ميثاق شرف سياسي

لتعزيز المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة
إيمانا من الحراك السياسي في محافظتي جنين ونابلس بقضاايا اإلعاقاة ،وتأكيااا مناا علا اورناا فاي تعزياز حقاوق األشاخاص ذوي اإلعاقاة  ،وفاي إااار

الجهوا المبذولة من قبل مؤسساا المجتما المااني الفلسااينية ،والتاي تهااف إلا تعزياز المشااركة السياساية لألشاخاص ذوي اإلعاقاة ،وبعاا مناقشاا

مستفيضة فقا توصل الفعاليا السياسية في محافظتي جنين ونابلس إل المبااا التالياة لتعزياز المشااركة السياساية لاذوي اإلعاقاة وتفعيلهاا فاي كافاة
المستويا :

 .1المساهمة في تعايل القوانين الفلساينية المعمول بها بما يتناسب وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعمل الجاا عل الضغا عل الجها التنفيذية إلقرار
التعايال المالوبة وفق ما توافق عليه المؤسسا واألار العاملة في مجال اإلعاقة.

 .2إشراك فعلي وحقيقي للكواار السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة في اتخاذ القرار وعل كافة المستويا .
 .3التعها بإتاحة الفرص لوصول كواار من ذوي اإلعاقة إل مواق قيااية في األحزاب التي نمثلها بما يسمح لهم بتقلا مواق حساسة وذا
هامشية مساواة باآلخرين.

 .4التعها بتضمين البرامج السياسية لألحزاب السياسية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عل كافة المستويا

أهمية وليس

وأال تغيب قضايا اإلعاقة كأولوية عن البرامج

الحزبية المحلي والوانية.

 .5المشاركة الفعالة في حمال الضغا والمناصرة التي تخام قضايا ذوي اإلعاقة وتحفيز المجتم المحلي من خالل اإلمكانا والااقا الحزبية من أجل هذا
الهاف.

 .6المساهمة في تشكيل الرأي العام بحيث يصبح صايقا لقضايا ذوي اإلعاقة واستخاام النفوذ السياسي ما أمكن لتحقيق ذلك.
 .7التزام األحزاب السياسية بطرح مرشحين من ذوي اإلعاقة في القوائم الحزبية ألي انتخابا سواء أكان بلاية أو تشريعية أم مجالس أو أية مؤسسا
حزبية.

 .8اإليمان بأن تمثيل قضايا اإلعاقة واجبا وانيا عل كل كاار سياسي في أي محفل يكون به محليا واوليا.

 .9المساهمة في تحقيق الرقابة القانونية عل تابيق القانون الخاص بذوي اإلعاقة في كافة المجاال التي نص عليها.
 .11التعها بتضمين البرامج االنتخابية للمرشحين السياسيين نصوص متعلقة بحقوق تكفل توفير حياة نوعية لهذه الفئة المهشمة.
وختاما نؤكا نحن ممثلو األحزاب السياسية استعااانا التام للعمل في كافة المجاال التي تسهم في تأمين الحقوق االقتصااي والسياسي واالجتماعي والثقافية
لألشخاص ذوي اإلعاقة كما نص عليها القوانين والمواثيق والمعاهاا الوانية والعربية والاولية.
األحزاب والتنظيما السياسية الفلساينية الموقعة عل الميثاق

حركة التحرير الواني الفلسايني – فتح
الشعب الفلسايني

جبهة النضال الشعبي الفلسايني

الجبهة الشعبية لتحرير فلساين

الجبهة الايمقرااية لتحرير فلساين

المباارة الوانية الفلساينية
الجبهة العربية الفلساينية

حزب

االتحاا الايمقرااي الفلسايني – فاا

تأتي جهود الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية  PCSوبرامج التأهيل المجتمعي في محافظات شمال الضفة الغربية وبالتعاون الوثيق مع المؤسسات
العاملة في اإلعاقة وعلى وجه الخصوص اإلتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة في إعداد ميثاق الشرف السياسي لتعزيز المشاركة السياسية لألشخاص ذوي اإلعاقة،

استجابة ل لدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ،والذي يعمل على المشاركة في دعم جهود التنمية المستدامة والمساهمة في التحول الديمقراطي وتعزيز ثقافة حقوق
اإلنسان السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية لكافة فئات المجتمع وخاصة المهمشة منها.

لذا ناعو باقي اإلاار والتنظيما والحركا واألحزاب السياسية الفلساينية المصااقة والتوقي عل هذا الميثاق واعتمااه من قبل هيئاتها
التنظيمية كأحا المواثيق التي تحكم ممارساتها وبرامجها السياسية واالنتخابية

للتواصل وطلب استفسارات أو معلومات حول الوثيقة ،نرجو االتصال على مكتب الهيئة (هاتف رقم )089105040
أو من خالل مراسلتنا على البريد اإللكترونيpcs.jenin@gmail.com :

