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  برنامج السلطة الفلسطينية
  الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية

  ]مقتطفات[ *.29/5/1994تونس، 
  
  

  ......][.  
  صالحياتها وأسلوب عملهاطبيعة السلطة وتعريفها، : ثانياً 

تشكلت السلطة بموجب قرار من منظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ـ 
 .لها، وتستمد شرعيتها من منظمة التحرير والتي ستبقى مرجعيتها السياسية والتشريعيةر السلطة امتداداً باعتبا

السلطة الفلسطينية هي سلطة مرحلية انتقالية، تمارس مهامها إىل حين إجراء االنتخابات الديمقراطية ـ 
رحلي يف هذه الفترة االنتقالية العامة يف األراضي الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن تنفيذ البرنامج امل

  .للوصول إىل تنفيذ املشروع الوطني وربط املرحلة االنتقالية باحلل النهائي
ـ تمارس السلطة صالحياتها التنفيذية الكاملة، كما تمارس الصالحيات التشريعية اخملولة لها مؤقتاً 

 .حلين إجراء االنتخابات العامة
 .لداخلي الذي يحدد كيفية تنفيذ برناجمها ومهامهاتضع السلطة الفلسطينية نظامها اـ 
تقوم السلطة بأداء مهامها وفق أسس ومعايير واضحة من االلتزام الوطني والكفاءة، ومن خالل األجهزة ـ 

واملؤسسات اخملتصة والنظم والهيكلية التي ستقيمها من أجل تسيير أعمالها مستقطبة الكفاءات الفلسطينية 
  .كافةيف أماكن تواجدها 

  
  برنامج العمل املرحلي للسلطة، املهام واآلليات: ثالثاً 

بسط وممارسة السلطة، وحتمل املسؤولية يف األراضي الفلسطينية، بدءاً بقطاع غزة ومنطقة أريحا، بكافة  - 1
  .الصالحيات واملسؤوليات، وضمن التعريف الفلسطيني بحقوقها وواجباتها

 املفاوضات حول استكمال القضايا التفاوضية العالقة متابعة كل ما يتعلق بمسؤولية السلطة يف - 2
 .واستالم السلطة يف بقية األراضي احملتلة

 .فراج النهائي عن كافة املعتقلين وعودة املبعدينالعمل على حتقيق اإل - 3
وضع وتنفيذ اخلطط والبرامج اخلاصة برعاية وتدريب واستيعاب األسرى واحملررين والكوادر املناضلة  - 4

 .ر الشهداء واعتماد خطة وطنية شاملة خاصة بقطاع الشبابورعاية أس
 .عداد لعودة النازحين واستيعابهموضع برنامج خاص لإل - 5
 .جراء االنتخابات التشريعية والبلدية، والعمل على ضمان حريتها ونزاهتهااإلعداد إل - 6
البلدية والقروية  تخطيط وصياغة فاعلة لبنية احلكم احمللي، بما يف ذلك وضع هيكلية جديدة للمجالس - 7

 .واحمللية
األردن، ومصر، وتونس، التي : متابعة تنفيذ االتفاقات االقتصادية وغيرها مع الدول العربية، وخاصة - 8

 .أبرمت االتفاقات معها مؤخراً
لصياغة التشريعات واألنظمة والقوانين واللوائح اخلاصة بعمل أجهزة ومؤسسات السلطة العمل الدؤوب  - 9

بتنظيم خمتلف مناحي احلياة، بما يكرس منطلقات ومبادئ الديمقراطية واالنتخابات، وصيانة  الوطنية، واخلاصة
حقوق املواطنين، واحلريات العامة، واستقالل القضاء، وفصل السلطات، وحتقيق املساواة بين الرجل واملرأة، 

 .يسي للقطاع اخلاصواعتماد الكفاءة وتكافؤ الفرص، وبما يكرس قاعدة بناء اقتصاد حر وضمان دور رئ
a.  مع املؤسسات الدولية والدول املانحة فيما يتعلق بالتعاون والدعم اخلارجي لبرامج التعامل

