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يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للباحــث أحمــد عليــان إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشـــيبي وفريــق 
أمــان إلشــرافه ومراجـتــه وتحريــره له.

جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
ــة والســلك  ــة واألمني ــات والمؤسســات الـامــة المدني ــة المحــددة لرئاســة الهيئ ــزام بالمــدد القانوني 2021. مــدى االلت

الدبلوماســي. رام اللــه- فلســطين.

ــواردة فــي هــذا  إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المـلومــات ال
التقريــر، وال يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المـلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بـــد نشــره.
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الملخص التنفيذي

ــة ورؤســائها يحكمــه  ــة«؛ فتعيــن قــادة األجهــزة األمني ــة أو األمني ــات يف املؤسســات العامــة »املدني ــون التعيين ــم القان ينّظ
قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005، فيمــا جــاءت تعيينــات الســلك الدبلوماســي يف قانــون 
رقــم )13( لســنة 2005، والــذي جــاء فيــه أّن تعيــن الســفير وتســميته ونقلــه وإعادتــه للمقــر يكــون بقــراٍر مــن الرئيــس بنــاًء 

علــى تنســيب الوزيــر.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى رصــد وتشــخيص وحتليــل مــدى االلتــزام باملــدد احملــددة قانونــاً لَشــْغِل مناصب رؤســاء املؤسســات 
والهيئــات العامــة غيــر الوزاريــة واحملافظــن واملؤسســات األمنيــة واملناصــب العليــا يف الســلك الدبلوماســي )الســفراء(، 
ــون بشــأن هــذه  ــزام بأحــكام القان ــر عــدم االلت ــا، ومــدى تأثي ــي له ــك مــن خــال فحــص الواقــع املؤسســاتي والقانون وذل
الهيئــات علــى مــدى نزاهــة احلكــم، وبالتالــي فــإّن هــذا التقريــر ال يســتهدف تقييــم أداء أّي مؤسســة عامــة أو أداء 

مســؤوليها، بقــدر مــا يهــدف إلــى فحــص مــدى االلتــزام واالحتــرام لســيادة القانــون ونزاهــة احلكــم.
ــر قــد  ــات واملؤسســات محــل الدراســة يف هــذا التقري ــة الناظمــة لعمــل الهيئ ــج الفحــص أّن األطــر القانوني أظهــرت نتائ
اختلفــت مــن حيــث إيــراد نصــوص قانونيــة لتحديــد فتــرة رئاســة هــذه الهيئــات أو املؤسســات وبــن مــدى القابليــة القانونيــة 

لتجديــد هــذه املــدد واآلجــال الزمنيــة.
وأظهــرت نتائــج البحــث وجــود )72( هيئــة أو مؤسســة عامــة غيــر وزرايــة تعمــل يف فلســطن وأّن )15( هيئــة/ مؤسســة منهــا 
أوردت نصوصــاً قانونيــة لتحديــد الفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب رئيــس الهيئــة، فيمــا تبــن وجــود )8( هيئــات أو مؤسســات 
عامــة غيــر وزاريــة حــددت املــدة الزمنيــة لَشــْغْل منصــب املديــر التنفيــذي/ املديــر العــام، هــذا وأظهــرت النتائــج وجــود 
اختافــات يف تبعيــة هــذه الهيئــات واملؤسســات، فيمــا تبــّن وجــود اختافــات بــن آليــات التعيــن التــي تبــّن أّنهــا تصــدر 

مــن جهــات إداريــة مختلفــة جــاء بعضهــا بشــكل مخالــف للقانــون األساســي.
كمــا أظهــرت النتائــج اخلاصــة بالســلك الدبلوماســي وجــود )111( منصــب ســفير/ رئيــس بعثــة دبلوماســية، ومــن اجلديــر 
باملاحظــة يف هــذا املقــام أّن التــزام العاملــن بالســلك الدبلوماســي )الســفراء( باملــدد القانونيــة الــواردة يف قانــون الســلك 
الدبلوماســي جــاء متباينــاً بــن االلتــزام املطلــق باملــدد واآلجــال القانونيــة وبــن املخالفــة الصريحــة ألحــكام القانــون، وعــدم 

تنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
ــا ورد  ــل احملافظــن ومــدة َشــْغِل منصــب احملافــظ، وعلــى خــاف م ــك أورد التقريــر اإلطــار القانونــي الناظــم لعم كذل
يف قانــون الســلك الدبلوماســي وبعــض التشــريعات املنّظمــة لعمــل الهيئــات واملؤسســات العامــة جــاء اإلطــار القانونــي 

ــة للمحافظــن. ــد اآلجــال القانوني ــة لتحدي ــة نصــوص قانوني ــن أّي ــاً م للمحافظــن خالي
ومــن زاويــة قانونيــة تكميليــة يوجــد عــدد مــن التشــريعات اخلاصــة والعامــة التــي حتكــم عمــل قــوى األمــن الفلســطينية، 
حيــث أظهــرت نتائــج البحــث أّن هــذه التشــريعات أوردت شــرائط قانونيــة لتحديــد اآلجــال واملــدد القانونيــة لتوّلــي رئاســة 
هــذه الهيئــات يف حــن أظهــرت نتائــج التحليــل وجــود )8( قــوى أمنيــة فلســطينية، فيمــا أظهــرت املمارســة الفعليــة لعــدد 
مــن رؤســاء قــوى األمــن انتهــاكاً فاضحــاً لكافــة التشــريعات الناظمــة لعمــل املؤسســات األمنيــة، حيــث تبــّن وجــود مخالفــات 

قانونيــة جســمية وصريحــة ألحــكام القانــون.
وَخلـُـص التقريــر إلــى عــدد مــن التوصيــات لعــدد مــن اجلهــات ذات العاقــة، ففيمــا يتعلــق برؤســاء الهيئــات/ املؤسســات 
العامــة املدنيــة أوصــى التقريــر بإعــادة هيكلــة املؤسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة وفــق سياســات واضحــة مــن حيــث 
تعيــن رؤســاء الهيئــات واملســؤولن التنفيذيــن، ومبــا يتفــق مــع أحــكام القانــون األساســي املعــدل، وتعيــن رؤســاء الهيئــات 
احلكوميــة غيــر الوزاريــة بإلغــاء توّلــي الــوزراء يف رئاســة مجالــس هــذه املؤسســات والهيئــات وذلــك ملنــع املديــر التنفيــذي 

مــن احلصــول علــى ســلطات واســعة النشــغاالت الــوزراء املتعــددة.
إضافــة إلــى إحلــاق كافــة املؤسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة مبجلــس الــوزراء وذلــك تطبيقــاً ألحــكام القانــون األساســي 
ومنعــاً لتفــّرد وســيطرة الرئيــس الفلســطيني علــى مفاصــل النظــام السياســي، ومراجعــة القوانــن الناظمــة لعمل املؤسســات 
والهيئــات غيــر الوزاريــة التــي تتعــارض مــع املــادة )69( مــن القانــون األساســي، اخلاصــة بــإدارة وتعيــن رؤســاء املؤسســات 
العامــة وتصويبهــا مبــا يتــواءم مــع القانــون األساســي، إذ يتوجــب علــى مجلــس الــوزراء الفلســطيني إعــادة هيكلــة املؤسســات 
العامــة غيــر الوزاريــة علــى أن تكــون تبعيــة ومرجعيــة هــذه املؤسســات ملجلــس الــوزراء الفلســطيني دون غيــره، وذلــك 
تطبيقــاً ألحــكام القانــون األساســي الفلســطيني. فضــًا عــن ضــرورة مراجعــة القوانــن التــي تتعلــق بالهيئــات واملؤسســات 
غيــر الوزاريــة، وإضافــة وإيــراد قواعــد قانونيــة حتــدد املــدد واآلجــال القانونيــة لَشــْغل منصــب رئيــس املؤسســة/ الهيئــة، 
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وحتديــد املــدد القانونيــة لتولــي منصــب املديــر التنفيــذي/ املديــر العــام، للهيئــات واملؤسســات العامــة املدنيــة.
أمــا فيمــا يتعلــق برؤســاء البعثــات الدبلوماســية )الســفراء(؛ فيتوجــب علــى الســيد الرئيــس محمــود عبــاس ووزيــر 
اخلارجيــة واملغتربــن تصويــب الوضــع القانونــي لرؤســاء البعثــات الدبلوماســية الذيــن جتــاوزوا املــدة القانونيــة يف الدولــة 
الواحــدة، وإعــادة الســفراء الذيــن جتــاوزت مــدة عملهــم عشــر ســنوات يف اخلــارج إلــى املقــر )وزارة اخلارجيــة واملغتربــن(.
وفيمــا يتعلــق باحملافظــن أوصــى التقريــر بإعــداد قانــون خــاص ينظــم عمــل احملافظــن ويحــدد االختصاصــات واملهــام 
وشــروط التعيــن واإلعفــاء للمحافــظ، إضافــة إلــى حتديــد املــدة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب احملافــظ يف احملافظــة الواحــدة.
وأوصــى التقريــر فيمــا يتعلــق برؤســاء قــوى األمــن مبراجعــة قانــون الضابطــة اجلمركيــة، وإيــراد نصــوص قانونيــة حتــدد 
فتــرة َشــْغِل منصــب مديــر عــام الضابطــة اجلمركيــة، إلــى جانــب مراجعــة قانــون الدفــاع املدنــي، وإضافــة نصــوص قانونيــة 
حتــدد فتــرة َشــْغِل منصــب مديــر عــام الدفــاع املدنــي الفلســطيني، قياســاً علــى القوانــن الناظمــة لعمــل املؤسســات األمنيــة. 
كمــا أوصــى التقريــر رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بإنهــاء خدمــة رئيــس جهــاز املخابــرات العامــة ورئيــس جهــاز 
ــي. فضــًا  ــن الوقائ ــة واألم ــرات العام ــة للمخاب ــن الناظم ــا يف القوان ــدد املنصــوص عليه ــا امل ــي لتجازوهم ــن الوقائ األم
عــن إعــداد قانــون خــاص ينّظــم عمــل الهيئــات التــي تقــدم الدعــم واملســاندة لألجهــزة األمنيــة علــى أن تكــون تبعيــة هــذه 

الهيئــات لوزيــر الداخليــة، وأن يتــم إيــراد نصــوص قانونيــة حتــدد املــدة والفتــرة الزمنيــة لِشــْغِل منصــب رئيــس الهيئــة.
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المقدمة

يعــّد القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل لســنة 2003 املرجــع القانونــي والدســتوري لنظــام احلكــم يف فلســطن، 
إذ يعتبــر اإلطــار احملــدد لطبيعيــة وشــكل نظــام احلكــم، وحــدد األســس التــي مت مبوجبهــا الفصــل بــن الســلطات، 
ــه،  ــادة )69( من ــات امل ــون يف طي ــة، فيمــا نــص القان ــة، والقضائي ــاث التشــريعية، والتنفيذي واختصاصــات الســلطات الث
علــى انعقــاد االختصــاص ملجلــس الــوزراء الفلســطيني يف إنشــاء وإلغــاء الهيئــات واملؤسســات والســلطات ومــا يف حكمهــا 
مــن وحــدات اجلهــاز اإلداري التــي يشــملها اجلهــاز التنفيــذي التابــع للحكومــة، وتعيــن رؤســاء هــذه الهيئــات واإلشــراف 
عليهــا شــريطة أن تنظــم كلٌّ مــن هــذه املؤسســات بقانــون، وعلــى الرغــم مــن الوضــوح الدســتوري لتبعيــة املؤسســات العامــة 
التنفيذيــة ملجلــس الــوزراء إمــا مــن خــال إحلاقهــا مبجلــس الــوزراء مباشــرة أو بوزيــر الــوزارة األقــرب لطبيعيــة عملهــا، إال 

أن العديــد مــن املؤسســات يف الواقــع العملــي ال تتبــع مجلــس الــوزراء.
ينّظــم القانــون التعيينــات يف املؤسســات العامــة املدنيــة واألمنيــة، فتعيــن قــادة األجهــزة األمنيــة ورؤســائها يحكمــه قانــون 
اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005، فيمــا جــاءت تعيينــات الســلك الدبلوماســي يف قانــون رقــم 
)13( لســنة 2005، والــذي جــاء فيــه أّن تعيــن الســفير وتســميته ونقلــه وإعادتــه للمقــر يكــون بقــرار مــن الرئيــس بنــاًء علــى 

تنســيب الوزيــر.
يهــدف التقريــر إلــى رصــد وتشــخيص وحتليــل مــدى االلتــزام باملــدد احملــددة قانونــاً لشــغل مناصــب رؤســاء املؤسســات 
والهيئــات العامــة غيــر الوزاريــة واحملافظــن واملؤسســات األمنيــة واملناصــب العليــا يف الســلك الدبلوماســي )الســفراء(، 
ــون بشــأن هــذه  ــزام بأحــكام القان ــر عــدم االلت ــا، ومــدى تأثي ــي له ــك مــن خــال فحــص الواقــع املؤسســاتي والقانون وذل
الهيئــات علــى مــدى نزاهــة احلكــم، وبالتالــي فــإّن هــذا التقريــر ال يســتهدف تقييــم أداء أّي مؤسســة عامــة أو أداء 

ــون ونزاهــة احلكــم. ــرام لســيادة القان ــزام واالحت ــى فحــص مــدى االلت مســؤوليها، بقــدر مــا يهــدف إل

يعتمــد التقريــر علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، ونظــراً لغيــاب قائمــة رســمية حتــدد كافــة أطــر هــذا التقريــر، فقــد قــام 
الباحــث بإحصــاء كافــة احملافظــن وكافــة املؤسســات املدنيــة واألمنيــة والســفارات والبعثــات الدبلوماســية الفلســطينية، 
وذلــك مــن خــال مراجعــة التشــريعات الناظمــة لعملهــا )قوانــن، ومراســيم رئاســية، وأنظمــة، وقــرارات..( ومــن األدوات 

التــي ستســتخدم إلعــداد التقريــر:
· فحص التشريعات والقرارات وبيان املدد واآلجال القانونية املتعلقة باملؤسسات والهيئات محل الدراسة.	
· رصــد وحتديــد املــدد الزمنيــة التــي قضاهــا )عمليــاً( رؤســاء املؤسســات العامــة األمنيــة واملدنيــة والســفراء 	

العاملــون يف الســلك الدبلوماســي.
· مراجعة األدبيات السابقة ذات العاقة.	
· إجراء املقابات مع اجلهات ذات العاقة عند احلاجة.	
· إجراء بعض املقابات مع اخلبراء يف هذا املجال.	
· فحص املواقع اإللكترونية والتقارير املنشورة.	
· إعداد مسودة أولى تتم مناقشتها يف اجتماع يعقده ائتاف أمان لذوي اخلبرة والعاقة ألخذ املاحظات.	
· إعداد النسخة النهائية من التقرير.	

حتقيقــاً ألهــداف التقريــر، وانســجاماً مــع املنهجيــة املعتمــدة، فســيتم تقســيم التقريــر إلــى ســتة فصــول رئيســية، حيــث 
ســيخصص الفصــل األول ملفهــوم الوظيفــة العامــة يف التشــريع الفلســطيني، بينمــا ســيخصص الفصــل الثانــي الســتعراض 
االلتــزام بأحــكام قانــون الســلك الدبلوماســي اخلاصــة بفتــرة تعيــن الســفراء، وســيخصص الفصــل الثالــث الســتعراض 
الواقــع القانونــي للمحافظــن، فيمــا ســيخصص الفصــل الرابــع واخلامــس لبيــان مــدى االلتــزام باملــدد واآلجــال القانونيــة 
اخلاصــة برؤســاء األجهــزة األمنيــة واملؤسســات العامــة املدنية، وســيخصص الفصل الســادس واألخير للنتائــج والتوصيات، 
وبالنظــر إلــى العــدد الكبيــر للمؤسســات والهيئــات محــل الدراســة واالعتمــاد علــى املنهــج الوصفــي التشــخيصي، فســيتم 
اإلحالــة إلــى ماحــق لبيــان األســانيد القانونيــة بالتعيينــات يف كافــة املؤسســات والهيئــات محــل الدراســة يف هــذا التقريــر. 
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الوظيفة العامة في التشريع الفلسطيني 

تعلــق مفهــوم الوظيفــة العامــة مبفهــوم الدولــة احلديثــة النــاجت عــن زيــادة واجباتهــا وتنــّوع اخلدمــات التــي تقّدمهــا ألفــراد 
ــق  ــة لتحقي ــا، فاملوّظفــون أداة وعناصــر الدول ــزاول نشــاطها الضبطــي أو املرفقــي بواســطة موّظفيه ــة ت املجتمــع، فالدول
ــذي  ــق الشــخص الطبيعــي ال ــؤدي رســالته إاّل عــن طري ــه ال ميكــن أن ي ــوي بطبيعت ــا العامــة، وألّن الشــخص املعن أهدافه
يعبــر عــن إرادتــه، ويتمثــل هــذا الشــخص باملوظــف العــام، الــذي ميثــل الدولــة ويتصــرف باســمها، فالوظيفــة العامــة خدمــة 
وطنيــة تنيــط بالعاملــن بهــا مجموعــة مــن الواجبــات يتحملهــا املوظــف، ويترتــب علــى مخالفتهــا قيــام املســؤولية التأديبيــة 
ــى  ــازات. وعل ــه الوظيفــة مــن حقــوق وامتي ــه ل ــراً ملــا تكفل ــاً، وذلــك نظي ــة أحيان ــة واملدني إلــى جانــب املســؤوليتن اجلزائي
املســتوى الفلســطيني تقلــدت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مســؤولياتها يف ظــل ظــروف بالغــة الصعوبــة والتعقيــد، مقارنــة 
بــأّي مؤسســة حاكمــة يف دولــة أخــرى يف حالــة مــا بعــد الصــراع، وكان املتوقــع مــن الســلطة يف ظــل تلــك الظــروف الصعبــة 
واالســتثنائية أن تبنــي مؤسســات عامــة قــادرة علــى تعزيــز حكــم صالــح ونظــام سياســي دميقراطــي ومجتمــع مدنــي قائــم 
علــى التعدديــة السياســية واقتصــاد الســوق احلــر، ومــع نهايــة الفتــرة االنتقاليــة التــي حــددت بخمــس ســنوات منــذ توقيــع 
اتفــاق أوســلو يف العــام 1993م، كانــت الســلطة مســؤولة مباشــرة عــن الشــؤون املدنيــة لــــ95٪ مــن الفلســطينين باســتثناء 
مــن يعيشــون يف القــدس احملتلــة، وبــدأت الســلطة الفلســطينية ببنــاء جهــاز حكومــي يتكــون مــن موظفــن يف القطاعــن 

املدنــي والعســكري منــذ العــام 1996م وحتــى يومنــا هــذا1.

وعلــى إثــر ذلــك أورد املشــّرع الفلســطيني بالقانــون األساســي، مبــدأ يتعلــق بالوظيفــة العامــة، حيــث نــص يف املــادة )4/26( 
مــن القانــون علــى أّن: »للفلســطينين حــق املشــاركة يف احليــاة السياســية أفــراداً وجماعــات ولهــم علــى وجــه اخلصــوص 
احلقــوق اآلتيــة: 4- تقلّــد املناصــب والوظائــف العامــة علــى قاعــدة تكافــؤ الفــرص«، فيمــا عــّرف قانــون اخلدمــة املدنيــة 
ــة مختصــة  ــا جه ــي توكله ــام الت ــا: »مجموعــة امله ــادة )1( بأّنه ــة يف امل ــة العام ــدل لســنة 1998م2، الوظيف الفلســطيني املع
ــق بهــا مــن  ــة، ومــا يتعل ــون، أو أّي تشــريع آخــر، أو تعليمــات أو قــرارات إداري ــام بهــا، مبقتضــى هــذا القان للموظــف للقي
ــون  صاحيــات، ومــا يترتــب عليهــا مــن مســؤوليات«. وعــّرف املشــّرع الفلســطيني املوظــف العــام يف املــادة )1( مــن القان
أّنــه »الشــخص املعــّن بقــرار مــن جهــة مختصــة لشــغل وظيفــة مدرجــة يف نظــام تشــكيات الوظائــف املدنيــة علــى موازنــة 
إحــدى الدوائــر احلكوميــة، أّيــاً كانــت طبيعــة تلــك الوظيفــة أو مســماها«. هــذا وأخــذ املشــّرع الفلســطيني بطريقتــْن 
الختيــار املوظــف همــا: التكليــف واملســابقة، حيــث منــح القانــون األساســي الفلســطيني يف املــادة )107(3 رئيــس الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية صاحيــة اختيــار وتعيــن عــدٍد مــن رؤســاء الدوائــر العليــا، منهــا رئيــس ديــوان الرقابــة املاليــة 
ــة تعيــن رئيــس  ــادة )2/6( صاحي ــة املعــدل لســنة 1998 يف امل ــون اخلدمــة املدني ــام، ومنحــه قان ــب الع ــة، والنائ واإلداري
ديــوان املوظفــن العــام، كمــا منحــت املــواد )17،16،15( مــن ذات القانــون رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية حريــة اختيــار 
وتعيــن رؤســاء الدوائــر احلكوميــة، والــوكاء واملــدراء العامــن، وذلــك بعــد تنســيب مــن مجلــس الــوزراء ومصادقــة املجلــس 
التشــريعي، فيمــا تضّمــن قانــون اخلدمــة املدنيــة املعــدل طريقــة املســابقة4 كوســيلة الختيــار مــن يشــغل الوظائــف العامــة.

ويف ذات االطــار اإلداري وفيمــا يتعلــق بتعريــف املؤسســات العامــة يف النظــام القانونــي الفلســطيني الــذي يشــوبه الغمــوض 
ــّدم التعريــف مبــا  والضبابيــة الناجتــة عــن عــدم وجــود تعريــف موّحــد للمؤسســة العامــة يف التشــريعات العامــة حيــث ُق
ــوازم العامــة، واملوازنــة العامــة، واخلدمــة  يتــاءم وأهــداف القانــون الــواردة فيــه كمــا هــو يف قوانــن )ســلطة النقــد، والل
املدنيــة(، وعلــى الرغــم مــن أّن اســتخدام مصطلــح »مؤسســات غيــر وزاريــة تنفيذيــة« التابعــة للســلطة التنفيذيــة هــو الشــائع 
علــى املســتوى الرســمي للداللــة علــى املؤسســات العامــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة، إاّل أّن القانــون األساســي أشــار إلــى 
عــدٍد مــن هــذه املؤسســات العامــة والتــي ال تتبــع أو تخضــع للســلطة التنفيذيــة مثــل ســلطة النقــد، والهيئــة املســتقلة حلقــوق 
األنســان، واحملكمــة الدســتورية5، ويف مســعى لوضــع تعريــف للمؤسســات العامــة اتفــق الفقــه اإلداري علــى تعريــف هــذه 

1 أبــو عامــر، خالــد جهــاد خالــد )2018(، أثــر املوازنــة العامــة كوســيط للعاقــة بــن املســاعدات ودخــل موظفــي الســلطة الفلســطينية للفتــرة )1996-2018(، رســالة ماجســتير، اجلامعــة اإلســامية، غــزة، فلســطن، 
ص 25.

2  منشور يف العدد )24(، الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ، 1998/07/01، منشورات املقتفي.

3   أنظر املادة )107(: يعن النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء على تنسيب من املجلس األعلى للقضاء.

4   تعلــن الدوائــر احلكوميــة عــن الوظائــف اخلاليــة بهــا التــي يكــون التعيــن فيهــا بقــرار مــن اجلهــة املختصــة خــال أســبوعن مــن خلوهــا يف صحيفتــن يوميتــن علــى األقــل ويتضمــن اإلعــان البيانــات املتعلقــة 
بالوظيفــة وشــروط شــغلها ويشــعر الديــوان بذلــك، انظــر املــواد مــن )19( وحتــى )25(، مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة.

5  االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(.2012. النزاهــة والشــفافية يف إجــراءات تعيــن املناصــب العليــا يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، اجلــزء الثانــي )تعيــن رؤســاء املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة 
التنفيذيــة(. رام اهلل – فلســطن.
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املؤسســات علــى أّنهــا: »منّظمــة إداريــة عامــة تتمتــع بالشــخصية القانونيــة واملعنويــة العامــة وكذلــك تتمتــع باالســتقال 
املالــي واإلداري وترتبــط بالســلطات اإلداريــة املركزيــة املختصــة بعاقــة )رابطــة( التبعيــة واخلضــوع للرقابــة اإلداريــة 
وهــي تــدار باألســلوب اإلداري الامركــزي لتحقيــق أهــداف محــددة يف نظامهــا القانونــي«، وإلــى جانــب اإلدارات املركزيــة 
)الــوزارات( تنشــئ الســلطة التنفيذيــة يف الدولــة مؤسســات عامــة، كشــكل مــن أشــكال الامركزيــة اإلداريــة، وكصــورة مــن 

صــور إدارة املرافــق العامــة. 

