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قرار الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا حول طلب املجلس الوطني
الفلسطيني لالنضامم بصفة رشيك من أجل الدميوقراطية( 265نص مرتجم
عن األصل)
(األقواس املسننة يف هذه الوثيقة ،وما بداخلها من إيضاحات ،هي من إعداد
املصدر األصيل)
 4ترشين األول /أكتوبر 2011

طبعة مؤقتة
طلب صفة رشيك من أجل الدميقراطية لدى الجمعية الربملانية مقدم من املجلس الوطني
الفلسطيني
القرار )2011( 1830
 .1باعتامدها القرار  )2009( 1680بشأن إحراز صفة “رشيك من أجل الدميقراطية” لدى الجمعية
الربملانية ،قررت الجمعية الربملانية إقرار صفة جديدة للتعاون املؤسيس مع برملانات الدول غري
األعضاء يف املناطق املجاورة الراغبني يف االستفادة من خربة الجمعية يف بناء الدميقراطية واملشاركة يف
النقاش السيايس حول التحديات الشائعة التي تتجاوز الحدود األوروبية .ودخلت املادة  60الجديدة
من نظام الجمعية الداخيل حيز التنفيذ يف كانون األول  ،2010محددةً الرشوط والطرق ملنح صفة
كهذه ،مبا يف ذلك االلتزامات السياسية الرسمية التي يجب عىل الربملان املعني القيام بها.
 .2تعترب الجمعية أنه من خالل اإلشارة الرصيحة الواردة يف القرار  )2009( 1680إىل أحقية
املجلس الترشيعي الفلسطيني لطلب صفة “رشيك من أجل الدميقراطية” ،فإن ذلك يعني ضمناً عدم
اعتامد منح هذه الصفة عىل وجود اعرتاف بالدولة الفلسطينية.
 .3يف أيلول  ،2009كان رئيس املجلس الوطني الفلسطيني ( )PNCقد أعرب بالفعل عن اهتاممه
بالحصول عىل هذه الصفة ،وبعد قرار الجمعية بقبول طلبات كهذه يف ترشين األول  ،2010ب ّلغ رئيس
املجلس الوطني الفلسطيني عن طلب رسمي من املجلس ملنحه صفة “رشيك من أجل الدميقراطية”
لدى الجمعية الربملانية للمجلس األورويب ،بتاريخ  3نوفمرب عام .2010
 .4تشري الجمعية إىل أن رئيس املجلس الوطني الفلسطيني ،ومتاشياً مع الرشوط الواردة يف
املادة  2.60من النظام الداخيل ،أكد مجدداً عىل أن “املجلس الوطني الفلسطيني يلتزم بنفس القيم
التي يؤمن بها املجلس األورويب ،تحديداً التعددية ،والدميقراطية القامئة عىل املساواة بني الجنسني،
وسيادة القانون ،واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية” ،ويلزم نفسه بالتايل:
“ .1.4استمرار الجهود املبذولة [من قبل املجلس] لرفع مستوى الوعي لدى السلطات العامة
والالعبني الرئيسيني يف السياسة واملجتمع املدين برضورة إحراز تقدم يف مناقشة القضايا املتعلقة
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بإلغاء عقوبة اإلعدام وتشجيع السلطات املعنية عىل الحفاظ عىل التجميد الحاصل فعلياً لتنفيذ هذه
العقوبة منذ عام ”2005؛
“ .2.4االستفادة الكاملة ،ضمن عمل [املجلس] املؤسيس والترشيعي ،من تجربة الجمعية الربملانية
للمجلس األورويب ،فضالً عن خربة اللجنة األوروبية للدميقراطية من خالل القانون (لجنة البندقية)،
آخذين بعني االعتبار أن السلطة الوطنية الفلسطينية لديها صفة مراقب لدى لجنة البندقية”؛
“ .3.4االستمرار بالجهود [من قبل املجلس] لتهيئة الظروف املواتية إلجراء انتخابات حرة ونزيهة
وشفافة وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة”؛
“ .4.4تشجيع املشاركة املتساوية للمرأة والرجل يف الحياة العامة والسياسية”.
