
االحد 82011/3/13 أيــــــام فلسطينية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة المياه الفلسطينية

إعالن استمالك صادر عن سلطة المياه الفلسطينية
استنادا لنص المادة الثالثة من قانون االستمالك رقم )2( لسنة 1953 المعمول به في محافظات 
الضفة الغربية ، تعلن سلطة المياه الفلسطينية عن رغبتها في استمالك قطعة األرض المبينة 
أوصافها أدناه وذلك الستخدامها في مشروع مياه  وذلك للمنفعة العامة . وإننا سنتقدم إلى 
العامة حسب  للمنفعة  الوزراء بطلب إصدار قرار استمالك تلك األرض استمالكا مطلقا  مجلس 

مدلولها في القانون .

اسم المالك         رقم القطعة        رقم الحوض    مساحة االستمالك )م2(         الغاية من االستمالك الموقع 

محمود محمد علي القرنة      307           14    3030           بئر مياه إنتاجي المالحة/بيت لحم 

وعليه فعلى من يدعي حق التصرف أو الملكية أو المنفعة أو أيا من الحقوق في قطعة األرض 
المياه  سلطة  إلى  الخطية  باإلثباتات  مدعما  الخطي  باعتراضه  يتقدم  أن   ، أعاله  الموصوفة 
الفلسطينية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن في الصحف المحلية ، وأن وضع 
اليد ضروري حيث أن المشاريع المبينة أعاله هي مشاريع للمنفعة العامة حسب مدلول القانون .

د. شداد العتيلي

رئيس سلطة المياه الفلسطينية

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات
يعلن مكتب مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني بأن الشركة الوطنية 

لدينا  والمسجلة  المحدودة  الخصوصية  المساهمة  الورق  وتسويق  لصناعة 

الشركة من  اسم  بطلب تغيير  إلينا  )562404731( قد تقدمت  الرقم  تحت 

المحدودة  الخصوصية  المساهمة  الورق  وتسويق  لصناعة  الوطنية  الشركة 

إلى شركة ريما للورق الصحي المساهمة الخصوصية المحدودة، وَمن له أي 

اعتراض مراجعة مراقب الشركات.

مراقب الشركات

وزارة االقتصاد الوطني

دعــــوة عامـــة
للمعدات  الهندسية  المصري  لشركة  الرابع  السنوي  المعرض  انعقاد  بمناسبة 

الصناعية IMEC  يسر ادارة الشركة دعوة االخوة الحرفيين اصحاب الكراجات والميكانيك 

والنجارين والحدادين وااللمنيوم وشركات المقاوالت والبنائين واصحاب الورش والمصانع 

انواع  المعرض حيث يمكنهم االطالع على جميع  الكريم لحضور  والمقاوالت والجمهور 

المعدات الكهربائية اليدوية مثل البطشونات والمقادح والمعدات الصناعية والحرفية 

الحدادة وااللمنيوم  الفحص منها ومعدات  الكراجات بجميع اصنافها واجهزة  ومعدات 

منها  الجديدة  المنتجات  والخفيفة خصوصا  المتوسطة  البناء  معدات  وجميع  والنجارة 

الكثيرة  االصناف  من  وغيرها  المياه  ومضخات  والكمبرسورات  والمولدات  والجيتورات 

والمميزة وسوف يفتح مجال البيع مباشرة وباسعار مميزة فقط خالل فترة المعرض .كما 

سيتخلل المعرض سحوبات على جوائز متعددة في نهاية المعرض 

رضاؤكم هو هدفنا ونسعى الن نكون االفضل
اهال ومرحبا بكم في مدينة قلقيلية شارع امللعب- مقابل حديقة 

احليوانات معرض املصري  IMEC من )12-14( /2011/3من الساعة 
العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء.

The Palestinian Health Sector Development and Reform Project (Flagship Project) is a 
five-year project funded by USAID. The Project is seeking to recruit a long-term Behavior 

Change Communications (BCC) Coordinator.