وعلــى الصعيــد الفلســطيني، مت إنشــاء عشــرات املؤسســات والهيئــات العامــة غيــر الوزاريــة إلــى جانــب الــوزارات الرســمية، 
ــي واإلداري،  ــا، ومركزهــا املال ــا وصاحياته ــا تتضمــن الهــدف مــن إنشــائها ومهامه ــت تشــريعات خاصــة به ــث وضع حي
وتبعيتهــا وآليــات اإلشــراف والرقابــة عليهــا، غيــر أّن بعــض هــذه املؤسســات نشــأت فقــط مبوجــب مرســوم أو قــرار رئاســي 
بإنشــائها وامتيــازات مــن يتولــى قيادتهــا، وقــد خلــق عــدم حتديــد الهــدف مــن إنشــائها ومهامهــا واختصاصاتهــا وتبعيتهــا 
حالــة مــن التضــارب والتداخــل يف الصاحيــات واملهــام مــع مؤسســات أخــرى قائمــة؛ فعــدم وضــوح تبعيتهــا أضعــف 
مجــال مســاءلتها والرقابــة عليهــا، أمــا يف مجــال إدارتهــا املاليــة، فقــد نشــأت حتديــات كبيــرة بســبب عــدم وضــوح مفهــوم 
اســتقالها املالــي، حيــث انتهــز البعــض ذلــك مــن أجــل احلصــول علــى امتيــازات ورواتــب ال تتناســب مــع معــدالت األجــور 
ــي  ــذي يعان ــى هــذه املواقــع، يف الوقــت ال ــراً للتنافــس عل ــذي دفــع عــدداً كبي ــة، األمــر ال والرواتــب يف املؤسســات الوزاري
فيــه الوضــع الفلســطيني مــن أزمــة ماليــة واقتصاديــة حــادة بســبب االحتــال اإلســرائيلي، الــذي يقــوم بقرصنــة األمــوال 

الفلســطينية، والتحكــم باملــوارد الفلســطينية والســيطرة عليهــا واســتغالها لصاحلــه6.
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عهــدت منظمــة التحريــر الفلســطينية بعــد انتزاعهــا حــق متثيــل الشــعب الفلســطيني بعــد عــام 1973 إلــى ممثلــي مكاتبهــا 
ــد إعــان  ــدول. وبع ــل هــذه ال ــن قب ــا م ــراف به ــل واالعت ــة ومســتوى التمثي ــاً لصيغ ــا وفق ــم بتمثيله ــف دول العال يف مختل
االســتقال الفلســطيني يف عــام 1988 وتعيــن الرئيــس ياســر عرفــات رئيســاً لدولــة فلســطن والســيد فــاروق القدومــي 
وزيــراً خلارجيتهــا، والحقــاً لذلــك وبعــد إبــرام اتفــاق أوســلو واالعتــراف املتبــادل بــن املنظمــة وإســرائيل ونشــوء الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية وانتخــاب املجلــس التشــريعي الفلســطيني يف عــام 1996، أقــّر املجلــس التشــريعي يف جلســته املنعقــدة 
بتاريــخ 2005/8/25، قانــون الســلك الدبلوماســي رقــم )13( لســنة 2005، وجــرى نشــر الائحــة التنفيذيــة7 لقانــون الســلك 
الدبلوماســي يف العــدد اخلامــس والســتن مــن الوقائــع الفلســطينية الصــادر بتاريــخ 2006/6/14، كل ذلــك بهــدف حتديــد 

القواعــد واألحــكام التــي ســيتم مبوجبهــا التعامــل مــع التعيــن والترقيــة يف الســلك الدبلوماســي8.

)1( شروط التعيين في الوظائف الدبلوماسية

وفقــاً ألحــكام املــادة )11( مــن القانــون يشــترط فيمــن يتقــدم للعمــل بوظيفــة مــن وظائــف الســلك الدبلوماســي مــا يلــي: »أن 
يكــون فلســطينياً متمّتعــاً باألهليــة الكاملــة، وأن يكــون حاصــًا علــى الدرجــة اجلامعيــة األولــى علــى األقــل، وأن يتــم تعيينــه 
وفقــاً ملســابقة عامــة جتريهــا الــوزارة الختيــار موظفــي الســلك ويتــم االختيــار مــن قبــل جلنــة متخصصــة يتــم تشــكليها لهــذا 
الغــرض وأن يكــون حســن الســمعة والســلوك، وأاّل يكــون محكومــاً بعقوبــة يف جنايــة أو جنحــة مخلـّـة بالشــرف أو األمانــة، 

ويفّضــل أن يتقــن اللغــة اإلجنليزيــة أو اللغــة الفرنســية«.

)2( َشْغُل الوظائف الدبلوماسية

بالرجــوع ألحــكام قانــون الســلك الدبلوماســي وحتديــداً املــادة )3/3( منــه، يتضــح أّن مــن بــن مهــام وزارة اخلارجيــة 
اإلشــراف علــى جميــع البعثــات سياســياً وإداريــاً وماليــاً، مبــا يف ذلــك التعيينــات والتنقــات وفقــاً للقانــون9، حيــث تشــكل 
الــوزارة مــن قبــل الوزيــر جلنــة تســمى »جلنــة موظفــي الســلك« تنــاط بهــا صاحيــة النظر يف مشــروعات األنظمــة والقواعد 
اخلاصــة بالعمــل الدبلوماســي، والنظــر يف التعيينــات والترقيــات والنقــل والنــدب ملوظفــي الســلك، وتقييــم موظفــي الســلك 
ووضــع املعاييــر لذلــك علــى أن ترفــع اللجنــة توصياتهــا للوزيــر التخــاذ املقتضــى، ويتــم وفقــاً ألحــكام املادتــن )7،8( مــن 
ــى تنســيب مــن  ــاًء عل ــه للمقــر بقــرار مــن الرئيــس بن ــه وإعادت ــون الســلك الدبلوماســي تعيــن الســفير وتســميته ونقل قان

الوزيــر، أمــا باقــي موظفــي الســلك فيجــري تعيينهــم أو نقلهــم أو إعادتهــم للمقــر بقــراٍر مــن الوزيــر.

)3( طريقة نشر قرارات تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية                       

بعــد االّطــاع علــى الواقــع القانونــي اخلــاص بالبعثــات الدبلوماســية/ الســفارات الفلســطينية ومراجعــة القــرارات الصادرة 
بالشــأن الدبلوماســي واملتعلقــة بالتعيــن والنقــل واملنشــورة يف اجلريــدة الرســمية )الوقائــع(، ومراجعــة املوقــع اإللكترونــي 
ــوك اخلــاص  ــة اخلاصــة بالســفارات الفلســطينية وصفحــات الفيــس ب ــة واملغتربــن، واملواقــع اإللكتروني ــوزارة اخلارجي ل
بهــا، تبــّن أّن عــدد الســفراء الذيــن صــدر قــرار بتعيينهــم ونقلهــم ومت نشــر القــرار يف اجلريــدة الرســمية بلــغ )44( قــراراً 
وجــاءت هــذه القــرارات موّزعــة مــا بــن عــام )2005( وحتــى عــام )2019(، يف حــن بلــغ عــدد الســفراء الذيــن لــم ينشــر 
ــرارات مــن خــال وســائل  ــى هــذه الق ــراراً، ومت االســتدالل عل ــدة الرســمية )67( ق ــم يف اجلري ــم و/أو نقله ــرار تعيينه ق

اإلعــام الفلســطينية10، وجــاءت علــى النحــو التالــي:

1



مدى االلتزام باملدد القانونية احملددة

11

ــة  ــى القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطني - القــرارات الرئاســية املنشــورة يف جريــدة الوقائــع: بعــد االّطــاع عل
الفلســطينية املتعلّقــة بالوظائــف الدبلوماســية )التعيــن/ النقــل(، واملنشــورة يف الوقائــع الفلســطينية بلــغ عــدد القــرارات 
املنشــورة واملتعلقــة بتعيــن الســفراء واالنتقــاالت بــن الــكادر الدبلوماســي، )44( قــراراً رئاســياً، جــاءت كمــا هــو مشــار إليــه 

يف اجلــدول رقــم 1.

جدول رقم )1( القرارات الرئاسية املنشورة جريدة الوقائع

الدولة الرقم
المضيفة

العدد القرار الرئاسياسم السفير
بالوقائع 

الفلسطينية

سنة 
التعيين

السنة 
الحالية

فترة َشْغل 
المنصب/سنة

القرار رقم 101 لسنة محمد طلب عمرونيكارغوا1
2016

122201620215

جمهورية 2
السلفادور

مروان إسماعيل عامر 
جبريل

القرار رقم 40 لسنة 
2018

142201820213

القرار رقم 129 لسنة عزت صالح عبد الهادياستراليا3
2005

632005202116

جمهورية 4
تنزانيا 

االتحادية

حمدي منصور حمدي 
أبو علي

القرار رقم 77 لسنة 
2018

146201820213

جمهورية 5
كازاخستان

منتصر فؤاد عبد الرحمن 
أبو زايد

القرار رقم 48 لسنة 
2015

113201520216

القرار رقم 103 لسنة صفوت إبراهيم ابريغيثالسنغال6
2016

122201620215

جمهورية 7
سريالنكا 

الديمقراطية 
االشتراكية

زهير محمد حمد الله 
دار زيد

القرار رقم 29 لسنة 
2014

107201420217

الجمهورية 8
البولندية

محمود يوسف محمد 
خليفه

القرار رقم 13 لسنة 
2018

140201820213

المملكة 9
األردنية 
الهاشمية

القرار رقم 8 لسنة عطا الله خيري
2006

632006202115

جمهورية 10
كولومبيا

القرار رقم 59 لسنة رؤوف نجيب المالكي
2015

113201520216
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جمهورية 11
منغوليا

خالد محمود محمد 
ميعاري

القرار رقم 116 لسنة 
2015

116201520216

الجمهورية 12
الجزائرية 

الديمقراطية 
الشعبية

القرار رقم 12 لسنة أمين رمزي مقبول
2019

153201920212

جامعة الدول 13
العربية

مهند عبد الكريم 
العكلوك

القرار رقم 20 لسنة 
2018

140201820213

موسى عامر عودة/ إسبانيا14
كفاح عودة

القرار رقم 164 لسنة 
2005

632005202116

القرار رقم 75 لسنة صالح عبد الشافيالنمسا15
2013

103201320218

الجمهورية 16
اإلسالمية 
الموريتانية

ماجد محمد عبد الفتاح 
هديب

القرار رقم 110 لسنة 
2018

149201820213

منير يوسف خليل اليونسكو17
انسطاس

القرار رقم 92 لسنة 
2017

138201720214

القرار رقم 148 لسنة الياس وديع صنبر
2005

632005202116

القرار رقم 145 لسنة محمد خليل نبهانصربيا18
2005

632005202116

سلطنة 19
عمان

القرار رقم 26 لسنة تيسير علي داود فرحات
2018

141201820213

حسين علي مصطفى تركمنستان20
غنام

القرار رقم 27 لسنة 
2017

131201720214

جمهورية 21
بوليفيا

محمود حمودي علي 
العلواني

القرار رقم 99 لسنة 
2018

148201820213

جمهورية 22
بنغالديش 

الشعبية

يوسف صالح يوسف 
رمضان

القرار رقم 96 لسنة 
2017

138201820213

سلمان محمد حسن فرنسا23
الهرفي

القرار رقم 113 لسنة 
2015

115201520216

المملكة 24
المغربية

جمال عبد اللطيف صالح 
الشوبكي

القرار رقم 98 لسنة 
2017

138201720214

ألمانيا 25
االتحادية

القرار رقم 44 لسنة خلود فرنسيس دعيبس
2013

102201320218

جمهورية 26
غينيا 

كوناكري

القرار رقم 101 لسنة ثائر توفيق طاهر أبو بكر
2018

148201820213

المملكة 27
المتحدة

حسام سعيد شحادة 
زملط

القرار رقم 97 لسنة 
2018

148201820213

جمهورية 28
إندونيسيا

القرار رقم 97 لسنة زهير صالح محمد الشن
2017

138201720214

هايل عادل توفيق تونس29
الفاهوم

القرار رقم 112 لسنة 
2015

115201520216

الجمهورية 30
اللبنانية

أشرف عاطف قاسم 
الدبور

القرار رقم 43 لسنة 
2012

96201220219

القرار رقم 63 لسنة عماد نبيل الجدعتشيلي31
2013

102201320218

المملكة 32
العربية 

السعودية

القرار رقم 71 لسنة باسم اآلغا
2013

103201320218

القنصلية 33
الفلسطينية 
العامة بجدة

محمود يحيى محمد 
االسدي

القرار رقم 114 لسنة 
2015

115201520216
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روسيا 34
االتحادية

القرار رقم 39 لسنة عبد الحفيظ نوفل
2015

113201520216

محمد عبد الكريم المكسيك35
سعدات

القرار رقم 47 لسنة 
2015

113201520216

بعثة 36
فلسطين 

لدى منظمة 
التعاون 

اإلسالمي

ماهر عبد الحفيظ عبد 
الكريم الكركي

القرار رقم 100 لسنة 
2016

122201620215

ماهر عبد الحفيظ عبد 
الكريم الكركي

القرار رقم 117 لسنة 
2015

116201520216

جمهورية 37
مصر العربية 

)القاهرة(

القرار رقم 93 لسنة دياب نمر محمد اللوح
2017

138201720214

القنصلية 38
الفلسطينية 

العامة 
باإلسكندرية

حسام عبد العزيز حسن 
الدباس

القرار رقم 44 لسنة 
2016

119201620215

حسام عبد العزيز حسن 
الدباس

القرار رقم 115 لسنة 
2015

115201520216

بلجيكا 39
واالتحاد 
األوروبي

القرار رقم 93 لسنة عبد الرحيم صالح الفرا
2015

115201520216

االتحاد 40
األوروبي في 

بلجيكا

هالة فرحان محمد أبو 
حصيرة

القرار رقم 46 لسنة 
2018

143201820213

البرلمان 41
األوروبي في 

بلجيكا

القرار رقم 47 لسنة عادل نعيم داود عطية
2018

143201820213

القرار رقم 60 لسنة مروان الطوباسياليونان42
2013

102201320218

الجمهورية 43
التركية

القرار رقم 40 لسنة فائد خالد عبد مصطفى
2015

113201520216

القنصلية 44
العامة 

إسطنبول

عبد الكريم حسن 
الخطيب

القرار رقم 100 لسنة 
2018

148201820213

- القــرارات الرئاســية غيــر املنشــورة يف جريــدة الوقائــع: بعــد البحــث ومراجعــة القــرارات الصــادرة يف اجلريــدة الرســمية 
»الوقائــع« واملتعلقــة بالوظائــف الدبلوماســية، وبعــد االّطــاع علــى املوقــع الرســمي اخلــاص بــوزارة اخلارجيــة واملغتربــن، 
واملواقــع اإللكترونيــة وصفحــات الفيــس بــوك اخلاصــة بالســفارات الفلســطينية ووســائل اإلعــام الفلســطينية11 تبــّن 

وجــود )67( قــراراً متعلقــاً بالوظائــف الدبلوماســية غيــر منشــورة يف جريــدة الرســمية وجــاءت كالتالــي: 

11  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا«، وكالة معاً اإلخبارية، وكالة وطن اإلخبارية، موقع رام اهلل االخباري.
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جدول رقم )2(: القرارات الرئاسية غير املنشورة يف جريدة الوقائع

فترة 
َشْغل 

المنصب/
سنة

السنة 
الحالية

سنة التعيين تاريخ نشر الخبر في 
وسائل اإلعالم

السفير/ رئيس البعثة الدولة 
المضيفة

الرقم

3 2021 2018 2018/3/16 هادي شلبي جمهورية 
مالي12

1

1 2021 2020 2020/10/21 مانويل حساسيان الدنمارك13 2

6 2021 2015 2015/9/14 عصام مصالحة اإلمارات 
العربية 

المتحدة14

3

13 2021 2008 2008/4/25 د. أكرم سمحان كوبا15 4
3 2021 2018 2018/12/9 حازم شبات كينيا16 5

5 2021 2016 2016/5/17 فريز مهداوي الصين17 6
2 2021 2019 2019/10/30 ماري أنطوانيت ايسلندا18 7
3 2021 2018 2018/05/17 عبد الكريم عويضة جمهورية كوت 

ديفوار19
8

2 2021 2019 2019/03/12 هناء الشوا جمهورية 
ألبانيا20

9

7 2021 2014 2014/10/01 خالد األطرش التشيك21 10
6 2021 2015 2015/12/30 تيسير العجوري فنلندا22 11

15 2021 2006 2006/05/4 منير غنام قطر23 12
6 2021 2015 2015/09/14 عيسى قسيسية الفاتيكان24 13
5 2021 2016 2016/11/14 صفوت ابريغيث غينيا بيساو25 14
3 2021 2018 2018/08/18 وليد أبو علي ماليزيا26 15
2 2021 2019 2019/09/30 حنان جرار جنوب افريقيا27 16
1 2021 2020 2020/03/3 فادي الزين فنزويال28 17
1 2021 2020 2020/01/27 جيالن وهبه عبد المجيد ايرلندا29 18

12  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير هادي شلبي يقّدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية مالي، منشور، بتاريخ 2018/3/16.

13  املوقع الرسمي ملنظمة التحرير الفلسطينية »دولة فلسطن« السفير حساسيان يقدم أوراق اعتماده يف مملكة الدمنارك، منشور بتاريخ 2020/10/21.

14  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير مصاحله يقدم أوراق اعتماده لنائب رئيس دولة االمارات، منشور، بتاريخ 2015/9/14.

15  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا«. »وفا« سمحان يقّدم أوراق اعتماده سفيراً يف كوبا، منشور، بتاريخ 2008/4/25.

16  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير شبات يقدم أوراق اعتماده كسفير فوق العادة للرئيس الكيني، منشور، بتاريخ 2018/12/9.

17  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير مهداوي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الصيني، منشور، بتاريخ 2016/5/17.

18  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفيرة ماري أنطوانيت تقدم أوراق اعتمادها إلى رئيس ايسلندا كسفير غير مقيم، منشور، بتاريخ 2019/10/30.

19  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« عبد الكرمي عويضة يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة فلسطن لدى كوت ديفوار، منشور، بتاريخ 2018/5/17.

20  خبــر منشــور علــى الصفحــة الرســمية للســفارة »Embassy of the State of Palestine to the Republic of Albania« بتاريــخ 2019/3/12، الســفيرة هنــاء الشــوا تقــدم أوراق اعتمادهــا 
للرئيــس األلبانــي ســفيراً مفوضــاً فــوق العــادة لدولــة فلســطن.

21  موقع دنيا الوطن، سفير فلسطن اجلديد لدى جمهورية التشيك خالد االطرش يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس التشيكي ميلوش زميان، منشور بتاريخ 2014/10/1.

22  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« رئيس جمهورية فنلندا يقبل أوراق اعتماد سفير دولة فلسطن اجلديد، منشور، بتاريخ 2015/12/30.

23  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير غنام يقدم أوراق اعتماده ألمير دولة قطر سفيراً لفلسطن، منشور، بتاريخ 2016/3/10.

24  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير قسيسية يقدم نسخة من أوراق اعتماده للكرسي الرسولي، منشور، بتاريخ 2015/9/14.

25  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« ابريغيث يقدم أوراق اعتماده سفيرا لدى جمهورية غينيا-بيساو، منشور، بتاريخ 2016/11/14.

26  وكالة معاً اإلخبارية »بعد 6 سنوات يف باكستان- أبو علي سفيرا يف ماليزيا«، منشور، بتاريخ 2018/8/18.

27   موقع رام اهلل االخباري، تعين حنان جرار سفيرة مفوضة فوق العادة لدولة فلسطن يف جمهورية جنوب افريقيا، منشور بتاريخ 2019/9/30.

28  موقع وزارة اخلارجية واملغتربن، السفير الزبن يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدولة فلسطن لدى فنزويا، منشور بتاريخ 2020/3/3.

29  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفيرة عبد املجيد تقدم أوراق اعتمادها للرئيس األيرلندي، منشور، بتاريخ 2020/10/27.
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12 2021 2009 2009/12/5 سعدي الطميزي جمهورية 
فيتنام 

االشتراكية30

19

2 2021 2019 2019/04/15 وليد أبو علي جزر 31المالديف 20

4 2021 2017 2017/09/18 عيسى قسيسية فرسان مالطا32 21
6 2021 2015 2015/09/14 نجاح عبد الرحمن محمد 

عبد الرحمن
انغوال33 22

11 2021 2010 2010/04/15 د. إبراهيم خريشي سويسرا34 23
3 2021 2018 2018/11/29 ماري انطوانيت النرويج35 24
2 2021 2019 2019/09/12 عبير عودة ايطاليا36 25
6 2021 2015 2015/01/30 هالة فريز السويد37 26
4 2021 2017 2017/01/28 روان سليمان هولندا38 27
6 2021 2015 2015/02/11 عبد الكريم عويضة تشاد39 28
6 2021 2015 2015/09/14 حسني عبد الواحد األرجنتين40 29
7 2021 2014 2014/09/25 عدنان أبو الهيجا الهند41 30
7 2021 2014 2014/10/17 صالح عبد الشافي جمهورية 

سلوفينيا42
31

11 2021 2010 2010/01/14 فايز عبد الجواد جمهورية 
موزمبيق43

32

8 2021 2013 2013/10/10 محمد ترشحاني اوزبكستان44 33
1 2021 2020 2020/05/30 هاشم الدجاني أوكرانيا45 34

13 2021 2008 2008/07/24 إبراهيم الزبن البرازيل46 35
7 2021 2014 2014/08/20 فؤاد الكوكالي رومانيا47 36
2 2021 2019 2019/03/15 فادي حنانيا مالطا48 37
5 2021 2016 2016/03/22 صفوت ابريغيث الراس االخضر49 38
5 2021 2016 2016/02/02 محمد ترشحاني افغانستان50 39

30  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير الطميزي يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية فيتنام االشتراكية، منشور، بتاريخ 2009/12/5.

31   موقع دنيا الوطن، وليد أبو علي سفير دولة فلسطن لدى جمهورية املالديف، منشور بتاريخ 2019/4/15.

32  وكالة معا اإلخبارية، السفير قسيسية يقدم أوراق اعتماده لرئيس فرسان مالطا، منشور بتاريخ 2017/9/18.

33  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« عبد الرحمن يؤدي اليمن القانونية أمام الرئيس سفيرا لدى انغوال، منشور، بتاريخ 2012/4/9,

34  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير خريشي يقدم أوراق اعتماده مفوضاً عاماً لفلسطن لدى سويسرا، منشور، بتاريخ 2010/4/15.

35 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفيرة ماري أنطوانيت سيدين تقدم أوراق اعتمادها إلى امللك هارولد اخلامس سفيراً لفلسطن لدلى مملكة النرويج منشور، بتاريخ 2018/11/29.

36  وكالة معاً اإلخبارية »عبير عودة سفيرة لفلسطن يف إيطاليا«، منشور، بتاريخ 2019/9/12.

37  وكالة معاً اإلخبارية »ملك مملكة السويد يتسلم أوراق اعتماد سفيرة دولة فلسطن هالة فريز« منشور، بتاريخ 2015/1/30.

38 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« روان سليمان تقدم أوراق اعتمادها سفيرة لفلسطن لدى هولندا، منشور، بتاريخ 2017/1/28.

39 وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« سفير فلسطن لدى مالي يقدم أوراق اعتماده لرئيس تشاد، منشور، بتاريخ 2015/2/11.

40  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير عبد الواحد يقّدم أوراق اعتماده لرئيس االرجنتن باإلنابة، منشور، بتاريخ 2015/4/24.

41  وكالة معاً اإلخبارية، الرئيس الهندي يستقبل سفير دولة فلسطن اجلديد عدنان أبو الهيجا، منشور بتاريخ 2014/9/25.

42  وكالة معاً اإلخبارية، السفير صاح عبد الشايف يقدم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدى سلوفينيا، منشور بتاريخ 2014/10/17.

