مدونة سلوك

مناهضة المساس بحقوق المرأة الفلسطينية
في االنتخابات المحلية

جلنــة االنتخابــات املركزيــة – فلســطني
تشــرين أول2021 ،

بدعــم من

تقديــــم
يف إطار تفعيل استراتيجيتها إلدارة املخاطر االنتخابية احملتملة اعتبرت جلنة االنتخابات املركزية يف فلسطني أن إمكانية
املساس بحقوق املرأة يف االنتخابات  -خاصة يف احلاالت التي قد يتخذ فيها هذا املساس شكل عنف انتخابي قد ميثل
أحد عوامل املخاطر االنتخابية احملتملة .يأتي ذلك بناء على التحليل والقراءة املتقاطعة للسياسات الداعمة حلقوق املرأة
واالستراتيجية الفلسطينية ملناهضة العنف ضدها واإلحصائيات الرسمية التي أصدرها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
فضال عن اللقاءات االستشارية التي نظمتها اللجنة مع املؤسسات الرسمية واألهلية ذات العالقة واألحزاب السياسية خالل
شهري آذار وكانون أول  2021والتي أيدت هذا التوجه باعتبار أن االنتخابات تتأثر بالسياق االجتماعي الذي تنتظم فيه.
وحتسب ًا إلمكانية املساس بحقوق املرأة الفلسطينية بقصد التأثير على إرادتها أو منعها من ممارسة حقوقها يف انتخابات
الهيئات احمللية القادمة سواء يف املرحلة األولى بتاريخ  11كانون أول  ،2021أو يف املرحلة الثانية بتاريخ  26آذار  ،2022تصدر جلنة
االنتخابات املركزية مدونة سلوك ملناهضة املساس بحقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات احمللية؛ وذلك بدعم من
املؤسسة الدولية للدميقراطية واالنتخابات - 1برنامج إفريقيا وغرب آسيا - )International IDEA( -والشبكة العربية للمرأة يف
االنتخابات.2
وضمان ًا لفعالية هذه املبادرة األولى من نوعها ،قامت جلنة االنتخابات املركزية بتطوير مدونة سلوك تتالءم مع البيئة املؤسسية
واملنظومة القانونية بفلسطني .ويف هذا اإلطار؛ عقدت اللجنة لقاءات تشاورية مع اجلهات املذكورة أعاله ،والتي توافقت على
أهمية هذه املبادرة وضرورة مناهضة كل مساس بحقوق املرأة خاصة تلك التي تتخذ شكل عنف انتخابي ،كما قدمت مقترحات
عملية استفادت منها اللجنة وعكستها يف هذه املدونة خاصة فيما يتعلق بـ:
املواقع االنتخابية للنساء الفلسطينيات اللواتي ستشملهن املدونة.
أشكال املساس بحقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات احمللية والتي قد تتخذ شكل عنف انتخابي.
الفضاءات احملتملة التي يتم فيها املساس بحقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات احمللية.
الطبيعة القانونية واألخالقية املزدوجة لهذه املدونة من خالل استقاء بعض البنود من املواد ( )31( ،)6واملواد
( )68 – 62من قانون انتخابات الهيئات احمللية رقم  10لسنة  2005وتعديالته ،والطبيعة األخالقية لبعض
البنود األخرى التي ستعمل اللجنة على التعاطي معها بالتوثيق والكشف عنها وتصنيفها ومتابعتها حسب ما
يسمح به إطارها القانوني الناظم.
املقترحات العملية لرصد أعمال املساس بحقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات؛ منها العنف املسلط على
املرأة يف االنتخابات احمللية يف إطار متابعة مدى االلتزام مبقتضيات مدونة السلوك املوضوعة.

											

جلنة االنتخابات املركزية-فلسطني
تشرين أول 2021

 1فــي إطــار تنفيــذ مذكــرة التفاهــم التــي تــم توقيعهــا فــي أكتوبــر .2019بين المؤسســة الدوليــة للديمقراطية واالنتخابــات ولجنــة االنتخابات المركزية  -فلســطين
فــي مجــال التعــاون فــي دعــم القــدرات فــي المجــال االنتخابــي https://www.elections.ps/tabid/146/PgrID/9114/PageID/246/ArtMID/9115/ArticleID/1487/
language/en-US/Default.aspx
 2تعمــل تحــت مظلــة المنظمــة العربيــة لــإدارات االنتخابيــة وتضــم إدارات انتخابيــة ومنظمــات مجتمــع مدنــي علــى المســتوى اإلقليمــي وخبــرات فرديــة
وتترأس لجنــة االنتخابــات المركزيــة فــي فلســطين مجلســها التوجيهــي.

