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ممخص تنفيذي
عقدت ىذه الورشة بمبادرة مشتركة بين معيد الحوكمة واألمانة العامة لممجمس التشريعي ،وذلك بيدف إجراء
نقاش حول الدور الرقابي لممجمس بالنسبة لمقضايا والمؤسسات المتعمقة بالشؤون االقتصادية والمالية ،ومن ثم

التوصل إلى الصيغة المناسبة لتفعيل دور المجمس في ىذا المجال .وقد كان الدافع األساسي ليذا النشاط ىو
وجود الكثير من المؤشرات التي تدل عمى ضعف فاعمية آليات الرقابة التي تقوم بيا المؤسسات الحكومية

ومؤسسات المجتمع المدني عمى حد سواء .وبالطبع فإن قيام المجمس التشريعي بالميام الرقابية عمى جميع

اء من خالل المجان المتخصصة أو بصورة فردية ،ىو من الميام الرئيسية التي نص
المؤسسات العامة ،سو ً
عمييا القانون األساسي في المادة (.)67

لقد مارس المجمس التشريعي األول دوره الرقابي بفاعمية جيدة نسبياً ،وذلك بالرغم من صعوبات المرحمة
اإلنتقالية التي رافقت التحول من حركة تحرير إلى مجتمع مدني يحكمو القانون وليس االعتبارات الفصائمية.

ولقد كان ىنالك آماالً عريضة بأن يحقق المجمس التشريعي الثاني نجاحاً أكبر في تحقيق تطمعات الشعب
الفمسطيني إلى بناء دولتو الديمقراطية التي تحكميا تشريعات حديثة ،ويمارس فييا المجمس دوره المنشود في

المجاالت الرقابية ،مستفيداً من النجاحات واالخفاقات التي مر بيا المجمس السابق .إال أن الظروف التي
أعقبت االنتخابات التشريعية في عام  ،3117وقيام السمطات االسرائيمية باعتقال الكثيرين من أعضاء

المجمس ،وما أعقب االنتخابات من انقسام سياسي عميق عمى الساحة الفمسطينية ،قد أدى كل ذلك إلى شمل

كامل في عمل المجمس بالمجاالت التشريعية ،والى انحسار حاد في دوره الرقابي ،خاصة بالنسبة لألعضاء
المقيمين في الضفة الغربية.
لقد كان ىنالك شعور بالقمق الشديد لدى جميع المشاركين بالورشة من النتائج التي ترتبت عمى الشمل الذي

أصاب المجمس التشريعي خالل األعوام الست الماضية ( ،)3123 – 3117إذ أن ذلك كان أحد األسباب
الرئيسية لحصول تراجع كبير في مستوى أداء العديد من المؤسسات الحكومية ذات العالقة بالشأن

االقتصادي .كما أن غياب المجمس التشريعي قد أتاح لمسمطة التنفيذية وضع الخطط والسياسات المتعمقة

بالشأن االقتصادي والمالي بشكل منفرد ،وبدون رقابة فعمية من أية جية مؤثرة .كما أن غياب المجمس عن
أداء دوره التشريعي والرقابي قد دفع الحكومة ،وبالتنسيق مع ديوان الرئاسة ،إلصدار قوانين ذات عالقة

بالشؤون االقتصادية والمالية من خالل ق اررات رئاسية ،وذلك عمالً بأحكام المادة ( )54من القانون األساسي.
وقد أبدى المشاركون في الورشة قمقاً شديداً إزاء ىذا اإلجراء وذلك تخوفاً من النتائج التي ستنجم عندما يقوم

المجمس التشريعي مستقبالً بإعادة النظر في ىذه القوانين ،والتي قد يكون مصيرىا التعديل أو اإللغاء.
وبالطبع فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة بسبب االلتزامات العممية التي قد تنجم عن تطبيق قوانين كيذه.
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لقد كان ىنالك إجماع بين المتحدثين عمى ضرورة قيام المجمس التشريعي بممارسة ميامو الرقابية بشكل

طبيعي ،وذلك من خالل المصالحة الوطنية وعودة المجمس لممارسة دوره التشريعي والرقابي بحسب القانون

األساسي .ولكن كان ىنالك اتفاق أيضاً بأن يبذل المجمس ،ومن خالل مجموعة العمل االقتصادية ،كل جيد
ممكن لممارسة دوره الرقابي عمى المؤسسات ذات العالقة بالشأن االقتصادي والمالي ،وأن يشارك أيضاً في

النقاشات حول القضايا والسياسات االقتصادية بفاعمية ،حتى إذا لم تتم المصالحة في وقت القريب .وأكد
الحضور بأنو ال يوجد أي مبرر لمسماح باستمرار التسيب الذي تشيده الكثير من المؤسسات العامة واألىمية،

