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  تنويهتنويه

 أما التقريـر     أما التقريـر    ..العامةالعامة السنوي باللغة اإلنجليزية للتوزيع العام، وذلك ألغراض العالقات           السنوي باللغة اإلنجليزية للتوزيع العام، وذلك ألغراض العالقات          العربي تقريره العربي تقريره يصدر الملتقى الفكري    يصدر الملتقى الفكري    
وترفق الهيئة اإلداريـة مـع هـذا        وترفق الهيئة اإلداريـة مـع هـذا        المجلس،  المجلس،  ة فسيقتصر توزيعه على أعضاء مجلس األمناء وفق جدول أعمال           ة فسيقتصر توزيعه على أعضاء مجلس األمناء وفق جدول أعمال           باللغة العربي باللغة العربي 

 تم استئناف تحليل الوضع الدولي       تم استئناف تحليل الوضع الدولي      االمناء،االمناء،مجلس  مجلس  قرار سابق ل  قرار سابق ل   وبموجب    وبموجب   كذلك،كذلك،. . **التقرير نسخة من التقرير المعد للنشر العام      التقرير نسخة من التقرير المعد للنشر العام      
    ..االمناءاالمناءالعام والذي يستهل به التقرير المقدم لمجلس العام والذي يستهل به التقرير المقدم لمجلس 

                                        

  .التقرير المعد إلغراض العالقات العامة سيتم توزيعه على األعضاء خالل الجلسة •
  

  اعضاء الهيئة االدارية

  
   الرئيس            محمد عباس عبد الحق

  النائب االول     عزام ابو السعود
  النائب الثاني       صالح السقا

  امين السر      ابراهيم دعيبس
  امين الصندوق       سعيد الحسيني

  عضو       معين كنعان
  عضو     محمد عمر يوسف
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  ملخص عامملخص عام

بمجموعة من المصادر التمويلية التي مكنت من استمرار العمل لكن بمجموعة من المصادر التمويلية التي مكنت من استمرار العمل لكن التمسل االمريكي التمسل االمريكي  استعاض الملتقى عن  استعاض الملتقى عن 20062006ذ اذار ذ اذار ننمم
بشكل اقل من السابق خاصة وان تعدد المصادر التمويلية زلد كثيرا من االعباء االدارية والمحاسبية، وفي وقت الحق فان بشكل اقل من السابق خاصة وان تعدد المصادر التمويلية زلد كثيرا من االعباء االدارية والمحاسبية، وفي وقت الحق فان 

اصبح مرتكبا من الناحية االجرائية االمر الذي صعب اصبح مرتكبا من الناحية االجرائية االمر الذي صعب ) ) لدول االوروبية االربعلدول االوروبية االربعشراكة اشراكة ا( ( ديل للملتقىديل للملتقىوضع الممول االساسي البوضع الممول االساسي الب
من امكانية التخطيط واالستقرار، وازدادت بشكل ملحوظ الضغوطات االسرائيلية والتي حملت معها تبعات مالية ارغمت من امكانية التخطيط واالستقرار، وازدادت بشكل ملحوظ الضغوطات االسرائيلية والتي حملت معها تبعات مالية ارغمت 

يمة الدوالر وهو عملة الموارد للملتقى باعباء مالية غير يمة الدوالر وهو عملة الموارد للملتقى باعباء مالية غير الملتقى على استنفاذ اوقات ثمينة لمعالجتها، كما القى انخفاض قالملتقى على استنفاذ اوقات ثمينة لمعالجتها، كما القى انخفاض ق
ومع ذلك تمكن الملتقى من تحقيق عدد من االنجازات التي ربما تعتبر ومع ذلك تمكن الملتقى من تحقيق عدد من االنجازات التي ربما تعتبر . . متوقعة، يضاف الى ذلك الوضع العام غير الطبيعيمتوقعة، يضاف الى ذلك الوضع العام غير الطبيعي

ه النشاطات ه النشاطات من المهم اإلشارة، ان هذمن المهم اإلشارة، ان هذ. . اقل بالمقارنة مع سنوات سابقة ولكن بحجم معقول مقارنة بالصعاب المفروضةاقل بالمقارنة مع سنوات سابقة ولكن بحجم معقول مقارنة بالصعاب المفروضة
والمشاركات والبرامج المختلفة لم يكن من الممكن إنجازها لوال التفاني العالي في العمل من قبل الطاقم الوظيفي في الملتقى، والمشاركات والبرامج المختلفة لم يكن من الممكن إنجازها لوال التفاني العالي في العمل من قبل الطاقم الوظيفي في الملتقى، 

  ..والمتابعة المستمرة من قبل الهيئة اإلدارية، ومجلس األمناءوالمتابعة المستمرة من قبل الهيئة اإلدارية، ومجلس األمناء
  
ن برامج الملتقى ن برامج الملتقى  نشاطا ضم نشاطا ضم9977في في ) )  امراة امراة346346رجال و رجال و   14149966(( مواطنا فلسطينيا  مواطنا فلسطينيا 17921792 شارك  شارك 20092009خالل العام خالل العام   --

ممثلين عن القوى والتيارات السياسية والمؤسسات الرسمية المختلفة المختلفة وآخرين من المجتمع ممثلين عن القوى والتيارات السياسية والمؤسسات الرسمية المختلفة المختلفة وآخرين من المجتمع المختلفة، منهم المختلفة، منهم 
  ..المدنيالمدني

 ايام  ايام 55 ورشات عمل و ورشات عمل و33 مؤتمرات صحفية،  مؤتمرات صحفية، 22طاولة مستديرة، طاولة مستديرة،  لقاء  لقاء 1919 لقاء عاما،  لقاء عاما، 1122  عقد الملتقى خالل العام عقد الملتقى خالل العام   --
  ..التنسيقيةالتنسيقيةعات العمل المختلفة واالجتماعات عات العمل المختلفة واالجتماعات العشرات من مجموالعشرات من مجموتدريبية، إضافة الى تدريبية، إضافة الى 

 أوراق تحليلية منبثقة من الندوات التي نظمها الملتقى الفكري  أوراق تحليلية منبثقة من الندوات التي نظمها الملتقى الفكري 33  منهامنهارت مختلفة، رت مختلفة،  اصدا اصداعدةعدةاصدر الملتقى خالل العام اصدر الملتقى خالل العام   --
  ,,ننييروايتروايتإضافة الى إضافة الى ". ". التحول الديمقراطي في فلسطينالتحول الديمقراطي في فلسطين"" تقريرا شهريا حول تقرير  تقريرا شهريا حول تقرير 1212 تقارير ربعية و تقارير ربعية و33  ..العربيالعربي

استمر الملتقى في سياسته الهادفة الى رفع مستوى كفاءة العاملين فيه من خالل إفساح المجال لطاقمة الوظيفي استمر الملتقى في سياسته الهادفة الى رفع مستوى كفاءة العاملين فيه من خالل إفساح المجال لطاقمة الوظيفي   --
بالمشاركة في دورات مختلفة في مواضيع ذات عالقة بطبيعة الوصف الوظيفي ألي منهم، حيث شارك أفراد من الطاقم بالمشاركة في دورات مختلفة في مواضيع ذات عالقة بطبيعة الوصف الوظيفي ألي منهم، حيث شارك أفراد من الطاقم 

  . .  دورات تدريبية بمواضيع مختلفة دورات تدريبية بمواضيع مختلفة33في في 
لتقى بنشاطات مختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني االخرى، وذلك في اطار تقديم المداخالت والمحاضرات لتقى بنشاطات مختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني االخرى، وذلك في اطار تقديم المداخالت والمحاضرات ساهم المساهم الم  --

والدورات التدريبية خالل نشاطات دعت اليها مؤسسات أخرى اما من خالل طاقم الملتقى او أعضاء الهيئة اإلدارية والدورات التدريبية خالل نشاطات دعت اليها مؤسسات أخرى اما من خالل طاقم الملتقى او أعضاء الهيئة اإلدارية 
  . . ومجلس األمناءومجلس األمناء

ع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، والذي يضم اضافة الى الملتقى عدة ع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، والذي يضم اضافة الى الملتقى عدة مشاركة الملتقى في بناء االئتالف االهلي للدفامشاركة الملتقى في بناء االئتالف االهلي للدفا  --
مؤسسات حقوقية مقدسية، ومن ثمره مشاركة الملتقى في هذا االئتالف تحفيز العمل الجماعي لمواجهة االنتهاكات مؤسسات حقوقية مقدسية، ومن ثمره مشاركة الملتقى في هذا االئتالف تحفيز العمل الجماعي لمواجهة االنتهاكات 

  ..اإلسرائيلية في القدس والمساهمة في وضع الخطة االستراتيجية لمواجهة المخططات االسرائيليةاإلسرائيلية في القدس والمساهمة في وضع الخطة االستراتيجية لمواجهة المخططات االسرائيلية
جزء من نشاطات الملتقى بوسائل اإلعالم المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية، المحلية والعربية والدولية، حيث جزء من نشاطات الملتقى بوسائل اإلعالم المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية، المحلية والعربية والدولية، حيث نشر نشر   --

فعلى مستوى فعلى مستوى . . تم بث بعض النشاطات عبر محطات الفضائيات، والتلفزيون الرسمي الفلسطيني والمحطات المحليةتم بث بعض النشاطات عبر محطات الفضائيات، والتلفزيون الرسمي الفلسطيني والمحطات المحلية
باالضافة . .  اخبار اخبار88" " الحياة الجديدةالحياة الجديدة"" اخبار،  اخبار، 77" " اليامالياماا"" خبرا،  خبرا، 1212" " القدسالقدس""الصحافة المحلية المكتوبة نشرت صحف الصحافة المحلية المكتوبة نشرت صحف 

لتغطبات وكالة انباء وفا ونشرة شبكة المنظمات االهلية ونشرة االئتالف االهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في 
  . القدس
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  والنشاطاتوالنشاطاتالبرامج البرامج 

  

  الديمقراطية والحكمالديمقراطية والحكم: : اوالاوال
   في فلسطينيز المصالحة وتعزبناء توافق في اآلراء بشأن اإلصالح االنتخابي .1

نفذ الملتقى الفكري العربي وبالتعاون مع مركز كارتر في تنفيذ مبادرة اهلية للمساهمة في الخروج من االزمـة الفلـسطينية                  
الراهنة، وتتمحور المبادرة على انضاج الظروف المالئمة الجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة يحتكم اليها مـن                 

كافـة   بـين   والنقـاش  تسهيل الحـوار خاللمن . نتائجها في حل الخالفات وانهاء مظاهر االزمة المستعصية     خالل احترام   
وتعزيز جهـود المـصالحة     اإلصالح االنتخابي في األراضي الفلسطينية      حول  بناء توافق في اآلراء     و االطراف ذات الصلة  

 التصميم الشامل للنظـام     كما ويتضمن ايضا  ح االنتخابي،   ، فضال عن بناء وتعزيز النقاش العام حول قضايا اإلصال         السياسية
االنشطه  باالضافة الى    .االنتخابي، ودور األحزاب السياسية والمرشحين واإلجراءات الرسمية واختصاص الهيئات االنتخابية         

  .المركزية لدعم التوعيه المدنيه وتثقيف الناخبين التكميليه التي يمكن ان تجريها لجنة االنتخابات
 

  : المشروع فهي مخرجاتاما

 التي ينبغـي  صالحات االنتخابية المنشودة وبلورة اال  مع المعايير الدولية،     بالمقارنةقانون االنتخابات الفلسطينية    مراجعة  ) 1
  .مراعاتها

  
ح االنتخابي  توعية المجتمع المدني الفلسطيني والقادة السياسيين والمسؤولين الحكوميين بشأن القضايا الحاسمة من االصال            ) 2

اإلصالح ب بناء التوافق في اآلراء بين أصحاب المصلحة في القضايا الرئيسية المتعلقة              والنقاش بهدف   زيادة الحوار  من خالل 
  .االنتخابي

   
سـواء بـاقرار مـسودة       التعديالت التي أدخلت على قانون االنتخابات ، حسب االقتضاء            العتماد اإلجراءات التشريعية ) 3

   :التاليالنحر على مبادرةالونغذت  .ن من خالل المجلس التشريعي او من خالل مرسوم رئاسيمشروع القانو
  
  مجموعة العمل: اوال

تم تشكيل مجموعة العمل باعتبار المشروع ملكا للمجموعة كممثلة للتيارات السياسية والمجتمع المدني حيث طلب من كل 
توافق في االراء بشان االصالح االنتخابي سواء مسار االنتخابات او فصيل تسمبة ممثله في المجموعة التي ستواكب بناء 

كما جرى دعوة لجنة االنتخابات المركزية التي تحضر االجتماع بصفة مراقب وجهة محايدة . نتائجها او نوع القانون المطلوب
وأكد الجميع على اهمية المبادرة شارك كافة االتيارات السياسبة في مجموعة العمل بالنقاش . مع التأكيد انها جهة مرجعية

ودور الملتقى خاصة وان مركز كارتر مقبول فلسطينيا . ومخرجاتها ونتائجها واثرها االيجابي على المجتمع الفلسطيني عموما
لجهة مواقفه الشجاعة، مع والن اللقاء االول هو استهاللي بطبعه، فان النقاش والحوار قد تمحور حول اآلليات والشكل 

  .ابعات مع تأكيد جميع الحضور على اهمية المبادرة في الوقت الراهنوالمت
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  اعضاء مجموعة العمل

  
  19/2/2009 اجتماع محموعة العمل االول

  :عقدت محموعة العمل خمسة احتماعات خالل العام
  :ضايا التي المثارةالقبرز ا

ان الخروج من المأزق الفلسطيني الراهن عن طريق االنتخابات هي ضرورة بما يشمله من تعديل القانون االنتخابي والتوافق 
على اجراء االنتخابات ودوريتها وبما يعزز موضوع الشراكة وضرورة اجراء تعديالت ذات مضمون ليست بالشكل فقط، 

عن نقاشها في مجموعة العمل مثل طبيعة القانون االنتخابي والتعديالت عليه والكوتا النسائية وفئة وتوجد جملة قضايا ال غنى 
ان مجموعة العمل ستبحث مواضيع اكثر بكثير من االنتخابات ولكنها أقل بكثير من المصالحة . الشباب ونسبة الحسم وغير ذلك

