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 المؤسسي لديوان الفتوى والتشريع في فلسطين وهيكليته وتبعيتهالدور 

 
 :مقدمةال

دخول إثر التي تم إنشاؤها  مؤسسات قطاع العدالةمن أولى  مؤسسة قانونية متخصصة، يعتبر ديوان الفتوى والتشريع
وثيقة إعالن المبادئ )أوسلو(  عقبم، 1994سنة ، إذ تم إنشاء الديوان لألراضي الفلسطينيةالفلسطينية السلطة الوطنية 

فقد  انتخابات تشريعيةالمرحلة بإجراء  وحيث لم تسمحالتي حّددت تشكيل مجلس تشريعي فلسطيني باستفتاء شعبي، 
 ة.توى والتشريع لضبط العملية التشريعية الفلسطينية إنشاء ديوان الفارتأى مجلس السلطة الوطني

 
قبل  الصادر عن سيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات م،1995لسنة  (286)رقم الرئاسي قرار البموجب الديوان  أنشئ
ونظم عمل الديوان بموجب القانون ، الفلسطيني ساسيلس الوزراء وقبل صدور القانون األالمجلس التشريعي ومج تشكيل
القانون أهمية بالغة في تنظيم الوضع القانوني في م، بشأن إجراءات التشريعات، وكان لهذا 1995( لسنة 4رقم )

منذ أول أربعة قوانين تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية  كما ويعتبر من ضمنالفترة،  في تلكاألراضي الفلسطينية 
 لسطينية.قدومها لألراضي الف

 
 يسعى الديوان إلى تحقيق العديد من األهداف ومن أهمها:

 .ظ على جودة التشريعات وقانونيتهاالحفا .1
 .المساهمة في ضمان وحدة وانسجام التشريعات وتطورها .2
 .توحيد أسس الصياغة التشريعية .3
واإلطار القانوني الناظم لعمله  سنتطرق من خالل هذه الدراسة إلى الحديث عن الدور المؤسسي لديوان الفتوى والتشريع 

 وهيكلته وتبعيته. 
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 المحور األول: الدور المؤسسي لديوان الفتوى والتشريع 
العديد من االختصاصات الفنية الموكلة له بصفته أحد أطراف قطاع العدالة في دولة فلسطين وتتمثل يتولى الديوان 

 هذه االختصاصات بما يلي:
الديوان اختصاااصااه بإعداد التشااريعات بطلب من الجهات المختصااة، وصااياغتها بغر  : يتولى اعداد التشررريع   .1

 التوصل إلى األحكام المالئمة التي تحقق الغاية المستهدفة منها.
وتدقيقها بكافة أنواعها  المحالة إليه من الجهات المختصاااة صاااياغة التشاااريعاتيتولى الديوان  صرري  ة التشررريع  : .2

 ولتحقق من انسجامها وتكاملها مع ،والتشريعات النافذة م مخالفتها ألحكام القانون األساسيعدتحقق من والقانونيًا، 
وله في ساااايل أداء مهامه إدخال التعديالت الالزمة عليها بما ال يغير من جوهرها  المنظومة التشااااريعية الفلسااااطينية

اعداد وصااااياغة ، ويقع على عاتقه التشااااريعيةعضاااااء الخطة أ من  اً عضااااو الديوان  يعتبرإذ  والغاية المسااااتهدفة منها،
من  المؤلفة التشااااريعيةعضاااااء الخطة أ باقي و والقيام بالمشاااااورات مع المختصااااين والخبراء  بقوانينمشاااااريع القرارات 
 .كافة الوزارات
، م2012 لساااانة( 06/18/14)رقم بموجب قرار مجلس الوزراء صااااياغة التشااااريعات  ةلجنًا لمقرر الديوان كما عين 
ي تشااريع للرئيس قبل وضااعه بالصاايغة أحالة إو أي تشااريع من رئيس الوزراء أتوقيع بأن ال يتم  هبموجبأقر والذي 

 .القانونية النهائية من قبل ديوان الفتوى والتشريع
بمراجعة التشااريعات دون التغيير يتمثل صاايل بموجب أحكام قانون إجراءات إعداد التشااريعات أوللديوان اختصااا  

 االختصاااااااااا للتحقيق من عدم مخالفتها ألحكام القانون األسااااااااااساااااااااي والتشاااااااااريعات النافذة، وهذا ما يؤكد  بجوهرها
 .دستورية المنظومة التشريعية وانسجامها على تحقيقكمؤسسة عدلية تعمل  للديوانصيل القانوني األ