خاصة تمك المعنية بالشؤون المالية واالقتصادية .
ولتحقيق ىذا اليدف فقد رحب المشاركون بالورشة بالمبادرة التي تقدم بيا معيد الحوكمة ،والتي تدعو لشراكة
عممية في تنظيم النقاشات المتعمقة بالقضايا والمؤسسات االقتصادية والمالية .وسيقوم المعيد بإعداد تقارير
مرجعية عن المواضيع المستيدفة بالنقاش ،ثم يتم طرح ىذه التقارير في ورش تعقد ليذا الغرض ويشارك بيا

عدد من أعضاء المجمس والمسؤولين في المؤسسات ذات العالقة .وقد تعيدت إدارة المعيد كذلك بإعداد

تقارير عن ىذه النشاطات تتضمن المداخالت التي تقدم في الورشة وممخصاً لالستنتاجات والتوصيات التي

يتوصل ليا المشاركون.

وكخطوة أولى في برنامج التعاون بين المجمس التشريعي ومعيد الحوكمة فقد اقترح بعض أعضاء المجمس
بأن يبادر المعيد ،وبالشراكة مع مجموعة العمل االقتصادية ،بإعداد لقاءات تتعمق بالقوانين ذات العالقة
بالشؤون المالية واالقتصادية ،خاصة تمك التي صدرت بق اررات رئاسية خالل األعوام الست الماضية .كما

أوصى بعض المشاركين بأن تقوم مجموعة العمل االقتصادية بإجراء نقاشات موضوعية ألداء بعض
المؤسسات الرقابية ذات العالقة بالشأن االقتصادي والمالي ،وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

المتخصصة ،بما فييا معيد الحوكمة.
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الكممة الترحيبية
د .محمد نصر
تأتي ىذه الورشة ضمن اىتمامات معيد الحوكمة لترسيخ مفيوم الحوكمة ،وتعزيز ثقافة النزاىة والشفافية في
االقتصاد الفمسطيني ومؤسساتو الخاصة والعامة ،ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكالو ،وذلك في الوقت الذي

يعيش فيو الشعب الفمسطيني لحظات حاسمة من تاريخو ،وىو يحصل عمى اعتراف بفمسطين كدولة مراقب
في األمم المتحدة ،تتوجو ليا األنظار كدولة ذات مؤسسات قوية وجاىزية عالية ،ومؤسسات تمتزم بمبادئ

الشفافية ونظم المساءلة والرقابة والتدقيق.
ويأتي انعقاد ىذه الورشة بالتعاون مع األمانة العامة لممجمس التشريعي حول دور المجمس في الرقابة عمى

المؤسسات والقضايا االقتصادية .فبالرغم من أىمية الدور التمثيمي والتشريعي لممجمس التشريعي الفمسطيني،

إال أن الدور الرقابي لو يحتل مكانة خاصة في العمل البرلماني ،نظ اًر لما يمثمو ذلك من تعبير عن فكرة
الرقابة الشعبية عمى الحكومات .وقد أصبحت الوظيفة الرقابية فعمياً ىي الشاغل األىم لمعظم برلمانات الدول
النامية ،التي تتمتع بدرجة من الديمقراطية والتوازن بين السمطات .وتعتبر الرقابة المالية من أىم الوسائل التي

تستخدميا المجالس التشريعية لمرقابة عمى السمطة التنفيذية ومؤسساتيا ،وضمان التزاميا بالقانون والقواعد

الدستورية ،وعدم تورطيا في أنشطة غير قانونية أو تضارب في المصالح أو استغالل لممنصب والنفوذ،

ولضمان النزاىة والشفافية في إدارة وصيانة المال العام .وىناك من األدوات الرقابية ما تستطيع بو البرلمانات

من تحقيق ذلك ،إذا توفرت الشروط المناسبة ،وىو ما يؤمل أن تتطرق لو ورشة العمل ىذه.

إن دور المجمس التشريعي كمؤسسة قادرة عمى تعزيز مبادئ الشفافية ونظم المساءلة ومواجية الفساد بكل

صوره ىو شرط أساسي وضروري لقيام مؤسسة نزيية وقوية وفاعمة .ولكن ،ىناك من يرى أن المجمس

عول عميو الناخبون وشاركت فيو معظم الكتل واألحزاب لم يرق إلى مستوى
التشريعي الفمسطيني الذي ّ
تطمعات الشعب الفمسطيني وآمالو .وىناك العديد من العوامل الي أدى إلى تآكل مصداقية المجمس التشريعي،

والى تعطيل عممو وانحسار دوره الرقابي (وكذلك التشريعي أيضاً) بشكل كبير .ويعود ذلك إلى العوامل

الرئيسة التالية:


الظروف السياسية القائمة وما واكبيا من ممارسات إسرائيمية غاشمة ،خصوصاً اعتقال سمطات



عرقمة حركة األفراد بين مدن الضفة الغربية ،وبين الضفة الغربية وقطاع غزة.

