
 
 
 
 
 
 
 

 يصدر مركز محاية حلقوق االنسان
 التقرير النهائي ملراقبة سري عملية حتديث سجل الناخبني يف قطاع غزة

حرصا من إدارة مركز حماية لحقوق االنسان على التأكد من سير عملية تحديث سجل الناخبين الذي بادرت له 
وفقا لألصول والضوابط ,م 21/2/2112م وحتى 11/2/2112اللجنة المركزية لالنتخابات خالل الفترة من 

التسجيل واللوائح المرعية وصوال إلى مبادئ الشفافية والنزاهة فقد قام المركز باالنضمام لعملية مراقبة عمليات 
مراقبًا, حيث قام هذا الفريق بمراقبة  21محمد مقداس ضم أكثر من .ذلك برئاسة أللناخبين في قطاع غزة, و 

ل في كافة مراكز التسجيل, ووثق كافة مشاهداته ومالحظاته على سيرها كما سنوضحه ومتابعة عمليات التسجي
 .في هذا التقرير

 :احلملة الدعائية لعملية التسجيل: أوال

الحظ مراقبي المركز في جوالت الميدانية أن الدعاية قاصرة على مناطق وسط مدينة غزة كالرمال والجندي 
والساحة وشارع الجالء, دون االهتمام بمناطق شرق غزة كالزيتون والشجاعية  المجهول والسرايا وشارع الجامعات

والتفاح , وهناك بعض التجمعات السكانية التي لم تصلها الدعاية أبدًا مثل منطقة الشعف والزرقاء شرق وشمال 
 . ية فقطوقد كانت قليلة جدًا في باقي محافظات القطاع ومقتصرة على الشوارع الرئيس. حي التفاح بغزة

يذكر أن لجنة االنتخابات المركزية قامت بحملة دعائية في مناطق قطاع غزة من ملصقات ومناداة بالميكروفونات 
رسال موظفين من لجنة االنتخابات إلى المنازل من أجل تشجيعهم وتوجبيهم نحو التسجيل   .    وا 

 التجاوزات اليت مت رصدها: ثانيا

 .م11/2/2112اليوم  األول األحد 

صددباحاً فددي مدرسددة هاشددم عطددا الشددوا حددي الزيتددون جدداء بعددض المددواطنين يحملددون  11:11عنددد حددوالي السدداعة  -
 2:11بطاقات هوية دون أن يتواجدد معهدم صدور هويدة فدرفض المسدجلون التسدجيل لهدم واسدتمر ذلدك حتدى السداعة 

اموا بمعالجدة اممدر ولكدن بعدد عدودة من عصر ذلك اليوم, ولقدد قمندا بالتواصدل مدئ دائدرة االنتخابدات بمديندة غدزة وقد
 .العديد من المواطنين إلى بيوتهم



 
 
 
 
 
 
 

عصدددرًا فدددي مدرسدددة هاشدددم عطدددا الشدددوا  فدددي حدددي الزيتدددون  رفدددض  2:11مندددذ صدددباح اليدددوم امول حتدددى السددداعة  -
 .المسجلين فتح السجل الثاني مئ العلم أن الدائرة كان يتواجد بها العديد من المواطنين وكان هناك ازدحام واضح

إعطدددداء أي بيانددددات " ط. ه. م"عصددددرًا رفددددض مراقددددج عمليددددة التسددددجيل المشددددرف  2:11عنددددد حددددوالي السدددداعة  -
ومعلومات حول عملية التسجيل وصرح للمسجلين بعددم  أحقيدة أي مراقدج االطدالع ومعرفده أي رقدم تسدجيل وال أي 

لتسددجيل التددى طلبهددا مراقبنددا لضددمان معلومددة يددتم تسددجيلها ونبدده علدديهم عدددم إعطدداء الددرقم امول وامخيددر مددن دفدداتر ا
 .دائرة غزة ولجنة االنتخابات المركزية, وتم معالجة الموقف مئ لجنة االنتخابات ." نزاهة عملية التسجيل 

رصد المراقبدون عددم تعليدق أيدة يافطدات تفيدد بوجدود مركدز " في مخيم النصيرات في مدرسة النصيرات المشتركة  -
 ".ئرة دير البلحدا" تسجيل  وتم التواصل مئ 

عصددرا فددي مدرسددة خليفددة بددن زايددد قددام المسددجلون باسددتخدام دفتددر تسددجيل واحددد وعنددد  2:11عنددد حددوالي السدداعة  -
االنتهاء من الدفتر امول يتم فتح دفتر آخر مئ العلم بوجود عدد كافي من الموظفين وهو مدا أد  إلدى ازدحدام بدين 