43  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا«، فايز عبد اجلواد يؤدي اليمن القانونية أمام الرئيس سفيراً لدى موزمبيق، منشور، بتاريخ 2010/1/14.

44  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« الرئيس األوزبكي يقدم أوراق اعتماد سفير دولة فلسطن اجلديد، منشور، بتاريخ 2013/10/10.

45  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير الدجاني يقدم أوراق اعتماده للرئيس األوكراني، منشور، بتاريخ 2020/5/30.

46  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا«، الرئيس البرازيلي يتقبل أوراق اعتماد سفير فلسطن لدى باده، منشور، بتاريخ 2008/7/24.

47  أمد لإلعام، تعين فؤاد الكوكالي سفيراً لفلسطن لدى رومانيا خلفاً لصبري عطية، منشور بتاريخ 2014/8/20.

48  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير حنانيا يقدم أوراق اعتماده لرئيسة جمهورية مالطا، منشور بتاريخ 2019/3/15.

49  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير ابريغيث يقدم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم يف جمهورية الراس االخضر، منشور بتاريخ 2016/3/22.

50  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« محمد ترشحاني يقدم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم لدولة فلسطن لدى افغانستان، منشور بتاريخ 2016/2/2.



16

6 2021 2015 2015/08/26 أنور االغا مملكة 
تايالند51

40

7 2021 2014 2014/09/25 رزق نمورة البوسنة 
والهرسك52

41

8 2021 2013 2013/03/20 سمير طه السودان53 42
10 2021 2011 2011/04/12 طه عبد القادر )خالد 

عارف(
البحرين54 43

12 2021 2009 2009/01/22 د. أحمد المذبوح بلغاريا55 44
5 2021 2016 2016/10/10 ربيع الحنتولي الجبل االسود56 45
8 2021 2013 2013/01/15 رامي طهبوب الكويت57 46
5 2021 2016 2016/08/15 تيسير العجوري ليتوانيا58 47
4 2021 2017 2017/02/23 صالح فهيد جمهورية بنين59 48
1 2021 2020 2020/06/20 صالح فهيد جمهورية 

الفلبين60
49

7 2021 2014 2014/11/18 أحمد عقل العراق61 50
2 2021 2019 2019/09/08 أحمد ربعي الباكستان62 51
0 2021 2021 2021/06/08 سمير الرفاعي سوريا63 52
4 2021 2017 2017/09/05 وليد الحسن زامبيا64 53
1 2021 2020 2020/05/24 هالة أبو حصيرة كندا65 54
6 2021 2015 28/4/2015 وليد المؤقت البيرو66 55
2 2021 2019 2019 القائم بأعمال السفارة/ 

أحمد القشاش
نيجيريا 

االتحادية
56

4 2021 2018 2018/11/08 مناويل حساسيان هنغاريا67 57
3 2021 2017 2017/06/08 نبيل أبو زيند البرتغال68 58

39 2021 1982 1982 صالح الزواوي إيران69 59
ال يوجد معلومات 
عن تاريخ التعيين و/

أو النقل.

فارس القب اثيوبيا 60

51  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« اآلغا يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدولة فلسطن يف مملكة تاياند، منشور بتاريخ 2015/8/26.

52  دنيا الوطن، قدم رزق منوره نسخة من أوراق االعتماد اليوم ملدير إدارة املراسم يف وزارة خارجية البوسنة والهرسك، منشور بتاريخ 2014/9/25.

53  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير طه يقدم أوراق اعتماده للرئيس السوداني، منشور بتاريخ 2013/3/20.

54  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« سفير فلسطن يقدم أوراق اعتماده مللك البحرين، منشور بتاريخ 2011/4/12.

55 دنيا الوطن، الدكتور املذبوح يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدولة فلسطن لدى بلغاريا، منشور بتاريخ 2009/1/22.

56  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير ربيع احلنتولي يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس اجلبل االسود، منشور بتاريخ 2016/10/10.

57  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« أمير الكويت يتقبل اعتماد طهبوب سفيراً يف باده بعد انقطاع 22 عاماً، منشور بتاريخ 2013/1/15.

58  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« العجوري يقدم نسخة من أوراق اعتماده لوزير خارجية ليتوانيا كسفير غير مقيم لفلسطن، منشور بتاريخ 2016/8/15.

59  دنيا الوطن، السفير صالح فهيد يقدم أوراق االعتماد لرئيس جمهورية بنن، منشور بتاريخ 2017/2/23.

60  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« سفير فلسطن صالح فهيد يقدم أوراق اعتماده للرئيس الفلبيني، منشور بتاريخ 2020/6/20.

61  دنيا الوطن، معصوم تسلم أوراق اعتماد السفير الفلسطيني أحمد عقل متمنياً له النجاح، منشور بتاريخ 2014/11/18.

62  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« السفير ربعي يقدم أوراق اعتماده للرئيس الباكستاني، منشور بتاريخ 2019/9/8. 

63  روسيا بالعربية )RT(، املقداد يتسلم أوراق اعتماد السفير الفلسطيني اجلديد يف دمشق، منشور بتاريخ 2021/06/08.

64  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا« وليد حسن يقدم أوراق اعتماده لرئيس زامبيا سفيراً لفلسطن، منشور بتاريخ 2017/09/05.

65  أوتــاوا- معــاً- قدمــت الســفيرة هالــة أبــو حصيــرة، ســفيرة دولــة فلســطن لــدى كنــدا أوراق اعتمادهــا لوزيــر اخلارجيــة الكنــدي جــون فيليــب شــامبن، بصفتهــا رئيــس املفوضيــة الفلســطينية العامــة لــدى كنــدا، 
يف لقــاء افتراضــي بســبب اإلجــراءات الوقائيــة، منشــور بتاريــخ 24/05/2020.

66  وكالة معاً اإلخبارية، السفير وليد املؤقت يقدم أوراق اعتماده لرئيس البيرو، منشور بتاريخ 2015/4/28.

67  وكالة معاً اإلخبارية، السفير مناويل حساسيان يسلم أوراق اعتماده للرئيس الهنغاري، منشور بتاريخ 2018/11/08.

68  وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«، الســفير نبيــل أبــو زنيــد يقــدم أوراق اعتمــاده للرئيــس البرتغالــي لشــبونة 8-6-2017 وفــا- قــدم الســفير نبيــل أبــو زنيــد أوراق اعتمــاده ســفيراً لفلســطن مفوضــاً 
فــوق العــادة لــدى جمهوريــة البرتغــال اليــوم، إلــى الرئيــس البرتغالي مارســيلو ريبيلــو دي ســوزا، يف قصــر الرئاســة بالعاصمــة لشــبونة بحضــور رئيــس البروتوكــول، وأمــن عــام وزارة اخلارجيــة، باإلضافــة إلــى عــدد 

مــن مســاعدي الرئيــس.

https://al-akhbar.com/Arab/227003 ،2017 69  جريدة األخبار، سفير فلسطن يف إيران: اتفاقية أوسلو أفلست، منشور بتاريخ 1 آذار



مدى االلتزام باملدد القانونية احملددة

17

ال يوجد معلومات 
عن التعيين و/أو 

النقل.

ال يوجد معلومات عن 
السفير الفلسطيني

اليابان 61

ال يوجد معلومات 
عن التعيين و/أو 

النقل.

ال يوجد معلومات عن 
السفير الفلسطيني

كوريا الشمالية 62

ال يوجد معلومات 
عن التعيين و/أو 

النقل.

عبد الفتاح السطري غانا 63

ال يوجد معلومات 
عن التعيين و/أو 

النقل.

ال يوجد معلومات عن 
السفير الفلسطيني

زيمبابوي 64

ال يوجد معلومات 
عن التعيين و/أو 

النقل.

ال يوجد معلومات عن 
السفير الفلسطيني

ليبيا 65

ال يوجد معلومات 
عن التعيين و/أو 

النقل.

ال يوجد معلومات عن 
السفير الفلسطيني

اوغندا 66

ال يوجد معلومات 
عن التعيين و/أو 

النقل.

ال يوجد معلومات عن 
السفير الفلسطيني

اليمن 67

)4( مدى االلتزام باملدد واآلجال القانونية الواردة يف قانون السلك الدبلوماسي
بعــد االّطــاع علــى  القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية املتعلقــة بالوظائــف الدبلوماســية 
ــون  ــق أحــكام القان ــة، وبتطبي ــدول املضيف ــاد الســفراء لل ــة تقــدمي أوراق اعتم ــع الفلســطينية، ومتابع واملنشــورة يف الوقائ
اخلاصــة باملــدد واآلجــال القانونيــة الــواردة يف قانــون الســلك الدبلوماســي رقــم )13( لســنة 2005م، الــذي أورد يف طيــات 
املــادة )17( مــا يلــي: »يكــون احلــد األقصــى للعمــل الدبلوماســي يف دولــة واحــدة أربــع ســنوات، ويجــوز بقــرار مــن الوزيــر 
بنــاًء علــى مقتضيــات املصلحــة العامــة متديــد مــدة عمــل موظــف الســلك لســنة واحــدة فقــط يف الدولــة ذاتهــا«، ويف ذات 
الســياق جــاء يف طيــات املــادة )8/ج( أّنــه »يجــوز تعيــن عــدد ال يزيــد عــن عشــرة ســفراء تعييًنــا سياســًيا، علــى أاّل تتجــاوز 
ــى املــدة القصــوى للعمــل املتواصــل ملوظــف  مــدة خدمتهــم األربــع ســنوات«، بينمــا نّصــت املــادة )18( مــن ذات القانــون عل
الســلك يف اخلــارج بحيــث يجــب أاّل تزيــد عــن عشــر ســنوات، تأسيســاً علــى ذلــك جــاء االلتــزام باملــدد واآلجــال القانونيــة 

علــى النحــو التالــي:

جدول رقم )3(: االلتزام باملدد واآلجال القانونية

النسبةالعددالمدد الزمنية لشاغل منصب السفير

38 %42أقل من أربع سنوات 

10 %11من 4 سنوات–5 سنوات
32 %36من 5 سنوات-10 سنوات

6.5 %7أكثر من 10 سنوات
5 %6أكثر من 14 سنة
1 %1أكثر من 20 سنة

غير معلوم اسم السفير الفلسطيني وتاريخ 
التعيين

7% 6.5

1 %1غير معلوم تاريخ تعيين السفير الفلسطيني

100 %111المجموع 
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 وبإعمال أحكام قانون السلك الدبلوماسي رقم )13( لسنة 2005، تظهر أربع حاالت قانونية متعّلقة باملدد واآلجال 
القانونية، جاءت كالتالي:

	 احلالــة األولــى: العمــل ملــدة أربــع ســنوات فقــط تطبيقــًا ألحــكام القانــون: بلــغ عــدد الســفراء/ رؤســاء البعثــات
الدبلوماســية الذيــن أمضــوا أقــّل مــن أربــع ســنوات يف ذات الدولــة، أي مــن التزمــوا بأحــكام املــادة )17( مــن 
القانــون التــي حــددت مــدة العمــل الدبلوماســي يف دولــة واحــدة بأربــع ســنوات فقــط، 42 ســفيراً مــن إجمالــي 
103 ســفراء محــددي املــدة، إضافــة إلــى ثمانيــة ســفراء لــم تُعــَرف فتــرة تعيينهــم، كمــا هــو مبــّن يف الشــكل 
رقــم )3(، أي بنســبة 39 %، ومثــال ذلــك )الســفير الفلســطيني يف اجلمهوريــة اجلزائريــة الدميقراطيــة 
الســيد أمــن رمــزي مقبــول، والســفير الفلســطيني يف اجلمهوريــة اإلســامية املوريتانيــة الســيد ماجــد محمــد 

هديــب، والســفير الفلســطيني يف جمهوريــة بوليفيــا الســيد محمــود العلوانــي(.
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	 احلالــة الثانيــة: العمــل ملــدة أربــع ســنوات والتمديــد ملــدة ســنة واحــدة مــن قبــل الوزيــر مبوجــب الصالحيــات
املخولــة لــه قانونــًا:

بلــغ عــدد الســفراء/ رؤســاء البعثــات ممــن حصلــوا علــى متديــد لعــام خامــس يف نفــس الدولــة التــي يخدمــون فيهــا، وفقــاً 
ألحــكام املــادة )17( مــن القانــون التــي حــددت مــدة العمــل الدبلوماســي يف دولــة واحــدة بأربــع ســنوات مــع التمديــد ملــدة 
ــدول  ــة دبلوماســية يف ال ــاً، 11 ســفيراً/ رئيــس بعث ــه قانون ــة ل ــات املخول ــر مبوجــب الصاحي ــل الوزي ســنة واحــدة مــن قب
املضيفــة )أي بنســبة 11 %(، ومــن أمثلــة ذلــك )الســفير الفلســطيني يف جمهوريــة نيكارغــوا الســيد محمــد طلــب عمــرو، 
والســفير الفلســطيني يف الســنغال الســيد صفــوت إبراهيــم ابريغيــث، والســفير الفلســطيني يف اجلبــل األســود الســيد ربيــع 

احلنتولــي(.

	 .احلالة الثالثة: العمل ألكثر من خمس سنوات يف ذات الدولة خالفًا ألحكام قانون السلك الدبلوماسي
بلــغ عــدد البعثــات الدبلوماســية التــي جتــاوز الســفراء فيهــا املــدة القانونيــة املنصــوص عليهــا للخدمــة يف ذات الدولــة )أربــع 
ســنوات مــع التمديــد ملــدة ســنة واحــدة مــن قبــل الوزيــر( 50 بعثــة دبلوماســية، حيــث كانــت مــدة شــغل منصــب الســفير/ 
رئيــس البعثــة الدبلوماســية أكثــر مــن )5( ســنوات يف نفــس الدولــة، ومــن أمثلــة ذلــك )الســفير الفلســطيني يف ســريانكا 
الدميقراطيــة االشــتراكية الســيد زهيــر محمــد دار زيــد، والســفير الفلســطيني يف اململكــة العربيــة الســعودية الســيد باســم 

اآلغــا، والســفير الفلســطيني يف كولومبيــا الســيد رؤوف املالكــي(.

احلالة الرابعة: العمل ملدة تزيد عن 10 سنوات يف اخلارج: 
اســتمر 14 ســفيراً مــن رؤســاء البعثــات الدبلوماســية بالعمــل يف اخلــارج متجاوزيــن املــدة القصــوى للعمــل املتواصــل ملوظــف 
الســلك الدبلوماســي خــارج وزارة اخلارجيــة. كمــا هــو مبــن يف الشــكل رقــم )6(، ومثــال علــى ذلــك )الســفير الفلســطيني يف 
أســتراليا الســيد عــزت صــاح عبــد الهــادي، والســفير الفلســطيني يف إســبانيا الســيد كفــاح عــودة، والســفير الفلســطيني 

يف إيــران الســيد صــاح الــزواوي، والســفير الفلســطيني يف اململكــة األردنيــة الهاشــمية الســيد عطــا اهلل خيــري(.
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	:التصادم وعدم تنفيذ القرارات الرئاسية املتعلقة بالشأن الدبلوماسي
باالّطــاع علــى القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية املتعلقــة بالشــأن الدبلوماســي والتــي جــاءت 
حتــت األرقــام )26( لســنة 2016م70، و)13( لســنة 712016، و)14( لســنة 2016م72، و )23( لســنة 2016م73، يتبــن أّن 
مضمــون مــا جــاء يف هــذه القــرارات هــو إحالــة الســفير )أكــرم ســمحان( إلــى التقاعــد اعتبــاراً مــن تاريــخ 2016/01/20، 
ــى  ــاد جــدع(74 إل ــة الســفير )عم ــخ 2016/02/01، وإحال ــن تاري ــاراً م ــى التقاعــد اعتب ــا( إل ــة الســفير )باســم اآلغ وإحال
التقاعــد اعتبــاراً مــن تاريــخ 2016/02/01، وإحالــة الســفير )عبــد احلفيــظ نوفــل( إلــى التقاعــد اعتبــاراً مــن تاريــخ 
2016/08/01، وبعــد االّطــاع علــى الصفحــة الرســمية لبعثــة فلســطن لــدى كوبــا75 واملوقــع الرســمي للســفارة الفلســطينية 
يف اململكة العربية الســعودية76، واملوقع الرســمي للســفارة الفلســطينية يف روســيا االحتادية77، تبّن أّن الســفراء املشــمولن 
ــى التقاعــد، األمــر الــذي يشــّكل  ــذ القــرارات املتعلقــة بإحالتهــم إل ــم تنفي ــم يت ــى رأس عملهــم ول ــوا عل بالقــرارات مــا زال
ــة  ــة التشــريعات القانوني ــة لكاف ــه مخالف ــى أّن ــة إل ــداًء، إضاف ــا أعــاه ابت ــرارات املشــار اليه ــاكاً صارخــاً ألحــكام الق انته

الناظمــة للوظيفــة العامــة.
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منــذ نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وحتــى عــام 2003 احتفــظ الرئيــس ياســر عرفــات مبنصــب وزيــر الداخليــة، 
وتابــع موضــع إنشــاء ومتابعــة عمــل احملافظــات، وأبقــى آنــذاك علــى النظــام اخلــاص بالتشــكيات اإلداريــة األردنــي78 دون 
تعديــل، وقــام الرئيــس ياســر عرفــات بإصــدار املرســوم الرئاســي رقــم )22( الصــادر عــام 200379 بشــأن اختصاصــات 
ــول، إاّل  ــاره ســاري املفع ــة اســتمر باعتب ــي اخلــاص بالتشــكيات األردني ــى الرغــم مــن أّن النظــام األردن احملافظــن، وعل
ــه باملرســوم الرئاســي، الــذي يختلــف كليــاً فيمــا يتعلــق بآليــة تعيــن  أّنــه لــم يتــم األخــذ مبــواده ومتــت االســتعاضة عن

احملافظــن80، حيــث جــاءت االختافــات كالتالــي: 

اجلدول رقم )4(: االختالفات بن املرسوم الرئاسي والنظام األردني

ــادة )3( مــن املرســوم الرئاســي بشــأن اختصاصــات  نّصــت امل
احملافظــن علــى أّن للمحافظــة شــخصية اعتباريــة مســتقلة 

ــا اخلاصــة. ــا ميزانيته وله

ينــص النظــام األردنــي يف املــادة )5( علــى أن 
“يعــّن احملافــظ بقــرار مــن مجلــس الــوزراء 
بنــاًء علــى تنســيب وزيــر الداخليــة وبصــدور 

إرادة ملكيــة”.
يكــون لــكل محافظــة محافــٌظ يصــدر بتعيينــه وإعفائــه مــن 
منصبــه قــراٌر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة. )لــم يحدد املرســوم 

الدرجــة(

 من حيث شروط التعين والتبعية	(1 
ــة شــروط مــن حيــث اخلبــرة أو املؤهــل  ــّن يف منصــب احملافــظ أّي لــم يشــترط املشــّرع الفلســطيني أو األردنــي فيمــن يُع
ــر احملافــظ  ــة الفلســطينية ويعتب العلمــي، أو الســن، ووفقــاً للمرســوم، يعــّن احملافــظ بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطني
أعلــى ســلطة تنفيذيــة، كمــا يعتبــر ممثــًا لرئيــس الســلطة يف نطــاق احملافظــة، ومســؤوالً عــن مباشــرة اختصاصاتــه أمــام 
الرئيس81،وباالّطــاع علــى القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالتعيــن82 يف مناصــب احملافــظ 

جــاءت التصنيفــات العمريــة اخلاصــة باحملافظــن كالتالــي:
اجلدول رقم )5(: التصنيفات العمرية للمحافظن

العدد التصنيف العمري

0ما دون 40 عامًا

2من 40-49 عامًا

5من 50-59 عامًا

6من 60-69 عامًا

2أكثر من 70 عامًا
1غير معلوم83

16 محافظالمجموع

78 نظام التشكيات اإلدارية رقم )1(، لسنة 1966، املنشور يف العدد 1894 من اجلريدة الرسمية األردنية )احلكم األردني( بتاريخ 1966/01/01، ساٍر مبا ال يتعارض.

79 مرسوم رئاسي رقم )22( لسنة 2003م بشأن اختصاصات احملافظن، منشور يف العدد »68«، الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية(، بتاريخ2007/03/07، صفحة 13.

80 االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2012، النزاهة والشفافية يف إجراءات تعين املناصب العليا يف السلطة الوطنية الفلسطينية )اجلزء الثاني(، رام اهلل، فلسطن.

81  املادة )2( من املرسوم، مرجع سابق.

82  القــرارات الرئاســية رقــم )4/65/69/86/85/82( لســنة 2014، و)110/140( لســنة 2009، و)27/80( لســنة 2010، و)90( لســنة 2013، و)114( لســنة 2017، و)90/91( لســنة 2018، جميعهــا منشــورة يف 
اجلريــدة الرســمية »الوقائــع«.

html.1326134/01/04/https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020 :83  بعد وفاة احملافظ عبد اهلل أبو سمهدانة محافظ الوسطى بغزة لم يتم تعين محافٍظ جديد. أنظر

المدد واآلجال القانونية للمحافظين )على رأس عملهم في المحافظات( 2
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 من حيث نشر القرار املتعلق بالتعين و/ أو النقل يف اجلريدة الرسمية	(1 

بعــد االّطــاع ومراجعــة القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية املتعلّقــة باحملافظــن واملنشــورة يف 
ــذا الشــأن قــد نشــرت يف  ــة به ــرارات املتعلّق ــة الق ــراراً رئاســياً، يتضــح أّن كاف ــي بلغــت )15( ق ــع الفلســطينية والت الوقائ
اجلريــدة الرســمية »الوقائــع«، كمــا جــاءت هــذه القــرارات بالتعيــن والنقــل موزعــة مــا بــن عــام )2009-2018( كمــا هــو 

مشــار إليــه يف الرســم البيانــي أدنــاه.
 من حيث املدد القانونية واإلعفاء من املنصب	(1 

بعــد االّطــاع علــى املرســوم الرئاســي، وعلــى نظــام التشــكيات اإلداريــة األردنــي لــم يحــدد املرســوم الرئاســي الفلســطيني 
ــه  أو النظــام األردنــي مــدة زمنيــة محــددة لرئاســة احملافظــة أو َشــْغِل منصــب احملافــظ، وقــد ورد يف طيــات املرســوم أّن
»يصــدر بتعيينــه وإعفائــه مــن منصبــه قــراٌر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة« ومبوجــب هــذه املــادة يشــغل احملافــظ املنصــب 
بقــراٍر مــن الرئيــس إلــى أن يصــدر قــراٌر بإعفائــه مــن منصبــه، دون بيــان األســباب املوجبــة لإلعفــاء، وحســب القــرارات 
ــذه املناصــب مــن  ــْغُل احملافظــن له ــن احملافظــن، جــاء َش ــق بتعي ــا يتعل ــع«، فيم ــدة الرســمية »الوقائ املنشــورة يف اجلري

حلظــة تعيينهــم كالتالــي84:

الجدول رقم )6( َشْغُل منصب المحافظ من لحظة التعيين

العدد/ محافظالفترة الزمنية
4أقل من 5 سنوات
7من 5-9 سنوات
4من 10-15 سنة

1غير معلوم/ متوفى85
16 محافظالمجموع

كمــا يظهــر اجلــدول التالــي مــدة َشــْغِل احملافظــن/ات وتاريــخ تعيــن كلٍّ منهــم يف احملافظــة التــي يشــغل بهــا منصبــه/ا 
احلالــي.  

اجلدول رقم )7( مدة َشْغِل احملافظن/ات ملنصب احملافظ

سنة تاريخ اإلصدارالسند قانوني للمنصب/القرارالمحافظالمحافظة
التعيين

السنة 
الحالية

مدة َشْغِل 
المنصب/سنة

رام الله 
والبيرة

القرار الرئاسي رقم )27( لسنة د. ليلى غنام
2010

2018/8/312010202111

القرار الرئاسي رقم )83( لسنة عدنان غيثالقدس
2018

2018/10/1201820213

القرار الرئاسي رقم )108( لسنة أكرم الرجوبجنين
2018

2018/9/13201820213

اللواء ركن يونس طوباس
العاصي

القرار الرئاسي رقم )90( لسنة 
2018

2014/12/24201820213

القرار الرئاسي رقم )138( لسنة عصام أبو بكرطولكرم
2014

2018/11/15201420217

84   القــرارات الرئاســية رقــم )4/65/69/86/85/82( لســنة 2014، و)110/140( لســنة 2009، و)27/80( لســنة 2010، و)90( لســنة 2013، و)114( لســنة 2017، و)90/91( لســنة 2018، جميعهــا منشــورة يف 
اجلريــدة الرســمية »الوقائــع«.