االحتالل لعدد كبير من أعضاء المجمس التشريعي.



الحصار واالجتياح والعدوان عمى قطاع غزة.

استمرار الوضع الكارثي المتمثل في حالة االنقسام السياسي التي تشيدىا الساحة الفمسطينية،
ودوامة الصراع واالستقطاب بين القوتين الرئيستين في المجمس ،والمناكفات السياسية التي طغت
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عمى جميع مناحي الحياة البرلمانية ،وعدم إجراء انتخابات تشريعية جديدة ،وغياب معارضة
حقيقية.
وىناك العديد من األسئمة التي يفترض أن تسيم ىذه الورشة باإلجابة عمييا من أجل تعزيز الدور الرقابي

لممجمس التشريعي ،خاصة وأن ىذه الورشة تجمع نخبة من الخبراء والميتمين والمسؤولين في القطاعات

المختمفة .وأىم ىذه األسئمة:


ما مدى فعالية الدور الرقابي لممجمس التشريعي عمى المؤسسات ذات العالقة بالجوانب
االقتصادية؟



ىل يزاول المجمس التشريعي ميامو الرقابية بشكل جيد وفاعل أم ال؟



واذا كانت اإلجابة ال ،فما ىي العوائق أمام تفعيل الدور الرقابي لممجمس التشريعي؟



ما ىي طبيعة التغييرات المطموب إجراؤىا من أجل تحسين أداء المجمس التشريعي ،وكيف يمكن
تفعيل الدور الرقابي لممجمس؟



ما ىو دور مجموعات العمل البرلمانية ،وبالذات مجموعة العمل االقتصادي ،في الرقابة عمى
المؤسسات المالية الحكومية؟



ىل األدوات الرقابية التي حددىا القانون األساسي والنظام الداخمي لممجمس التشريعي تمكن
المجمس من ممارسة رقابة فاعمة؟



ىل لجأ المجمس إلى ىذه األدوات الرقابية بشكل صحيح وفعال؟



ما ىي عالقة المجمس التشريعي بالمؤسسات الرقابية األخرى وخصوصاً ديوان الرقابة المالية

واإلدارية ،ومؤسسات المجتمع المدني ،والمؤسسات الحقوقية وغيرىا فيما يتعمق بالرقابة عمى

المؤسسات المالية واالقتصادية العامة؟


إلى أي حد ساىمت سيطرة المون السياسي الواحد عمى المجمس التشريعي وغياب معارضة قوية
وفعالة في عجز المجمس التشريعي عن ممارسة دوره الرقابي بفاعمية وكفاءة؟



ما مدى التزام السمطة التنفيذية بق اررات المجمس التشريعي؟



وأين يقع القطاع الخاص من ذلك كمو؟

وفي الختام ال بد من توجيو شكر خاص لمصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي ومؤسسة فريدريش
ناومان عمى دعميا ليذا النشاط ،الذي يؤمل أن يتوصل إلى توصيات تسيم في تعزيز دور المؤسسات

الرقابية ،وعمى رأسيا المجمس التشريعي ،في إرساء مبادئ الحوكمة والنزاىة والشفافية في فمسطين.
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الدور الرقابي لممجمس التشريعي بخصوص المؤسسات والقضايا االقتصادية
كممة السيد بسام الصالحي
تناقش ىذه الورشة موضوعاً ىاماً ،وىو الدور الرقابي لممجمس التشريعي عمى القضايا والمؤسسات

االقتصادية ،إذ من المؤسف أن الدور الرقابي لممجمس قد تعطل بسبب حالة االنقسام السياسي .ولكن لدينا

تجربة جيدة في المجمس التشريعي األول؛ حيث مارس دوره الرقابي وأبدى اىتماماً بالقضايا االقتصادية التي
كانت حيوية وذات أىمية في حينو .وتزداد أىمية القضايا والمؤسسات االقتصادية في واقعنا الحالي بحكم

األزمات االقتصادية المتوالية .فقد شيد العام الماضي كثي اًر من االحتجاجات عمى خمفية قضايا وسياسات

اقتصادية ،وىذا يتطمب مزيداً من االىتمام بالرقابة عمى القضايا االقتصادية ،خاصة وأن األوضاع

االقتصادية أصبحت مثار اىتمام عمى مستوى العالم ،لما تواجيو العديد من الدول من أزمات ىائمة ليا تبعات

اقتصادية واجتماعية كبيرة بما فييا الدول العربية.
إن جوىر المشكمة ليس في الصالحيات التي يتمتع بيا المجمس التشريعي وليس في قدرتو عمى العمل،

فالمجمس يستطيع فعل الكثير ،ولكن المشكمة الفعمية التي يواجييا المجمس التشريعي ىي أنو فقد شيء ميم

