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 04-10-1122القاهرة 

 

انطالقا من المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تقتضي اعالء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، 
ية ووفاء لدماء لشهدائنا االبرار، واجالال لمعاناة اسرانا البواسل، وفي سبيل تعزيز الجبهة الفلسطين

الداخلية وصيانة وحماية الوحدة الوطنية، ووحدة شعبنا في الوطن والشتات، ومن اجل المحافظة على 
مكتسبات شعبنا التي حققها من خالل مسيرة كفاحه الطويل، ويقينا بان منجزات وتضحيات شعبنا 

 .الصامد على مدار عقود مضت ال يجب ان تهدرها اية خالفات او صراعات

 6009-9-62ار الوطني الفلسطيني الشامل الذيُ عقد في القاهرة ابتداءً  من وارتباطا بالحو 
بمشاركة مصرية فاعلة ومقدرة، وما تلي ذلك من جلسات حوار متعددة ومكثفة اتسمت بالشفافية 
والمصارحة، والتعمق في مناقشة كافة قضايا العمل الوطني بعقل مفتوح وارادة سياسية، ورغبة حقيقة 

نقسا  السياسي والجررافي والنفسي الذي اضفى سلبياته على كافة ارجاء الوطن في انهاء اال
 .الفلسطيني

وتاكيدا للتوجه الحقيقي نحو الوفاق والمصالحة، والترلب على المعوقات التي تحول دون اعادة وحدة 
النقسا  الوطن والشعب، فقد اتفقت كافة الفصائل والتنظيمات والقوى الفلسطينية على انهاء حالة ا

الفلسطيني الى غير رجعة، وحددت كافة المبادئ واالسس الالزمة لتنفيذ متطلبات ذلك، وتوافقت 
التي مثلت جوهر الخالف واالنقسا ، واصبحت هذه الحلول هي النبراس الذي  على حلول للقضايا

يت  االنطالق  شكل القاعدة الرئيسية لتوقيع اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني في القاهرة، على ان
منها الى آفاق التنفيذ لتنصهر فيها كل الخالفات، وتتآلف معها كل االرادات، ويتحرك الجميع يدا بيد 

 .لبناء الوطن الفلسطيني



ومن اجل انجاح اتفاقية الوفاق الوطني في المرحلة القادمة التي ستعقب عملية التوقيع، فقد وافق 
هذه المرحلة وتوفير المناخ المالئ  لتنفيذ متطلباتها، والتفاعل الجميع على االلتزا  التا  بمقتضيات 

بايجابية مع استحقاقاتها، على ان تتولى لجنة عليا برئاسة مصرية وبمشاركة عربية االشراف 
 .والمتابعة لتنفيذ هذه االتفاقية

ب الذي ادى ، وللجهد الدؤو وفي النهاية يثمن المجتمعون الدور المصري الداع  للقضية الفلسطينية 
الى توقيع اتفاقية الوفاق الوطني بما يتيح اعادة حقيقية لترتيب البيت الفلسطيني كخطوة نحو اقامة 
الدولة الفلسطينية المستقلة، كما يتقد  المجتمعون بكل الشكر والتقدير للدول العربية الداعمة للقضية 

 .الحقيقي الفلسطينية ، وستظل فلسطين ترى ان الدول العربية هي عمقها 

وقد اتفق المجتمعون على ان هذه االتفاقية تتطلب ان تتحول النوايا الحسنة الى برنامج عمل قابل 
للتنفيذ ، ويعاهدون اهلل، ويتعهدون اما  شعبه  في الوطن والشتات، ان يقوموا بتنفيذ كل ما تضمنته 

في اطار من المسؤولية االتفاقية وبذل كل الجهد النجاحها، من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني 
 .وااللتزا 

                                               ---------------- 

 

 منظمة التحرير الفلسطينية :اوال

منظمة التحرير الفلسطينية وفق اسس يت  التراضي عليها بحيث تض  جميع القوى تفعيل وتطوير 
ا ورد في الفقرة الثانية من وثيقة الوفاق الوطني ، وكم 6002والفصائل وفقا التفاق القاهرة مارس 

فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانضما  كل القوى والفصائل  6002يونيو 
اليها وفق اسس ديموقراطية ترسخ مكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا 

مع التريرات على الساحة الفلسطينية، وبما يعزز قدرة منظمة  في اماكن تواجده كافة، بما يتالئ 
التحرير في القيا  والنهوض بمسؤليتها في قيادة شعبنا في الوطن والمنافي وفي تعبئته والدفاع عن 

 .حقوقه الوطنية والسياسية واالنسانية في الدوائر والمحافل والمجاالت الدولية واالقليمية كافة 



 بما يضمن تمثيل( طبقا للتوقيتات المحددة) ة تقتضي تشكيل مجلس وطني جديدان المصلحة الوطني
القوى والفصائل واالحزاب الوطنية واالسالمية جميعها وتجمعات شعبنا في كل مكان والقطاعات 
والمؤسسات والفعاليات والشخصيات كافة، باالنتخابات حيثما امكن ووفقا لمبدأ التمثيل النسبي 

عذر اجراء االنتخابات وفق آليات تضعها اللجنة المنبثقة عن اتفاق القاهرة مارس بالتوافق حيث يت
والحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية اطارًا جبهويًا عريضًا وائتالفًا وطنيًا شاماًل واطارًا  6002