Behavior Change Communications (BCC) Coordinator

Principle Duties and Responsibilities include but not limited to:
· Coordinate effective and timely integration of multi-disciplinary health activities and initiatives 
based on project work plan and direction of the technical component unit head.
· Work closely with the technical team members, BCC short-term consultants and MoH/ Health 
Education and Promotion Department (HEPD) to identify activities, define plans, and address tar-
gets in a timely manner. 
· Coordinate with the technical team members, BCC short-term consultants and MoH/ HEPD to 
identify in relation to the health key messages the targeted audience, approaches, and multimedia 
products priorities at the national level involving the health key players to avoid duplication of work. 
· Coordinate efforts in designing and implementing behavior change communications and commu-
nity-targeted campaigns to support specific project components and/or partner agencies programs 
in coordination with the technical team members (i.e. women’s day, summer camps).
· Provide support in facilitating dialogue and shared activities between the MoH and NGO on key 
BCC messages.
· Radio or TV spots for improving community health awareness in different health area includ-
ing NCDs, Women health, child health, community first aid, home and road injury prevention, and 
healthy life style.
· Review draft RFQ in coordination with the Flagship Project Operation Department to choose 
designing company.
· Participate in the evaluation committees and prepare of contracts for awarded designing company 
with the Flagship project compliance team.
· Manage designing company work, and coordinate meetings between the designers and the MoH 
HEPD to get approvals in the produced designs. 
· Track the dissemination of the produced BCC health education materials at the PHC and SHC 
facilities in coordination with the project integrated team.   
· Organize training programs and workshops related to Behavior Change Communications.
· Draft monthly, quarterly, and annual reporting, meeting minutes as needed.
· Prepare and upload purchase and events requests on AID Project for different activities and en-
sure they are approved on timely manner.

Education, Qualifications and/or Equivalent Experience
· Minimum Bachelor’s Degree in related field.
· A minimum of four years experience working in the relevant areas in development programs, with 
preference to exposure to healthcare projects. 
· Ability to effectively communicate, both verbally and in written form in English and Arabic.
· Ability to work in a professional and cordial manner with fellow employees, consultants, counter-
parts, visitors, and the general public.
· Ability to work independently with minimal supervision, to prioritize work assignments, to meet 
deadlines, and to exercise good, professional judgment that reflects positively on the image of the 
project and Chemonics.
· Candidate should have previous exposure to USAID rules and regulations related to communica-
tion programs.

Interested candidates that meet the minimum qualifications should submit a cover letter and a CV 
via email to jobs@flagshipproject.org with the subject: BCC Coordinator by no later than 4:00pm on 
Thursday, March 31, 2011. No phone calls please. 

فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للفصل األول من العام الدراسي 
2011/2012

تعلن دائرة التسجيل والقبول /قسم الدراسات العليا في جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول في الدراسات العليا للفصل األول من العام الدراسي 

2011/2012  في برامج الماجستير التالية:

- اإلحصاء التطبيقي )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- علم االجتماع )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- التاريخ العربي اإلسالمي )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

-   التربية )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(، تركيز: 

- تعليم العلوم

- تعليم الرياضيات

- تعليم اللغة االنجليزية

- االدارة التربوية

- الجغرافيا )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني( 

- دراسات عربية معاصرة )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- إدارة االعمال )رسم الساعة المعتمدة 130 دينارًا أردنيًا( 

- االقتصاد )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني (

- الحوسبة العلمية )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- القانون )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

-   العلوم الطبية المخبرية )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- هندسة التخطيط العمراني وعمارة المشهد )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- دراسات دولية )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني( مع توفر التركيزات التالية :

- تركيز دراسات الهجرة القسرية والالجئين 

- تركيز في الدبلوماسية 

- الديمقراطية وحقوق االنسان )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- الصحة العامة والمجتمعية )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- هندسة المياه والبيئة )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- علوم المياه والبيئة )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- دراسات النوع االجتماعي والتنمية )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- الرياضيات)رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

- الكيمياء التطبيقية)رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني( 

- الفيزياء )رسم الساعة المعتمدة 100 دينار اردني(

تكاليف بعض  لتغطية  كاملة  دراسية  منحة  البرنامج 12  لدى  تتوفر   حيث 
ُ
اردنيا دينارًا  المعتمدة 145  الساعة  )رسم  المجتمعي  النفس  علم   -

السبت  يوم  للبرنامج  القبول  امتحان  وسيعقد  الملتحقين،  قبل  من  كاماًل  تفرغًا  يتطلب  البرنامج  هذا  في  الدوام  ان  ،علما  العام  لهذا  المقبولين 

2011/4/09 ما بين الساعة 10:00-2:00 وذلك في قاعة الشهيد كمال ناصر(.  