حد من قدرتو عمى العمل ،فيو ال يستطيع العمل حتى لو توفرت اإلرادة الشخصية لدى بعض أو كل أعضاء
ّ
المجمس التشريعي ،وىي متوفرة حقيقة حيث قامت مجموعات العمل البرلمانية فعميا بمتابعة بعض القضايا.
ولكن جوىر المشكمة ىي وجود حكومة في الضفة الغربية لم يصادق عمييا المجمس التشريعي ،وبالتالي فيي

ال تخضع إلمكانية سحب الثقة منيا ،وكذلك ىناك حكومة في قطاع غزة بحكم األمر الواقع .إن ىذه األمور

ىل ليست ثانوية بل ىي فعمياً سببت الشمل في عمل المجمس التشريعي .وىي تشكل أيضاً مشكمة وطنية

عامة حيث تسببت في تراجع أداء المؤسسات المختمفة .فقد تم حصر جميع الصالحيات بيد السمطة التنفيذية،

وانعكس ذلك سمبياً عمى كافة الجوانب سواء السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية ،وعمى كافة القطاعات
سواء التعميم أو الصحة وغيرىا.

إن المشكمة األىم حالياً ىي ليست في الرقابة ،فالكل يعمم أين الخمل .ولكن المشكمة ىي في تحويل الرقابة

إلى فعل مؤثر .ولذلك يجدر بمعيد الحوكمة أن يأخذ ذلك باالعتبار عند وضع خطتو البحثية ،وأن يأخذ

بعين االعتبار أيضاً تحويل الرأي العام إلى الضغط باتجاه تنفيذ التوصيات التي يخرج بيا المشاركون في

نشاطاتو.

إن الموضوع اليام الذي يحتاج إلى جيد كبير ىو كيفية تعامل المجمس التشريعي مع العدد الكبير من

الق اررات بقانون التي صدرت عن الرئيس أو التي أصدرىا المجمس التشريعي في قطاع غزة ،إذ أن المجمس

ممزم بموجب المادة  54بالنظر في ىذه الق اررات بقانون ،إما أن يقبميا أو يعدليا أو يمغييا كمياً .ولكن المشكمة
الرئيسة أنو قد ترتب عمى عدد من ىذه الق اررات بقانون بناء مؤسسات ومراكز قانونية ليس من السيل
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اإلطاحة بيا .واالقتراح ىنا أن يقوم معيد الحوكمة بإعداد دراسة حول كيفية التعامل مع ىذه الق اررات بقانون،
خاصة االقتصادية منيا ،من خالل تحميميا ومقارنتيا مع القوانين السارية من جية ،ومدى تطبيقيا عمى قطاع

غزة من جية أخرى ،وذلك لموصول إلى توصيات بكيفية تعامل المجمس مع ىذه الق اررات بقانون ،وذلك لكي
نخرج بأقل الخسائر جراء إصدار ىذه الق اررات بقانون.

الدور الرقابي لممجمس التشريعي بخصوص المؤسسات والقضايا االقتصادية

)( 8

مداخمة م .أيمن صبيح
تعد ورشة العمل ىذه من الورش اليامة ،والتي تعقد في وقت مفصمي .فقد كان وال زال موضوع المجمس

التشريعي وتوقفو تقريباً بشكل كامل عن العمل منذ العام  ،3118من أىم المواضيع التي تؤرق كافة قطاعات
المجتمع الفمسطيني ومنيا القطاع الخاص ،حيث أثر ىذا التعطيل سمباً عمى البيئة القانونية ،وبالتالي عمى
البيئة االستثمارية في فمسطين ،ومس بكافة القطاعات االقتصادية سواء الصناعية أو التجارية أو الخدماتية.

لقد ظل ىذا الموضوع في مقدمة اليموم الفمسطينية التي ازدادت بعد االنقسام السياسي البغيض وتداعياتو،

عباء وأدوا اًر زادت من
حمل مختمف قطاعات المجتمع الفمسطيني أ ً
حيث كان من ضمن آثاره السيئة الكثيرة أن ّ
أعبائيا وأثّرت عمى أدائيا نتيجة سن ق اررات بقانون ،وفرض تعميمات وممارسات لم تكن عمى قدر عال من
الكفاءة والقدرة عمى مواجية تحديات المرحمة .كما أدى ذلك إلى إىمال قوانين وتشريعات ،وترك بعض

التعميمات بدون تنفيذ ،والتي كان من الممكن أن تساىم ولو بالقميل في تدعيم االقتصاد الفمسطيني الواىن.
نحمل مسؤولية كل ما نعانيو من مشكالت عمى االنقسام السياسي،
وبالرغم من كل ذلك فإننا ال نستطيع أن ّ
حمل تبعات كل ذلك عمى ممارسات االحتالل اإلسرائيمي .فبالرغم من استمرار االحتالل وممارساتو
أو أن ن ّ