 .جامعًا ومرجعية سياسية عليا للفلسطينيين في الوطن والمنافي

ات بحيث تتزامن مع انتخابات المجلس التشريعي وتجري انتخابات سنو " 4"والية المجلس الوطني 
يه، وبالتوافق في المواقع التي المجلس الوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل وبقانون يتفق عل

 .عذر فيها اجراء انتخاباتيت

لجنة  (6002حسب اعالن القاهرة مارس )تشكل اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية 
 .متخصصة العداد قانون االنتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني ورفعه اليها العتماده

باستكمال ( 6002حسب اعالن القاهرة )تقو  اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية 
 .تشكيلها وعقد اول اجتماع لها فور البدء في تنفيذ االتفاق 

الفلسطينية  المؤسسات والهياكل والمها  لكل من منظمة التحرير تقو  اللجنة بتحديد العالقة بين
والسلطة الوطنية الفلسطينية ، خاصة العالقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وبما يحافظ 

للسلطة الفلسطينية ويضمن عد  االزدواجية بينهما في على مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية 
 .الصالحيات والمسؤوليات

ن انتخاب المجلس الوطني الجديد ومع التأكيد على صالحيات اللجنة التنفيذية وسائر مؤسسات ولحي
 6002المنظمة تقو  اللجنة المكلفة بتطوير منظمة التحرير الفلسطينية حسب اعالن القاهرة 

 -:باستكمال تشكيلها وعقد اول اجتماع لها كاطار قيادي مؤقت وتكون مهامها كالتالي 

 سس واآلليات للمجلس الوطني الفلسطينيوضع اال. 

  معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق. 



 االول في القاهرة لبحث آليات   متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار  وتعقد اجتماعها
 .عملها

 

 االنتخابات: ثانيا
ة والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة يو  االثنين تجري االنتخابات التشريعي

 .ويلتز  الجميع بذلك 6000-2-62الموافق 
تجري انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي الكامل في الوطن 

 .النتخابات التشريعية على اساس النظا  المختلطوالخارج حيثما امكن، بينما تجري ا
 : نتخابات التشريعية بالنظا  المختلط على النحو التالي تت  اال

 52 ( %  قوائ. ) 

 62 ( % دوائر.) 

    6نسبة الحس. % 

  احدى عشر دائرة في الضفة الرربية ، وخمس دوائر في ) الوطن ستة عشر دائرة انتخابية
 (.قطاع غزة

تدابير لضمان اجرائها تجري االنتخابات تحت اشراف عربي ودولي ، مع امكانية اتخاذ كافة ال
 .في ظروف متكافئة ومواتية للجميع، وفي جو من الحرية والنزاهة والشفافية في الضفة والقطاع

- :التوافق على المبادئ العامة التالية

  تهيئة  االجواء الالزمة لتسهيل وانجاح االنتخابات الرئاسية والتشريعية. 

 ع مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بما فيها تجري االنتخابات الرئاسية والتشريعية في جمي
 .القدس

 اء وانجاح االنتخابات في مواعيدهار توفير الضمانات الالزمة الج. 



توقيع ميثاق شرف بين جميع القوى والفعاليات المشاركة في الحوار لضمان اجاء االنتخابات 
 .دوريا بنزاهة وشفافية في مواعيدها

 الية الرقابة على االنتخابات

  من قانون االنتخابات بشأن مراقبة وترطية ( 001)التأكيد على ما ورد في المادة
 .االنتاخابات

 تعزيز الرقابة على االنتخابات بتوسيع المشاركة المحليو والعربية والدولية. 

  في حالة انشاء نظا  الكتروني يت  توفير آليات الرقابة االلكترونية على ان يكون
 .عيار المعتبر في هذا الشأنالتدقيق الورقي هو الم

 تشكيل محكمة قضايا االنتخابات  

وفقًا ألحكا  القانون تشكل محكمة قضايا االنتخابات من رئيس وثمانية قضاة بتنسيب من مجلس 
مجلس القضاء ) القضاء االعلى، ويعلن عنها بمرسو  رئاسي بعد استكمال االجراءات لتشكيله

 .ي وفق القانون وبما ال يمس استقاللية السلطة القضائيةبالتشاور والتوافق الوطن( االعلى

 تشكيل لجنة االنتخابات

عماًل بما جاء في قانون االنتخابات يقو  الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة االنتخابات بناء على 
 .المشاورات التي يقو  بها وعلى تنسيب القوى السياسية والشخصيات الوطنية

                                      ---------------------

 االمن: ثالثا

 مبادئ عامة

 مقدمة



ان شعبنا الفلسطيني ال يزال يعيش مرحلة التحرر الوطني ، لذا فان عمل االجهزة االمنية في الضفة 
 : الرربية وقطاع غزة يجب ان يحقق امن الوطن والمواطن من خالل المبادئ التالية

  ألجهزة االمنية حسب المها  المنوطة بها وفقًا للمصالح الوطنية صياغة القوانين الخاصة با
 .الفلسطينية 

  مرجعية االجهزة االمنية طبقا لقانون الخدمة في قوى االمن الفلسطينية وان تكون تلك
 .االجهزة مهنية وغير فصائلية

 تحديد معايير واسس اعادة بناء وهيكلة وتوحيد االجهزة االمنية. 

 منية تخضع للمسائلة والمحاسبة اما  المجلس التشريعيجميع االجهزة اال. 