 . بهحتى ال يتم تحميل المجموعة دورا اكبر تنوء عن االضطالع
 

ان توسيع عضوية مجموعة العمل امر مهم النه سيعطي قوة اكبر للمجموعة ويوفر في الوفت نفسه نقاشا اكثر عمقا ومسئولية 
اما توسيع مجموعة العمل . وتخصصية ومهنية خاصة عندما يتم دعوة كافة القوى السياسية غير الممثلة في المجلس التشريعي

ين عن المجتمع المدني، فانه ربما يرهق المجموعة مع امكانية اختيار جهة معينة اهلية اكثر من ذلك بحيث يتم دعوة ممثل
 .ودعوتها للمشاركة في اجتماعات المجموعة وعدم االكتفاء بعضوية اللجنة االهلية لرقابة االنتخابات

  الحهة  االسم

  كتلة فتح   محمود العالول

  كتلة االصالح والتغيير  محمود الرمحي

  قائمة ابو علي مصطفى  خالدة جرار

  حزب الشعب  نظام عطايا

  سطينالجبهة الديمقراطية لتحرير فل  هشام ابو غوش

  "فدا"االتحاد الديقراطي الفلسطيني   محمود بحيص

  جبهة التحرير العربية  خضرمحمد برقان

  الجبهة العربية الفلسطينية  حسام استيتة

  جبهة النضال الشعبي الفلسطيني  عوني ابو غوش

  جبهة التحرير العربية  العملة راتب 

  الصاعقة  خيري حنون

  قائمة فلسطين المستقلة/ المبادرة الوطنية   صالح الخواجا

  الطريق الثالث  هانيا البيطار

  اللجنة االهلية لرقابة االنتخابات  طالب عوض

  شبكة المنظمات االهلية  منجد ابو جيش

  لجنة االنتخابات المركزية  هشام كحيل
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نتخابات العامة الرئاسية والتشريعية يمكن ان تكون االشكاليات التي افرزتها تجارب االآلية العمل وأجندة االجتماعات الالحقة 
كما يجب مراعاة ماذا يمكن ان تسفر عنه جلسات الحوار والصيغة النهائية . السابقة محال لبحث مجموعة العمل لمعالجتها

 المائدة كذلك فان نتائج اللقاءات العامة وجلسات. ويمكن البدء بمناقشة الورقة التحليلية ويتطور تبعا لذلك. لقانون االنتخابات
المستديرة التي ستعقد ضمن اطار المشروع وماذا ستفرزه من مسائل وتوصيات سيتم نقلها الى مجموعة العمل للبحث 

 .المتخصص والمعمق واتخاذ القرار المناسب بشأنها
  

 القرارات والنتائج

المجلس التشريعي للمشاركة في ان تقوم الجهة المنفذة للمشروع بدعوة كافة الفصائل والقوى السياسية غير الممثلة في  .1
اعمال ومداوالت مجموعة العمل اعتبارا من االجتماع القادم ومن خالل مندوب واحد لكل فصيل او حزب اسوة 

  . بالفصائل الممثلة في مجموعة العمل
ة بممثل ان تتم دعوة ممثل عن شبكة المنظمات االهلية للمشاركة في اعمال مجموعة العمل واجتماعاتها لرفد المجموع .2

 .اخر عن المجتمع المدني
تعقد مجموعة العمل اجتماعا شهريا حتى نهاية تنفيذ المشروع اال في حاالت طارئة، حيث يقوم بتوجيه الدعوة  .3

 .لالجتماع الشهري اللجنة المنفذة
االخرى تناقش مجموعة العمل في اجتماعها القادم دراسة اعدها عمار دويك لالنطالق منها لبحث سائر الموضوعات  .4

الوثيقة شاملة وتتضمن مكامن الضعف والخلل، وعناصر القوة وااليجابية في القوانين ذات / خاصة ان تلك الدراسة
 .الصلة باالنتخابات حيث يمكن ان تشكل نقطة انطالق جدية

ظات، وتقديم يباشر منفذ المشروع اجراء اللقاءات المفتوحة في القدس ونابلس والخليل بحيث تغطي الحقا كافة المحاف .5
نتائج تلك اللقاءات الى مجموعة العمل في اجتماعها الثاني القادم لمناقشة القضايا التي اثيرت في تلك اللقاءات وتقديم اية 

 .اقتراحات ذات صلة باللقاءات العامة في الشكل والمضمون
ثل اللجنة االهلية لمراقبة يجتمع منسق المشروع من الملتقى الفكري العربي مع منسق مركز كارتر اضافة الى مم .6

االنتخابات وممثل شبكة المنظمات االهلية لوضع تصور للقاءات العامة على ان يتم تاخير تنفيذ لقاءات المائدة المستديرة 
 .الى ما بعد االجتماع التالي لمجموعة العمل

  
  19/3/2009 الثاني اجتماع مجموعة العمل

  :، وتم تحديد نقاط ايجابية تم االتفاق بشأنها هيلقاهرةتم تقديم ملخص مكثف للمجريات حول حوار ا
  .التوافق على مبدأ االنتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة .1
 .25/1/2010التوافق على ان يكون موعد االنتخابات قبل  .2
 .االقرار بدورية االنتخابات .3
 .االتفاق على حكومة توافق وطني انتقالية ومرحلية .4

لدخول في تفاصيل فنية في كافة اللجان الخمسة، ووجدت خالفات وتباينات في االراء المقدمة خاصة وفيما سوى ذلك، تم ا
  :بين فتح وحماس ال سيما في القضايا التالية

  .برنامج الحكومة االنتقالية .1
 .التوكيالت للنواب المعتقلين .2
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 ).بق المختلطونفس القانون االنتخابي السا% 8حماس تطرح نسبة الحسم (القانون االنتخابي  .3
 .العالقة بين المجلس التشريعي والعضوية التلقائية في المجلس الوطني .4
 .انتخابات المجلس الوطني والتجمعات الفلسطينية في الخارج .5
 .تعديل القانون االساسي .6
  .اللجنة القيادية للشعب الفلسطيني ومرجعية المنظمة .7

ن في القاهرة مع الحاجة الى آلية شعبية خاصة التمام الحوار وبحث المشاركون في وسائل واساليب للضغط على المتحاوري
االمر الذي يحتاج الى توظيف الجهد الشعبي في الضغط على صانع القرار المتحاورين في القاهرة، وتم التأكيد على ان 

 واالنقسام وعدم اتمام االتفاق على القانون االنتخابي مع اهميته، اال انه لن يحل بمفرده المشكلة في ضوء استمرار الخالف
المصالحة، تم طرح ضرورة اتفاق مجموعة العمل على افكار محددة خاصة في القانون االنتخابي وتم التداول في امكانية 

  .اعداد مسودة قانون الحقا اضافة الى امكانية تبني ميثاق شرف ملزم
  

  القرارات والتوصيات

ة للتأثير على المتحاورين وامكانية مخاطبة الفصائل برسالة من ضرورة التفكير في آليات الضغط والتعبئة الشعبي .1

  .مجموعة العمل

 : ادراج قضايا للنقاش المستقبلي على جدول اعمال مجموعة العمل هي .2

  .القوائم االنتخابية التي تتشكل لغرض وهدف معين ثم تختفي بعد االنتخابات -

 . دراسات عليهاالضوابط القانونية الخاصة بالقوائم االنتخابية واجراء -

 .بحث الحراك المجتمعي والتاثير على صانعي القرار حسب الضرورة وتفعيل دور االعالم في اوقات معينة -

بحث ميثاق الشرف الداخلي والدولي وخاصة امكانية التزام المراقبين الدوليين بميثاق يحترمون بموجبه نتائج  -

  .و المحكمة المختصة تعلنها لجنة االنتخابات المركزية اكمااالنتخابات 

العمل على توسيع الدعوة في لقاءات المحافظات الطراف مدنية وسياسية والجامعات والبلديات واعضاء المجلس  .3

  .التشريعي

عوني ابو : تم االتفاق على ان يمثل مجموعة العمل في لقاءات المحافظات القدمة في الضفة الغربية كل من السادة .4

جنين،    /، منجد ابو جيشرام اهللا/ نابلس، خالدة جرار او طالب عوض /ود العالولبيت لحم وقلقيلية، محم/ غوش

قلقيلية، / بالتنسيق مع نظام عطايا( أريحا، حزب الشعب/ سلفيت، راتب العملة/ طولكرم، محمود بحيص /نظام عطايا

 .هاما بخصوص قطاع غزة فيرجيء ذلك الى حين. طوباس/ خالدة جرار بالتنسيق مع الشبكة

  

  13/3/2009  ثالثاجتماع مجموعة العمل ال

جرى التأكيد من قبل المجتمعين بان المصالحة الداخلية والخروج من االزمة الفلسطينية ستواجه الصعوبات ولم يفترض احد 
لوحظ بان االجواء التي وجدت في . بان االمور ستكون سهلة خاصة الدراك الجميع بان الشيطان يكمن في التفاصيل

اعين السابقين لمجموعة العمل كانت متفائلة مقارنة بهذا االجتماع الذي يبدو ان مالمح االحباط بدأت باخذ طريقها الن االجتم
قدم تلخيصا لمحطات .  ولم يتأكد بعد هذا التاريخ26/4المستفيد االول هو العدو االسرائيلي، خاصة ان الحوار معطل حتى 

 في اللجان المجتمعة في القاهرة ال سيما لجنة االنتخابات واالختالف على القانون الحوار متناوال بعض التفاصيل التي جرت
 8ونسبة الحسم حيث اكد بان حركة حماس تطرح نسبة حسم مرتفعة تحوم بين ) مختلط(فيما اذا كان نسبيا كامال ام مناصفة 

 .حدث اختراق توافقي بشأن برنامجها السياسيومع االتفاق على الحكومة وطبيعتها االنتقالية ومهامها اال انه لم ي% 10 –
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تناول المجتمعون وجود مبادرات لتحريك الوضع وحلحلته من قبيل الرعاية المصرية لحوار ثنائي يجمع فتح وحماس 
وجرى التأكيد على ان القضية في خطر حقيقي ارساها تعايش الفصائل مع الوضع القائم . وارسال وفد فتحاوي الى غزة

 .الطرفين الفاعلين على الساحة بهذا الواقع والتسليم بهواقرار من 
  

  القرارات والتوصيات
o  اعادة توزيع الدراسة التحليلية المفصلة مع تزويد المشاركين بالمادة التي تم عرضها لدراستها بعناية والتأمل فيها

 .ووضع المالحظات عليها

o  لنقاش الدراسة التحليلية بالتفصيل حيث ) رة في المشروعاول لقاء مائدة مستدي(ترتيب واعداد لقاء مائدة مستديرة

يتم استهداف مؤسسات المجتمع المدني التي قدمت تصورات او اوراق اومسودات الصالح القانون االنتخابي او 

مركز مساواة، مواطن، مفتاح، ايفيس، لجنة االنتخابات حتى يكون النقاش معمقا مع : مهتمة بهذا الشأن وهي حصرا

 .ت التي اعدت تلك االوراقالجها

o  استمرار تنفيذ لقاءات المحافظات ولقاءات المائدة المستديرة من قبل منفذي المشروع الملتقى ومركز كارتر حسب

 .البرنامج المقرر والمعد

o  يتم دعوة مجموعة العمل لالجتماع القادم عندما يكون ذلك ضروريا لبحث قضايا مهمة على جدول االعمال حتى ال

 .رهاق اعضاء المجموعة باجتماعات روتينية بعد ان استقرت المجموعة وانطلقت وتعرفت على المشروعيتم ا

o يقوم السيدان عبد الرحمن ابو عرفة ومحمود العالول بمتابعة قضية اعتذار ممثلي حركة االصالح والتغيير. 

  
  13/6/2009  اجتماع مجموعة العمل الرابع

، في البالد حيث تم ترتيب اجتماع مجموعة  جود الرئيس االميركي االسبق جيمي كارترولعمل االجتماع الرابع لمجموعة ا
  .العمل الدوري الرابع ليتسنى للرئيس االسبق كارتر المشاركة فيه

 

رحب بالرئيس كارتر الذي حرص على ان يشارك شخصيا في هذا اللقاء تعبيرا عن اهتمامه في الشأن الفلسطيني وبقضية 
الديمقراطية باعتبارها تمثل مخرجا لالزمة الداخلية المستعصية والتي تعيق عملية التطور واالستقالل واالزدهار االنتخابات و

الفلسطيني، ثم تعبيرا عن االهتمام بالعمل في نطاق هذه المبادرة، واكد بان مشاركة مركز كارتر في المشروع، ومشاركة 
را لالعتزاز نظرا لما يتمتع به من مصداقية واهتمام صادق وملتزم بقضايا الرئيس كارتر الشخصية في هذا اللقاء تمثل مصد

هذه المبادرة تسير وسط ظروف وتحديات صعبة ذلك انها تعتمد على التوافق بين . الحرية والديمقراطية وخاصة في فلسطين
ا ام ايجابا بمقدار التفاهمات التي يتم التيارات السياسية، والذي هو ايضا اساس عمل حوار القاهرة، وبالتالي يتاثر العمل سلب

  .التوصل اليها
  

  :االمور ال بد ان يتم التوافق حولها قبل ايلول القادم
 موعدا الجراء االنتخابات الرئاسية 25/1/2010التاكيد على االتفاق على تحديد يوم  : موعد اجراء االنتخابات.1

  . والتشريعية الفلسطينية
ما بين (هل يصار الى اعتماد النظام االنتخابي النسبي ام المختلط؟ وان كان مختلطا فباي نسبة : يطبيعة النظام االنتخاب .2
وذلك ان كل تيار سينظر الى مصلحته في ذلك بمقدار ما يحققه له النظام االنتخابي من مقاصد، وذلك امر %) 20-80

  .مشروع
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قة بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وخاصة ما ورد بشأن البت في القضايا السياسية المتعل: االلتزامات السياسية .2
العملية السياسية في النظام االساسي ووثيقة اعالن االستقالل، وما يمثله ذلك من ضرورة التوصل الى قاسم مشترك بين 