 
على كافة االساااتشاااارات والفتاوى القانونية يقوم الديوان بإبداء الرأي القانوني  :االسررتشرر را  والفت وى الق ةوةية تقديم .3

 المحالة إليه من الجهات الحكومية، وذلك فيما يخص اآلتي: 
  التي تحال إليه من الرئيس أو رئيس الوزراء، أو رئيس المجلس  التشاااااريعية وغيرها من المساااااائل القانونيةالمساااااائل

 . لهيئات الحكوميةرؤساء الدوائر الحكومية، أو الوزراء، أو رؤساء االتشريعي، أو 
  المساااائل القانونية أو األنظمة المتعلقة بمهامها الوزارات والمؤساااساااات العامة والمؤساااساااات في أي من الخالف بين

 وصالحياتها، واالختالف في تطبيقها. 
 جهة طالبة الرأي.لويكون الرأي القانوني الذي يصدر عن الديوان في االستشارات القانونية ملزمًا ل
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  الرسمية:الجريدة  .4
"الوقائع الفلسطينية" وهي األداة الرسمية لنشر التشريعات الصادرة عن  إعداد وإصدار الجريدة الرسميةيتولى الديوان 

الجهات المختصة في دولة فلسطين، ويتم نشر الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، وتصدر بأعداد عادية تنشر بشكل 
يتولى الديوان نشر و ، دار أعداد ممتازة بناًء على طلب من الرئيس أو رئيس الوزراءيجوز إصدوري وبأرقام متسلسلة، و 

 التالي:
 رئيس.الن ع الصادرةالتشريعات الرئيسية والمراسيم والقرارات الرئاسية  .أ
 الوزراء. رئيسن األنظمة الصادرة ع .ب
 قرارات مجلس الوزراء. .ج
 القرارات والتعليمات الوزارية. .د
 النافذة.لتشريعات بموجب االواجب نشرها  حكام القضائيةاأل .ه
 .النافذة لتشريعاتبموجب ااإلعالنات الواجب نشرها  .و
 على نشره في الجريدة الرسمية. النافذةكل ما نصت التشريعات  .ز

 
في الضااااافة الغربية وقطاع غزة،  النافذة المعمول بهاتوحيد التشاااااريعات  يقع على عاتق الديوان توحيد التشرررريع  : .5

 عليها من قبل دولة فلسطين. مع االتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقع  ومواءمتها
دولة االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تبرمها يتولى الديوان صياغة  االتف قي   والمع هدا  الدولية:صي  ة  .6

 والتشريعات النافذة. القانون األساسي فلسطين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتحقق من انسجامها مع
ترجمة القوانين والمراسيم واألنظمة والقرارات يقع على عاتق الديوان مهمة  :والوث ئق الق ةوةية ترجمة التشريع   .7

 إلى اللغة العربية. واالتفاقيات والمعاهدات الدولية والوثائق القانونية
المتخصصة، إذ  إعداد األبحاث والدراسات القانونيةمن مهام الديوان الرئيسية  :الق ةوةية األبح ث والدراس  إعداد  .8

 أن الديوان يتولى مهمة إصدار مجلة القانون والقضاء والتي من خاللها يتم نشر هذه األبحاث.
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 المحور الث ةي: اإلط ر الق ةوةي الن ظم لعمل ديوان الفتوى والتشريع 
ؤديه في يللدور الرئيسي الذي  نظراً وذلك ية الخاصة، ديوان الفتوى والتشريع من المؤسسات العامة ذات األهم يعتبر

 .العملية التشريعية
 وينظم عمل الديوان التشريعات اآلتية: 

 
 بشأن إجراءا  إعداد التشريع  م، 1995 ( لسنة4ق ةون رقم ) .1

لم يتم و  لواليته التشريعية، صدر قبل تولي المجلس التشريعي األول أي أنهم، 17/4/1995بتاريخ  صدر هذا القانون 
قد نظم هذا القانون اختصااااصاااات ديوان الفتوى حتى اآلن، و  إلغاؤه أو تعديله من قبل المجلس التشاااريعي وما زال نافذاً 

لتمكينه من أداء  ؛ألية جهة حكومية تبعيتهمجاال للشااااااااااااااك في منحه االسااااااااااااااتقالل التام وعدم  يتركوالتشااااااااااااااريع بما ال 
مع الوزارات والتنساااايق أعطى المشاااارع للديوان صااااالحية التشاااااور  ذلك، وفي ساااابيل بحيادية واسااااتقاللية اختصاااااصاااااته

 والجهات المختصة ذات العالقة، بغر  التوصل إلى األحكام المالئمة التي تحقق الغاية المستهدفة من التشريعات.
 