  كل ما لدى االجهزة االمنية من معلومات واسرار تخضع لمفهو  وقواعد السرية المعمول بها
 .في اللوائح والقوانين، واي مخالفة لها توقع صاحبها تحت طائلة القانون

 ر االمن اب حق في توفحكافة المقيمين على اراضي السلطة، من مواطنين واجانب ه  اص
 .واآلمان، دون اعتبار للجنس او اللون او الدين

  اي معلومات او تخابر او اعطاء معلومات للعدو تمس الوطن والمواطن الفلسطيني
 .والمقاومة تعتبر خيانة عظمى يعاقب عليها القانون

 تحري  االعتقال السياسي. 

  المقاومة والدفاع عن الوطن والمواطناحترا  االجهزة االمنية لحق الشعب الفلسطيني في. 

  العالقة الخارجية للشؤون االمنية تخضع لقرار سياسي وتنفذ التعليمات السياسية. 

 منية عن التجاذبات والخالفات السياسية بين القوى والفصائل وعد  التجريح ابعاد المؤسسة اال
 .المواطنوالتخوين لهذه المؤسسة واعتبارها ضمان المن واستقرار الوطن و 

 

 معايير واسس اعادة بناء وهيكلة االجهزة االمنية
  التأكيد على ما نص عليه قانون الخدمة لقوى االمن والموافقة على جميع المحظورات الواردة

 (. 94-90من المواد من )في القانون 

  اعتماد المعايير المهنية والوطنية في االنتساب لالجهزة االمنية. 



 قوانين واللوائح الخاصة باالجهزة االمنية بما ينظ  عمل هذه االجهزة، االسراع في انجاز ال
 .وعد  التدخل في االختصاصات

  تحديد وتنظي  التسلسل االداري في صدور االوامر في المؤسسة االمنية بما يكفل هرمية
 .القيادة والسيطرة 

 يحظر اقامة اي تشكيالت عسكرية خارج اطار الهيكل المقرر لكل جهاز. 

 اسب عدد االفراد لكل جهاز مع المها  الموكلة لهتن. 

  مبادئ حقوق  التزا  جميع االجهزة بالقوانين السارية المعمول بها في مناطق السلطة، واحترا
النيابة  -القضاء) االنسان وكرامة المواطنين، والتعاون التا  بين االجهزة ذات العالقة 

وتمكين الهيئات الوطنية ومراكز ( المختلفةالوزارات  -مؤسسات المجتمع المدني -العامة
 .مؤسسات حقوق االنسان من ممارسة عملها للتأكد من الحفاظ على حقوق االنسان

  تخضع االجهزة االمنية وقادتها وعناصرها للمسائلة والرقابة من قبل الهيئات والجهات
 .المسؤولة المخولة ووفق القانون والنظا 

 ألسباب خارج المهمات الوظيفية وبعيدًا عن اللوائح واألنظمة  تجري  وتحري  استخدا  السالح
 .المنصوص عليها

 المحافظة المطلقة على اسرار الدولة والمؤسسة. 

  تباشر األجهزة األمنية عملها وفقًا للقانون وبعيدًا عن التدخالت، ووفق الصالحيات المخولة
 .ما يخد  ذلكلها  في القانون، ومع ضرورة تعزيز القانون والتشريعات ب

  ضرورة االهتما  بالتدريب المحلي والخارجي نظرًا لما للتدريب من اهمية قصوى في صقل
 .المهارات واكتساب الخبرات نحو التطوير المهني

 تستجيب المعايير  الموضوعة الحتياجات الفلسطينيين األمنية في حدوده  السياسية. 

  طة باألجهزة االمنية، وتخضع جميع أوجه تتناسب الموازنة المقررة مع حج  المها  المنو
 .الصرف لمبدأ الرقابة والشفافية

 االلتزا  بالمدد المحددة لقادة األجهزة وفق القانون. 



 اللجنة االمنية العليا واالستيعاب

  تشكيل لجنة امنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بها، تتكون من ضباط مهنيين
لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق اشراف مصري وعربي بالتوافق، وتمارس عملها تحت 

الوطني في الضفة والقطاع، وتكون من بين مهامها رس  السياسات األمنية واالشراف 
 .على تنفيذها

  يت  اعادة بناء وهيكلة األجهزة األمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من
 .الضفة الرربية وقطاع غزة

 إحالة للتقاعد -استيعاب)ضمان الوظيفي لجميع العاملين باألجهزة األمنية التأكيد على حق ال- 
 .....(  -نقل إلى وظائف مدنية

  عنصر من منتسبي األجهزة األمنية السابقة في الشرطة ( ثالثة أالف)تبدأ عملية استيعاب عدد
فاقية الوفاق الوطني واألمن الوطني والدفاع المدني في األجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع ات

حتى إجراء االنتخابات التشريعية وفق آلية يت  التوافق  تدريجياً  العدد يزداد هذا أنمباشرة، على 
 .عليها

 يت  ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خالل دع  مصري وعربي. 
األمن الفلسطينية لسنة  الموافقة على عدد األجهزة األمنية حسب قانون الخدمة المدنية في قوى

 :لتكون على النحو التالي 5002

 قوات األمن لوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. 
  ( األمن الوقائي -الدفاع المدني -الشرطة)قوى األمن الداخلي 
 المخابرات العامة. 
 ( وأي قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن القوى الثالثة)

 منية مهام األجهزة األ

 األمن الوطني

 التعريف



 

األمن الوطني هيئة عسكرية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها تحت قيادة القائد العا ، 
ونها كافة، وفقا ألحكا  القانون واألنظمة ؤ ت الالزمة إلدارة عملها وتنظي  شوهو الذي يصدر القرارا

