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 نقاط محور�ة

 للفصائل واألحزاب الفلسطین�ة خالل اجتماعهم القادم في  موجهةمطالب 

 8/2/2021القاهرة بتار�خ 

المتعلق �إجراء    التطورات األخیرة والمتعلقة �االنتخا�اتشكلت   الرئاسي  المرسوم  الرئ�س محمود ع�اس  على ضوء إصدار 

، واستعداد مختلف األط�اف الفلسطین�ة 2007) للعام  1االنتخا�ات العامة، وما رافقه من تعدیالت على قرار �قانون رقم (

د ی راطي للمجتمع الفلسطیني وتجدلعودة المجال الد�مق  فرصة  للمشار�ة في االنتخا�ات المزمع عقدها بدءًا من أ�ار المقبل،

الحقوق�ة   و�الم�ادئ  �الق�م الد�مقراط�ة �أساس لبناء الدولة الفلسطین�ةالتزامًا  �ما تعتبر    .  الشرع�ة للنظام الس�اسي الفلسطیني

 .وث�قة االستقالل الفلسطین�ة والقانون األساسي المعدلالوطن�ة المتضمنة في 

وعل�ه وفي ظل الحوار األخیر الذي رعته مؤسسة مفتاح والذي تضمن مشار�ات المجتمع المدني والفصائل واألحزاب الفلسطین�ة 

القضا�ا المرت�طة �االنتخا�ات والتأكید على ضرورة حضور القضا�ا المحور�ة   تم نقاشوالشخص�ات االعت�ار�ة والس�اس�ة،  

اجتماع القاهرة المزمع عقده لألمناء العامین للفصائل واألحزاب الفلسطین�ة استنادًا إلى    واألساس�ة التال�ة للتوافق علیها في

 وفقًا لما یلي: مجموعة الق�م والم�ادئ الدستور�ة التي وردت في وث�قة االستقالل الفلسطیني والقانون األساسي المعدل، 

 أوال: تمثیل النساء والش�اب  

ل النساء والش�اب، خاصة ما تعلق منها بوضع النساء والش�اب في مواقع متقدمة  إلزام األحزاب والفصائل �شأن تمثی -

التمثیل �حده األدنى وهو   المشتر�ة    %.30من قوائمها االنتخاب�ة، و�ما �حقق نس�ة  القوائم  النقاش حول  ورّ�ز 

على االقل �عضو امرأة    40وتمثیل النساء فیها �شكل �ضمن حضور النساء في المجلس التشر�عي القادم بتمثیل  

 مجلس تشر�عي. 

 قصاء إون دثان�ًا: ضمانات المشار�ة �الترشح للجم�ع 

تخف�ف شروط المشار�ة في الترشح لفئات معینة �حیث �سمح لجم�ع المكونات �المشار�ة دون اشتراط ذلك بتقد�م  -

ما نّص عل�ه قانون االنتخاب، واالستعاضة ل  والموافقة علیها و�رفاقها ضمن طلب الترشح وفقاً   االستقالة من الوظ�فة

وفي حال الفوز یتم التقدم �االستقالة تجن�ًا لتضارب المصالح عن ذلك �الخروج في إجازة من الوظ�فة بدون راتب  

 یتم تنظ�مها من خالل اإلجراءات الفن�ة للجنة االنتخا�ات المر�ز�ة. 
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 للسلطة القضائ�ة.  محكمة االنتخا�اتمرجع�ة قضا�ا لثًا: ثا

من خالل القنوات الدستور�ة یتم اخت�ارهم    ، وأنالخاصة �محكمة االنتخا�ات  القضاة  لجنة  رفض المحاصصة في اعتماد -

 .المرت�طة �السلطة القضائ�ة و�ما �شمل تمثیل النساء فیها

المحكمة  والتأكید على   - أن تشكل هذه  االنتخا�ات  ق وجوب  تتمكن لجنة  الجاري حتى  الخامس عشر من ش�اط  بل 

 المر�ز�ة من نشر سجلها للناخبین لغرض تقد�م االعتراضات عل�ه. 

  (مع   عن الرئ�س بناء على تنسیب من رئ�س مجلس القضاء األعلى  تشكل المحكمة وفق القانون �مرسوم �صدر -

 . ة تعیینه)التحفظ على طر�ق استمرار

التوافق على قض�ة األمن في غزة والضفة الغر��ة وهي من القضا�ا التي تستدعي   تشكیل المحكمة س�ساهم في   -

 أ�ضًا توافقًا خاصة ف�ما یتعلق �األحكام القضائ�ة في جناحي الوطن.

 را�عًا: التأكید على دور�ة االنتخا�ات �خ�ار د�مقراطي أصیل لدى الشعب الفلسطیني 

ساس لبناء الدولة الفلسطین�ة وضمان انتظام دور�ة االنتخا�ات وتوس�ع دوائر األ  �اعت�ارها  راط�ةقم �الق�م الد�مااللتزا -

  لتداول السلمي للسلطة.اأساس ونها راط�ة ونتائجها �قالمشار�ة فیها، واحترام العمل�ة الد�م

تعز�ز ثقة المواطنین ، وذلك لوطن�ة جامعةما هي وحدة  التأكید على أن الوحدة الوطن�ة ل�ست وحدة فصائل فقط، إن -

 .لمؤسسات الوطن�ةوالجیل الجدید �ا 

 الشفاف�ة في مشار�ة مخرجات حوار القاهرة خامسًا: 

 �مخرجات حوار القاهرة.    المجتمع المدنيجم�ع مكونات المجتمع الفلسطیني، �من فیهم مؤسسات اشراك ضرورة  -

 


