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  التحديات الرئيسية في إجراءات الصياغة التشريعية في فلسطين 

  وآيف تتم مواجهتها من خالل تنمية القدرات بما في ذلك أدلة الصياغة والتدريب والزيارات البحثية والدراسية

  
ة                    ا منظم ا لن د    OECDنتقدم بالشكر الجزيل على هذه الفرصة للمشارآة في هذا المؤتمر والتي وفرته ا نتق ونس          آم ة ت زاز لدول ة واالعت الغ التحي م بب

  .الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا
  

لتشريعات النافذة والتشريعات التي آانت     ل) Inventory(المراجعة الشاملة للتشريعات في مرحلتها األولى حيث تمت عملية حصر           ما زالت خطوات    
ذا ال              ذ ه م تنفي دل                    نافذة في فلسطين خالل الحقب التاريخية المتعاقبة وت ين وزارة الع د ب ل خارجي من خالل عق وق بتموي د الحق ل معه مشروع من قب

  .2000 سنة Al - Muqtafiومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت، وقام المعهد بنشر هذه التشريعات الكترونيا بواسطة برنامج المقتفي 
  

شريع              تظم للت شر المن سطينية أوال            آما يقوم ديوان الفتوى والتشريع التابع لوزارة العدل بالن ائع الفل ة الوق ة في مجل سلطة الوطني ي تصدر عن ال ات الت
  .م وضمن أعداد دورية منتظمة لمجلة الوقائع الفلسطينية ورقيا وإلكترونيا1994بأول منذ سنة 

  
ديل والتصحيح         ) Reviewing(أما المرحلة الثانية وهي مرحلة المراجعة التشريعية         ا زالت ال       ) streamlining(والمرحلة الثالثة وهي التع فهي م

ات    دوائر والهيئ ا ال دم به ي تتق شريعات الت ى الت ديل عل صر التع ة ويقت ى قطاعات معين ة عل صر المراجع ا تقت وب، وإنم شمولي المطل شكل ال ذ ال تأخ
ة                        ك  آنتيجة لعملي ة دون أن يكون ذل ة  واألهلي شريعي وبعض المؤسسات الحقوقي ة   الحكومية وبعض لجان وأعضاء المجلس الت الحصر والمراجع

  .الشاملة
سابقة،                                ا بطرحه في االجتماعات ال ا قمن امكم من خالل م إن المعوقات الرئيسية التي تواجه المشرع والعاملين في حقل التشريع أصبحت واضحة أم

ددة ومخ        ة متع ة قانوني سطين ألنظم ضعت فل ث خ الم، حي د واضح المع انوني واح ام ق ضع لنظ ت ال تخ ا زال سطين م ث أن فل ا  حي ي معالمه ة ف تلف
  .ومصادرها

  
م                               سطينية رق ة الفل سلطة الوطني يس ال سطينية رئ ر الفل ة التحري ة لمنظم ة التنفيذي يس اللجن رار رئ سنة  ) 1(وبقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية صدر ق ل

 5/6/1967سارية المفعول قبل تاريخ      والذي يقضي بأن يستمر العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي آانت            20/5/1994 من تونس بتاريخ     1994
ة وقطاع غزة       "في األراضي الفلسطينية     ضفة الغربي م                      " ال رة الحك ي طبقت في فت ة الت شريعات واألردني ة، والت ة البريطاني ة واالنتدابي ا العثماني ومنه

تم األردني للضفة الغربية، وبعض التشريعات التي صدرت في حقبة اإلدارة المصرية لقطاع غزة،             وانين       حتى ي د الق ة توحي ا جعل مهم دها، مم  توحي
  .بين الضفة الغربية وقطاع غزة واستبدالها بقوانين عصرية حديثة هي المهمة األولى للمجلس التشريعي األول

  
 الذي نص على 28/9/1995الموقع في واشنطن بتاريخ  ) 2(وقد بدأت الصالحيات التشريعية للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ توقيع اتفاق طابا أوسلو             