 . الصادرة بمقتضاه

 

 مهام قوات األمن الوطني 

 لكوارث امين سالمة أراضيها والمشاركة في تعميرها والمساعدة في مواجهة أد وتالة سيادة البحماي
الداخلية، وذلك وفقا للحاالت التي يجوز فيها االستعانة بقوات األمن الوطني في المها  غير 

 . العسكرية
  بقوى األمن تنفيذ اإلحكا  القضائية واألوامر الصادرة عن السلطة ذات االختصاص فيما يتعلق

 .وفق النظا  والقانون العسكري
 حماية الوطن من أي اعتداء خارجي. 
  مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها، وتشترك في التصدي لحاالت

 .الطوارئ المحددة دستوريا
 التمثيل العسكري في السفارات الوطنية في الخارج. 
 

 قوات األمن الداخلي

 التعريف

الداخلي هو هيئة أمنية نظامية، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية  األمن
 .ونهاؤ وتنظي  ش من الداخلي وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة أعمالهاألوبقيادة مدير عا  ا

 

 مهام قوى األمن الداخلي



 حفظ النظا  العا  والحفاظ على اآلداب واألخالق الفاضلة. 
 ية امن المواطن وحقوقه وحرياتها والمؤسسات العامة والخاصةحما. 
 تنفيذ واحترا  القانون. 
 طفاء الحرائق  .القيا  بأعمال الدفاع المدني واإلنقاذ وا 
 مكافحة كافة أعمال وصور التجسس داخل الوطن. 
 المحافظة على الجبهة الداخلية من أي اختراقات أو تهديدات خارجية. 
 ائية أو أي قرارات قانونية صادرة عن السلطة ذات االختصاص وفق ما ينص تنفيذ األحكا  القض

 .عليه القانون
 

 :تتألف قوى األمن الداخلي من األجهزة التالية

 الشرطة

 مهام جهاز الشرطة

 المحافظة على النظا  واألمن وحماية األرواح واألغراض واألموال واآلداب العامة. 
 ا وتعقبها والقبض على مرتكبيها وتقديمه  للعدالةمنع الجرائ ، والعمل على اكتشافه. 
 إدارة مراكز اإلصالح وحراستها. 
   تنفيذ القوانين واألنظمة واألوامر الرسمية، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكا

 .القانون
 مراقبة وتنظي  النقل على الطرق. 
 حماية التجمعات والمسيرات حسب القانون. 
 

 

 األمن الوقائي\داخلياألمن ال

 األمن الوقائي\مها  جهاز األمن الداخلي



 مكافحة األعمال التجسسية داخل أراضي السلطة. 
 متابعة الجرائ  التي تهدد األمن الداخلي للسلطة والعمل على منع وقوعها. 
 االكشف عن الجرائ  التي تستهدف اإلدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والعاملين فيه. 
 توفير المعلومات للقيادة السياسية لالسترشاد بها في التخطيط واتخاذ القرارات. 

 الدفاع المدني

 ( قانون الدفاع المدني الفلسطيني)مهام جهاز الدفاع المدني 

 األمن والحماية

 :التوافق على المها  التالية له

 لية وأثناء السفر للخارجحماية الشخصيات الرسمية والقيادات الحكومية خالل تحركاته  الداخ. 
 توفير الحماية للوفود األجنبية. 
 تامين أماكن اللقاءات واالجتماعات الرسمية. 
 متابعة امن وفحص المركبات التابعة للجهاز والشخصيات . 
 حماية موكب الشخصيات وتحركاته  داخل الوطن . 
 توفير الحماية للشخصيات والزوار في معابر الوطن وتسهيل مهمة السفر. 
 توفير األماكن اآلمنة إليواء الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ. 
 وضع خطط الطوارئ لتنقل واتصاالت الشخصيات والقيادات الحكومية في حالة الطوارئ . 
 

 المخابرات العامة

 تعريف المخابرات العامة

، وتؤدي وظائفها وتباشر المخابرات العامة هيئة أمنية نظامية مستقلة تتبع الرئيس الفلسطيني
اختصاصاته برئاسته وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات الالزمة إلدارة عملها وتنظي  شؤونها 

 .كافة



 

 مهام جهاز المخابرات وفق قانون المخابرات العامة الفلسطينية

 من وسالمة فلسطين للخطر واتخاذأتعرض  اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من أية أعمال 
 .اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبيها وفقا ألحكا  القانون

  الكشف عن األخطار الخارجية التي من شانها المساس باألمن القومي الفلسطيني في مجاالت
 .التجسس والتآمر والتخريب أو أعمال أخرى تهدد وحدة الوطن وآمنه واستقالله ومقدراته

 قة المشابهة لمكافحة أية أعمال تهدد السل  واألمن التعاون المشترك مع أجهزة الدول الصدي
 .المشترك، أو أي من مجاالت األمن الداخلي، شريطة المعاملة بالمثل

 

 عقيدة قوى األمن

  مع إضافة جملة ( 48المادة )تنطلق عقيدة األجهزة األمنية وفق ما نص عليه القانون األساسي
 ".حماية حقوقه المشروعةو "

 

 مرجعية قوى األمن

 تكون مرجعية قوى األمن وفقا ل  ت  االتفاق عليه في مها  األجهزة األمنية . 
 