إال أنو كان وال يزال بإمكان المجمس التشريعي أن يمارس بعض أدوات الرقابة عمى األداء الحكومي ،خاصة
فيما يتعمق بالقضايا االقتصادية .وبالتالي يستطيع المجمس أن يؤثر إيجابياً عمى تحسين البيئة القانونية
والتخفيف عن كاىل القطاع الخاص ،من خالل تفعيل الرقابة عمى األسواق وتنظيم االستيراد وتشجيع

االستثمار الصناعي واإلنتاجي وغيره.
لقد عممت الحكومة خالل الفترة الماضية ،وبالتشاور مع القطاع الخاص في كثير من األحيان ،وبمعزل عن
القطاع الخاص في أحيان أخرى ،عمى سن القوانين التي يمكن أن تساعد في تحسين األداء االقتصادي من
خالل إصدار قوانين بمرسوم رئاسي ،بسبب غياب المجمس التشريعي .وقد ساىم التعاون ما بين القطاعين

العام والخاص في إدخال بعض التعديالت اإليجابية التي اقترحيا القطاع الخاص عمى بعض الق اررات

بقانون.
ولكن مع ذلك ىنالك العديد من التساؤالت حول مصير ىذه الق اررات بقانون في حالة عودة المجمس التشريعي

المشرعين في تعامميم معيا ،مع األخذ بعين االعتبار أنو إذا تم كل ذلك بدون
إلى ممارسة دوره ،وحول توجو
ّ
تنسيق مع القطاع الخاص ،فإنو سيؤدي إلى استمرار عدم االستقرار في البيئة القانونية ،مما يؤثر سمباً عمى
االقتصاد الوطني ككل ،كما ىو الحال في الوقت الراىن.
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إن شمل المجمس التشريعي في القيام بدوره الرقابي لو العديد من اآلثار السمبية عمى أداء القطاع الخاص
الفمسطيني ،والتي يمكن إجماليا بما يمي:


يعاني القطاع اإلنتاجي الفمسطيني من إغراق السوق الفمسطيني بالمنتجات اإلسرائيمية والمستوردة،
نتيجة نقص أو قصور في الرقابة النوعية المنظمة عمى األسواق المحمية ،يقابميا أيضاً عدم قدرة

المصانع الفمسطينية في كثير من الحاالت عمى منافسة المنتجات الوافدة ،وبالتالي فقد أثـّر ذلك عمى
القدرة اإلنتاجية وعمى التوظيف وعمى االستثمار في القطاع الصناعي.


عدم قدرة المواطن أو المنتج أو صاحب المصنع عمى التواصل مع ممثمييم في المجمس التشريعي

طيمة فترة االنقسام السياسي ،لتقديم الشكاوى بالممارسات السمبية من بعض األجيزة الرقابية أو

التفتيشية أو التنفيذية أو الضريبية مثال .لقد ساىم ذلك في خمق عدة ظواىر وممارسات ،أصبحت

عادية بالرغم من سوء نتائجيا وأثرىا عمى القطاع الصناعي والتجاري وغيرىا من القطاعات.


إن التساىل في تطبيق العدالة ومالحقة المخالفين ،وعدم إيقاع العقوبات بالمتجاوزين لمقوانين ،كان
وال يزال موضع انتقاد كبير من قبل القطاع الخاص ،والذي ينادي باستمرار بعدم العبث باألسواق،

وتطبيق القانون وتنفيذ األحكام بحق كل من يسبب ضر اًر نتيجة الممارسات غير القانونية .فمو كان

لممجمس التشريعي دو اًر في ىذه الفترة لكان لو أيضاً التأثير المأمول والمتوقع عمى السمطة القضائية

لتكون أكثر كفاءة وفاعمية في معالجة القضايا ذات الطابع االقتصادي.

إزاء كل ىذه المشكالت فإن القطاع الخاص الفمسطيني يدعو وبكل قوة المجمس التشريعي الفمسطيني إلى

االلتئام والعودة إلى الحالة الصحيحة والصحية في سن القوانين وفرض النظم الرقابية عمى السمطتين التنفيذية
والقضائية ،وذلك لمساعدة االقتصاد الفمسطيني عمى النيوض ،والتغمب عمى المشكالت المزمنة التي يعاني
منيا والتي أىميا ارتفاع نسبتي البطالة والفقر والتبعية لالحتالل اإلسرائيمي ،والتغمب أيضاً عمى اآلثار التي

نجمت عن االنقسام السياسي.

