واقع عملية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية
وفقا للنظام القانوني الفلسطيني

تھدف الورقة إلى:

z

z

البناء على الجھود السابقة ،التي بذلت لتطوير العمل التشريعي في فلسطين.
تسليط الضوء على المشاكل العملية والقانونية التي تواجه عملية نشر التشريعات.

z

مأسسة عملية نشر التشريعات وتطويرھا.

z

ضمان الشفافية والكفاءة في إجراءات اإلصدار ونشر التشريعات.

المكونة لعمل ّية النشر
العناصر األساس ّية
ِّ
جھات
اإلصدار

ديوان الفتوى
والتشريع

الجريدة
الرسمية

جھات اإلصدار
z
z
z

z

متعددة ،ومتنوعة؛ لتع ُّدد محتويات
الجريدة.
مختلفة من حيث اإلجراءات.
شكل اإلصدار غير موحَّ د.
)الرسالة() ،ديباجة المقدمة
والخاتمة(
النسخة المصدرة قد تكون ورقية
أو إلكترونية وغير محمية.

الرئيس
النائب العام

مجلس الوزراء
ديوان الفتوى
والتشريع

مجلس القضاء
األعلى

الوزارات
المختصة
الھيئات
والمؤسسات
العامة

تشريع ما ونشره
خطوات إصدار
ٍ
المثال :حالة إصدار نظام أو الئحة

 zﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨ ّﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀﺀ.
ﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭ
ﺠﺱ

ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
ﺹ ،ﺃﻭ
ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘ ّ
ﺹ ،ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻠﺱ
ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎ ّﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘ ّ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ،
ﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺤﻴﺔ ،ﺃﻭﻭ
ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﻭ ﻴ ﻴ
ﺭ
ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻤﺭﻓﻕ ﺒ ﻡ
) ﺭﻕ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ(

ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
z

z

z

ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ
ﻗﺩﺭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺠﺎل ﻓﻴﻪ؛ ﺇﺫ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﺫﺍ
ﻜﺎﻥ )ﻤﺴﺘﻌﺠﻼ( .ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﺃﻭﻻ ﺃﻨﻪ ﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺃﻡ ﻻ،
ﻭﺃﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ،ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺼﻪ
ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ.
ﻭﻗﺩ ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺼﺎﺩﻕ ،ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ
ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﺘ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻔﻨ ﺔ
ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎ ل
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺸ
ﻴﺼﺎﺩﻕ ﻠ
ﺎﻕ
ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ )ﻏﻴﺭ
ﻤﺴﺘﻌﺠل( ،ﻓﻴﺘﻡ ﺘﺄﺠﻴﻠﻪ ﻟﻠﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﺔ ،ﺇﺫ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ؛ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﺒﻌﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻟﻸﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻴﻪ،
ﻭﺭﻓﻌﻪ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 zﻴﻌﺭﺽ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﺃﻋﻤﺎل ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﻟﻠﺘﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺤﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﺤﺩﻯ
ﺤﺎﻟﺘﻴﻥ:
 zﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺅﺭﺥ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ،
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ..
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺠﺩﻭل ﺴﺠﻼﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
 zﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺭﻓﻀﻪ؛ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺇﺩﺨﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ،
ﻭﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ.

ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
 zﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻤّﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺠﻠﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀُ ،ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ
ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤ ﱠﻴﺯ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ،ﺃﻭ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ
ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺭﻓﻊ
ﺒﺭﺴﺎﻟﺔ؛ ﻟﻁﻠﺏ ﻨﺸﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ،
ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ.

ديوان الفتوى والتشريع
z
z
z
z

كيف تحدد أولو ّيات النشر؟
متى يجب أن تنشر المادة المرسلة؟
من ُيراجع المادة المرسلة للنشر ،وكيف؟ ومتى؟
ھل الجھاز اإلداري للديوان كا ٍ
ف ،ومدرَّ ب على القيام بوظائفه،
سيما ففي الضفة الغربية؟
ال يّما

الجريدة الرسمية
z
z
z
z

ما مدى كفاية قانون الجريدة الرسمية الحالي رقم ) (29لسنة
 1949في ضبط عمل الجريدة الرسمية؟
ما مدى دستورية بعض القوانين التي دخلت ح ّيز التنفيذ بمجرد
إصدارھا ،دون نشرھا في الجريدة الرسمية؟
كيف يتم التعامل مع األخطاء القانونية ،أو األخطاء في الطباعة،
أو النقص؟
ما مدى أھمية إصدار نسخة تجريبية للجريدة؟

النتائج القانونية لواقع عمل الجريدة الرسمية:
z

ّ
المنظم للجريدة ما يأتي:
ال يغطي القانون

•األولويا ّت في النشر.
•مدد النشر.
•حق الديوان في تعديل شكل التشريع قبل نشره.
•مراجعة المادة المنشورة.
المطبوعة.
المادة ال ط ة
الديوان ففي تتصحيح ال ا ة
ق ال ا
•حق

النتائج العملية لواقع عمل الجريدة الرسمية
z
-

-

عمل ًّيا وإدار ًّيا:
عدم معرفة العاملين في الضفة الغربية من ديوان الفتوى
والتشريع بإجراءات إصدار الجريدة؛ بسبب ضعف مشاركتھم في
في عملية إصدار الجريدة الرسمية.
زدواجية في إصدار الجريدة الرسمية.
االزدواج ّي
اختالف النسخ ،والشكل ،والترميز ،واألرقام المستخدمة ،وترتيب
محتويات الجريدة.

التوصيات
نحن بحاجة إلى:
ّ
 )تشريع( ينظم النواقص ،والفجوات القانونية الحالية ،في عمل الجريدةالرسمية.
 دليل عمل يوحّ د اإلجراءات الم ّتبعة في إصدار التشريعات ونشرھا. مراجعة وظائف ديوان الفتوى والتشريع ،والتأ ّكد من صالحياته ،وقدرتهعلى مراجعة المادة المرسلة للنشر .واستحداث دائرة داخل الديوان خاصة
بمتابعة إصدار الجريدة الرسمية ،وتنظيم صدور أعدادھا ،وتوحيد شكلھا.
 تدريب العاملين في الجھات المختصة على اإلجراءات والنماذج القانونية،الواجب اتباعھا في عمل َّي َتيْ إصدار التشريعات ونشرھا.