ً
أوال :احلقوق االنتخابية للمرأة الفلسطينية التي يحتمل املساس بها يف االنتخابات احمللية
تنص املادة  9من القانون األساسي الفلسطيني على أن» الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال متييز بينهم بسبب
العرق أو اجلنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإلعاقة» ،وينطوي ذلك على املساواة يف احلقوق بني النساء والرجال
يف حقوقهم املدنية والسياسية
أي أن:
تنتخب و ُتنتخب،
تعبر بطريقة حرة عن إرادتها كناخبة،
تتقلد الوظائف العامة على كافة مستوياتها يف إدارة املسار االنتخابي.
متارس حقها يف التعبير عن الرأي وتنظيم االجتماعات.
تشارك يف تشكيل األحزاب واجلمعيات وتشارك بها.
وتنطبق هذه املدونة على كل مساس باحلقوق ضد املرأة سواء تعلقت بها:
كناخبة
مرشحة يف االنتخابات
عاملة يف جلنة االنتخابات املركزية بوظيفة دائمة أو مؤقتة يف احلدث االنتخابي
ناشطة يف املجتمع املدني تتولى دور رقابي على العملية االنتخابية والقيام بحمالت توعية وتثقيف الناخبني
ناشطة يف حزب سياسي مبناسبة قيامها بنشاط انتخابي
معتمدة من قبل جلنة االنتخابات املركزية للقيام بـ:
 .أالتغطية الصحفية
 .بالرقابة االنتخابية
 .ت متثيل القوائم املرشحة أو املرشحني أو املرشحات.
كمــا تطبــق هــذه املدونــة علــى كل مســاس بحقــوق النســاء املذكــورات أعــاه مهمــا كان مصــدر االنتهــاك أو املســاس كمــا
ســيتم بيانــه الحقــا.

ثاني ًا :أشكال املساس بحقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات احمللية
تعتبر  -مبقتضى هذه املدونة  -جميع املمارسات التمييزية املباشرة وغير املباشرة التي تتخذ ضد املرأة بصفتها امرأة
مساس ًا بحقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات احمللية ،مبا يف ذلك الصور النمطية املبنية على تقسيم األدوار يف املجتمع
على أساس النوع االجتماعي.