إن أمام المجمس التشريعي فرصة عميو أن يستغميا ،والتي تتمثل في أجواء المصالحة اإليجابية التي صاحبت

العدوان األخير عمى قطاع غزة ،وحصول فمسطين عمى عضوية مراقب في األمم المتحدة من خالل تأييد
عالمي غير مسبوق.
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مداخمة د .سمير أبوزنيد
ييدف ديوان الرقابة المالية واإلدارية بموجب قانون رقم ( )26لسنة  3115إلى ضمان سالمة العمل

واالستقرار المالي واإلداري في السمطة الوطنية بسمطاتيا الثالث :التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وكذلك كشف

كافة أوجو االنحراف المالي واإلداري ،بما فييا حاالت استغالل الوظيفة العامة ،والتأكد من أن األداء العام
يتفق مع أحكام القوانين واألنظمة والموائح والق اررات والتعميمات النافذة.

ووفقاً ألحكام القانون ،تخضع لرقابة الديوان الجيات التالية :رئاسة السمطة الوطنية والمؤسسات التابعة ليا،

ورئيس وأعضاء مجمس الوزراء ،والمجمس التشريعي بما في ذلك ىيئاتو واداراتو ،والسمطة القضائية والنيابة
العامة وأعضاؤىا وموظفوىا ،وو ازرات وأجيزة السمطة الوطنية ،وقوات األمن والشرطة وكافة األجيزة األمنية

والعسكرية ،والييئات والمؤسسات العامة واألىمية والنقابات والجمعيات واالتحادات ،والمؤسسات والشركات

التي تممكيا أو تساىم السمطة الوطنية ،والمؤسسات والشركات التي رخص ليا باستغالل أو إدارة مرفق عام،
والييئات المحمية ومن في حكميا.
واستناداً إلى ذلك فإن ديوان الرقابة المالية واإلدارية يقوم بدور ىام في الرقابة عمى و ازرات ومؤسسات ىامة

من الناحية االقتصادية ،وأكثر الو ازرات التي تدر دخالً لمسمطة الفمسطينية ،مثل و ازرة المالية ،وو ازرة االقتصاد
الوطني ،وو ازرة العمل ،وو ازرة االقتصاد الوطني ،والجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،وغيرىا.

ىناك عالقة حتمية ووظيفية تربط ديوان الرقابة المالية واإلدارية بالمجمس التشريعي ،حيث أن الديوان مسؤوالً
أمام رئيس السمطة الوطنية وأمام المجمس التشريعي .ويقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السمطة الوطنية

والمجمس التشريعي ومجمس الوزراء تقري اًر سنوياً أو عند الطمب عن أعمالو ومالحظاتو .وعميو كذلك أن يزود

رئيس السمطة الوطنية والمجمس التشريعي ومجمس الوزراء بأية بيانات أو معمومات أو دراسات أو أبحاث
يطمبيا أي من ىذه الجيات ،والقيام بأي عمل آخر يعيد بو إليو من أي منيم .وينشر التقرير السنوي لمديوان

في الجريدة الرسمية.
وينظر الديوان إلى المجمس التشريعي عمى أنو جية رقابية ىامة وجية تشريعية ،تقوم بدور فاعل في الرقابة

عمى السمطة التنفيذية .كما أن المجمس لو دور كبير في تمثيل المواطنين الفمسطينيين والدفاع عن مصالحيم
بما ينسجم مع المصمحة العامة.
ولكن يشعر الديوان بحالة من عدم االرتياح وعدم الشعور بفاعمية الدور الذي يقوم بو المجمس التشريعي.
ومن المؤسف أن المجمس التشريعي نفسو يقر بالعجز بسبب حالة االنقسام السياسي ،رغم كل ما يتمتع بو

من الحصانة والصالحيات التي منحت لو بموجب القانون األساسي ،والدعم الذي يحصل عميو من الشعب.
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الدور الرقابي لممجمس التشريعي
أنيط بالمجمس التشريعي مسؤولية سن القوانين والرقابة عمى السمطة التنفيذية (الحكومة) .ويتوقع ديوان الرقابة
المالية واإلدارية أن يقوم المجمس بعدة أشكال من الرقابة:

 -الرقابة المسبقة (قبل التنفيذ) :والتي تعني التأكد من إعداد السياسات والتشريعات.

 -الرقابة المتزامنة (أثناء التنفيذ) :التأكد من ضمان تنفيذ السياسات والبرامج وفق القوانين واألنظمة.

 الرقابة الالحقة (المتأخرة) :التأكد من أن ما تم تنفيذه ىو وفقاً لمسياسات والقوانين واألنظمة (تمباإلجراءات السميمة).