.1326134/01/04/https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020 :ــا الوطــن، أنظــر ــخ 2020/4/1، موقــع دني ــو ســمهدانة محافــظ الوســطى بغــزة، منشــور بتاري 85  وفــاة عبــد اهلل أب
html
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القرار الرئاسي رقم )109( لسنة إبراهيم رمضاننابلس
2018

2014/1/7201820213

القرار الرئاسي رقم )4( لسنة رافع رواجبهقلقيلية
2014

2019/9/16201420217

القرار الرئاسي رقم )89( لسنة عبد الله كميلسلفيت
2019

2018/9/13201920212

القرار الرئاسي رقم )91( لسنة جهاد أبو العسلأريحا
2018

2018/10/1201820213

القرار الرئاسي رقم )92( لسنة كامل أحمد حميدبيت لحم
2018

10\2018/1201820213

القرار الرئاسي رقم )98( لسنة جبرين البكريالخليل
2018

2014/7/2201820213

اللواء صالح أبو شمال غزة
وردة

القرار الرئاسي رقم )86( لسنة 
2014

2014/7/2201420217

الدكتور أحمد خان يونس
الشيبي

القرار الرئاسي رقم )85( لسنة 
2014

2017/12/13201420217

الوزير/ إبراهيم أبو غزة
النجا

القرار الرئاسي رقم )114( لسنة 
2017

2014/7/2201720214

أحمد عبد الفتاح رفح
نصر

القرار الرئاسي رقم )82( لسنة 
2014

2014/7/2201420217

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير معّينالوسطى

وعنــد مراجعــة القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية املتعلّقــة باحملافظــن واملنشــورة يف الوقائــع 
الفلســطينية، جــاءت فتــرة َشــْغِل احملافظــن بنــاًء علــى التنقــل بــن احملافظــات، علــى النحــو التالــي: 

اجلدول رقم )8(: منصب احملافظ بناًء على التنّقات

 َشْغُل منصب المحافظ بناًء على التنّقل بين
المحافظات

العدد/محافظ

7أقل من 5 سنوات
55 10- سنوات

3ال يوجد تنّقل بين المحافظات
1 غير معلوم
16 المجموع
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كما يظهر اجلدول التالي حركة التنّقالت للمحافظن حسب كل محافظة يف الفترة التي انتقل إليها. 
اجلدول رقم )9( حركات تنّقالت احملافظن/ات بن احملافظات الفلسطينية يف الفترة بن عامي )2021-2009(

تاريخ التعيينالمحافظالحالي/السابقاسم المحافظة

2010/1/23د. ليلى غنامالمحافظ الحاليمحافظة رام الله والبيرة
2018/08/31عدنان غيثالمحافظ الحاليمحافظة القدس

محافظة نابلس

2018/11/15اللواء إبراهيم رمضانالمحافظ الحالي
2014/05/31اللواء أكرم الرجوبالمحافظ السابق
2009/12/03جبرين الياس البكريالمحافظ السابق

محافظة جنين
2018/11/15اللواء أكرم الرجوبالمحافظ الحالي
2014/05/31اللواء إبراهيم رمضانالمحافظ السابق

2014/01/07اللواء رافع رواجبهالمحافظ الحاليمحافظة قلقيلة

محافظة سلفيت
2019/09/16عبد الله أبو زيد )كميل(المحافظ الحالي
2010/04/13عصام أبو بكرالمحافظ السابق

2018/09/16اللواء ركن يونس العاصالمحافظ الحاليمحافظة طوباس
2014/12/29عصام أبو بكرالمحافظ الحاليمحافظة طولكرم

محافظة الخليل
2018/10/01جبرين الياس عابد البكريالمحافظ الحالي
2010/10/25كامل حسن حميدالمحافظ السابق

محافظة بيت لحم
2018/10/01كامل حسن حميدالمحافظ الحالي
2014/05/31جبرين الياس عابد البكريالمحافظ السابق

محافظة اريحا
2018/09/13جهاد يوسف أبو العسلالمحافظ الحالي
2009/06/09كامل حسن حميدالمحافظ السابق

2014/07/02أحمد الشيبيالمحافظ الحاليمحافظة خان يونس
2014/07/02أحمد نصرالمحافظ الحاليمحافظة رفح

2014/07/02صالح أبو وردةالمحافظ الحاليمحافظة شمال غزة
2017/12/31الوزير إبراهيم أبو النجاالمحافظ الحاليمحافظة غزة

محافظة الوسطى
غير معلوم86المحافظ الحالي
عبد الله أبو سمهدانةالمحافظ السابق

 من حيث الدرجة الوظيفية للمحافظن	(1 
ــة  ــاركاً األمــر لرئيــس الســلطة الوطني ــة للمحافــظ ت ــم يحــدد املرســوم الرئاســي اخلــاص باحملافظــن الدرجــة الوظيفي ل
الفلســطينية، وبعــد االّطــاع ومراجعــة القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية واملنشــورة يف اجلريدة 
الرســمية »الوقائــع«، تبــّن وجــود )4( قــرارات متعلقــة باحملافظــن مت النــص فيهــا صراحــة علــى درجــة احملافــظ، فيمــا 
ــة للمحافــظ  ــم حتــدد فيهــا الدرجــة الوظيفي ــة عســكرية، و)4( قــرارات ل جــاءت )7( قــرارات حتمــل درجــة وظيفية/رتب

ســواء الدرجــة املدنيــة أو العســكرية.

.1326134/01/04/https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2020 :ــا الوطــن، أنظــر ــو ســمهدانة محافــظ الوســطى بغــزة، منشــور بتاريــخ 2020/4/1، موقــع دني 86  وفــاة عبــد اهلل أب
html
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ــة  ــح رئيــس الســلطة الوطني ــون األساســي الفلســطيني دور األطــراف املســؤولة إلدارة قطــاع األمــن، حيــث من حــدد القان
الــوزراء مســؤولية إدارة األجهــزة  الفلســطينية منصــب القائــد األعلــى لقــوات األمــن الفلســطينية، وأعطــى ملجلــس 
واملؤسســات والهيئــات األمنيــة املســؤولة عــن حفــظ النظــام العــام واألمــن الداخلــي، وعمليــاً حــددت القوانــن ومراســيم 
إنشــاء بعــض هــذه األجهــزة جهــة اإلشــراف عليهــا مثــل املخابــرات، بينمــا عــّرف القانــون قــوات األمــن والشــرطة بأّنهــا قــوة 
نظاميــة مســلحة تنحصــر وظيفتهــا بالدفــاع عــن الوطــن وخدمــة الشــعب وحمايــة املجتمــع وحفــظ األمــن والنظــام العــام 

ــراٍم كامــٍل للحقــوق واحلريــات87. ــون وباحت واآلداب العامــة يف حــدود القان

 اإلطار القانوني لقوى األمن الفلسطينية	(1 
حــدد قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن رقــم )8( لســنة 2005 األجهــزة األمنيــة يف ثــاث قــوى رئيســية هــي: قــوات األمــن 
ــن  ــد م ــى العدي ــون عل ــص القان ــة، ون ــرات العام ــي، واملخاب ــن الداخل ــوى األم ــر الفلســطيني(، وق ــش التحري ــي )جي الوطن
األحــكام التــي تنّظــم إدارة عمــل األجهــزة األمنيــة مثــل حتديــد حقــوق منتســبي قــوى األمــن وواجباتهــم، ومــّدة َشــْغِل رئيــس 

اجلهــاز للمنصــب وغيرهــا، وجــاءت قــوى األمــن الفلســطينية كالتالــي:
املخابــرات العامــة الفلســطينية: هيئــة أمنيــة نظاميــة تتبــع الرئيــس، تــؤدي وظائفهــا وتباشــر اختصاصاتهــا . 1

وفقــاً ألحــكام القانــون برئاســة رئيســها وحتــت قيادتــه وهــو الــذي يصــدر القــرارات الازمــة إلدارة عملهــا 
وتنظيــم شــؤونها كافــة88. نُّظمــت املخابــرات العامــة مبوجــب قانــون املخابــرات العامــة رقــم )17( لســنة 
ــرات  ــس املخاب ــْغِل رئي ــدة َش ــادة )2( م ــة، وحــدد يف امل ــرات العام ــذي حــدد اختصاصــات املخاب 892005، ال
ــّن رئيــس املخابــرات بقــرار مــن الرئيــس وبدرجــة وزيــر، مــدة  العامــة ملنصبــه، إذ جــاء النــص كالتالــي: »يُع

ــرات ثــاث ســنوات، ويجــوز متديدهــا ملــدة ســنة فقــط«. تعيــن رئيــس املخاب
ــوزارة املختصــة . 2 ــع ال ــي تتب ــي الت ــة ضمــن قــوى األمــن الداخل ــة نظامي األمــن الوقائــي: هــو إدارة عامــة أمني

)وزارة الداخليــة( وتعمــل يف مجــال األمــن، نُّظــم عمــل األمــن الوقائــي مبوجــب القــرار بقانــون بشــأن األمــن 
الوقائــي رقــم )11( لســنة 902007، حيــث حــدد القــرار بقانــون صاحيــات واختصاصــات األمــن الوقائــي يف 
املــادة السادســة، وحــدد يف املــادة )2( منــه آليــة تعيــن املديــر العــام ومــدة َشــْغِل املنصــب حيــث جــاء بالنــص 
ــر  ــة مــن الوزي ــى توصي ــاًء عل ــة بن ــه بقــرار يصــدره رئيــس الســلطة الوطني ــام ونائب ــر الع ــن املدي ــي: »يُع التال
املختــص وتنســيب مديــر عــام األمــن الداخلــي وتوصيــة جلنــة الضبــاط، ويــؤدي اليمــن القانونيــة أمــام 
الرئيــس قبــل بــدء أعمالــه، مــدة تعيــن املديــر العــام أربــع ســنوات ويجــوز متديدهــا لســنة إضافيــة بقــرار مــن 

الرئيــس«.
ــر . 3 ــة91، تعتب ــم )2( لســنة 2016 بشــأن الضابطــة اجلمركي ــون رق ــرار بقان الضابطــة اجلمركيــة: مبوجــب الق

األمــن  قــوى  الفلســطيني، تســري عليهــا قوانــن وأنظمــة  الداخلــي  األمــن  قــوى  قــوًة ضمــن  الضابطــة 
الفلســطيني، وتــؤدي وظائفهــا وتباشــر اختصاصاتهــا مبوجــب القوانــن الســارية، برئاســة املديــر العــام الــذي 
يصــدر القــرارات إلدارة أعمالهــا، ومبوجــب القانــون يُعــّن مديــر عــام الضابطــة اجلمركيــة بقــرار مــن رئيــس 
دولــة فلســطن بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء92، وتكــون مرجعيــة الضابطــة اجلمركيــة اإلداريــة وزارة 
ــا مرجعتيهــا الفنيــة والعمليــة فهــي وزارة املاليــة والتخطيــط، ولــم يحــدد القــرار بقانــون مــدة  الداخليــة، أّم

ّشــْغِل املديــر العــام للضابطــة اجلمركيــة ملنصبــه.
ــه مجموعــة اإلجــراءات . 4 ــي بأّن ــّرف الدفــاع املدن ــون رقــم )3( لســنة 931998، ُع الدفــاع املدنــي: مبوجــب القان

الضروريــة لوقايــة املدنيــن وممتلكاتهــم وتأمــن ســامة املواصــات بأنواعهــا وضمــان ســير العمــل بانتظــام 

87  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2021. مقياس النزاهة يف قطاع األمن العام: التقرير الثاني. رام اهلل – فلسطن.

88  أنظر: املادة )1( من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005.

89  منشور يف العدد )60(، الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 2005/11/09.

90  منشور يف العدد )74(، الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 2008/06/09.

91 أنظــر: املرســوم الرئاســي رقــم )12( لســنة 2002، بإحلــاق قــوات الشــرطة وقــوات األمــن الوقائــي والدفــاع املدنــي بــوزارة الداخليــة، املــادة )1( مــن املرســوم »تلحــق قــوات الشــرطة وقــوات األمــن الوقائــي والدفــاع 
املدنــي بجميــع أجهزتهــا وإدارتهــا بــوزارة الداخليــة«.

 منشور يف العدد )117(، الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 2016/01/24.

92  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2021. مقياس النزاهة يف قطاع األمن العام: التقرير الثاني. رام اهلل – فلسطن.

93  منشور يف العدد )24(، الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 1998/07/01.

3    المدد واآلجال القانونية لرؤساء األجهزة األمنية الفلسطينية والهيئات المساندة
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يف املرافــق العامــة وحمايــة املبانــي واملنشــآت واملؤسســات العامــة واخلاصــة ســواء مــن أخطــار الغــارات 
اجلويــة وغيرهــا مــن األعمــال احلربيــة أو مــن أخطــار الكــوارث الطبيعيــة أو احلرائــق أو اإلنقــاذ البحــري أو 
أّيــة أخطــار أخــرى، ونّظــم القانــون اختصاصــات الدفــاع املدنــي واعتبــر مديــر اجلهــاز مســؤوالً أمــام وزيــر 

الداخليــة، ولــم يحــدد القانــون مــدة َشــْغِل مديــر اجلهــاز ملنصبــه.
االســتخبارات العســكرية: تعتبــر االســتخبارات العســكرية قــوة ضمــن قــوى األمــن الداخلــي الفلســطيني، . 5

ــا مبوجــب  ــا وتباشــر اختصاصاته ــؤدي وظائفه ــوى األمــن الفلســطيني، وت ــة ق ــن وأنظم ــا قوان تســري عليه
القوانــن الســارية.

وتــؤدي مهامهــا . 6 الداخليــة(،  )وزارة  الــوزارة  تتبــع  قــوة نظاميــة متــارس اختصاصــات مدنيــة،  الشــرطة: 
واختصاصاتهــا، نُّظمــت مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )23( لســنة 201794، الــذي حــدد يف املــادة )9( أّن 
املديــر العــام )مديــر عــام املديريــة العامــة للشــرطة( يعــّن بقــرار مــن الرئيــس وبتنســيب مــن مجلــس الــوزراء 
َدت مــدة التعيــن بأربــع ســنوات ويجــوز متديدهــا ســنوياً مبــا  بنــاًء علــى توصيــة الوزيــر )وزيــر الداخليــة(، وُحــدِّ

ــة95. ال يتجــاوز ثــاث ســنوات إضافي
األمــن الوطنــي: هيئــة عســكرية نظاميــة، تــؤدي وظائفهــا وتباشــر اختصاصاتهــا برئاســة وزيــر األمــن الوطنــي . 7

وحتــت قيــادة القائــد العــام، وهــو الــذي يصــدر القــرارات الازمــة إلدارة عملهــا وتنظيــم شــؤونها كافــة، وينّظــم 
ُ القائــد  أحكامهــا قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 962005، ومبوجــب القانــون يُعــنَّ

العــام بقــراٍر مــن الرئيــس وملــدة ثــاث ســنوات، ويجــوز التمديــد لــه لســنة واحــدة فقــط97.
احلــرس الرئاســي: قــوة ضمــن قــوى األمــن الفلســطيني، تســري عليهــا قوانن وأنظمة قوى األمن الفلســطيني، . 	

تؤدي وظائفها وتباشــر اختصاصاتها مبوجب القوانن الســارية.
وحســب القوانــن والقــرارات بقانــون الصــادرة عــن الســلطة الوطنية الفلســطينية وعن رئيس الســلطة الوطنية الفلســطينية 
مبــا لــه مــن صاحيــات مبوجــب أحــكام القانــون األساســي، والتــي مّتــت اإلشــارة إليهــا مســبقاً، فــإّن املــدة الزمنيــة لَشــْغِل 

منصــب املديــر العام/رئيــس اجلهــاز، جــاءت كالتالي:

اجلدول رقم )10(: اآلجال واملدد القانونية لرؤساء األجهزة األمنية

اسم المنشأة/
الجهاز

الحد األقصى للتعيين الفترة الزمنية للمنصب
في المنصب

السند القانوني/المصدر

قانون المخابرات العامة 4 سنوات3سنوات، ويجوز تمديدها لمدة سنة فقط.المخابرات العامة
رقم )17( لسنة 2005.

4 سنوات، ويجوز تمديدها لسنة إضافية بقرار األمن الوقائي
قرار بقانون رقم )11( لسنة 5 سنواتمن الرئيس.

.2007

4 سنوات ،ويجوز تمديدها بما ال يتجاوز ثالث الشرطة
القرار بقانون رقم )23( 7سنواتسنوات إضافية.

لسنة 2017.

3سنوات، ويجوز التجديد له لسنة واحدة األمن الوطني
قانون قوى األمن رقم )8( 4 سنواتفقط.

لسنة 2005.
االستخبارات 

ال توجد فترة زمنية لم يحدد القانون مدة َشْغِل هذا المنصبالعسكرية
للمنصب 

قانون قوى األمن رقم )8( 
لسنة 2005.

ال توجد فترة زمنية لم يحدد القانون مدة َشْغِل هذا المنصبالدفاع المدني
للمنصب 

القانون رقم )3( لسنة 
.1998

ال توجد فترة زمنية لم يحدد القانون مدة َشْغِل هذا المنصبالحرس الرئاسي
للمنصب 

قانون قوى األمن رقم )8( 
لسنة 2005.

ال توجد فترة زمنية لم يحدد القانون مدة َشْغِل هذا المنصبالضابطة الجمركية
للمنصب 

القرار بقانون رقم )2( لسنة 
.2016

94  منشور يف العدد )15( ممتاز، الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية(، بتاريخ 31/12/2017.

95  االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2021. مقياس النزاهة يف قطاع األمن العام: التقرير الثاني. رام اهلل – فلسطن.

96  املنشور يف العدد )56(، الوقائع الفلسطينية )السلطة الوطنية الفلسطينية( بتاريخ 2005/06/28.

97  أنظر: املادة )8( من قانون قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005.
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اجلدول رقم )11(: مدة شغل منصب مدراء/ رؤساء قوى األمن الفلسطيني  
مدراء/رؤساء قوى األمن الرقم

الفلسطينية
السنة سنة التعيينالقرار الرئاسي بالتعييناللواء

الحالية
فترة َشْغل 
المنصب/

سنة

201520216القرار رقم )85( لسنة 2015مالعميد إياد بركاتمدير عام الضابطة الجمركية 1

مدير عام الشرطة 2
الفلسطينية

اللواء حازم عطا 
2008202113القرار رقم )344( لسنة 2008مالله

2006202115القرار رقم )263( لسنة 2006ماللواء منير الزعبيالحرس الرئاسي3

اللواء نضال أبو األمن الوطني4
2011202110القرار رقم )145( لسنة 2011مالدخان 

201520216القرار رقم )83( لسنة 2015ماللواء زكريا مصلحاالستخبارات العسكرية5

اللواء ركن يوسف الدفاع المدني6
201620215القرار رقم )108( لسنة 2016منصار

982009202112غير معلوماللواء ماجد فرجالمخابرات العامة 7

اللواء زياد هب األمن الوقائي8
2004202117غير معلومالريح

ــي  ــة الت ــة، يتضــح جتــاوز املــدد واآلجــال القانوني ــى القوانــن الناظمــة لعمــل املؤسســات/الهيئات األمني بعــد االّطــاع عل
ــة: ــة التالي ــات األمني ــة متعلقــة باملؤسســات والهيئ ــث جــاءت املخالفــات القانوني ــا، حي ــن الناظمــة لعمله ــا القوان حددته

اجلدول رقم )12(: املخالفات القانونية يف قوى األمن الفلسطينية

اسم المؤسسة/
الهيئة األمنية

المدير/رئيس المؤسسة

الهيئة األمنية

المدة القانونية للمنصب 
بما فيها حاالت التمديد

فترة َشْغِل مدير/رئيس 
المؤسسة للمنصب/سنة

المخالفة القانونية/ 
التجاوز القانوني

7سنوات512 سنوات بحد أقصى99اللواء ماجد فرجالمخابرات العامة

9سنوات514 سنوات بحد أقصى100اللواء زياد هب الريحاألمن الوقائي

 من حيث نشر القرار املتعّلق بالتعين يف اجلريدة الرسمية	(1 
بعــد االّطــاع علــى القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية املتعلّقــة بتعيــن رؤســاء األجهــزة األمنيــة 
ــغ عددهــا )6( قــرارات رئاســية، يتضــح عــدم نشــر كافــة القــرارات  ــي بل ــع الفلســطينية والت ــدة الوقائ واملنشــورة يف جري
املتعلّقــة يف اجلريــدة الرســمية »الوقائــع«، إذ تبــن عــدم وجــود قــرارات متعلّقــة بتعيــن رئيــس املخابرات العامة الفلســطينية 

)اللــواء ماجــد فــرج( ورئيــس جهــاز األمــن الوقائــي الفلســطيني )اللــواء زيــاد هــب الريــح(.

https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=6e743ady11 :98  جريــدة االيــام، تعيــن ماجــد فــرج رئيســاً للمخابــرات وأبــو دخــان لقيــادة االســتخبارات، منشــور بتاريــخ 2009/09/16، انظــر
5819437y6e743ad

99  انظر: املادة )2( من قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005.

100  انظر: املادة )4( من القرار بقانون بشأن األمن الوقائي رقم )11( لسنة 2007. مت إحتساب املدة من تاريخ إصدار القرار بقانون.
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 الهيئات املساندة لقطاع األمن	(1 
ــا لرئيــس الســلطة  ــع بعضه ــة، ويتب ــي تقــدم الدعــم واملســاندة لألجهــزة األمني ــات واملؤسســات الت ــاك عــدد مــن الهيئ هن
والبعــض اآلخــر لوزيــر الداخليــة، وأهــم هــذه الهيئــات: )1( هيئــة التنظيــم واإلدارة و)2( هيئــة اإلمــداد والتجهيــز، و)3( 
اإلدارة املاليــة املركزيــة »العســكرية«، و)4( اخلدمــات الطبيــة العســكرية، و)5( التوجيــه السياســي، و)6( هيئــة التدريــب 
ــْغُل هــذه  ــات تفتقــر إلــى ســند قانونــي ينّظــم أعمالهــا ويحــدد اختصاصاتهــا101، وجــاء َش العســكري، وغالبيــة هــذه الهيئ

الهيئــات كالتالــي:

جدول رقم )13( تعين رؤساء الهيئات العسكرية حسب سنة التعين

مدة َشْغِل المنصب/سنةسنة التعيينرئيس الهيئةالهيئة المساندة

20156اللواء يوسف دخل الله102هيئة التنظيم واإلدارة
غير معلومغير معلوماللواء عزمي ناصر103هيئة اإلمداد والتجهير

اإلدارة المالية المركزية 
“العسكرية”

2 سنة2019اللواء فضل زيدان104

6 سنوات2015اللواء طبيب ميسون البنا105الخدمات الطبية العسكرية
20211اللواء طالل دويكات106التوجيه السياسي

9 سنوات2012اللواء يوسف الحلو107هيئة التدريب العسكري

101   االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2021. مقياس النزاهة يف قطاع األمن العام: التقرير الثاني. رام اهلل – فلسطن.