 وقت وأخر

ر فددي مدرسددة حفصددة بنددت عمددر شددمال قطدداع غددزة  وخددالل  زيددارة مراقبنددا  بعددد الظهدد 1:21عنددد حددوالي السدداعة  -
 . للمدرسة الحظ عدم احترام المسجلين للمراقبين  وعدم التعامل معهم ورفضوا إعطاءهم أية بيانات

بعددد الظهددر فددي مدرسددة تددل الزعتددر وخددالل زيددارة مراقبنددا  للمدرسددة الحددظ أيضددًا عدددم  2:21عنددد حددوالي السدداعة  -
وتدم التواصدل مدئ دائدرة الشدمال وقدالوا . لمسجلين للمراقبين  وعدم التعامل معهم ورفضهم إعطاءهم أيدة أرقداماحترام ا

سددوف نتواصددل مددئ اللجنددة المركزيددة للتأكددد مددن حددق المددراقبين فددي االطددالع علددى أول وآخددر امرقددام  ونعمددم علددى 
ومسدولي اللجدان علدى المعلومدات الكافيدة مراكز التسجيل لمعالجة الموضوع, وهو ما يعني عدم حصول المسدجيلين 

 .للقيام بعملهم وعالقتهم بالمراقبين

 .م 2112/  2/ 12الثالثاء اليوم الثانى 

بدئ الظهدر حضدر مدواطن ومعده هويدة حمدراء فدي مدرسدة بشدير الدريس ولكدن المسدجل  1::2عند حوالي الساعة  -
 " االخ الشقيق له كان برفقتهرفض التسجيل له بحجة أن االسم بالغه العبرية مئ العلم أن 



 
 
 
 
 
 
 

بعد الظهر امدتالء دفداتر التسدجيل فدي مدرسدة شدهداء الشدي  رضدوان  ووجدود اكتظداظ  1::1عند حوالي الساعة  -
كبير داخل مركز التسجيل  وامتالء السدجالت وتدأخر وصدول السدجالت حتدى السداعة الثالثدة والنصدف بعدد العصدر 

لددددفاتر بعددددم أحقيدددة المراقدددج فدددي االطدددالع علدددى أول وآخدددر رقدددم فدددي وأمدددر المشدددرف المسدددجلين عنددددما قدددام بجلدددج ا
التسددجيل مددئ العلددم أن الموضددوع تددم تسددويته مددئ لجندده االنتخابددات وتددم السددماح لهددم فددي بعددض المراكددز دون الددبعض 

 .االخر 

" ج"ة ومدرسة بنات رفح اإلعدادي"أ "ذكور العمرية االعدادية بعد الظهر في مدرسة  2:11عند حوالي الساعة  -
يوجد في كل مدرسة منهما مسجل واحد فقط والناس تعود إلى منازلها بعد أن تمل في تل السلطان بمحافظة رفح 

 .وتم التواصل مئ دائرة االنتخابات بالمحافظة دون أن يتم حل المشكلة. من  طول اإلنتظار 

أبو ربيئ مسئول دائرة الشمال وأكد على المسجلين عدم عصرا جاء االستاذ محمد  2:11عند حوالي الساعة  -
 "في آخر الغرفة حسج وصفه"اعطاء أية أرقام للمراقبين وضرورة جلوس المراقبين بعيدًا عن طاولة التسجيل 

متالء السجالت وتأخر وصول دفاتر  -  في  مدرسة هاشم عطا الشوا اكتظاظ كبير داخل مركز التسجيل  وا 
ال تعطوا أ  " ط . ف" دقيقة  وانكسار الختم الخاص بالجنة  وصرحت مسئولة المركز  ::التسجيل مكثر من 

 .مما تسبج بشرخ كبير بين المراقبين والمسجلين" أرقام للمراقبين هم بيشكوا عليكم

 . م12/2/2112اليوم الثالث األربعاء  

نددذ اليددوم امول وكددان إزدحددام شددديد علددى فددي مدرسددة بنددات رفددح االعداديددة ال يوجددد سددو  دفتددر تسددجيل واحددد م -
 .المركز والعديد من المواطنين ال يستطيعون التسجيل ويرجعون إلى بيوتهم بسبج هذا اممر

 .التعميم على مدرسة عوني الحرثاني بجواز استخدام وصل التليفون بدون إعالم الهيئات المراقبة -

غزة بسحج بطاقة المراقبة مدن أحدد مراقبدي جمعيدة المجمدئ صباحًا قام مسئول مدينة  11:11في حوالي الساعة  -
انتددو تختلقددوا "التددى سددمعها  مراقبنددا تقددول للمددراقبين " ح.ف"االسددالمى بعددد أن حصددلت مشددادة كالميددة مددئ المشددرفة 

