
 ورقة موقف 

ي الحكم المحلي 
 صادرة عن منتدى النوع االجتماعي ف 

يعية عل االنتخابات المحلية   انعكاس تأجيل االنتخابات التشر

 

 

 

 

 

 

ي  
ف  الرئاسية  المراسيم  صدور  والرئاسية  2021/ 1/ 15شكل  يعية  التشر العامة  االنتخابات  بإجراء  القاضية   ،

، مع تحديد  ي بالتتالي
ي وانتخاب المجلس الوطن 

ي   5/ 22مواعيدها ف 
ي  7/ 31وف 

،   2021/ 8/ 31، وف  عل التوالي

ي بدءا من القوى السياسية  
محطة مهمة كانت موضع ترحيب وإجماع من جميع مكونات الشعب الفلسطين 

  
ً
ي بما فيها مكونات الحركة النسائية الفلسطينية، باعتبار االنتخابات حقا دستوريا

ومؤسسات المجتمع المدن 

 الستعادة 
ً
   ومدخال

ً
ي الوقت الذي يفتح أفقا رحبا

  الوحدة الوطنية وإصالح النظام السياسي الذي أصابه التآكل، ف 

ي تطورات الحقة، ساهم تنظيم وعقد  
. وف  ي القرار السياسي

البنيوي وتوسيع المشاركة ف  اتجاه عملية التغيير 

ي  
ف  والفصائل خارجها،  والقوى  التحرير  منظمة  ي 

ف  واالحزاب  الفصائل  بير   استعادة حوارات  ي 
ف  اآلمال  بعث 

 .الوحدة الوطنية واستنهاض الحالة الوطنية وإصالح النظام السياسي وتحقيق الفصل بير  السلطات

ي  
ف  المنعقد  الفلسطينية  القيادة  اجتماع  عن  الصادر  الرئاسي  المرسوم  بتأجيل    2021/ 4/ 29وانى  ي 

والقاض 

ق    بالموافقةاجرائها    دون تحديد تاري    خ بديل وربط  االنتخابات ي القدس، ليَعمَّ
االرسائيلية عل السماح بإجرائها ف 

 .أزمة الثقة، ويخلق فراغا تفويضيا هدد العقد االجتماعي برمته



قب
ُ
ل مرسوم التأجيل باالستنكار من قبل القوى السياسية المعارضة وكذلك ُرفض من قبل غالبية القوائم  است

واالكا  ي 
المدن  المجتمع  ومؤسسات  المرشحة  المجتمع  االنتخابية  قبل  من  االنتقاد  وواجه  والحراكات  ديميير  

 .الدولي 

أمام الحالة الفلسطينية الناشئة بعد صدور   المحلي  ي الحكم 
عل أثر ذلك، توقف منتدى النوع االجتماعي ف 

ي قامت الحكومة الفلسطينية بتأجيلها 
مرسوم التأجيل، وآثار التأجيل المحتملة عل االنتخابات المحلية، النى

بسبب االنتخابات العامة، مبديا تخوفه وقلقه عل مسار االنتخابات المحلية، ال سيما وأن    2021/ 11/ 13إل  

 إل ما يلي 
ً
 للقانون، مستندا

ً
ق بمرسوم حكومي وفقا

َّ
 :التأجيل لم ُيَوث

ي أحدثتها المراسيم الرئاسية باجراء االنأوال
 عل األجواء االيجابية النى

ً
تخابات، وأثره : انعكاس أثر التأجيل سلبا

عل تفاقم أزمة االنقسام وتعقيد الحالة الداخلية بإضافة عنارص وعناوين جديدة إل الرصاع الداخلي وسياقاته  

ي بلغ عددها  
بانضمام قوى جديدة ال االستقطاب الموجود أصال ومنها مواقف القوائم االنتخابية المرشحة، النى

ي ا  36
ي عير ترشحها عن الرغبة ف 

 .لتغيير وعن عقد اآلمال عل انطالق قطار التغيير الشاملقائمة والنى

 
ً
األطراف  ثانيا بعض  مقاطعة  ممكنات  عل  المحلية  االنتخابات  اجراء  عل  التأجيل  قرار  انعكاس  احتمال   :