بالرغم من أن المجمس التشريعي يركز عمى الجوانب السياسية ،وبالتأكيد ال يمكن فصل السياسة عن

ونعول عمى المجمس التشريعي أن يقوم بدور أكبر في مجال الرقابة عمى االقتصاد.
االقتصاد .ولكن نتوقع ّ
حيث بإمكان المجمس التشريعي أن يقوم بدور ىام في الرقابة عمى و ازرة االقتصاد الوطني ،ويستطيع المجمس
من خالل المجنة االقتصادية والمجان األخرى ممارسة الدور الرقابي بأكثر من أداة:


عمل جمسات مسائمة لوزير االقتصاد الوطني أو الوزراء اآلخرين لالستيضاح حول القضايا



االطالع عمى خطة و ازرة االقتصاد الوطني واجراءاتيا أو الو ازرات األخرى التي تقع ضمن الدائرة

االقتصادية والمعيشية لممواطن الفمسطيني مثل األسعار ،ونسبة البطالة ،والفقر وغيرىا.

االقتصادية لمتابعة القضايا األساسية لممواطنين ،مثل :ضبط أسعار السمع األساسية ،حيث يصل

لمديوان العديد من الشكاوى بيذا الخصوص ،ومدى مطابقة السمع لممواصفات والمقاييس ،واعطاء

األولوية لممنتج المحمي ،ومقاطعة منتجات المستوطنات وتشجيع المنتج المحمي مع تقنين االستيراد

لبعض السمع المستوردة.


من حق المجمس التشريعي أن يطمع وأن يطمب أي تقرير من الديوان أو من الو ازرات األخرى.



متابعة العالقة بين و ازرة االقتصاد والو ازرات األخرى ،مثل و ازرة الزراعة وو ازرة العمل.



المحاسبة والمساءلة لممخالفين.



إنشاء لجان لتمثيل المواطنين والمزارعين ورجال األعمال واالستماع ليم.

يتولى المجمس التشريعي بموجب المادة  58من القانون األساسي الميام التشريعية والرقابية وفقاً لنظامو

الداخمي .ومن ىنا يقع عمى عاتق المجمس التشريعي سمطة المساءلة ،وىذا يتطمب ما يمي:


تفعيل دور المجان البرلمانية من حيث توجيو أسئمة لموزراء والمسؤولين في الحكومة.
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تعزيز الحكم الرشيد من خالل التأكيد عمى االلتزام بمفاىيم المشاركة والعدالة والشفافية والمساءلة.

وىناك عدة أمثمة عمى ذلك ،منيا:

 إقرار الموازنة العامة لمسمطة الفمسطينية. -اإلشراف عمى االتفاق الحكومي.

 -متابعة الحساب الختامي ومناقشتو.

 -مساءلة السمطة التنفيذية عن استخدام المال العام.

 تفعيل دور الجمس التشريعي في مكافحة الفساد ومنع وقوعو .والتعاون مع ىيئة مكافحة الفسادفي ىذا المجال.

 -سن التشريعات الضرورية لدعم اإلصالح والتنمية.

 مناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية واإلدارية المتعمقة بالقضايا االقتصادية. -االستفادة من تجارب البرلمانات األخرى.

 عمل جمسات استماع ومساءلة لممسؤولين.ولكن ىناك العديد من العقبات التي تحول دون قيام المجمس التشريعي بدوره الرقابي ،وأىميا ما يمي:
 الوضع المالي الناجم عن االنقسام ،والذي أدى بدوره إلى تعطيل العمل الرقابي البرلماني في الضفةالغربية؛ مما جعل عممية الرقابة والمتابعة تقع عمى عاتق بعض األعضاء في المجمس التشريعي

(مجموعات العمل البرلمانية) ،وليس المجمس التشريعي بصفتو السمطة الثالثة في الدولة .ويالحظ
غياب عقد الجمسات لممجمس التشريعي مع غياب عقد المجان الدائمة لجمساتيا وفق القانون والنظام.
 االحتالل اإلسرائيمي ونتائج اتفاقية باريس. عدم ممارسة أدوات الرقابة البرلمانية (االستجواب ،والمحاسبة ،وسحب الثقة من الحكومة والوزراء معاالكتفاء باألسئمة واالستماع).
رغم كل ما سبق ،إال أننا جميعاً ندرك حجم الصعوبات وتأثيرىا السمبي عمى أداء المجمس التشريعي ،وأن ما

تم قولو ليس لتبادل االتيامات وانما ينبع من الحرص والغيرة عمى ىذه المؤسسة اليامة والغيرة عمييا .فكما

يقول المثل"يد واحدة ال تصفق ،ولكن باستطاعتيا أن تمطم" .ويجدر التأكيد عمى أن المجمس التشريعي يشكل
حماية ودعماً لديوان الرقابة المالية واإلدارية ،حتى في ظل الوضع الحالي.
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مداخمة د .هشام عورتاني
تعتبر الرقابة الفعالة من أىم مقومات الحكم الصالح في الدولة الفمسطينية ،والتي نتطمع أن تكون دولة

ديمقراطية يحكميا القانون ،ويتم فييا المحافظة عمى الحقوق والحريات ،وكبح جماح الفساد وتحسين أداء

المؤسسات .إضافة إلى ذلك فإن ىنالك العديد من المبررات اليامة األخرى لمرقابة ،من أبرزىا:
-

التأثير اإليجابي لمرقابة في خمق مناخ استثماري أفضل؛ فمن الصعوبة بمكان جذب االستثمار إلى
دولة ليس فييا رقابة ومساءلة ،وتعميا الفوضى.