 "المشاكل 



 
 
 
 
 
 
 

 . م11/2/2112اليوم الرابع الخميس 

إعطدداء أي معلومددات  أو أرقددام  " ص. ج"رفددض موظددف التسددجيل " ج"فددي مدرسددة ذكددور النصدديرات المشددتركة  -
 .التسجيل بداية ونهاية التسجيل لمراقج المركز ورفض التعامل معه 

مراقددج مركددز حمايددة لحقددوق االنسددان رصددد عدددم تعليددق يافطددات علددى بدداج مركددز تسددجيل فددي كددل مددن مدرسددة  -
بدايدة التسدجيل وتددم  ومدرسدة ذكدور مصددطفى حدافظ فدي خدانيونس  مندذ" قنديلدة"ومدرسدة ذكدور خدانيونس " الحدوراني"

 .التواصل مئ لجنة االنتخابات دائرة خانيونس والتبليغ عن الموضوع

 م11/2/2112اليوم الخامس الجمعة  

مدددئ بدايدددة اليدددوم الخدددامس  شددداج عمليدددة التسدددجيل ارتبددداك كثيدددف وتضدددارج بالتعميمدددات وعددددم فهمهدددا مدددن قبدددل  -
ة تحددث مشدرف التسدجيل فددي شدمال غدزة لمراقبندا خليددل المدوظفين  مدن اللجندة المركزيددة لالنتخابدات  ففدي شدمال غددز 

بعدد ظهدر أنده يجدوز التسدجيل حتدى الفئدة الرابعدة  وفدي  2:11حور  في مدرسة أسدامة بدن زيدد عندد حدوالي السداعة 
 . هاشم عطا الشوا تحدث المراقج غزو أبو كرش عن إمكانية التسجيل لغير زوجة امبن وزوجة امخ وزوجة امج

ظهدرًا فدي مدرسدة مصدطفى حدافظ قامدت مسدئولة اللجندة بالتعامدل بشدكل عصدبي جددًا  1:11السداعة  عندد حدوالي -
 .مئ مجموعة من المواطنين الذين تواجدوا داخل قاعة التسجيل مما تسبج بحالة غضج في صفوف المواطنين

مددواطن  01مددن  بعددد الظهددر تجمددئ مددا يقددارج 2:11مدرسددة بيددت الهيددا اإلعداديددة لالجئددات  فددي حددوالي السدداعة  -
داخدل غرفددة التسدجيل حددول طاولددة التسدجيل دون أن يكددون هنداك نظددام متبددئ ويدتم تسددجيل المدواطنين بالمحابدداة فمددن 

 . يعرف احد العاملين بالجنة يقوم بعملية التسجيل أواًل 

 عصددرًا رفددض امخ المسددجل جمعددة صرصددور 2:11عنددد حددوالي السدداعة " ج"مدرسددة ذكددور النصدديرات االبتدائيددة  -
 "إنه ليس من حقك"إعطاء أية معلومات عن أرقام وعملية التسجل لمراقج المركز وقال 



 
 
 
 
 
 
 

 م11/2/2112اليوم السادس السبت 

عصددرًا رفددض امخ المسددجل جمعددة صرصددور  2:11عنددد حددوالي السدداعة " ج"مدرسددة ذكددور النصدديرات االبتدائيددة  -
ئندا أرقدام التسدجيل رفدض إعطداء أيدة معلومدات عدن أرقدام للمرة الثانية بعد أن تم التواصل مئ دائرة ديدر الدبلح إلعطا

 "انه ليس من حقك"وعملية التسجل لمراقج المركز وقال 

عدد موظفي التسدجيل غيدر متناسدج مدئ الضدغط واإلقبدال الكبيدر مدن قبدل " أ"مدرسة زهرة المدائن الثانوية للبنات  -
حددد  موظفددات التسددجيل ذهبددت للصددالة واسددتمرت فددي ذ لددك أكثددر مددن سدداعة ممددا تسددبج ب عاقددة عمليددة المددواطنين وا 

 .التسجيل 

ل عدددم تددوافر دفدداتر لتسددجيل الندداخبين ممددا أد  إلددى  :::1مركددز النشدداط النسددائي عنددد حددوالي السدداعة  - ظهددرًا سِّددجد
 ,حدوث تزاحم كبير داخل غرفة التسجيل وجلوس باقى الموظفين لعدم وجود دفاتر يعملوا بها

موظفة التسجيل لم تتأكد من شخصية إحد  النسداء المنتقبدات التدى  1:21في مدرسة الهد  عند حوالي الساعة  -
 .جاءت من أجل التسجيل 