ي قاطعت انتخابات دورتير  انتخابيتير   حالسياسية ك
ي قطاع غزة، النى

ركة حماس، القوة القائمة باألمر الواقع ف 

ي   
إل عام    2017و    2012ف  فيها  انتخابات جرت  تاري    خ آخر  يعود  ي 

بعير   2005  –  2004والنى مع األخذ   ،

ي دائرتير  انتخابيتير  )دائرة غزة وخان يونس( منذ عام  
. عالوة   45أي منذ    1976االعتبار عدم اجرائها ف 

ً
عاما

السلبية  األجواء  ضمن  المحلية  االنتخابات  إلجراء  دعوة  أي  قاَبل 
ُ
ت قد  ذلك،  بالرفض    عل  التأجيل  بعد  ما 

 .والتشكيك العام، بسبب عدم ارتباط التأجيل بموعد بديل

 
ً
يعية  عل تأجيل االنتخابات المحلية. حيث قامت الحكومة بتحريك   ثالثا : انعكاس تأجيل االنتخابات التشر

ي    2021موعد االنتخابات المحلية من أيار  
ين الثان  ار الصادر عن وذلك بموجب القر   2021إل  إل شهر تشر

ي  
ي عام    2021/  2/  1الحكومة ف 

ي تم انتخابها ف 
ة القانونية للمجالس النى ، ومن  2017وذلك بعد انقضاء الفيى

ي  
ي ف 
قراره "باستمرار أعمال مجالس الهيئات المحلية واعتبار    2021/ 5/ 10ثم اتخذ مجلس الوزراء الفلسطين 

  عملها امتدادا  للدورة الحالية إل حير  إجراء االنتخ
ً
ابات المحلية"، الذي يشيع من وجهة نظر المنتدى وعيا

ام دورية االنتخابات وتكريس حق   /ات الدستوري والديمقراطي وحول عدم احيى  حول حق المواطنير 
ً
ضبابيا



اكة   الشر بحق  اإلقرار  أساس  عل  والوظيفية  والخدماتية  السياسية  البن   وتجديد  اختيار  ي 
ف  /ات  المواطنير 

 .والتعددية

 
ً
بتطبيق    : رابعا امه  اليى  وعدم  العامة  االنتخابات  قانون  ي 

ف  تبنيه  تم  الذي  للتعديل   
ً
استنادا المنتدى  يخشر 

بواقع   للمرأة  والمركزي حول تخصيص كوتا مضمونة  ي 
الوطن  االنتخابات، من  30قرارالمجلسير   نتائج  ي 

ف   %

ي قانون االنتخابات المحلية، واالستعاضة عن االليى  
تيب وموضعة المرشحات  تكرار عدم تطبيق القرار ف  ام به بيى

ي القوائم االنتخابية، االمر الذي ينتقص  من القرار 
 .ف 

ي االنتخابات خامسا
ي المعمول به ف  بتعديل النظام االنتخانر ح الحكومة الخاص  : يجدد المنتدى رفضه لمقيى

المفتو  والقائمة  ي  النسنر التمثيل  نظام  إل  المغلقة  النسبية  القائمة  نظام  من  عليه  المحلية،  ينطوي  لما  حة، 

 .التعديل من ظلم وإجحاف بحقوق المرأة والمّس بكرامتها عدا عن إجحافه باألقليات واقصائهم عن المشاركة

 :وعل ما سبق فإن المنتدى يطالب بما يلي 

ي و  -
ي شامل بمشاركة المجتمع المدن 

ي سبل تجاوز  نظمات النسوية مال التوجه نحو حوار وطن 
للبحث ف 

يعية، وتهيئة االجواء من أجل إجراء االنتخابات  السلبيات والف  ي احدثها مرسوم الغاء االنتخابات التشر
جوات النى

أن تقوم الحكومة بإصدار مرسوم خاص   ي الضفة الغربية وقطاع غزة عل 
ي القادم ف 

الثان  ين  ي تشر
المحلية ف 

ي بذلك
 .يقض 

ي قانون االنت  -
ي ف  ي  العدول عن التوجه نحو تعديل النظام االنتخانر خابات المحلية وتثبيت النظام االنتخانر

ي  
المعمول به والقائم عل النسبية الكاملة والقائمة المغلقة حرصا عل انسجام النظم االنتخابية المعمول بها ف 

ي برفع نسبة الكوتا النسائية إل  
ي القاض 

ام بتطبيق قرار المجلس الوطن  % من اجمالي  30دولة فلسطير  واالليى 

ي النتيجة حجم المجالس وضم 
 .ان تحققها ف 

 

 

 

 


