
 

 وحقوق اإلنسان برنامج الديمقراطية
  

 الحريات األساسية في القانون األساسي الفلسطيني

 والدستور المقترح 

  سامر عبده عقروق: إعداد

 جامعة النجاح الوطنية

 

 :مقدمة
ة فيي أي متتميم ميا ال بيد لي  مين هناك اتفاق عام بين معظم الباحثين السياسيين واالقتصاديين على إن أي استقرار في الحياة السياسية واالقتصادي

والمتتمييم فييي الدوليية المعنييية علييى  افيية حقوقيي  المنصييو  عليوييا فييي دسييتور ومتمييو  ( الفييرد)مقييدما و ولعييم أهييم المقييدما  هييو حصييوم ا نسييان
 .القوانين المعموم بوا في تلك الدولة

لسييينيو وهيو المعميوم بي  حتيى تاريمي  علميا أن القيانون صيدر فيي سنحاوم في هذه الورقة إلقاء الضوء على أهم ميا ورد فيي القيانون اسساسيي الف
و و يييذلك ميييا ورد فيييي الدسيييتور الفلسيييييني المقتيييراو وبالتحدييييد فييي متيييام حقيييوق ا نسيييانو والحرييييا  العامييية باعتبارهيييا ميييدم  أساسييييا 4002العييام 

 .عا  الحياةللحصوم على االستقرار السياسي وبالتالي تحقيق التنمية واسعمار في ممتلف قيا
عادة االستثمار في فلسيينو وهذه العمليية تحتياأ أ ثير ميا تحتياأو إضيافة إليى مصيادر التموييمو إليى ا ل يوادر إن لقاءنا هذا يتمحور حوم التنمية وا 

ي يون عنصييرا فياع  ومنتميييا البشيرية القيادرةو المبدعييةو الملت ميةو الواعيييةو والتيي تشيعر باسمييان الفيردي والمتتمعيييو بالتيالي ال بييد لويذا الفيرد وحتييى 
تمياءو ومنتتا من أن يتمتم ب افة الحريا  الماصة ب   فردو و اسرةو و تماعة في المتتممو وأال فان الذي سيسود هو الفوضيىو العبثييةو عيدم االن

 .بم التدمير والودر المتعمد لمقوما  الدولة التي يعيش بوا
الفردية والتماعية في ممتلف قياعا  الحياةو هو اسداة والوسيلةو هو المحرك والغاية سي عمليية  إن ا نسانو ال ادر البشريو الذي يتمتم بحريت 

 . تنمية وأعمارو وضمان حقوق  وحريت  هو المفتاا لتعل  منتميا ومنتتا

 .الحقوق والحريا  اسساسية في المتتمم الفلسييني
م منظمة التحرير الفلسييينية لمقالييد السيلية فيي الضيفة الغربيية وقييا  شي ةو يعييش ميا و است 4992يعيش المتتمم الفلسيينيو ومنذ نواية العام  

 :يم ن أن يسمى نقل  نوعية من حيث
 البدء ببناء المؤسسا  الفلسيينية التنفيذية.  
 مييين القيييوانين  إتيييراء االنتمابيييا  التشيييريعية الفلسييييينية وانتمييياع أوم متليييخ تشيييريعي فلسيييييني اميييذ عليييى عاتقييية البيييدء بوضيييم متموعييية

  .والتشريعا  التي تضبي وتنظم الحياة في فلسيينيو وفي ممتلف توانع هذه الحياة
 إتراء انتمابا  رئاسية.  
  42/4/4002إتراء االنتمابا  التشريعية الثانية في .  
  في فلسيينلعم اسمر اسهم هو محاولة هذه السلية تيبيق القانونو القوانينو التي أصدرتوا على الحياة العامة.  