  .المبادىء االيديولوجية والواقعية السياسية بما يسمح للفلسطينيين من التطور كشعب ووطن مستقل
 ال بد ايضا من التوافق على عدد من القضايا االقل مثارا للخالف ولكنها ضرورية لسالمة :القضايا الفنية والتفصيلية .3

 النظام 

 كما وتوجد قضية اهم من النقاط السابقة تتمثل في نزاهة االنتخابات ومبدأ :نزاهة العملية االنتخابية واحترام نتائجها .4
 نتيجة عوامل 2006ا يسمح بالتداول السلمي للسلطة وهو االمر الذي ادى الى الفشل في امتحان احترام نتائج االنتخابات بم

ما هي الدروس المستفادة؟ وما هي الضمانات الحترام الجميع لهذه : وهذه التجربة تفرض تساؤالت مفادها. خارجية وداخلية
 الفوز باالنتخابات بينما الذي يسقط في االنتخابات يعتبر النتائج؟ وهل سيستمر االحتالل االسرائيلي باعتقال النواب بتهمة

بريئا حتى لو كان من نفس التيار السياسي؟ وهل يمكن اعتبار االدارة االميركية الجديدة بمثابة فرصة  تتيح مجاال منطقيا 
  للتعامل بشكل عقالني مع مثل هذا التطور؟

  .ين في القدس في االنتخابات باعتبارها قضية أساسيةوفي هذا االطار تطرح قضية مشاركة المقدسي: القدس .5
  

هذه النقاط المركزية هي تركيز مكثف لما اثير في الفعاليات المنفذة حتى االن بانتظاراالستماع الى ممثلي التيارات السياسية 
 حولها من خالل طرح الفلسطينية حول رؤيتها، وموقفها حول كل واحدة من هذه النقاط، باتجاه الدفع للمزيد من التوافق

واضح ومركز لموقف كل تيار سياسي وبشكل يسمح لالستماع الى اكبر عدد ممكن من االراء الن ذلك سيتيح الفرصة 
  .للرئيس كارتر اللتعقيب على تلك المواقف وقبل اجتماعه مع القيادات السياسية الحقا

  
  تعقيب الرئيس جيمي كارتر

  .الملتقى الفكري العربي ومركز كارتر: توجيه شكر خاص لمنظمي هذا االجتماع .1
 .التأكيد على ان االنتخابات الفلسطينية من انزه االنتخابات التي حدثت في العالم .2
المصالحة الداخلية وانهاء االنقسام والتوافق هو شأن فلسطيني داخلي باالساس يجب ان يتواله ويقوده الفلسطينيون  .3

 .لمصالحةمن خالل الضغط على قياداتهم للتوافق وا
 .استمرار الجهود المبذولة من الرئيس كارتر لبحث ترتيبات االنتخابات في القدس .4

  
  . تم عرضها على قيادات الفريقينوثيقةاع، تم التوصل الى معلى ضوء المداوالت واالتصاالت التي اعقبت االجتو
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  20/8/2009 الخامس اجتماع مجموعة العمل

لى الساحة السياسية منها انعقاد المؤتمر السادس لحركة فتح، واحداث رفح الدموية، واالقتراب وجدت جملة من المستجدات ع
  . ودعوة المجلس الوطني الفلسطيني لالنعقاد25/8من موعد جولة الحوار في القاهرة بتاريخ 

فتح (عد بين القطبين االولى، سلبية حيث فهمت من االحداث االخيرة مؤشرات سلبية للمزيد من التبا: وجدت وجهتي نظر
وبالمقابل، وجدت وجهة . وبما يمكن التنبؤ تأسيسا عليه، بان جلسة الحوار القادمة في القاهرة، لن يكتب لها النجاح) وحماس

نظر، اقل تشاؤما حيث رأت في تلك المستجدات بانها ال تزال تحمل العديد من الفرص ايجابية الطابع الن تلك المستجدات 
 . حافزا لكال الفصيلين الكبيرين لمراجعة شاملة لالحداث واالوضاع تسفر عن قرار عقالني يدعم المصالحةيمكن ان تشكل 

  

  االستنتاجات والقرارات

 النه يمثل المخرج الوحيد من الشرنقة، والتأكيد على 25/1/2010التأكيد على القيمة المعنوية الكبيرة الستحقاق  .1

رئاسية والتشريعية في موعدها يقود الى مزيد من تدهور الوضع وصوال الى ان عدم اجراء االنتخابات العامة ال

  .وجود نظام سياسي بال مرجعيات دستورية وال مجلس تشريعي

التاكيد على اهمية ومحورية دور االحزاب ومؤسسات المجتمع المدني في العمل على تحريك القواعد الشعبية لخلق  .2

صيلين لالتفاق واجراء االنتخابات في موعدها المقرر، ودعوة الفصائل حالة جماهيرية وراي عام ضاغط على الف

والقوى الصدار بيانات صحافية متتالية وتنفيذ نشاطات مستمرة داعمة للمصالحة واجراء االنتخابات في موعدها 

 .لتحريك الراي العام

كيز في جلسة الحوار القادمة على اصدار مجموعة العمل بيانا باسمها يحث فيه الفرقاء واالطراف الفلسطينية التر .3

قضية االنتخابات واجرائها في موعدها بحيث يكتب مدير عام الملتقى الفكري السيد عبد الرحمن ابو عرفة مسودة 

البيان لتمريره على السيد هشام ابو غوش والسيد محمد العاروري ليصار بعد ذلك الى استشارة ممثلي فتح وحماس 

اعضاء مجموعة العمل لقراءته والتعليق عليه الصداره ونشره في الصحف والتفكير في ومن ثم تمريره على كافة 

 .الحصول على دعم شعبي له من خالل حملة جمع تواقيع واسعه عليه

الطلب من التنظيمات السياسية واطرالمنظمات االهلية اصدار بيانات متكرره ضمن حملة تحث على سرعة االتفاق  .4

 .وعدها المقرر لما يمثله ذلك من مصلحة وطنيةواجراء االنتخابات في م

فلسفته، ) الكوتا(االستمرار في فعاليات المشروع حسب الخطة المقررة مع تخصيص لقاء منفرد لبحث موضوع  .5

ونقاط القوة والضعف فيه، والقطاعات والفئات التي يجدر التمييز االيجابي لصالحها بتخصيص كوتا لها وعلى وجه 

 .مرأة والمسيحيين مع امكانية دعوة جرحى ومعاقي االنتفاضة الى هذا اللقاءالتحديد قطاعي ال

عدم الحاجة الى مسودة قانون انتخابي جديد، وان يعمد الى تطوير الوثيقة التي توصلت اليها الفصائل في اجتماع  .6

ضافة االفكار الذي حضره الرئيس كارتر، وان يتم رفع تلك الوثيقة بعد ا) 13/6(مجموعة العمل السابق في 

 .المستجدة الى المجلس التشريعي بحيث يتم تضمينها في القانون الجديد

 .ادراج لقاءات غزة غير المشجعة على جدول اعمال االجتماع القادم لمناقشة الموضوع بالتفصيل .7

ي تقديم االشادة بدور لجنة االنتخابات المركزية وجهوزيتها، ودورها في مجال التوعية، واالستفادة من ذلك ف .8

 .اضاءات على النظم االنتخابية في نشاطات المشروع القادمة

  

  اللقاءات العامة في المحافظات: ثانيا
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  : لقاءا غطت جمبع محافظات الضفة الغربية11عقد خالل العام 

  4/3/2009 القدسمحافظة لقاء 

  16/3/2009 لقاء محافظة الخليل

    1/4/2009 لقاء محافظة بيت لحم

  8/4/2009 ابلسلقاء محافظة ن

  28/4/2009محافظة طولكرم لقاء 

  30/4/2009محافظة سلفيت لقاء 

 28/5/2009لقاء محافظة جنين 

  6/7/2009 اريحا  محافظةلقاء

   28/7/2009طوباس لقاء محافظة 

 5/8/2009قلقيلية لقاء محافظة 

 18/10/2009لقاء محافظة رام اهللا 

  

  االستنتاجات والتوصيات

 .ضرورة ان تصل نتائج فعاليات هذا المشروع الى المستوى السياسي وصناع القرار الفلسطيني .رةتثمين اهمية المباد
 .مباركة تدشين اللقاءات بدءا بالقدس لما يحمله ذلك من دالالت

  

 توصيات تتصل باالنتخابات والقانون االنتخابي

توافقية على التشريعات واالنظمة ذات ضرورة ان تبادر القوى السياسية والفصائل واالحزاب الى اجراء تعديالت  .1
 .العالقة بالعملية االنتخابية

ضرورة التأكيد والتزام الفصائل السياسية باحترام نتائج االنتخابات واعتباره معيارا لمدى قوة القيم االخالقية عند هذه  .2
 .القوى السياسية

ريه من ثغرات وبين ضرورة ان ينعقد المجلس ضرورة بحث العالقة بين تعديل  القانون االنتخابي الحالي مع ما يعت .3
 .التشريعي ليعدل القانون النها الطريقة االنسب واالصح في التعديل

 .االتفاق على انه بدون انتخابات نزيهة ومحترمة النتائج فانه لن يتم الخروج من االزمة اال عبر صندوق االقتراع .4
سم مجلس الشعب باعتبار ان مهامه ال تقتصر علـى العمليـة            بحث امكانية تغيير اسم المجلس التشريعي وتسميته با        .5

 .التشريعية
 . التشديد على عقد االنتخابات التشريعية والرئاسية ودوريتها وانتظامها .6
 .ضرورة التفريق بين اصالح القانون االنتخابي وبين تحريك العملية االنتخابية بما يسهم في حل االزمة الداخلية .7
 .االنتخابي مبدأ الفصل بين رئاسة السلطة ورئاسة المنظمة ضرورة تضمين القانون  .8
رغم ان قرار موعد االنتخابات وطبيعة القانون االنتخابي مرهون باجتماعات وحوارات القـاهرة خـصوصا بـين                  .9

حركتي فتح وحماس، اال ان مبادرة الملتقى ومركز كارتر تعتبراسهاما في بلورة مشروع انتخابي يتم اقراره الحقـا                  
 .الجهات صاحبة االختصاصلدى 

 .ضرورة النقاش في القضايا المتباينة واألراء المقدمة في نسبة الحسم والكوتا والنظام االنتخابي .10
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ضرورة استمرار تحديث سجل الناخبين النه قضية تقنية وفنية بحتة وال عالقة له بأي بعد سياسي وان يستمر تحديث  .11
 .جل المدنيهذا السجل سنويا حتى ال يتم االحتكام للس

واقرار ) فلترة(من قضاة وشخصيات اعتبارية يكون تخصصها ) لجنة وطنية عليا(ضرورة تأسيس لجنة او جهة  .12
االسماء التي تنوي الترشح النتخابات المجلس التشريعي من خالل جملة من المعايير والمقاييس ينبغي توفرها في كل 

 ي من يريد خوض االنتخابات من قبيل المؤهل االكاديم
الثورية النضالية واالنتخابية االقتراعية ونسبة االخذ بهما في االنتخابات : استمرار الجدل بشأن وجود شرعيتين .13

 .القادمة
البحث في االقتراحات خاصة التمثيل النسبي الكامل في المحافظات وضرورة ان يتم تمثيل كل جهة حصلت على  .14

 . من االصوات في المجلس التشريعي1/132
ي القوانين ان تمتاز بصفة الثبات وضرورة تعديل القانون االنتخابي وفق معايير تمنع أي جهة من التحكم االصل ف .15

 .بالنظام السياسي
وجود نصوص متضاربة فيما يخص القوانين االنتخابية وامكانية ايكال مهمة توحيد النصوص االنتخابية الى لجنة  .16

 .ائح او وجود قانون خاص يوحد كافة النصوص ويلغي التعارضاالنتخابات المركزية من خالل صياغة انظمة ولو
 من حيث النص القانوني والدستوري 2006 وانتخابات عام 96ضرورة البحث في الفرق بين انتخابات عام  .17

والظروف العامة واالنتفاع بها في بحث االنتخابات العامة الحالية السيما مسألة التزامن بين االنتخابات الرئاسية 
 .شريعية ومسألة التأجيل ومبرراته وآلياتهوالت

ضرورة بحث مسألة االستحقاق االنتخابي سواء االنتخابات البلدية المحلية او التشريعية والرئاسية وفهم سبب تجاهل  .18
 .االنتخابات المحلية البلدية

 .التوكيل نائبا قاموا ب25ضرورة تضمين القانون االنتخابي لقضيتي االستفتاء والتوكيالت خاصة مع  .19
 الف دوالر طبقا للقانون 60ضرورة ضبط عمليات تمويل الحمالت االنتخابية وانفاق القوائم واالفراد بما ال يتعدى  .20

 .مع تفعيل محكمة  االنتخابات
 .ضرورة مراقبة المال السياسي ووجود اليات لذلك .21
 .من اجل استرداد االرضالتركيز على بناء المواطن وصيانة كرامته الن هذا المواطن هو الذي يناضل  .22
العمل على العثور على صيغ خالقة في ظل الوضع االستثنائي الذي تمر به السلطة من قبيل التأجيل لالنتخابات  .23

 .العامة مع خصم المدة التي تؤجل من مدة المجلس التشريعي والرئيس القادمين
 

  االطار السياسي والحزبيتوصيات تتصل ب

ياسية مسئولية كبيرة عن اجراء االنتخابات من خالل توفر االرادة واتخاذ القرار تتحمل الفصائل واالحزاب الس .1
المناسب بشأن اجرائها من عدمه الن العملية االنتخابية تجرى في ظل االحتالل االسرائيلي للبالد بشقيها الضفة وغزة 

 . وكذلك تتحمل الفصائل مسؤولية شفافية االنتخابات واحترام نتائجها
ورة وجود مواثيق سياسية ومواثيق شرف للحفاظ على نظافة االنتخابات وشفافيتها واحترام نتائجها من اهمية وضر .2

 .قبل المشاركين فيها والمراقبين لها
تأكيد دور الجماهير للقيام بدور المراقب االول للعملية االنتخابية الن الشعب هو الذي يشكل قوة الردع االهم في هذه  .3