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=d :102  وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا«، الرئيس يعن اللواء يوسف دخل اهلل رئيساً لهيئة التنظيم واإلدارة، منشور بتاريخ 2015/8/16، انظر
8TnZBa669063323940ad8TnZB

https://www. ،103  رئيس هيئة اإلمداد والتجهيز اللواء طيار/ عزمي ناصر بعثة اخلدمات الطبية امللكية األردنية يف مقر الهيئة يف رام اهلل، منشور على صفحة هيئة اإلمداد والتجهيز على الفيس بوك
facebook.com/LojesticCommision

104  التقت الدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون املرأة، اليوم األحد، مدير عام اإلدارة املالية املركزية العسكرية اللواء فضل زيدان، منشور على الصفحة الرسمية لوزارة شؤون املرأة فلسطن، بتاريخ 6/22، انظر:

 http://mms.pna.ps/ar/index.php?p=main&id=265 :105  انظر

https://web.archive.org/ :ملكافحــة الفســاد، منشــور بتاريــخ 2021/1/6، انظــر للتوجيــه السياســي ورائــد رضــوان رئيســاً  106  جريــدة القــدس، الرئيــس يقــرر تعيــن طــال دويــكات مفوضــاً 
/web/20210108150347/http://www.alquds.com/articles/1609954295600037300

. https://www.gmtc.sec.ps/leaderships/view 107  انظر: هيئة التدريب العسكري
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المدد واآلجال القانونية لرؤساء الهيئات والمؤسسات المدنية

مــن خــال دراســة النصــوص املتعلّقــة باملؤسســات العامــة التابعــة للســلطة التنفيذيــة )مجلــس الــوزراء( ينعقــد االختصــاص 
لرئيــس الــوزراء وفقــاً ألحــكام املــادة )68( مــن القانــون األساســي الفلســطيني املعــدل يف اإلشــراف والرقابــة علــى أعمــال 
املؤسســات العامــة التابعــة للحكومــة، ســواء أحُلقــت هــذه املؤسســات مبجلــس الــوزراء مباشــرًة أو أحُلقــت بالوزيــر األقــرب 
لطبيعيــة عمــل املؤسســة مبتابعتهــا، ويف ضــوء املادتــن )68،69( مــن القانــون األساســي، فاألصــل أن تكون تبعية املؤسســات 
العامــة التنفيذيــة ملجلــس الــوزراء، باســتثناء مــا ورد بشــأنه نــص خــاص يف القانــون األساســي، فتكــون التبعيــة وفقــاً ملــا مت 

حتديــده بهــذا النــص108.
اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئات واملؤسسات العامة109، )رؤساء الهيئات/املؤسسات العامة(1 (	

املؤسسات املساندة لعمل السلطة التشريعية الفلسطينية
يف ظّل احلالة الفلسطينية، هناك مؤسسات تعتبر مساندًة للمجلس التشريعي على الرغم من أّنها ال تتبع له مباشرة 

وجاءت هذه املؤسسات كالتالي:
ــم )15(  	 ــة رق ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــون دي ــادة )4( مــن قان ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة: مبوجــب امل

لســنة 2004، يُعــنَّ رئيــُس الديــوان بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاًء علــى تنســيب مــن 
مجلــس الــوزراء وبعــد املصادقــة علــى تعيينــه باألغلبيــة املطلقــة للمجلــس التشــريعي، كمــا يُعــنَّ املديــر العــام 
بقــراٍر مــن مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن رئيــس الديــوان، ونصــت املــادة )10( مــن ذات القانــون علــى أّن مــدة 

رئاســة الديــوان هــي ســبع ســنوات لفتــرة واحــدة غيــر قابلــة للتجديــد.
الهيئــة املســتقلة للحقــوق اإلنســان: الســند التشــريعي يف إنشــاء الهيئــة املســتقلة حلقــوق اإلنســان هــو املــادة  	

)31( مــن القانــون األساســي، ومتّثــل الهيئــات املســتقلة أو مــا يســمى ديــوان املظالــم وتختــص يف مجــال 
الرقابــة علــى احتــرام احلقــوق واحلريــات العامــة مبوجــب املــادة الثالثــة مــن النظــام الداخلــي للهيئــة املســتقلة 
حلقــوق اإلنســان. يتولــى إدارة الهيئــة مجلــس مفوضــن يضــم مــن 17 حتــى 21 عضــواً، وتكــون فتــرة عضويــة 
املفــّوض يف مجلــس املفّوضــن ثــاث ســنوات قابلــة للتجديــد مرتــن فقــط )9 ســنوات كحــد أقصــى(، بينمــا 
نّصــت املــادة العاشــرة مــن النظــام علــى أْن ينتخــب مجلــس املفّوضــن مــن بــن أعضائــه مكتبــاً تنفيذيــاً 
للمجلــس يتكــّون مــن خمســة إلــى ســبعة أعضــاء، وتكــون مــدة عضويــة املكتــب التنفيــذي ثــاث ســنوات قابلــة 
للتجديــد ملــرة واحــدة متتاليــة110، ونــص النظــام يف املــادة السادســة عشــر ومــا بعدهــا علــى آليــة تعيــن املديــر 
التنفيــذي ومهامــه، يف حــن لــم ينــص علــى املــدة القانونيــة لَشــْغِل منصــب املديــر التنفيــذي للهيئــة املســتقلة 

حلقــوق اإلنســان.
ســلطة النقــد: مبوجــب قانــون رقــم )18( لســنة 2004 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )2( لســنة 1997  	

بشــأن ســلطة النقــد، يتولــى إدارة ســلطة النقــد مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء برئاســة احملافــظ، 
فيمــا نصــت املــادة )15( مــن القانــون علــى أّنــه يجــري تعيــن محافــظ ســلطة النقــد بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة 
الوطنيــة ويصــاَدق علــى تعيينــه مــن قبــل املجلــس التشــريعي، ونّصــت املــادة )15( مــن ذات القانــون علــى أن 
»تكــون مــدة العضويــة للمحافــظ ونائبــه أربــع ســنوات ومــدة عضويــة أعضــاء املجلــس ثــاث ســنوات، ويجــوز 

إعــادة تعيــن احملافــظ أو نائــب احملافــظ أو العضــو مــرة أخــرى«.

108  للتفاصيل راجع »االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2020. واقع املؤسسات العامة غير الوزارية. رام اهلل. فلسطن.

109  بتاريــخ 2021/3/23، صــدر القــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2021م بشــأن حوكمــة عــدد مــن هيئــات ومؤسســات وســلطات الدولــة، وجــاء يف طياتــه: تلغــى الشــخصية القانونيــة والذمــة املاليــة املســتقلة لــكل 
مــن املؤسســات الــواردة أدنــاه، واعتبــار كلٍّ منهــاً جــزءاً ال يتجــزأ مــن وزارات الدولــة ومؤسســاتها، )مجمــع فلســطن الطبــي، مركــز الطــب العدلــي، ســلطة املوانــئ البحريــة وســلطة الطيــران املدنــي، مجلــس مهنــة 
تدقيــق احلســابات، جلــان العواصــم الثقافيــة، صنــدوق اإلجنــاز والتمّيــز لدعــم التعليــم، املجلــس الوطنــي للطفــل، اللجنــة الوطنيــة للقانــون الدولــي اإلنســاني(، للمزيــد االّطــاع علــى القــرار بقانــون، منشــور علــى 

موقــع ديــوان الفتــوى والتشــريع.

https://ichr.ps/ar/1  ،110  النظام الداخلي ملجلس املفوضن، منشور على املوقع الرسمي للهيئة املستقلة للحقوق االنسان

4



30

اإلطار القانوني للمؤسسات/الهيئات غير الوزارية:
الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون: تــدار الهيئــة العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون مبرســوم رقــم )2( لســنة 2010، . (

ومبوجــب املــادة )5( مــن النظــام يُعــنَّ مجلــس أمنــاء للهيئــة بقــراٍر مــن الرئيــس، ويتــم اختيــار أعضــاء مجلــس 
األمنــاء مــن الشــخصيات العامــة ذات املشــاركة الفّعالــة يف النشــاط الفكــري والدينــي والفنــي والعلمــي 
والثقــايف والصحفــي واالقتصــادي والهندســي واملالــي والقانونــي واملهتمــن بنشــاط الشــباب واملــرأة والطفولــة 
وغيرهــا مــن النشــاطات، ويتولــى إدارة الهيئــة مجلــس مكــون مــن )9-13( عضــواً برئاســة املشــرف العــام ملــدة 

أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد.
ديــوان الفتــوى والتشــريع: ال يوجــد قانــون حتــى تاريخــه ينّظــم عمــل ديــوان الفتــوى والتشــريع، ويعتمــد التعين . (

ــص  ــوى والتشــريع وتن ــوان الفت ــم )286( لســنة 1995 بشــأن تشــكيل دي ــى املرســوم الرئاســي رق ــاً عل قانوني
ــوى والتشــريع مــن رئيــس وعــدد كاٍف مــن املستشــارين  ــوان الفت ــى أن »يشــّكل دي املــادة )1( مــن املرســوم عل
واملستشــارين املســاعدين والباحثــن واملوظفــن اإلداريــن ويصــدر بتعيــن رئيــس الديــوان واملوظفــن الفنيــن 
قــراٌر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويتــم تعيــن املوظفــن اإلداريــن بقــراٍر مــن وزيــر العــدل طبقــاً 
لألنظمــة املعمــول بهــا بنــاء علــى اقتــراح رئيــس الديــوان«، ولــم ينــص القانــون علــى الفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل 

منصــب رئيــس ديــوان الفتــوى والتشــريع.
ســلطة الطاقــة: إعمــاالً لنــص املــادة )2( مــن قانــون ســلطة الطاقــة رقــم )12( لســنة 1995، يُعــنَّ رئيــس . (

ــة. ــس ســلطة الطاق ــة لشــغل منصــب رئي ــس، وال توجــد مــدة زمني ــراٍر مــن الرئي ــة بق ســلطة الطاق
ــادة )9( مــن . ( ــاً ألحــكام امل ــات مبرســوم رئاســي وفق ــة االنتخاب ــّن رئيــس جلن جلنــة االنتخابــات املركزيــة: يُع

ــّنُ رئيــس وأمــن عــام جلنــة االنتخابــات يف نفــس املرســوم، ولــم  القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2007، ويُع
يحــدد القانــون مــدة َشــْغِل رئيــس جلنــة االنتخابــات ملنصبــه.

هيئــة مكافحــة الفســاد: مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )37( لســنة 2018م بشــأن تعديــل قانــون مكافحة الفســاد . 	
رقــم )1( لســنة 2005م وتعدياتــه، يُعــنَّ رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، 
بنــاًء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، بينمــا نّصــت املــادة )7( مــن القــرار بقانــون علــى أن تكــون مــدة رئاســة 
الهيئــة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة فقــط، فيمــا نــص قانــون مكافحــة الفســاد )املعــدل( رقــم 
)1( لســنة 2005 يف املــادة )6( منــه علــى أن »تكــون مــدة رئاســة الهيئــة ســبع ســنوات غيــر قابلــة للتجديــد«.

صنــدوق درء املخاطــر والتأمينــات الزراعيــة الفلســطيني: حســب املــادة )8( مــن القــرار بقانــون رقــم )12( . 	
لســنة 2013م بشــأن صنــدوق درء املخاطــر والتأمينــات الزراعيــة، يُشــّكل املجلــس بقــراٍر مــن مجلــس الــوزراء 
برئاســة وزيــر الزراعــة ويكــون عــدد أعضائــه )15( عضــواً مبــن فيهــم الرئيــس، بينمــا نصــت املــادة )15( مــن 
ــَنّ رئيــس الصنــدوق بدرجــة وكيــل بقــرار مــن رئيــس الدولــة، بنــاًء علــى تنســيٍب  القــرار بقانــون علــى أن يُع
مــن مجلــس الــوزراء بتوصيــة مــن رئيــس املجلــس، وقــد حــدد القــرار بقانــون الشــروط الواجــب توافرهــا يف 
أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق، لكّنــه لــم يحــدد شــروط مــن يشــغل منصــب رئيــس الصنــدوق نفســه، ولــم 

يحــدد القانــون الفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب رئيــس الصنــدوق.
 املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي: حســب املــادة )5( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2015م، 	. 

ل املجلــس بقــراٍر مــن مجلــس الــوزراء برئاســة وزيــر  بشــأن املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي، يُشــكَّ
الزراعــة مــن 13 عضــواً مبــن فيهــم الرئيــس، فيمــا نّصــت املــادة )12( مــن ذات القــرار بقانــون علــى أن يُعــنَّ 
رئيــٌس للمؤسســة بدرجــة وكيــل بتنســيب مــن مجلــس الــوزراء وبتوصيــة مــن الوزيــر، وقــد حــدد القــرار بقانــون 
الشــروط الواجــب توافرهــا يف أعضــاء مجلــس إدارة املؤسســة، لكّنــه لــم يحــدد شــروط مــن يشــغل منصــب 

رئيــس املؤسســة نفســه، ولــم يحــدد القانــون الفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب رئيــس املؤسســة.
الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد واجلــودة والتوعيــة ملؤسســات التعليــم العالــي: مبوجــب أحــكام املــادة )5( مــن قــرار . 	

مجلــس الــوزراء رقــم )5( لســنة 2020م بنظــام الهيئــة الوطنيــة لاعتمــاد واجلــودة والنوعيــة ملؤسســات 
التعليــم العالــي، يُشــكل الوزيــر مجلــَس إدارة الهيئــة برئاســته، بينمــا نّصــت املــادة )11( مــن ذات القــرار علــى 
أن يُعــنََّ رئيــس الهيئــة بدرجــة وكيــل بقــرار مــن رئيــس دولــة فلســطن، بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء، 
ُ رئيســاً للهيئــة، ولــم يحــدد  وفقــاً لترشــيح الوزيــر، وحــددت املــادة )11( الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يُعــَنّ

القانــون الفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل هــذا املنصــب.
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صنــدوق اإلقــراض لطلبــة مؤسســات التعليــم العالــي يف فلســطن: حســب املــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم . 	
)5( لســنة 2013م بشــأن صنــدوق اإلقــراض لطلبــة مؤسســات التعليــم العالــي يف فلســطن، يتشــكل الصنــدوق 
مــن مجلــس إدارة مكــون مــن رئيــس و12 عضــواً، علــى أن يكــون وزيــر التعليــم العالــي رئيســاً للمجلــس، فيمــا 
نّصــت املــادة )14( مــن القــرار بقانــون علــى أن يكــون للصنــدوق مديــر تنفيــذي مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص، 

يُعــنَُّ بقــرار مــن املجلــس، ولــم يحــدد القانــون الفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل هــذا املنصــب.
ــرار بقانــون رقــم )25( لســنة . 	( ــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات احملليــة: حســب نــص املــادة )5( مــن الق صن

ــُس  ــى الصنــدوق مجل 2016م بشــأن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات احملليــة، يتولــى اإلشــراف العــام عل
إدارة مكــون مــن 9 أعضــاء، برئاســة وزيــر احلكــم احمللــي، فيمــا نّصــت املــادة )14( مــن ذات القانــون علــى 
أن يُعــنَّ املديــر العــام بقــراٍر مــن مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب مــن املجلــس، ملــدة أربــع ســنوات قابلــة 
ــر  ــادة الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يشــغل منصــب املدي ــرة واحــدة فقــط، وقــد حــددت امل ــد مل للتجدي

العــام.
صنــدوق النفقــة الفلســطيني: نّصــت املــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2015م بشــأن تعديــل . ((

قانــون صنــدوق النفقــة رقــم )6( لســنة 2005م، علــى أن يشــرف علــى إدارة الصنــدوق ويديــره مجلــُس إدارة، 
ــون  ــن قان ــادة )3/6( م ــت امل ــا نّص ــدوق، فيم ــم الشــرعية رئيســاً للصن ــون قاضــي قضــاة احملاك ــى أن يك عل
صنــدوق النفقــة رقــم )6( لســنة 2005م، علــى تعيــن مديــٍر عــام للصنــدوق مــن ذوي االختصــاص واخلبــرة 
مــن قبــل مجلــس إدارة الصنــدوق، ولــم حتــدد املــادة الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يشــغل منصــب مديــر 

عــام الصنــدوق، ولــم يحــدد القانــون الفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب املديــر العــام.
ــاء . (( ــون رقــم )7( لســنة 2012م بشــأن دار اإلفت ــادة )3( مــن القــرار بقان دار اإلفتــاء الفلســطينية: نّصــت امل

َ املفتــي العــام بدرجــة وزيــر مبوجــب قــراٍر صــادٍر عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة  الفلســطينية، علــى أن يُعــنَّ
ــى الشــروط الواجــب توافرهــا  ــادة )4( عل ــت امل ــا نّص ــا، فيم ــة ذاته ــه بالطريق ــي خدمات الفلســطينية وتنته

ُ مبنصــب املفتــي العــام. فيمــن يُعــنَّ
الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض ضحايــا حــوادث الطــرق: نّصــت املــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )30( . ((

لســنة 2018م بشــأن تعديــل قانــون التأمــن رقــم )20( لســنة 2005م وتعدياتــه، علــى أن يتولــى إدارة 
الصنــدوق مجلــُس إدارة ويكــون وزارة املاليــة والتخطيــط رئيســاً للمجلــس، فيمــا نّصــت املــادة )3( مــن القــرار 
رقــم )95( لســنة 1995 بشــأن إنشــاء الصنــدوق الفلســطيني لتعويــض ضحايــا حــوادث الطــرق، علــى تعيــن 
املديــِر العــام للصنــدوق مــن قبــل مجلــس اإلدارة، فيمــا لــم حتــدد املــادة املذكــورة الشــروط الواجــب توافرهــا 

ُ مديــراً عامــاً للصنــدوق، ولــم يحــدد القانــون الفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب املديــر العــام. فيمــن يُعــَنّ
هيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن: نُّظَمــت مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2018 بشــأن هيئــة األســرى . ((

ــى  ــون رقــم )7( لســنة 2018، وتتول ــل القــرار بقان ــون رقــم )8( لســنة 2019 بتعدي ــن، والقــرار بقان واحملرري
ــون  ــا يف قان ــن املنصــوص عليه ــوزارة شــؤون األســرى واحملرري ــة ل ــات املخّول ــام والصاحي ــة كافــة امله الهيئ
األســرى واحملرريــن رقــم )19( لســنة 2004 وتعدياتــه، واألنظمــة الصــادرة مبقتضــاه، ويصــدر قــراٌر مــن 

رئيــس الدولــة بتعيــن رئيــس الهيئــة ملــدة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة.
هيئــة تســوية األراضــي وامليــاه: نّصــت املــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2016م بشــأن هيئــة . 	(

تســوية األراضــي وامليــاه، علــى تعيــن رئيــس الهيئــة بقــراٍر مــن الرئيــس بنــاًء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء، 
ويتولــى إدارة كافــة شــؤونها، وتكــون درجتــه وكيــل )A1(، ولــم يحــدد القــرار بقانــون املــدة الزمنيــة لَشــْغِل هــذا 

املنصــب.
املؤسســة الوطنيــة الفلســطينية للتمكــن االقتصــادي: نّصــت املــادة )7( مــن القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة . 	(

2019م بشــأن املؤسســة الوطنيــة الفلســطينية للتمكــن االقتصــادي، علــى أن يكــون للمؤسســة مجلــس أمنــاء 
ــر  ــن املدي ــى تعي ــون نفســه عل ــادة )9( مــن القــرار بقان ــة، بينمــا نّصــت امل ــة االجتماعي ــر التنمي برئاســة وزي
العــام بقــرار مــن مجلــس األمنــاء، ويف ذات الســياق نّصــت املــادة )13( مــن ذات القــرار بقانــون علــى الشــروط 

الواجــب توافرهــا فيمــن يُعــّنُ مديــراً عامــاً للمؤسســة.
املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع: حســب نــص املــادة )6( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013م . 	(

بشــأن املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع، يتولــى إدارة مجلــس املؤسســة محافــُظ ســلطة النقــد، فيمــا 
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َ املديــر العــام بقــراٍر مــن املجلــس ملــدة أربــع ســنوات قابلــة  نصــت املــادة )10( مــن ذات القــرار علــى أن يُعــَنّ
ــاً  ــراً عام ــرار الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يعــن مدي ــن الق ــم يب ــا ل ــرة واحــدة فقــط، فيم ــد مل للتجدي

للمؤسســة.
مؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى: مبوجــب املــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2015م بشــأن . 	(

تعديــل قانــون إدارة وتنميــة أمــوال اليتامــى رقــم )14( لســنة 2005م وتعدياتــه، يتولــى إدارة املؤسســة مجلــُس 
إدارة، ويُعــُن رئيــُس املجلــس بقــراٍر مــن رئيــس الدولــة بنــاًء علــى تنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء، فيمــا نّصــت 
املــادة )11( مــن القانــون رقــم )14( لســنة 2005م علــى تعيــن املديــر العــام بقــراٍر مــن املجلــس وحتــدد درجتــه 
ُ مديــراً عامــاً للمؤسســة،  ــَنّ يف ذات القــرار، ولــم ينــص القانــون علــى الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يُع

ولــم يحــدد القانــون احلــد األقصــى لفتــرة َشــْغِل هــذه املنصــب.
املدرســة الوطنيــة الفلســطينية لــإلدارة: نّصــت املــادة )6( مــن القــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2016م بشــأن . 	(

ل املجلــس برئاســة رئيــس الديــوان »ديــوان املوظفــن  املدرســة الوطنيــة الفلســطينية لــإلدارة، علــى أن يُشــكَّ
ــَنّ املديــر التنفيــذي بقــراٍر صــادٍر عــن رئيــس  العــام«، بينمــا نّصــت املــادة )14( مــن ذات القــرار علــى أن يُع
 )A1-A4( دولــة فلســطن بنــاًء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء مبوجــب توصيــة املجلــس، ويكــون تدّرجــه مــن
ويُعــَنّ بعقــد مبوجــب قــرار يصــدر عــن مجلــس الــوزراء بتنســيب مــن رئيــس املجلــس إذا كان مــن غيــر موظفــي 
اخلدمــة املدنيــة، وتكــون مــدة عمــل املديــر التنفيــذي يف كافــة األحــوال )5( ســنوات وميكــن جتديدهــا ملــرة 

واحــدة فقــط، فيمــا لــم ينــص القــرار بقانــون علــى الشــروط الواجــب توافرهــا يف شــاغل هــذا املنصــب.
 املعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة والضرائــب: نّصــت املــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2011 . 	(

بشــأن املعهــد الفلســطيني للماليــة العامــة والضرائــب، علــى أن يتولــى رئاســة مجلــس املعهــد وزيــُر املاليــة، فيمــا 
نّصــت املــادة )10( مــن القــرار بقانــون علــى أّن تعيــن املديــر العــام يجــري بقــراٍر مــن مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى 
تنســيب املجلــس ملــدة )5( ســنوات قابلــة للتجديــد )لــم يحــدد القــرار بقانــون احلــد األقصــى حلــاالت التجديــد 
وجــاء النــص بشــكل مطلــق(، ولــم ينــص القــرار بقانــون علــى الشــروط الواجــب توافرهــا يف شــاغل هــذا املنصــب.

ديــوان املوظفــن العــام: نّصــت املــادة )6( مــن القانــون رقــم )4( لســنة 1998م بإصــدار قانــون اخلدمــة املدنيــة، . ((
علــى أن يجــري تعيــن رئيــس الديــوان بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاًء علــى تنســيٍب مــن 
مجلــس الــوزراء، فيمــا لــم يحــدد القانــون الشــروط الواجــب توافرهــا يف شــاغل هــذا املنصــب، كمــا لــم يحــدد 

فتــرة أو مــدة َشــْغِل منصــب رئيــس الديــوان.
ســلطة األراضــي: نّصــت املــادة )9( مــن القــرار بقانــون بشــأن ســلطة األراضــي رقــم )6( لســنة 2010 بشــأن . ((

ُ بقــرار مــن الرئيــس بنــاًء علــى تنســيٍب مــن مجلــس  ســلطة األراضــي علــى أّن رئيــس ســلطة األراضــي يُعــنَّ
الــوزراء، وقــد حــدد القــرار بقانــون مهــام رئيــس ســلطة األراضــي لكّنــه لــم يحــدد الشــروط الواجــب توافرهــا 

يف شــاغل هــذا املنصــب، كمــا لــم يحــدد فتــرة َشــْغِل هــذا املنصــب.
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني: نّصــت املــادة )6( مــن قانـــــون اإلحصــاءات العامــة رقــم )4( لســنة . ((

2000، علــى أن يجــري تعيــن رئيــس اجلهــاز بتنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء وبقــراٍر مــن رئيــس الســلطة 
الوطنيــة، وقــد حــدد القانــون مهــام رئيــس اجلهــاز املركــزي لكّنــه لــم يحــدد الشــروط الواجــب توافرهــا يف 

شــاغل هــذا املنصــب، كمــا لــم يحــدد فتــرة َشــْغِل منصــب رئيــس اجلهــاز.
ــون املواصفــات واملقاييــس الفلســطينية رقــم )6( . (( ــادة )5( مــن قان مؤسســة املواصفــات واملقاييــس: نّصــت امل

لســنة 2000م، علــى أن يتولــى إدارة املؤسســة مجلــُس إدارة ويكــون وزيــُر االقتصــاد رئيــَس املجلــس، بينمــا 
نّصــت املــادة )12( علــى أّن تعيــن مديــٍر عــاٍم للمؤسســة يجــري بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاًء علــى 
تنســيب رئيــس املؤسســة، فيمــا لــم يبــن القانــون الشــروط الواجــب توافرهــا يف شــاغل هــذا املنصــب، ولــم 

يحــدد فتــرة َشــْغِله.
هيئــة تشــجيع االســتثمار الفلســطينية واملــدن الصناعيــة 111: نّصــت املــادة )14( مــن القانــون رقــم )1( لســنة . 	(

1998 م بشــأن تشــجيع االســتثمار يف فلســطن، علــى أن يكــون وزيــر االقتصــاد رئيســاً ملجلــس الهيئــة، فيمــا 
نّصــت املــادة )17( علــى أّن تعيــن مديــٍر عــاٍم للهيئــة يجــري بقــراٍر مــن مجلــس اإلدارة، فيمــا لــم يحــدد القانــون 

الشــروط الواجــب توافرهــا يف شــاغل هــذا املنصــب، وال مــدة َشــْغِله.

