
 

خبط مساءلة المسؤولين عن حالة التبو  ،الشفافية في العملية التشريعية بتعزيز مان يطالبأ
 نظمة التقاعدأالتشريعي التي حصلت في تعديالت 

بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء  2020لسنة  4القرار بقانون رقم بعد مطالعة كل من 
سنة ل 12م وتعديالته، وقرار بقانون رقم  2004لسنة  11م المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رق

وقف معداد ورقة صدد إ بوالذي كان أمان  .وتعديالته 2005لسنة  7بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم  2020
 لعاماحكامهما بالمال فورا بسبب مساس العديد من أ بإلغائهما السيد الرئيس لب فيهااطي   -ونشرها  بشأنهما

لهذين التشريعين لتحقيق  المنسبينتحايل من قبل بعض االشخاص  ما لمفهوم المساواة ووجود شبهةوخرقه
رئيس لغائهما من قبل السيد الأن يتم اإلعالن عن إ قبل -على حساب المصالح العامة غير مشروعةمكاسب 

 .فجر هذا اليوم

 :االعتبارعين خذين بآ

على  ضهأي قرار بقانون قبل عر  بإصدارنه لن يقوم مناسبة بأ في أكثر من السيد الرئيس أعلنهقد ما كان   -
سة خضاعها للدراالحكومة انها لن تنسب أية قرارات بقوانين قبل إ هعلنتأ  مجلس الوزراء لتنسيبه، وما

 هذين التشريعين تماما. األمر الذي غاب عنوالمشاورات المجتمعية، 

، جيد مروهو أ تشريعين المذكورين، وهو ما قامت به فعالمر الا ستتابع أنهبأ الحكومة يوم أمس هعلنتأ ما  -
 جراءات وكيف تمتوضيح كيف تمت تلك اإلبنهج الشفافية الحكومة  تواصلن أالشفافية تقتضي ن أال إ

ن خرى ومالقانونية األحكام تمرير األحكام القانونية التي أثارت الرأي العام ضمن بعض األالتحايل و 
 ستثنائيةي خالل هذه الفترة االمن المجتمعالسلم واأل أربكتالتي األحكام وتمريرها ل عن اقتراح تلك المسؤو 

 التي نعيشها.

دارة المؤسسات المعدل حول مسؤولية الحكومة في إ من القانون االساسي 69/9المادة عليه كدت أما  -
 ت تنظمه في أي تشريعامر الذي يجب احترامألوالهيئات العامة غير الوزارية بما في ذلك تعيين رؤسائها، ا

 هذه المؤسسات وعملية التعيين لرؤسائها.

واسعه حول  جراء مناقشات مجتمعيةرسمية وغير رسمية( إمان ولجهات أخرى ذات عالقة )سبق ألنه أ -
آت ورواتب أعضاء المجلس مكافن طرحت على قانون التقاعد الساري وقانون التعديالت التي سبق وأ

قرار ا على ضرورة عدم التسرع في إحينه تم التوافق المجتمعيوقد  ،والمحافظين وأعضاء الحكومة التشريعي



 

كثر تعقيدا تعتبر في الحالة الفلسطينية األنظمة التقاعد التي وخلق تعقيدات جديدة على أ تلك التعديالت
التأكيد عليه مان أ يعاودمر الذي األ التقاعد في دول العالم المختلفة. بأنظمةومساسا بمفهوم المساواة مقارنة 

زمة واألفي ظل حالة الطوارئ نظمة التقاعد على أتعديالت  ةأينه من غير المناسب طرح اليوم والذي يرى أ
 الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية.والوضع السياسي المالية 

مرير محاولة تبيواصل هذا التخبط التشريعي تكراره، )مذكرين وحتى ال  والدروس،  أخذا للعبرو وعليه، 
بالمال  مساسالنع وتعزيزا للنزاهة بمالتي تم اعتمادها في ظل الحكومة السابقة(، الوزراء رواتب الزيادة على 

ة مشروع سعى لتحقيق مكاسب غيرللشفافية ومساءلة من  ضماناو  ،العام وهدره وانتهاك الحق في المساواة
وحتى ال  رباك المجتمعي،ال  تسبب في حالةو ريعين حكام القانونية في هذين التشاألبعض تضمين من خالل 
 مانأن فإ ،ةسلبا على الثقة التي منحها المواطن الفلسطيني مؤخرا للقيادة والحكومة الفلسطيني يؤثر ذلك

  تي:يوصي ويدعو فورا الى اآل

رار أية م إقتال يأنقترح  ناإنفصول، ية وفق األلحين انتخاب مجلس تشريعي يتولى الصالحيات التشريع: أوالا 
 تمادفي اع علنته الحكومة الحاليةالذي أ نهج الجديد مجتمعية واسعة تعزز ال مشاوراتجراء تشريعات قبل إ

تشريع لى مفهوم "الإ وصوال على أوسع نطاقة يالمجتمعالمشاركة  ن تكون هذهأو  عمل دائمة كآليةالشفافية 
   الجيد".

لما  وفقا ااه المؤسسات والهيئات العامة غير الوزارية ورؤسائهن تتولى الحكومة مسؤوليتها كافة تج: أثانياا 
 . ساسي المعدلنص عليه القانون األ

 كورين.التشريعين المذ لغاءؤكد على إقرار بقانون ي بإصدارن يقوم السيد الرئيس وبصورة رسمية أ: ثالثاا 

التحايل  وكيف تميعين المذكورين عداد واقتراح التشر م من خاللها إ التي تاالجراءات ن يتم مراجعة أ: رابعاا 
 ل عنو ومن المسؤ  ،خرى تمرير األحكام القانونية التي أثارت الرأي العام ضمن بعض األحكام القانونية األو 

 رباكاإلو  الواسع التذمر المجتمعي مسببا حالة من الفترة االستثنائية وتمريرها في هذه حكامتلك األاقتراح 
فافية شعالن للجمهور الفلسطيني بكل . وأن يتم اإلالمقتضى القانوني بحقه التخاذ من المجتمعيللسلم واأل

 عن نتائج تلك المراجعة. 

 


