
6,

17
4



30

نتائج االنتخابات حسب الجنس والمنطقة االنتخابية
االنتخابات المحلية 2018/ اإلعادة

المنطقة
االنتخابية 

الفائزون الكليالفائزون بالتزكيةالفائزون باالنتخاب

المجموعنساءرجالالمجموعنساءرجالالمجموعنساءرجال

92110009211جنين

0003083830838طولكرم

000729729نابلس

729000729قلقيلية

729000729سلفيت

2042472927633رام هللا والبيرة

4310534412568722109المجموع

نتائج االنتخابات حسب الفئة العمرية والمنطقة االنتخابية
االنتخابات المحلية 2018/ اإلعادة

المنطقة
االنتخابية 

الفائزين الكليالفائزين بالتزكيةالفائزين باالنتخاب

35- 2545- 3655- 46
 أكبر من

55
46 -3655 -2545 -35المجموع

 أكبر من

55
46 -3655 -2545 -35المجموع

 أكبر من

55
المجموع

24321100000243211جنين

000001110893811108938طولكرم

000001323913239نابلس

333090000033309قلقيلية

133290000013329سلفيت

5104524233197137633رام هللا والبيرة

112013953141613135625362622109المجموع
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المالحق
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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

استنادًا إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005 وإلى قرار مجلس الوزراء 
الصادر بتاريخ 31 /7 / 2018 والقاضي بتكليف لجنة االنتخابات المركزية بتنفيذ انتخابات اإلعادة 
لبعض مجالس الهيئات المحلية وذلك يوم السبت الموافق 22 /9/ 2018. مرفق المفاصل القانونية 

لتنفيذ انتخابات اإلعادة.

االنتخابات احمللية / اإلعادة 2018

التاريخاليوماملدة القانونيةاحلدث

2018/8/8األربعاء5التسجيل والنشر واالعتراض
2018/8/9اخلميس10فتح باب الترشح

2018/8/12األحد1تبليغ املعترض على تسجيله بالئحة االعتراض خالل 24 ساعة
2018/8/13اإلثنني1بت اللجنة يف االعتراضات املقدمة على التسجيل

2018/8/14الثالثاء5استئناف قرارات اللجنة باالعتراضات على السجل أمام احملكمة
2018/8/20اإلثنني5بت احملكمة يف االستئنافات املقدمة على قرارات اللجنة بخصوص اعتراضات التسجيل

2018/8/17اجلمعة1آخر يوم النسحاب مرشحي القوائم 
2018/8/18السبت1إقفال باب الترشح

2018/8/27اإلثنني1نشر القائمة األولية بأسماء املرشحني 
2018/8/27اإلثنني3قبول االعتراضات على أسماء املرشحني

2018/8/30اخلميس3بت اللجنة يف االعتراضات املقدمة على الترشح
2018/9/2األحد3استئناف قرارات اللجنة بخصوص الترشح أمام احملكمة

2018/9/5األربعاء5بت احملكمة باالستئنافات املقدمة على طلبات الترشح
2018/9/7اجلمعة1آخر يوم النسحاب القوائم قبل يوم من بدء فترة الدعاية االنتخابية

2018/9/8السبت13بدء الدعاية االنتخابية
2018/9/8السبت1نشر القائمة النهائية بأسماء القوائم وأسماء مرشحيها 

2018/9/21اجلمعة1التوقف عن الدعاية االنتخابية
2018/9/22السبت1يوم االقتراع

2018/9/23األحد1إعالن نتائج االنتخابات األولية والبدء بإجراءات الفرز النهائي
2018/9/23األحد3إعالن النتائج النهائية خالل 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز

2018/9/25الثالثاء7تقدمي الطعون بالنتائج النهائية لدى احملكمة خالل اسبوع من االعالن النهائي
2018/10/2الثالثاء5البت يف الطعون من قبل احملكمة
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ملحق رقم 4

قائمة مراكز التسجيل والنشر واالعتراض االنتخابات المحلية 2018/ اإلعادة

اسم المركزاسم الهيئة المحليةالمنطقة

مدرسة ذكور بيت سوريك الثانويةبِيت ُسوِريكالقدس
مدرسة سيلة الظهر الثانوية الصناعيةسيلَة الظَْهرجنين
مدرسة ذكور سيلة الظهر األساسية األولىسيلَة الظَْهرجنين

مدرسة النزلة الغربية الثانوية المختلطةالنَْزلَة الَغْربيِّةطولكرم
مدرسة النزلة الوسطى األساسية المختلطةالنَْزلَة الُوسطىطولكرم
مجلس قروي عكابةَعكَّابَةطولكرم
مدرسة ذكور عالر األساسية العلياِعالَّرطولكرم
مدرسة بنات عالر الثانويةِعالَّرطولكرم
مدرسة روجيب الثانوية للبنينُروِجيبنابلس
ون َعْتَمةقلقيلية مدرسة بنات عزون عتمة الثانويةَعزُّ
مدرسة قيرة الثانوية المختلطةقِيَرةسلفيت

مدرسة ذكور أبو شخيدم الثانويةابو ُشَخْيِدمرام هللا والبيرة
مدرسة بنات المزرعة الشرقية األساسيةالَمْزَرَعة الَشْرقِيَّةرام هللا والبيرة
مدرسة ذكور المزرعة الشرقية األساسيةالَمْزَرَعة الَشْرقِيَّةرام هللا والبيرة
مدرسة المزرعة القبلية األساسية المختلطةالَمْزَرَعة القِْبلِيَّةرام هللا والبيرة
مدرسة بنات المزرعة القبلية الثانويةالَمْزَرَعة القِْبلِيَّةرام هللا والبيرة
مدرسة بيتللو الثانوية المختلطةبِيتِللُّورام هللا والبيرة
 مدرسة األمير حسن الثانويةبِيرزيترام هللا والبيرة
مدرسة الماجدة وسيلة الثانوية للبناتبِيرزيترام هللا والبيرة
مدرسة جماال الثانوية المختلطةَجمَّاالرام هللا والبيرة
اررام هللا والبيرة مدرسة دير عمار الثانوية المختلطةِدير َعمَّ
مدرسة ذكور كفر مالك الثانويةَكْفر َمالِكرام هللا والبيرة