 .المعادلة
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 ال يزال الشعب الفلسطيني يمر في .تبحث الفصائل والقوى عن برامج العادة ثقة المواطن باالنتخاباتضرورة ان  .4
 .مرحلة التجربة والخطأ في العملية النضالية

الحاجة الى ضمانات جدية لحماية النواب المنتخبين مع المفارقة والسابقة في التاريخ عندما تعتقل اسرائيل، وخالفا  .5
 .صا لكونهم انتخبوا فقطالي قانون، اشخا

ضرورة ان ال يبقى احتمال عقاب الشعب الفلسطيني يلوح في االفق وفي اذهان الفلسطينيين النه يعني االستسالم،  .6
 .واالصل خوض االنتخابات النها عملية كفاحية، وهي باالصل اداة يجب ان يترافق معها حراك اجتماعي كبير

وجذره االول، وانهاء االحتالل هو ضرورة وشرط موضوعي حتى تأخذ االحتالل االسرائيلي هو اساس البالء  .7
 .العملية الديمقراطية واالنتخابية شكلها، وتلعب دورها، وحتى يتجلى مضمون االرادة الشعبية فيها

ضرورة دراسة التجربة السابقة، الخالف الفلسطيني الداخلي وصوال الى اتفاق مكة و حكومة الوحدة، وفيما اذا كان  .8
حوار الحالي هو مجرد نسخة او استنساخ لما تم في السابق مع ان الحوار الجاري، حسب المتابعة واالخبار، يمتاز ال

 .بجدية مختلفة عن الحوارات السابقة بما يشير الى استفادة الجميع من التجربة السابقة المرة والدروس القاسية
 . والدوليمعالجة مدى ارتباط القرار الفلسطيني بالوضع االقليمي .9
 . ضرورة االهتمام بالمواطن الفلسطيني وعدم اقتصار االهتمام غلى صوته االنتخابي العدة الثقة بالفصائل السياسية .10
 .ضرورة بلورة موقف من قبل االطياف السياسية الفلسطينية للحفاظ على المجلس التشريعي ونوابه وعمله .11
هلية في خلق خيط من التوافق الوطني وتحويله الى اجماع هناك دور مهم للحركة الشعبية ولجهود المؤسسات اال .12

 .ونقله الى صاحب القرار، والتأثير في ذلك القرار
 .ضرورة وجود آليات تلزم كافة الفصائل بقبول نتائج االنتخابات واحترامها .13
 ورئاسة ضرورة تحضير الشعب الفلسطيني وقواه الى بحث القضايا العالقة في ظل وجود مجلس تشريعي ال يعمل .14

 .مشكوك في شرعيتها
تغييب التوافق الوطني الفلسطيني هو الذي جعل فشل االنتخابات محققا خاصة مع تجاوز النظام االساسي بتشكيل  .15

 .السلطة وال خروج من المأزق اال بالتوافق الوطني والسياسي اوال
لضفة والقطاع والقدس وابقاء اقتصار مسؤولية السلطة الوطنية على شئون ا ضرورة التوصل الى صيغة اساسها .16

 .المنظمة مسئولة عن فلسطينيي الشتات
 .ضرورة اخذ عامل االحتالل ودوره الكبير في تقرير مادة وبنود ومضمون أي نظام انتخابي فلسطيني .17
 .ضرورة بحث قضية االسرى وحقهم في الترشح واالنتخاب والضغط على الطرف االسرائيلي خالل ذلك .18
  الشارع والمواطن من اجراء االنتخابات اوال ومن التعويل عليها بتجاوز االزمة السياسية ثانيا وجود حالة احباط لدى .19

ال تزال عوامل االحتقان واالزمة مستمرة في النظام السياسي والمجتمع الفلسطيني االمر الذي يحيل االنتخابات  .20
 .الداخلية وهو قطعا ليس حال لها" ةادارة ازم"وتشكيل الحكومات دون مرجعيات دستورية الى مجرد وسائل لـ 

وضرورة ان يضمن أي قانون انتخابي الوحدة الوطنية ومشاركة الفصائل وعدم اللجوء الى التوافق الفصائلي كلما  .21
ثارت الخالفات واختلفت وجهات النظر، بل احيانا يجب حسم موضوع الخالف على قاعدة االفضل وليس على قاعدة 

 .التوافق
قدس االهمية التي تستحقها والحصول على اكبر ضمانات ممكنة حتى ال يتم المساس بوضع القدس ضرورة ايالء ال .22

 .مستقبال في أي عملية انتخابات قادمة
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حالة االحباط التي يعيشها المواطن والشعب الفلسطيني واعباء االحتالل اليومية تجعل الفصائل واالحزاب والنظام  .23
لويات الناس واحتياجاتهم مع االهتمام بالمناطق المهمشة من اجل تعزيز السياسي برمته مضطرين للبحث في او

 .صمودهم ووحدتهم والتركيز على كرامة االنسان
  

 لقاءات طاولة مستديرة لقطاعات وفئات مهمة من الشعب 8تم تخصيص : اجتماعات الطاولة المستديرة القطاعية

  .الفلسطيني

  

  21/4/2009 لقاء قطاع المرأة

  وما تم انجازه المشروع  لفعاليات واهداف تلخيص عرض

  التوصيات

 .الترحيب بالمشروع وبفعالياته وتشجيع اتمام لقاءات المحافظات ولقاءات المائدة المستديرة للقطاعات المستهدفة .1

 اعادة دراسة القوانين والتشريعات واالنظمة االنتخابية لصياغة القانون االنتخابي الذي يضمن السلم االهلي وعدم .2

االستقطاب وعدم هيمنة طرف على المجلس التشريعي على ضوء التجارب االنتخابية السابقة، وربما يكون القانون 

  .القائم على التمثيل النسبي الكامل هو القانون االمثل

تماد على قطاع المرأة بحث قضية تمثيل  النساء وعالقتها بالتعديالت على القانون االنتخابي القتراحها حتى لو تم اع .3

 %.12 مقعدا للمرأة فقط بما يشكل ما نسبته 17قانون التمثيل النسبي خاصة مع وجود 

يجب مالحظة درجة االحباط لدى الناس خاصة في مدينة القدس المستهدفة بعنف واجراءات قمعية غير مسبوقة وبما  .4

ن ان تكون متدنية في القدس في أي يمثل تطهيرا عرقيا كامال واالرتباط العضوي بين هذا الواقع والمشاركة التي يمك

 .عملية انتخابية خاصة ان سكان القدس يقفون وحدهم في المعركة

ضرورة وجود ضمانات دولية تلجم االحتالل االسرائيلي عن التدخل في العملية االنتخابية مستقبال ال سيما اعتقال  .5

 .لضغط عليه لالفراج عن النواب المعتقلين حالياالمشاركين في العمليسة االنتخابية او اعتقال الفائزين مع ضرورة ا

 .ضرورة استهداف المرأة في االماكن المهمشة خاصة في الريف والمخيمات واالهتمام بالفئات االضعف .6

ان االحزاب والفصائل السياسية ال تحترم المراة ولو انها احترمتها بدافع ذاتي لما تم اللجوء الى الكوتا او قوة  .7

 .بر االحزاب على ان تكون المراة في القوائم بترتيب معينالقانون الذي يج

للمرأة المتمثل في الدعاية االنتخابية وبذل جهود جبارة من " العمل االسود"يجب تسجيل ان االحزاب والفصائل توكل  .8

 .اجل المرشحين وزيارة البيوت، اال ان الرجال هم من يقطفون الثمار

 اخر لقطاع المرأة على ان يكون موسعا من خالل دعوة المزيد من ممثلي اتفق على تخصيص لقاء مائدة مستديرة .9

 .قطاع المرأة نظرا لعمق النقاش الذي يحتاج الى وقت وجلسة اخرى

ان تقوم المجتمعات بنقل النقاش الى مؤسساتهن ومؤسسات اخرى وتحضير تصورات لعرضها في االجتماع الثاني  .10

  . الذي سيخصص لقطاع المرأة

  

  20/5/2009 )2 ( ع المرأةلقاء قطا

يعتبر هذا اللقاء الثاني لقطاع المرأة ضمن سلسلة لقاءات المائدة المستديرة المتخصصة الذي يستهدف قطاعات وفئات محددة 
ونظرا . من الشعب الفلسطيني يرجح ان تكون لها رؤية محددة وعدد من المطالب تجاه قضايا يتعرض لها القانون االنتخابي

االول مع قطاع المرأة جاء محصورا من حيث التمثيل النسوي والعدد من النساء المشاركات فيه، اتفق على عقد الن اللقاء 
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كما يوجد سبب اخر وراء افراد لقاء ثاني مع قطاع المرأة يتمثل في . لقاء ثان يكون اكبر تمثيال للجهات التي تعنى بالمرأة
  .يث بات من غير الكافي استجالء موقف هذا القطاع في لقاء واحدعمق الطرح وقوته الذي ظهر في اللقاء االول بح

  
  التوصيات واالستنتاجات

ضرورة اعادة تصنيف وتبويب قضايا النقاش في موضوع االصالح االنتخابي على دالة فرز القضايا التي ال ينفع فيها  .1

 .فيهااال التوافق عن تلك التي يمكن ان تكون حمالت الضغط والمناصرة امرا واردا 

االصالح االنتخابي مفهوم واسع اكبر من العمل على القانون االنتخابي وضرورة التركيز على السلبيات واالخطاء  .2

 .والمشاكل للتصدي لها وتجاوزها في القانون االنتخابي وسواه

همية ان يعمد كحد أدنى مع ا% 30يمكن القول بان الحركة النسوية موحدة على تأكيد اهمية الكوتا وان تكون بنسبة  .3

الى تحقيق تلك النسبة وترجمتها الى نتائج انتخابية مثل ان يعمد الى ترتيب النساء في المكانين االول أو الثاني 

 .خاصة في قوائم االحزاب الصغيرة

لتحفيز االحزاب على العمل ولمنع تشتيت المجتمع % 3-2التاكيد على ان تكون نسبة الحسم معقولة وتحوم حول  .4

ل العشائر الى البرلمان وان تصل االحزاب التي لها قواعد شعبية او تتحالف وصوال الى امكانية بلورة ومنع وصو

 .تيار ثالث  بين القطبين السائدين

 .الميل الى نظام التمثيل النسبي الكامل وفي دائرة واحدة رغم ما يعتريه من مشاكل وسلبيات .5

تخابات التشريعية والبلدية الختالف طبيعة وهدف كل نوع ضرورة التاني في طرح مشروع انتخابات موحد لالن .6

 .منهما

  

  8/10/2009لقاء القطاع الخاص 

افتتح اللقاء السيد الوزير السابق كمال حسونة، عضو اتحاد جمعية رجال االعمال الذي أكد على دعم االتحاد لمثل هذه 
الت االصالح بما يؤدي بالضرورة الى توفير االمن النشاطات التي تساهم في رأب الصدع وانهاء االنقسام وتعزيز محاو

واالمان واالستقرار الذي يهيىء اسباب تشجيع البيئة االستثمارية والتنمية االقتصادية، وتجدر االشارة الى ان هذا اللقاء تم 
  .تنظيمه بالتعاون مع االتحاد جمعيات رجال االعمال

  
 الحق، رئيس الهيئة االدارية للملتقى، والذي قام بادارة اللقاء ايضا، حيث عباس عبد. والقى كلمة الملتقى الفكري العربي د

قام بالتعريف بالملتقى وبالمشروع مؤكدا على دور رجال االعمال الحاسم والذي يمكن ان يكون واعدا ومثمرا شريطة العثور 
  .ي نظرا لعالقة االصالح الوطيدة بالتنميةعلى الصيغة المناسبة للتدخل المجتمعي واقتراح التوصيات بشان االصالح االنتخاب

  
  المداخالت والنقاش

  .يحتاج القطاع الخاص الى التنظيم حتى يبلور رأيا محددا بشأن القانون االنتخابي .1
 .القطاع الخاص لم يعثر على الصيغة المناسبة التي تعكس ثقله ويفعل بواسطتها دوره .2
حاجة الى التفعيل مع االشارة الى وجود ممثل عن القطاع الخاص في يوجد دور للقطاع الخاص النهاء االنقسام لكنه ب .3

 .جلسات حوار القاهرة
 .القطاع الخاص يعتبر اكبر المتضررين من الواقع القائم .4
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امكانية ان يلعب القطاع الخاص دورا في صياغة القانون االنتخابي والقضايا الفنية التي يتضمنها، وان يقوم بعملية  .5
 .لتي يراها مناسبةترويج للمفاهيم ا

 .اخذ عامل االحتالل بعين االعتبار الن كل ما يحدث يلهي ويشغل الشعب عن االحتالل ومقاومته .6
 :اكلمشثالث القطاع الخاص يخشى من الدخول في العملية االنتخابية فيتلوث، فوق انه يعاني من  .7
  

  .غير منظم بما يكفي الخذ دور وهو بحاجة الى آليات مع االستماع للناس - 
وجود فرز سياسي لرجال االعمال وللقطاع الخاص بحيث ال يمكن اعتباره بوضعه الحالي جسما ثالثا او بديال  - 

 .محتمال
امكانية ان يتحول رجال االعمال الى جسم ثابت وقوة ثالثة بدور حاسم يشارك بنفسه او من خالل دعمه لقائمة ما  - 

 " .للعسكر"او مرشح معين او ان يكون الكتلة المنافسة 
  

  الستنتاجات والتوصيات

  .الدعوة الى تمثيل اتحاد جمعيات رجال االعمال في مجموعة العمل .1

 .عدم اجراء االنتخابات في ظل االنقسام واالنفصال او في جزء منه بما فيه القدس .2

ها واحترام نتائجها داخليا وخارجيا ومشاركة اجراء االنتخابات العامة فقط في حالة وجود ضمانات كافية لنزاهت .3

 .الجميع فيها

منح المستقلين النسبة المناسبة في النظام االنتخابي من خالل زيادة حصة الدوائر والتشكيك في استيعاب الفصائل  .4

