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بسم اهلل الرمحن الرحيم

للعامــن  والترشيــع  الفتــوى  ديــوان  ألعــال  األول  الســنوي  التقريــر  لســيادتكم  أقــدم  أن  رسوري  دواعــي  مــن 
2019-2020م، بحيــث نســلط الضــوء عــى أهــم إنجــازات الديــوان وأبــرز املحطــات يف مســرته خــال العامــن 

2019-2020م، وهــي ســنوات حقــق فيهــا الديــوان انجــازات نوعيــة وملموســة.

 إن ديــوان الفتــوى والترشيــع ومنــذ اللحظــة األوىل لتأسســيه عمــل مــن أجــل ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون، واملســاواة،
وحتقيــق العدالــة، وكفالــة احلقــوق واحلريــات العامــة، وصــون الكرامــة اإلنســانية، يف ظــل دولــة فلســطينية كاملــة 
الســيادة، وقــام بمهامــه بكفــاءة عاليــة ضمــن اختصاصاتــه يف صياغــة ودراســة وتعديــل الترشيعــات قبــل إقراراهــا 
وإصدارهــا مــن اجلهــات املختصــة، وإعــداد وإصــدار اجلريــدة الرســمية، وتقديــم االستشــارات والفتــاوى القانونيــة. 

ويســتعرض التقريــر أبــرز االنجــازات التي عمل الديوان عى حتقيقهــا خال العامن 2019-2020م، وأمهها إطاق 
الديــوان للمرجــع اإللكــرتوين للجريــدة الرســمية، الــذي يعــد منصــة إلكرتونيــة شــاملة ألول قاعــدة بيانــات قانونيــة 
 حكومية يف دولة فلسطن. ويتناول التقرير جهود تطوير بيئة العمل با يف ذلك  اعداد االدلة االجرائية، وحتسن بيئة
 العمــل التكنولوجيــة والتطــور احلاصــل فيــا خيــص رفــع قــدرات الــكادر العامــل يف الديــوان. وعــى صعيــد تعزيــز
 العاقــات مــع املؤسســات الرشيكــة، فــإن التقريــر املرفــق يتضمــن مذكــرات التفاهــم التــي تــم التوقيــع عليهــا باالضافــة

اىل كافة مشاركات الديوان.

لقــد متكــن الديــوان مــن إنجــاز األعــال املوكلــة لــه باالســتناد إىل املبــادئ والقيــم املهنيــة املرتكــزة عــى أســاس العمــل 
 اجلاعي، والســعي الدائم نحو التميز واإلبداع، ومواجهة التحديات والصعاب، خاصة خال إعداد املرجع اإللكرتوين

الذي أنجز بجهود ذاتية ومثابرة عالية من كادر الديوان القانوين واإلداري.

وهبذه املناسبة أتقدم للموظفن بالشكر اجلزيل للجهد الذي بذلوه يف سبيل حتقيق أهداف الديوان وتطويره.

الــوزراء  رئيــس  ولدولــة  عبــاس،  حممــود  الرئيــس  الســيد  لفخامــة  والتقديــر  بالشــكر  أتوجــه  اخلتــام،  ويف 
الدكتــور حممــد اشــتية لدعــم ومســاندة ديــوان الفتــوى والترشيــع يف حتقيــق اإلنجــازات عــى خمتلــف األصعــدة، 

وتعزيــز دور الديــوان األســايس يف بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية املســتقلة وعاصمتهــا القــدس الرشيــف.

واهلل ويل التوفيق

تقديم رئيس الديوان

املستشار إيان عبد احلميد
رئيس ديوان الفتوى والترشيع



رؤية الديوان:

 نحو مجتمع فلسطيني ذو هوية تشريعية موحدة، من خالل نهج صياغة محدد، وانسجام تشريعي معززًا
لسيادة القانون.

رسالة الديوان:

تطوير وتوحيد أسس الصياغة التشريعية يف املؤسسات الرسمية واحلكومية، ونشر وتعميم التشريعات 
والقرارات يف اجلريدة الرسمية، وتقدمي الفتاوى واالستشارات القانونية، لضمان التكامل واالنسجام 

القانونـي يف العمـل الرسـمي احلكومـي.

األهداف االستراتيجية للديوان:

تعزيز اعتماد ديوان الفتوى والتشريع يف إعداد وصياغة التشريعات. •
مواءمة التشريعات الفلسطينية مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان. •
حتسني جودة االستشارات والفتاوى القانونية التي يعدها الديوان. •
حتسني كفاءة إعداد وإصدار اجلريدة الرسمية. •
حتديث قاعدة بيانات التشريعات املنشورة يف اجلريدة الرسمية " املرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية". •
تعزيز قدرات ديوان الفتوى والتشريع ومتكينه ودعم مأسسته. •



نبذة عن ديوان الفتوى والتشريع

 ديوان الفتوى والتشــريع مؤسســة رســمية قانونية متخصصة، يتمتع بالشــخصية االعتبارية واالســتقالل الفني
تأسيســها  مت  التــي  العدليــة  املؤسســات  أوائــل  مــن  الديــوان  ويعــد  الــوزراء،  مجلــس  ويتبــع  واملالــي،  واإلداري 
الســارية  الفلســطينية  وتطويــر  توحيــد  بهــدف  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطة  تولــي  منــذ  فلســطني  يف 
ســيادة  مبــدأ  ترســيخ  أجــل  مــن  الفلســطيني  املجتمــع  وطموحــات  يتناســب  مبــا  غــزة،  وقطــاع  الضفــة  يف 
مبوجــب  تأسيســه  مت  إذ  العامــة،  واحلريــات  احلقــوق  وكفالــة  العدالــة  وحتقيــق  واملســاواة  القانــون 
مكانتــه وعــززت  والتشــريع،  الفتــوى  ديــوان  تشــكيل  بشــأن  1995م،  لســنة   )286( رقــم  الرئاســي   القــرار 
 من خالل اعتماد استقالليته من قبل سيادة الرئيس محمود عباس مبوجب القرار الصادر بتاريخ 2013/10/31م،
إعــداد  إجــراءات  بشــأن  1995م،  لســنة   )4( رقــم  القانــون  مبوجــب  واختصاصاتــه  مهامــه  تنظيــم  ومت 
مــن  والتأكــد  وصياغتهــا،  التشــريعات  مراجعــة  يف  ومركزيــًا  هامــًا  دورًا  بالديــوان  أنــاط  الــذي  التشــريعات، 
املختصــة،  اجلهــات  مــن  وإصدارهــا  إقراراهــا  قبــل  الســليمة  القانونيــة  وبنيتهــا  وانســجامها  دســتوريتها 
املختصــة  واجلهــات  الــوزارات  مــع  التشــاور  صالحيــة  للديــوان  املشــرع  منــح  فقــد  مهمتــه  أداء  ســبيل  ويف 
املســتهدفة الغايــة  حتقــق  التــي  املالئمــة  األحــكام  إلــى  التوصــل  بغــرض  معهــا  والتنســيق  العالقــة   ذات 

من التشريعات.

 كمــا يقــوم الديــوان بإعــداد وإصــدار اجلريــدة الرســمية مبوجــب قانــون اجلريــدة الرســمية رقــم )29( لســنة 1949م 
وتعديالتــه، ويقــدم االستشــارات والفتــاوى القانونيــة للمؤسســات العامــة، وإعــداد الدراســات واألبحــاث القانونيــة.

واســتنادًا ملــا ذكــر ومّت بيانــه مــن اختصاصــات قانونّيــة وتشــريعات ناظمــة لعمــل الديــوان، فقــد اســتطاع الديــوان 
منــذ تشــكيله إجنــاز وحتقيــق العديــد مــن أهدافــه التــي جتّســدت يف إعــداد الكثيــر مــن التشــريعات وتوحيدهــا 
وتطويرهــا، حيــث قــام مبراجعــة مــا ال يقــل عــن )80%( مــن التشــريعات املعمــول بهــا حاليــًا يف فلســطني، شــملت 

كاّفــة مجــاالت التشــريعات القضائيــة واالجتماعيــة وغيرهــا.

ويهدف الديوان إلى حتقيق اآلتي:
احلفاظ على جودة التشريعات وقانونيتها.. 1
املساهمة يف ضمان وحدة وانسجام التشريعات وتطورها.. 2
توحيد أسس الصياغة التشريعية.. 3



العامــني  خــالل  علــى حتقيقهــا  والتشــريع  الفتــوى  ديــوان  عمــل  التــي  اإلجنــازات  أهــم  التقريــر  يســتعرض 
2019-2020م، وذلــك مــن خــالل تســليط الضــوء علــى أبــرز مــا مت تنفيــذه لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية 
للديــوان، ويعكــس هــذا التقريــر توجهــات الديــوان وســعيه مــن أجــل تطويــر منظومــة العدالــة، وتعزيــز مبــدأ ســيادة 

القانــون والنظــام، مبــا يليــق بتطلعــات شــعبنا العظيــم.

 ويغطي التقرير عددًا من احملطات املهمة التي أجنزت، أبرزها إعداد وإطالق املرجع االلكتروني للجريدة الرسمية
 الذي يعد أول قاعدة بيانات قانونية رســمية يف دولة فلســطني، بحيث يعد مرجعًا رســميًا حكوميًا متاحًا لكافة

اجلهات الرسمية احلكومية والهيئات واملؤسسات واملواطنني والباحثني واألكادمييني.

 ويتطرق التقرير إلى أبرز ما مت حتقيقه من أجل احلفاظ على اإلرث القانوني للدولة من خالل أرشفة أعداد
 اجلريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"، إضافة إلى إجناز الديوان فيما يخص إعداد أدلة إجرائية بهدف حتسني

جودة اخلدمات املقدمة، والقيام باملهام بكفاءة وفاعلية.

