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  "ضمانات إجراء االنتخابات المحلیة في موعدھا في الضفة الغربیة (بما فیھا القدس) وقطاع غزة"

  

سجى یوسف، مجدي أبو زید، ریما نزال، زیاد سالوس، خالدة جرار، توفیق حرز  ب:أللقاا حفظ معرلحضوا
 رع، سھیاأنیس أبو سبهللا، نجاة أبو بكر، زھیرة كمال، عبدالقادر الحسیني، منال كونة، جھاد میثاقي، 

  عابدین، قیس عبدالكریم، عالء الدین یاغي، میسر نزال، عزمي الشعیبي، زوي كونانغا.

  تمارا تمیمي، لمیس حنتولي، نجوى یاغي ومحمد عبد ربھ لیلي فیضي، رھام فقیھ،طاقم "مفتاح": 

  طالب عوض میسر الجلسة:

  

  مقدمة

في تعزیز الحوار للتأثیر في السیاسات العامة، والضغط باتجاه تعزیز "مفتاح"،  ضمن استراتیجیات
مبدأ التداول السلمي للسلطة والتأكید على دوریة العملیة الدیمقراطیة، عقدت في الثالث والعشرین من كانون 

بھدف الضغط باتجاه إجراء ، GIZجلسة سیاسات عامة بالشراكة مع التعاون األلماني  2017الثاني 
، والتأكید على 2016، لعام 07/121/17خابات المحلیة في موعدھا، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم االنت

تم خالل الجلسة تناول المواقف المختلفة حیث إجراء االنتخابات المحلیة بالتزامن في جمیع محافظات الوطن، 
راء االنتخابات المحلیة في من تطویر النظام االنتخابي لجھة ضمان عدم وجود أیة عراقیل جدیدة أمام إج

  موعدھا.

  العامالنقاش 

أولویة على بحث المشاركون في الجلسة ضمانات إجراء االنتخابات في موعد محدد، مؤكدین 
ال سیما على النظام االنتخابي "التمثیل  ،وبدون تعدیل ،2005لعام  المفعولالساري حسب القانون  ئھاإجرا

قبل العشرین من شھر ، على أن تجرى وفي یوم واحد بالتزامن النسبي الكامل على اساس القائمة المغلقة"
، ورفض تقسیم االنتخابات إلى مراحل، ألن ذلك یتعارض مع قانون أي قبل حلول شھر رمضان مدأیار القا

  .االنتخابات

حیث كان صدر قبل انعقاد جلسة  المحكمة المختصة لالنتخابات،ي الجلسة المشاركون فكما طرح 
وھو التعدیل الوحید على ، ھذه المحكمةبخصوص تشكیل  الرئیستاح" قرار فالسیاسات التي نظمتھا "م

القانون الذي توافقت علیھ جمیع األطراف إلجراء االنتخابات في جمیع محافظات الوطن وفي ذات الموعد، 
وذلك استكماال للحوار الذي بادرت إلیھ مؤسسات المجتمع المدني مع أعضاء المجلس التشریعي والجھات 

استكمال الحوار مع حماس حول وضرورة في موعدھا، التأكید على ضمانات إجرائھا خاللھ  تم والفاعلة، 
الضغط باتجاه القبول بقرار الرئیس تشكیل المحكمة المختصة، وعدم وضع عراقیل أو حجج أمام إجراء 
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عمل لجنة االنتخابات في قطاع غزة، االنتخابات المحلیة حال إعالنھا من قبل رئاسة الوزراء، وتسھیل 
  ختیار ممثلیھ، من خالل الممارسة الدیمقراطیة. والتأكید على حق المواطن في ا

تشكیل وفد من مؤسسات المجتمع المدني للقاء رئیس الوزراء بھذا واقترح المشاركون في الجلسة 
أن یستمر الحوار المجتمعي الخصوص، والطلب من الحكومة تأجیل أي تعدیالت على قانون االنتخابات، و

  .ما یلزم من تعدیالتالقادمة، إلجراء بعد االنتھاء من الدورة االنتخابیة 

االنتخابات على مراحل، أو إجرائھا في مناطق وتأجیلھا في وشدد المشاركون على رفضھم إجراء 
مناطق أخرى، ألن ذلك یتعارض مع قانون االنتخابات، مؤكدین أن ذلك یشكل ضمانة حقیقیة للدفع باتجاه 

   إجراء االنتخابات في موعدھا المقرر.

یتعلق بموقف وزارة الحكم المحلي من إجراء االنتخابات، فقد أكد ممثل الوزارة الموقف وفیما 
توجھت بھ إلى مجلس الوزراء إلصدار قرار بتحدید موعد محدد إلجراء الدورة الذي الرسمي لوزارتھ، 

التعدیالت التي االنتخابیة القادمة، على أن یستمر الحوار المجتمعي بعد االنتھاء من االنتخابات الستكمال 
  تطالب بھا مؤسسات المجتمع المدني، وما كان صدر من توصیات "من مفتاح" بشأن التعدیالت المقترحة.

  مجموعة من التوصیات من أبرزھا: إلى وخلصت الجلسة 

 2017قرار من مجلس الوزراء یحدد موعد االنتخابات المحلیة قبل منتصف ایار إصدار ضرورة  - 1
 االنتخابات في یوم واحد بالتزامن بین الضفة الغربیة بما فیھا القدس وقطاع غزة.یشمل اجراء وأن 

 .استقاللیة ونزاھة عملھاتشكیل محكمة االنتخابات حسب القانون وبما یضمن  - 2
مدخال فعاال الجراء االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة والمجلس الوطني ان تشكل االنتخابات المحلیة  - 3

 موانھاء حالة االنقسا
أجل إزالة أي دعوة كافة القوى السیاسیة واالجتماعیة ومؤسسات المجتمع المدني للعمل سویا من  - 4

 االنتخابات.عقبات تعتري المشاركة الواسعة في 
 % وفي مواقع متقدمة.30والقوى السیاسیة الى ضمان تمثیل النساء بنسبة ال تقل عن األحزاب دعوة  - 5

 االنتخابیة. وكذلك تعزیز وجود الشباب في القوائم
 .دعم لجنة االنتخابات المركزیة - 6
الخاصة في الحمالت الدعایة وتعزیز مشاركة واألنظمة احترام القانون إلى دعوة وسائل االعالم  - 7

 في االنتخاباتالمواطنین 
فتح حوار وطني شامل بین كل المكونات السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني ولجنة أھمیة  - 8

 .االنتخابات القادمةإجراء قانون االنتخابات المجالس المحلیة بعد  االنتخابات المركزیة حول
%، وتخفیض سن الترشح 30إلى االصالحات االنتخابیة وخاصة زیادة تمثیل النساء إجراء ضرورة  - 9

، وفتح باب الحوار والمشاورات بشأن ھذه القضایا، وأیة %5إلى نسبة الحسم و ،عاما 21إلى 
یر النظام االنتخابي، على أن تطرح للدورة االنتخابیة التالیة لدورة مقترحات أخرى تساھم في تطو

 االنتخابات القادمة.