تتسييم بنييو  ميين حرييية  4000بقييي  حرييية ا نسييان الفلسيييينيو وفييي ممتلييف المنييايق التييي مضييع  للسييلية الفلسيييينيةو وحتييى العييام نواييية العييام 
ميم الحر ة والتنقمو و ذلك نشي  الحر ة التتارية والسياحية في فلسييينو وصياحع  يم هيذا سين متموعية مين القيوانين والتشيريعا  التيي بيد  الع

 .بوا في أراضي السلية الوينية الفلسيينية
وحقييوق  إن مييا يومنييا فييي هييذه الورقيية هييو متموعيية القييوانين والتشييريعا  التييي تتعلييق بحييياة المييواين الفلسيييينيو وبالتحديييد البنييود التييي تتعلييق بحرييية

 :ا نسانو وهذا حسع ما تاء في مسودة الدستور الفلسييني المقترا تقسم إلى التالية
  .ق وحريا  شمصيةحقو  .4
  .حقوق وحريا  سياسية .4
  .حقوق وحريا  اتتماعية واقتصادية .3
  .حقوق وحريا  ف رية .2

واحيدة مين هيذه الحرييا  وميا إذا سياعد  هيذه التشيريعا   وسنتناوم في الورقة الملحقة أهم ما ورد في بنيود القيوانين والتشيريعا  الممتلفية حيوم  يم
الفلسيينيو وماصة إذا ما بحثنا مسألة قيدرة السيلية عليى تيبييق ممتليف القيوانين التيي أصيدرتوا عليى ار   والقوانين على تحقيق الحرية لإلنسان

 . الواقم

الورقية سنتناوم في هذه المشار ة ما ورد في القانون اسساسي وتعدي ت و ومشرو  الدستور الفلسييني المقترا أننا قبم المو  فيي الموضيو  لويذه 
 :ع  اسمور البديوية التي تغيعو لسبع أو سمرو عن عقوم وممارسا  ال ثير من اسفرادو وهيال بد أن نتيرق إلى ب

 :من هو المواين في الدولة
 المواين هو ا نسان الفرد العضو ال امم في الدولةو ولذي يتمتم بالحقوق المنصيو  عليويا فيي القيوانين وعليي  الواتبيا  المنصيو  عليويا فيي) 

 .ه القوانين ت سب  ما يعرف بالمواينةالقوانين  ذلكو وهذ
 :المواينة

لحصوم عليى هي الوضم القانوني للمواين في الدولة وهي الوسيلة التي يتم بناء عليوا تحديد الع قة ما بين المواين والدولةو والمواينة مقترنة با 
  :ن  يحصم على المي ا  التاليةالووية القانونيةو التنسيةو لوذه الدولةو بناء على حق ا نسان في المواينة فا

مساواة تامة في الحقوق القانونية، في الخدمات التي يحصل عليها المواطن، ضمان حريته الفردية داخليا وخارجيا، حماية المواطن من أي )
 (.تأثيرات داخلية أو خارجية

عية مين الواتبيا  التيي يتيع أن ييتم ا يفياء بويا للدولية بشي م وحتى يحصم المواين على الحقوق التي سيتم ا شارة إليويا الحقيا يترتيع عليي  متمو 
 :تبادليو وهي

  .مسؤولية دفم الضرائع .4
  .مسؤولية تنفيذ القوانين .4
  .مسؤولية الدفا  عن الدولة والمواينين في حاال  الن ا  .3

مين الحيديث عين الحقيوق التيي بم نية أن يناضيم  تنفييذ الواتبيا  الملقياة عليية وفيق القيانونو وذليك حتيى ييتم ن( الميواين)إذا يتوتع على ا نسان 
 .لتيويرها أو تعديلوا وفق مقتضيا  ألحات 

 .والدستور الفلسطيني المقترح 4002وتعديالته للعام 4002حقوق أإلنسان والحريات العامة في القانون أألساسي للعام 
على ممتلف االتفاقيا  الدولية وا قليمية الماصة بحقوق ا نسان مثم و على الدموم والتوقيم 4992عمل  السلية الوينية الفلسيينية ومنذ العام 