التشــريعية  العمليــة  وتنظيــم  وتطويــر  تعزيــز  بهــدف  الديــوان  حققهــا  التــي  اإلجنــازات  التقريــر  ويتنــاول 
يف فلســطني، إضافــة إلــى مــا مت إجنــازه بهــدف تعزيــز العالقــات مــع املؤسســات اإلقليميــة واحملليــة، ونبــذة عــن 

مذكــرات التفاهــم التــي وقعهــا الديــوان مــع املؤسســات العامــة واجلامعــات.

 ويتطــرق التقريــر إلــى أبــرز اإلجنــازات التــي حققهــا الديــوان يف ســبيل حتقيــق أهــداف وتوجهــات احلكومــة ضمــن
 خطة الـ )100( يوم، ويف ظل إعالن حالة الطوارئ وجائحة كورونا التي متحورت حول نشر الوعي لدى املواطنني
وحتســني جــودة اخلدمــات املقدمــة إليهــم، وخاصــة قطاعــي املــرأة والشــباب، ودعــم صمــود املقدســيني واحملافظــات 
اجلنوبيــة، حيــث شــملت اإلجنــازات أنشــطة تتعلــق بتســهيل وصــول املواطــن للمعلومــة القانونيــة، ورفــع مســتوى 
الديــوان  املــرأة والشــباب وطــالب كليــات احلقــوق يف اجلامعــات الفلســطينية حــول عمــل  لــدى قطــاع  الوعــي 

وبأهميــة النشــر يف اجلريــدة الرســمية.

كمــا يتضمــن التقريــر ملخصــًا عــن العمــل املنجــز يف ســبيل تعزيــز البنــاء املؤسســي وتطويــر الــكادر العامــل 
يف الديــوان. 

نبذة عن التقرير







والترشيــع الفتــوى  ديــوان  مســرة  يف  املحطــات   أبــرز 
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املقدمة  اخلدمات  جودة  وحتسني  واإلصالح،  التنمية  نحو  الفلسطينية  احلكومة  توجهات  على  بناًء 
للمواطن الفلسطيني من خالل التطوير والتغيير يف أداء املؤسسات احلكومية، وأدائها ملهامها بكل كفاءة 
وفاعلية، انطلقت لدى الديوان فكرة إنشاء املرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية، وال سيما عضويته يف 

الفريق الوطني لبناء قاعدة بيانات وطنية املشكل بناًء على قرار فخامة الرئيس يف عام 2017م.

رعاية  حتت  2019/10/31م،  بتاريخ  الرسمية  للجريدة  اإللكتروني  املرجع  بإطالق  الديوان  قام  وقد 
قاعدة  ألول  شاملة  إلكترونية  منصة  يعد  الذي  اهلل،  حفظه  مازن«  »أبو  عباس  محمود  الرئيس  فخامة 
بيانات قانونية حكومية يف دولة فلسطني ومرجعًا رسميًا حكوميًا متاحًا للجميع يسمح للجهات الرسمية 
يف  املنشورة  التشريعات  كافة  إلى  الوصول  من  واألكادمييني،  والباحثني  واملواطنني  واملؤسسات  احلكومية 

اجلريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية« بسهولة وسرعة ودقة.

 كما يهدف إلى مساعدة صناع القرار يف الدولة بتقدمي كافة املعلومات والبيانات واملؤشرات الستخراج التقارير 
بناًء على املعلومات املدخلة من مصدر موثوق يعتمد عليه، أي من مصدرها األساسي )اجلريدة الرسمية(، 

مما يعزز الشفافية يف املؤسسات العامة وانفتاحها على الشعب، ويجسد مبادئ احترام حقوق اإلنسان.

إطالق المرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية
أول قاعدة بيانات قانونية حكومية في دولة فلسطين

بهدف االستجابة ملتطلبات املواطن الفلسطيني يف الوصول للمعلومة 
القانونية والتشريعات املنشورة يف اجلريدة الرسمية احملطة األولى
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ويتضمن املرجع اآلتي: 

قاعدة التشريعات . 1

تتضمن هذه القاعدة كافة التشريعات الرئيسية والثانوية املنشورة يف اجلريدة الرسمية من العدد )1( وحتى العدد 
)173(، حيث يحتوي املرجع على كافة التشريعات الرئيسية )القانون األساسي، القوانني، القرارات بقانون والتشريعات 

الثانوية )املراسيم والقرارات الرئاسية، وقرارات مجلس الوزراء واألنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الوزارية(.  

قاعدة األحكام القضائية . 2

تتضمن هذه القاعدة األحكام القضائية التي يوجب القانون نشرها يف اجلريدة الرسمية، وهي األحكام الصادرة عن 
احملكمة العليا بصفتها الدستورية، واألحكام والقرارات الصادرة عن احملكمة الدستورية، واألحكام الغيابية الصادرة عن 
احملاكم الفلسطينية كمحاكم البداية واجلنايات ومحكمة اجلنايات الكبرى، واألحكام الغيابية الصادرة عن محكمة 

الفساد، وأحكام التبليغ الغيابية.  

اإلعالنات . 3

اإلعالنات اخلاصة باألراضي، الصادرة عن سلطة األراضي وعن هيئة تسوية األراضي واملياه )أوامر تسوية وأوامر  •
استثناء من التسوية، وإلغاء أوامر تسوية( وإعالنات البلديات. 

اإلعالنات املتعلقة باحلكم احمللي الصادرة عن مجلس التنظيم األعلى، واللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء. •
إعالنات تسجيل وإلغاء تسجيل وتصفية اجلمعيات التعاونية صادرة عن هيئة العمل التعاوني. •
إعالنات أسماء مدققي احلسابات القانونيني اجلدد - الصادر عن مجلس مهنة تدقيق احلسابات. •
إعالنات تسجيل الشركات املسجلة لدى مراقب الشركات.   •
إعالنات سلطة النقد بتسجيل وتصفية البنوك. •
إعالنات تصحيح أسماء يف سجل املواليد صادر عن األحوال املدنية يف وزارة الداخلية. •

قوائم التجميد الصادرة عن جلنة تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي.. 4

ولتحقيق هذا الهدف عمل الديوان على اآلتي:

يف  ✓ املنشورة  القضائية  واألحكام  التشريعات  كافة  فقد مت جتميع  إلكتروني،  بشكل  التشريعات  وتصنيف  تبويب 
اجلريدة الرسمية من العدد األول الصادر يف عام 1994م حتى العدد األخير.

إنشاء أيقونة على موقع املرجع اإللكتروني متخصصة للرد على االستفسارات القانونية للمواطن الفلسطيني.  ✓
إعداد فيديو تعريفي عن املرجع. ✓
عقد عدد من ورش العمل والتدريبات للتعريف باملرجع اإللكتروني وآلية استخدامه للبحث عن التشريعات، حيث  ✓

استهدف التدريب ما يقارب )600( شخص من مختلف فئات املجتمع بشكل مباشر من خالل اآلتي: 
✓ 

املرجع . 1 استخدام  آلية  على  واحلكومية  الرسمية  املؤسسات  يف  العاملني  القانونيني  املستشارين  كافة  تدريب 
للبحث عن التشريعات.

عن . 2 للبحث  اإللكتروني  املرجع  استخدام  آلية  على  الفلسطيني  لإلحصاء  املركزي  اجلهاز  من  وفد  تدريب 
التشريعات، وأهمية املرجع يف توفير بيانات تخص مؤشرات أهداف التنمية املستدامة.

استعراض آلية استخدام املرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية، وذلك خالل يوم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت . 3
الثالث عشر حتت عنوان »التكنولوجيا والقانون« الذي نظمه مركز تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف جامعة 

القدس املفتوحة.
تدريب طالب معهد احلقوق يف جامعة بيرزيت حول املرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية وآلية استخدامه. . 4
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احملطة الثانية

انطالقــًا مــن إميــان الديــوان بضــرورة وصــول املواطــن الفلســطيني إلــى املعلومــة القانونيــة، وتعزيــز مبــدأ الشــفافية يف 
املؤسســات العامــة وانفتاحهــا علــى الشــعب، وجتســيد احتــرام مبــادئ حقــوق اإلنســان عمــل كافــة موظفــي الديــوان علــى 

جتميــع وحصــر وطباعــة وتبويــب كافــة التشــريعات املنشــورة يف اجلريــدة الرســمية، وتصنيفهــا بشــكل إلكترونــي.

وفيما يلي أبرز ما مت إجنازه باخلصوص:

أواًل: أرشــفة أعــداد اجلريــدة الرســمية "الوقائــع الفلســطينية" التــي فقــدت خــالل فتــرة االنقــالب 
واحلــرب علــى غــزة

 من باب حرص الديوان على اإلرث القانوني الفلسطيني، دأب على جتميع وأرشفة كافة التشريعات التي فقدت أثناء فترة
 االنقــالب واحلــرب يف غــزة، حيــث مت التواصــل مــع ديــوان الرئاســة بخصــوص تزويدنــا باألصــل أو صــورة طبــق األصــل
 للقرارات بقانون واملراسيم والقرارات الرئاسية الصادرة يف تلك الفترة، حيث مت أرشفة األعداد من العدد )1( إلى العدد )70(

إلكترونيًا بصيغة word وpdf، وأرشفة األصل أو صورة طبق األصل ورقيًا.

ثانيًا: طباعة األعداد من )100-1( 

 انتهى الديوان خالل العامني 2019 - 2020م، من طباعة األعداد )1 - 100( بصيغة word، وتدقيقها مع النسخ األصلية،
حيث عمل كافة موظفي الديوان على طباعة وتدقيق هذه األعداد، وأرشفتها إلكترونيًا وورقيًا.

ثالثًا: أرشفة األعداد من )100 - حتى العدد )173(( 

 مت أرشفة األعداد ورقيًا وإلكترونيًا )word وpdf(، وأرشفة جميع املراسالت الواردة والصادرة على التشريعات للديوان للنشر
يف اجلريدة الرسمية.