1. يتم تعبئة طلب االلتحاق من خالل الرابط التالي /http://admission.birzeit.edu ، ابتداء من يوم السبت الموافق 2011/3/12 وحتى موعد اقصاه 

يوم االثنين الموافق 2011/4/4 )تعتذر دائرة التسجيل والقبول عن استقبال مرفقات طلبات اإللتحاق أيام 28-29-30 من شهر آذار.

  2. يتم دفع رسم طلب االلتحاق )30 دينارا اردنيا فقط ( في :

· كافة فروع البنك العربي                          حساب رقم 501-651530

· كافة فروع بنك فلسطين المحدود :            حساب رقم 1-232888 

3. تسلم  كافة الوثائق التالية الى دائرة التسجيل والقبول/ قسم الدراسات العليا:

- صورة شخصية واحدة       - صورة عن الهوية       - نسخ مصدقة عن كشوفات العالمات )التوجيهي والجامعة(

- رسالتا توصية مكتومتان   - وصل الدفع .

¬ أما بالنسبة لخريجي الفصل الثاني من العام الدراسي 2011/2010 يمكنهم التقدم بطلب لاللتحاق في أحد برامج الماجستير المذكورة مع إرفاق 

كشف العالمات عن الفصول السابقة، ويتم إرفاق الكشف النهائي للعالمات بعد التخرج.

مالحظة هامة: بعد ظهور نتائج القبول، سيطلب من المقبولين في بعض برامج الماجستير الجلوس المتحان مستوى في اللغة االنجليزية وذلك 

لتحديد حاجتهم لاللتحاق بمساق استدراكي لتطوير مهارات القراءة واالستيعاب باللغة االنجليزية. وسيتم التسجيل لهذا المساق االستدراكي 

في الفصل األول من السنة األولى مباشرة وربما تكون هنالك امكانية لعدد محدود من الطالب للتسجيل في المساق خالل الدورة الصيفية. والبرامج 

التي تشترط الجلوس لالمتحان وااللتحاق بالمساق االستدراكي إن لزم هي: 

الدراسات الدولية، الديمقراطية وحقوق اإلنسان، علم االجتماع، الدراسات العربية المعاصرة، ، النوع االجتماعي .

تبدأ الدراسة للفصل األول من العام الدراسي 2012/2011 في النصف الثاني من آب القادم  وسوف يتم اإلعالن عن أسماء المقبولين على 

موقع الجامعة www.birzeit.edu  قبل هذا الموعد.

UNFPA, the United Nations Population Fund, is an 
international development agency that promotes the 
right of every woman, man and child to enjoy a life 
of health and equal opportunity. UNFPA supports 
countries in using population data for policies and 
programmes to reduce poverty and to ensure that 
every pregnancy is wanted, every birth is safe, 
every young person is free of HIV/AIDS, and every 
girl and woman is treated with dignity and respect.

UNFPA

Vacancies Announcements

Procurement and Logistic Associate (Service Contract SB 3/ 1) – Duty Station: Gaza

Deadline for application: 28 March 2011

For more details about the vacancy kindly visit our website at www.unfpa.ps

UNFPA is an equal opportunity employer; applications will be considered equally.

UNFPA
Vacancies Announcements

Procurement and Logistic Associate (Service Contract  

SB 1/3( – Duty Station: Gaza

2011 March 28 :Deadline for application

 For more details about the vacancy kindly visit our

website at www.unfpa.ps

UNFPA is an equal opportunity employer; applications 

will be considered equally.