111 مبوجب القرار بقانون رقم )10( لسنة 2021 بشأن حوكمة عدٍد من هيئات ومؤسسات وسلطات الدولة، املادة )3( »يتم دمج هيئة املدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة مع هيئة تشجيع االستثمار، 
لتصبحا مؤسسة واحدة تسمى »هيئة تشجيع االستثمار واملدن الصناعية««
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ســلطة جــودة البيئــة: نّصــت املــادة )3( مــن املرســوم الرئاســي رقــم )6( لســنة 2002 بإنشــاء ســلطة البيئــة، . 	(
علــى أّن تعيــن رئيــس ســلطة البيئــة يتــم بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وكذلــك حتديــد 
ُ رئيســاً لســلطة البيئــة، ولــم  درجتــه، فيمــا لــم ينــص املرســوم علــى الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يُعــنَّ

يحــدد القانــون مــدة َشــْغِل هــذا املنصــب.
ســلطة امليــاه الفلســطينية: نّصــت املــادة )15( مــن القــرار بقانــون رقــم )14( لســنة 2014م بشــأن امليــاه، علــى . 	(

أّن تعيــن رئيــس ســلطة امليــاه يجــري بقــراٍر مــن رئيــس الدولــة وبتنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء علــى أن يكــون 
ــْغِل  ــم يحــدد القانــون مــدة َش ــه، ول ــة ل مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص كمــا يحــدد القــرار الدرجــة الوظيفي

منصــب رئيــس ســلطة امليــاه.
مجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه: نّصــت املــادة )21( مــن القــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن امليــاه علــى . 	(

أّن تعيــن مجلــس اإلدارة يتــم بقــراٍر مــن رئيــس الدولــة بنــاًء علــى تنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء، وقــد حــددت 
ُ يف مجلــس اإلدارة، ومبوجــب املــادة املذكــورة فــإّن مــّدة واليــة  املــادة الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يُعــَنّ
ــادة )27(  ــد مــرة واحــدة، بينمــا نّصــت امل ــة للتجدي ــع ســنوات قابل ــس اإلدارة هــي أرب رئيــس وأعضــاء مجل
علــى أّنــه يجــري تعيــن املديــر التنفيــذي بقــراٍر مــن مجلــس اإلدارة، فيمــا لــم يحــدد القــرار بقانــون الشــروط 

الواجــب توافرهــا يف شــاغل هــذا املنصــب.
املعهــد الوطنــي الفلســطيني للصحــة العامــة: مبوجــب نــّص املــادة )4( مــن القــرار بقانــون رقــم )23( لســنة . 	(

2016م بشــأن املعهــد الوطنــي الفلســطيني للصحــة العامــة يكــون للمعهــد مجلــس إدارة ويكــون رئيــس الــوزراء 
ــى  ــاًء عل ــوزراء بن ــٍر للمعهــد بقــراٍر مــن مجلــس ال ــى تعيــن مدي رئيســاً للمجلــس، فيمــا نّصــت املــادة )9( عل
ــة عــن  ــه الوظيفي ــّل درجت ــون، وال تق ــك مبوجــب إعــان وظيفــي وفــق األصــول والقان ــس، وذل تنســيب املجل

ُ يف منصــب مديــر املعهــد. )A4(، فيمــا حــددت املــادة )10( الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يُعــنَّ
املجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام: نّصــت املــادة )7( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014م بشــأن . 	(

ــوزراء، فيمــا  ــس ال ــس مــن رئيــس و8 أعضــاء مبوجــب قــراٍر مــن مجل ــى أن يتشــكل املجل ــام، عل الشــراء الع
نّصــت املــادة )9( علــى الشــروط الواجــب توافرهــا يف رئيــس املجلــس، وحــددت املــادة املذكــورة مــدة رئاســة 

رئيــس املجلــس أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة فقــط.
ــات . (( ــم )20( لســنة 2017م بشــأن اجلمعي ــون رق ــرار بقان ــن الق ــادة )6( م ــت امل هيئــة العمــل التعاونــي: نّص

التعاونيــة، علــى أن يتولــى إدارة الهيئــة مجلــٌس مكــوٌن مــن 11 عضــواً ويكــون وزيــر العمــل رئيســاً للمجلــس، 
ــرة واالختصــاص والكفــاءة مــن موظفــي  ــة مــن ذوي اخلب ــٍس للهيئ ــى تعيــن رئي فيمــا نّصــت املــادة )10( عل
الفئــة العليــا، بتــدرج مــن مديــٍر عــاٍم إلــى درجــة وكيــل وزارة بنــاًء علــى تنســيٍب مــن قبــل رئيــس املجلــس ولــم 

يحــدد القــرار بقانــون اجلهــة املختصــة بإصــدار قــرار تعيــن رئيــس هيئــة العمــل التعاونــي.
هيئــة ســوق رأس املــال: نّصــت املــادة )5( مــن قانــون هيئــة ســوق رأس املــال رقــم )13( لســنة 2004م، علــى أن . ((

يتولــى إدارة الهيئــة مجلــُس إدارة مكــون مــن 7 أعضــاء ويكــون رئيــس املجلــس مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص 
يف شــؤون رأس املــال يُعّينـُـه مجلــس الــوزراء بتنســيٍب مــن وزيــر املاليــة، وحــددت املــادة مــّدة عضويــة الرئيــس 
بأربــع ســنوات ويكــون الرئيــس قابــًا للتعيــن ملــرة واحــدة أخــرى فقــط، فيمــا نّصــت املــادة )12( علــى أن يكــون 
للهيئــة مديــٌر عــاٌم متفــرٌغ مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص والكفــاءة العاليــة يف الشــؤون االقتصاديــة واملاليــة 

ويُعــنَُّ املديــر العــام بقــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى تنســيب الوزيــر.
هيئــة التقاعــد الفلســطينية: نّصــت املــادة )43( مــن قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 2005، علــى أن . ((

يصــدر الرئيــس مرســوماً بتعيــن أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة بنــاًء علــى تنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء، فيمــا 
نّصــت املــادة )56( مــن القانــون علــى أّن تعيــن رئيــس الهيئــة يجــري بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاًء 

علــى تنســيٍب مــن مجلــس الــوزراء ومصادقــة املجلــس التشــريعي باألغلبيــة املطلقــة ألعضائــه.
صنــدوق التشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة للعمــال: نّصــت املــادة )2( مــن املرســوم الرئاســي رقــم )9( لســنة . ((

2003 بشــأن إنشــاء صنــدوق التشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة للعمــال، علــى أن يكــون للصنــدوق مجلــُس إدارة 
ويكــون وزيــُر العمــل رئيســاً للمجلــس، فيمــا نّصــت املــادة )3( مــن املرســوم علــى أن يكــون للصنــدوق مجلــٌس 
ــة  ــل وزارة املالي ــي العمــال، وأحــد أصحــاب العمــل وممث ــة أحــد ممثل ــر العمــل وعضوي تنفيــذٌي برئاســة وزي
ُ مديــراً تنفيذيــاً للصنــدوق،  واملديــر التنفيــذي، ولــم يحــدد املرســوم الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يُعــَنّ

كمــا لــم يحــدد املــدة الزمنيــة لّشــْغِل منصــب املديــر التنفيــذي.
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هيئــة شــؤون املنّظمــات األهليــة: نّصــت املــادة )6( مــن املرســوم رقــم )11( لســنة 2012م بشــأن إنشــاء هيئــة . 	(
شــؤون املنظمــات األهليــة، علــى أّن تعيــن رئيــٍس للهيئــة يجــري بقــرار مــن الرئيــس ويحــدد درجتــه، فيمــا لــم 
ُ رئيســاً للهيئــة، ولــم يحــدد القانــون  ينــص املرســوم أو تعدياتــه علــى الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يُعــَنّ

مــدة َشــْغِل رئيــس الهيئــة ملنصبــه.
معهــد سياســات النــوع االجتماعــي: نّصــت املــادة )2( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )7( لســنة 2019م بإنشــاء . 	(

معهــد سياســات النــوع االجتماعــي، علــى أن يجــري تشــكيل مجلــس إدارة مؤقــت ملعهــد سياســات النــوع 
االجتماعــي ملــدة عــام واحــد.

املجلس األعلى للطفولة واألمومة: أنشــئ املجلس مبوجب املرســوم الرئاســي رقم )2( لســنة 1999 »بإنشــاء . 	(
ــادة  ــة الفلســطينية، ونّصــت امل ــع املجلــس رئيــس الســلطة الوطني ــة واألمومــة«، ويتب ــى للطفول املجلــس األعل
الثالثــة مــن املرســوم علــى أســماء أعضــاء املجلــس، ولــم ينــص املرســوم صراحــة علــى آليــة تعيــن املجلــس، 
فيمــا جــاء املرســوم رقــم )28( لســنة 2005 بإعــادة تشــكيل املجلــس األعلــى للطفولــة واألمومــة حيــث أورد 
أســماء أعضــاء املجلــس ونــص يف املــادة الثانيــة منــه علــى إلغــاء املرســوم الرئاســي رقــم )1( لســنة 1999، دون 

بيــان آليــة تعيــن رئيــس وأعضــاء املجلــس.
ــم )2( . 	( ــن املرســوم رق ــادة )7( م ــت امل مؤسســة خالــد احلســن لعــالج أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع: نّص

لســنة 2021 بشــأن مؤسســة خالــد احلســن لعــاج أمــراض الســرطان وزراعــة النخــاع، علــى أن يتولــى إدارة 
املؤسســة مجلــٌس مكــوٌن مــن 9 أعضــاء برئاســة وزيــر الصحــة، فيمــا نّصــت املــادة )8/8( علــى أّن تعيــن املديــر 
العــام للمؤسســة يجــري بقــراٍر مــن مجلــس اإلدارة فيمــا لــم يحــدد املرســوم الشــروط الواجــب توافرهــا يف 

شــاغل هــذا املنصــب، ولــم يحــدد املــدة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب مديــر عــام املؤسســة.
املجلــس األعلــى إلدارة اخلطــوط اجلويــة الفلســطينية: نّصــت املــادة )1( مــن القــرار رقــم )17( لســنة 2013 . 	(

ــس  ــى إعــادة تشــكيل املجل ــة الفلســطينية عل ــى إلدارة اخلطــوط اجلوي ــس األعل بشــأن إعــادة تشــكيل املجل
األعلــى إلدارة اخلطــوط اجلويــة الفلســطينية برئاســة وزيــر النقــل واملواصــات.

ــوزراء رقــم )14( لســنة 2015م بنظــام . 	( مركــز حفــظ التــراث الثقــايف: نّصــت املــادة )2( مــن قــرار مجلــس ال
مركــز حفــظ التــراث الثقــايف، علــى أن تتولــى اإلشــراف علــى املركــز جلنــُة إشــراف ويكــون وزيــر الســياحة 
ُ مــن قبــل رئيــس جلنــة اإلشــراف،  واآلثــار رئيســاً، بينمــا نّصــت املــادة )5( علــى أن يكــون للمركــز مديــر، يُعــَنّ
بنــاًء علــى إعــان عــن الشــاغر وتنســيب جلنــة مــن ذوي االختصــاص يشــكلها رئيــس اللجنــة، فيمــا لــم يحــدد 
ــْغِل  ــة لَش ــون املــدة الزمني ــم يحــدد القان القــرار الشــروط الواجــب توافرهــا فيمــن يشــغل هــذا املنصــب، ول

منصــب املديــر التنفيــذي.
الوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي: اعمــاالً لنــص املــادة )5( مــن املرســوم رقــم )9( لســنة 2016م بشــأن . ((

ــا  ــة، فيم ــر اخلارجي ــُس إدارة برئاســة وزي ــة مجل ــون للوكال ــي، يك ــاون الدول ــة الفلســطينية للتع إنشــاء الوكال
نّصــت املــادة )5( مــن ذات املرســوم علــى أن يكــون للوكالــة مديــٌر عــاٌم بدرجــة ســفير ويصــدر قــراُر تعيينــه 
عــن رئيــس املجلــس بصفتــه وزيــر اخلارجيــة، ولــم يحــدد املرســوم الشــروط الواجــب توافرهــا يف شــاغل هــذا 

املنصــب، كمــا لــم يحــدد املــدة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب املديــر العــام.
ــد . (( ــام 2008م بشــأن نظــام املعه ــم )7( لع ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادة )4( مــن ق املعهــد القضائــي: نّصــت امل

القضائــي الفلســطيني، علــى أن يكــون للمعهــد مجلــس إدارة برئاســة وزيــر العــدل، بينمــا نّصــت املــادة )7( مــن 
ُ بقــراٍر مــن مجلــس  القــرار علــى أّنــه يتولــى إدارة املعهــد قــاٍض ال تقــّل درجتــه عــن قاضــي اســتئناف، ويُعــَنّ
القضــاء األعلــى بنــاًء علــى تنســيب رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى ملــدة ســنة قابلــة للتجديــد مبصادقــة 
مجلــس الــوزراء، هــذا ولــم يحــدد القانــون احلــد األقصــى حلــاالت التجديــد وجــاءت املــادة )7( مــن القــرار 

بشــكل مطلــق.
دار الكتــب الوطنيــة: مبوجــب القــرار رقــم )4( لســنة 1997 بإنشــاء دار الكتــب الوطنيــة الفلســطينية، يتولــى . ((

إدارة الــدار مجلــٌس يشــكل مــن 9 أعضــاء هــم: الرئيــس، ونائــب الرئيــس، وأمــن الســر، وأمــن الصنــدوق، 
وخمســة أعضــاء أخريــن ويُنتخــب جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن اجلمعيــة العموميــة عــن طريــق االقتــراع 
ــر مــن مــرة. فيمــا نّصــت  ــار العضــو أكث ــع ســنوات، ويجــوز اختي ــس إدارة أرب الســري، وتكــون مــدة كل مجل
املــادة )6( مــن القــرار علــى اختصاصــات مجلــس اإلدارة والتــي مــن بينهــا تعيــن أمــٍن عــاٍم للــدار وحتديــد 

اختصاصاتــه، ولــم يحــدد القانــون املــدة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب أمــن عــام الــدار.
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اإلدارة العامــة للمعابــر واحلــدود: حســب مــا جــاء يف املــادة )3( مــن املرســوم الرئاســي رقــم )16( لســنة . ((
ُ مديــر عــام اإلدارة العامــة للمعابــر واحلــدود  ــَنّ 2006م بشــأن تنظيــم اإلدارة العامــة للمعابــر واحلــدود، يُع
بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ولــم يحــدد القانــون املــدة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب مديــر عــام 

اإلدارة العامــة للمعابــر واحلــدود.
َمــت اللجنــة مبوجــب القــرار بقانــون . 	( اللجنــة الوطنيــة لبرنامــج القــدس عاصمــة دائمــة للثقافــة العربيــة: نُظِّ

ــة،  ــة لبرنامــج القــدس عاصمــة دائمــة للثقافــة العربي ــة الوطني رقــم )7( لســنة 2011م بشــأن تشــكيل اللجن
والقــرار رقــم )49( لســنة 2017م بشــأن املصادقــة علــى النظــام الداخلــي للجنــة الوطنيــة للقــدس عاصمــة 
دائمــة للثقافــة العربيــة، ومبوجــب هــذه القــرارات تتكــون اللجنــة مــن رئيــس وعــدد مــن األعضــاء يتــم تعيينهــم 
مبوجــب مرســوم يصــدر عــن رئيــس الدولــة، ولــم حتــدد القــرارات املشــار إليهــا املــدة الزمنيــة لعمــل اللجنــة 
فيمــا نصــت املــادة )7( علــى التالــي: » تنتهــي العضويــة يف اللجنــة يف أيٍّ مــن احلــاالت اآلتيــة: 1. بقــرار مــن 
رئيــس اللجنــة. 2. الوفــاة. 3. االســتقالة. 4. إذا تغيــب العضــو عــن حضــور ثــاث جلســات متتاليــة أو خمــس 
جلســات غيــر متتاليــة، مالــم يكــن هــذا التغيــب بعــذر قانونــي موثــق يوافــق عليــه أعضــاء اللجنــة. 5. إذا فقــد 
أهليتــه القانونيــة. 6. إذا حكــم عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو اآلداب العامــة أو األمانــة.«، بينمــا 
َ املديــر التنفيــذي مبرســوم رئاســي بتنســيب مــن رئيــس  نصــت املــادة )11( مــن النظــام الداخلــي علــى أن يَُعــَنّ
ــة، ولــم يحــدد القانــون املــدة الزمنيــة  اللجنــة بدرجــة وكيــل )A1(، ويعتبــر املســؤول التنفيــذي املباشــر للجن

لّشــْغِل منصــب املديــر التنفيــذي.
املكتبــة الوطنيــة الفلســطينية: مبوجــب املــادة )10( مــن املرســوم رقــم )6( لســنة 2019م بشــأن إنشــاء املكتبــة . 	(

ُ رئيــس املكتبــة الوطنيــة بقــراٍر مــن الرئيــس، ويكــون رئيســاً ملجلــس اإلدارة، فيمــا  الوطنيــة الفلســطينية يَُعــنَّ
أورد املرســوم يف طيــات املــادة )8( أّن تعيــن املديــر التنفيــذي للمكتبــة الوطنيــة مــن مهــام مجلــس اإلدارة، ولــم 

يحــدد القانــون املــدة الزمنيــة لَشــْغِل هــذا املنصــب.
أكادمييــة فلســطن للعلــوم والتكنولوجيــا: نُّظَمــت مبوجــب املرســوم الرئاســي رقــم )13( لســنة 2004م بشــأن . 	(

ــم )133(  ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــه أّن ق ــا، وممــا جتــدر اإلشــارة إلي ــوم والتكنولوجي ــة فلســطن للعل أكادميي
لســنة 2005، باملصادقــة علــى توصيــات اللجنــة الوزاريــة اخلاصــة بالتعامــل مــع املؤسســات احلكوميــة غيــر 
ــي  ــا الت ــوم والتكنولوجي ــة فلســطن للعل ــة أكادميي ــل موازن ــى حتوي ــرة )م( عل ــادة )1( فق ــّص يف امل ــة ن الوزاري

صــدرت توصيــة بإحلاقهــا لــوزارة التربيــة والتعليــم العالــي.
اللجنــة الوطنيــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم: نَّظَمــت اللجنــة عملهــا مــن خــال قــرار اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة . 	(

ــم )8( لســنة 2006م، القاضــي  ــخ 1985/8/5، ومبوجــب املرســوم الرئاســي رق ــر الفلســطينية بتاري التحري
بإلغــاء املرســوم الرئاســي رقــم )16( لســنة 2005م بشــأن إحلــاق اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للتربيــة 
والثقافــة والعلــوم مبجلــس الــوزراء، وتُلَْحــق بدائــرة التربيــة والتعليــم العالــي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
وتهــدف اللجنــة إلــى حتقيــق االتصــال بــن املنظمــات العربيــة والدوليــة واإلســامية املختصــة بالتربيــة 
والثقافــة والعلــوم واالتصــال مــن جهــة، وبــن الــوزارات واملؤسســات الوطنيــة الفلســطينية احلكوميــة وغيــر 
احلكوميــة داخــل فلســطن، واملؤسســات التعليميــة واملراكــز الثقافيــة الفلســطينية خــارج الوطــن مــن جهــة 
ــخ 2019/3/14 أصــدر الرئيــس  ــا. بتاري ــا واالســتفادة منه ــا وتقوميه ــا مــن دراســة برامجه أخــرى، ومتكينه
ــر  ــة التحري ــي يف منظم ــم العال ــة والتعلي ــرة التربي ــى دائ ــة إل ــة الوطني ــاس مرســوماً بضــم اللجن ــود عب محم
ــر  ــة ملنظمــة التحري ــة التنفيذي ــو زهــري، عضــو اللجن ــدان أب ــي زي ــور عل ــن األســتاذ الدكت الفلســطينية وتعي

ــوم112 . ــة والثقافــة والعل ــة للتربي ــة الوطني الفلســطينية رئيســاً للجن
املجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة: ميّثــل املجلــس قطاعــي الشــباب والرياضــة داخــل الوطــن، ويف الشــتات . 	(

الفلســطيني، علــى امتــداد العالــم، وتتمحــور رؤيــة املجلــس علــى بنــاء مجتمــع فلســطيني دميقراطــي وطنــي 
ُحر113.

املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار »بكدار«: مؤسسة عامة، تعمل يف مجال اإلعمار ومشاريع . 		
البنيــة التحتيــة ورســم السياســة االقتصاديــة وجــذب وتنســيق مســاعدات املانحــن والتنســيق مــع املنظمــات 
غيــر احلكوميــة ووكاالت األمم املتحــدة، وكذلــك تقــدمي املســاعدة التقنيــة والتدريــب يف فلســطن، وأقــرت 

.https://www.pncecs.plo.ps/?page_id=70 :112  رئيس اللجنة الوطنية، املوقع الرسمي للجنة، انظر

8%84%D9%88%D8%AE%D9%81-%D9%8A%D9%http://hcys.ps/ar/page/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9 :ــى املوقــع الرســمي ملجلــس الشــباب والرياضــة 113  منشــور عل
8A%D8%A9%1%D9
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منظمــة التحريــر الفلســطينية إنشــاء املجلــس يف 1993/10/13، واعتمــدت اللوائــح بتاريــخ 1141994/5/17.
هيئــة الشــؤون املدنيــة: مبوجــب املرســوم رقــم )7( لســنة 2007م بشــأن إنشــاء الهيئــة العامــة للشــئون املدنيــة، . (	

تتبــع الهيئــة لرئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية/ رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، 
ولــم يبــن املرســوم آليــة تعيــن رئيــس الهيئــة، ولــم يحــدد املــدة الزمنيــة لَشــْغِل هــذا املنصــب.

هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان: مبوجــب املــادة )5( مــن املرســوم رقــم )46( لســنة 2014م بشــأن إنشــاء . (	
هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان، يصــدر قــرار تعيــن رئيــس الهيئــة بقــراٍر مــن الرئيــس، ومبوجــب املــادة 
)1( مــن القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2019 بتعديــل القــرار رقــم )7( لســنة 2018 بشــأن هيئــة األســرى، 

تكــون مــدة رئاســة الهيئــة أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة.
وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«: مبوجــب املــادة )5( مــن املرســوم رقــم )6( لســنة 2011م بشــأن . (	

تنظيــم عمــل وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«، يتشــّكل مبوجــب قــراٍر مــن الرئيــس مجلــس إدارة 
للوكالــة مكــون مــن 9 أعضــاء، وتكــون مــدة عضويــة رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة أربــع ســنوات قابلــة 
للتجديــد، ولــم يحــدد القانــون احلــد األقصــى حلــاالت التجديــد وجــاء النــص يف املــادة )2/5( بشــكل مطلــق115.

األرشــيف الوطنــي: يهــدف مركــز األرشــيف الوطنــي الفلســطيني إلــى جتميــع وتنظيــم وصيانة وحفــظ الوثائق . (	
ــَم املركــز مبوجــب قــرار مجلــس الــوزراء  اخلاصــة بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية والشــعب الفلســطيني. نُظِّ

رقــم )152( لســنة 2004م بشــأن مركــز األرشــيف الوطنــي.
ــى . 		 املجلــس األعلــى لإلبــداع والتميــز: مبوجــب املرســوم رقــم )7( لســنة 2012م بشــأن إنشــاء املجلــس األعل

لإلبــداع والتميــز، يتبــع املجلــس لرئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية، ويختــص مبتابعــة 
املبدعــن واملتميزيــن يف املجــاالت كافــة والعمــل علــى االســتفادة مــن إجنازاتهــم مبــا يخــدم الوطــن واملواطــن، 
ــراٍر مــن  ــم بق ــم تعيينه ــس إدارة مــن )30( عضــواً، يت ل مجل ــَكّ ــى أن »يُش ــادة )3( مــن املرســوم عل ونّصــت امل
رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية«، فيمــا نّصــت املــادة )4( منــه علــى أن: »يَُعــَنّ املهنــدس 
ــة ملنظمــة  ــة التنفيذي ــف بتنســيب أعضــاء املجلــس لرئيــس اللجن ــان ســمارة رئيســاً ملجلــس اإلدارة ويكل عدن

التحريــر الفلســطينية.«
ُ قاضــي . 		 ديــوان قاضــي القضــاة: حســب القــرار بقانــون رقــم )3( لســنة 2012م بشــأن القضــاء الشــرعي، يَُعــَنّ

القضــاة برتبــة وزيــر مبوجــب مرســوم صــادر عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ولــم يحــدد القــرار 
بقانــون املــدة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب قاضــي القضــاة.