أرشفة أعداد الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"
بهدف احلفاظ على اإلرث القانوني للدولة

احملطة الثانية



9

2019-2020ديوان الفتوى والّتشريع/ اإلنجاز

إعداد األدلة اإلجرائية
إضاءة )3(

 عمل الديوان يف سبيل سعيه الدائم نحو التطوير والبناء ودعم مأسسته ومتكينه إلى إصدار أدلة إجرائية لكافة اإلدارات
 والوحدات ضمن الهيكل التنظيمي املعتمد 2014م، وتهدف هذه األدلة إلى وصف مجموعة من العمليات واإلجراءات املنبثقة
مــن عمــل الديــوان، لتكــون مرجعــا إرشــاديًا لتنفيــذ املهــام مــن قبــل العاملــني فيــه، ممــا يســاهم يف تطويــر وتنميــة قــدرات 

الفئــات املســتهدفة مــن هــذه األدلــة، ومــن أبرزهــا:

أواًل: الدليل االسترشادي ملواءمة التشريعات مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية

 تعد مواءمة التشريعات أحد أهم املستجدات على الساحة القانونية الفلسطينية من بعد انضمام فلسطني ملجموعة من
االتفاقيــات الدوليــة علــى إثــر االعتــراف الدولــي بفلســطني كدولــة غيــر عضــو يف األمم املتحــدة، بحيــث يقــع علــى عاتــق 

الدولــة احتــرام تعهداتهــا الدوليــة، وااللتــزام مبضمــون االتفاقيــات التــي مت االنضمــام لهــا.

وقــد أطلــق ديــوان الفتــوى والتشــريع الدليــل االسترشــادي األول ملواءمــة التشــريعات يف فلســطني مــع االتفاقيــات الدوليــة 
ضمــن رؤيتــه نحــو مجتمــع فلســطيني ذو هويــة تشــريعية موحــدة مــن خــالل نهــج صياغــة محــدد وانســجام تشــريعي معــززًا 
لســيادة القانون، وبحكم اختصاصه مبراجعة التشــريعات وإعدادها وصياغتها، إضافة إلى أن الديوان عضوًا يف اللجنة 
الوطنيــة )الوزاريــة( الدائمــة ملتابعــة انضمــام دولــة فلســطني إلــى املعاهــدات واملواثيــق الدوليــة وعضــو يف جلنــة املواءمــة، 
وكــون االتفاقيــات الدوليــة جــزءًا مــن املنظومــة القانونيــة يف فلســطني وفقــًا ملــا أكدتــه احملكمــة الدســتورية يف قرارهــا 

التفســيري رقــم )2017/5( الــذي تضمــن حتديــد مكانــة االتفاقيــات الدوليــة ضمــن املنظومــة القانونيــة الفلســطينية.

يعتبــر هــذا الدليــل خطــوة أساســية لتوحيــد إجــراءات مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع االتفاقيــات الدوليــة املنضمــة لهــا 
دولــة فلســطني أو التــي ســتنضم لهــا، إذ أســس هــذا الدليــل إلجــراءات موحــدة للمواءمــة بهــدف اإلســراع يف ضبــط هــذه 
العمليــة، وتســهيل إجرائهــا لإليفــاء بااللتزامــات الدوليــة املترتبــة علــى االنضمــام، ويتضمــن الدليــل قســمني رئيســيني 

يحتويــان علــى: 

اإلجراءات املوحدة لعملية املواءمة قبل االنضمام لالتفاقية الدولية واألثر املترتب على تلك اإلجراءات. •
اإلجراءات املوحدة بعد انضمام دولة فلسطني لالتفاقيات الدولية واألثر املترتب على تلك اإلجراءات. •
مالحــق تتضمــن: متطلبــات إعــداد خطــة عمــل للقائمــني علــى أعمــال املواءمــة، ومنــاذج جلــداول تبــني آليــة املقارنــة  •

بــني الداخلــي لبيــان أوجــه التوافــق والتعــارض حســب النهــج املتبــع، والتفســير الدســتوري للمحكمــة الدســتورية 
بخصــوص مكانــة االتفاقيــة الدوليــة )2017/5(، وجتميــع قائمــة االتفاقيــات الدوليــة املنضمــة إليهــا دولــة فلســطني.

احملطة الثالثة
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ثانيًا: أدلة إجرائية داخلية معتمدة

 أصدر الديوان سلسلة من األدلة اإلجرائية املنسجمة مع أدلة الصياغة التشريعية املعتمدة مع مراعاة خصوصية عمله،
مبــا يخــدم العمليــة التشــريعية بشــكل عــام والديــوان بشــكل خــاص ســعيًا منــه الــى مأسســة الــكادر القانونــي يف عمليــة 
الصياغة التشــريعية وتوحيد املنهجيات واإلجراءات املتبعة عند تكليف أي موظف قانوني بصياغة أي مشــروع تشــريع.

الدليل اإلجرائي الداخلي لصياغة التشريعات الرئيسية:	 

يوضــح هــذا الدليــل كافــة اإلجــراءات التــي يجــب علــى املوظــف القانونــي العامــل يف الديــوان القيــام بهــا منــذ حلظــة 
تكليفــه مبراجعــة مشــروع تشــريع رئيســي مــن خــالل التطــرق إلــى عــدة مراحــل بــدءًا مــن مرحلــة القــراءة والتأكــد مــن 
أن املشــروع منســجم مــع املنظومــة التشــريعية يف الدولــة، وصــواًل إلــى مرحلــة الصياغــة التشــريعية مــع  التأكيــد علــى مــع 
االلتــزام مبعاييــر الصياغــة اجليــدة والوضــوح والدقــة يف املفــردات املســتخدمة يف املــواد القانونيــة، ، وإيضــاح أهميــة اللغــة 
القانونيــة التــي يجــب اســتخدامها مــن خــالل اختيــار أدق االلفــاظ مــن حيــث املعنــى واالوضــح داللــة، وأهميــة اجلمــع بــني 

الصبغــة القانونيــة ومواكبــة التطــورات احلديثــة يف العمليــة التشــريعية.

الدليل االجرائي الداخلي لصياغة التشريعات الثانوية:	 

يقــدم هــذا الدليــل مبــادئ وقواعــد استرشــادية وإجــراءات واضحــة عنــد القيــام بعمليــة املراجعــة أو صياغــة أي تشــريع 
ثانــوي لكافــة القانونيــني العاملــني فيــه، كمــا يتضمــن شــرحًا مفصــاًل عــن التشــريعات الثانويــة وأهميتها وأنواعها والســند 

القانونــي يف إصــدار هــذه التشــريعات.

ويوضــح الدليــل اإلجــراءات املتبعــة يف الديــوان لصياغــة التشــريعات الثانويــة، مــن حيــث املراجعــة والصياغــة التــي ال 
تختلــف بشــكل عــام عــن التشــريعات الرئيســية مبــا يضمــن توحيــد هــذه اإلجــراءات، مــع مراعــاة خصوصيــة التشــريعات 

الثانويــة خاصــة يف صالحيــة اإلصــدار والتــدرج الهرمــي لهــا.

دليل إجراءات العمل عن بعد: 	 

حرصــًا مــن الديــوان علــى ضمــان إجنــاز املهــام وتقــدمي اخلدمــات املطلوبــة بكفــاءة وفاعليــة، يف ظــل الظــروف االســتثنائية 
التــي تعيشــها بالدنــا نتيجــة انتشــار فايــروس كوفيــد- 19، وحفاظــًا علــى ســالمة العاملــني، واســتكمااًل ملختلــف التدابيــر 
االحترازيــة املتخــذة ملواجهــة هــذا الوبــاء، مت إعــداد دليــل إجرائــي للعمــل عــن بعــد ملوظفــي الديــوان يف حــال اســتجد 
أمــر طــارئ حــال دون الوصــول إلــى مقــرات العمــل بشــكل كلــي أو جزئــي، بحيــث يهــدف الدليــل إلــى حتديــد التدابيــر 
األساســية الواجــب اتخاذهــا بهــدف تطبيــق نظــام العمــل عــن بعــد مــع مراعــاة طبيعــة وخصوصيــة عمــل الديــوان، وااللتزام 
بالتعليمــات الصــادرة عــن جهــات االختصــاص، ومراعــاة نظــم أمــن املعلومــات واألمــن الســيبراني املتعلــق بالعمــل عــن بعــد.

دليل إجراءات الصحة والسالمة العامة:	 

مــع توجــه احلكومــة الفلســطينية إلــى ضــرورة التعايــش مــع فايــروس كوفيــد19-، ويف ظــل التوجيهــات للعــودة التدريجيــة 
إلــى مقــرات العمــل مــع انتشــار الفايــروس، وحفاظــًا علــى ســالمة العاملــني مت إعــداد دليــل يتضمــن إجــراءات الصحــة 
والســالمة العامــة الواجــب علــى موظفــي الديــوان اتباعهــا عنــد أدائــه ملهامــه اليوميــة وحضــوره ملقــرات العمل، مبا يتماشــى 

مــع إجــراءات وبروتوكــوالت وزارة الصحــة الفلســطينية.
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إنجازات الديوان
في سبيل تعزيز وتطوير وتنظيم العملية التشريعية



أرشفة

أعداد اجلريدة الرسمية
)173-1(

طباعة
أعداد اجلريدة الرسمية

)100-1(

الصياغة
)73(

الدراسات واألبحاث
)14(

ورش العمل واملؤمترات والندوات

)58(

أعداد الجريدة الرسمية

)25(

إبداء الرأي
)160( للديوان
)99( جريدة

االستشارات والفتاوى
)15(

2020 - 2019 2020 - 2019

2020 - 20192020 - 20192020 - 2019

2020 - 2019

2020 - 2019

2020 - 2019

2020 - 2019 2020 - 2019

الدورات وورشات العمل

ملوظفي الديوان

)13(

عقد لقاء تدريبي مبوضوع 
الصياغة التشريعية 
واالستشارات والفتاوى

)13(
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مراجعة وصياغة التشريعات

أواًل:

ميــارس الديــوان اختصاصــه بالصياغــة التشــريعية وفقــًا لنهــج وآليــة محــّددة مــن خــالل صياغــة التشــريعات احملالــة إليــه 
مــن اجلهــات املختصــة وتدقيقهــا قانونيــًا للتحقــق مــن عــدم مخالفتهــا ألحــكام القانــون األساســي واالتفاقيــات الدوليــة 
املوقعــة عليهــا دولــة فلســطني والتشــريعات ذات العالقــة النافــذة، ولــه يف ســبيل أداء مهامــه إدخــال التعديــالت الالزمــة 

عليهــا مبــا ال يغيــر مــن جوهرهــا والغايــة املســتهدفة منهــا.