  رام اللـــه - "األيـام": دعا مختصون 
قانونيون إلى تحويل ديوان الفتوى 
والتشـــريع إلى هيئة مستقلة ماليًا 
وإداريًا، ورفده باإلمكانات البشـــرية 
المهنيـــة  لتكريـــس  والماديـــة 
والحيادية في عمله، خاصة ما يتعلق 

بنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان.
وأكـــدوا أهمية الديـــوان في حقل 
التشـــريع لضمـــان وجـــود قوانيـــن 
وطنية تقدمية وعصرية، ومواءمتها 
اإلنســـاني  الدولـــي  القانـــون  مـــع 
واالتفاقيات الدولية واإلقليمية ذات 
العالقة، بهدف نشـــر وتعزيز ثقافة 

حقوق اإلنسان.
جـــاء ذلك خالل ندوة فـــي رام الله 
نظمها، أمس، مركز حقوق اإلنســـان 
والديمقراطيـــة "شـــمس"، وديـــوان 
الفتـــوى والتشـــريع حـــول "آليـــات 
والتشـــريع  الفتوى  ديـــوان  تفعيل 
وأثره في نشر وتعزيز ثقافة حقوق 
اإلنســـان"، حيث ناقش المشـــاركون 
مدى قـــدرة الديوان علـــى النهوض 
باختصاصه والمهام المناطة به في 

ظل تبعيته لوزارة العدل. 
وتحـــدث فـــي النـــدوة مستشـــار 
الرئيس للشـــؤون القانونية حســـن 
ديـــوان  رئيـــس  ونائـــب  العـــوري، 
الفتوى والتشـــريع علي أبـــو دياك، 
وعقـــب عليهـــا الرئيـــس التنفيذي 
لمركز "مســـاواة" المحامـــي إبراهيم 
البرغوثـــي، وحضرهـــا أعضـــاء فـــي 
التشريعي ومدراء عدد من  المجلس 
المؤسسات، ومدراء الدوائر القانونية 
فـــي عدد من الوزارات والمؤسســـات 
الرســـمية واألهلية، وحشد من ذوي 
االختصـــاص والمهتمين في قضايا 
القانون والحقـــوق والحريات العامة، 
فيما تولـــى إدارتها المحامي غاندي 
ربعي من الهيئة المســـتقلة لحقوق 

اإلنسان.
وأكد العوري حرص الرئيس محمود 
عباس على وجـــود ديوان قوي وقادر 
ينطلق مـــن إرادة سياســـية تحترم 
القانون وتنفيذه، مذكرًا بأن الرئيس 
ينطلـــق مـــن اعتبـــار أن القانون هو 
السيد، وصواًل إلى بناء دولة مؤسسات 

وقانون وعدالة ديمقراطية. 
وبين أن ديوان الفتوى والتشـــريع 
المؤسســـات  أوائـــل  مـــن  كان 
الفلسطينية التي أنشئت، ولعب دورًا 
مهمًا في تقديم المشورة القانونية 
للقيادة ولكافة المؤسســـات، مشيرًا 
إلـــى أن تقـــدم أي مجتمـــع يقـــاس 
بتقدم تشـــريعاته وتطورها، ومدى 
تحقيق األمن وصون حقوق وحريات 
اإلنســـان، بما يؤمن القدر األكبر من 
استقرار المعامالت وحماية المجتمع 

والدولة وحقوق أفرادها.
وقال: إن التشـــريع ينبع من حاجة 
اجتماعية، وألجل ذلك وحتى يدخل 
أي تشريع حيز النفاذ والتطبيق ال بد 
أن يتم نشـــره واإلعالن عنه ليتمكن 
الجميع من االطالع عليه والعمل وفق 
أحكامـــه، وإعطائه الصبغة اإللزامية، 
ولهذه الغاية أوجد المشرع الجريدة 
الرســـمية، حيـــث إن المـــرء ال يعذر 

بجهله بالقانون.
 وأضـــاف: ليس القانون فحســـب، 
وإنمـــا كافـــة تصرفـــات اإلدارة من 
مراســـيم وقـــرارات وأوامـــر وبالغات 
وإعالنات وما شـــابهها من معامالت 
رســـمية، كما نص قانـــون الجريدة 
الرسمية، السيما أن هذه التصرفات 
تشـــكل مراكز قانونية لهـــا ارتباط 
وثيـــق بأفـــراد المجتمع، مـــا يعطي 
لهم الحق بعلمهـــم بها، والحق في 
االعتراض على ما يؤثر في حقوقهم 