الهيئــة الوطنيــة للمخيمــات الصيفيــة: مبوجــب املرســوم رقــم )5( لســنة 2010م بشــأن إنشــاء وتنظيــم اللجنة . 		
ــُس إدارة يتكــون مــن 11 عضــواً، مبــن فيهــم رئيــس  الوطنيــة للمخيمــات الصيفيــة، يتولــى إدارة اللجنــة مجل
ــر الفلســطينية/رئيس الســلطة  ــة ملنظمــة التحري ــة التنفيذي ــم تعيينهــم بقــراٍر مــن رئيــس اللجن املجلــس، ويت
الوطنيــة الفلســطينية، وتكــون مــدة عضويــة املجلــس أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد )لــم يحــدد املرســوم احلــد 
األقصــى حلــاالت التجديــد(، فيمــا نّصــت املــادة )9( مــن ذات املرســوم علــى أن: »يُعــَنّ للجنــة مديــٌر تنفيــذٌي 
متفــرٌغ مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص والكفــاءة العاليــة، بقــراٍر مــن مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى تنســيٍب مــن 
رئيــس املجلــس«، إلضافــة إلــى حتديــد مــدة تعيــن املديــر التنفيــذي بأربــع ســنوات قابلــة للتجديــد )لــم يحــدد 

املرســوم احلــد األقصــى حلــاالت التجديــد لشــاغل هــذا املنصــب(.
دار احليــاة للصحافــة والطباعــة والنشــر: مبوجــب املرســوم رقــم )8( لســنة 2014 بشــأن إنشــاء دار احليــاة . 		

اجلديــدة للصحافــة والطباعــة والنشــر، يشــكل مجلــس إدارة الــدار بقــراٍر مــن الرئيــس، وتكــون مــدة عضويــة 
الرئيــس وأعضــاء املجلــس أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مرتــن متتاليتــن فقــط116.

مؤسســة العاشــقن للثقافــة والفنــون: مبوجــب املــادة )4( مــن املرســوم رقــم )5( لســنة 2011م بشــأن إنشــاء . 		
ــُس إدارة مكــون مــن 9 أعضــاء  ــى إدارة مؤسســة العاشــقن مجل ــون، يتول مؤسســة العاشــقن للثقافــة والفن
ــع  ــس أرب ــة األعضــاء يف املجل ــون بقــراٍر مــن الرئيــس، وتكــون مــدة عضوي ــس ويعّين مبــن فيهــم رئيــس املجل

http://www.pecdar.ps/article/1138/%D	%B9%D9%86-%D	%A7%D9%	4%D9%	5%D	%A :114   منشور على املوقع الرسمي للمجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار
C%D9%	4%D	%B3

115  املادة )5/2( من املرسوم رقم )6( لسنة 2011م بشأن تنظيم عمل وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا: “ تكون مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد«.

116  املــادة )5( مــن املرســوم رقــم )8( لســنة 2014 بشــأن إنشــاء دار احليــاة اجلديــدة للصحافــة والطباعــة والنشــر: »يشــكل مجلــس إدارة الــدار بقــرار مــن الرئيــس، ويتكــون املجلــس مــن ســبعة أعضــاء، علــى النحــو 
اآلتــي:  أ. رئيــس املجلــس.  ب. رئيــس التحريــر.  ج. خمســة أعضــاء مــن بــن مســؤولي قطاعــات العمــل الرئيســية يف الــدار. 2. مــدة عضويــة رئيــس وأعضــاء املجلــس أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد مرتــن متتاليتــن 

فقط«.
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 ُ ــَنّ ســنوات قابلــة للتجديــد بقــرار مــن الرئيــس117. فيمــا نّصــت املــادة )8( مــن املرســوم علــى التالــي: »1. يَُع
مديــٌر تنفيــذٌي للمؤسســة مــن قبــل مجلــس اإلدارة، يختــص باملهــام والصاحيــات التاليــة: أ. تنفيــذ قــرارات 
ــا  ــات بشــأن اخلطــط االســتراتيجية لعمــل املؤسســة وسياســاتها ورفعه ــس اإلدارة. ب. تقــدمي التوصي مجل
إلــى املجلــس ج. إعــداد املوازنــة الســنوية للمؤسســة ورفعهــا إلــى املجلــس. د. إعــداد التقريــر اإلداري واملالــي 
الســنوي للمؤسســة ورفعــه إلــى املجلــس. ه. أيــة مهــام أخــرى يكلــف بهــا مــن قبــل املجلــس أو رئيــس املجلــس. 
2. ال يجــوز اجلمــع بــن عضويــة مجلــس اإلدارة ومنصــب املديــر التنفيــذي. 3. يجــوز للمديــر التنفيــذي 
حضــور جلســات املجلــس دون أن يكــون لــه حــق التصويــت«، ولــم يحــدد املرســوم املــدة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب 

املديــر التنفيــذي.
ديــوان الرئاســة الفلســطينية: مبوجــب املــادة )5( مــن القــرار بقانــون رقــم )5( لســنة 2020م بشــأن ديــوان . 		

ُ رئيــس الديــوان بقــراٍر مــن الرئيــس، ويتقاضــى راتبــاً يعــادل الراتــب املخصــص  الرئاســة الفلســطينية، يَُعــنَّ
للوزيــر، ويتمتــع باالمتيــازات واحلقــوق التقاعديــة املمنوحــة لــه.

املؤسســة الفلســطينية لألقمار الصناعية PALSAT: مبوجب املادة )2( من املرســوم رقم )1( لســنة 2015م: . (	
Pal-( تنشــأ مبقتضــى أحــكام هــذا املرســوم مؤسســة تســمى »املؤسســة الفلســطينية لألقمــار الصناعيــة«
Sat(، وتســجل كشــركة مســاهمة خصوصيــة بــرأس مــال قيمتــه خمســة وعشــرون مليــون دوالر أمريكــي لــدى 
ــة ملباشــرة  ــة القانوني ــة واألهلي ــع املؤسســة بالشــخصية االعتباري ــون. 2. تتمت اجلهــات املختصــة وفقــاً للقان
ــك احلقــوق واألمــوال املنقولــة  جميــع األعمــال والتصرفــات واألنشــطة لتحقيــق أهدافهــا، مبــا يف ذلــك متلّ
ل مجلــس  وغيــر املنقولــة، وتكــون تابعــة ملنظمــة التحريــر الفلســطينية«، ومبوجــب املــادة )5( مــن املرســوم يشــكَّ
ــة  ــع ســنوات قابل ــه أرب ــه، وتكــون مدت ــه عــدد أعضائ إدارة للمؤسســة مبوجــب قــراٍر مــن الرئيــس يحــدد في

للتجديــد )لــم يحــدد املرســوم احلــد األقصــى حلــاالت التجديــد ملجلــس اإلدارة(.
صنــدوق التعويضــات إلزالــة آثــار العــدوان اإلســرائيلي: مبوجــب املــادة )4( مــن قانــون رقــم )8( لســنة 2004م . (	

ــس إدارة مكــون  ــدوق مجل ــى إدارة الصن ــدوان اإلســرائيلي، يتول ــار الع ــة آث ــدوق تعويضــات إلزال بإنشــاء صن
مــن 11 عضــواً ويكــون وزيــر املاليــة رئيســاً للصنــدوق، ويهــدف الصنــدوق ملســاعدة املتضرريــن مــن األعمــال 
العدوانيــة اإلســرائيلية وفــق املعاييــر واآلليــات ووفقــاً للقانــون الدولــي، واملعاهــدات واألعــراف الدوليــة 

ــة. والائحــة التنفيذي
مؤسســة فلســطن املســتقبل: نُظمــت مبوجــب القـــــرار الرئاســي رقــم )248( لســنة 2007م، ولــم يبــن القــرار . (	

آليــات تعيــن رئيــس املؤسســة، فيمــا صــدر قــرار رقــم )28( لســنة 2019 بشــأن ترقيــة الســيد/أحمد الكاشــف 
إلــى مديــر عــام، حيــث جــاء يف املــادة )1( مــن املرســوم:« ترقيــة الســيد/أحمد رســتم عبــد الكاشــف املوظــف 

.»)A4( مبؤسســة فلســطن املســتقبل للطفولــة إلــى مديــر عــام بدرجــة
األكادمييــة الفلســطينية للعلــوم األمنيــة: نُظمــت مبوجــب قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2013م بشــأن . (	

ــون  ــاً، ومبوجــب القــرار بقان ــى اجلامعــة أكادميي ــم العالــي عل جامعــة االســتقال، فيمــا تُشــرف وزارة التعلي
ــم بقــراٍر مــن  ــم تعيينه ــس، ويت ــم رئيــس املجل ــة مــن )11-17( عضــواً مبــن فيه ــاء اجلامع ــس أمن يتكــون مجل
رئيــس الدولــة، علــى أن يكونــوا مــن الشــخصيات الوطنيــة الرائــدة يف األوســاط األكادمييــة والعلميــة واألمنية، 
َ رئيــس اجلامعــة ويعفــى مــن منصبــه بقــرار مــن رئيــس  فيمــا نّصــت املــادة )13( مــن ذات القــرار علــى أن يَُعــَنّ
الدولــة، بنــاًء علــى تنســيٍب مــن املجلــس، وتكــون مــدة تعيينــه أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة، 
ُ لهــذا املنصــب أن يكــون قــد شــغل رتبــة األســتاذية مــن جامعــة معتــرف بهــا مــدة ال تقــل  ويشــترط فيمــن يَُعــنَّ

عــن ســنتن.
مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء: نُظــم مبوجــب القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2009 بشــأن قانــون الكهربــاء . 		

ــس مــن رئيــس و6 أعضــاء مــن ذوي  ــف إدارة املجل ــى أن تتأل ــادة )7(118، عل ــات امل ــّص يف طي ــذي ن ــام، ال الع

117  املــادة )4( املرســوم رقــم )5( لســنة 2011م بشــأن إنشــاء مؤسســة العاشــقن للثقافــة والفنــون: »1. يتولــى إدارة مؤسســة العاشــقن مجلــس إدارة مكــون مــن تســعة أعضــاء مبــا فيهــم رئيــس املجلــس ويعينــون 
بقــرار مــن الرئيــس. 2. تكــون مــدة عضويــة األعضــاء يف املجلــس أربــع ســنوات قابلــة للتجديــد بقــرار مــن الرئيــس. 3. ينتخــب املجلــس يف أول جلســة يعقدهــا مــن بــن أعضائــه نائبــاً للرئيــس ميــارس صاحيــات 

رئيــس املجلــس حــال غيابــه أو شــغور منصبــه«.

118  املــادة )7( مــن القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2009م بشــأن قانــون الكهربــاء العــام: »1. تتألــف إدارة املجلــس مــن رئيــس وســتة أعضــاء مــن ذوي الكفــاءة واالختصــاص، ميثلــون القطاعــن العــام واخلــاص، يتــم 
تعيينهــم بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاًء علــى تنســيب مجلــس الــوزراء. 2. يشــترط فيمــن يعــن يف مجلــس اإلدارة مــا يلــي: أ. أن يكــون فلســطيني اجلنســية. ب. أن يكــون كامــل األهليــة القانونيــة. ج. أال 
يكــون محكومــاً عليــه بجنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف واألمانــة. 3. حتــدد املكافــآت واحلقــوق املاليــة لرئيــس املجلــس واألعضــاء مبوجــب نظــام يصــدره مجلــس الــوزراء. 4. يعــن أعضــاء املجلــس ملــدة أربــع ســنوات 
قابلــة للتجديــد ملــرة واحــدة فقــط، وتنتهــي عضويــة أي منهــم لألســباب التاليــة: أ. انتهــاء مــدة العضويــة. ب. االســتقالة أو الوفــاة. ج. اإلقالــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة بنــاًء علــى تنســيب مــن مجلــس 
الــوزراء. د. فقــدان األهليــة القانونيــة. ه. اإلحالــة علــى التقاعــد بالنســبة ملوظفــي القطــاع العــام. 5. ال يجــوز أن يكــون لرئيــس املجلــس وأعضائــه وأقاربهمــا حتــى الدرجــة الثانيــة، أي نفــع مــادي مــن أي شــركة مــن 

شــركات التوليــد أو التوزيــع العاملــة يف قطــاع الكهربــاء، أو أي شــركة أخــرى متعاقــد معهــا مــن قبــل هــذه الشــركات. 6. ينتخــب أعضــاء املجلــس مــن بينهــم نائبــاً لرئيــس املجلــس«.



38

الكفــاءة واالختصــاص، ميثلــون القطاعــن العــام واخلــاص، يتــم تعيينهــم بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
ــد ملــرة واحــدة  ــة للتجدي ــع ســنوات قابل ُ أعضــاء املجلــس ملــدة أرب ــنَّ ــوزراء ويَُع ــى تنســيب مجلــس ال ــاًء عل بن
ــرار  ُد بق ــدَّ ــاً ويُح ــس رئيســاً تنفيذي ــنِّ املجل ــى أن: »يَُع ــون عل ــادة )12( مــن ذات القان ــا نّصــت امل فقــط. فيم
التعيــن راتبــه وحقوقــه املاليــة والوظيفيــة األخــرى«، ولــم يحــدد القانــون املــدة الزمنيــة لَشــْغِل هــذا املنصــب.

ــم عمــل الهيئــة قــراُر مجلــس الــوزراء رقــم )183( لســنة 2005م . 		 هيئــة الصناديــق العربيــة اإلســالمية: نَظَّ
بإنشــاء الهيئــة الوطنيــة لشــؤون الصناديــق والهيئــات املاليــة واإلمنائيــة العربيــة واإلســامية، وجــاء يف طيــات 
املــادة )3( مــن القــرار: »يكــون للهيئــة مجلــس إدارة يضــم كًا مــن: وزيــر املاليــة رئيســاً، وزيــر االقتصــاد 
الوطنــي عضــواً، وزيــر األشــغال العامــة واإلســكان عضــواً، وزيــر التخطيــط عضــواً، وزيــر الشــؤون االجتماعية 
ــن  ــى أن: »يُع ــادة )4( مــن القــرار عل ــوزراء عضــواً«. بينمــا نّصــت امل ــس ال والعمــل عضــواً، أمــن عــام مجل

مجلــس الــوزراء رئيســاً تنفيذيــاً للهيئــة، ويكــون عضــواً بحكــم موقعــه يف مجلــس إدارة الهيئــة«.
مجلــس التعليــم العالــي: مبوجــب املــادة )6( مــن القــرار بقانــون رقــم )6( لســنة 2018م بشــأن التعليــم العالــي، . 		

ــٍب مــن  ــوزراء بطل ــس ال ــى تنســيب مجل ــاًء عل ــس بن ــة بتســمية أعضــاء املجل ــس الدول ــراٌر عــن رئي يصــدر ق
ُل املجلــس برئاســة وزيــر التربيــة والتعليــم العالــي. الوزيــر، ويشــكَّ

ــوزراء رقــم )367( لســنة 2005 بشــأن صنــدوق . 		 ــَم مبوجــب قــراِر مجلــس ال صنــدوق التنميــة الثقافيــة: نُظِّ
التنميــة الثقافيــة، ولــم يبــن القــرار آليــة تعيــن رئيــس الصنــدوق.

ــم )1( لســنة . 		 ــي الفلســطيني رق ــس الطب ــون املجل ــن قان ــادة )6( م املجلــس الطبــي الفلســطيني: مبوجــب امل
2006م، يتشــكل املجلــس مــن وزيــر الصحــة فيمــا نّصــت املــادة )11/5( علــى أّن تعيــن األمــن العــام للمجلــس 
يتــم مــن خــال قــراٍر مــن املجلــس، ومبوجــب املــادة )3/8( مــن الائحــة التنفيذيــة رقــم )14( لعــام 2012م، 
لقانــون املجلــس الطبــي الفلســطيني رقــم )1( لســنة 2006، ويحــدد القانــون مــدة عمــل األمــن العــام للمجلــس 

الطبــي بفتــرة ســنتن قابلــة للتجديــد مــرة واحــدة.

 من حيث مرجعية وتبعية املؤسسات العامة	(1 
بعــد االّطــاع علــى كافــة التشــريعات القانونيــة الناظمــة لعمــل املؤسســات العامــة )غيــر الوزاريــة( جــاءت مرجعيــة وتبعيــة 

هــذه املؤسســات كالتالــي:
جدول رقم )14( تبعّية املؤسسات العامة

العدد/مؤسساتالتبعية والمرجعية

24رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
25مجلس الوزراء الفلسطيني119

2الوزارة المختصة

1هيئة سوق رأس المال

1ديوان الموظفين العام

6رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

2منظمة التحرير الفلسطينية
9ال يوجد نص صريح على المرجعية/التبعية120

2مساندة للسلطة التشريعية

72المجموع

119  استناداً للمادة )2( من القرار بقانون رقم )35( لسنة 2016 بشأن املعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، فإّن املعهد يتبع مجلس الوزراء.

ــي،  ــة العمــل التعاون ــل هيئ ــوزراء، مث ــس ال ــة ملجل ــة واملالي ــة واإلداري ــا الفني ــة والســنوية عــن أعماله ــع تقاريرهــا الدوري ــزم برف ــاك عــدد مــن املؤسســات تلت ــة، ولكــن هن ــح يحــدد التبعي 120   ال يوجــد نــص صري
واملجلــس األعلــى للشــراء العــام، وهنــاك بعــض املؤسســات ال يوجــد نــص يوضــح مرجعتيهــا أو يلزمهــا برفــع تقاريــر ألّي جهــة مثــل املجلــس الطبــي الفلســطيني، للمزيــد أنظــر: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة 

)أمــان(.2020. واقــع املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة. رام اهلل – فلســطن.
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)3( من حيث تعين رؤساء الهيئات واملؤسسات العامة
بعــد االّطــاع علــى التشــريعات ومراجعــة القــرارات املختلفــة الصــادرة بتعيــن رؤســاء الهيئــات واملؤسســات العامــة والبالــغ 

عددهــا )72( هيئة/مؤسســة عامــة جــاءت آليــات تعيــن رؤســاء هــذه الهيئات/املؤسســات كالتالــي:

جدول رقم )15( كيفية تعين رؤساء الهيئات واملؤسسات العامة

العدد/هيئة-مؤسسةآليات التعيين
9بموجب مرسوم رئاسي121

36بموجب قرار رئاسي122
11بموجب قرار مجلس وزراء123

16بموجب أحكام القانون/القرار بقانون124
72المجموع

 من حيث املناصب الوزارية يف املؤسسات العامة )غير الوزارية( 	(1 
بعــد االّطــاع علــى التشــريعات ومراجعــة القــرارات الصــادرة بتعيــن رؤســاء الهيئــات واملؤسســات العامــة تبــن وجــود )17( 

هيئــة /مؤسســة عامــة يتولــى إدارتهــا أشــخاٌص بحكــم مناصبهــم »كرئيــس الــوزراء أو وزيــر«، وجــاءت علــى النحــو التالــي:
اجلدول رقم )16(: رؤساء الهيئات العامة غير الوزارية

العدد /هيئة أو مؤسسةالمنصب/الجهة
1رئيس الوزراء الفلسطيني125

16وزير في الحكومة الفلسطينية الثامنة عشر126
55غير ذلك
72المجموع

 املؤسسات التي أوردت نصوصًا قانونية لتحديد املدة الزمنية لرئاسة الهيئات أو املؤسسات العامة	(1 
ــى التشــريعات الناظمــة لعمــل الهيئــات واملؤسســات والقــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة  بعــد االّطــاع عل
الفلســطينية املتعلقــة بهــذا الشــأن، جنــد أّن )15( قانونــاً أو قــراراً بقانــون أو مرســوماً رئاســياً منظمــاً لعمــل هيئــة أو 
مؤسســة عامــة قــد حــدد يف طياتــه الفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب رئيــس الهيئــة أو املؤسســة مــن إجمالــي 72 مؤسســة 
ــة مكافحــة الفســاد،  ــة، وســلطة النقــد، وهيئ ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــة وهــي؛ دي ــر وزاري ــة غي ــة حكومي عامــة أو هيئ
ومجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه، ومجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، وهيئــة ســوق رأس املــال، واملجلــس العــام لسياســات الشــراء 
ــة  ــة الوطني ــا«، والهيئ ــات »وف ــاء واملعلوم ــة األنب ــة، ووكال ــب الوطني ــوع االجتماعــي، ودار الكت ــد سياســات الن ــام، ومعه الع
للمخيمــات الصيفيــة، ودار احليــاة للطباعــة والنشــر، واملؤسســة الفلســطينية لألقمــار الصناعيــة PALSAT، والهيئــة 

ــة شــؤون األســرى واحملرريــن.  املســتقلة للحقــوق اإلنســان، وهيئ

121  مثل: دار اإلفتاء الفلسطينية، وصندوق التشغيل واحلماية االجتماعية للعمال، وهيئة شؤون املنظمات األهلية، واملجلس األعلى للطفولة واألمومة.

122  مثــل: صنــدوق درء املخاطــر والتأمينــات الزراعيــة الفلســطيني، وســلطة النقــد، وهيئــة مكافحــة الفســاد، وهيئــة شــؤون األســرى واحملرريــن، وهيئــة تســوية األراضــي وامليــاه، ومؤسســة إدارة وتنميــة أمــوال 
اليتامــى، وديــوان املوظفــن العــام، وســلطة األراضــي، واجلهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، وســلطة جــودة البيئــة، وســلطة امليــاه الفلســطينية، ومجلــس تنظيــم قطــاع امليــاه، وســلطة الطاقــة الفلســطينية، ومجلــس 

تنظيــم قطــاع الكهربــاء، واملجلــس األعلــى لسياســات الشــراء العــام.

123  مثل: الهيئة الوطنية لاعتماد واجلودة والتوعية ملؤسسات التعليم العالي، وهيئة سوق رأس املال، ومعهد سياسات النوع االجتماعي، ومركز حفظ التراث الثقايف.

124  مجلس التعليم العالي، وصندوق اإلجناز والتمّيز لدعم التعليم، واملؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكن االقتصادي، واملؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.

125  املعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة.

126  مثــل: املؤسســة الفلســطينية لإلقــراض الزراعــي، والهيئــة الوطنيــة لاعتمــاد واجلــودة والتوعيــة ملؤسســات التعليــم العالــي، وصنــدوق إقــراض طلبــة مؤسســات التعليــم العالــي، وصنــدوق تطويــر وإقــراض 
الهيئــات احملليــة، واملؤسســة الوطنيــة الفلســطينية للتمكــن االقتصــادي، ومؤسســة املواصفــات واملقاييــس، وهيئــة تشــجيع االســتثمار الفلســطيني، وهيئــة العمــل التعاونــي، وصنــدوق التشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة 
للعمــال، ومؤسســة خالــد احلســن لعــاج امــراض الســرطان وزراعــة النخــاع، واملجلــس األعلــى إلدارة اخلطــوط اجلويــة الفلســطينية، ومركــز حفــظ التــراث الثقــايف، والوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي، واملعهــد 

القضائــي، واللجنــة الوطنيــة لبرنامــج القــدس عاصمــة دائمــة للثقافــة العربيــة، ومجلــس التعليــم العالــي.
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جاءت املدد الزمنية اخلاصة بتحديد مدة تولي رئاسة الهيئات واملؤسسة العامة كالتالي:
جدول رقم )17(: اآلجال القانونية

العدد /مؤسساتالقابلية القانونية لتمديدالمدة الزمنية
1غير قابل للتمديدسبع سنوات127
قابل للتمديد لــ4 سنوات لمرة واحدة أربع سنوات128

فقط
6

1قابل للتمديد لمرتين متتاليتين فقطأربع سنوات129
5قابل للتمديد بشكل مفتوحأربع سنوات130

1إدارة مؤقتة لمدة سنة واحدة131
15المجموع

وبعــد مراجعــات القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومجلــس الــوزراء الفلســطيني بتعيــن رؤســاء 
الهيئــات واملؤسســة العامــة، جــاءت نســبة االلتــزام 97 % مــن املؤسســات أي 14 مؤسســة فيمــا مت جتــاوز املــدة ملؤسســة 

واحــدة وهــي )معهــد سياســات النــوع االجتماعــي(.