وقــد بلــغ عــدد التشــريعات الــواردة للديــوان للصياغــة خــالل العامــني2019 - 2020م، )73( مشــروع تشــريع، ومت إبــداء 
الــرأي القانونــي يف )160( مشــروع تشــريع، و)99( تشــريع وارد للنشــر يف اجلريــدة الرســمية، ومراســلة جهــات االختصــاص 

باخلصــوص. 

.)zoom( كما مت عقد محاضرة لطالب جامعة النجاح حول الصياغة التشريعية، باإلضافة إلى محاضرة عن طريق

ثانيًا:
االستشارات والفتاوى القانونية

إنجازات الديوان
في سبيل تعزيز وتطوير وتنظيم العملية التشريعية

بهدف التطبيق األمثل للتشريعات وتعزيز مبدأ سيادة القانون
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إعداد الدراسات واألبحاث القانونية املتخصصة

يقــوم الديــوان بإبــداء الــرأي القانونــي يف االستشــارات والفتــاوى القانونيــة فيمــا يخــص املســائل التشــريعية وغيرهــا 
مــن املســائل القانونيــة التــي حتــال إليــه مــن الرئيــس أو رئيــس الــوزراء، أو رئيــس املجلــس التشــريعي، أو الــوزراء أو رؤســاء 
الدوائــر احلكوميــة، أو فيمــا يخــص اخلــالف بــني الــوزارات واملؤسســات العامــة واملؤسســات يف أي مــن املســائل القانونيــة أو 

األنظمــة املتعلقــة مبهامهــا وصالحياتهــا، واالختــالف يف تطبيقهــا.

وبهذا الصدد قام الديوان باآلتي: 
تقدمي الرأي القانوني يف )12( استشارة وفتوى.  •
تقــدمي محاضــرات عــن آليــة إعــداد االستشــارات والفتــاوى القانونيــة لطلبــة جامعــة النجــاح الوطنيــة، وجامعــة  •

)zoom(. وجاهيــًا وعبــر تطبيــق )القــدس )أبــو ديــس
املؤسســات  • يف  القانونيــني  للمستشــارين  القانونيــة  والفتــاوى  االستشــارات  إعــداد  آليــة  حــول  عمــل  ورشــة  إعــداد 

. احلكوميــة 

قام الديوان بإعداد )14( دراسة وبحث قانوني، وتقدميها لصناع القرار، والتي تتمثل باآلتي: 
 االحتياجات التشريعية الالزمة لدعم القدس استنادًا إلى القوانني واألنظمة والقرارات الصادرة بشأن القدس املنشورة •

يف اجلريدة الرسمية
املرأة يف التشريعات الفلسطينية. •
املستشار القانوني للحكومة. •
حوكمة اجلهاز اإلداري للدولة يف املؤسسات احلكومية املستقلة. •
آلية ربط املستشارين القانونيني يف الدولة. •
االستشراف القانوني يف التشريع.  •
دور التشريع يف حتقيق التنمية.  •
القضاء املتخصص ودوره يف تشجيع االستثمار.  •
أثر الفساد اإلداري على التنمية املستدامة. •
جودة التشريعات الرقابة واالختصاص. •

ثالثًا:
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الديوان عضو يف اللجان اآلتية: •
اللجنة الوطنية )الوزارية( الدائمة ملتابعة انضمام دولة فلسطني الى املعاهدات واملواثيق الدولية.. 1
الفريق الوطني لبناء قاعدة بيانات وطنية.. 2
اللجنة القانونية الوطنية للتصدي للتشريعات العنصرية اإلسرائيلية.. 3
عضو يف املجلس االستشاري للمرأة.. 4
جلنة مواءمة التشريعات مع االتفاقيات واملواثيق الدولية.. 5
جلنة مواءمة التشريعات مع االتفاقيات واملواثيق الدولية من منظور النوع االجتماعي.. 6

شارك الديوان يف العديد من اللجان املؤقتة إلعداد وصياغة مشاريع التشريعات، ومنها اآلتي: •
جلنة اإلعالم املوحد.. 1
جلنة اآللية الوطنية الوقائية ملنع التعذيب.. 2
جلنة إعداد قانون االجتار بالبشر.. 3
جلنة النقل واملواصالت )قانون املرور(.. 4
جلنة مراجعة التشريعات الناظمة لعمل وزارة األوقاف والشؤون الدينية.. 5
جلنة النظام األساسي للجامعات احلكومية.. 6
جلنة البنية التحتية للجودة.. 7
جلنة وزارية إلعداد قانون تكنولوجيا املعلومات. 8
الفريق الوطني إلعداد عطاء منظومة الدفع اإللكتروني.. 9

جلنة مع وزارة االقتصاد )قانون املنافسة(.. 10
جلنة وزارية )قانون نقابة أطباء األسنان(.. 11
اللجنة الوزارية )نظام احلقوق التقاعدية للعمال داخل اخلط األخضر(.. 12

 

رابعًا:
املشاركة يف اللجان الدائمة واملؤقتة
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 شــارك الديــوان يف العديــد مــن ورش العمــل واملؤمترات والنــدوات الدولية واحملليــة ذات العالقة بتعزيز •
اختصاصات الديوان، حيث بلغت مشاركات الديوان )58( مشاركة، من أبرزها:

عقــد لقاءيــن عــن طريــق )zoom( مــع مركــز البحــوث/ لبنــان املؤمتــر الســادس عشــر لهيئــات قضايــا الدولــة، . 1
واالجتمــاع التاســع عشــر ملســؤولي إدارة التشــريع يف الــدول العربيــة.

لقــاء مــع مجموعــة العمــل اخلاصــة بالسياســات التنظيميــة وســيادة القانــون ملنطقــة الشــرق األوســط وشــمال . 2
إفريقيــا التابعــة ملنظمــة التعــاون والتنميــة.

لقاء مع مؤسسة أمان حول واقع الهيئات واملؤسسات العامة غير الوزارية.. 3
املشــاركة يف املؤمتــر الصحفــي ضمــن تقنيــة zoom ملؤسســة أمــان لعــرض تقريرهــا )الثانــي عشــر( حــول "واقــع . 4

النزاهــة ومكافحــة الفســاد يف فلســطني لعــام 2019م ".
5 . -  2021 الرســمية  اإلحصــاءات  لتطويــر  الوطنيــة  االســتراتيجية  ملناقشــة مســودة  ورشــة عمــل  املشــاركة يف 

.zoom تقنيــة  2025 ضمــن 
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يتولــى ديــوان الفتــوى والتشــريع إعــداد وإصــدار اجلريــدة الرســمية "الوقائــع الفلســطينية"، وهــي األداة الرســمية 
لنشــر التشــريعات الصــادرة عــن اجلهــات املختصــة يف دولــة فلســطني، ويتــم نشــر اجلريــدة الرســمية ورقيــًا أو إلكترونيــًا، 
وتصــدر بأعــداد عاديــة تنشــر بشــكل دوري وبأرقــام متسلســلة، ويجــوز إصــدار أعــداد ممتــازة كلمــا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك 

بنــاًء علــى طلــب مــن ســيادة الرئيــس أو رئيــس الــوزراء. 

الرســمية  اجلريــدة  ونشــر  وطباعــة  بإعــداد  يتعلــق  فيمــا  2019-2020م،  العامــني  خــالل  الديــوان  عمــل  تطــور  وقــد 
عاديــًا،  عــددًا   )23( إصــدار  مت  حيــث  الرســمية،  اجلريــدة  بإصــدار  شــهري  التــزام  وهنالــك  الفلســطينية(،  )الوقائــع 

ممتازيــن. وعدديــن 

خامسًا:
 إعداد وإصدار اجلريدة الرسمية

رسم بياني يوضح النسبة املئوية للتشريعات الصادرة يف اجلريدة الرسمية
للعامني )2019 - 2020(
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التوزيع واالشتراك يف اجلريدة الرسمية

 تتم طباعة ونشر اجلريدة الرسمية من خالل العطاء املركزي السنوي عن طريق جلنة العطاءات املركزية، ويتم حتويل عوائد
 بيع واشتراكات اجلريدة الرسمية إلى احلساب املركزي للخزينة العامة بالتنسيق مع وزارة املالية، ومت تنظيم بيع وتوزيع
 اجلريدة الرسمية بقرار وزير املالية رقم )1( لسنة 2012م بشأن تسعيرة اجلريدة الرسمية وآلية البيع والتوزيع املجاني، ومت

إعداد فهرس اجلريدة الرسمية منذ صدورها.
 وبناًء على ذلك يتم توزيع )700( نسخة من أعداد اجلريدة الرسمية مجانا على الوزارات واملؤسسات احلكومية بواسطة
 البريد املركزي، كما يتم بيع املواطنني أعداد اجلريدة الرسمية يف مقر الديوان أو من خالل اشتراك سنوي أو نصف سنوي

يف اجلريــدة الرســمية، ونتيجــة لاللتــزام الشــهري يف إصــدار اجلريــدة الرســمية، ارتفــع عــدد االشــتراكات خــالل 
2020م بنســبة )%50(.  العــام 



تعزيز العالقات مع المؤسسات اإلقليمية والمحلية
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حــرص الديــوان خــالل العــام علــى تعزيــز التعــاون وتبــادل اخلبــرات والتطلعــات املســتقبلية مــع الــدول العربيــة مــن 
خــالل اآلتــي:

زيــارة الديــوان للمملكــة املغربيــة، وتعــد هــذه الزيــارة هــي األولــى مــن نوعهــا، حيــث عقــد فيهــا عــدة اجتماعــات رســمية مــع األمــني 
العــام ملجلــس الــوزراء املغربــي، ومجموعــة مــن اللقــاءات مــع أصحــاب االختصــاص باململكــة، واملتعلقــة بإعــداد ودراســة النصــوص 
التشــريعية والتنظيميــة، وآليــات النشــر يف اجلريــدة الرســمية، كمــا مت خــالل الزيــارة القيــام بجولــة ميدانيــة يف مديريــة املطبعــة 
الرســمية يف اململكــة املغربيــة. واتفــق الطرفــان بضــرورة العمــل علــى اســتمرار مثــل هــذه الزيــارات، والترتيــب لتوقيــع مذكــرة 

تفاهــم بهــذا اخلصــوص.