 مجلس األمن القومي

   ُُيرجع للمجلس التشريعي إلصدار قانون لمجلس األمن القومي الفلسطيني. 
 

 آليات المساعدة العربية لبناء األجهزة األمنية

 تشكيل لجنة لالتصال وتوفير االحتياجات المحددة. 
 جهاز بتحديد احتياجاته وتقد  للجنة يقو  كل. 



  استقبال الوفود األمنية الزائرة بررض تقدي  المساعدة لألجهزة األمنية على أن يكون محكوما
 .بضوابط المهمة وفق جدول زمني محدد

 

 ــــــــــــــــ                               

 

 المصالحة الوطنية: رابعا

 : ةاالتفاق على األهداف التالي

 

 ة السياسية، والعيش المشترك شراكنشر ثقافة التسامح، والمحبة، والمصالحة، وال. 
 عن الفلتان واالنقسا  بالطرق الشرعية والقانونية تحل جميع االنتهاكات التي نجم . 
  ًومعنوياً  وضع برنامج لتعويض المتضررين من االنقسا  والعنف ماديا. 
 رار األحداث المؤسفةوضع األسس واآلليات الكفيلة بمنع تك . 
  ًتأمين الموازنات الالزمة لدع  إنجاح مهمة اللجنة من خالل صندوق وطني يمول عربيا. 
 اإلشراف على المصالحة االجتماعية. 
 تشكيل لجان فرعية في كافة المحافظات. 
 

 آليات ووسائل المصالحة

 عها ومراقبة تنفيذ ذلكالوقف الفوري لكل أشكال التحريض المتبادل واالنتهاكات بمختلف أنوا. 
  ( المدارس، جامعات، تجمعات شعبية)عقد لقاءات جماهيرية موسعة تطال كل قطاعات المجتمع

شراك كافة   الحةمناخ المص وتنظي  حمالت إعالمية هدفها إشاعة والتسامح في المجتمع، وا 
 . المنابر اإلعالمية بما في ذلك المساجد من اجل تحقيق هذا الهدف

  من القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والمستقلين ولجان اإلصالح، في إشراك كل
 . خلق بيئة المصالحة والتسامح والصفح العا 



  االستماع إلى جميع ضحايا العنف الداخلي والفلتان األمني، وتحديد الضرر المادي والمعنوي
 .الذي لحق بالمتضررين وذويه 

 ررينتحديد أسس التعويض المادي للمتض . 
 بحث سبل تفعيل دور القانون في المحاسبة، والتوصيات بذلك لجهات االختصاص . 
 جراء االستقصاءات الالزمة  . الزيارات الميدانية وا 
  المتابعة مع الجهات المعنية ومطالبتها بالحز  في مواقفها لوقف عملية اخذ القانون باليد

 .والمحاسبة الصارمة لمنع كل ذلك
 لرطاء التنظيمي والعشائري والعائلي عن كل من يرتكب االعتداءات على الناس العمل على رفع ا

 .وممتلكاته 
 إصدار ميثاق شرف يؤكد على تحري  االقتتال الداخلي، ووضع آلية متابعة ذلك. 
 القيا  بجوالت عربية لتسهيل مها  لجنة المصالحة، بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
 

 :يتشكيل لجنة المصالحة من اآلت

  (بالتوافق)رئيس اللجنة 
 نائب رئيس 
 أمين سر 
 أمين صندوق 
 األعضاء 
 

 :تشكيل وحدة استشارية للمعالجات القضائية، بالتنسيق مع الجهات المختصة وهي

  وحدة التعبئة واإلعال 
  وحدة الشكاوي والمظال 
 وحدة العالقات العامة 
 وحدة حصر األضرار 
  (القضاء العشائري -القضاء الشرعي -القضاء النظامي)وحدة التوجيه لقضائية 



 

اعتبار أن األفراد الذي لحق به  أذى بمختلف أنواعه أثناء مرحلة المواجهات الداخلية ضحايا 
العنف، وان تتحمل السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولية معالجة قضاياه ، بمتابعة ومشاركة من لجنة 

 .لى الضحاياالمصالحة الوطنية، وينطبق على الجرحى ما ينطبق ع

ل جنائية فردية، يتحمل الجاني وبناء على ذلك فان الذين لحق به  أذى بمختلف أنواعه بسبب أعما
ولية ذلك وتتخذ بحقه اإلجراءات القضائية المالئمة، أما الذين لحق به  أذى بمختلف أنواعه مسؤ 

ولية تحميل المسؤ باألذى مسئوليته، دون على خلفية الصراع السياسي يتحمل التنظي  المتسبب 
 .ركة وطنية من الجميع، وبما يحقق العدالة للمتضررينالألفراد، وتجرى معالجة آثار ذلك بمش

لكل مواطن حق ثابت أو منقول سلب منه ويشكل ملكية له، يجب أن يتقد  إلى لجنة الشكاوي 
 .والمظال  إلعادة حقوقه كاملة

 آليات لجنة المصالحة

 :ل اآلليات التاليةتعمل لجنة المصالحة من خال

  تجتمع اللجنة عقب توقيع اتفاقية الوفاق الوطني لتوزيع المها  بين أعضائها حسب الهيكلية
 .المتفق عليها

 الحصول على مقر مركزي مناسب في مدينة غزة. 
  ًبتشكيل لجان فرعية في المحافظات داخل الضفة وغزة، لمساعدة اللجنة العليا في تنفيذ  البدء فورا