 .للمستقلين من خالل القوائم النه يكون فسادا

لشعب وجره الى قضايا جزئية لدرجة انه يمكن اعتبار ضرورة توجيه الشعب الى معاركهم مع االحتالل وليس الهاء ا .5

مع االهمية الكبيرة لتحديد أجندة وطنية متوافقة عليها وعلى سبل " لعبة"العملية االنتخابية بدون الضوابط المقررة 

 .تحقيقها والوصول اليها

 .ة االنتخابيةاشتراط اجراء كل فصيل النتخابات داخلية حرة ونزيهة في حال اراد االشتراك بالعملي .6

ضرورة العمل على البحث عن صيغة تمكن القطاع الخاص ورجال االعمال من لعب دور في الشأن االنتخابي بطريقة  .7

 .مباشرة من خالل بلورة قائمة موحدة او من خالل دعم مرشح او قائمة

 . نقسامتفعيل االغلبية الصامتة، وتفعيل دور القطاع الخاص في الوصول الى المصالحة وانهاء اال .8

حث اتحاد جمعيات رجال االعمال على بلورة تصور موحد موقف مبلور من القانون االنتخابي وقضاياه الفنية من اجل  .9

 .المزيد من التأثير في الساحة الداخلية ولعب دور اكبر في صياغة القانون االنتخابي 

  .هيةضرورة التركيز على اقتصاد الصمود واستراتيجياته وليس اقتصاد الرفا  .10

  
  19/11/2009 لقاء قطاع الشباب

  التوصيات واالستنتاجات

ضرورة ان يتصدى الفلسطينيون بانفسهم العطاء اجوبة واجتراح حلول حول مدى جدية االنتخابات وايجابياتها مع  .1

ت وجود تصور واضح للضمانات المحلية والخارجية الحترام نتائجها وعدم اعتقال النواب مع تحسين شروط االنتخابا

  .في القدس
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اعادة نقاش اجراء االنتخابات في ظل الظروف العسيرة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والتي تركز على االصالح  .2

 .والبناء في ظل االحتالل على قاعدة عدم اجراء االنتخابات بأي ثمن النها مجرد وسيلة فقط

مات الفلسطينية للضغط عليهم الحترام الشعارات ضرورة القيام بمبادرات ينفذها قطاع الشباب في االحزاب والتنظي .3

على " التاريخية"التي يرفعونها اثناء الدعاية االنتخابية المتمثلة في دعم قطاع الشباب والمرأة، واجبار القيادات 

 .انتهاج سياسة تضمن مشاركة الشباب والتواصل بين االجيال في داخل تلك االحزاب

س بالعملية االنتخابية وجدواها للتقليل من حالة االحباط والالمباالة السائدة في ضرورة العمل على اعادة ثقة النا .4

 .اوساط المجتمع

والضغط القرار قانون الشباب ) قانون الشباب(تركيز العمل على مجال التوعية اضافة الى استكمال الجانب القانوني  .5

 .ولوائحه الداخلية النه يدعم قطاع الشباب

ركة الشباب من خالل تغيير مناهج التعليم وعقد دورات توعوية وتثقيفية لعنصر الشباب العمل على تطوير مشا .6

  .وتخريج القيادات واكساب المهتمين المهارات السياسية والخبرات الالزمة

  
  19/5/2009مؤسسات المجتمع المدني لقاء 

دراتخها المتعلقة بالشأن االنتخابي الفلسطيني بعد يجيء هذا اللقاء من أجل نقاش المؤسسات االهلية الفلسطينية والدولية في مبا
والهدف من وراء عقد هذا اللقاء المتخصص يتمثل في فحص . ان كانت تلك الجهات قدمت مسودات مشاريع قوانين انتخابية

  . امكانية توحيد تلك المبادرات في مبادرة واحدة، وجدوى هذا االمر
  

  التوصيات واالستنتاجات

في هذا اللقاء بنسخة من الدراسة المقارنة وتقديم المشاركين االقتراحات وتصويباتهم واضافاتهم على تزويد المشاركين  .1
  .أي بند من البنود التي تتضمنها تلك الدراسة المقارنة

تعديل الدراسة بما يلزم من اضافات وتوضيحات لرفعها الى مجموعة العمل باعتبار تلك الدراسة هي محصلة نقاش  .2
 .مطولة

 .م لقاء خاص بين الجهة المنفذة مع فالديمير بران من ايفيستنظي .3
 .الترحيب بعرض مؤسسة ايفيس ترجمة الدراسة المقارنة الى االنجليزية .4
 .باقتراح المتابعات المطلوبة والالزمة في هذا االمر) الملتقى ومركز كارتر(تكليف الجهة المنفذة  .5

 

  17/6/2009) 1(لقاء غزة 

  : لنقاط الرئيسية المتعلقة بموضوع االنتخابات ومن ابرز هذه القضايا علي بعض ارركز الحضو
 .الخيار الوحيد الوفاق الوطني واالحتكام إلي االنتخابات - 
من الناحية الوطنية يجب النظر إلى االنتخابات بأنها مهمة وخاصة بهذه المرحلة باعتبارها استحقاق دستوري، وقد  - 

 .تكون مخرج لما نحن فيه
  . على االستحقاق الدستوري كموعديجب الحفاظ - 
 .يفضل أن يكون القانون االنتخابي نسبي يلبي حاجات الناس - 
 . هناك نظرية تقول انه ال يمكن أن تتم انتخابات حقيقية إال في إطار تسوية مع االسرائليين - 
 . االنتخابات ال تخلق واقع جديد ولكنها تؤسس لواقع جديد - 



 19

 من الحال يوالنقاش يدور حول صيغة توافقية تخرج النظام السياس, القاهرة لم يطرح في اجتماعات 2005قانون  - 
 .المتأزم الذي يعيشه

 .ال يمكن أن تتم االنتخابات إال في إطار توافق فصائلي ويجب أن تكون منظمة بحيث يتبعها إجماع وطني - 
 . سنواتعملية تداول السلطة هي الوضع الطبيعي وال حاجة إلى عقد اجتماعي جديد كل أربع  - 
 . من حق القوة الثالثة أن تعمل على عقد اجتماعي جديد - 
 .يجب علي القوة الفائزة في االنتخابات أن تعطى حق األولوية في صياغة القانون - 
وهناك ضرورة لعقد االنتخابات منها الوطني . يمكن االستفادة من االنتخابات باتجاه إعادة تشكيل النظام السياسي - 

 .يالديمقراطي والمجتمع
 .يجب النظر إلى االنتخابات باهتمام ليس فقط من المنظور القانوني كما هو مطروح في الورقة المقدمة - 
الفصائل الفلسطينية هي التي ستضع المعادلة السياسية القادمة والتي ستتبع االنتخابات، وما سيجري االتفاق عليه في  - 

 .القاهرة هو الذي سيتم ولن يكون بمقدور التشريعي تغييره
  

    8/2009 /19 )2 (لقاء غزة

  صالح السقا/ افتتح اللقاء نائب رئيس الملتقي الفكري العربي السيد
 وقـد   قانون يلبي حاجات الناس     العمل علي وضع     و أكد المشاركون علي ضرورة التوافق السياسي قبل العملية االنتخابية         -

  .يكون المخرج لالنتخابات باتجاه إعادة تشكيل النظام النسبي
أشاروا إلي أن هذا األمر مرهون و, وعل نزاهة و شفافية عملها,  ية لجنة االنتخابات المركزية أكد المشاركون علي استقالل-

إعطاء الضمانات الكافية لحمايـة      و  لجنة االنتخابات  لو أكدوا علي الضمانات التي تعمل علي استقال       . بالتوافق السياسي أوال  
  .ن في ذلك مصلحة في تقدم العملية االنتخابيةعمل محكمة قضايا االنتخابات ال

 المتنافسة في االنتخابات  بالتوقيع      شرف لتنظيم العملية االنتخابية  وإلزام القوى      ركز الحضور علي ضرورة وضع ميثاق        -
  . 2006حيث كان للميثاق اثر ايجابي في انتخابات عام ، عليه

المجتمع الفلـسطيني يـشكل      و د يحظي باإلجماع من كافة القوي السياسية      توحيد القوانين الصادرة في قانون انتخابي واح       -
  , مرجع للعملية االنتخابية 

االحتكام إلي صناديق االنتخابات و الحفاظ علي دورية لسياسية الحالية الوفاق الوطني والخيار الوحيد للخروج من األزمة ا      -
 . االنتخابات

  
   ماسسة عمل هيئة الكسب غير المشروع ..22

من نخبة من المختصين والخبراء  ماسسة عمل هيئة الكسب غير المشروع كانت موضوع نقاش من قبل مجموعة
متابعات الملتقى كجزء من  2009 وحتى اوائل 2007 تموز  ابتداء منوالمشرعين التي نظمها الملتقى الفكري العربي في

لجهات ذات الصلة بالرقابة المالية واالدارية ومكافحة الفساد مناقشاته مع ا متابعة لجملةكذلك الفكري العربي للشأن العام و
الحظ الملتقى بان هيئة الكسب غير المشروع لم تجد طريقها للتنفيذ فبقي ديوان الرقابة المالية  حيث  حيث والكسب غير المشروع، 

اول والنقاش للوصول الى واالدارية وحيدا في الميدان وبامكانيات متواضعة جدا االمر الذي بات فيه من الضروري التد
  ورغم التقدم الذي تم من حيث صياغة واقتراح االليات .اطار نظري يمكن متابعته الحقا فيما يتصل بالهيئة وبالديوان
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المسعدة لذلك اال ان العمل اصطدم بضعف الرغبة السياسية ذلك في المرحلة اراهنة مع امكانية استئناف العمل حين تنضج 
1الظروف 
 

  
   ء قدرات الفريق الوطني اليمني لمكافحة الفسادبنا. 3

 ورشة عمل في العاصمة اليمنية صنعاء استهدفت المساعدة في بناء قدرات الفريق 2009 اذار 27 -26عقدت خالل يومي 
ة الوطني اليمني لمكافحة الفساد، وذلك بمبادرة من منظمة الشفافية الدولية وبالتعاون مع االئتالف الفلسطيني للنزاه

 تمارا قمحاوي منسقة  وقد شارك في الورشة كل من.  امان وذلك لالستفادة من خبرة الفريق الوطني الفلسطيني-والمسائلة
الرحمن ابو عرفة ممثال عن   وعبدTransparency Internationalبرامج الشرق االوسط وشمال افريقيا في مؤسسة 

  . االلمانيةGTZلفرع اليمني لمؤسسة ائتالف امان والسيدة ريناتا شميت المستشارة في ا

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المرصد اليمني لحقوق : ويضم الفريق الوطني اليمني لمكافحة الفساد خمسة منظمات هي
  .االنسان، منظمة صحفيات بالحدود، مركز تنمية الشباب اليمني والمدرسة الديمقراطية

ت المؤسسية من منظمة الشفافية الدولية للفريق الوطني اليمني وكيفية االستفادة من وقد شملت ورشة العمل البحث في التوقعا
 التي   التحديات والحلول نشاطات وخبرة الفريق الوطني الفلسطيني في تطوير تحالف الفريق الوطني اليمني من خالل فهم

يات المتوقعة بين اعضاء التحالف اليمني وخلق  امان وكيفية مواجهة التحد-واجهها االئتالف الفلسطيني للنزاهة والمسائلة
مناخ مناسب لعمل الفريق الوطني اليمني في مكافحة الفساد من واقع أهداف وتصورات الفريق الوطني اليمني المستقبلية 

ضافة باال. في مجال المساءلة، الحق في الوصول الى المعلومات، التعليم وكيفة تحقيق نشاطاته الداخلية والخارجية وخاصة
  .الى مناقشة احتياجات الفريق الوطني اليمني لتمكينة من تحقيق اهدافة

  

  حقوق المواطنحقوق المواطن: : ثانياثانيا
   القدس القدس--اا

، حيث بدأت من مطلع العام بالتركيز على قضية ، حيث بدأت من مطلع العام بالتركيز على قضية 20092009شكلت القدس عنوانا لمتابعات الملتقى الفكري العربي خالل العام شكلت القدس عنوانا لمتابعات الملتقى الفكري العربي خالل العام 
في اطار في اطار : :  ثالثة نشاطات أساسية ثالثة نشاطات أساسية20082008 التي عقدها الملتقى خالل العام  التي عقدها الملتقى خالل العام ومن جملة النشاطاتومن جملة النشاطات  ..احتفالية القدس عاصمة الثقافةاحتفالية القدس عاصمة الثقافة

  ::، تم تنفيذ ثالثة مبادرات أساسية، تم تنفيذ ثالثة مبادرات أساسيةالقدساهتمام الملتقى بقضية اهتمام الملتقى بقضية 
  
  2009القدس عاصمة العرب الثقافية   ..11

اصمة الثقافة العربية  احتفالية القدس عكان للملتقى الدور االبرز في اثارة والتنبيه والتخطيط للفعاليات التي ينبغي ان تترافق
  معها،  فباالضافة الى ورشات عمل دعى الملتقى الفكري العربي اليها بمشاركة األطراف والقطاعات ذوي العالقة،2009

الى الرئيس محمود عباس حيث احتوى التقرير على  الثقافة العربية  بشأن القدس، عاصمة خاصبتقديم تقريرقام كذلك ب
لموقع االمشاريع ومنهجيه  خطة العمل لفترة االعداد وتنفيذذلك بما في  القة بهذا الموضوعجميع الوثائق التي لها ع

                                        

  عضوحسن خريشة ،ام الرقابة يف ديوان املوظفني العاممدير ع/  حممود شاهني،رئيس ديوان الرقابة املالية واالدارية/ حممود ابو الرب :ضمت جمموعة العمل كل من 1

/ عبد الرمحن ابو عرفة ورئيس مجعية مدققي احلسابات القانونيني/ اكرم حسونة  ،نقابة احملامني/ شاهر العاروري  ، الس التشريعي عضوقيس ابو ليلى ،الس التشريعي

  ..امللتقى الفكري العريب بصفته منسقا موعة العمل
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بتشكيل اللجنة الوطنية للتحضير الحتفالية  ر الرئيس محمود عباس، مرسوماً رئاسياًاأصدالى   االمر الذي قاد االلكتروني،
احتفالية القدس عاصمة  إلعداد واإلدارة واإلشراف علىوتختص اللجنة با "2009العربية للعام  القدس العاصمة الثقافية"