زيــارة رئيــس ديــوان التشــريع والــرأي األردنــي للديــوان، ويأتــي هــذا اللقــاء لتعزيــز التعــاون بــني املؤسســتني، حيــث مت التفاهــم 
علــى تعزيــز التعــاون وتطويــر قــدرات العاملــني يف ديــوان الفتــوى والتشــريع، وتبــادل األبحــاث واملنشــورات القانونيــة والتشــريعات.

وتأتــي أهميــة هــذا اللقــاء ألن ديــوان التشــريع والــرأي األردنــي يعتبــر مــن أوائــل املؤسســات القانونيــة يف الــدول العربيــة، ويســاهم 
يف تعزيــز جــودة التشــريعات األردنيــة.

تعزيز العالقات مع المؤسسات اإلقليمية
بهدف التشابك والتواصل الفعال وتبادل التطلعات المستقبلية

أواًل: 
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التعاون مع مركز البحوث والدراسات يف جامعة الدول العربية، حيث مت إعداد عدة دراسات، ومناقشتها مبشاركة 
العديد من ممثلي الدول العربية يف مقر املركز يف بيروت، باإلضافة إلى عقد لقاءين عن طريق زووم. 



24

2019-2020ديوان الفتوى والّتشريع/ اإلنجاز

تعزيز العالقات مع المؤسسات المحلية
بهــدف تحقيــق التكامــل بــاألدوار وتبــادل الخبــرات والمهــارات القانونيــة 
والتنســيق علــى مســتوى األنشــطة القانونيــة والبحثيــة والتشــريعية ذات 

االهتمــام المشــترك

ثانيًا: 

مذكرات تفاهم

)7(

ــة بالتعــاون  إعــداد نــرات توعي

مــع منتــدى شــارك 

)8(

الربامج والنظم اإللكرتونية 

املتخصصة

)13(

ــاون  ــة بالتع ــاءات توعي ــد لق عق

ــرأة ــام للم ــاد الع ــع االتح م

)3(

ــاون  ــة بالتع ــاءات توعي ــد لق عق

ــارك  ــدى ش ــع منت م

)8(

إعداد أدلة إجرائية

)5(

2020 - 2019

2020 - 20192020 - 2019 2020 - 2019

2020 - 20192020 - 2019





مذكرات التفاهم
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 وقع الديوان العديد من مذكرات التفاهم على الصعيد الوطني بهدف تعزيز التعاون املشترك يف مجاالت عمل الديوان
 والعملية التشريعية، وتبادل اخلبرات واملهارات القانونية، والتعاون املشترك يف الدراسات واألبحاث املتخصصة، وتنظيم

ورش عمل ومؤمترات ولقاءات قانونية مشتركة، ومنها:

مذكرة تفاهم مع اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. •
مذكرة تفاهم مع نقابة احملامني النظاميني الفلسطينيني. •
مذكرة تفاهم مع كلية احلقوق يف اجلامعة العربية األمريكية. •
مذكرة تفاهم مع كلية احلقوق واإلدارة العامة يف جامعة بيرزيت.  •
مذكرة تفاهم مع جامعة النجاح الوطنية. •
مذكرة تفاهم مع جامعة القدس.  •
مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة. •



التعاون مع احملكمة الدستورية
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 عقد الديوان سلســلة من اللقاءات التي تهدف إلى حتقيق التعاون والتكاملية بينه وبني احملكمة الدســتورية، واإلســهام
 يف تعزيز الثقافة الدستورية ونشرها بني املؤسسات السيما مؤسسات قطاع العدالة، وقد استهدفت اللقاءات الكادر القانوني

العامــل يف الديــوان، وذلــك حــول قــرارات احملكمــة الدســتورية الصــادرة بشــأن االتفاقيــات الدوليــة، وهمــا: قــرار رقــم )12( 
لســنة )2( قضائيــة احملكمــة الدســتورية العليــا "دســتورية"، وقــرار رقــم )2( لســنة )3( قضائيــة احملكمــة الدســتورية العليــا 

" تفســير".

 كما تطرقت اللقاءات إلى اختصاصات احملكمة وكيفية ممارسة دورها املنصوص عليه، مبا ال يتعارض مع القانون األساسي،
وصــواًل إلــى شــرح معمــق لقــرارات احملكمــة الدســتورية بشــأن االتفاقيــات الدوليــة وحيثيــات هــذه القــرارات، والفلســفة 
القانونيــة التــي اتبعتهــا احملكمــة الدســتورية مــن تلــك القــرارات، املبنيــة علــى احتــرام نصــوص القانــون األساســي، وإعطــاء 

االحتــرام لالتفاقيــات الدوليــة.



التعاون مع منتدى شارك الشبابي
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العــام  تفاهــم يف  اتفاقيــة  توقيــع  بعــد  التاليــة  األنشــطة  تنفيــذ  علــى  الشــبابي  شــارك  منتــدى  مــع  الديــوان  تعــاون 
2018م: 

عقــد سلســلة مــن اللقــاءات التوعويــة التــي تســتهدف طلبــة برنامــج " متيــز" باإلضافــة إلــى الفئــات العمريــة  •
أقــل مــن )18( عــام، وذوي االحتياجــات اخلاصــة، ومتحــورت اللقــاءات حــول التعريــف بالديــوان ودوره يف العمليــة 
 )18( رقــم  بقانــون  والقــرار  اإللكترونيــة،  بشــأن اجلرائــم  2018م  لســنة   )10( رقــم  بقانــون  والقــرار  التشــريعية، 

لســنة2015م بشــأن مكافحــة املخــدرات واملؤثــرات العقليــة، والقــرار بقانــون بشــأن حمايــة األحــداث.
شــارك  • ملنتــدى  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  نشــرت  بالديــوان،  للتعريــف  توعويــة  نشــرات   )8( إعــداد 

الديــوان. وصفحــة 
عقــد لقــاء يف البرنامــج اإلذاعــي "حقــك بالقانــون" الــذي يقدمــه احملامــي رائــد ظــرف علــى أثيــر راديــو "رايــة". •
تخصيــص زاويــة خاصــة باجلريــدة الرســمية وكافــة إصــدارات الديــوان يف مقــر املنتــدى. •



التعاون مع اجلامعات
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تعاون الديوان مع اجلامعات بهدف نشر الوعي وتوجيه الطالب وتوسيع معارفهم من خالل اآلتي: 

عقــد برنامــج تدريبــي عملــي بعنــون " تطويــر املهــارات القانونيــة " لطلبــة وخريجــي كليــات احلقــوق يف اجلامعــات . 1
الفلســطينية، حيــث مت عقــد تدريبــات لـــ)10( طــالب مــن كليــة احلقــوق يف جامعــة بيرزيــت، و)6( طــالب مــن جامعــة 
النجــاح الوطنيــة، حــول مهــام عمــل الديــوان، وقانــون اخلدمــة املدنيــة، ونظــام اخلبــراء، ويهــدف هــذا التدريــب العملــي 
إلــى تقليــص الفجــوة بــني املعرفــة النظريــة للطــالب وبــني املهــارات املطلوبــة للدخــول إلــى ســوق العمــل، ودمــج الطالب 

وتأهيلهــم للمســتقبل الوظيفــي، مــن خــالل تطويــر معرفتهــم ومهاراتهــم. 
عقــد لقــاءات تدريبيــة مبوضــوع الصياغــة التشــريعية واالستشــارات والفتــاوى القانونيــة واملرجــع اإللكترونــي، لطلبــة . 2

كليــات احلقــوق يف اجلامعــات الفلســطينية، حيــث مت عقــد )4( تدريبــات لطــالب كليــة احلقــوق يف جامعــة بيرزيــت، 
و)4( تدريبــات لطــالب مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة، وتدريبــني لطــالب جامعــة القــدس - أبــو ديــس، وتدريــب واحــد 

لطــالب اجلامعــة العربيــة األمريكيــة.
 تخصيــص زاويــة خاصــة باجلريــدة الرســمية وإصــدارات الديــوان يف جامعــة القــدس واجلامعــة العربيــة األمريكيــة،. 3

وذلك للتسهيل على الطالب باالطالع على هذه اإلصدارات واالستفادة منها يف مجال البحث العلمي.