 .مهامها
 تحديد الكادر الوظيفي الضروري لتشكيل وحدات العمل المتفق عليه. 
 للمصالحة والتسامح يمثل انطالقة لعملها، واعالن العمل لميثاق  ياإلسراع في تنظي  مؤتمر شعب

 .الشرف
 تشرع اللجنة فور تشكيلها بممارسة مهامها. 
 لية عالن عن اماكن مقراتها، آنة، واالاالعالن عبر كافة الوسائل االعالمية عن بدء اعمال اللج

 .عملها وتنفيذها



  وضع موازنة ضرورية النجاح اعمالها، وتسعى لتامين هذه الموازنة الضرورية الالزمة من جهة
 .االختصاص

  ترفع اللجنة تقريرها للجهات المختصة للتنفيذ بعد تجميع المعلومات الضرورية المتعلقة
 .الضرار وسبل عالجهابالمواطنين الذين تعرضوا لالنتهاكات وا

 
 ميثاق الشرف الخاص بالمصالحات الوطنية

 "(أ"الملحق )ت  االتفاق على ميثاق شرف خاص بالمصالحة الوطنية الفلسطينية 

 

 اللجنة المشتركة: خامسا

 لتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني

 تشكيل اللجنة 

قلين تسمى كل من فتح من حركتي فتح وحماس والفصائل والمست( عضوا 61)تتشكل اللجنة من 
مرسوما رئاسيا بتشكيلها بعد التوافق على " محمود عباس"ويصدر السيد الرئيس ( اعضاء 4)وحماس 
 .اعضائها

 مرجعية اللجنة

هو مرجعية اللجنة بصفته رئيس منظمة التحرير " ابو مازن"الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
 . الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 االطار القانوني للجنة

ون اللجنة اطار تنسيقي ليست لديها اية التزامات او استحقاقات سياسية، وتبدأ عملها فور توقيع تك
اتفاقية الوفاق الوطني، وينتهي عملها في اعقاب اجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس 

 .الوطني وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة



 مهام اللجنة

في الوطن من خالل التعامل مع  االلجنة المشتركة تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني المقرر تطبيقه تتولى
 : الجهات المعنية المختلفة، بما في ذلك اآلتي

 تهيئة االجواء الجراء االنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني. 
 االشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية الفلسطينية. 
 تابعة عمليات اعادة االعمار في قطاع غزةم. 
 

 توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة والقطاع

لسلطة الوطنية في الضفة الرربية وقطاع غزة بالتنسيق مع جهات االختصاص ايت  توحيد مؤسسات 
لنتائج  وتنفيذاً  في ذلك على مبدأ الشراكة والتوافق الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية، انسجاماً  معتمدةً 

 .معايير ونتائج عمل اللجنة االدارية القانونية ومقررات اتفاقية الوفاق الوطني، وخاصةً 

 

 تسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات األهلية

 68صودرت لما كانت عليه، قبل غلقت أو ُ إعادة أوضاع الجمعيات والمؤسسات األهلية التي أُ 
ة فور توقيع اتفاقية الوفاق الوطني، والعمل على في الضفة الرربية وقطاع غز  5002حزيران عا  

 .اعادة ممتلكاتها وتعويضها عن خسائرها نتيجة ذلك

 .5002 نحزيرا 68تسوية اوضاع الجمعيات والمؤسسات االهلية وفقا للقوانين المعمول بها قبل 

 .لقانونمعالجة وتسوية اوضاع الموظفين المنتدبين للعمل بالجمعيات والمؤسسات االهلية حسب ا

 .ال يجوز مصادرة اموال الجمعيات او المؤسسات اال بقرار قضائي

 



 معالجة القضايا المدنية والمشاكل اإلدارية الناجمة عن االنقسام

بحل مشاكل العاملين ( 5002حزيران  68بعد )ان معالجة القضايا المدنية التي نتجت عن االنقسا  
المؤسسات الحكومية والدستورية، والحفاظ على استقالل الذين تضرروا من االنقسا  واستعادة وحدة 

ت الصلة والتوافق القضاء، وعودة العمل في هذه المؤسسات وفقا للقانون االساسي والقوانين ذا
ثار التي ترتبت على القرارات التي صدرت بعد هذا التاريخ، ركيزة أساسية إلنهاء الوطني، وحل اآل

 . ة وتثبيتهااالنقسا  ولتحقيق الوحدة الوطني

تشمل هذه القضايا تعيينات الموظفين وترقياته  والفصل ووقف الراتب والتنقالت في المؤسسات 
 .واالدارات الحكومية، والمراسي  والقرارات الرئاسية والحكومية المختلف عليها ذات الصلة

 

ن بدراسة قومو ين يراء اداريين وخبراء قانويين متخصصل لجنة ادارية قانونية تجمع بين خبيتشك
مالها للجهات التنفيذية المختصة واقتراح سبل معالجتها، وتقد  اللجنة نتائج اع القضايا المذكورة اعاله

القانون االساسي ى اساس التي تقو  بتنفيذها عل -صاه اربعة اشهر من بدء تشكيلهافي موعد اق-
 . والقوانين ذات الصلة

 : ئ التاليةبادللجنة بعملها وفقا لالسس والمتقو  هذه ا

   وبالقوانين واالنظمة واللوائح ذات الصلة المقرة 5002االلتزا  بالقانون االساسي المعدل للعا ،
 .5002حزيران  68قبل 