يتخذ املساس باحلقوق االنتخابية للمرأة الفلسطينية شكل عنف انتخابي وفق منظور هذه املدونة ،عندما تكون الغاية منه
احلرمان أو التضييق على املرأة بصفتها إمرأة بقصد املساس يف حقها بالترشح ،االقتراع أو أي نشاط حزبي أو صحفي أو رقابي
أو توعوي أو بصفتها الوظيفية كعاملة مع جلنة االنتخابات املركزية بغض النظر عن درجتها الوظيفية أو صفتها التعاقدية.3
ومبجرد رصد ذلك ،تقوم اللجنة مبتابعته واتخاذ اإلجراءات املنصوص عليها بالقانون أو بالصور املبينة باملدونة.
تنطبق بنود هذه املدونة على جميع أشكال االنتهاكات بحقوق املرأة الفلسطينية  -املذكورة آنفا  -يف االنتخابات بهدف
حرمانها منها أو التضييق عليها مبا يخالف القانون للحد من مشاركتها السياسية ،وتعتبر حاالت عنف انتخابي ضد املرأة
عند استعمال وسائل تعتمد على اإليذاء النفسي أوالترهيب أوالتهديد أوالتحرش أواالعتداءات اجلنسية أوالعنف
اجلسدي أواللفظي أوالتنمر سواء كان ذلك يف فضاء مادي أو يف الفضاء اإللكتروني.
وتصنف كعنف انتخابي األفعال اآلتية املوجهة ألحدى النساء الالتي تستهدفهن هذه املدونة  -سواء كان ذلك يف فضاء مادي
أو افتراضي  -وذلك على سبيل الذكر ال احلصر:
1 .استخدام أشكال الترهيب النفسي أو اللفظي أو التهديد والتعنيف اجلسدي بغاية حرمان املرأة من ممارسة حقوقها
املدنية أو السياسية املذكورة أعاله.
2 .نشر خلطاب كراهية أو خطاب يحرض على العنف ضد امرأة مبناسبة ممارستها لنشاط انتخابي.
3 .املمارسات املتعلقة بالتضليل أو التشويه أو التشهير أو القدح أو التنمر املبني على اجلنس.
4 .انتهاك حرمة احلياة اخلاصة بنشر معلومات شخصية ضد املرأة بقصد تشويهها أو التشهير بها أو املساس بسمعتها.
5 .حجب صورة امرأة مرشحة أو اسمها أو لقبها من وثائق ويافطات الدعاية االنتخابية أو حرمانها من قبل أعضاء قائمتها
أو أي شخص آخر من ممارسة األنشطة املتعلقة بالدعاية االنتخابية.
6 .االحتفاظ بوثائق خاصة للناخبات أو املرشحات بدون حق أو االستيالء عليها أو إتالفها.
7 .التأثير على إرادة الناخبة أو إجبارها على انتخاب قائمة انتخابية.
8 .حمل أي ناخبة بأي شكل من األشكال على اإلفصاح عن اسم القائمة التي اقترعت لصاحلها أو الكشف عن محتويات ورقة
االقتراع التي اقترعت مبوجبها.
9 .الدعوة إلى إحجام النساء عن التوجه إلى مراكز االقتراع أو املشاركة يف العملية االنتخابية.
	10.انتهاك حق االقتراع والتأثير على حرية الناخبات يف ممارسة حقهن أو إعاقة العملية االنتخابية بأي شكل من األشكال
وفق ما هو منصوص عليه باملادة ( )6من قانون االنتخابات.
	11.حتريض أي مواطنة أو إجبارها على االقتراع وهو/هي يعلم/تعلم أنه/ا غير مؤهل/ة لذلك مبوجب قانون االنتخابات.
	12.تهديد ناخبة أو عاملة يف طواقم اللجنة أو مراقبة أو مرشحة أو ممثلة لقائمة مرشحة أو صحفية أو مراقبة لالنتخابات
بحمل سالح أو أية أداة أخرى من شأنها تشكيل خطر ًا على األمن العام.
	13.إعاقة عمل أي من املوظفات يف فريق جلنة االنتخابات أو املراقبات على العملية االنتخابية أو عمل أي الصحافيات باعتبار
ذلك شك ًال من أشكال إعاقة العملية االنتخابية.
14.التعرض المرأة أثناء ممارسة نشاط صحفي أو جلمعية ما أو لعملها إذا كان له عالقة بالعملية االنتخابية.
 3موظفة دائمة أو مؤقتة

ثالث ًا :الفضاءات التي يتم فيها تتبع أشكال املساس بحقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات احمللية
تقوم جلنة االنتخابات املركزية برصد جميع أشكال االنتهاكات املذكورة أعاله عند ممارستها يف الفضاء العام؛ أي جميع األماكن
املخصصة مبقتضى القانون االنتخابي والقوانني ذات العالقة مبمارسة احلقوق املدنية والسياسية للمرأة الفلسطينية ويشمل
ذلك على سبيل الذكر ال احلصر:
املواقع واألماكن العامة املخصصة إلقامة املهرجانات واالجتماعات والتظاهرات االنتخابية،
املواقع واألماكن العامة التي يجوز وضع امللصقات واليافطات االنتخابية عليها.
مراكز ومحطات االقتراع والفرز.
موقع العمل امليداني الذي تتواجد فيه النساء ملمارسة عملهن الصحفي لتغطية االنتخابات.
وسائل اإلعالم الرسمية التي تبث الدعاية االنتخابية فيها.
اجلمعيات ومقرات األحزاب وجميع الفضاءات التي تقوم فيها النساء مبمارسة نشاطهن االنتخابي فيها.
مواقع العمل الرسمي للنساء العامالت ضمن طواقم جلنة االنتخابات املركزية.
الفضاء االفتراضي مبا يف ذلك الصفحات اخلاصة  -املفتوحة واملغلقة  -ملنصات التواصل االجتماعي بغض
النظر عن ارتباطها بالقوائم املرشحة أو املرشحني أو املرشحات.

