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  وثائق فلسطينية
  

  بيان للمجلس التشريعي الفلسطيني بشأن 
  اإلصالح يف السلطة الفلسطينية

  ]مقتطفات[ .16/5/2002، رام الله وغزة
  
  

[.......]  
  السلطة الوطنية الفلسطينية والدولة

، بهدف تطوير وتفعيل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وحتديث هيكلياتها وتقييم مواطن اخللل فيها
وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات وإرساء مبادىء الشفافية واملساءلة فإن اجمللس التشريعي يؤكد على جميع 

    .القرارات والقوانين التي اعتمدها وضرورة تنفيذها
وملتطلبات عملية إعادة البناء وتفعيل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وإصالح اخللل فيها، يؤكد 

  :ايا األساسية التاليةاجمللس على القض
  

  اجلانب الدستوري: الباب األول
  ـ القانون األساسي1

 املصادقة على القانون األساسي وإصداره وإلزام جميع مؤسسات وهيئات اجملتمع الفلسطيني باحترامه
  .وتنفيذ أحكامه باعتباره املرجعية األساسية لعمل السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها

  والتشريعاتـ القوانين 2
ـ يرحب اجمللس التشريعي بمصادقة السيد الرئيس على قانون السلطة القضائية، ويطالب بوضعه  أ

موضع التنفيذ، والتصديق على ما تبقى من القوانين املعتمدة من اجمللس التشريعي واحملالة للسيد الرئيس وتنفيذ 
  .القوانين املصادق عليها

ة املعتمدة واملصادق عليها يف موضع التنفيذ وإلزام جميع مؤسسات ب ـ وضع جميع القوانين الفلسطيني
  .السلطة الوطنية بالعمل واحترام أحكامها

ـ يطالب اجمللس التشريعي بإنشاء احملكمة الدستورية وعرض قانونها اخلاص على اجمللس التشريعي 3
  .إلقراره

  ـ االنتخابات العامة4
االنتخابات البرملانية التشريعية، والهيئات ( التمثيلية ومنهاالعملية االنتخابية جميع الهيئات  تشمل

  ):احمللية واالحتادات والنقابات واملؤسسات القطاعية واخليرية وغيرها

                                                 
 " 16/5/2002، )غزة)" (اإللكترونية(وفا. 
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  :أ ـ االنتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات اجملالس احمللية
رئاسية العامة يف مطلع العام أ ـ يطالب اجمللس التشريعي بتحديد موعد إلجراء االنتخابات التشريعية وال

  .القادم، وتكليف جلنة االنتخابات املركزية الدائمة باإلعداد لها
  .ب ـ إعادة النظر يف قانون االنتخابات على ضوء التجربة والواقع اجلديد

تكليف جلنة انتخابات الهيئات احمللية اإلعداد إلجراء انتخابات جمالس الهيئات احمللية وحتديد  •
  .بما ال يتجاوز نهاية هذا العامموعدها 

على جميع املؤسسات التمثيلية كمؤسسات اجملتمع املدين االلتزام بإجراء االنتخابات الدورية يف  •
  .مواعيدها كاملؤسسات النقابية واملهنية والعمالية واخليرية والقطاعية وغيرها وفقاً لنظامها اخلاص

  ـ احلريات5
ألساسية للشعب الفلسطيني يف خمتلف مناحي احلياة كما ورد يف ضمان احلريات العامة واحلقوق ا

  .وثيقة االستقالل والقانون األساسي، واملعاهدات واملواثيق الدولية
  

  السلطة التنفيذية: الباب الثاين
  :جملس الوزراء

نون من القا) 65(وزيراً عمالً باملادة  19أ ـ تتشكل احلكومة من عدد من الوزراء ال يزيد عددهم عن 
  .األساسي، على أن يكونوا من ذوي اخلبرة والكفاءة وليس بالضرورة أن يكونوا من أعضاء اجمللس التشريعي