 وق االفراد الذين تحقيق العدالة واالنصاف دون التمييز بين المواطنيين وعد  االجحاف بحق
 .نقسا تضرروا نتيجة لال

 البناء الشعب الفلسطيني في مؤسسات السلطة وعلى اساس الكفاءة  التاكيد على مبدأ الشراكة
 .والموائمة بين الموظف والوظيفة التي يرشح لشرلها

  مراعاة االمكانيات والمواد المالية المتاحة وانعكاسها على الموازنة العامة، وعلى الهياكل االدارية
بما يعالج التضخ  الوظيفي في و والتنظيمية للمؤسسات الحكومية وسياسات التوظيف المقرة، 

 . المؤسسات الحكومية



تشكيل لجنة قانونية مختصة بصالحيات تتشكل من مجموعة قضاة مشهود له  بالكفاءة والنزاهة 
تفصل في المظال  والشكاوى والتظلمات التي يرفعها األفراد والمؤسسات والهيئات لالعتراض على اي 

األفراد والمؤسسات والهيئات في اللجوء الى القضاء قرارات صدرت بحقه ، دون االجحاف بحق 
 .حسب القانون

تتبع جميع الهيئات والسلطات مرجعيتها التي يحددها القانون االساسي وفق القانون الذي ينظ  
 .عملها، وتصوب اوضاعها وفق القوانين المعمول بها بما ال يتعارض مع القانون االساسي

 5002-1-68الضفة وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عمله  قبل عودة جميع الموظفين المدنيين ب
الى وظائفه ، بما في ذلك المفصولين والمتريبيين على خلفية األنقسا  مع الحفاظ على كامل حقوقه  
وسحب والراء قرارات الفصل، ويكون ذلك فور بدء تنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق 

 .ها اللجنة االدارية القانونية المشكلة وخالل المدة المقررة لعملهااآللية التي ستوصى ب
االلتزا  بعد  القيا  باية تعديالت او تعيينات جديدة لحين انتهاء عمل اللجنة االدارية القانونية 

 .المشكلة بموجب هذه االتفاقية
                                  ------------------

 المعتقلون: سادسا
في اطار التوافق على ضرورة حل مشكلة المعتقلين من كل الفصائل الفلسطينية ، وتأكيدا لمبادئ 

فقد ت  االتفاق على حل هذه  اجراءات قضائية،دون  اوتحري  االعتقال على خلفية االنتماء السياسي 
 : المشكلة من خالل اآلليات المحددة التالية

  ائ  المعتقلين طبقا آلخر موقف، ويت  تسلي  تقو  كل من حركتي فتح وحماس بتحديد قو
تثبيت األعداد ) نسخة منها بعد التحقق منها ( يتفق عليها)مصر ومؤسسة حقوقية 

 .قبل توقيع اتفاقية الوفاق الوطني( واألسماء
 يقو  كل طرف باألفراج عن المعتقلين الموجودين لديه من كافة الفصائل فور توقيع األتفاقية. 
 ة االفراج عن المعتقلين، يقو  كل طرف  بتسلي  مصر قائمة تتضمن اسماء في اعقاب عملي

اولئك المعتقلين المتعذر االفراج عنه  وحيثيات عد  االفراج عنه ، ورفع تقارير بالموقف 
 .لقيادتي فتح وحماس

  ًبعد توقيع االتفاقية تستمر الجهود المبذولة بمشاركة مصرية الغالق ملف االعتقاالت نهائيا. 
                  -----------------------------

 



 

 ميثاق الشرف للمصالحة الوطنية الفلسطينية

تاريخه الطويل شخصيته الوطنية من خالل ما قدمه من قوافل الشهداء  جسد الشعب الفلسطيني عبر
اآلن  والجرحى والمعتقلين دفاعًا عن ارضه وقضيته ومقدساته، فشعبنا الذي استحق كل تقدير يعيش

 .ظروفًا بالرة الصعوبة

وتقديراً  منا لتلك الظروف ،وايمانًا بضرورة وجود جبهة داخلية متماسكة نسعى من خاللها لتحقيق 
اهداف شعبنا، والدفاع عن حقوقه وتحرير ارضنا واستعادة حقوقنا، ونظرًا لآلثار السلبية التي اوجدتها 

ية المنبثقة عن مؤتمر الحوار الفلسطيني اتفقنا على حالة االنقسا ، فاننا في لجنة المصالحة الوطن
 .العمل وااللتزا  ببنود ميثاق الشرف هذا

وعالج تداعيته، ولحماية جبهتنا الداخلية ومنعًا لتكرار  وتاكيدًا على رغبتنا في انهاء حالة االنقسا 
 : األحداث المؤسفة يتضمن ميثاق الشرف المبادئ التالية

 قتتال الداخلي والبعد عن الصدا  المسلح مهما كانت األسباب ومهما التأكيد على حرمة اال
 .بلرت حدة الخالفات

  التأكيد على المبدأ العا  الذي اصطلح الفلسطينيون عليه طوال الوقت، وهو ان الحوار يجب
 .ان يظل الوسيلة الوحيدة للتخاطب بينه ، وحل الخالفات التي تنشأ بينه 

 اردات والمالحقات على خلفية االنتماء السياسيتحري  االعتقال ووقف المط. 

 ال يجوز اعتقال اي فرد دون وجود اوامر قضائية او اذن من النيابة. 

 منع اللجوء للتعذيب في حالة االعتقال وضرورة احترا  حقوق المعتقل وعد  اهانته. 