رابع ًا :العقوبات املترتبة على االنتهاكات حلقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات احمللية
تنطبق على االنتهاكات املذكورة أدناه العقوبات اآلتية:
االنتهاكات املتعلقة باملساس بحقوق املرأة الفلسطينية يف االنتخابات استناد ًا
إلى قانون انتخابات الهيئات احمللية رقم  10لسنة  2005وتعديالته)
ـال بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو إذا أقــرض أو وعــد
اللجــوء إلــى تقــدمي مـ ٍبتحقيــق منفعــة ألي ناخــب حلملــه علــى االقتــراع بطريقــة اإلمــاء أو ملنعــه مــن
االقتــراع (املــادة )62
الطلــب بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة نقــود ًا أو قرض ـ ًا أو منفعــة أو أي مقابــلســواء لنفســه أو لغيــره بقصــد أن يقتــرع علــى وجــه اخلصــوص أو ميتنــع عــن
االقتــراع أو يؤثــر علــى غيــره لالقتــراع أو االمتنــاع عــن االقتــراع (املــادة )62
اللجــوء إلــى اســتخدام الشــدة أو العنــف أو التهديــد باســتعمالها بالنســبة أليشــخص مــن أجــل إرغامــه أو التأثيــر عليــه باالقتــراع أو االمتنــاع عنــه لصالــح
أي قائمــة دون األخــرى أو مــن أجــل االشــتراك او االمتنــاع عــن االشــتراك يف أي
اجتمــاع أو مهرجــان انتخابــي( .مــادة )63
اللجــوء إلــى حتريــض شــخص آخــر أو مســاعدته أو متكينــه مــن االقتــراع يفاالنتخابــات وهــو يعلــم أنــه غيــر مؤهــل لذلــك قانونــا( .مــادة )63
إعاقــة أو محاولــة إعاقــة أو تعطيــل أي ناخــب بأيــة طريقــة مــن ممارســة حقــهاملشــروع يف االنتخــاب بحريــة كاملــة( .مــادة )63
حمل أي ناخب بأية وسيلة على اإلفصاح عن اسم القائمة التي اقترع لصاحلهاأو الكشف عن محتويات ورقة االقتراع التي اقترع مبوجبها( .مادة )63

العقوبة
احلبس مدة ال تزيد عن ثالث سنوات.غرامــة ماليــة ال تزيــد عــن ثالثــة آالفدينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة
املتداولــة أو بكلتــا العقوبتــن.
احلبس ملدة ال تزيد عن سنةغرامــة ماليــة ال تزيــد عــن ألــف دينــار أومــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة
-أو كلتا هاتني العقوبتني

احلصــول أو محاولــة احلصــول علــى وثيقــة اقتــراع باســم أي شــخص آخــر ســواءكان هــذا الشــخص حيــا أو ميتــا.
إبراز أو استعمال وثائق مزورة أو غير صحيحة للتعريف على شخصه (مادة )64-انتحال اسم أي ناخب آخر( .مادة )64

احلبس ملدة ال تزيد عن سنةغرامــة ال تزيــد عــن ألــف دينــار أردنــي أومــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة
-أو كلتا هاتني العقوبتني

اقتراع أكثر من مرة يف أي من محطات االقتراع( .مادة )64اقترع وهو يعلم بأنه ال ميلك حق االقتراع( .مادة )64نقــل أو إخفــاء أو إتــاف أو املســاعدة يف نقــل أو إخفــاء أو إتــاف أي مــن املــواداالنتخابيــة خالفـ ًا ملــا جــاء يف القانــون ودون أن يكــون مكلفــا بذلــك مــن أي جهــة
مختصــة( .املــادة )65
طباعــة أو صنــع أو جتهيــز أيــة مــواد انتخابيــة ذات صفــة رســمية منصــوص عليهــايف القانــون دون إذن مــن جهــة مختصــة( .املــادة )65
تزوير أو إيراد بيانات كاذبة يف احملاضر االنتخابية وقوائم املقترعني (مادة )66إدخــال أو الســماح بإدخــال أوراق اقتــراع يف أي صنــدوق ألشــخاص لــم يقترعــواعلــى اإلطــاق أو ألشــخاص وهميــن (مــادة )66
إيــراد أيــة بيانــات كاذبــة وهــو عالــم بذلــك يف طلــب الترشــيح أو إعالنــه أو تاريــختقدميــه أو تاريــخ تســجيله (مــادة )66
إخفــاء أو إتــاف أو تشــويه أي طلــب ترشــيح أو الئحــة اعتــراض مقدمــة مــن أيقائمــة طبقــا للقانــون (مــادة )66
-إفشاء أي سر من أسرار العملية االنتخابية (مادة )67نشــر أو أذاع  -قبيــل االنتخابــات أو أثناءهــا  -أيــة بيانــات كاذبــة عــن ســلوك أحــداملرشــحني أو القوائــم بقصــد التأثيــر يف نتيجــة االنتخابــات (مــادة )67
فعــل أو تــرك أو امتنــع أو قصــر أو أهمــل القيــام بــأي واجــب يقتضيــه هــذا القانــونمــا لــم تفــرض لــه عقوبــة خاصــة (مــادة )67
-كل من أدين بجرم من جرائم االنتخابات مبقتضى أحكام القانون (مادة )68