بموجب نصو   إجراءات إعداد التشاريعات بشاأن، م1995( لسانة 4لقانون رقم ) وتتلخص اختصااصاات الديوان وفقاً 
 مواده القانونية اآلتية:

 ( 2الم دة):  تعد الوزارة أو الجهة المختصااااااااة مشااااااااروعات األدوات التشااااااااريعية واالتفاقيات وما في حكمها، أو تعد"
العناصااار الرئيساااية واألحكام الموضاااووية المطلوب أن تتضااامنها المشاااروعات المقترحة، وتحيل الوزارة أو الجهة ما تم 

 .صياغة قانونية مالئمة"لمشروعات المطلوبة إعداده وفقًا للفقرة السابقة إلى ديوان الفتوى والتشريع لصياغة ا
 ( 3الم دة): " يتولى ديوان الفتوى والتشاااااريع دراساااااة المشاااااروعات المقترحة وإدخال ما يراه من تعديالت عليها بما ال

يغير من جوهرها والغاية المسااتهدفة منها وله في ساابيل أداء مهمته أن يتشاااور مع الوزارة أو الجهة المختصااة وغيرهما 
، بغر  التوصااااااااااااااال إلى األحكام المالئمة التي تحقق الغاية المسااااااااااااااتهدفة من هذه الجهات األخرى ذات العالقةمن 

 .المشروعات"
 ( 4الم دة):  الذي  "أمين عام مجلس وزارة الساالطة""يرفع ديوان الفتوى والتشااريع مشااروعات األدوات التشااريعية إلى

يس الساااالطة وتكون برئاسااااة وزير العدل وعدد من الوزراء وعضااااوية يتولى إحالتها إلى لجنة وزارية تشااااكل بقرار من رئ
رئيس ديوان الفتوى والتشاااريع وتختص هذه اللجنة بدراساااة مشاااروعات األدوات التشاااريعية وتقديم توصاااياتها إلى مجلس 

 .الوزراء"
 ( 5الم دة): لمشاااااااااااااروع إلى "بعد البت في المشاااااااااااااروع من قبل مجلس الوزراء بالقبول أو الرفي أو التعديل يحال ا

 .الديوان لوضعه في الصيغة القانونية المناسبة"
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 ( 6الم دة): " يرفع ديوان الفتوى والتشريع المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رئيس السلطة إلصداره ومن
 ثم ينشر في الجريدة الرسمية".

 
 والتشريعم، بشأن تشكيل ديوان الفتوى 1995( لسنة 286رقم )رئ سي القرار ال .2

يشااااكل يوان الفتوى والتشااااريع ونصاااات على "تشااااكيل دمنه ( 1المادة ) وتضاااامنت ،م9/12/1995بتاريخ القرار صاااادر 
ديوان الفتوى والتشااريع من رئيس وعدد كاف من المسااتشااارين والمسااتشااارين المساااعدين والباحثين والموظفين اإلداريين 

ويتم تعيين الموظفين  ،قرار من رئيس الساااااااالطة الوطنية الفلسااااااااطينيةويصاااااااادر بتعيين رئيس الديوان والموظفين الفنيين 
 .اإلداريين بقرار من وزير العدل طبقًا لألنظمة المعمول بها بناء على اقتراح رئيس الديوان"

تطبق على رئيس الديوان والموظفين بديوان الفتوى والتشريع القوانين واألنظمة والقرارات " :( منه على2ونصت المادة )
الساااارية على رجال القضااااء والنيابة فيما يتعلق بالمرتبات والبدالت والمعاشاااات والمزايا األخرى وذلك كل حساااب نظيره 

 في القضاء أو النيابة".
يكون شااااأن األعضاااااء الفنيين في الديوان شااااأن نظائرهم في القضاااااء حسااااب التفصاااايل ": ( منه على3ونصاااات المادة )