دأت   الصالحيات التشريعية للسلطة الفلسطينية،      د ب شريعي        وق ة اإلصالح الت ا    عملي اريخ       فعلي شريعي األول بت دى انتخاب المجلس الت ، 20/1/1996ل
دة      7/3/1996حيث تولى المجلس التشريعي سلطة إصدار التشريعات منذ تنصيبه بتاريخ            سطينية آجري ائع الفل اد الوق م اعتم سطينية   ، وقد ت رسمية فل

  .20/11/1994تعني بنشر التشريعات وقرارات مجلس الوزراء والقرارات القضائية والقرارات اإلدارية وقد صدر أول عدد منها بتاريخ 
  

  :أدلة الصياغة
وان                 ة بيزيت بعن ابع لجامع شريعية     " يوجد آتيب منشور صادر عن معهد الحقوق الت صياغة الت ل ال ذا الكتيب غ       ،"دلي م يصدر        ولكن ه ر رسمي ول ي

رارب دل والمجلس ق د شارآت وزارة الع شريعات، وق ل صائغو الت ارا من قب ه اختي اديا من الممكن الرجوع إلي يال استرش ر دل ا يعتب انون، وإنم  أو ق
  .التشريعي ومؤسسات أخرى في إعداد هذا الدليل من خالل ورشات عمل نظمتها جامعة بيرزيت في أواخر التسعينيات

  
د   دل لألعوام      ورد ض وق وزارة الع ة ل ار الكتيب       2010-2008من خطة اإلصالح والتنمي شريعات مع األخذ باالعتب صياغة الت ل ل تم وضع دلي  أن ي

ذا                                   سابقة في ه ود ال ار الجه د يأخذ باالعتب ل جدي ا ورد أعاله لوضع دلي ا آم ت، ويجري العمل حالي االسترشادي الموجود الصادر عن جامعة بيرزي
دليل          المجال آما يأخذ   ذا ال دل لوضع ه د وزارة الع  باالعتبار مدى فعالية المبادئ التي تم االعتماد عليها أو االستعانة بها في الفترة السابقة، ويتجه جه

ة    شريعات وتطوير أدوات المراجع ا لتطوير الت ا ملزم ا توجيهي صبح مرجع سطينية وي ة الفل سلطة الوطني ل ال ن قب اده م تم اعتم شريعي لي ب ت ي قال ف
  .صياغة التشريعية وأدوات صنع السياسات التشريعيةوال
  

  :التدريب
دائرة    2008يوجد تدريب على نطاق ضيق حيث خضعت سنة           مجموعة من موظفي الوزارة ومن موظفي األمانة العامة لمجلس الوزراء وموظفي ال

التابع لشرآة  BAYAN)(سيق بين وزارة العدل ومشروع القانونية في مكتب رئيس السلطة الوطنية لدورة في مجال صياغة التشريعات، وذلك بالتن
)DAI (   تها من بعض مؤسسات د دراس وزارة قي ا زالت ال ة للمؤسسات الNGO'sويوجد عروض م شرآات التابع ة  ، وال ل شرآة دولي  DPKمث
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دريب من          وزارات وال             وال بد من تلقي الت دل وال انونيين في وزارة الع ع الموظفين الق ة خاصة                جمي ة فاعل ر قانوني ديها دوائ ي ل مؤسسات األخرى الت
  .اإلدارة القانونية في األمانة العامة لمجلس الوزراء واإلدارة القانونية في مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

  
ة سنوية      إال أن هناك وحدة في وزارة العدل للتخطيط والتطوير، و        ال توجد مؤسسة معنية بتحديد احتياجات التدريب،         وزارة إطار لخطة تدريبي لدى ال

ضاة           2007وفي أواخر سنة   للموظفين القانونيين،    دريب المتخصص للق دم الت ذي من المفترض أن يق سطيني ال دريب القضائي الفل  تم افتتاح معهد الت
  .عهد في مجال تدريب القانونيين في الوزاراتوالنيابة العامة والموظفون القانونيون في الوزارات، إال أنه لغاية اآلن لم يتم االستفادة من الم