احلرمــان مــن احلــق باالنتخــاب ملــدة التقــل عــن أربــع ســنوات وإذا كان عضــوا
منتخبــا تســقط عضويتــه يف االنتخــاب
الــذي وقــع اجلــرم أثنــاءه.

اســتغالل تصويــت األميــن أو ذوي اإلعاقــة الرتــكاب مخالفــة ألحــكام القانــون.املــادة ()67

احلبس ملدة ال تزيد عن سنةغرامــة ال تزيــد عــن ألــف دينــار أردنــي أومــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة
-أو كلتا هاتني العقوبتني.

إجراءات وآليات جلنة االنتخابات املركزية لتتبع االنتهاكات املرصودة بهدف املساس بحقوق املرأة
يف االنتخابات احمللية
تضع جلنة االنتخابات املركزية لغايات رصد ومتابعة الشكاوى واالنتهاكات اخلاصة بحقوق املرأة يف االنتخابات احمللية
اإلجراءات اآلتية:
اإلعالن عن إجراءات وآليات تقدمي الشكاوى حول االنتهاكات والعنف ضد املرأة يف االنتخابات من خالل موقع
اللجنة اإللكتروني ومن خالل التواصل املباشر مع جميع الشركاء يف العملية االنتخابية.
رصد االنتهاكات املذكورة أعاله والتي تتم عبر منصات وسائل اإلعالم مبا فيها منصات التواصل االجتماعي من
خالل فريق رصد إعالمي متخصص.
استقبال الشكاوى املتعلقة بالعنف املبني على اجلنس يف املسار االنتخابي على مستوى كل منطقة انتخابية يف
جلنة االنتخابات من خالل موظف مختص يف مكتب املنطقة.
استقبال الشكاوى املتعلقة باملساس بحقوق املرأة إلكتروني ًا من خالل تخصيص خط ساخن.
تصميم منوذج لتلقي الشكاوى وتصنيفها.
تشكيل وحدة الستقبال ومعاجلة الشكاوى داخل املقر املركزي للجنة االنتخابات يف الضفة الغربية وقطاع غزة ويف
مكاتب املناطق االنتخابية واتخاذ اإلجراءات بشأنها مبا فيها حتويلها إلى جهات االختصاص مبوجب القانون.
تدريب املوظفني/ات والعاملني/ات والشركاء يف العملية االنتخابية على التعامل مع حاالت الشكاوى حول
العنف املبني على النوع االجتماعي يف العملية االنتخابية.
إصدار تعميمات وتعليمات واضحة وملزمة حول آليات التعامل مع العنف املبني على النوع االجتماعي يف
العملية االنتخابية.
تدريب املؤسسات الرقابية على رصد االنتهاكات والعنف املبني على اجلنس أثناء مراقبتهم للعملية االنتخابية.
التنسيق املشترك مع مؤسسات املجتمع املدني واالئتالف األهلي للرقابة على االنتخابات ووزارة شؤون املرأة
الفلسطينية لتلقي البالغات بخصوص انتهاكات حقوق املرأة يف االنتخابات ملتابعتها واتخاذ اإلجراءات بشأنها.
توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة املستقلة حلقوق االنسان لرصد ومتابعة ومعاجلة االنتهاكات املاسة باحلقوق واحلريات.
مبادرات اإلصالح االنتخابي لألخذ بأهداف ومحتوى مدونات السلوك وإكسابها الصفة القانونية امللزمة يف
قانون االنتخابات.

تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى املتعلقة باملساس بحقوق املرأة خالل فترة الدعاية االنتخابية وفترة
الصمت وفترة االقتراع.
متابعة منصات الوسائط اإلعالمية مبا فيها منصات التواصل االجتماعي من قبل فريق رصد إعالمي متخصص
لرصد االنتهاكات املذكورة أعاله.
يتــم تطبيــق هــذه املدونــة يف انتخابــات مجالــس الهيئــات احملليــة مبرحلتيهــا والتــي ســيتم تنفيــذ املرحلــة األولــى منهــا
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