تم عرض ومناقشة   .بهدف حشد الدعم الالزم لالحتفالية الثقافة العربية، والتواصل مع مختلف الجهات العربية، والدولية
  .2009لفعاليات المقترحة خالل عام المشاريع وا االفكار الواردة في الخطة االستراتيجية ومجاالت

  ::عام فان مشاركة الملتقى فاعلة جدا من خالل عضويته فيعام فان مشاركة الملتقى فاعلة جدا من خالل عضويته في وبشكل  وبشكل 
 2009الثقافة العربية  اللجنة الوطنية للتحضير الحتفالية القدس عاصمة •

  االداري المجلس •
  وتحديد المشروعات للدعم واللجنة الماليةالمشاريعلجنة  لجنة الحدث والتحضير لالفتتاح،  :اللجان الفاعلة  •

 يذيدعم  فريق المكتب التنف •

 تصميم واطالق الصفحة االلكترونية لالحتفاليةتصميم واطالق الصفحة االلكترونية لالحتفالية •

 آب 28-26 زيارة الى البحرين خـالل الفتـرة        لزيرة الدول العربية ةمنها    2009 يةفلسطينالد  ووفالمشاركة في ال   •
  .عرفة الوفد عضوي مجلس االدارة السيدة تهاني أبو دقة وزيرة الثقافة والسيد عبد الرحمن أبو ، وضم2008

  
 المادية والبشرية وتحديد الهيكل الناظم للعمل في كل وضمان المستلزمات نفيذي على الشق الت2009 في العام ارتكز العمل

العمل على  من دائرة الحدث، اإلعالم، والبنية التحتية اضافة الى استقطاب مجموعة من العاملين في المشروع وكذلك
  . مليون دوالر من الحكومة لالحتفالية5مبلغ وبضمن ذلك تخصيص . البرنامج الفني لالفتتاح ومتطلباته

  

من القدس و بيت لحم ) 2009القدس عاصمة الثقافة العربية ( فعاليات افتتاح احتفالية 2009 اذار 21نطلقت مساء يوم او
فالية وغزة والناصرة ومخيم مار الياس في لبنان، وذلك تعبيراً عن مشاركة أبناء الشعب العربي الفلسطيني في هذه االحت

الوطنية التي تؤكد عروبة المدينة المقدسة وتحدياً لحواجز االحتالل وتجانسا مع الشتات في المهجر وتاكيدا على وحدة 
وجرت مراسم االحتفال الرسمية في بيت لحم بمشاركة وفود رسمية عربية . الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده

االحتفاالت في شوارع القدس وأنديتها ومراكزها  و بدأت. اً بالبث الفضائيطها معبالتزامن مع المواقع األخرى عبر رب
 ، عقد خفل الختام نب مدينة نابلس تشرين اول17وفي  .الثقافية معظم شوارع المدينة المقدسة، بخاصة حول بلدتها القديمة

مع وبالتزامن كدلك كزها الثقافية االحتفاالت في شوارع القدس وأنديتها ومرامع بمشاركة وفود رسمية عربية بالتزامن 
  .المواقع األخرى

  
 

  "دور الثقافة في بلورة الهوية المقدسية "مؤتمر القدس الدولي بعنوان . 2

، مؤتمر القدس الدولي تحت عنوان 2009 من تشرين االول 21 -  19 ايام ما بين 3عقد الملتقى الفكري العربي على مدار 
  .، وذلك في اطار احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية لهذا العام"المقدسيةدور الثقافة في تنمية الهوية "

وهدف المؤتمر الى ابراز االرث الثقافي والحضاري لمدينة القدس، ومساهمة ذلك في توفير الحصانة للقدس امام محاوالت 
  . التهويد التي تمارسها سلطات االحتالل االسرائيلي
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مدينة القدس واستؤنف في اليوم الثاني في رام اهللا واختتم اليوم االربعاء في بيت لحم، وتضمنت وتم استهالل المؤتمر في 
المجتمع المقدسي، العمارة المقدسية، والثقافة في القدس، والفن في القدس والتأثيرات العربية : مواضيع المؤتمر ست جلسات

وتم  قاسم، وقد تضمن المؤتمر خمسة وعشرين ورقة عملفي القدس، اضافة الى جلسة خاصة للشاعر الفلسطيني سميح ال
افتتاح المؤتمر في اليوم الثاني بكلمة ورعى رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض حفل عشاء للمشاركين في المؤتمر حيث 

امة وعلى مدار ثالثة ايام، تم ايضا اق .كومة وخاصة تلك المتعلقة بالقدسخاطب الحضور بكلمة استعرض بها مهام الح
  . غطت مشاهد متنوعة لمدينة القدسمعرض فني عرضت به لوحات لستة فنانين فلسطينيين

وأكد المؤتمر في جلسته الختامية ان التراث الحضاري للمدينة المقدسة من مقدسات ومواقع وشعائر وعادات وتقاليد كان لها 
  .االسرائيلي طوال العقود الماضيةتهويد االثر االبرز في المحافظة على تراث المدينة العربي امام محاوالت ال

وأوصى المشاركون في المؤتمر بدعم مواطني المدينة ومؤسساتها االهلية حتى تتمكن من استمرار مواجهة التحديات 
  .االسرائيلية وتعزيز صمودهم، وذلك بعد الضعف الذي اصاب قدرة المواطنين على االحتمال والمواجهة

ور لغنى التراثي الذي تتميز به مدينة القدس من خالل ترميمه وتوثيقه وابرازه في مختلف الصوشدد على ضرورة العناية با
وفيما يتعلق باالرث الثقافي، فاوصى المشاركون بالمحافظة على قدرات المبدعين والمبادرين  .المكتوبة والمرئية والمسموعة

عم المراكز الثقافية والمدارس وتطوير المناهج الالصفية سواء وتطويرها في مجاالت الفنون التعبيرية والكتابية واالدائية ود
  .خالل ايام الدراسة او في العطل السنوية

وطالبوا االهتمام بالذاكرة المقدسية ضمن اطار االهتمام بالذاكرة الفلسطينية وخاصة فيما يتعلق بتوثيق ونشر السيرالذاتية 
ودعوا الى رعاية المؤسسات المتخصصة بمساعدة المبدعين وتطوير  .ي التنوع المميز للمجتمع المقدسللمبدعين وابراز

  .الثقافية الداعمة لتراث المدينةقدراتهم باعتبار الفن يشكل احد اهم الركائز 

وأكد المؤتمر على ضرورة احترام المواصفات والتمايز في المعمار المقدسي وذلك بعد حرف المعمار المقدسي بجزء كبير 
التراثية التي طالما ميزت المدينة، اضافة الى ابراز الكنوز المعمارية العربية المغتصبة في القدس الغربية، منه عن االصول 

واضاف المشاركون في المؤتمر ان احتفالية القدس  .ية الفلسطينية في القدس الشرقيةوكذلك ترميم المباني والمساكن التراث
ابراز الكثير من ارث المدينة المقدسة، وهذا االمر يحفز على عدم االعتماد عاصمة الثقافة العربية شكلت حدثا هاما اتاح 

وطالبوا بضرورة بدء العمل على مأسسة االرث الثقافي للمدينة المقدسة  .، بل بديمومته ومأسستهعلى موسمية هذا االهتمام
ومنحه صالحيات المحافظة " القدسالمجلس االعلى للموروث الثقافي في " وكذلك توسيع آفاقه وتطويره من خالل تشكيل 

على تطوير هذا الموروث، مطالبين الجهات الدولية المختصة، وخاصة منظمة اليونسكو وكافة الهيئات الدولية االقليمية 
وطالبوا كافة الجهات الدولية والمحلية  .ة على الموروث الثقافي للمدينةالمختصة بالثقافة، بتفعيل ومتابعة نشاطاتها للمحافظ

نع سلطات االحتالل االسرائيلي من االستمرار في انتهاكاتها ان عمليات التهويد االسرائيلية المستمرة المتمثلة بالحفريات م
  .وبناء المستوطنات ومنع ترميم العقارات الفلسطينية

  كبوشي وكافة المبعدين لجنة الوطنية للتضامن مع المطرانال .2

 ية للتضامن مع المطران كبوشي وذلك بحضور ومشاركة نخبة من رموز العملللجنة الوطن  أجتماع27/10/2008عقد يوم 
 الحملة القدس   أطلقت الشخصيات الدينية والوطنية الفلسطينية في10-11-2008  وفي يوم.الوطني في مدينة القدس
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كما تم ". كافة المبعدينالوطنية للتضامن مع المطران كبوشي و اللجنة: " تثبيت أسم اللجنة وقد أعطيت أسمتمحيث . رسميا
 واختيار عبد الرحمن ابوعرفة رئيسا اللجنة مع أبقاء الباب مفتوحا لمن يريد األنتساب لهذه اللجنة تثبيت عضوية أعضاء هذه

 قد يومع في مؤتمر صحفي ننطلقامن القرارت ووضع برنامج لسلسة من الفعاليات، التي  سلسلة اللجنة هذا وقد أتخذت . لها
التضامنية التي وصلت   اللجنة علما بكافة الرسائلرسلت كما أ. ذكرى أبعاد المطران كبوشي عن القدس وهي 8/11

تأييدا لمطلبها العادل المتمثل بعودة المطران كبوشي  والشخصيات الوطنية العربيةوغيرها التي بادرت لألتصال مع اللجنة
 التي قررت الرئاسة الفلسطينية وكذلك مع المسيحية في القدس ة و اللجنة مع ومع الرئاسات الدينية األسالمياتصلتو. للقدس

    .تحقيق حلم المطران كبوشي وغيره من المبعدين بالعودةرسميا متابعة 

وجه عبد الرحمن أبو عرفة رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع المطران كبوجي والمبعدين الفلسطينيين رسالة إلى بابا و
باسم اللجنة يناشده التدخل لتمكين مطران القدس في المنفى، مطران الروم الكاثوليك األب   9/5/2009تاريخ ب الفاتيكان

   .  ألجلها منفيا في أصقاع المعمورةإيالريون كبوجي من العودة إلى المدينة التي أحبها وأحبته وقضى

 الذي نعمت بالعيش في القدس طويال، وعلى أنا‘: وذكر النداء بابا الفاتيكان أن المطران خاطب شعبه في أيلول الماضي قائال
دقات نواقيسها صليت، وعلى آيات مآذنها إلى اهللا تضرعت، وإلى سواعد أبنائها األبطال أيام الشدة يداي مدت، ولذلك في 

ل ترى، ه.. غياهب السجن دفنت، وعن قدسي الحبيبة أبعدت، كم متشوق أنا إلى تكحيل عيني، أن أسعد برؤيتها قبل مماتي
وتضمنت الرسالة األمل بأن ال يدخر البابا بنديكتوس السادس عشر جهدا في تحقيق حلم  .‘لحلمي الجميل هذا أن يتحقق؟

  .المطران بالعودة إلى قدسه الشريف التي تعيش معه في قلبه وصالته

   :االئتالف االهلي للدفاع عن حقوق المقدسيين اشطة مشتركة مع . . 44
بادرت المؤسسات االهلية للتضامن مـع      و ،اصبحت خيمة االعتصام رمزا للصمود     : )مل الكرد  كا مأ(الكرد   قضية عائلة    -

وقام الملتقى بتنظيم عدة فعاليات داخل      . العائلة ضمن فعاليات مستمرة وقد ظل الملتقى ضمن المجموعة المساندة طيلة الوقت           
  .لك اصطحاب واستقبال وفود التضامن الدوليةوكذ. كبوشي والمبعدين لتضامن مع المطراناالخيمة منها بعض اتماعات 

  
نظمه االئتالف األهلـي    واذي نظمه    2008-4-23  يوم بالقدسالذي عقد   صحفي  المؤتمر  خالل ال   :قضية أسرى القدس   -

اعتباريـة،   حقوق المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس شددت مؤسسات وشخصيات مقدسية وطنيـة ودينيـة              للدفاع عن 
سجون االحتالل، ال سيما أسـرى مدينـة         رفع سقف االهتمام المحلي والعالمي فبقضية األسرى القابعين في         ضرورة    على

  2.يتعرضون لها من قبل سلطات االحتالل القدس المحتلة، خاصة في ظل حالة التمييز التي
  
الرام ، ابو ( فروعها االربعة في قدمت العيادة القانونية خدمات مباشرة  لعائالت  مقدسية من خالل :  العيادة القانونية-

، اغلبها يتعلق بحاجة  المواطنين  الستشارة  بقضايا وزارة الداخلية الجراءات لم الشمل )ديس ، بيت حنينا ، المدينة 
وتسجيل االوالد وتجديد وثيقة السفر والهوية وقوانين استرجاع االقامة، اضافة الى االستشارة بقوانين استحقاق التامين 

طني من مخصصات عجز واوالد وتامين صحي وفتح ملفات في قسم الجباية، ومراجعات بخصوص التعويضات الو
العمالية، واجراءات تقديم معامال ت الحصول على  تصاريح للدخول الى مناطق القدس،  وغيرها من االستشارات القانونية 

                                        
وعدد  والمحامي أحمد الرويضي  وععبد الرحمن ابوعرفةعطا اهللا حنا ،  عدنان الحسيني مستشار الرئيس لشؤون القدس، والمطران في المؤتمرركشا 2

  .الحقوقية وأهالي األسرى المقدسيين من الشخصيات االعتبارية وممثلو المؤسسات
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وكذلك متابعة تقديم . كاغالق الطرق في اعياد اليهودومتابعة قضايا مجتمعية . بخصوص نقل ملكية عقار وقضايا االخالء
سلسلة المحاضرات التوعوية بالحقوق القانونية، من خالل لقاءات مفتوحة، بهدف التوعية المجتمعية للمقدسيين اللذين 

فعي يخضعون للقوانين االسرئيلية ، ويواجهون عدم وعي قانوني بسبب اللغة او الرهبة من متابعة تحصيل حقوقهم كدا
  .وتم كذلك تبني قضيتين جماعيتين والمشاركة في تحضير المعترضين على المخطط الهيكلي. ضرائب