لقيانون الميثاق العالمي لحقوق ا نسانو اتفاقية حقوق اليفمو حقوق الميرةةو حقيوق المعياقين وشيرهيا مين االتفاقييا و  ميا أميذ  عنيد صيياشة بنيود ا



 .االتفاقيا  في صياشة البنود المتعلقة بالحريا  الحقوق العامة للفرد والمتتمم اسساسي والدستور المقترا ما ورد في  م من القران والسنة وهذه
  

 42عليى ( الحقيوق والحرييا  العامية  –البياع الثياني مين القيانون )تضمن  نصيو  القيانون اسساسيي الفلسيييني العدييد مين الميواد حييث يتضيمن 
رية الفرد من ناحية شمصيةو و ذلك ضمان حصول  على  افة المدما  التي تضيمن مادة تعالج متمم الحقوق الفردية والعامة المتعلقة بضمان ح

-42البنيود مين ( الحقيوق والحرييا  )ل  سبم وأبواع العيش ال رمو والحفاظ على  رامت  ومواينةو  ما يتضمن الدستور المقترا في الفصيم الثياني 
 :نا إليواو فعلى سبيم المثام تتضمن هذه المواد الحقوق والحريا  التاليةوالتي تتضمن تغيية لتميم توانع الحريا  والحقوق التي اشر  24

 :في القانون اسساسي والذي يتضمن التالية( 2+ 2)ال بد لنا بداية أن نشير إلى ما ورد في المادة 
 نظام الح م ديمقرايي نيابي.  
 التعددية السياسية والح بية مضمونة.  
 عي ورئيخ السلية باالنتماع المباشريتم امتيار أعضاء المتلخ والتشري.  
 مبدأ سيادة القانون.  
 مضو  تميم السليا  واستو ة والويئا  والمؤسسا  واسشما  للقانون.  
  من الدستور المقترا فتتضمن على ما يلي( 44)أما ما ورد في المادة:  
 النظام السياسي ديمقرايي نيابي.  
 التعددية السياسية والح بية.  
 حقوق والحريا  على قاعدة المساواة وعدم التميي  في االلت اما  فالة ال.  
 المساواة أمام القانون للتميم.  
 حق ا نسان وحريت  المل مة بموتع القانون.  
 ضمان حقوق ا نسان من م م التأ يد على االنضمام للمواثيق والمعاهدا  الدولية المتعلقة بحقوق ا نسان.  
 نو أي إتراء تعسفي مارأ عن القانونو بغ  النظر عن التوة التي يم ن أن تقوم بمثم هذا استراءعدم تنفيذو بحق المواي.  
 احترام حرية وحرمة ا نسان دامم م ان س ن  وعدم االعتداء علية من قبم الغيرو وعلى التوا  الرسمية ضمان ذلك.  
  بيئا  مارتة عن  رامة ا نسانعدم اعتقامو أو إمضا و أو وضم أي إنسان قيد االعتقام في ظروف و.  
 عدم فر و وو أو تنفيذ العقوبا  بصورة تماعية.  
 قامة الشعائر الدينية لليوائف الممتلفةو وضمان حرية تنفيذ هذه الشعائر   .ضمان حرية العبادة وا 
 ع مضمان حرية التعبير عن الرأي نشراو وو أو  تابةو وو أو تعبيرا شفوياو وو أوو من م م وسائم اس.  
 الحق في الحرية وا قامة والتنقم.  
 الحق في التعليمو وقيام السلية بضمان تنفيذ مثم هذا الحق.  
 استق لية التعليم.  
  الحق في الحصوم على المعلوما.  
 الحق في الحصوم على الرعاية الصحية والع أ.  