127  ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

128  مثل: هيئة سوق رأس املال، واملجلس األعلى لسياسات الشراء العام، ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، ومجلس تنظيم قطاع املياه، وهيئة مكافحة الفساد.

129  دار احلياة للصحافة والطباعة والنشر.

130  مثل: املؤسسة الفلسطينية لألقمار الصناعية، والهيئة الوطنية للمخيمات الصيفية، ووكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا«.

ــخ  ــدة عــام واحــد، صــادر بتاري ــوع االجتماعــي مل ــد سياســات الن ــس إدارة مؤقــت ملعه ــوع االجتماعــي بتشــكيل مجل ــد سياســات الن ــم )7( لســنة 2019م بإنشــاء معه ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــادة )2( مــن ق 131  امل
.2019/6/10
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)5( من حيث تنظيم عمل املدراء التنفيذين، ومدراء الهيئات واملؤسسات العامة
بعــد مراجعــة األطــر القانونيــة الناظمــة لعمــل الهيئــات واملؤسســات العامــة، والقــرارات الناظمــة لهــا الصــادرة مــن جهــات 
مختلفــة تبــن وجــود )27( هيئــة/ مؤسســة نصــت ونظمــت يف طياتهــا عمــل املديــر التنفيــذي أو املديــر أو األمــن العــام، 

وجــاء تعيــن املــدراء )التنفيــذي/ العــام( مــن جهــات مختلفــة كالتالــي:
اجلدول رقم )18( جهة تعين املدير التنفيذي/ العام للمؤسسات العامة

العدد/مدير عام المؤسسةمن حيث جهة التعيين
9بموجب قرارات رئاسية132

1بموجب قرارات مجلس الوزراء133
17بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة/المؤسسة134

27المجموع

وبعــد االّطــاع علــى التشــريعات الناظمــة لعمــل الهيئــات واملؤسســات والقــرارات الصــادرة مــن مختلــف اجلهــات )رئيــس 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية/ مجلــس الــوزراء/ مجلــس اإلدارة( واخلاصــة بتعيــن املــدراء التنفيذيــن/ مديــر عــام 
املؤسســة، جنــد أّن )8( هيئــات أو مؤسســات عامــة قــد حــددت يف تشــريعاتها اخلاصــة الفتــرة الزمنيــة واآلجــال القانونيــة 

احملــددة لشــغل منصــب املديــر التنفيــذي/ املديــر العــام للهيئــة أو املؤسســة وقــد جــاءت علــى النحــو التالــي:
اجلدول رقم )19(: املدد واآلجال القانونية

العدد/مؤسساتالقابلية القانونية للتمديدالمدة الزمنية

1قابلة للتجديدسنة واحدة135
1قابلة للتمديد لمرة واحدة فقطسنتان136

قابلة للتمديد لــ4 سنوات لمرة واحدة أربع سنوات137
فقط

3

1قابلة للتمديد بشكل مفتوحأربع سنوات138
1قابلة للتمديد لمرة واحدة فقطخمس سنوات139
1قابلة للتمديد بشكل مفتوحخمس سنوات140

8المجموع

وبعــد مراجعــات القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومجلــس الــوزراء الفلســطيني ومجالــس 
اإلدارة بتعيــن مــدراء الهيئــات واملؤسســة العامــة تبــّن االلتــزام باملــدة الزمنيــة لتعيــن مــدراء الهيئــات واملؤسســات العامــة.

132 مثل املدير التنفيذي لكلٍّ من: مؤسسة املواصفات واملقاييس، ووكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا«، وهيئة العمل التعاوني، وهيئة التقاعد الفلسطينية، ومؤسسة فلسطن املستقبل.

133 املدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب.

134  مثــل املديــر التنفيــذي لــكلٍّ مــن: الهيئــة الوطنيــة للمخيمــات الصيفيــة، والوكالــة الفلســطينية للتعــاون الدولــي، ومركــز حفــظ التــراث الثقــايف، وهيئــة ســوق رأس املــال، واملعهــد الوطنــي الفلســطيني للصحــة 
العامــة، واملجلــس الطبــي الفلســطيني.

135  املادة )7( من قرار مجلس الوزراء رقم )7( لعام 2008م نظام املعهد القضائي الفلسطيني.

136  املادة )8( من الائحة التنفيذية رقم )14( لعام 2012م لقانون املجلس الطبي الفلسطيني رقم )1( لسنة 2006م.

137  املــادة )14( مــن القــرار بقانــون رقــم )25( لســنة 2016م بشــأن صنــدوق تطويــر وإقــراض الهيئــات احملليــة، واملــادة )10( مــن قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2013م بشــأن املؤسســة الفلســطينية لضمــان الودائــع، 
واملــادة )13( مــن قــرار بقانــون رقــم )10( لســنة 2013م بشــأن جامعــة االســتقال.

138  املادة )9( من املرسوم رقم )5( لسنة 2010م بشأن إنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية.

139  املادة )14( من القرار بقانون رقم )5( لسنة 2016م بشأن املدرسة الوطنية الفلسطينية لإلدارة.

140  املادة )10( من القرار بقانون رقم )12( لسنة 2011م بشأن املعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب.



42

االستنتاجات
من خال ما سبق استعراضه حول الواقع القانوني ومدى االلتزام باملدد واآلجال القانونية احملددة لرئاسة الهيئات 

واملؤسسات العامة املدنية واألمنية، وموظفي السلك الدبلوماسي )السفراء(، ميكننا الوصول إلى االستنتاجات التالية: 
أواًل: فيما يتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسية )السفراء(:

ــَم عمــل الســلك الدبلوماســي مــن خــال القانــون رقــم )13( لســنة 2005، والائحــة التنفيذيــة رقــم )374( . ( نُِظّ
لســنة 2005. 

مت حصــر )111( ســفيراً فلســطينياً يعمــل يف اخلــارج يف إطــار البعثــات الدبلوماســية الفلسطينية/الســفارات . (
الفلســطينية.

تبــن أّن عــدداً كبيــراً مــن القــرارات املتعلقــة بالشــأن الدبلوماســي ال يتــم نشــرها يف اجلريــدة الرســمية . (
)الوقائــع(، فقــد بلــغ عــدد القــرارات املنشــورة يف اجلريــدة الرســمية )الوقائــع( املتعلقــة بتعيــن ونقــل الســفراء 
)44( قــراراً رئاســياً، فيمــا بلــغ عــدد القــرارات غيــر املنشــورة يف اجلريــدة الرســمية والتــي مت حصرهــا )67( 
قــراراً، ومت االســتدالل عليهــا مــن خــال وكالــة األنبــاء واملعلومــات الفلســطينية »وفــا«، ووكالــة معــاً اإلخباريــة، 
ووكالــة دنيــا الوطــن اإلخباريــة، ومــن خــال صفحــات الفيــس بــوك اخلاصــة بالســفارات الفلســطينية، ومــن 

خــال املوقــع الرســمي لــوزارة اخلارجيــة الفلســطينية.
ضعــف االلتــزام باملــددة واآلجــال القانونيــة احملــددة يف املــادة )17( مــن قانــون الســلك الدبلوماســي، حيــث أّن . (

42 رئيــس بعثــة دبلوماسية/ســفيراً لهــم فقــط أربــع ســنوات أو أقــل يف ذات دولــة.
يوجــد 50 رئيــس بعثــة دبلوماسية/ســفيراً، جتــاوزت مــدة وجودهــم يف نفــس البلــد أكثــر مــن خمــس ســنوات . 	

يف مخالفــة ألحــكام قانــون الســلك الدبلوماســي التــي حــددت احلــد األقصــى للعمــل الدبلوماســي يف دولــة 
واحــدة بأربــع ســنوات، مــع إمكانيــة جتديــد هــذه املــدة مــن قبــل الوزيــر ســنة واحــدة.

تبــن وجــود )14( رئيــس بعثــة دبلوماسية/ســفيراً، جتــاوزوا مــدة 10 ســنوات متواصلــة يف اخلــارج يف مخالفــة . 	
ألحــكام املــادة )	1( مــن قانــون الســلك الدبلوماســي.

ثانيًا: فيما يتعلق باحملافظن:
ال يوجد قانون فلسطيني ناظم لعمل احملافظن.. (
ــَم عمــل احملافظــن باملرســوم الرئاســي رقــم )22( لســنة 2003 بشــأن اختصاصــات احملافظــن، ونظــام . ( نُِظّ

التشــكيات اإلداريــة األردنــي رقــم )1( لســنة 1966.
لــم يحــدد املرســوم أو النظــام األردنــي املــدد واآلجــال القانونيــة للمحافظــن لشــغل منصــب احملافــظ، وُمِنــَح . (

رئيــُس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مبوجــب املرســوم صاحيــاٍت واســعة مــن حيــث التعيــن واإلعفــاء دون 
بيــان األســباب املوجبــة للتعيــن أو اإلعفــاء مــن املنصــب.

ــر بــن احملافظــات . ( ــة يف ذات املنصــب دون تغييــر أو تدوي يتضــح أّن بعــض احملافظــن لديهــم ســنوات طويل
حيــث أّن ســتة محافظــن لهــم أكثــر مــن ســبع ســنوات يف نفــس احملافظــة.

ثالثًا: فيما يتعلق برؤساء قوى األمن:
تبــّن أّن القــرارات الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية واملتعلقــة بقــوى األمــن ال يتــم نشــرها . (

جميعهــا يف اجلريــدة الرســمية )الوقائــع(.
تبــّن أّن رئيــس جهــاز األمــن الوقائــي ورئيــس املخابــرات العامــة قــد جتــاوزا املــدد القانونيــة املنصــوص عليهــا . (

يف القوانــن املنظمــة لهمــا. 
ــع ســنوات ويجــوز متديدهــا . ( ــة للشــرطة، بأرب ــة العام ــر عــام املديري ــن مدي ــدة تعي ــون الشــرطة م حــدد قان

ســنوياً مبــا ال يتجــاوز ثــاث ســنوات إضافيــة، علمــاً أّن مديــر عــام الشــرطة مت تعيينــه يف عــام 2008.
لم يحدد قانون الضابطة اجلمركية والدفاع املدني أّي مدد أو آجال قانونية لرئاسة هذا اجلهاز.. (
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ال يوجــد قانــون خــاص ينظــم عمــل االســتخبارات العســكرية أو احلــرس الرئاســي واألمــن الوطنــي، وإمّنــا . 	
تخضــع هــذه اجلهــات ألحــكام قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن فيمــا يتعلــق بشــؤون األفــراد وخدمتهــم.

تبــّن وجــود )6( هيئات/مؤسســات عســكرية تقــدم الدعــم واملســاندة لألجهــزة األمنيــة، يتبــع بعضهــا لرئيــس . 	
ــى ســند  ــر إل ــات تفتق ــة هــذه الهيئ ــة، وغالبي ــر الداخلي ــة الفلســطينية والبعــض اآلخــر لوزي الســلطة الوطني
قانونــي ينّظــم أعمالهــا ويحــدد اختصاصاتهــا. كمــا أّن بعــض رؤســائها يشــغلون نفــس املوقــع الوظيفــي منــذ 

ســنوات طويلــة. 

رابعًا: فيما يتعلق برؤساء الهيئات/املؤسسات العامة املدنية
تبــّن أّن لرئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية صاحيــاٌت واســعٌة بتعيــن رؤســاء الهيئــات احلكوميــة غيــر . (

الوزاريــة مــا يتيــح التفــّرد والســيطرة علــى مفاصــل إدارة النظــام السياســي.
ــي يرأســها . ( ــاك بعــض املؤسســات الت ــة مؤسســية واضحــة للمؤسســات، فهن ــر عــدم وجــود بني ــر التقري يظه

وزراء وتشــكل عبئــاً علــى الوزيــر ذاتــه نظــراً لكثــرة انشــغاالته، حيــث ال يتمكنــون مــن القيــام مبســؤولياتهم يف 
اإلشــراف علــى هــذه املؤسســات، األمــر الــذي يــؤدي إلــى منــح املديــر التنفيــذي ســلطاٍت وصاحيــاٍت واســعة.

يظهــر التقريــر عــدم وجــود سياســية واحــدة لكيفيــة تعيــن رؤســاء الهيئــات واملؤسســات احلكوميــة غيــر . (
الوزاريــة واملســؤولن التنفيذيــن فيهــا.

يظهــر التقريــر العديــد مــن املؤسســات التــي لــم يحــدد القانــون احلــد األقصــى املســموح بــه ملــدة َشــْغِل . (
الوظائــف العليــا فيهــا ســواء رؤســاء املؤسســات أو املديــر العــام أو التنفيــذي.

تبــّن أّن رئيــس الــوزراء يتولــى رئاســة املعهــد الوطنــي الفلســطيني للصحــة العامــة، وهــذا يثيــر االســتغراب . 	
خاّصــة أّن رؤســاء احلكومــة جمعيهــم ليســوا مــن ذوي اخلبــرة واالختصــاص يف املجــال الصحــي.

تبــّن وجــود )72( هيئــة أو مؤسســة عامــة مدنيــة، مت تنظيــم بعضهــا مبوجــب قانــون فيمــا جــاء أغلبهــا مــن . 	
خــال تشــريعات مختلفــة )مراســيم رئاســية، وقــرارات رئاســية، وقــرارات بقوانــن، وقــرارات مجلــس وزراء(، 
ــم املؤسســات العامــة مبوجــب قانــون وليــس مبوجــب  خافــاً لنــص املــادة )9/69( التــي نصــت علــى أن تُنَظَّ

تشــريٍع مــن درجــة أخــرى.
تعــارض املرجعيــة القانونيــة للكثيــر مــن املؤسســات العامــة مــع القانــون األساســي، حيــث جنــد أّن عــدداً مــن . 	

ــم مــع  ــة والتنظي ــة القائمــة تتعــارض مــن حيــث النشــأة والتبعي املؤسســات العامــة التابعــة للســلطة التنفيذي
ــة مختلفــة للهيئــات واملؤسســات العامــة املدنيــة  املــادة )69( مــن القانــون األساســي، حيــث تبــّن وجــود تبعّي

ــة يف فلســطن. العامل
انعدام املرجعية القانونية لبعض املؤسسات العامة.. 	
تعــارض املرجعيــة القانونيــة للكثيــر مــن املؤسســات العامــة مــع القانــون األساســي حيــث تبــّن وجــود اختــاف . 	

ــن )9( رؤســاء مبوجــب مراســيم  ــث مت تعي ــة، حي ــة املدني ــن رؤســاء الهيئات/املؤسســات العام ــة تعي يف جه
ــاً  ــة أو مؤسســة عامــة مبوجــب قــرارات رئاســية، ومت )11( تعيين رئاســية، بينمــا مت تعيــن )36( رئيســاً لهيئ
مــن خــال قــرارات صــادرة عــن مجلــس الــوزراء، فيمــا جــاءت قــرارات تعيــن )16( منصبــاً لرئاســة الهيئــات 

مبوجــب أحــكام القانــون.
تبــّن أّن )15( هيئة/مؤسســة عامــة غيــر وزاريــة، أوردت التشــريعاُت الناظمــُة لهــا نصوصــاً قانونيــًة حــددت . 	(

مــن خالهــا املــدد واآلجــال القانونيــة لتولــي منصــب رئيــس الهيئة/املؤسســة، وجــاءت املــدد الزمنيــة احملــددة 
مبوجــب التشــريعات مختلفــة ويف ســياقات مختلفــة، فيمــا مت االلتــزام يف هــذه الهيئــات بأحــكام القانــون 

بالنســبة لآلجــال الزمنيــة لرئيســها أو املديــر التنفيــذي لهــا )15 هيئــة أو مؤسســة عامــة(.
تبــّن وجــود )29( مديــراً تنفيذيــاً/ مديــراً عامــاً، للهيئــات واملؤسســات العامــة املدنيــة، وتنوعــت جهــات . ((

التعيــن لهــؤالء املــدراء مــا بــن القــرارات الرئاســية، وقــرارات مجلــس الــوزراء، وقــرارات مجلــس اإلدارة، مبــا 
يخالــف أحــكام القانــون األساســي.

تبــن وجــود )8( هيئات/مؤسســات عامــة، تضمنــت التشــريعات اخلاصــة بهــا مــدداً قانونيــة لتوّلــي منصــب . ((
املديــر التنفيــذي، وجــاءت نســبة التــزام املــدراء التنفيذيــن بشــكل متفــق مــع أحــكام القانــون.
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التوصيات:

أواًل: فيما يتعلق برؤساء البعثات الدبلوماسية )السفراء(
يتوجــب علــى الســيد الرئيــس محمــود عبــاس ووزيــر اخلارجيــة واملغتربــن تصويــب الوضــع القانونــي لـــ 50 . 1

ســفيراً فلســطينياً كانــت مــدة عمــل كلٍّ منهــم أكثــر مــن )5( ســنوات يف الدولــة الواحــدة مبــا يخالــف أحــكام 
قانــون الســلك الدبلوماســي رقــم )13( لســنة 2005، وإعــادة )14( ســفيراً فلســطينياً مــن العمــل يف اخلــارج 

إلــى فلســطن )دولــة املقــر( ممــن كانــت مــدة عملهــم أكثــر مــن )10( ســنوات يف اخلــارج.
ثانيًا: فيما يتعلق باحملافظن

ــاء . 2 ــن واإلعف ــام وشــروط التعي ــون خــاص ينظــم عمــل احملافظــن ويحــدد االختصاصــات وامله إعــداد قان
للمحافــظ، إضافــة إلــى حتديــد املــدة الزمنيــة لَشــْغِل منصــب احملافــظ والبقــاء يف املنصــب ذاتــه يف 

الواحــدة. احملافظــة 
ثالثًا: فيما يتعلق برؤساء قوى األمن

يتوجــب مراجعــة قانــون الضابطــة اجلمركيــة، وإيــراد نصــوص قانونيــة حتــدد فتــرة َشــْغِل منصــب مديــر عــام . 3
الضابطــة اجلمركيــة، قياســاً علــى القوانــن الناظمــة لعمــل باقــي املؤسســات األمنيــة.

 يتوجــب مراجعــة قانــون الدفــاع املدنــي، وإضافــة نصــوص قانونيــة حتــدد فتــرة َشــْغِل منصــب مديــر عــام 4. 
الدفــاع املدنــي الفلســطيني، قياســاً علــى القوانــن الناظمــة لعمــل باقــي املؤسســات األمنيــة.

يتوجــب علــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إنهــاء خدمــة رئيــس املخابــرات العامــة ورئيــس جهــاز . 5
األمــن الوقائــي لتجازوهمــا املــدد املنصــوص عليهــا يف القوانــن الناظمــة للمخابــرات العامــة واألمــن الوقائــي.

إعــداد قانــون خــاص ينّظــم عمــل الهيئــات التــي تقــّدم الدعــم واملســاندة لألجهــزة األمنيــة علــى أن تكــون . 6
تبعيــة هــذه الهيئــات لوزيــر الداخليــة، وأن يتــم إيــراد نصــوص قانونيــة حتــدد املــدة والفتــرة الزمنيــة لَشــْغِل 

منصــب رئيــس الهيئــة.
رابعًا: فيما يتعلق برؤساء الهيئات/املؤسسات العامة املدنية

إعــادة هيكلــة املؤسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة وفــق سياســات واضحــة مــن حيــث تعيــن رؤســاء الهيئــات . 7
واملســؤولن التنفيذيــن فيهــا، ومبــا يتفــق مــع أحــكام القانــون األساســي املعــدل. 

ــس هــذه املؤسســات . 8 ــوزراء لرئاســة مجال ــي ال ــاء توّل ــة بإلغ ــر الوزاري ــة غي ــات احلكومي ــن رؤســاء الهيئ تعي
ــددة. ــوزراء املتع ــى ســلطات واســعة نظــراً النشــغاالت ال ــذي مــن احلصــول عل ــر التنفي ــع املدي ــك ملن ــات وذل والهيئ

إحلــاق كافــة املؤسســات احلكوميــة غيــر الوزاريــة مبجلــس الــوزراء وذلــك تطبيقــاً ألحــكام القانــون األساســي . 9
ومنعــاً لتفــّرد وســيطرة الرئيــس الفلســطيني علــى مفاصــل النظــام السياســي.  

مراجعــة املراســيم الرئاســية القدميــة الصــادرة بإنشــاء مؤسســات أو تعيــن مجالــس إدارة وحتديثهــا مبــا . 10
يتــواءم مــع واقعهــا وأهــداف إنشــائها.

مراجعــة القوانــن الناظمــة لعمــل املؤسســات والهيئــات غيــر الوزاريــة التــي تتعــارض مــع املــادة )69( مــن . 11
القانــون األساســي، اخلاصــة بــإدارة وتعيــن رؤســاء املؤسســات العامــة وتصويبهــا مبــا يتــواءم مــع القانــون 
األساســي. كمــا يتوجــب علــى مجلــس الــوزراء الفلســطيني إعــادة هيكلــة املؤسســات العامــة غيــر الوزاريــة 
علــى أن تكــون تبعيــة ومرجعيــة هــذه املؤسســات ملجلــس الــوزراء دون غيــره، وذلــك تطبيقــاً ألحــكام القانــون 

األساســي الفلســطيني.
مراجعــة القوانــن التــي تتعلــق بالهيئــات واملؤسســات غيــر الوزاريــة، وإضافــة وإيــراد قواعــد قانونيــة حتــدد . 12

املــدد واآلجــال القانونيــة لَشــْغِل منصــب رئيــس املؤسســة/الهيئة، وحتديــد املــدد القانونيــة لتولــي منصــب 
املديــر التنفيذي/املديــر العــام للهيئــات واملؤسســات العامــة املدنيــة.

إحلاق املعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة بوزير الصحة بصفته املختص بالشأن الصحي.. 13
يتوجــب علــى رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية اإليعــاز للجهــات املختصــة بنشــر كافة القــرارات الصادرة . 14

يف اجلريــدة الرســمية »الوقائــع« وذلــك تطبيقــاً ألحــكام القانون.
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ثانيًا: الرسائل اجلامعية
عامــر، خالــد جهــاد خالــد )2018(، أثــر املوازنــة العامــة كوســيط للعاقــة بــن املســاعدات ودخــل موظفــي . 1

ــة اإلســامية، غــزة، فلســطن. ــرة )1996-2018(، رســالة ماجســتير، اجلامع الســلطة الفلســطينية للفت

ثالثًا: الدراسات واألبحاث والتقرير

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2012. النزاهة والشفافية يف إجراءات تعين املناصب العليا يف . 1
السلطة الوطنية الفلسطينية، اجلزء الثاني )تعين رؤساء املؤسسات العامة غير الوزارية التنفيذية(. رام اهلل – 

فلسطن.

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2020. واقع املؤسسات العامة غير الوزارية. رام اهلل – فلسطن.. 2

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2016. التعيينات والترقيات يف الوظائف الدبلوماسية )2015-2010(. . 3
رام اهلل – فلسطن.

االئتاف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(.2021. مقياس النزاهة يف قطاع األمن العام: التقرير الثاني. رام اهلل . 4
– فلسطن.

رابعًا: املواقع اإللكترونية
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/.http//:www.mofa.pna.ps/ar-joموقع وزارة اخلارجية واملغتربن:  .4
بــوك:  .5 الفيــس  لــدى كوبــا علــى  الفلســطينية  /https//:www.facebook.comصفحــة الســفارة 

EmbajadadePalestina./
.https://www.facebook صفحــة الســفارة الفلســطينية لــدى جمهوريــة ألبانيــا علــى الفيــس بــوك: .6

com/palembalb./
.http//:hcys.ps/arموقع املجلس األعلى للشباب والرياضة:  .7
.http//:www.pecdar.ps/arموقع املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(:  .	

خامسًا: املواقع اإلخبارية

/.https//:www.wafa.psوكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية »وفا«،  .1

.https//:www.alwatanvoice.com/arabic/index.htmlوكالة دنيا الوطن اإلخبارية،  .2

.https//:www.amad.ps/arوكالة أمد لألعام،  .3

/.https//:ramallah.newsموقع رام اهلل اإلخباري،  .4

/.https//:www.maannews.netوكالة معاً اإلخبارية،  .5