منها.
وأكــــد أن االهتمام بديوان الفتوى 
أهميــــة  مــــن  ينطلــــق  والتشــــريع 
األهــــداف التي وجد ألجلهــــا، وأنه 
خــــص موظفيــــه بدرجــــات قانونية 
تــــوازي رجــــال القضــــاء والنيابــــة، 
للتأكيد على أهمية هذه المؤسسة 
اختصاصاتهــــا  لطبيعــــة  وفقــــًا 

ومهامها. 
وتوقــــف العوري أمــــام المعيقات 
التي عانى منها الديوان ال سيما ما 
يتعلق في تبعيته وغير ذلك، قائاًل: 
نتطلع إلى تنظيــــم عمله وتطويره، 
بإيجاد إطار قانوني واضح يكفل له 
إليه على  الموكلة  بالواجبات  القيام 
أكمل وجــــه، وصواًل إلى بنــــاء دولة 

المؤسسات دولة العدل والقانون. 
 وأوضح: أن لدى الرئاســــة اإلرادة 
السياسية الحترام وتطبيق القانون 
وأن الرئيس يحتــــرم القانون ويصر 
على تطبيقه ويعتبره الســــيد، وأن 
الرئيــــس  نفســــه تراجع غيــــر مرة 
عن قــــرارات أصدرها اســــتنادًا إلى 
مراجعــــة القانون، وعــــزا التأخر في 
إصدار الجريدة الرســــمية إلى عدم 
وجود ســــقف زمني حــــدده القانون 
لصــــدور أعدادهــــا، مقــــدرًا أن األمر 
قوانيــــن  بتجمــــع  تقنــــي يتعلــــق 

وقرارات تسمح بإصدار العدد. 
وبشـــأن موضوع القرارات بقوانين 
وفق المـــادة 43، قال إن الرئاســـة ال 
ترغب، ويجوز، أن تتحول إلى مؤسسة 
تشـــريعية "ولهذا نحـــن نبطئ في 
موضوع التشـــريع في هذا الموضوع 
الذي نتعامل معه باعتباره استثناء 
ألصل، وأن المجلس التشـــريعي هو 
الشعب،   وممثل  االختصاص  صاحب 

خالل ندوة في رام الله نظمها مركز "شمس" 

الدعوة إلى تحويل ديوان الفتوى والتشريع
لهيئة مستقلة لتكريس المهنية والحيادية في عمله غـــزة- محمد الجمل: شـــدد قانونيـــون وصحافيون على 

ضـــرورة احتـــرام حقـــوق اإلنســـان لتوفير أكبـــر حماية 
للمواطنيـــن ومنحهم حقوقهم ووقف التعدي عليهم في 
الســـلم أو الحرب، كما طالبوا بإطالق الحريات السياســـية 

واإلعالمية.
جاء ذلك خالل ورشـــة عمل نظمها المركز الفلســـطيني 
للتنميـــة والحريـــات "مدى" حـــول حرية الـــرأي والتعبير 
بالتعـــاون مع ملتقى إعالميات الجنـــوب في مقر الملتقى 

وسط محافظة رفح، صباح أمس.
ونظمت الورشة بمشاركة المحامي كارم نشوان ونشطاء 
قانونيين وعدد من الصحافيين وخريجي وطالب وطالبات 

اإلعالم.
وتحدث نشـــوان عن دور القانون الدولي اإلنســـاني في 
حماية المدنيين من خالل قانون الهاي واتفاقيات جنيف 
األربـــع، إذ تلزم هـــذه االتفاقيـــات المتقاتلين على ضبط 

سلوكهم بما يحافظ على حياة وممتلكات المدنيين.
وفـــرق نشـــوان بيـــن الصحافي والمراســـل العســـكري 
في قوانيـــن النزاعات المســـلحة، مؤكدًا أن اســـتهداف 
الصحافيين وهم يستقلون مركبات عليها شارات صحافة 

أو يرتدون بزات تدل على هويتهم يعتبر انتهاكًا واضحًا 
للقانون الدولي.