 .هذا وسنعر  فيم يلي أهم ما ورد حوم الحقوق والحريا  اسساسية
  

 .لحرية السياسيةا



يتضييمن القييانون اسساسييي الفلسييييني حييق وحرييية النشيياي السياسييي لإلفييراد واسحيي اع والتماعييا و وفييق مييا هييو منصييو  علييية فييي القييوانين ذا  
 :الع قةو وتغيي

 حرية تش يم اسح اع.  
 تش يم النقابا  والتمعيا  واالتحاديا  والمؤسسا  الشعبية واسندية.  
 قانون االنتمابا  –تمابا  حق الترشيح واالن.  
  حق تقلد المناصع العامة على أساخ ت افؤ الفر.  
 حق وحرية عقد االتتماعا  العامةو وفق القانون.  
 تحريم االعتقام السياسي.  
 ال يتو  إبعاد أي فلسييني عن أرضة أو حرمان  من العودة أو منعة من المغادرة أو  

 مييين الدسييتور المقتيييرا بحييييث ( 32)تيييم تعييديم هيييذه المييادة بصيييورة واضييحة فيييي المييادة . )وييية أتنبيييةتتريييده مييين التنسييية أو تسيييليم  سييية ت
  .ال يسلم الفلسييني إلى دولة أتنبية إال وفقا لمعاهدة مصادق عليوا من السلية التشريعية: )أصبح   استي

  (.ن في الترائم السياسيةال يتو  ميلقا الموافقة على تسليم مواي)من الدستور المقترا تن  ( 32)المادة  

  (.ال يتو  تسليم ال تئ السياسي) من الدستور المقترا تن  ( 32)المادة  

  (.ال يحرم شم  من اهليت  القانونية سسباع سياسية أو من تنسيت  أو اسم ) من الدستور المقترا تن  ( 33)المادة  

  
 :الحرية اإلعالمية والرأي

  سائم اسع م الممتلفةحرية تأسيخ الصحف والمت   وو.  
 حرية الوسائم ا ع مية الممتلفة في تناوم ممتلف القضاياو وبشتى الوسائمو و ذلك حرية العاملين في هذه الوسائم  

 حرية اليباعة والنشر والتو يم للميبوعا و وفق القانون.  
 ال يتييو  تعييييم حرييية الصييحافة إال بييأمر قضييائيو وال يتييو  إمضييا  الصييحافة للرقابيية  –لدسييتور المقتييرا ميين ا( 29)ممييا تيياء فييي المييادة

  .ا دارية
 :الجانب االقتصادي

 :فقد ورد  الحقوق التالية 
 االقتصاد الفلسييني اقتصاد حر.  
 حرية الممارسة االقتصادية مضمون  وفق التشريعا  والقوانين الماصة بذلك.  
 لماصة لإلفراد محمية بالقانونالمل ية ا.  
 منم االستي ء على الممتل ا  الشمصية  العقارا  أو شيرها إال للمنفعة العامة.  
 العمم حق ل م مواينو يتع أن تعمم السلية على توفيرة ل م قادر على العمم.  
 ة االستثماريةتنظيم ع قا  العمم بحيث تضمن استمرار العمم وحسن سير العمم بما يمدم يرفي العملي.  
 تنظيم شروي المل ية للعقارا  من قبم استانع وبما يتفق مم المصلحة العامة.  
 تحميييي الدولييية النشييياي االقتصيييادي وتعميييم عليييى تييييوير المسييياواة فيييي العييييش ال يييريم والتنميييية ( )22)ميييا تييياء فيييي الدسيييتور المقتيييراو الميييادة

  (.االقتصادية والتيوير البشري والعدالة االتتماعية



  
 .عالقة الحقوق والحريات العامة بالتنمية واألعمار

عادة اسعمارو وذلك وفق ما يلي  :تعتبر ع قة حقوق وحريا  ا نسان العامةو وتمتم ا نسان بوذه الحقوق مفتاا أساسي لعملية التنمية وا 
  الديمقرايييية ميين ميي م ضييمان الحييق فييي لعييم أهييم مييا فييي هييذه الحريييا و وبشيي م مييا  فييي المتتمييم الفلسيييينيو هييو الحييق فييي الممارسيية