  
وان رئاسة                 وزراء ودي ة لمجلس ال ة العام ذلك آل من األمان دل وآ وزير الع ع ل ذي يتب شريع ال وآما سلف القول فإن وزارة العدل وديوان الفتوى والت

ي وضع     شارك ف ي يجب أن ت سات الت ي المؤس سطيني ه شريعي الفل س الت ذلك المجل ة وآ سلطة الوطني ات  ال ى ضوء االحتياج دريب عل رامج الت  ب
  .واإلمكانيات المتوفرة لديها

  
ى        أن ت ومن الممكن تشكيل لجنة وطنية من هذه المؤسسات برئاسة وزارة العدل لوضع خطة شاملة متكاملة للتدريب على                   ذ الخطة عل تولى اللجنة تنفي

دني      مراحل زمنية تستفيد منها آافة المؤسسات المعنية بصياغة وإعداد الت          شارآة المجتمع الم شريعات والسياسات والخطط التشريعية، ومن الممكن م
  .في هذا المجال خاصة نقابة المحامين وآليات الحقوق

  
  :الزيارات البحثية والدراسية

ار                                   دل بزي ق من وزارة الع ام فري د ق ة فق ر المنهجي ارات غي ى اآلن عدى عن بعض الزي ة دراسية حت ارات بحثي ة زي ة لمرآز الطب   ال يوجد منهجي
دا للطب                        ة دراسية لكن ارة بحثي ق آخر بزي الشرعي في المملكة األردنية الهاشمية لإلطالع على طبيعة عمله وأنظمته الفنية واإلدارية، وآذلك قام فري

  .الشرعي والمعمل الجنائي
ا      وزارة ومنهجيته ة    وتعمل الوزارة على إعتماد أسلوب الزيارات البحثية والدراسية ضمن خطة ال وم منظم ة، وتق سيق لتنظيم   OECDالتطويري  بالتن

  .لبعض الدول لإلطالع على التجارب التطويرية في مجال اإلصالح التشريعي والتنظيمي) Fact finding mission(زيارة بحثية دراسية 

  :المساطر والمعايير

ا اقتصر في                   1995لسنة  ) 4(هناك قانون رقم      شريعات، وإنم ة صياغة الت  بشأن إجراءات إعداد التشريعات إال أنه ال يتضمن معايير ومساطر لعملي
ادة  داد العناصر    ) 2(الم وزارات بإع وم ال ا، أو أن تق ي حكمه ا ف ات وم شريعية واالتفاقي شروعات األدوات الت داد م وزارات بإع ف ال ى تكلي ه عل من

ة في      الرئيسية واألحكام الموضوعية المطلوب أن تتضمنها المشروعات المقترحة، وتحيلها إلى ديوان الفتوى والتشريع لصياغة المشروعات المطلوب
  .الصيغة القانونية المالئمة

ديل يحال المشروع          بعد البت في المشروع من قبل مجلس الوزراء بالقبول أ         " من ذات القانون أعاله على أنه       ) 5(آما نصت المادة     رفض أو التع و ال
  ".إلى الديوان لوضعه في الصيغة القانونية المناسبة

سارات محددة، إال أن وزارة                " ديوان الفتوى والتشريع  " ومن المعروف أن الديوان      زم بمساطر وم ر مل ه غي دل، ولكن ع وزارة الع المذآور أعاله يتب
ايير ومساطر                  العدل آجهة مكلفة أيضا بإعداد مشروعات التشريعا       ى مع اد عل سئوليتها االعتم ى م ت ووضعها  في الصيغة القانونية المالئمة تأخذ عل

  :أساسية وهذه المعايير العرفية مثل

  . العنوان أو االسم األفضل واألسهل واألآثر تحديدا ومالئمة للتشريع-1

دخل          الهدف من التدخل التشريعي بمعنى ما هي القضية التي يجدر معالجتها بال           -2 دى عدم الت ة ل ائج المحتمل ا هي النت تشريع، وتحليل الخيارات، وم
  .التشريعي، والمخاطر المحتملة من التدخل التشريعي