“ .5.4تشجيع السلطات املختصة يف السلطة الوطنية الفلسطينية عىل اإلقرار باالتفاقات الجزئية
ملجلس أوروبا واملعاهدات ذات الصلة ،والتي ميكن للدول غري األعضاء التوقيع والتصديق عليها،
وخاصة تلك التي تتعامل مع قضايا حقوق اإلنسان وسيادة القانون والدميقراطية”؛
“ .6.4إبالغ الجمعية [من قبل املجلس] بصورة منتظمة عن حالة التقدم املحرز يف تنفيذ مبادئ
مجلس أوروبا”.
 .5بالتايل َتعترب الجمعية أن طلب املجلس الوطني الفلسطيني يفي بجميع الرشوط الرسمية
املنصوص عليها يف نظامها الداخيل.
 .6تقر الجمعية أن املجتمع الفلسطيني عىل كافة املستويات —األحزاب السياسية والنقابات
ومنظامت حقوق اإلنسان واملنظامت النسائية والجامعات والطوائف الدينية وغريها— لديه آمال
كبرية بأن يصبح املجلس الوطني الفلسطيني رشيكاً من أجل الدميقراطية لدى الجمعية الربملانية
ملجلس أوروبا .فالحصول عىل هذه املرتبة يعترب حافزاً مهامً ملواصلة تطوير الدميقراطية ،وسيادة
القانون وحامية حقوق اإلنسان يف األرايض الفلسطينية.
 .7تشري الجمعية بأن كالً من االنتخابات الرئاسية عام  2005واالنتخابات الربملانية عام  2006يف
األرايض الفلسطينية متت مراقبتها من قبل الجمعية واعتربتها حرة ونزيهة .كام تشري الجمعية أيضاً
أنه من املتوقع إجراء انتخابات جديدة للرئاسة والربملان قبل حزيران .2012
 .8تشري الجمعية أن هناك تقدماً كبرياً يتم إحرازه يف األرايض الفلسطينية التي تقع تحت سلطة
السلطة الوطنية الفلسطينية هدفه تطوير نظام قضايئ مستقل ومحاربة الفساد بشكل فعال يخدم
الشفافية العامة.
 .9إن مواصلة تطوير القيم األساسية التي يقر بها مجلس أوروبا يف األرايض الفلسطينية تقف
دونها العقبة الكبرية املتمثلة بكون الجزء األكرب من هذه األرايض ال يزال تحت االحتالل العسكري
اإلرسائييل .وإن أي تقدم يتم إحرازه يف سبيل إيجاد حل سلمي للرصاع اإلرسائييل الفلسطيني من
شأنه خلق العديد من الفرص يف األرايض الفلسطينية لتطوير وتعزيز الدميقراطية ،وسيادة القانون
وحامية حقوق اإلنسان.
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 .10يف الوقت الذي تعرب فيه الشعوب يف عدد من الدول العربية واملتوسطية بوضوح عن
رغبتهم يف التمتع بالحقوق السياسية واالجتامعية األساسية ،ترى الجمعية أنه من املهم أن يستمر
الفلسطينيون ،بوجود املؤسسات السياسية الناشئة ،بالتقدم بثبات عىل طريق التحول الدميقراطي.
 .11ترحب الجمعية بالتزام املجلس الوطني الفلسطيني باإلصالحات الدستورية واملؤسسية
والسياسية والقانونية العميقة ،وتشجع السلطات الوطنية عىل االستفادة الكاملة من خربة مجلس
أوروبا وتعزيز معايري املجلس وااللتزام بها عند تنفيذ هذه اإلصالحات .كام ترحب باإلعالن عن
املصالحة بني املسؤولني يف الضفة الغربية وقطاع غزة .وتعترب أن صفة “الرشيك من أجل الدميقراطية”
توفر اإلطار املناسب ملشاركة املجلس الوطني الفلسطيني بشكل أكرب يف عملية اإلصالحات.