وأوضح أن القانون أعطى حمايـــة مضاعفة للصحافيين 
المدنيين وجـــرم التعرض لهم خـــالل عملهم في أماكن 

الصراع.
وتطرق إلى القانون الدولـــي واالتفاقات الدولية لحقوق 
اإلنسان والتي تنظم العالقة بين الحكومة والمواطنين بما 
فيهم الصحافيون، موضحًا أن معظم الحكومات ال تحبذ وال 

تلتزم بهذه االتفاقات وكثيرًا ما تنتهك حقوق الناس.
وشـــدد على ضرورة أن تلتزم السلطة بحماية مواطنيها 

وبالقوانين التي تنظم العالقة بينها وبينهم.
وتناول نشـــوان الحالة الفلســـطينية، موضحًا أن كل ما 
حدث ضد الفلسطينيين خاصة خالل الحرب على قطاع غزة 
كان انتهاكًا فاضحًا للقوانين الدولية، باعتبارها اعتداءات 

استهدفت مدنيين عزاًل ومؤسسات مدنية.
وأكد عـــدد من الصحافيين المشـــاركين فـــي اللقاء أن 
الدول األوروبية وأميركا سّيست وجّيرت القوانين الدولية 
اإلنســـانية لخدمة إسرائيل، بعد أن ســـاوت بين الجرائم 

اإلسرائيلية والمقاومة الفلسطينية وانحازت إلسرائيل.

خالل ورشة حول حرية الرأي والتعبير

رفح : المطالبة باحترام حقوق اإلنسان
وإطالق الحريات السياسية واإلعالمية

وهو قادر على إلغـــاء هذه القوانين 
في أول جلســـه يعقدها، ولكن األمر 
كـــون هذه  البســـاطة  بهـــذه  ليس 
القرارات قد تنشئ مراكز قانونية". 

 مـــن جهتـــه، ذكـــر أبو ديـــاك أن 
الديـــوان هـــو أحـــد أهـــم المرافق 
العدلية ذات االستقالل الفني، وهو 
جزء من قطاع العدالـــة وأحد أركانه، 
لقطاع  اإلســـتراتيجية  الخطة  ضمن 
العـــدل وســـيادة القانـــون لألعوام 
2001 – 2013،  التـــي أعدهـــا فريق 
متخصص مـــن القطاعين الرســـمي 
ومؤسسات  واألهلي  والقضاء  للعدل 
والمؤسســـات  المدنـــي  المجتمـــع 

األكاديمية. 
وبين أن من مهـــام واختصاصات 
القانونيـــة  الصياغـــة  الديـــوان 
التشـــريعية  األدوات  لمشـــروعات 
التي تحال له من الوزارات والجهات 
مشـــروعات  ودراســـة  المختصـــة، 
التشـــريعات المقترحـــة وإدخـــال 
التعديـــالت عليهـــا بمـــا يحقـــق 
ووضع  منها،  المســـتهدفة  الغاية 
مشـــروعات التشـــريعات بالصيغة 
المناســـبة بعد البت بهـــا من قبل 
مجلـــس الـــوزراء، ورفع مشـــروعات 
القوانيـــن إلى الرئيـــس إلصدارها 
بعـــد الموافقة عليهـــا قبل مجلس 
الديوان  إلـــى تولي  الوزراء، إضافة 
الفني  القانونية واإلشراف  الفتوى 
على األعمـــال القانونية للقانونين 
في الوزارات، والنشـــر في الجريدة 

الرسمية. 
اإلستراتيجية  األهداف  أن  وأوضح 
تقوم على جملـــة النواظم والخطوط 
العريضـــة، أبرزهـــا تطوير وتحديث 
أهم،  التشـــريعات كهدف  وتوحيد 
عبر جمع وحصر وتبويب التشريعات 
التشـــريعات،  ومراجعـــة  النافـــذة 
من خـــالل فرق قانونيـــة متخصصة 
بالتشاور مع المجتمع المدني وكافة 