  . المنطق والسياق و الفلسفة التي تبرر إصدار التشريع والمسائل ذات العالقة بالتشريع التي ينبغي إدراآها لدى إعداد التشريع-3

ستهدف    -4  اس                               تحديد البيئة الم شريع ومقي ذا الت تتأثر به ي س ا، والمؤسسات الت ا ومدى تأثره شريع وحجمه اعي المستهدف من الت ة أو القطاع االجتم
  .التأثر

ك                                     -5  ا في ذل ة، بم ائم للدول انوني الق د مع النظام الق شريع الجدي سجام الت تم ضمان ان  البيئة القانونية التي سيتم إدخال التشريع الجديد ضمنها بحيث ي
ة        إمكان ة تطويري شريعي ضمن خط سجام الت ل واالن ضمن التكام رى ت وانين أخ شاريع ق راح م رح، أو اقت شريع المقت ة للت ة نتيج م قائم اء نظ ة إلغ ي

  .للتشريعات

تماع، و      -6 إدراج  التشاور مع األطراف الفاعلة والتي من الممكن أن تتأثر في التشريع، ووضع حطة محددة للتشاور بما فيها ورش العمل ولجان االس
  .ملخص لعمليات التشاور واالستماع والردود
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ي           -6 أثر الكل شريع، وحجم الت ذ الت ستهدفة من تنفي أثر القطاعات الم   تكلفة تطبيق التشريع واآلثار المترتبة على هذا التشريع، وخطة التنفيذ، ومدى ت
  . الواردة في الخطة التشريعيةللقطاعات المستهدفة بإنفاذ التشريع بالتناسب مع التشريعات األخرى النافذة أو

سية         شريعات الرئي وب من الت شريع المطل ان الت ة إذا آ ا معرف رة، من بينه ئلة آثي شريعات أس وانين(يطرح صائغ الت ة  ) الق شريعات الثانوي أو من الت
ة التنظيم، أم التنظيم         ، ومن الطبيعي أن تتم مناقشة الحاجة إلى التشريع وفيما إذا آان هناك بدائل لهذا                )اللوائح والتعليمات ( ة وطوعي التشريع مثل ذاتي

شريعات                                 شريع، وهل من الممكن توظيف أي من الت ذا الت وظيفي له دور ال ه، وال ى تحقيق شريع إل من خالل التشريع، وطبيعة االلتزام الذي يسعى الت
  .الموجودة لتحقيق النتائج المرجوة من التشريع المطلوب

  
  :جودة التشريعات
سلطة                                ال يوجد في فلس    يس ال رار رئ سه بموجب ق م تأسي ذي ت شريع ال وى والت وان الفت دينا دي ان ل شريعات، وإن آ اس جودة الت ة بقي طين مؤسسة معني

م    سطينية رق ة الفل سنة ) 286(الوطني م      1995ل انون رق شريع، إال أن ق وى والت وان الفت شكيل دي شأن ت سنة ) 4( ب داد   1995ل راءات إع شأن إج  ب
شريعات                 التشريعات الذي ينظم ع    ديل للت دم بمشروعات تع شريعات أو التق ة جودة الت مل هذه المؤسسة ال ينص على أي دور لهذه المؤسسة في مراقب

  .القائمة أو التقدم بمشروعات تشريعات جديدة، وإنما اقتصر دور الديوان على صياغة التشريعات التي يكلف بها من الحكومة
  
  

ة     1995لسنة  ) 4(من قانون رقم    ) 4(وقد نصت المادة     سطينية  لجن ة الفل سلطة الوطني  بشأن إجراءات إعداد التشريعات على أن تشكل بقرار رئيس ال
شريع  " أعاله على أن ) 4(وزارية تختص بدراسة مشروعات األدوات التشريعية برئاسة وزير العدل، وقد نصت على المادة           يرفع ديوان الفتوى والت