 .12استناداً إىل هذه الخلفية ،ترى الجمعية أن القضايا املحددة التالية تعترب ذات أهمية
جوهرية لتعزيز الدميقراطية وسيادة القانون واحرتام حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف األرايض
الفلسطينية:
 .1.12اإلبرام الرسيع ملفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية وتحديد مواعيد مقبولة من قبل
الجميع لالنتخابات الرئاسية والربملانية واملحلية؛
 .2.12أن يتم إجراء هذه االنتخابات وفقاً للمعايري الدولية ذات الصلة يف جميع األرايض
الفلسطينية؛
 .3.12اتخاذ خطوات محددة وملموسة للعمل عىل تلبية ثالث مناشدات قامت بها اللجنة
الرباعية :االمتناع عن العنف؛ االعرتاف بحق دولة إرسائيل يف الوجود؛ االلتزام بجميع االتفاقات
املوقعة من قبل املسؤولني الفلسطينيني يف السنوات األخرية؛
 .4.12إصالح هيكل املجلس الوطني الفلسطيني بحيث يصبح هيئة منتخبة دميقراطياً إىل أكرب
حد ممكن؛
 .5.12العمل بنشاط عىل تعزيز تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف الحياة السياسية والعامة؛
مكافحة جميع أشكال التمييز (يف القانون واملامرسة العملية) القائم عىل نوع الجنس؛ ضامن املساواة
الفعلية بني النساء والرجال ،مبا يف ذلك األمور املتعلقة بالزواج والطالق وتعدد الزوجات واملرياث،
وعند الرضورة ،الرشوع يف عملية مراجعة ترشيعية؛ مكافحة جميع أشكال العنف القائم عىل نوع
الجنس؛
 .6.12إلغاء عقوبة اإلعدام املنصوص عليها يف قانون العقوبات ،والذهاب إىل ما هو أبعد من
التجميد الحاصل فعلياً لتنفيذ أحكام اإلعدام ،والذي بدء العمل به ،عىل األقل يف الضفة الغربية،
منذ عام 2005؛
 .7.12الرفض الرصيح الستخدام االرهاب ومكافحته بفاعلية مع اتخاذ تدابري تحرتم حقوق
اإلنسان وسيادة القانون؛
 .8.12اإلفراج عن الجندي جلعاد شاليط؛
 .9.12إنهاء كافة أشكال التهريب غري املرشوع لألسلحة إىل قطاع غزة والضفة الغربية؛
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 .10.12االلتزام والتنفيذ الفعال للصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،مبا يف ذلك التعاون
الكامل مع آليات األمم املتحدة الخاصة وتنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل لألمم املتحدة.
 .11.12ضامن حرية وتعددية وسائل اإلعالم.
 .12.12استئصال ومنع التعذيب واملعاملة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة لألشخاص املحرومني
من حريتهم؛ مكافحة اإلفالت من العقاب عىل جرائم التعذيب وسوء املعاملة؛
 .13.12تحسني ظروف االعتقال ،وذلك متاشياً مع القواعد واملعايري ذات الصلة بالسجن
لألمم املتحدة؛ فالظروف التي يعيش فيها الجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط بالتحديد منذ عام 2006
غري مقبولة؛
 .14.12مكافحة العنرصية وكراهية األجانب وجميع أشكال التمييز؛
 .15.12محاربة الفساد؛
 .16.12تعزيز الدميقراطية املحلية واإلقليمية؛
 .17.12ضامن االحرتام الكامل لحرية الضمري والدين واملعتقد ،مبا يف ذلك الحق يف تغيري الدين.
 .18.12ضامن وتعزيز حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي.
 .13تنتظر الجمعية أن تقر السلطة الوطنية الفلسطينية يف الوقت املناسب مبعاهدات
مجلس أوروبا واتفاقاته الجزئية ذات الصلة ،وال سيام تلك التي تعنى بحقوق اإلنسان وقضايا سيادة
القانون والدميقراطية ،وذلك مبوجب االلتزامات الواردة يف الكتاب ا ُملرسل بتاريخ  3ترشين الثاين
 2010من رئيس املجلس الوطني الفلسطيني.