  

، بزيارة 25.03.2009، يوم "اتجاه-الجمعيات العربية"قام وفد من اتحاد : زيارة وفد إتحاد الجمعيات األهلية العربية  -
االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق "و"  القدس- األهلية الفلسطينية شبكة المنظمات"مدينة القدس المحتلة واالجتماع مع كٍل من 

  .في المدينة" الشيخ جراح"ي حي ف" أم كامل الكرد"، وزيارة خيمة "الفلسطينيين في القدس

  
عدة محاور وهدف إلى دفع التعاون والتنسيق " االئتالف األهلي وشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية"تناول االجتماع مع 

على أن قضية القدس المحتلة وحقوق الفلسطينيين فيها هي قضية إستراتيجية وأولوية رئيسة " اتجاه"التكامل، وأوضح وفد و
، وأن الرؤية التي ينطلق منها العمل األهلي وأفقها تندرج ضمن الرؤية الشمولية للقضية الفلسطينية، بكل "اتجاه"على أجندة 

" اتجاه" التعاون والعمل المشترك بين  مخول على ضرورة االستمرار في مسيرةكما أكّد . مركباتها، كقضية واحدة
شبكة المنظمات اإلهلية " وقدم مندوبو. واالستفادة من التجارب الهامة لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود" االئتالف األهلي"و
رحا موسعا حول القضايا الحارقة التي ، ش" لجنة القدس و االئتالف األهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس–

تواجهها المدينة وسكانها الفلسطينيين، مركّزين على قضية التطهير العرقي والهجمة الشرسة على األحياء الفلسطينية في 
ألهلي كما تم عرض االعتراض الذي قّدمه االئتالف ا. القدس المحتلة، والتي تأخذ منحى تصاعديا خطيرا في األشهر األخيرة

  . ضد الخارطة الهيكلية المقترحة للقدس كونها
  

  عام: ب

  مختبرات تعليم الكمبيوتر للكفيفينمختبرات تعليم الكمبيوتر للكفيفين. 1

 من الطلبة الفلسطينيين الذين يعانون من إعاقات بصرية في مختلف المراحل التعليمية والذين هم بحاجة إلى 678هناك 
فالتطور التقني الحديث، مكّن المكفوفين من ..  تطبيقههذه المشكلة لها حل امكن. حواسيب مصممة خصيصاً الحتياجاتهم

، وترتبط بالجهاز طابعة بريل باإلضافة إلى البرمجيات )نظام بريل(استخدام الحاسوب باللغتين العربية واإلنجليزية باستخدام 
باإلضافة إلى تشكيلة كلمات ماتية العالمية، ومعالج الهذا الجهاز المميز فتح أمام المكفوفين عالم الشبكة المعلو. الخاصة

  . واسعة من التطبيقات العملية للحاسوب
  

 انشاء مركزين في حيث تمحول أحالمهم إلى حقيقة، كان والكتابة باستخدام الحاسوب والمكفوفين من القراءة مكّن المشروع 
ي الضفة الغربية واآلخر في الخليل جامعة القدس المفتوحة للطلبة المكفوفين، أحدهما في جنين لخدمة المحافظات الشمالية ف

NDCوبمنحة من مركز تطوير المؤسسات األهلية الفلسطينية . لخدمة المحافظات الجنوبية،
، تم تطوير هذين المركزين 3

 وقد جهز كل مركز بجهازين متكاملين خاصين .06-04- 2009  بتاريخ في منطقة رام اهللاهتم افتتاحوانشاء مركز ثالث 
، للملفات كلوحة مفاتيح بريل، وطابعة بريل مع األوراق الخاصة بها ومشابك ملحقاتهاللمكفوفين مع جميع من الحواسيب 

                                        
  تطوير المؤسسات االهلية مرحلة الثانية فتمت بمساعدة من مركز اما الالمرحلة االولى تمت بتمويل من تجمع مؤسسة التعاون 3
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باإلضافة إلى تعيين وتدريب كادر مؤهل ومتفرغ في كل مركز من أجل تدريب الطلبة المكفوفين ومساعدتهم في استعمال 
  .2005لمكفوفين منذ هذه السنة  بتقديم خدماتهما للطلبة ااكز المرت هذهوبدأ. هذه األجهزة

 

  مشروع الرواية التاريخيةمشروع الرواية التاريخية. . 22

ممثلين ايضا ضم و جرى االجتماع بمشاركه اعضاء فريق المشروع ،اجتماع تقييمي بشأن مشروع الرواية التاريخيةعقد 
 االوروبي االتحاد سالزبورغ النمساوية وهو شريك الملتقى في هذا المشروع، كما حضر االجتماع ممثلون من عن مؤسسة

 ،خالل العام  المشروعالمشروععلى ضوء االستمرار العمل بعلى ضوء االستمرار العمل بمشروع ال العاملين في قام حيث  .الذي يمول تنفيذ هذا المشروع
أطلس فيما يتعلق بفيما يتعلق ب لنصوص والخرائطل نقد وتحرير مسودات وخاصة ضمن المحاور الثالثةضمن المحاور الثالثةباستعراض االعمال المنجزه 

 ماكناالوجرى استعراض التطور في ما يخص . لخرائطلضافة  باالا نص70نحو تم انجاز  حيثحيث . 1948حرب 
ال شك ان النقاشات والتفاعالت الناتجة عن مشروع الرواية التاريخية تمثل اضافة للرواية الفلسطينية ال شك ان النقاشات والتفاعالت الناتجة عن مشروع الرواية التاريخية تمثل اضافة للرواية الفلسطينية و. الالجئين والمقدسة

  ..حول النكبة وتمثل ايضا حالة نقاشية تستوجب التقييمحول النكبة وتمثل ايضا حالة نقاشية تستوجب التقييم
  

جاد , عباس عبد الحق : بمشاركة كل من2009 حزيران 22 تاريخب  يخيةمراجعة لمشروع الرواية التاروعليه، تمت 
  ::وحاءت نتائج المراحعة كالتاليوحاءت نتائج المراحعة كالتالي  .عبد الرحمن ابوعرفة, عادل يحيى, معين كنعان, عزام ابو السعود, اسحاق

  
ا االتجاه  في وقت كان هناك اشارات لبدء عملية سياسية جادة و كان الشعور ان عمل بهذ2004بدأ العمل بالمشروع عام 

 4.يمكن ان يسهم في تقدم العملية السياسة وهذا ما ادى الى موافقة مجلس امناء الملتقى على فكرة المشروع باغلبية عالية جداً
استمر العمل بهذه الروحية وسط جهد حقيقي للوصول الى انتاج مكتوب يكون اساساً النجاز العمل ,  وخالل اكثر من عامين
ولكن مع تقدم العمل وفي مرحلة ,  بدأت المراجعة بين الفريقين للتوصل الى لغة مشتركة, ج الموادالمشترك ومع بدأ انتا

, الحقة اتضح ان هذه العملية مضنية ومستهلكة للوقت نتيجة استخدام كل طرف لتعابير ال تتوافق ووحهة نظر الفريق االخر
الباً ما كان هذا الحل الوسط ال يوفي بالغرض االمر الذي االمر اللذي ولد الحاجة الى محاولة الوصول الى حلول وسط وغ

  .زاد من ضبابية اللغة وعدم اعطاءها التعبير الدقيق للمضمون والحقيقة
بشكل يمثل الجمهور ويتأكد من مالئمة اللغة " محرر انتقادي"كان من المفروض ان يتم جهد خاص لمعالجة ذلك من خالل 

ل الوصول الى هذه المرحلة اتيحت فرص لقراءة مواد المشروع من خارج اعضاء وقب.  لتقبل الجمهور لدى كل طرف
  .الفريق، واعطيت اشارات بان المسودات بعيدة عن الرواية الفلسطينية وانها اقرب الى الرواية االسرائيلية

مضطرد الى ان بلغ ذلك كان تطور االوضاع السياسية و االحراءات االسرائيلية تسير نحو االسوء بشكل ,  في هذه االثناء
، 1948والتي شهدت ممارسات دموية ذكرت باحداث نكبة عام,  2008الذروة مع الحرب على غزة في اواخر عام 

وارجعت الذاكرة ستين عاما الى الوراء واصبحت البيئة بالتالي غير مناسبة اطالقاً لمواصلة العمل و كان االستمرار يعني 
  .أسها بالرمالان نكون كالنعامة التي تدفن ر

وكان ال بد من تقييم الوضع تنفيذا لقرار مجلس االمناء وكذلك نتيجة لتطورات المشروع وتدهور الحالة السياسية واستفحال 
 تمت التوصية بأن 2009وفي االجتماع االول الذي عقد في شهر كانون الثاني ,  االحتالل االسرائيلي وممارساته العدوانية

                                        
4
 والذي 2008ريف يذكر تاييد مجلس امناء الملتقى استمر طوال الفترة الى ان انعكس الوضع في اجتماع مجلس االمناء االخير في خ 

  . المشروع من قبل مجموعة العمل الخاصةاوصى باعادة مراجعة
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وفي االجتماع الثاني هذا لمجموعة العمل , 2009المشروع لمدة ستة شهور تنتهي في شهر حزيران يتم تجميد العمل في 
  :  اعيد تقييم الوضع مجدداً وكانت التوصيات كالتالي

  .عدم االستمرار بالمشروع بنفس الطريقة السابقة والتي كانت تعتمد على رواية مشتركة.  1
وبحيث تكتب الرواية الفلسطينية ممثلة , مبدا، ولكن من خالل روايتين منفصلتينالتوصية بمواصلة المشروع من حيث ال.  2

  .لوجهة النظر الفلسطينية سواء من حيث الحقائق او اللغة او التعابير
  .سالزبورغ حرة التصرف حول ضرورة او كيفية كتابة الرواية االسرائيلية طالما اليوجد ربط بير الروايتين. 3
  . تين تحت غالف واحدال تنشر الرواي.  4
بحيث تنشر الخرائط ,  هذا يتطلب اعادة النظر في بعض الخرائط بحيث يتم تعديلها بحيث تمثل وجهة النظر الفلسطينية. 5

  . بدون شروحات
  .اي منشورات مطبوعة وبضمن ذلك الخرائط تحمل اسم الملتقى وسالزبورغ دون اي اشارة الى الطرف االسرائيلي.  6
  

 2009 /3/6 "وار بين المواطن والمسئولح"لقاء : 3

في مركز " حوار بين المواطن والمسئول: "عقد الملتقى الفكري العربي لقاء حوارياً ضمن سلسلة لقاءات ينفذها تحت عنوان
 رئيس بلدية – محافظ الخليل والسيد خالد عسيلي –إسعاد الطفولة في مدينة الخليل جمع السادة الدكتور حسين األعرج 

 قائد المنطقة إضافة إلى جمع غفير -خليل والسيد جبريل النتشة سكرتير الغرفة التجارية اضافة الى العميد سميح الصيفي ال
وناقش الجميع . من المواطنين والمهتمين وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والوزارات والبلديات والمخيمات والجامعات

  .سارات واقتراحات تخص احتياجاتهمهمومهم اليومية وقدموا مداخالت واستف

 تم اتاحة الفرصة للمشاركين لطرح أسئلتهم أو استفساراتهم أو انتقاداتهم أو اية اقتراحات تتعلق بمحافظة الخليل وخدماتها 
وكان النقاش عميقاً ومهماً ألنه تعرض إلى عدد كبير من القضايا   .احتياجات المواطنين وهمومهمفذة فيها ووالمشاريع المن

تعكس احتياجات المواطنين وهمومهم حيث قدمت اكثر من عشرين مداخلة من الحضور وجهت الى المسئولين الموجودين 
  .مواطنين والمسئولينوحصل نقاش وتبادل في المعلومات بين ال. على المنصة الرئيسة

وتطرقت مداخالت الحضور الى مواضيع .،وع البلدة القديمة وتنشيط الحركةوكان من ابرز القضايا التي نوقشت موض
لى درجة الطرق واشوارع وعدم اتمامها، والتسرب من المدارس واعداده واسبابه، وبناء بنية تحتية اعالمية في المحافظة ع

فذة في المحافظة وازمة المياه اضافة الى البطالة المتفشية في المحافظة خاصة بين حملة ، والمشاريع المنمن التطور
الشهادات الجامعية، وضبط االمن ومكافحة الجريمة وازمة المرور والمدارس المسائية وحماية الصناعة الوطنية ومعاناة 

ن على درجة من االهمية النها عرفت المواطنين وكانت ردود المسئولي. وفتح شارع الشهداء والتقسيمات االدارية الجديدة
  .ت بعض القضايا وشرح البعض االخربمالبسا

  

  البرامج المؤسسيةالبرامج المؤسسية: : ثالثاثالثا

    المطبوعات واألبحاثالمطبوعات واألبحاث. . 11
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 فرعية تتمثل  فرعية تتمثل إصداراتإصدارات  إلىإلى  باإلضافةباإلضافةخمسة اوراق تحلياية خمسة اوراق تحلياية وأعد وأعد  اربعة اصدارات  اربعة اصدارات اصدر الملتقى خالل الفترة التقريريةاصدر الملتقى خالل الفترة التقريرية
  ::الرئيسيةالرئيسية االصدارات  االصدارات  وتشمل وتشمللشهرية للتحول الديمقراطيلشهرية للتحول الديمقراطيبالتقارير الربعية وابالتقارير الربعية وا

  
  االصداراتاالصدارات

   عزام ابو السعود: المؤلف -العطارين سوق.  1
 عزام ابو السعود: المؤلف - العين حمام. 2

 

  االوراق التحليليةاالوراق التحليلية

  االنتخابيمبادرة االصالح تحليل مداخالت . 1
  التيارات السياسيةوثيقة . 2
  وثيقة التوافق في االراء, 3

  
 سواء بتصنيف الموجودات المصادر والمكتبة، لتطوير مركز  سابقابذلتاضافة للجهود التي  : المكتبة-ادرالمصمركز . 2