ي       ى أم سلطة وتكون                                مشروعات األدوات التشريعية إل يس ال رار من رئ شكل بق ة ت ة وزاري ى لجن ا إل ولى إحالته ذي يت سلطة ال ام مجلس وزراء ال ن ع
ديم                             شريعية وتق ة بدراسة مشروعات األدوات الت ذه اللجن شريع وتختص ه وى والت برئاسة وزير العدل وعدد من الوزراء وعضوية رئيس ديوان الفت

  ".توصياتها إلى مجلس الوزراء
ى               وعلى الرغم م   ديم توصياته إل ن أن وزير العدل يمارس دوره من خالل الطاقم القانوني في وزارة العدل بدراسة مشروعات األدوات التشريعية وتق

  .أعاله) 4(مجلس الوزراء، إال أن اللجنة المشار إليها لم يتم تشكيلها وفقا للمادة 
  

ديالت ا   شريعات والتع ن الت ة م ال قائم وزارات بإرس وم ال ذلك تق ة    وآ ة للخط ة الوطني وم اللجن ا، وتق ات عمله صاصها واحتياج ا الخت شريعية وفق لت
ى شكل                         2008التشريعية في مجلس الوزراء المشكلة سنة        ة عل ا حسب األولوي وزارات والمؤسسات وترتيبه وانين من ال شاريع الق وائم م تقبال ق  باس

  .لوطنية للخطة التشريعيةخطة تشريعية للحكومة، حيث أن وزارة العدل أيضا ممثلة في اللجنة ا
  

  :وهناك بعض المعايير العرفية المتبعة لقياس جودة التشريع مثل
   نسبة تحقق األهداف والغايات من التشريع؟-1
   نسبة حل المشكلة التي استهدفها التشريع، وهل برزت مشاآل جديدة؟-2
   النتائج المقصودة والنتائج غير المقصودة التي أتى بها التشريع؟-3
   أثر التشريع على القطاعات المستهدفة، وهل أثر بشكل غير متناسب على أي مجموعة أو قطاع؟-4
   نطاق التشريع وهل آان نطاق التشريع أوسع أو أضيق من الالزم؟-5
   تحليل عملية إنفاذ التشريع، وهل آانت فعالة وذات آفاءة ومتجانسة؟-6
  وقع؟ تكلفة إنفاذ التشريع، وهل ظلت ضمن الحد المت-7
    تكلفة االلتزام بالتشريع بالنسبة للقطاعات المستهدفة؟-8
   هل تتخطى المنافع التكاليف؟-9
  
ضائية                    و لدى السلطة الوطنية الفلسطينية جريدة رسمية تسمى مجلة الوقائع  الفلسطينية تعني بنشر التشريعات وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الق

ة       20/11/1994عدد منها بتاريخ    والقرارات اإلدارية وقد صدر أول       ، ويتولى ديوان الفتوى والتشريع التابع لوزارة العدل المسئولية عن تنظيم المجل
ادة                م       ) 2(ومراجعة وتنقيح التشريعات من الناحية الفنية واللغوية قبل نشرها، حيث جاء في الم انون رق سنة   ) 4(من ق شأن إجراءات إعداد       1995ل  ب

شريع                    التشريعات أن ديوان الف    وى والت وان الفت م يأخذ دي ة، ث ة المالئم صيغة القانوني دى إعدادها في ال شريعات ل توى والتشريع يضع  مشروعات الت
ادة                           ا للم ة المناسبة وفق صيغة القانوني من ذات   ) 5(دوره مرة أخرى في مرحلة ما بعد البت في مشروع التشريع من قبل مجلس الوزراء لوضعه في ال

  .القانون أعاله 
امج  تطوير التخطيط                 بد من اإلشارة     وال وزراء، برن  أن وزارة العدل آوزارة مختصة قد وضعت ضمن خطتها اإلستراتيجية المعتمدة من مجلس ال

االستراتيجي والسياسات التشريعية وتحديث وتوحيد منظومة التشريعات، ومن ضمن هذا البرنامج ال بد من تقييم جودة التشريعات من خالل مراجعة           
  .شريعات النافذة والعمل على تعديل التشريعات واقتراح تشريعات جديدة على ضوء هذا التقييمالت
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