 :اآلتي
 .نااه في ذلاك شأن رئايس المحكامة العلايارئاايس الدياااوان: شااأ

 .المستاشااار: شااأنااه فااي ذلااك شااأن قاضااي المحكمااة العليااا
 .المستشار المساعد: شأنه في ذلك شأن قاضي المحكمة المركزية
 .باحث قانونااي أول: شأنه في ذلك شأن قاضي محكمااة الصلااح

 ".اأن وكياال الناائاب الاعاامباحاث قانااوني: شأنااه فاي ذلاك شاا
 

فيما العامة القوانين واألنظمة والقرارات الساااااارية على القضااااااة وأعضااااااء النيابة يطبق عليه الكادر الفني للديوان  أي أن
 من هذا القرار.( 3وكافة االمتيازات األخرى، وذلك كل حسب نظيره وفقًا للمادة )والتقاعد يتعلق بالرواتب 

 
 م وتعديالته1949لسنة  (29)ق ةون الجريدة الرسمية رقم  .3

حيث  ،السلطة الوطنية الفلسطينية قياممنذ يتولى ديوان الفتوى والتشريع مهمة إعداد وإصدار الجريدة الرسمية، وذلك 
مسألة في غاية األهمية، فالقوانين الرسمية النشر في الجريدة ، إذ أن عملية م20/11/1994صدر العدد األول بتاريخ 
 الفلسطيني ( من القانون األساسي116نصت المادة ) إذمن الرئيس في الجريدة الرسمية، وإصدارها تنشر فور توقيعها 
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"تصدر القوانين باسم الشعب العربي الفلسطيني، وتنشر فور إصدارها في الجريدة  :على م وتعديالته2003المعدل لسنة 
 مل بها بعد ثالثين يومًا من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خالف ذلك".الرسمية، ويع

القوانين واألنظمة والقرارات واألوامر والبالغات واإلعالنات الرسمية كافة نشر قانون الجريدة الرسمية على إلزامية نص 
ممتازة أعداد عداد عادية أو أالرسمية بتصدر الجريدة على أن ، في الجريدة الرسمية وما شابهها من المعامالت الرسمية

 . بأمر من رئيس الوزراء كلما دعت الضرورة إلى ذلك
 

ويجوز  ،بدل االشتراك السنوي أو النصف السنوي وثمن العدد الواحديحدد وزير المالية فإن  ه( من7)وبموجب المادة 
( من قانون الجريدة 8المادة ) تضمنتكما ، أن يشترك بالجريدة الرسمية بشرط أن يدفع بدل االشتراك سلفاً  شخصألي 

حد الموظفين للقيام بوظيفة أ انتدابويجوز له  ،مديرًا للجريدةيمتلك صالحية تعيين رئيس الوزراء أن الرسمية على 
 .وتتولى وزارة المالية توزيعها وتحصيل بدل االشتراكات فيها اعة،ن إعدادها للطبع مسؤوالً المدير ويكون 

 
يحق لها الحصول على الجريدة الرسمية دون مقابل الجهات التي صالحية تحديد وزير الداخلية القانون أعطى لكما أن 

إلى الدوائر الرسمية وأعضاء مجلس األمة  ترسل الجريدة مجاناً " :نصت علىإذ  ه( من5للمادة )مالي وذلك وفقًا 
 يهم".ر وزير الداخلية إرسالها إلوالموظفين والمختارين الذين يقر 

 
 يع الجريدة الرسمية، بشأن بيع وتوز م2012لسنة  (1قرار وزير الم لية رقم ) .4

مهام ديوان ( منه 2المادة ) كما حددت، ( من هذا القرار1بموجب المادة ) بدل االشتراك في الجريدة الرسمية تم تحديد
 اآلتي:القيام بديوان اليتولى فيما يتعلق بالجريدة الرسمية، إذ  الفتوى والتشريع

نسخة( من كل  500توزيع الجريدة الرسمية مجانًا على كافة الجهات المحددة في القانون وبحد أقصى ال يتجاوز ) .1
 عدد.
ن يتم إيداع بدل االشااتراك وأثمان ألمالي وبموجب وصااوالت رساامية، على . بيع الجريدة الرساامية وفقًا ألحكام النظام ا2

 العامة.األعداد المباعة في حساب الخزينة 
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 الديوان المحور الث لث: هيكلية 
الهيكل ف القيام بعملها وتنظيمه بصورة محددة لتحقيق أهدافها، من هيكل تنظيمي يتم وضعه لتمكينهامؤسسة  كلل