امام  كن يحول ضيق الحيز المتاحل.  الملتقىم إضافة مقتنيات تتالءم وطبيعة البرامج واألنشطة التي ينفذها ت  فقدوترتيبها
 وربطه بصفحة الملتقى االلكترونية لتسهيل معرفة التوسع علما بان العدد االكبر المقتنيات الجديده قد تم تصنيفه الكترونيا

 دورية 110 وثيقة و1300 كتابا و3900وتضم المكتبة االن . محتويات المكتبة وسهولة الوصول الى الكتب المختلفة
  .ا تلفزيونيا ومئات الصور والخرائط شريط150و
  

أصبحت الصفحة تعكس بالكامل نشاطات الملتقى المختلفة وبرامجه ومن خاللها يمكن :  صفحة الملتقى االلكترونية. 3
كذلك فان القسم المتعلق بالمصادر في فلسطين رفع من نسبة الزائرين . تلمس اثر الملتقى في الحياة الديمقراطية الفلسطينية

فحة وزاد من مستوى االطالع على نشاطات وفعاليات وتوصيات نشاطات وبرامج الملتقى الفكري العربي وأصبحت للص
   .الصفحة منتشرة بشكل أوسع على المستوى المحلي والدولي

برامجه الملتقى و إصدارات الملتقى من كتب وتقرير برامجه الملتقى و إصدارات الملتقى من كتب وتقرير  وب وبحول الملتقىحول الملتقى موضوعا  موضوعا 400400القسم العربي على نحو القسم العربي على نحو   ويحتويويحتوي
    .. الديموقراطي ومجلة شؤون تنموية الديموقراطي ومجلة شؤون تنمويةالتحولالتحول
سم سم  تحت ا تحت ا المدرجة  المدرجة ا مقسمة بذات تقسيم القسم العربي اضافة الى تلك ا مقسمة بذات تقسيم القسم العربي اضافة الى تلك  موضوع موضوع950950يحتوي القسم االنجليزي على نحو يحتوي القسم االنجليزي على نحو بينما بينما 

))  AAcccceessss  ttoo  PPaalleessttiinnee   ( (فئة لمؤسسات فلسطينية وعربية ودولية مقسمة  فئة لمؤسسات فلسطينية وعربية ودولية مقسمة 3131 رابط خارجي لـ  رابط خارجي لـ 344344 يضم  يضم الذيالذي 
  .. شخصية فلسطينية شخصية فلسطينية500500عن عن بحسب التخصص و نبذة بحسب التخصص و نبذة 

  
    العالقات العامة والتنسيقية وتنمية المهاراتالعالقات العامة والتنسيقية وتنمية المهارات. . 44

واصل الملتقى القيام بنشاطاته بما يتعلق بالتنسيق والتشبيك والمشاركة على الصعيدين المحلي والدولي، وفي االطار شارك واصل الملتقى القيام بنشاطاته بما يتعلق بالتنسيق والتشبيك والمشاركة على الصعيدين المحلي والدولي، وفي االطار شارك   
  الملتقى،الملتقى،مهارات اإلدارية والتقنية لطاقم مهارات اإلدارية والتقنية لطاقم وعلى صعيد تنمية الوعلى صعيد تنمية ال. .  من افراد الطاقم في العديد من  الموتمرات وورش العمل من افراد الطاقم في العديد من  الموتمرات وورش العمل33

 الطاقم في دورات أو ورشات عمل محلية وخارجية بهدف دعم عملية البناء المؤسسية من جهة وتطوير  الطاقم في دورات أو ورشات عمل محلية وخارجية بهدف دعم عملية البناء المؤسسية من جهة وتطوير  من منفقد شارك أفرادفقد شارك أفراد
  .. وقد شملت هذه النشاطات التدريبية الجوانب اإلدارية والفنية وقد شملت هذه النشاطات التدريبية الجوانب اإلدارية والفنيةأخرى،أخرى،المهارات واالختصاصات الفردية من جهة المهارات واالختصاصات الفردية من جهة 

  
  ::والتشبيكوالتشبيكاستعراض الهم الفعاليات على مستوى التنسيق استعراض الهم الفعاليات على مستوى التنسيق فيما يلي فيما يلي 
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  القدس،القدس،شارك الملتقى في عضوية لجنة شارك الملتقى في عضوية لجنة يي كما  كما عضويته في الشبكة،عضويته في الشبكة،الملتقى الملتقى يواصل يواصل   ::الفلسطينيةالفلسطينيةشبكة المنظمات األهلية شبكة المنظمات األهلية   ..11
  ..إضافة الى التنسيق المستمر بخصوص تطوير تجمع المؤسسات االهلية في القدسإضافة الى التنسيق المستمر بخصوص تطوير تجمع المؤسسات االهلية في القدس

ي الذي يستهدف تنفيذ مقدس شارك الملتقى في تأسيس هذا االئتالف ال: المقدسييناالئتالف االهلي للدفاع عن حقوق  ..22
  .. في مواجهة السياسات االسرائيلية في مواجهة السياسات االسرائيليةحقوق المقدسيين  برامج ونشاطات تدعم

 شارك الملتقى في تأسيس هذا االئتالف الوطني الذي يستهدف تنفيذ برامج :والنزاهةاالئتالف الفلسطيني للمساءلة . 3
 :التاليةعم نزاهة الحكم واإلدارة في فلسطين وضم هذا االئتالف باالضافة الى الملتقى كال من المؤسسات األهلية ونشاطات تد

الفرع ). تريدبال ( مؤسسة دعم التجارة الفلسطينية الخارجية، المجلس الفلسطيني للعالقات الميزان، مواطن، مفتاح،
  .الدوليةالفلسطيني لمؤسسة الشفافية 

  .ة للمشروعاالستشاريالهيئة  يواصل الملتقى عضويته فييواصل الملتقى عضويته في: : ميتاغورا لقياس المؤشرات الديموقراطيةميتاغورا لقياس المؤشرات الديموقراطية مشروع  مشروع  .4
  ..يواصل الملتقى من خالل عضويته في االتحاد التنسيق مع االطراف االخرىيواصل الملتقى من خالل عضويته في االتحاد التنسيق مع االطراف االخرى:  :  االتحاد العام للجمعيات الخيريةاالتحاد العام للجمعيات الخيرية. 5
مع هذه المؤسسة مع هذه المؤسسة الملتقى بعالقة تنسيقية الملتقى بعالقة تنسيقية قامة قامة إإ   يحتفظ يحتفظ::  TTrraannssppaarreennccyy  IInntteerrnnaattiioonnaall  --منظمة الشفافية الدوليةمنظمة الشفافية الدولية   .6

    ..العالمالعالم بلدا في  بلدا في 7070ذات الصبغة العالمية والتي تتواجد في اكثر من ذات الصبغة العالمية والتي تتواجد في اكثر من 
  ..يحتفظ الملتقى بعالقة برامجية مع  مركز كارتريحتفظ الملتقى بعالقة برامجية مع  مركز كارتر: : CCaarrtteerr  CCeenntteerr  --مركز كارترمركز كارتر  .7
  ..  المؤسسة  المؤسسةيحتفظ الملتقى بعالقة برامجية مع هذةيحتفظ الملتقى بعالقة برامجية مع هذة: : SSaallzzbbuurrgg  SSeemmiinnaarr  --سالزبورغ سيمنارسالزبورغ سيمنار .8
   ..يحتفظ الملتقى بعالقة تنسيقية مع المعهديحتفظ الملتقى بعالقة تنسيقية مع المعهد: : NNDDII--  NNaattiioonnaall  DDeemmooccrraattiicc  IInnssttiittuuttee  -- المعهد الديمقراطي الوطني المعهد الديمقراطي الوطني.9

  
  ::حصل الملتقى على شهادتين تقديريتبنحصل الملتقى على شهادتين تقديريتبن. . 55

  مشروع الكميبوتر للكفيفين تقديرا لدوره في  تقديرا لدوره في شهادة من حامعة الفدس اامفتتوحةشهادة من حامعة الفدس اامفتتوحة  ..11

  2009القدس عاصمة العرب الثقافيةاحتفالية تقديرا لدوره في تقديرا لدوره في رئاسة الغلسطينبة رئاسة الغلسطينبة شهادة من الشهادة من ال  ..22

  
  التمويل والوضع المالي التمويل والوضع المالي : : رابعارابعا

                                                                                  20020099       ميزانية العام ميزانية العام--أأ

لمالية لمالية  وقد جاءت نتائج التدقيق لتشير الى سالمة اإلدارة ا وقد جاءت نتائج التدقيق لتشير الى سالمة اإلدارة ا،،""يونغيونغارنست اند ارنست اند ""تم تدقيق ميزانية الملتقى من قبل مؤسسة تم تدقيق ميزانية الملتقى من قبل مؤسسة ((
كافة اوجه الصرف والبيانات كافة اوجه الصرف والبيانات   20092009  عامعام وتوضح ميزانية  وتوضح ميزانية ،، ولم تتضمن تقارير مؤسسة التدقيق أي قصورات ذات ولم تتضمن تقارير مؤسسة التدقيق أي قصورات ذاتللملتقى،للملتقى،
  .).)الل الفترةالل الفترةخخالمالية المالية 

  
  20092009 التمويل والموازنة التقديرية للعام  التمويل والموازنة التقديرية للعام --بب

    ..امبينةامبينةجهات اجهات االال من  من احتماالت الرد لتمويل اضافياحتماالت الرد لتمويل اضافيتوقف طبيعة البرامج وحجم الموازنة خالل هذه الفترة على توقف طبيعة البرامج وحجم الموازنة خالل هذه الفترة على تت
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  2010 التقديرية الموازنة

   كارتر مركز تطوير نظام UNDP CHF المجموع 

  رواتب 10000 35000 12000 12000 30000 99000

 اجهزة و لوازم   3000   2500 2000 7500

 خدمات تقاعدية 3000 10000 4000 2500 12000 31500

 احتياجات ادارية 8800 12000 14000 8000 15500 58300

 تكاليف مباشرة 1200 13000 43000 30000 30500 117700

 المجموع 23000 73000 73000 55000 90000 314000

  

تتراوح التي و المعالم،غير واضحة  المضطربة وما زالت البالد تعيش حالة المرحلة االنتقالية التوجهات المستقبلية  التوجهات المستقبلية ::سادساسادسا
 وستنعكس طبيعة هذه العالقة بالطبع على الوضع الداخلي الفلسطيني هي،لتدهور او البقاء كما بين امكانيات التحسن او ا

بخالف االطار العام   فان أي تغييرات في برامج الملتقى، وان كان من الصعب استقراء المستقبلامامه،والفرص المتاحة 
  .الفلسطينيبشكل معقول طبيعة التحليل العام للوضع  خاصة وان البرامج الحالية تغطي ضروريا،لبرامجه الحالية ال يبدو 

 ركزتو.  مالئمة نشاطاته حسب الواقع عمل علىوعليه فان االطار العام لبرامج الملتقى وان تمت المحافظة عليه فانه
من نتائج  وكل ما يتعلق به  تطورات الوضع الداخلي اضافة الي ممارسات االحتالل االسرائيليالمواضيع التي يتناولها على

  . على المستوى السياسي ام حقوق االنسان بما فيها االنتهاكات االساسية للحق في الحياة والسكن وظروف المعيشة
  

اما من حيث التركيز فتقترح الهيئة االدارية وكجزء من اطار البرامج الحالية اعطاء عناية خالل الفترة المقبلة للقضايا 
   :التالية

  . سطينيللسياسية وافاق بناء المستقبل الفمتابعة تطور العملية ا •
 . قضايا حقوق االنسان والتطور الديمقراطي واالصالح االداري •
   .مساعدة مجالس السلطات المحليه في اداء افضل لمهامها والخدمات التي تقدمها •
 . القدس، تراثها، حاضرها ومستقبلها السياسي •
اطية هي عملية طويلة ومن الضروري االستثمار في االجيال الشابة أمال التركيز على النشىء الجديد بإعتبار ان الديمقر •

   .افضلفي مستقبل 
    

  .. التوجهة التوجهةويعول على اجتماع مجلس االمناء في بلورة افضل لهذه
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   نشاطات مبادرة االصالح االنتخابي نشاطات مبادرة االصالح االنتخابيولولجدجد

   التاريخ  رحال نساء

 1 2 17.2.2009   

 حركة فتج 18.2.2009 2 1 

 لجنة االنتخابات  المركربة 18.2.2009 3 1 

 المبادرة 19.2.2009 2 1 

 االصالح والتغيير 19.2.2009  4 1 

 مجموعة العمل

 3 6 19/2/2009  1 

 2 18 19/3/2009  2 

 3 17 13/4/2009  3    
 2 27 13/6/2009  4 

 3 21 10/8/2009 5  

 اللقاءات الجماهيرية

 القدس 4/3/2009 20 9

 الخليل 16/3/2009 22 7

 مبيت لح 1/4/2009 22 15

 نابلس 8/4/2009 11 4

 طولكرم 28/4/2009 31 15

 تسلفي 30/4/2009 42 16

 جنين 28/5/2009 35 12

 اريجا  2009/. 6/7 11 4

 طوباس 28/7/2009 21 9

4 11 5/8/2009  قلقيلية 

12 30 18/10/2009   رام اهللا 

  الممائدة المستدبرة
 المراة 21/4/2009 8 6

 المقطاع الهلي 19/5/2009 5 1

 المراة 20/5/2009 12 10

 0 7 17/7/2009  غرة 

1 12 19/8/2009  غرة 

1 14 8/10/2009  القطاع الخلص 

 الشباب 11/11/2009 8 3

129 424     
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   النشاطات االخرى النشاطات االخرىولولجدجد
 98 380 10/2009  مؤتمر الفدس الدولي  9 

6 12 1/5/2009  وع الرواية التاريخيةمشر  4 

69 253 8/10/2009  2009القدس عاصمة العرب الثقافيةاحتفالية   46 

كبوشي  لجنة الوطنية للتضامن مع المطرانال  1 11/11/2009 26 16

 وكافة المبعدين

  االئتالفاشطة مشتركة مع   4    111 27

   "حوار بين المواطن والمسئول"لقاء   1  2009 /3/6  122 45

  مشروع الكميبوتر للكفيفين  3    120 40

  المؤتمر الصحفي حول االسرى  1    48 13

216 1072   69   

  
  