الترشيح واالنتماعو ودورية هذه العملييةو ومثيم هيذا اسمير يضيمن عيدم اقتصيار واحت يار السيلية عليى حي ع أو فصييم وينيي واحيد مميا 
د مين الفسياد باشي الة يمود اليريق إلى ال ثير من ا بداعا  والمبادرا  االيتابية التي من شانوا دفم عملية التنمية واسعمارو و ذلك الح

  .الممتلفة
 على حقوق  وحريات  في ظم سيادة القانون على التميمو يتعم مسالة االستقرار االتتماعي والسياسيي ( الفرد والتماعة)إن حصوم ا نسان

  .واالقتصادي احد أهم مظاهر المتتممو وبالتالي تتعم مساهمة الفرد في عملية التنمية والتيوير أ ثر فاعلية
 عيييادة اسعمييارو أميييا  إن أي عملييية تنمييية تحتييياأ إلييى عنصيييرين أساسيييين للنتييااو اولوميييا اسمييوام ال  مييية السييتثمارها فييي عمليييية التنمييية وا 

العنصر الثياني فويو العنصير البشيريو ولعيم التمييم يتفيق أن ا نسيان اليذي يشيعر بحريتي و ويحصيم عليى حقي و ويتمتيم بياسمن واسميانو 
ث احتياتيا  حيياة أفيراد أسيرت و ويتمتيم بحمايية وسييادة القيانون ي يون أ ثير قيدرة عيادة عليى العيياء واالسيتمرار مين ولدية اسيتقرار مين حيي

  .ا نسان الذي يشعر باالضيواد وسوء ألمعامل  وعدم حصول  على حقوق  اسساسية
 واسعميار فيي المتتميمو ذليك إن ا نسيان الفييردو أو  المسياواة أميام القيانون احيد أهيم اسميور التيي تسياعد وبشي م  بيير عليى التنميية والتييوير

المؤسسةو عندما تضمن المساواة أمام القانون تتعم مسالة ا قبام على االستثمار في المشياريم التيي تميدم اليب د ا بير مميا  يان القيانون 
واة ستظور بصورة تلية في تع ي  عمليية يتعامم مم اسفراد على أساخ القوي والضعيف والمدعوم وشير المدعوم وه ذاو ومثم هذه المسا

وتسيياهم فييي رفييم مسييتويا  اسييتثمار القيييا  المييا  وبالتحديييد المسييتثمرين متوسيييي وصييغار . القييياعين العييام والمييا  المشييار ة بييين
  .الحتم

  م وشيرها يملق عنيد الفيرد على حقوق  املة في متام الحقوق والحريا  العامة  التعليمو والصحةو والعم( الفرد والتماعة)حصوم ا نسان
توتوا  ايتابية نحو التعامم مم القضايا العامية فيي المتتميمو وهيذا يينع خ عليى متميم الممارسيا  التيي يسيل وا مين مي م اليدفا  عين 

  .الممتل ا  العامةو ومؤسسا  الدولةو و ذلك بذم التود من اتم استمرار وفاعلية هذه المؤسسا 
 ريم مصادرة الرأيو ووضم قانون لألح اع من شان  أن يؤدي إليى مليق أتيواء مين الحيوار البنياء والفاعيم فيي تحريم االعتقام السياسيو وتح

المتتممو وهذا سينع خ ايتابيا من م م التعددية السياسيةو وهذه من شانوا أشناء المتتمم بأف ار م قة ومبدعة في ممتلف المتاال  
  .التناشمو ست ون الرافد اسساسي للعمم الموحد الذي ينع خ على المتتمم بصورة ايتابيةذلك إن هذه القوى واسح اعو في حام وتود 

  عمم الدولة على توفير فر  العممو ل م من ييلبواو هي واحدة من أهم الوتوه المنصو  عليوا في الحقوق والحريا و وان العميم عليى
  .في المتتممو ويملق نو  من الودوء واالستقرارتأمينوا من شان  تمفيف حدة التصادم بين القياعا  الممتلفة 