 .جراءات الدولية املعتمدة ويف حدود صالحيات السلطة، وذلك وفقاً لقوانين العمل واإلالتنمية

                                                 
 .والبرنامج وزعته وآالة األنباء الفلسطينية ـ وفا. 6ـ  4، ص 5/6/1994، 987، العدد )نيقوسيا" (لثورةفلسطين ا" *
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تلتزم السلطة بمتابعة كافة االتفاقات وااللتزامات السابقة اخلاصة بالسلطة، وضمان تنفيذها ضمن  - 10
 .ما يضمن املصلحة العامةباألنظمة والقوانين، و

من خالل ترخيص األحزاب واحلركات السياسية، وصيانة احلريات إعادة تنظيم احلياة السياسية  - 11
 .تماء احلزبي والسياسياألساسية، بما يف ذلك حرية الرأي واالن

إعادة تنظيم وتطوير اجلهاز القضائي، بما يحقق استقاللية القضاء، وتأهيله، ليؤدي دوره يف إرساء  - 12
 .قواعد العدل بكفاءة وفعالية، ويضمن سيادة القانون يف جميع جماالت احلياة

ساءلة، والتدقيق واحملاسبة وامل كفء يتميز باملسؤولية والعالنية إعداد وتشغيل نظام مايل عصري - 13
 .بما يضمن سالمة األموال العامة وحسن إدارتها

ن، وديوان السلطة التنفيذية، وبنك التنمية، وديوان املوظفي: استكمال بناء املؤسسات الرئيسية، مثل - 14
 .حصاءة، واجمللس االقتصادي، ومركز اإلدارياحملاسبة والرقابة اإل

خالل إعطاء األولوية ملشاريع البنية التحتية، وخلق  سراع يف تنفيذ برنامج التنمية، وذلك مناإل - 15
 .نتاجيةسية تمهيداً لتنشيط القطاعات اإلالعمل، وتوفير اخلدمات األسا صفر

تنفيذ برنامج الطوارئ للتنمية، وجتنيد جميع طاقات وقدرات وكفاءات الشعب الفلسطيني يف هذا  - 16
ه األولوية ملعاجلة قضاياه ؤالطوارئ وإعطا اجملال والتركيز بشكل خاص على قطاع غزة يف تنفيذ خطة

 .واحتياجاته االقتصادية امللحة
ته وحتديد صالحياته االعمل املستمر لترشيد وتنظيم ورفع كفاءة جهاز السلطة التنفيذية وإدار - 17

 .عمارجعله عامالً حمفزاً للتنمية واإلوتعريفها و
طوير الطاقات البشرية ورفع مستوى العلم إعادة تنظيم وجتديد قطاعات اخلدمات، بما فيها تنمية وت - 18

 .واملهارات لدى القوة العاملة
دعم وتنشيط وحتفيز مؤسسات اجملتمع الفلسطيني بما فيها املؤسسات الثقافية والفنية، وحماية  - 19

 .التراث، وتطويره، وإبراز الهوية والشخصية الفلسطينية
من الوطني لتمكينها من حماية أمن كفاءة وجاهزية قوات األمكانيات، ورفع توفير الدعم واإل - 20

جتماعي، وصيانة تطبيق القانون، احلفاظ على االستقرار واألمن االاملواطن، وممتلكاته، وحريته الشخصية، و
 .وحماية سيادته

قتصادي واالجتماعي مكانات واحلوافز لضمان مشاركة املرأة الفعلية يف جماالت العمل االتوفير اإل - 21
 .ريع وبرامج التدريب وتطوير املهارات لديهاداد مشاوالسياسي، وإع

وضع اآلليات الكفيلة بتنفيذ االتفاقات االقتصادية والثقافية والتعاون الفني التي عقدتها منظمة  - 22
 .التحرير مع الدول الشقيقة والصديقة واملنظمات الدولية

  م1994) مايو(أيار  29: تونس  
  ه 1414ذو احلجة  18املوافق   

  
  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