 تمكين المته  من الدفاع عن نفسه وتوفير كافة الوسائل القانونية له. 

 ل اشكال االعتداء على االرادة والممتلكاتتحري  ك. 



 رفع الرطاء التنظيمي والعائلي والعشائري على كل فرد يتجاوز القانون واالعراض. 

 احترا  استقاللية القضاء وقرارته وعد  التدخل فيه وابعاده عن اي تجاذبات سياسية وحزبية. 

 ن اما  القانونو يع متساو ضرورة احترا  القوانين المعمول بها، والتأكيد على ان الجم. 

 صون الحريات العامة والخاصة لألفراد والجماعات. 

 التاكيد على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي. 

 التاكيد على منع اي شكل من اشكال التحريض االعالمي والمجتمعي. 

 التاكيد على الشراكة السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة. 

 لمقاومة والتصدي لالحتالل والعدوانحق الشعب الفلسطيني في ا. 

  الحفاظ على المقاومة وسالحها في مواجهة المحتل وعد  الزج به في الصراعات العائلية
 .والعشائرية والفصائلية

 ضمان حق العمل للجميع على اساس الكفاءة والمهنية. 

 رفض سياسة الفصل واالقصاء الوظيفي وقطع الرواتب بسبب االنتماء السياسي. 

نا اذ نقد  هذه الوثيقة هدية لشعبنا فاننا ندعو اهلل سبحانه وتعالى ان يوفق شعبنا وقياداته ان
 .للحفاظ على وحدته والدفاع عن حقوقه

 التحية لشهدائنا االبرار

 الحرية السرانا االبطال

 الشفاء العاجل لجرحانا

 لجنة المصالحة الوطنية المنبثقة



 عن مؤتمر الحوار الفلسطيني                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 محضر اجتماع

 بشأن التفاهمات حول المصالحة الوطنية الفلسطينية

 

 

 

 القضايا لبحث ،65/4/6000 يو  بالقاهرة وحماس فتح" حركتي وفدا اجتمع مصرية رعاية تحت
 الوفاق باتفاقية ورد بما الخاصة المالحظات رأسها وعلى لمصالحة،ا وتحقيق االنقسا  بإنهاء الخاصة
 .6009 لعا  الفلسطيني الوطني

 



 ملزمة المباحثات خالل المالحظات هذه بشأن تمت التي التفاهمات تكون أن على الطرفان اتفق
 .الفلسطيني الوطني الوفاق اتفاق تطبيق عند للطرفين

 

 :اآلتي في وحماس فتح حركتا عليها اتفقت التي التفاهمات تتمثل

  االنتخابات. 0

 : االنتخابات لجنة •

 مع باالتفاق المركزية االنتخابات لجنة أعضاء أسماء تحديد على وحماس، فتح الطرفان، اتفق
 .اللجنة هذه بتشكيل مرسوًما ليصدر للرئيس ترفع أن على الفلسطينية، الفصائل

 

 :االنتخابات محكمة •

 محكمة لعضوية القضاة من( 06) عن يزيد ال ما ترشيح على وحماس، فتح الطرفان، اتفق
 لتشكيلها الالزمة القانونية اإلجراءات التخاذ الفلسطيني الرئيس إلى ترفع أن على االنتخابات،

 .الفلسطينية الفصائل مع باالتفاق

 

 : االنتخابات توقيت •

 توقيع تاريخ من عا  بعد متزامنة فلسطينيال الوطني والمجلس والرئاسية التشريعية االنتخابات تجري
 .الفلسطينية والقوى الفصائل جانب من الوطني، الوفاق اتفاقية

 

 :الفلسطينية التحرير منظمة. 6



 للتعطيل، قابلة غير المؤقت القيادي اإلطار وقرارات مها  تكون أن على وحماس فتح حركتا اتفقت
 .الفلسطينية التحرير لمنظمة ةالتنفيذي اللجنة صالحيات مع يتعارض ال وبما

 

 :األمن. 1

 وتتكون بشأنها مرسوما الفلسطيني الرئيس يصدر التي العليا األمنية اللجنة تشكيل أن على التأكيد
 .بالتوافق تكون مهنيين ضباط من

 

 الحكومة. 4

 :الحكومة تشكيل •

 .بالتوافق والوزراء زراءالو  رئيس وتعيين الفلسطينية الحكومة تشكيل على وحماس فتح حركتا اتفقت

 

 :الحكومة مهام •

 .الفلسطيني الوطني والمجلس والتشريعية الرئاسية االنتخابات إلجراء األجواء تهيئة( 0

 .االنقسا  حالة عن الناتجة الفلسطينية الداخلية المصالحة قضايا معالجة علي اإلشراف( 6

نهاء غزة قطاع إعمار إعادة عمليات متابعة( 1  .الحصار وا 

 .الفلسطيني الوطني الوفاق اتفاقية في ورد ما تنفيذ متابعة( 4

 .االنقسا  عن الناجمة اإلدارية والمشاكل المدنية القضايا معالجة( 2

 .والقدس غزة وقطاع الرربية بالضفة الوطنية السلطة مؤسسات توحيد( 2

 .والخيرية األهلية والمؤسسات الجمعيات أوضاع تسوية( 5



 

 :شريعيالت المجلس. 2

 .األساسي القانون حسب الفلسطيني التشريعي المجلس تفعيل على الطرفان اتفق

 حركة فتح                                                       حركة حماس

 عزا  االحمد                                                     موسى ابو مرزوق

 

 