  بمييا يتييري ( الفييرد والتماعيية ) حرييية اسعيي م والعمييم الصييحفي تعنييي تييوفير المعلومييا  تييوفير المعلومييا  التييي ميين شييأنوا تعريييف ا نسييان
ق  فلي   يم مين القيانون اسساسيي حول و وذلك من اتم ملق التفاعم والتوت  االيتابي نحو القضيايا العاميةو  ميا إن تيوفير المعلوميا  حي

   . والدستور المقترا
 .التوصيات

الحقيوق  بناء على ما سبق من استنتاتا و فإننا في مر   الديمقرايية وحقوق ا نسان نتقدم بالتوصيا  التالية التيي نعتقيد إنويا ستسياهم فيي تحقييق
عادة اسعماروالحريا  اسساسية لإلنسان الفلسييني وتؤثر بش م مباشر على قدرت    .في المساهم الفاعلية في عملية التنمية وا 



العمم وبالتعاون مم القوى المؤيدة والمساندة لنضام الشعع الفلسيينيو وبماصة الدوم اسوروبية والصين وشيرها من اتم ممارسة الضغي  .4
سرائيم من اتم العودة إلى ما  ان علية الوضم قبم    :و واهم ما في اسمر4000سبتمبر على الواليا  المتحدة اسمري ية وا 

o  إ اليية الحييوات  ونقيياي التفتيييش مييا بييين المييدن الفلسيييينية بمييا يضييمن حرييية الحر يية والتنقييم المنصييو  عليوييا  واحييدة ميين الحقييوق
مراأ البضائم والمنتتا  من والى اسراضي الفلسيينية وبما يضمن حرية  والحريا  اسساسية لإلنسانو و ذلك ضمان إدمام وا 

  .الستثمار والعمم التتاري وهي أيضا من اسمور المنصو  عليوا في القانون اسساخ والدستور المقتراا
o   أعييادة فييتح الميييار والعمييم التيياد فييي بنيياء المينيياء ممييا سيييتعم عملييية االسييتيراد والتصييدير أ ثيير سييوول  وهييذا سيييغني اسوضييا

  .االقتصادية في المتتمم الفلسييني
o  م ميين اتييم وقييف عملييية التييدمير المتعمييد للبنييية التحتييي  الفلسيييينية ميين شييوار  ويييرق مواصيي   وشييب ا  الضييغي علييى االحييت

عادة اسعمار   .المياه و ورباء وتتريف أراضي ومصادرتوا مما يؤثر بش م سلبي على عملية إعادة التنمية وا 
لييف الفصييائم ومؤسسييا  العمييم المييدني ميين اتييم تيبيييق سيييادة العمييم التيياد ميين قبييم السييلية الوينييية الفلسيييينيةو وبالتنسيييق التييام مييم ممت .4

 القانون وبما يحقق التوانع التالية والتي إذا ما استيعنا القضاء عليوا ستحف  ال ثير من الميوا  االيتابيية فيي متيام االسيتثمار وتيدفق
  :تع وقفاسموامو وبالتالي المساهمة الفاعلة في عملية إعادة البناء واالستثمارو وبالتالي ي

o المظاهر العامة للفوضى  السيارا  المسروقة.  
o فوضى الس ا شير المقاوم.  
o ممارسا  البليتة وال عرن  والماوا  التي تقوم بوا بع  الفئا  هنا وهناك.  

ا تييراءا و  تيبيييق قييانون وحريييا  حقييوق ا نسييان ميين شييانوا ا سييرا  فييي عملييية ا صيي ا السياسييي ومعالتيية الترهييم والبيروقرايييية وعقييم .3
حيييث يييتم فييتح المتييام أمييام تأسيييخ اسحيي اع والحر ييا  السياسييية التييي ميين شييانوا ممارسيية النقييد والمحاسييبة االيتابيييةو وتعيي   المشييار ة 

عادة اسعمارو وذلك من م م المشار ة االيتابية بممتلف أوتووا   .التماهيرية والح بية في عمليا  التنمية وا 
ضيمن الحرييا  والحقيوق اسساسييةو وبشي م ميا  فيي متيام الصيحة والتعلييم وحريية اسعي م سيسياهم بشي م  بيير تيبيق القوانين التي ت   .2

