
واقع عملية نشر التشريعات في الجريدة الرسمية
وفقا للنظام القانوني الفلسطيني 

:تھدف الورقة إلى

.التي بذلت لتطوير العمل التشريعي في فلسطين ،البناء على الجھود السابقة

.تسليط الضوء على المشاكل العملية والقانونية التي تواجه عملية نشر التشريعات 

.ھامأسسة عملية نشر التشريعات وتطوير

.ضمان الشفافية والكفاءة في إجراءات اإلصدار ونشر التشريعات
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 هما ونشر خطوات إصدار تشريعٍ 
حالة إصدار نظام أو الئحة: المثال

:الخطوة األولى
من قبل  ،مرحلة اإلعداد والتحضير لمشروع النظام

و أ ،أو المؤسسة ،الدائرة القانونية في الوزارة
ة، أو من قبل األمانة العامة الهيئة العامة المعنّي
ء.لمجلس الوزراء وزر س ج

الخطوة الثانية

أو  ،مرحلة التنسيب من قبل الوزير المختّص
إلى مجلس   ،ة المختّصرئيس الهيئة العاّم

للمصادقة على مشروع النظام، ،الوزراء
أو  ،مرفق بالنظام المذكرة التوضيحية(   ي( ي و ر م ب ق ور

)التفسيرية الالزمة



الخطوة الثالثة 
والتعامل معه على   ،تقوم الدائرة القانونية لمجلس الوزراء بدراسة المحتوى

إذ يختلف طريقة التعامل مع المشروع إذا   ؛قدر أهميته واالستعجال فيه
التأكد أوال أنه صادر من جهة االختصاص أم ال،   بعد. )مستعجال( كان

الجلسة األولى   فيوأية إضافات أو مالحظات أخرى، ويتم عرضه 
أو بالتعليق على بعض نصوصه   ،الجتماع مجلس الوزراء كما ورد

.بمذكرة مرفقة بالنظام
ال يصادق، وعادة ما   وقدوقد يصادق على مشروع النظام في هذه الجلسة 

ل ق  ة ا ل الفن ش النظا  التفا الت   إال إذا ت  التي   ،إال إذا تضمن مشروع النظام بعض التفاصيل الفنية ،يصادق عليه
غير (أما إذا كان المشروع . تستدعي التأكد منها من ذوي االختصاص

فيتم تأجيله للجلسات القادمة، إذ يتم توزيعه على الدوائر   ،)مستعجل
.لتقديم المالحظات عليه ؛المختصة في األمانة العامة

من قبل الدائرة القانونية  إعادة صياغته وبعد ورود المالحظات تجري
دون المساس باألحكام الجوهرية فيه،  ،لألمانة العامة لمجلس الوزراء

 .ورفعه الجتماع مجلس الوزراء القادم للمصادقة عليه

الخطوة الرابعة

يعرض مشروع النظام على جدول أعمال اجتماع مجلس 
إحدى الوزراء القادم للتصويت عليه، وهنا نحن أمام 

:حالتين
 ،إصداره في شكل نظام مؤرخ بالرقم والسنة: الحالة األولى

.وفقا لجدول سجالت مجلس الوزراء.وفقا لجدول سجالت مجلس الوزراء
 ،لغاية إدخال بعض التعديالت الالزمة ؛رفضه: الحالة الثانية
. والضرورية



الخطوة الخامسة

ت المصادقة عليه من قبل مجلس في حال تّم
رفع إلى رئيس مجلس الوزراء ُي ،الوزراء

ز للتوقيع عليه، وهنا قد يدخل النظام حيَّ
أو توقيعه من  ،التنفيذ من تاريخ إصداره

أو من تاريخ نشره ف   ،مجلس الوزراء أو من تاريخ نشره في   ،مجلس الوزراء
وفي كلتا الحالتين يرفع . الجريدة الرسمية

  ،لطلب نشره في الجريدة الرسمية ؛برسالة
.إلى رئيس ديوان الفتوى والتشريع

ديوان الفتوى والتشريع

ات النشر؟كيف تحدد أولويّ 
متى يجب أن تنشر المادة المرسلة؟

ومتى؟ ؟وكيف ،راجع المادة المرسلة للنشريُ من 
ب على القيام بوظائفه، ومدرَّ  ،ھل الجھاز اإلداري للديوان كافٍ 

ّيما الغربية؟ال الضفة ف في الضفة الغربية؟ال سيما



الجريدة الرسمية

لسنة ) 29(مدى كفاية قانون الجريدة الرسمية الحالي رقم ما 
في ضبط عمل الجريدة الرسمية؟  1949

ز التنفيذ  بمجرد مدى دستورية بعض القوانين التي دخلت حيّ ما  
إصدارھا، دون نشرھا في الجريدة الرسمية؟

الطباعة، في األخطاء أو القانونية، األخطاء مع التعامل يتم كيف يتم التعامل مع األخطاء القانونية، أو األخطاء في الطباعة، كيف
أو النقص؟

ما مدى أھمية إصدار نسخة تجريبية للجريدة؟ 

:النتائج القانونية لواقع عمل الجريدة الرسمية

:يأتم للجريدة ما يال يغطي القانون المنظّ 
•• ّ ّ األولويا ..ت في النشرت في النشراألولويا
..مدد النشرمدد النشر••
..حق الديوان في تعديل شكل التشريع قبل نشرهحق الديوان في تعديل شكل التشريع قبل نشره••
..مراجعة المادة المنشورةمراجعة المادة المنشورة••

ة ط ال ة ا ال ت ف ا ال ةق ط ال ة ا ال ت ف ا ال ق ..حق الديوان في تصحيح المادة المطبوعةحق الديوان في تصحيح المادة المطبوعة••



النتائج العملية لواقع عمل الجريدة الرسمية

: اا وإداريًّ عمليًّ 
عدم معرفة العاملين في الضفة الغربية من ديوان الفتوى -

بسبب ضعف مشاركتھم في  ؛والتشريع بإجراءات إصدار الجريدة
.في عملية إصدار الجريدة الرسمية

الرسميةفيةزدواجّياال- الجريدة إصدار .إصدار الجريدة الرسميةفيةزدواجي اال-
وترتيب  ،واألرقام المستخدمة ،والترميز ،والشكل ،اختالف النسخ-

.محتويات الجريدة

التوصيات

:نحن بحاجة إلى
في عمل الجريدة  ،والفجوات القانونية الحالية ،م النواقصينظّ ) تشريع( -

.الرسمية
.ھابعة في إصدار التشريعات ونشرد اإلجراءات المتّ دليل عمل يوحّ -
وقدرته  ،د من صالحياتهمراجعة وظائف ديوان الفتوى والتشريع، والتأكّ -

واستحداث دائرة داخل الديوان خاصة .على مراجعة المادة المرسلة للنشر
.بمتابعة إصدار الجريدة الرسمية، وتنظيم صدور أعدادھا، وتوحيد شكلھا

 ،تدريب العاملين في الجھات المختصة على اإلجراءات والنماذج القانونية-
.ھاإصدار التشريعات ونشر يْ تَ الواجب اتباعھا في عمليَّ 