البناء المؤسسي وتطوير الكادر العامل في الديوان
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أواًل: التدريب وبناء القدرات:

 يف إطار تعزيز التنسيق والتعاون بني كافة مؤسسات السلطة، واالستعانة باخلبرات الوطنية وتكامل األدوار، عقد الديوان
 العديد الدورات والبرامج التدريبية واللقاءات التي تهدف إلى رفع الكفاءة لدى موظفي الديوان القانونيني واإلداريني

يف إطار التخصصية، ومن ضمن الدورات وورشات العمل التي مت عقدها خالل العام العامني 2019-2020م اآلتي:

1 . )TOT( املدرســة الوطنيــة: دورة تدريبيــة للموظفــني القانونيــني بعنــوان "تشــريعات اخلدمــة املدنيــة"، وعقــد تدريــب
قــدرات  تعزيــز  دورة  إلــى  باإلضافــة  للتدريــب،  كمدربــني مؤهلــني  لتأهيلهــم  واإلداري،  القانونــي  الــكادر  يســتهدف 

وحــدات التخطيــط مــع مؤسســات قطــاع املؤسســة التــي تســتهدف )3( موظفــني علــى مــدار عــام كامــل.
املعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب: دورة التشريعات املالية التي استهدفت الكادر القانوني.. 2
اإلذاعة والتلفزيون: دورة كتابة اخلبر الصحفي وإعداد التقارير الصحفية والتصوير اجلرافيك.. 3
املجلس األعلى لسياسات الشراء العام: تدريب حول استخدام البوابة املوحدة للشراء العام لقسم املشتريات.. 4
 الهيئة املستقلة حلقوق اإلنسان"ديوان املظالم": دورة تدريبية بكيفية استخدام املكتبة، ودورة بعنوان "تبعات انضمام. 5

دولة فلسطني إلى االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان وبروتوكوالتها االختيارية".
مركز احلق: دورة تدريبية يف القانون الدولي.. 6
 هيئة التقاعد: عقد ورشة عمل حول "قانون التقاعد" تهدف الى تعزيز معرفة املشاركني بأنظمة التقاعد املعمول بها. 7

يف الدولة وخاصة قانون التقاعد العام، ومتكني املتدربني من احتساب مخصص التقاعد وفقًا للقوانني السارية.
دورة تدريبية ملوظفي الديوان على استخدام برنامج دوام املوظفني.. 8
دورة تدريبية ملوظفي الديوان على مدونة السلوك.. 9

مــع . 10 فلســطني  يف  التشــريعات  ملواءمــة  االسترشــادي  الدليــل  اســتخدام  علــى  الديــوان  ملوظفــي  تدريبيــة  دورة 
الدوليــة. االتفاقيــات 

ثانيــًا: يف إطــار التعــاون مــع املؤسســات الداعمــة للدولــة، مت عقــد ثــالث دورات تدريبيــة بالشــراكة معالشــرطة األوروبيــة، 
وهــي:

الصياغة التشريعية ولغة القانون. . 1
الصياغة التشريعية ولغة القانون )املستوى الثاني(.. 2
العملية التشريعية وجودة التشريعات.. 3

البناء المؤسسي وتطوير الكادر العامل في الديوان
بهدف رفع الكفاءة والفاعلية يف إجناز املهام
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املكتبة القانونية 
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 ســعى ديــوان الفتــوى والتشــريع إلــى إنشــاء مكتبــة قانونيــة )ورقيــة وإلكترونيــة(، لتصبــح املرجعية القانونيــة لكافة العاملني
يف املؤسسات احلكومية، وتفيد مجتمع املستخدمني، وألجل ذلك عمل الديوان على البدء بتأسيس مكتبة قانونية متخصصة 
 يف مبنــى الديــوان تخــدم شــرائح املســتفيدين منهــا، وتزخــر بالعديــد مــن املراجــع العلميــة واملوســوعات وكتــب املعرفــة التي

تتعلق بالقانون.

 حتتــوي مكتبــة الديــوان املتخصصــة علــى مــا يزيــد عــن )1400( وثيقــة علميــة، مــا بــني أهــم املراجــع العلميــة املختصــة
بالقانــون وفروعــه وشــروحه إضافــة إلــى توفيــر مــادة بحثيــة للمســتفيدين منهــا، حيــث تتنــوع هــذه املصــادر مــا بــني مراجع 
علميــة وموســوعات وكتــب قانونيــة ومذكــرات إيضاحيــة وكافــة أعــداد اجلريــدة الرســمية لدولــة فلســطني وغيرهــا مــن 

أوعيــة املعلومــات.

 وتقــدم مكتبــة الديــوان خدماتهــا إلــى طاقــم املوظفــني كامــًا مــن عاملــني وباحثــني قانونيــني وإداريــني ومتطوعــني، إضافــًة
 إلــى الباحثــني مــن مؤسســات أخــرى وطــاب اجلامعــات القانونيــني، إضافــة إلــى خدمــات أخــرى وهــي اإلعــارة اخلارجيــة

للموظفني والعاملني يف الديوان وخدمة البحث اإللكتروني.

تســتخدم املكتبــة خطــة تصنيــف "ديــوي العشــري" يف تصنيفهــا للكتــب، وتتبــع املكتبــة يف نظــام احلوســبة برنامــج 
LIPSYS  مــن شــركة نورســوفت لتســهيل عمليــة البحــث اآللــي.

  كما توفر املكتبة صفحة بحث OPAC حتى متكن مجتمع املســتفيدين من الوصول إلى املعلومات بكل ســهولة ويســر،
كذلــك نظــام "مــارك" الــذي يســتخدم يف برنامــج املكتبــة بهــدف الوصــول إلــى قوائــم رؤوس املوضوعــات التــي يحتويهــا 

البرنامــج.

 وقــد مت إضافــة أيقونــة املكتبــة علــى صفحــة الديوان الرســمية، تتضمن فهرس آلــي للكتب واملراجع القانونية التي توفرها
املكتبة القانونية يف الديوان، حيث توفر األيقونة خيار البحث عن املراجع واملواد العلمية القانونية بسهولة. 

 ويتطلــع الديــوان إلــى الســعي للتشــبيك بــني مكتبــة الديــوان ومكتبــات ومؤسســات شــبيهة، وذلــك لزيادة اخلبــرات املكتبية،
والعمل على تنمية عمل املجموعات من خال اإلهداء والتبادل من أجل الوصول إلى التكامل املكتبي.
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البيئة اإللكترونية والموقع الرسمي للديوان 
 بهــدف مواكبــة التطــور اإللكترونــي والعاملي يف هذا املجــال واالنتقال مــن العمل الورقي

إلى العمل اإللكتروني
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أواًل: املوقع اإللكتروني:

عمــل الديــوان علــى تطويــر موقعــه اإللكترونــي ليصبــح وفــق املعاييــر التكنولوجيــة احلديثــة، وذلــك تلبيــة الحتيــاج 
اجلمهــور لالطــالع علــى التشــريعات الســارية يف فلســطني، واألحــكام القضائيــة واالتفاقيــات التــي انضمــت إليهــا دولــة 

فلســطني.

ويحتــوي املوقــع علــى عــدد مــن األيقونــات التــي مت تصميمهــا وتصنيفهــا بشــكل يســهل وصــول اجلمهــور إليهــا، ويســهل 
عمليــة البحــث ملتصفحــي املوقــع، كمــا مت تصميــم منــوذج الستفســارات املواطنــني يتــم مــن خاللــه إرســال الطلــب مرفقــًا 
باســم صاحــب االستفســار  والبريــد اإللكترونــي ورقــم الهاتــف واالستفســار املطلــوب إلــى بريــد إلكترونــي خاص، بالتنســيق 
مــع عــدد مــن الدوائــر القانونيــة يف املؤسســات احلكوميــة، منهــا: احملكمــة الدســتورية، واملعهــد القضائــي، وصنــدوق النفقة، 

لتحديــد آليــات تقــدمي اخلدمــة.

ويقدم املوقع الرسمي للديوان اخلدمات اآلتية:
نسخة جتريبية من املوقع الرسمي للديوان باللغة اإلجنليزية. •
نســخ إلكترونيــة مــن أعــداد اجلريــدة الرســمية العاديــة واملمتــازة، وآليــة االشــتراك يف اجلريــدة الرســمية )الوقائــع  •

الفلســطينية( للحصــول علــى نســخ دوريــة منهــا.
املنشورات القانونية التي تصدر عن الديوان.  •
املذكرات اإليضاحية لبعض القوانني. •
أعداد مجلة القانون والقضاء.  •
األدلة اخلاصة بعمل الديوان. •
دساتير الدول العربية. •
االتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطني املعتمــدة مــن وزارة اخلارجيــة واملغتربــني، واملواقــع الرســمية  •

لــأمم املتحــدة والــوكاالت املتخصصــة واملنظمــات الدوليــة.
تشريعات الطوارئ التي صدرت خالل جائحة كورونا. •
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ثانيًا: البرامج والنظم اإللكترونية املتخصصة:

مت تزويــد الديــوان بالبرامــج والنظــم اإللكترونيــة املتخصصــة، لتلبيــة احتيــاج املؤسســة، وأمتتــه املعلومــات، 
ومتابعــة التطــور التكنولوجيــا، مــن أهمهــا: 

املــوارد  • بــإدارة  املتعلقــة  والتكاليــف  والوقــت  بتقليــل اجلهــد  النظــام  يقــوم  البشــرية:  املــوارد  ادارة  برنامــج 
البشــرية، ومراقبــة الــدوام، وذلــك مــن خــالل عمليــات أوتوماتيكيــة وتلقائيــة علــى مســتويات متعــددة، كمــا 

يعالــج البرنامــج جميــع معلومــات املوظفــني اإلداريــة واملاليــة، وحــركات احلضــور والغيــاب. 

برنامــج املكتبــة: نظــام مكتبــة كامــل وشــامل يديــر جميــع جوانــب املكتبــة، يشــمل: الفهرســة، والتــداول،  •
والتحكــم يف األرقــام املتسلســلة، وعمليــات اإلعــارة، وإدارة املخــزون، وإدارة النظــام. وهــو نظــام متكامــل إلدارة 

املعلومــات، ويســتخدم قاعــدة بيانــات مســتقلة. 