قطاعات المجتمع المعنية بالتشريع، 
للحصول على توصيـــات واقتراحات 
بشأن التعديل أو اإللغاء أو التجديد. 
وبيــــن أن أهــــم المعيقــــات التــــي 
تعترض بناء وتطوير الديوان، تعطل 
عمله  خاصة المؤســــس إلى حد كبير، 
بعــــد االنقســــام، باســــتثناء إصــــدار 
وإصدار  الفلســــطينية،  الوقائع  مجلة 
عدد ضئيــــل من الفتــــاوى القانونية، 
وعدم وضوح في مرجعيــــات الديوان 
وتبعيتــــه اإلداريــــة والمالية، حيث ال 
يحظى الديوان باستقالل فني ومالي 
بموجب مرســــوم تأسيســــه، الفتًا إلى 
وجود مشروع قانون للديوان استنادًا 
إلى توجهــــات مجلس الوزراء باعتباره 
مؤسســــة مســــتقلة ماليــــًا وإداريــــًا، 
وتمثــــل رؤية الديــــوان الختصاصاته 
وتنظيمــــه،  ومرجعياتــــه  ومهامــــه 
وضمان حياديته واســــتقالله، وصواًل 
إلى بناء وتطوير الديوان وفقًا لبرنامج 
الحكومة: بناء مؤسسات الدولة وإنهاء 
االحتــــالل، وبمــــا ينهي الجــــدل حول 

تنظيمه واختصاصاته ومرجعيته. 

البرغوثي: أسئلة ملحة 
برسم اإلجابة

بـــدوره، رأى البرغوثـــي أن الخطـــة 
القطاعية لقطاع العـــدل ال تعبر عن 
رؤى  المـــدارس الفكريـــة والفئـــات 
التي ينبغي  والرغبة  المصلحة،  ذات 
أن تشارك للتوافق على الخطة التي 
تخرج عن طرح سياسي وفكري واحد،  
دون مشـــاركة الفئـــات السياســـية 
واالجتماعية، في ظل استمرار إلحاح 
الســـؤال عن وجود تخطيط يســـتند 
إلى  والمســـتندة  االحتياجـــات  إلى 

دراسات للجدوى واالحتياجات. 
وقدر أن طريقة صياغة التشريعات 
بأخذهـــا عـــن قوانيـــن دول أخـــرى 
بطريقـــة غيـــر صحيحـــة حملت في 
ثناياهـــا إمكانية عـــدم القدرة على 

القوانيـــن، وتضاربها  تنفيذ هـــذه 
غيـــر  وتناقضهـــا كونهـــا خليطـــًا 
منســـجم من أكثر من قانـــون، مبينًا 
أن المشـــكلة في الديوان تكمن في 
صب االهتمام على الجانب الوظيفي، 
وتحقيق مصالح الموظف على حساب 
األداء، الفتًا إلـــى أن موظفي الديوان 
يتلقون رواتب توازي رواتب القضاة 
والنيابـــة العامة مضافـــًا إليها %15 

أخرى بدل عمل إداري. 
وأكد عضو المجلس التشريعي عن 
كتلة فتح البرلمانية النائب جمال أبو 
الرب، ضـــرورة تحويل ديوان الفتوى 
والتشـــريع إلى هيئة مســـتقلة غير 
مؤطرة ضمـــن وزارة العـــدل، ومنحه 
االمتيـــازات واالحتياجـــات الالزمـــة 
المطلوب،  بالزخـــم  بـــدوره  للقيـــام 
وتحقيق أهدافـــه للخروج من الوضع 
بتحويلـــه  يهـــدد  والـــذي  القائـــم 
إلـــى مجـــرد اســـم دون صالحيات أو 

اختصاصات فعلية. 
وأثـــار رئيـــس األرشـــيف الوطني 
القرارات  د. محمد بحيـــص مســـألة 
بقوانيـــن، مشـــددًا على ضـــرورة أن 
يضطلـــع الديوان بـــدوره في توحيد 
وتحقيـــق  الوطنيـــة،  التشـــريعات 
االنســـجام بمـــا يتيح للمؤسســـات 
العمل بسالســـة وفـــي بيئة صحية 
وقانونيـــة، والمواءمة مـــع القوانين 

الدولية. 
الشـــؤون  عـــام  مديـــر  وحـــذرت 
القانونية بوزارة العمل بثينة سالم، 
في مداخلتهـــا، من مغبـــة وعواقب 
البقاء أسرى الوضع القائم، ومكبلين 
بالحالة التشـــريعية القائمة، مقدرة 
العامة األساسية  الحريات  أن ضمان 
وتلبيـــة االحتياجـــات تفـــرض على 
أصحاب المســـؤولية التدخل لتوفير 
"وهي  المالئمـــة،  القانونية  اآلليـــة 
غاية ملحة ينبغي تحقيقها بصرف 

النظر عن انقسام السلطات". 

المتحدثون في الندوة.