في إيتاد حالة من االستقرار لدى ممتليف شيرائح المتتميمو وسييمفف مين االضييراع اليذي قيد يحصيم ليدى الشيريحة ال بيرىو وذليك مين 
واسعمييار بييدال ميين اليير   المتواصييم وراء تحقيييق الميالييع الصييحية والتعليمييية  ميي م اسييتغ م الوقيي  اس بيير فييي عملييية البنيياء والتنمييية

  . ما إن توفير مثم هذه المدما  بمستويا  ممتا ة سيحد من الفوضى ويساهم في ملق أتواء من اسمان واسمن. والترفيوية لألسر
تعليق بالحيياة اليوميية والقضيايا المسيتقبلية ال بيرىو هيي تيبيق حق الحصوم على المعلوما  وتدفقواو وبش م ما  في  م القضيايا التيي ت .2

واحدة من الحقوق التي ضمنوا القانونو والتي يم ن تنفيذها من م م حرية الصحافة واسع مو ومن م م الشفافية التي يتم مين م لويا 
نيابية عين الميواينينو إن مثيم هيذه المعلوميا   يرا هذه القضاياو وبالتالي تع ي  مبدأ المحاسبة التي يتع أن تقوم ب  استوي ة الممتصية

وتوفرها يع   ممارسة االنتماء والمشار ة الفاعلة ليدى اسفيراد ويسيد الفتيوة التيي قيد تنشيا وتتعيم الميواينين فيي توية والسيليا  فيي توية 
التيأثير االيتيابي ويمليق اسداء أمرى مميا ييؤثر سيلبا عليى أداء الميواين واالقتصياد والمؤسسيا  والمتتميم بصيورة  ليية والع يخ ي يون لي  

  .الفاعم في المشار ة في عملية البناء واسعمار
تع ي  دور اسع م الفلسييني بما يضمن حياديت  وموضوعيت  وانحيا ه لقضايا اليوين والميواين دون التحيدث باسيم حي ع أو فصييم أو ميا  .2

ية حيوم أهيم القضييايا وماصية المشياريم االسييتثمارية التيي تتبناهييا إليى ذليكو وذلييك لتحقييق المصيداقيةو وليييوفر المعلوميا  بصيورة موضييوع
  .الدولةو و م ما يحتات  المواين من اتم الدفا  عن قضاياه

إن عملييية إعييادة اسعمييار والتنميييةو وبالتحديييد إعييادة تلييع المسييتثمرين الييذين تر ييوا الييب دو تقتضييي ا عيي ن عيين وتنفيييذ ر ميية مت امليية ميين   .2



عا  التييي تضييمن حسيين وسييوولة انسييياع االسييتثمارا  إلييى دامييم الييوينو و ييذلك الحييد ميين البيروقرايييية القاتليية فييي تنفيييذ القييوانين والتشييري
  .إتراءا  االستثمار واالستيراد للمواد والتقنيا  المتعلقة ببناء الصناعا  والقياعا  اسمرى

 عفياء الضيريبي لميدد معينيةو ا عفياء التمر يي لألتوي ة والمعيدا  منح ر مة من التسوي   للمستثمرين للمساعدة في تييوير االداء مثيم ا .3
  .الصناعيةو تأتير اسراضي اسميرية بمقابم  هيد وشيرها من التسوي  

عيييادة اسميييور إليييى نصيييابوا فيييي العديييد مييين القياعيييا  الصيييناعية والتتاريييية مثيييمو وقيييف االسيييتيراد شيييير  .9 وقييف االحت يييارا  فيييي االقتصيييادو وا 
أدى إلييى تييدمير العديييد ميين القياعييا  الصييناعية فييي المتتمييم الفلسييييني مثييم قيييا  صييناعة الب سييتيك وقيييا  صييناعة  المييدروخ الييذي
 . اسحذية وشيرها
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