 م11/2/2112اليوم السابع األحد 

ل إقبدال كبيدر جددًا داخدل المدرسدة وعددم اسدتطاعة  2:11مدرسة  شهداء الشي  رضدوان عندد حدوالي السداعة  - سِّدجد
مدددواطن داخدددل المدرسدددة معظمهدددم داخدددل غرفدددة  111ة عدددن التسدددجيل أن تضدددبط الوضدددئ لتواجدددد أكثدددر مدددن المسدددئول

 .ويوجد دفتر تسجيل واحد فقط  وتم التواصل مئ دائرة غزة وتم معالجة الموضوع بعد أكثر من ساعة,التسجيل 

دخدول عناصددر محسددوبة ظهدرًا ازدحددام شددديد داخدل القاعددة و  1:21مدرسدة هاشددم عطدا الشددوا عنددد حدوالي السدداعة  -
علدددى حركدددة فدددح القاعدددة بددددون بطاقدددات مراقبدددة وهدددم يضدددعون بطاقدددات وكيدددل هيئدددة حزبيدددة حركدددة التحريدددر الدددوطني 

 .الفلسطيني فتح دون وجود صور على البطاقات  مما تسبج بحالة إرباك شديدة داخل اللجنة 



 
 
 
 
 
 
 

 م11/2/2112اليوم الثامن االتنين  

صدباحًا  لدوحظ مدن مراقبندا عندد زيدارة  :::12قطاع غزة عندد حدوالي السداعة  شمال"  ج"مدرسة جباليا المشركة  -
المدرسة عدم احترام القدادمين للتسدجيل مدن المدواطنين وعددم اإللمدام بد جراءات التسدجيل التدي يدتم التسدا ل عنهدا مدن 

 .قبل الجمهور

مسددداء  وحتدددى 1:21مدرسدددة الهدددد  حدددي الشدددي  رضدددوان مديندددة غدددزة تدددأخر وصدددول دفتدددر التسدددجيل مدددن السددداعة  -
رغددم " آخددر يددوم والمطلددوج دفتددر واحددد بددس"عصددرًا بسددبج المشددرف  عددن المنطقددة وذلددك بقولدده بأندده  2:21السدداعة

ولددوحظ سددلوك سددي  مددن . التواصددل مددئ اللجنددة مددن قبددل مشددرفة المركددز ممددا تسددبج ب زدحددام كبيددر بددين المددواطنين 
 .نين وموظفي التسجيلمراقبات الجمعية الوطنية للشباج في نفس المركز مئ المواط

 م11/2/2112اليوم التاسع الثالثاء 

لددم نبلددغ بددأي مخالفددات سددو  اسددتمرار عدددم تعليددق يافطددات تشددير لوجددود مركددز تسددجيل علددى بعددض المدددارس التددى 
 .مئ اإلشارة إلى أن اإلقبال كان ضعيف جداً .ذكرناها سابقاً 

 م21/2/2112اليوم العاشر األربعاء 

 .  لم نبلغ بتجاوزات جديدة

 :أهم مالحظات فريق املراقبة

 .عدم االلتزام بتوفير دفاتر التسجيل بصورة كافية -1
 .عدم فتح أكثر من دفتر تسجيل في المركز الواحد مما تسبج في االزدحام واستياء المواطنين  -2
 .توافر الخبرة لد  بعض المسجلين, وعدم قدرتهم على التعامل مئ المواطنينعدم  -2
وقوع المسجلين في أخطداء كثيدرة فدي إجدراءات التسدجيل المتبعدة قانونيدًا, بسدبج عددم التددريج الكدافي علدى  -:

 .هذه العملية
 .استخفاف بعض المسجلين بعملية المراقبة -:
 .لمكان المخصص لذلك لعدة أيام تأخر وضئ يافطات تشير لوجود مركز تسجيل في ا -0



 
 
 
 
 
 
 

 :التقييم الشامل
والتجاوزات التى رصدتها شبكة مراقبينا ال ت ثر على عملية التسجيل بل ال تتجاوز امخطاء إن جميئ المالحظات 

في اإلجراءات وعدم علم جميئ موظفي التسجيل بحقوق المراقبين, ويصحح ذلك في الحال إذا علم مسئول المركز 
ولقد خرجنا بهذه المالحظات التي جمعها مراقبينا من أجل وضعها أمام لجنة االنتخابات بهدف العمل على . بذلك

تطوير عمل اللجنه واإلرتقاء بجميئ أجهزتها وأفرادها من أجل عدم الوقوع بهذه االشكاالت مستقباًل والوصل إلى 
 .عملية انتخابات نزيهة وشفافة
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