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ديـــــوان الفــــتـــــــوى والتــشــــريــــــع ©

األهداف االستراتيجية للديوان

ديوان . 1 إجراءات  تعتمد  احلكومية  املؤسسات 
الفتوى والترشيع يف إعداد وصياغة الترشيعات 

ومواءمتها.
لنفاذ . 2 قانونية  مرجعية  الرسمية  اجلريدة 

الترشيعات بعد نرشها فيها.
حتديث الترشيعات الفلسطينية بام ينسجم مع . 3

السياسات الترشيعية للدولة واملعايري الدولية.
تطوير القدرات املؤسسية، وتنمية املوارد البرشية . 4

لضامن نجاعة وفاعلية العمل.
أبحاث ودراسات قانونية تنموية متخصصة.. 5
املؤسسات . 6 ختدم  قانونية  وفتاوى  استشارات 

احلكومية.

للتواصل

Legislation and Advisory Bureau

رؤية الديوان

مجتمــع فلســطيني ذو هويــة تشــريعية 
موحــدة، مــن خــال نهــج صياغــة محــدد، 
وانســجام تشــريعي معززاً لســيادة القانون.



اختصاصات الديوان

االختصاصــات  والترشيــع  الفتــوى  ديــوان  يتــوىل 
اآلتيــة:

إعداد الترشيعات. 1
اجلهات  من  بطلب  الترشيعات  إعداد  الديوان  يتوىل 
األحكام  إىل  التوصل  بغرض  وصياغتها  املختصة، 

املالئمة التي حتقق الغاية املرجوة منها.

صياغة الترشيعات. 2
لنهج  وفقًا  الترشيعية  الصياغة  الديوان  يامرس 
املحالة  الترشيعات  وآلية حمّددة من خالل صياغة 
قانونيًا،  وتدقيقها  املختصة،  اجلهات  من  إليه 
للتحقق من عدم خمالفتها ألحكام القانون األسايس 
والترشيعات النافذة، وله يف سبيل أداء مهامه إدخال 
جوهرها  من  يغري  ال  بام  عليها  الالزمة  التعديالت 

والغاية املرجوة منها.

تقديم االستشارات والفتاوى القانونية . 3
االستشارات  يف  القانوين  الرأي  بإبداء  الديوان  يقوم 
والفتاوى القانونية فيام خيص املسائل الترشيعية، 
إليه  حتال  التي  القانونية  املسائل  من  وغريها 
املجلس  رئيس  أو  الوزراء،  رئيس  أو  الرئيس،  من 
الدوائر احلكومية،  الوزراء، أو رؤساء  الترشيعي،  أو 
أو فيام خيص اخلالف  العامة،  املؤسسات  أو رؤساء 
املسائل  من  أي  يف  العامة  واملؤسسات  الوزارات  بني 
القانونية  أو األنظمة املتعلقة بمهامها وصالحياهتا، 

واالختالف يف تطبيقها.

ملحة عن الديوان

تم  التي  العدلية  املؤسسات  أوائل  من  الديوان  يعد 
الوطنية  السلطة  قيام  منذ  فلسطني  يف  تأسيسها 
القرار  بموجب  تأسيسه  تم  إذ  الفلسطينية، 

الرئايس  رقم )286( لسنة 1995م. 
قانونية  رسمية  مؤسسة  الديوان  يعد  كام 
االعتبارية  بالشخصية  يتمتع  متخصصة، 
الوزراء  جملس  ويتبع  واإلداري،  املايل  واالستقالل 
حممود  الرئيس  سيادة  عن  الصادر  القرار  بموجب 

عباس بتاريخ 2013/10/31م. 
بموجب  واختصاصاته  الديوان  مهام  نظمت  وقد 
القانون رقم )4( لسنة 1995م، بشأن إجراءات إعداد 
إعداد  يف  اختصاصًا  الديوان  منح  الذي  الترشيعات، 
إقرارها  قبل  الترشيعات  وتعديل  ودراسة  وصياغة 
إىل  إضافة  املختصة،  اجلهات  قبل  من  وإصدارها 
مهمته يف إعداد وإصدار اجلريدة الرسمية بموجب 
1949م  لسنة   )29( رقم  الرسمية  اجلريدة  قانون 

وتعديالته النافذ.

هيدف ديوان الفتوى والترشيع إىل حتقيق اآليت:
احلفاظ عىل جودة الترشيعات وقانونيتها.. 1
الترشيعات  . 2 وانسجام  وحدة  ضامن  يف  املسامهة 

وتطورها.
توحيد أسس الصياغة الترشيعية.. 3

أهداف الديوان العامة

إعداد وإصدار اجلريدة الرسمية . 4
الرسمية اجلريدة  وإصدار  إعداد  الديوان   يتوىل 

لنرش  الرسمية  األداة  وهي  الفلسطينية"  "الوقائع 
دولة  يف  املختصة  اجلهات  عن  الصادرة  الترشيعات 
ورقيًا  الرسمية  اجلريدة  نرش  ويتم  فلسطني، 
وإلكرتونيًا، وتصدر بأعداد عادية تنرش بشكل دوري 

وبأرقام متسلسلة.
تقتيض  كلام  ممتازة  أعدادًا  الديوان  يصدر  كام 
الرضورة ذلك، بناًء عىل طلب من الرئيس أو رئيس 

الوزراء.

يف  . 5 النافــذة  الترشيعــات  توحيــد  عــىل  العمــل 
غــزة. وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 

مراجعــة االتفاقيــات واملعاهــدات الدوليــة التــي . 6
وزارة  مــع  بالتنســيق  فلســطني  دولــة   تربمهــا 
مــع  انســجامها  مــن  والتحقــق  اخلارجيــة، 

النافــذة. الترشيعــات 

إعداد األبحاث والدراسات القانونية املتخصصة.. 7
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