والوحدات المشكلة منها  دارات العامةلإلالمسؤوليات للوظائف المختلفة والعمليات المحددة  يقوم بتحديدالتنظيمي 
 المؤسسة.
 يتكون من أربع إدارات عامة رئيسية تتمثل في اآلتي:الديوان وعليه، فإن 

 .اإلدارة العامة للتشريع .1
 اإلدارة العامة لالستشارات والفتاوى القانونية. .2
 اإلدارة العامة للجريدة الرسمية والمطبوعات. .3
 اإلدارة العامة للموارد المالية والبشرية. .4
 

 باآلتي:كما ويتكون من ثالث وحدات تتمثل 
 وحدة المشاريع والتخطيط. .1
 وحدة تكنولوجيا المعلومات. .2
 وحدة الرقابة الداخلية. .3
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  :تبعية الديوانالمحور الرابع 
موازنة مستقلة  وللديواناإلداري والمالي،  بالشخصية االعتبارية واالستقالل تمتعي، قانونية عامة مؤسسةديوان الفتوى والتشريع 

في الوقت الراهن، إال أن تبعية الديوان مرت  مجلس الوزراء، ويتبع الديوان لتظهر كمركز مالي مستقل في الموازنة العامة
 بالعديد من المراحل المتتالية والتي تتمثل باآلتي:

 
بشاااااأن تبعية ديوان الفتوى  ،م2005( لسااااانة 58صااااادر قرار مجلس الوزراء رقم ) تبعية الديوان لمجلس الوزراء:أواًل: 

على مذكرات قانونية من رئيس الديوان المساااتشاااار إبراهيم الدغمة  والتشاااريع لمجلس الوزراء، وقد صااادر هذا القرار بناءً 
على قناعة وتوجه معالي وزير العدل المسااااتشااااار فريد الجالد في ذلك الحين، إال أن هذا القرار لم يدم  في حينه، وبناءً 

 .م2006الحكومة العاشرة سنة من إلغاؤه بقرار حيث تم  طويالً 
 

بشاااااااأن تبعية ديوان الفتوى م، 2006( لسااااااانة 138قرار مجلس الوزراء رقم )صااااااادر  تبعية الديوان لوزارة العدل: ث ةيً :
يس ول سياسياً  بعد أقل من شهرين من تولي الحكومة العاشرة والذي يعتبر قراراً إذا صدر القرار والتشريع لوزارة العدل، 

السيطرة على الديوان وامتالك قرار نشر القوانين والمراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية  والهدف من هذا القرار، مهنياً 
تشاااااكل القوانين والمراسااااايم والقرارات الرئاساااااية النسااااابة األعلى من المنشاااااورات في الجريدة حيث من خالل وزير العدل، 

 الرسمية.
 

المالي واإلداري االساااتقالل  الديوانتم منح  يتبع الديوان حاليًا لمجلس الوزراء إذاتبعية الديوان لمجلس الوزراء:  ث لثً :
م، وعزز اساااااااااااتقالله 31/10/2013بتاريخ محمود وباس سااااااااااايادة الرئيس  بموجب قرار صاااااااااااادر عنعن وزارة العدل 

 .باالعتماد والمصادقة على هيكله التنظيمي واإلداري 
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 الخ تمة
 

تمتع يمؤسسة قانونية متخصصة مؤسسة عامة من أهم مؤسسات قطاع العدالة في فلسطين، فهو ديوان الفتوى والتشريع 
ويقوم بدور رئيسي وجوهري في العديد من مجلس الوزراء، لواالستقالل اإلداري والمالي، ويتبع  بالشخصية االعتبارية

دالة، من أهمها إعداد وصياغة التشريعات سواء الرئيسية أو الثانوية، وإبداء المهام الملقاة على عاتق مؤسسات قطاع الع
الرأي القانوني في االستشارات والفتاوى القانونية، واصدار الجريدة الرسمية، وتوحيد التشريعات، وصياغة االتفاقيات 

ات القانونية. وذلك بهدف الحفاظ والمعاهدات التي تبرهما دولة فلسطين، وترجمة التشريعات وإعداد األبحاث والدراس
على جودة التشريعات وقانونيتها والمساهمة في ضمان وحدة وانسجام التشريعات وتطورها وتوحيد أسس الصياغة 

 التشريعية.
 