 .14تدعو الجمعية املجلس الوطني الفلسطيني إىل تعزيز مساهمته يف حل الرصاع
اإلرسائييل – الفلسطيني ،وفقاً للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس األمن التابع لألمم املتحدة،
وكام هو مؤكد عليه يف قرارات الجمعية ذات الصلة أيضاً.
 .15عالوة عىل ذلك ،تنتظر الجمعية من الفلسطينيني أن يسعوا للتوصل إىل تسوية للنزاعات
الدولية بالوسائل السلمية وفقاً مليثاق األمم املتحدة.
 .16وإذ تشري الجمعية إىل أن املجلس الوطني الفلسطيني قد أكد عزمه عىل العمل من أجل
ضامن التنفيذ الكامل لاللتزامات السياسية الواردة يف املادة  2.60من النظام الداخيل كام تم اإلقرار
عليه من قبل رئيس املجلس يف خطابه بتاريخ  3ترشين الثاين  ،2010فقد قررت:
 .1.16منح صفة رشيك من أجل الدميقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني اعتباراً من لحظة
اتخاذ هذا القرار؛
 .2.16دعوة املجلس الوطني الفلسطيني لتعيني عدد من أعضائه املنتخبني دميقراطياً كوفد
“رشيك من أجل الدميقراطية” يتألف من ثالثة ممثلني وثالثة نواب عنهم وفقاً للامدة  4.60من نظام
الجمعية الداخيل.
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 .17ترى الجمعية أن امليض قدماً باإلصالحات هو الهدف الرئييس للرشاكة من أجل الدميقراطية
وينبغي أن تشكل مؤرشاً لتقييم كفاءة هذه الرشاكة.
 .18بناء عىل ذلك تقرر الجمعية استعراض حالة التقدم املحرز يف تنفيذ االلتزامات السياسية التي
يقوم بها املجلس الوطني الفلسطيني ،وتقييم حالة التحسن املتعلقة بالقضايا املحددة املذكورة يف
الفقرة  12أعاله ،يف موعد ال يتجاوز السنتني من تاريخ اتخاذ هذا القرار.
 .19تؤكد الجمعية عىل أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها حجر الزاوية للدميقراطية
الحقيقية .وبالتايل ،فإنها تتوقع أن تتم دعوتها ملراقبة االنتخابات الربملانية يف األرايض الفلسطينية
ابتداءً باالنتخابات العامة املتوقع إجراءها قبل حزيران .2012
 .20إن الجمعية واثقة من أن منح صفة رشيك من أجل الدميقراطية للمجلس الوطني الفلسطيني
سوف يساهم يف تعميق التعاون بني الفلسطينيني ومجلس أوروبا ويشجع عىل انضامم فلسطني
التفاقيات مجلس أوروبا يف الوقت املناسب .ولذلك فإنها تحث األمني العام ملجلس أوروبا ،وبالتنسيق
مع االتحاد األورويب عند الحاجة ،عىل حشد خربات املنظمة ،مبا يف ذلك خربة لجنة البندقية ،بهدف
املساهمة يف التنفيذ الكامل لإلصالحات الدميقراطية يف األرايض الفلسطينية.
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بسم الله الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة الله..
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه املنتجبني ،وعىل
من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.
قال الله الحكيمُ :
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ُأ ْخ ِر ُجوا ِمن ِد َيا ِر ِهم ِب َغ ْ ِي َحقٍّ إِ َّل أن َي ُقو ُلوا َر ُّبنَا ال َّل ُه َولَ ْو َل َد ْف ُع ال َّل ِه الن َ
َص َوا ِم ُع َو ِب َي ٌع َو َص َل َو ٌ
نص ُه إِ َّن ال َّل َه لَ َق ِويٌّ
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ات َو َم َس ِ
َع ِزي ٌز (.))40
أرحب بالضيوف األعزاء وجميع الحضور املحرتمني.
تتميز القضية الفلسطينية بخصوصية فريدة من بني كل املوضوعات التي يجدر بالنخبة الدينية
والسياسية يف كل العامل اإلسالمي أن تتطرق لها .فلسطني هي القضية األوىل بني كل املوضوعات
املشرتكة للبلدان اإلسالمية .ومثة خصوصيات منقطعة النظري يف هذه القضية:
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