ب ـ يعتبر اجمللس التشريعي احلكومة احلالية حكومة تسيير أعمال إىل حين تشكيل احلكومة اجلديدة 
  .يوماً 45خالل فترة أقصاها 

لقطاعية املتشابهة واحلد قدر املستطاع من إنشاء اإلدارات ج ـ العمل على دمج وإلغاء بعض الوزارات ا
  .املستقلة واتباعها للوزارات

اجمللس التشريعي لنيل الثقة على ] إىل .[...د ـ تقدم احلكومة اجلديدة برناجماً متكامالً لعمل احلكومة 
  .أساسه

ل عن اجتماعات ومستق هـ ـ يتفرغ أعضاء احلكومة لتنفيذ برناجمها وتعقد اجتماعاتها بشكل منفصل
  .القيادة السياسية

و ـ اإلسراع يف إعادة النظر وحتديث الهيكليات اإلدارية والوصف الوظيفي للوزارات على ضوء التجربة 
  .السابقة، والعمل وفق خطط مستقبلية واضحة وتوفير امليزانيات الالزمة لتنفيذ أعمالها وبراجمها

  
  مالية السلطة الوطنية

عمل وزارة املالية، ووضع حد نهائي لتعدد مصادر القرار فيها وتعدد  ى أهمية ومركزيةـ التأكيد عل1
  .املرجعيات، وتنظيم ورقابة اجلباية واملوارد واالستثمارات يف إطار الوزارة والتقيد بقانون تنظيم املوازنة العامة

ة املالية بما يضمن وحدة القرار ـ االلتزام بقانون املوازنة العام السنوي وإعادة النظر يف هيكلية وزار2
  .يف الوزارة وحتديث عملها وتطويره

ـ توحيد حسابات مالية السلطة يف حساب اخلزينة العامة، وحصر جميع اإليرادات للممتلكات احلكومية 3
واالستثمارات العائدة للسلطة ومؤسساتها، وتوريد جميع اإليرادات من الضرائب والرسوم والقروض واملنح وكل 
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ألرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أمالكها أو نشاطها، وال يجوز تخصيص أي ا
  .جزء من أموال اخلزينة العامة أو اإلنفاق منها ألي غرض، مهما كان نوعه، إالّ وفق ما يقرره القانون

ـ إخضاع موارد جميع املؤسسات احلكومية املستقلة كهيئة التبغ والبترول وغيرها وجميع موجوداتها 4
  .ها وأرباحها إلشراف وزارة املالية وفقاً للقانونوائدوع

ـ احلفاظ على أموال الصناديق اخلاصة للمعاشات والصناديق املالية األُخرى ألغراضها احملددة وفقاً 5
  .اللقانون املنظم له

   
  األمن

  :األمن العام والوطني وفقاً لألسس واملهام التالية إعادة تنظيم هيكلية قوات
  :ـ إن مهمة قوات األمن العام واألمن الوطني تنحصر يف1

  .أ ـ حماية أمن الوطن واملواطن واملمتلكات اخلاصة والعامة
  .ب ـ احملافظة على النظام العام وتنفيذ القانون

أو نظام يستند ملا ورد يف القانون األساسي والقوانين ذات الصلة من مبادىء  ـ يتم إصدار قانون2
وأسس منظمة لعمل األجهزة األمنية وشروط االلتحاق بها وحتديد صالحياتها واختصاصاتها بشكل يمنع التداخل 

  .واالزدواجية
  .ـ حتدد مدة عمل رؤساء األجهزة األمنية بأربع سنوات3
الصالحيات وإخضاع األجهزة األمنية ] منها يف[ألمنية وتوحيد املتشابه ـ تقليص عدد األجهزة ا4

  .ورقابة اجمللس التشريعي) وزير الداخلية(الفلسطينية لسلطة مدنية 
ـ تشكيل جلنة األمن القومي كهيئة عليا لإلشراف على املؤسسات واألجهزة األمنية برئاسة السيد 5

  .الرئيس
ها من التدخل يف العمل السياسي واإلعالمي إالّ وفق القانون ـ منع األجهزة األمنية ومسؤولي6

