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 فخامة الرئيس محمود عباس املح��م

 رئيس ال�جنة التنفيذية ملنظمة التحر�ر الفلسطينية

 رئيس دولة فلسط�ن
 

 ، طيبة و�عدتحية 

أطيب التحيات وتثمن جهودكم املتواصلة �� سبيل إحقاق املؤسسات ا�حقوقية الفلسطينية ��ديكم 

 . ا�حقوق الوطنية والسياسية وإلا�سانية ألبناء شعبنا الفلسطي�ي
 

�� مقر الهيئة  3/4/2016ألاحد املوافق  ية املوقعة أدناه إ�� اجتماع عقد يومتداعت املؤسسات ا�حقوق

حول �شكيل املحكمة إعالن وز�ر العدل املستشار ع�� أبو دياك  ��املستقلة �حقوق إلا�سان للبحث 

دون  ،التكتم والسرعة ال�ي تمت ف��ا هذه التشكيلة حالة املؤسسات من تفاجأت، حيث العليا الدستور�ة

، 2014�� العام  لفخامتكمرفع��ا  اتمذكر قدم��ا �� سبق أن  ال�يلب املؤسسات امطألاخذ �ع�ن الاعتبار 

مش�ور�ن وأصدرتم �عليماتكم بوقف �شر  استجبتم لهاوال�ي  .بتشكيل املحكمة و�عديل قانو��اق تتعل

 .التعديالت ع�� قانون املحكمة الدستور�ة
 

ومؤسسات دولة فلسط�ن فإننا املجتمع املد�ي �ن حقيقية وأداء ت�ام�� ب شراكة اذ نتطلع ا��إننا 

 :نتوجھ إ�� فخامتكم بما ي��
 

 
ً
إعادة ا�حياة الدستور�ة تتوج خطوة الحقة العليا �شكيل املحكمة الدستور�ة  أن يأ�ي ضرورة :أوال

 .توحيد القضاء الفلسطي�يوإعادة ) الرئاسية والتشريعية(العامة املتمثلة بإجراء الانتخابات 

 
ً
 �شكيل املحكمة مبنييأ�ي أال  :ثانيا

ً
ع�� محاصصة سياسية �س�� من خاللها أي حزب أو جهة سياسية  ا

، �� حارسة القانون ألاسا��ي، وحامية ا�حقوق العليافاملحكمة الدستور�ة . للسيطرة ع�� هذه املحكمة

 .ينب�� عدم املساس بھحيادي��ا ونزاه��ا واستقاللي��ا شأن فوا�حر�ات العامة، 

 
ً
  :ثالثا

ً
ضرورة أن يرا�� �شكيل املحكمة الدستور�ة العليا تمثيل النساء كمعيار غ�� تمي��ي، وتحقيقا

الدولية �حقوق إلا�سان، ال�ي انضمت لها دون تحفظات، و��  الاتفاقياتالل��امات دولة فلسط�ن اتجاه 

واملواطنات سبيل تحقيق املساواة، وملا فيھ من خطوات �� سبيل تحقيق العدالة ب�ن املواطن�ن 

 .الفلسطينيات �افة
 

 لفخامتكم ،، مع خالص الاح��ام والتقدير 

 



 :املؤسسات املوقعة

 الهيئة املستقلة �حقوق إلا�سان

 :  و�تألف من ،مجلس منظمات حقوق الا�سان

  "القانون من أجل إلا�سان" مؤسسة ا�حق •

    مركز املرأة لإلرشاد القانو�ي والاجتما�� •

       للديمقراطية وحقوق إلا�سانمركز إ�سان  •

 مركز امل��ان �حقوق إلا�سان •

       مؤسسة الضم�� �حقوق إلا�سان •

 املركز الفلسطي�ي �حقوق إلا�سان •

      فرع فلسط�ن -ا�حركة العاملية للدفاع عن ألاطفال  •

 مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق إلا�سان •

      سانمؤسسة الضم�� لرعاية ألاس�� وحقوق إلا� •

 مركز رام هللا لدراسات حقوق إلا�سان •

  بديل –املركز الفلسطي�ي ملصادر حقوق املواطنة والالجئ�ن  •

 "حر�ات"مركز الدفاع عن ا�حر�ات وا�حقوق املدنية  •

 ).مساواة(ملركز الفلسطي�ي الستقالل املحاماة والقضاء ا

 شبكة املنظمات الاهلية

 )استقالل(الاهلية الستقالل املحاماة وسيادة القانون  ملؤسسةا

 مؤسسة مفتاح