مدرسة وادي فوكين الثانوية المختلطةوادي فُوِكينبيت لحم
االخليل مدرسة بنات بيت عوا األساسيةبِيت َعوَّ
االخليل مدرسة ذكور الكرامة ااْلساسيةبِيت َعوَّ
مدرسة تفوح الثانوية للبنينتَفُّوحالخليل
مدرسة تفوح الثانوية للبناتتَفُّوحالخليل
مدرسة عثمان بن عفان األساسية للبنينتَفُّوحالخليل
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ملحق رقم 5

عدد المسجلين الجدد خالل فترة التسجيل والنشر واالعتراض
االنتخابات المحلية 2018/ اإلعادة

عدد المسجلين الجددالهيئة المحلية الدائرة االنتخابية 

80بيت سوريكالقدس
289سيلة الظهرجنين

321عالرطولكرم
5النزلة الغربيةطولكرم
2النزلة الوسطىطولكرم
19روجيبنابلس
34عزون عتمةقلقيلية
24قيرةسلفيت

18المزرعة القبليةرام هللا والبيرة
34ابو شخيدمرام هللا والبيرة
3كفر مالكرام هللا والبيرة
72المزرعة الشرقيةرام هللا والبيرة
61بيرزيترام هللا والبيرة
13بيتللورام هللا والبيرة

23وادي فوكينبيت لحم
223تفوحالخليل
25بيت عواالخليل

1,246المجموع
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ملخص حالة الترشح- االنتخابات المحلية 2018/ اإلعادة
هيئات فيها اكثر من قائمة

عدد مقاعد الهيئةعدد املرشحنيعدد القوائم االنتخابيةالهيئة احملليةاملنطقة االنتخابية

22211سيلَة الَظْهرجنني
21911املَْزَرَعة الَشْرِقيَّةرام اهلل والبيرة
32513ِبيرزيترام اهلل والبيرة

3229ِقيَرةسلفيت
ون َعتَْمةقلقيلية 3259َعزُّ

هيئات فيها قائمة واحدة مكتملة

عدد مقاعد الهيئةعدد املرشحنيعدد القوائم االنتخابيةالهيئة احملليةاملنطقة االنتخابية

199ابو ُشَخيِْدمرام اهلل والبيرة
ابَةطولكرم 199َعكَّ
199النَْزلَة الُوسطىطولكرم
199النَْزلَة الَغْربيِّةطولكرم
11111ِعالَّرطولكرم
199ُروِجيبنابلس

هيئات اليوجد فيها قوائم

عدد مقاعد الهيئةعدد املرشحنيعدد القوائم االنتخابيةالهيئة احملليةاملنطقة االنتخابية

0011ِبيت ُسوِريكالقدس
009َكْفر َماِلكرام اهلل والبيرة
009ِبيِتللُّورام اهلل والبيرة
االرام اهلل والبيرة 009َجمَّ
اررام اهلل والبيرة 009ِدير َعمَّ
009املَْزَرَعة الِقبِْليَّةرام اهلل والبيرة

009وادي ُفوِكني**بيت حلم

** بسبب انسحاب كافة القوائم

ملحق رقم 6
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ملحق رقم 7

 االعتراضات والطعون االنتخابية
االنتخابات المحلية 2018 / اإلعادة

المرحلة
 الهيئة 
المحلية

قرار المحكمةالمحكمةقرار اللجنةسبب االعتراض /  الطعن

تفوحالتسجيل
االعتراض على قرار اللجنة بفتح التسجيل والنشر 
واالعتراض ونشر اجلدول الزمني إلجراء العملية 

االنتخابية لهيئة تفوح
هيئة بيت حلمرد االعتراض

عدم إجراء 

االنتخابات

بيت عواالتسجيل
االعتراض على قرار اللجنة بفتح التسجيل والنشر 
واالعتراض ونشر اجلدول الزمني إلجراء العملية 

االنتخابية لهيئة بيت عوا
هيئة بيت حلمرد االعتراض

عدم إجراء 

االنتخابات

أبو شخيدمالترشح
قدم بخصوص املرشح ياسر إبراهيم خليل أبو 

ظاهر )قائمة أبناء البلد( عدم صحة براءة الذمة
هيئة رام اهللرد االعتراض

مت ترك 

االستئناف

أبو شخيدمالترشح
قدم بخصوص املرشح حسام عبد احلق عبد اهلل 
قنداح)قائمة أبناء البلد( عدم صحة براءة الذمة

هيئة رام اهللرد االعتراض
مت ترك 

االستئناف

أبو شخيدمالترشح
قدم بخصوص املرشح محمد حسن أحمد قنداح 

)قائمة أبناء البلد( عدم صحة براءة الذمة
هيئة رام اهللرد االعتراض

مت ترك 

االستئناف

أبو شخيدمالترشح
قدم بخصوص املرشح عمر لطفي مهداوي )قائمة 

أبناء البلد( عدم تقدمي االستقالة من الهيئة
هيئة رام اهللرد االعتراض

رد االستئناف 

موضوعًا