  .واالختصاصات املنصوص عليها
ـ منع األجهزة األمنية ومسؤوليها من القيام بأية جباية مالية إالّ ما يخولها به القانون على أن حتوّل 7

  .مباشرة لوزارة املالية
  .جمال اقتصادي أو مدين إالّ ما يخولها به القانونمنع األجهزة األمنية أو مسؤوليها من العمل يف أي ـ 8
ـ حظر اتصاالت املؤسسة األمنية مع اجلانب اإلسرائيلي، إالّ يف حدود التنسيق املتفق عليه يف 9

  .االتفاقات املبرمة، وبموجب تفويض من القيادة السياسية
  

  هيئة الرقابة العامة
لتحديد دورها ومسؤولياتها وصالحياتها وعالقاتها أ ـ إعادة النظر يف قانون هيئة الرقابة العامة 

بمختلف املؤسسات احلكومية وغير احلكومية، وتقديم تقاريرها السنوية والفصلية إىل اجمللس التشريعي 
  .الفلسطيني، بما يعزز من فعاليتها واستقاللها

  .خدام املال العامالتشريعي السلطة التنفيذية بمساءلة وحماسبة كل من أساء است ب ـ يطالب اجمللس
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  الوظائف العليا للمؤسسات احلكومية املستقلة
ورئيس ديوان املوظفين، ورئيس سلطة النقد، ورؤساء الهيئات من رئيس هيئة الرقابة العامة،  يخضع كل

  .العامة املستقلة غير املرتبطة بالوزارات احلكومية ملصادقة اجمللس التشريعي، وذلك وفقاً للقانون األساسي
  

  حملافظون ا
إعداد لوائح وتنظيم خاص باحملافظين والتقسيمات اإلدارية، وحتديد صالحياتهم يف حدود احملافظة 

  .وتنظيم عالقة احملافظ باألجهزة السيادية واإلدارات احمللية، وتقييم مواقعهم على ضوء أدائهم
    

  ديوان املوظفين
شأن دور ديوان املوظفين ومرجعيته واختصاصه، ـ االلتزام بما ورد من أحكام قانون اخلدمة املدنية ب1

  .وتطبيق أحكام القانون وخاصة الشق اإلداري
  .ـ وقف أية تعيينات دائمة يف السلطة إىل حين إعادة النظر يف هيكلية الوزارات وإقرار لوائحها الداخلية2

  
  السلطة القضائية: الباب الثالث
  .ون السلطة القضائية ويطالب بإصدارهـ يرحب اجمللس بمصادقة السيد الرئيس على قان1
ـ يرى اجمللس ضرورة إعادة تشكيل اجمللس األعلى للقضاء وفقاً للقانون لضرورة إجناز خطة تفعيل 2

  :القضاء واستكمال بنائه مع األخذ بعين االعتبار القضايا األساسية التالية
  .راضي الفلسطينية وفقاً للقانونـ توحيد النظام القضائي الفلسطيني وإعادة تشكيله على كافة األ أ

  .تأهيل وتدريب الكادر القضائيوب ـ تعزيز اجلهاز القضائي باملوارد البشرية وإعداد 
ج ـ استكمال إنشاء احملاكم اجلديدة وفقاً للقانون واستكمال االحتياجات اللوجستية، بما فيها األبنية 

  .وريةوالتجهيزات اإلدارية واملكتبية وإعداد األنظمة الضر
ـ يطلب اجمللس من احلكومة استكمال إحالة رزمة القوانين القضائية ليتمكن اجمللس من إقرارها 3

  .بأسرع وقت ممكن
ـ يؤكد اجمللس على ضرورة االلتزام باستقالل القضاء الفلسطيني واحترام سيادة القانون وتنفيذ 4

  .األحكام والقرارات القضائية
  .ضائية يف إطار املوازنة العامةـ رصد ميزانية خاص للسلطة الق5
  .ـ يؤكد اجمللس التشريعي على قراره السابق بإلغاء حمكمة أمن الدولة6

  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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