برنامــج األرشــيف: نظــام أرشــفة املســتندات واملراســالت وتوجيههــا، يعمــل داخــل املؤسســة ضمــن منظومــة  •
بــني أطــراف املؤسســة بشــكل ســهل وســريع، ويضمــن حفــظ املســتندات وعــدم  مركزيــة تضمــن التواصــل 

ضياعهــا.

برنامــج إدارة اللــوازم واملشــتريات: يتولــى إدارة األصنــاف واملجموعــات، كمــا يوفــر الــدورة املســتندية لنظــام  •
املخــزن، ويقــدم تقاريــر تفصيليــة حــول األصنــاف املوجــودة يف املؤسســة، ممــا يــؤدي إلــى كفــاءة عاليــة يف 
اســتثمار وإدارة املخــزون واحلمايــة مــن املخاطــر املتوقعــة. كمــا يســاعد علــى أمتتــة وظيفــة الشــراء، مبــا يف 
ذلــك رفــع طلبــات الشــراء واملوافقــة عليهــا، واختيــار وطلــب املنتــج أو اخلدمــة، واســتالم ومطابقــة الفاتــورة 

والطلــب. 

 )Microsoft Teams(: عبــارة عــن منّصــة للتعــاون والتواصــل بــني املوظفــني وحتــى املؤسســات، حيــث تقــدم  •
هــذه املنصــة العديــد مــن املزايــا التــي مــن شــأنها أن توفــر للموظفــني التواصــل وعقــد االجتماعــات والنقــاش 
حــول مختلــف املواضيــع، وجدولــة االجتماعــات واملكاملــات اجلماعيــة ومكاملــات الصــوت والفيديــو، ومشــاركة 

الشاشــة أثنــاء املكاملــات، واملشــاركة والتعــاون يف املســتندات يف الوقــت الفعلــي.
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التخطيط االستراتيجي

أواًل: جلنة متابعة شؤون التخطيط يف الديوان
ضمن رؤية اإلدارة العليا يف الديوان وإدراكها ألهمية التخطيط ألي مؤسســة تســعى للتطوير والتقدم، فقد مت تشــكيل 
جلنــة ملتابعــة شــؤون التخطيــط برئاســة نائــب رئيــس الديــوان وبعضويــة ممثلــني عــن اإلدارات والوحــدات الرئيســية يف 

الديــوان، بهــدف إشــراك أكبــر عــدد يف عمليــة التخطيــط، وعملــت اللجنــة علــى إجنــاز اآلتــي:
تطوير اخلطة االســتراتيجية للديوان وخطط العمل التنفيذية بالتنســيق مع جميع إدارات الديوان، وباالنســجام  •

مــع خطــة قطــاع العدالــة، مــع مراعــاة توجهــات احلكومــة.
واخلطــط  • الديــوان  نشــاطات  عــن  الدوريــة  اإلجنــاز  تقاريــر  وإعــداد  نتائجهــا،  ومتابعــة  األداء،  مؤشــرات  تصميــم 

التنفيذيــة.
تطويــر منــاذج تقاريــر أنشــطة التخطيــط االســتراتيجي، إذ يســعى الديــوان لتطويــر منهجيــة املتابعــة والتقييــم،  •

ويعمــل أعضــاء اللجنــة علــى دراســة إمكانيــة إنشــاء برنامــج متابعــة وتقييــم محوســب لتطويــر اآلليــات املتبعــة يف 
إعــداد تقاريــر متابعــة اخلطــط لتوفيــر الوقــت واجلهــد.

ثانيًا: عضوية الديوان ضمن قطاع العدالة
عمــل الديــوان كونــه عضــوًا يف الفريــق الوطنــي والفنــي لقطــاع العدالــة، علــى املشــاركة يف كافــة اللقــاءات وورش العمــل 

واالنشــطة التــي عقــدت باخلصــوص، وفيمــا يلــي تفاصيــل مــا مت إجنــازه: 
إعداد وتطوير أنشطة التخطيط واملتابعة والتقييم اخلاصة بخطة قطاع العدالة. •
مراجعة وحتديث خطة قطاع العدالة، وحتديث برنامج الديوان ضمن اخلطة عن األعوام 2023-2021. •
متابعة أنشطة اخلطة اإلعالمية اخلاصة بقطاع العدالة، حيث مت إجناز اآلتي: •

مــا  « اخلصــوص  وجــه  وعلــى  العدالــة،  لقطــاع  اإلعالميــة  باخلطــة  اخلاصــة  بــوك  الفيــس  حتديــث صفحــة 
والتشــريع. الفتــوى  ديــوان  يخــص 

إعداد فيديو تعريفي عن املرجع اإللكتروني. «
إعداد فيديو تعريفي يتعلق باخلدمات التي تقدمها إدارات الديوان القانونية الرئيسية. «

التعــاون مــع أعضــاء اللجنــة التحضيريــة ملشــروع اخلدمــات العدليــة اإللكترونيــة لالنتهــاء مــن إعــداد املصفوفــة  •
املوحــدة للخدمــات العدليــة، حيــث تتميــز املصفوفــة بديناميكيتهــا وإمكانيــة تعديلهــا بحســب املعطيــات، ومت إرســالها 

لرؤســاء املؤسســات إلقرارهــا وإرســال املوافقــة خطيــًا.
 حتديــد احتياجــات الديــوان وتطويــر خطتــه وبنــاء قــدرات وتطويــر كفــاءات موظفيــه املؤسســاتية والفرديــة، بدعــم  •

مــن قبــل بعثــة االحتــاد األوروبــي لدعــم الشــرطة الفلســطينية والتعــاون مــع األســتاذ ذوقــان القيشــاوي إلجنــاز املقتــرح 
ملأسســة العمــل.



اإلنجازات ضمن توجهات الحكومة الثامنة عشر 
)خطة المائة يوم( 
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إنجازات ديوان الفتوى والتشريع ضمن توجهات الحكومة الثامنة عشر
خالل خطة العمل المؤقتة )خطة المائة يوم(
بهدف حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمواطن 

وتعزيز صمود أهلنا يف القدس واحملافظات اجلنوبية 

انطالقـاً مـن مهـام عمـل الديـوان وتوجهـات احلكومـة ضمـن خطـة العمـل املؤقتـة التـي متحـورت حـول نشـر الوعـي لـدى 
املواطنني، وحتسـني جودة اخلدمات املقدمة إليهم، وخاصة قطاعي املرأة والشـباب، ودعم صمود املقدسـيني واحملافظات 

اجلنوبيـة، قـام الديـوان بتنفيـذ األنشـطة اآلتيـة:

رزمة تشريعات داعمة لصمود القدس:  ✓

رفع الوعي لدى قطاع املرأة والشباب بأهمية النشر يف اجلريدة الرسمية:  ✓

باعتبارها جوهر . 1 كتيب،  وإصدارها يف  الرسمية  اجلريدة  املنشورة يف  بالقدس،  املتعلقة  التشريعات  كافة  جتميع 
القضية الفلسطينية ومحور نضالها.

القوانني . 2 إلى  استنادًا  القدس  لدعم  الالزمة  التشريعية  االحتياجات  دراسة حول   " بعنوان  قانونية  دراسة  إعداد 
واألنظمة والقرارات الصادرة بشأن القدس". وخرجت الدراسة بتوصيات للجهات املختصة بهدف دعم صمود أهلنا 

يف القدس. 
عقد ورشة عمل ملناقشة الدراسة مع اجلهات ذات االختصاص، وتأتي هذه األهمية خلصوصية القدس، وأهميتها . 3

لقضيتنا الفلسطينية، ودورها يف دعم مدينة القدس وصمود أهلها.
تخصيص أيقونة باسم "بوابة القدس" على املرجع اإللكتروني للديوان. . 4

إعداد مادة قانونية توعوية معتمدة حول مهام الديوان، وأهمية النشر يف اجلريدة الرسمية.. 1
حصر وجتميع التشريعات املنشورة يف اجلريدة الرسمية املتعلقة باملرأة، ومت عقد )3( لقاءات توعوية حول دور . 2

الديوان وأهمية النشر يف اجلريدة الرسمية بالتعاون مع االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، كما مت إعداد دراسة 
بعنوان "املرأة يف التشريعات الفلسطينية".

عقد )8( لقاءات توعوية لقطاع الشباب حول دور الديوان وأهمية النشر يف اجلريدة الرسمية بالتعاون والتنسيق . 3
اجلرائم  بشأن  بقانون  وقرار  الفلسطيني،  الطفل  قانون  حول  توعيتهم  مت  حيث  الشبابي،  شارك  منتدى  مع 

اإللكترونية، والقرار بقانون بشأن مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية.



47

2019-2020ديوان الفتوى والّتشريع/ اإلنجاز

عقد )5( لقاءات لبحث سبل التعاون مع عمداء كليات احلقوق يف جامعات بيرزيت واجلامعة العربية األمريكية . 1
وجامعة خضوري وجامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس.

اجلامعات . 2 يف  احلقوق  كليات  لطلبة  الرسمية  واجلريدة  الديوان  حول  توعوية  تعريفية  لقاءات   )4( عقد 
فلسطني،  بوليتيكنك  وجامعة  األمريكية،  العربية  واجلامعة  احلقوق،  كلية  بيرزيت/  )جامعة  الفلسطينية 

وجامعة القدس(.
3 ..)zoom( عقد لقاء حول الصياغة التشريعية عن طريق برنامج
4 ..)zoom( عقد لقاء حول االستشارات القانونية عن طريق برنامج

رفع مستوى الوعي لدى طالب كليات احلقوق يف اجلامعات الفلسطينية حول الديوان: ✓
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 إنجازات الديوان خالل فترة الطوارئ في ظل جائحة كورونا

تعيشــها  التــي  االســتثنائية  الظــروف  وبســبب  2020م،  /03 /05 بتاريــخ  الطــوارئ  لــة  حا إعــالن  منــذ 
كوفيــد -19 ، إضافــة إلــى الوضــع السياســي والوضــع املالــي الــذي تعانــي منــه  يــروس  فا انتشــار  يف  املتمثلــة  بالدنــا 
الدولــة، حــرص ديــوان الفتــوى والتشــريع علــى االســتمرار بإجنــاز املهــام وتقــدمي اخلدمــات املنوطــة بــه بكفــاءة وفاعليــة، 
ومــن أجــل ضمــان تقــدمي اخلدمــات بالشــكل األمثــل قامــت اإلدارة العليــا يف الديــوان بتشــكيل  فريــق عمــل وتخصيــص 
منســقني لإلشــراف علــى تتبــع العمــل عــن بعــد، حيــث قامــت اللجنــة املكلفــة  بإعــداد خطــة طــوارئ وحتديــد املهــام التــي 
ميكــن إســنادها للعمــل عــن بعــد، وحتديــد قائمــة املوظفــني املكلفــني ألداء املهــام مــع حصــر املهــام املوكلــة اليهــم وحتديــد 
االحتياجــات مــن املعــدات والبرامــج واألنظمــة الالزمــة، ومت تقســيم عمــل املوظفــني إلــى دوام يومــي وجزئــي يف مبنــى 
الديــوان للدوائــر احلساســة كمكتــب رئيــس الديــوان واإلدارة العامــة للجريــدة الرســمية واإلدارة العامــة للتشــريع، وإلــى 

عمــل إلكترونــي مــن املنــزل لبقيــة اإلدارات الرئيســية والوحــدات املســاندة، وذلــك حســب حاجــة العمــل.

 وفيما يلي ملخص ألبرز إجنازات الديوان خالل فترة الطوارئ: 
االنتهاء من تطوير وحتديث املرجع اإللكتروني للجريدة الرسمية: •

عمــل الديــوان خــالل فتــرة الطــوارئ علــى إضافــة خيــارات جديــد للبحــث يف املرجــع اإللكترونــي إلــى جانــب البحــث يف 
التشــريعات واألحــكام القضائيــة، وهــي اإلعالنــات اخلاصــة باألراضــي واإلعالنــات املتعلقــة باحلكــم احمللــي، باإلضافــة إلــى 

اجلمعيــات ومجلــس تدقيــق احلســابات. )حتديــث الفقــرة بنــاًء علــى املنجــز حتــى نهايــة العــام احلالــي(.

االستمرار يف تطوير آليات العمل على إعداد وطباعة اجلريدة الرسمية )الوقائع الفلسطينية(:  •
االســتمرار يف أرشــفة وطباعــة أعــداد اجلريــدة الرســمية "الوقائــع الفلســطينية" التــي فقــدت خــالل فتــرة االنقــالب . 1

واحلــرب علــى قطــاع غــزة، حيــث مت العمــل خــالل فتــرة الطــوارئ علــى أرشــفة أعــداد اجلــردة الرســمية مــن العــدد )70( 
إلــى العــدد )100( إلكترونيــًا.

االلتــزام بإعــداد وإصــدار أعــداد اجلريــدة الرســمية بشــكل دوري، حيــث عمــل الديــوان علــى إعــداد و وإصــدار )10( . 2
أعــداد مــن الوقائــع الفلســطينية اجلريــدة الرســمية لدولــة فلســطني.

جتميــع كافــة التشــريعات املتعلقــة بحالــة الطــوارئ، ومت إعــداد أيقونــة علــى املوقــع الرســمي للديــوان تتضمــن تلــك . 3
التشــريعات.

اســتمر الديــوان يف القيــام مبهامــه يف صياغــة التشــريعات الــواردة إليــه، إذ مت صياغــة )25( مشــروع تشــريع، وعمــل  •
الديــوان علــى إبــداء الــرأي يف مشــاريع التشــريعات، ومراســلة جهــات االختصــاص باخلصــوص.

اســتمر الديــوان بتقــدمي الدعــم الفنــي للمؤسســات احلكوميــة يف ســياق تقــدمي االستشــارات والفتــاوى القانونيــة،  •
ويف ســبيل تطويــر آليــات العمــل عمــل الديــوان علــى تصميــم واعتمــاد اعتمــاد منــوذج موحــد لتقــدمي االستشــارات 

والفتــاوى القانونيــة، ومت حتديــث أيقونــة االستشــارات علــى املوقــع الرســمي للديــوان.

عمل الديوان خالل فترة الطوارئ على إعداد دراسة بعنوان " جودة التشريعات الرقابة واالختصاص". •
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مت خــالل فتــرة الطــوارئ اســتكمال دورة التخطيــط االســتراتيجي بالتعــاون والتنســيق مــع ديــوان املوظفــني العــام،  •

ومت اســتكمال دورة الصياغــة التشــريعية املتقدمــة للــكادر القانونــي العامــل يف الديــوان مــع مراعــاة إجــراءات الســالمة 
العامــة.

ســعى الديــوان مــن خــالل جلنــة التخطيــط التــي مت تشــكيلها يف بدايــة العــام 2019م، إلــى االســتمرار يف تنفيــذ  •
خطتــه االســتراتيجية خــالل فتــرة الطــوارئ، حيــث عملــت اللجنــة علــى اآلتــي:

إعداد خطة طوارئ لتبني العمل عن بعد من خالل حتديد املهام التي ميكن إسنادها للعمل عن بعد.. 1
حتديد قائمة املوظفني املكلفني ألداء املهام مع حصر املهام املوكلة إليهم.. 2
حتديد االحتياجات من املعدات والبرامج واألنظمة الالزمة.. 3
إعداد قائمة احتياجات طارئة لديوان الفتوى والتشريع يف ظل حالة الطوارئ، ورفعها للمانحني.. 4

االســتمرار يف تنفيــذ املهــام املطلوبــة ملأسســة ملــف النــوع االجتماعــي يف الديــوان، وقــد مت تشــكيل جلنــة ملتابعــة  •
املوضــوع.

عمــل الديــوان خــالل فتــرة الطــوارئ علــى توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع وزارة الثقافــة، باإلضافــة إلــى تفعيــل التعــاون  •
املشــترك مــع كافــة املؤسســات التــي مت توقيــع مذكــرات تفاهــم معهــا.

إعداد مجموعة من األدلة اإلجرائية، وهي: •
الدليــل االسترشــادي ملواءمــة التشــريعات مــع املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة: حيــث مت عقــد لقــاء تدريبــي تدريبــي . 1

للقانونيــني العاملــني يف الديــوان، ولقــاء مــع منظمــات املجتمــع املدنــي واملؤسســات احلقوقيــة واجلهــات الداعمــة 
حــول اإلجــراءات املوحــدة ملواءمــة التشــريعات وفقــًا ملــا ورد يف دليــل املواءمــة، وذلــك ضمــن سلســلة مــن اللقــاءات التــي 

يســعى الديــوان إلــى عقدهــا.
الدليل اإلجرائي الداخلي لصياغة التشريعات الرئيسية:. 2
الدليل االجرائي الداخلي لصياغة التشريعات الثانوية:. 3
دليل إجراءات العمل عن بعد: . 4
دليل إجراءات الصحة والسالمة العامة:. 5

عقــد عــدد مــن اللقــاءات واملشــاركة يف النــدورات والــدورات التدريبيــة مــن خــالل برنامــج )zoom(، وفيمــا يلــي أبــرز مــا  •
مت إجنــازه باخلصــوص:

عقــد لقــاء تعريفــي توعــوي حــول الديــوان واجلريــدة الرســمية، والصياغــة التشــريعية، واالستشــارات والفتــاوى . 1
القانونيــة لطلبــة كليــة احلقــوق يف اجلامعــات الفلســطينية )جامعــة بيرزيــت، جامعــة النجــاح الوطنيــة، جامعــة 

القــدس(.
املشاركة يف اللقاءات املنعقدة من قبل مركز البحوث والدراسات يف لبنان، وتقدمي دراسة حول املوضوع.. 2
املشــاركة يف  املؤمتــر الصحفــي    ملؤسســة أمــان لعــرض تقريرهــا  ) الثانــي عشــر(  " واقــع النزاهــة ومكافحــة الفســاد . 3

يف فلســطني  لعــام 2019م.
املشاركة يف مؤمتر حوكمة املؤسسات املنعقد من قبل مؤسسة أمان.. 4
املشــاركة يف اللقــاء املنعقــد مــن قبــل منظمــة التنميــة والتعــاون االقتصــادي حــول آثــار جائحــة فايــروس كوفيــد- 19 . 5

علــى ســيادة القانــون.
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التحديات والمقترحات

أبرز التحديات واملعيقات التي تواجه الديوان:
تطوير القانون الناظم لعمل الديوان. ✓

وجــود نقــص بالــكادر القانونــي والــكادر اإلداري لديــوان الفتــوى والتشــريع مــع ازديــاد ضغــط العمــل ممــا أدى إلــى عــدم  ✓

مقــدرة الديــوان علــى تنفيــذ بعــض األنشــطة اخلاصــة بالديــوان يف وقتهــا احملدد.

عدم وجود مشروع أو برنامج يدعم ديوان الفتوى والتشريع لبناء بنية حتتية مناسبة لعمله. ✓

عدم استجابة بعض املؤسسات لتنفيذ األنشطة املقترحة من قبل الديوان يف خطته. ✓

عــدم تلبيــة املبنــى الحتياجــات الديــوان، خاصــة عــدم توافــر أماكــن مناســبة للمكتبــة وقاعــة االجتماعــات واملســتودع  ✓

ومــكان لأرشــيف اخلــاص باملؤسســة واألرشــيف اخلــاص باجلريــدة الرســمية.

مقترحات للتغلب على املعيقات:
احلاجة لرفع املخصصات املالية للديوان يف املوازنة العامة. ✓

رفع عدد االعتمادات والعقود املمنوحة للديوان يف املوازنة وجداول التشكيالت. ✓

استئجار الطابق األرضي للمبنى لتلبية احتياجات املؤسسة.  ✓