-

تعزيز القدرة التنافسية لمشركات الفمسطينية في القطاعات االقتصادية المختمفة.

-

تشكل الرقابة الفعالة مظي اًر ىاماً من مظاىر التزام فمسطين باقتصاد السوق.

-

تساعد الرقابة عمى تطوير القدرة التنافسية لمشركات المحمية مقابل السمع اإلسرائيمية ،وغني عن

القول أن االقتصاد اإلسرائيمي ىو اقتصاد قوي ومنافس جداً ،وبالتالي ال بد من تطوير القدرة
اء في األسواق المحمية أو اإلسرائيمية.
التنافسية لمشركات الفمسطينية حتى تتمكن من الصمود ،سو ً

ىنالك مؤسسات عديدة تقوم بميام الرقابة فيما يتعمق بالشؤون االقتصادية والمالية ،ربما أن أىميا ىو المجمس
التشريعي ،والذي يتمتع بصالحيات واسعة في مجال الرقابة بموجب القانون األساسي الفمسطيني .وبالرغم من

ذلك فإن المجمس ال يمارس ىذا الدور؛ تحت ذريعة االنقسام السياسي .ومع أنو يمكن تفيم الصعوبات

الناجمة عن االنقسام ،إال أنو ال يجوز قبول ذلك كذريعة النعدام الدور الرقابي لممجمس التشريعي .صحيح
بأن انعدام الدور الرقابي لممجمس قد أدى إلى قيام بعض مؤسسات المجتمع المدني بدور رقابي من خالل

الورش التي تنظميا والتقارير التي تعدىا .ولكن يجب االعتراف بأن ىذه النشاطات لم تؤد إلى نتيجة عممية
تذكر ،حيث أن التقارير الناجمة عنيا ال تؤخذ بجدية لدى الجيات المستيدفة.
لقد نجم عن تراجع الدور الرقابي لممجمس التشريعي العديد من االنعكاسات السمبية ،أىميا:


توقف المجمس نيائياً عن العمل كجية تشريعية تعمل عمى إصدار القوانين ومساءلة الحكومة .وال

شك أن ذلك يعد من أخطر النتائج التي نجمت عن االنقسام السياسي ،حيث أنو دفع القيادة
الفمسطينية إلصدار بعض القوانين "الطارئة" من خالل مراسيم رئاسية ،عمم ًا أن ىذا اإلجراء يحمل

في طياتو مخاطر جسيمة ،رغم أنو قد يمبي بعض االحتياجات اآلنية في المجاالت االقتصادية

(يتضمن الممحق قائمة كاممة بيذه القوانين).


لقد توقف المجمس التشريعي عن ممارسة ميامو الرقابية عمى المؤسسات الحكومية ذات العالقة
المباشرة بالشأن االقتصادي ،مثل و ازرة المالية ،وو ازرة االقتصاد الوطني ،وىيئة سوق رأس المال
الفمسطينية ،وسمطة النقد الفمسطينية ،والييئة العامة لتشجيع االستثمار ،وسمطة األراضي ،وصندوق
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االستثمار .وال شك بأن ذلك كان أحد األسباب الرئيسة لتراجع مستوى أداء العديد من ىذه
المؤسسات ،بل واحتمال حدوث تجاوزات قانونية من قبل بعض العاممين فييا .وكما ىو متوقع ،فقد

أدى ضعف أداء المؤسسات سالفة الذكر إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات التي تقدميا لممنشآت

العاممة في القطاع الخاص ،مما أدى إلى انعكاسات سمبية جوىرية ،خاصة بالنسبة لمقدرات التنافسية

لمشركات الفمسطينية.


ضعف الرقابة عمى الموازنة العامة سواء من حيث آليات إقرارىا أو تنفيذىا ،أو ما يتعمق بإعداد

التقارير الدورية الربعية والحسابات الختامية وغيرىا .ولقد كان ذلك أحد األسباب التي أدت لحدوث

األزمة المالية الحالية.


قيام الحكومة الفمسطينية برفع أسعار بعض السمع األساسية مثل المحروقات والمياه والكيرباء ،مما
أسيم في تأجيج المظاىرات العامة ،وحدوث العديد من االعتداءات عمى الممتمكات العامة.

إن اليدف األساسي ليذه الورشة ىو العمل عمى تفعيل دور مجموعة العمل المعنية بالشؤون االقتصادية
والمالية ،وذلك من منطمق أن المادة ( )67من القانون األساسي منحت لكل عضو من أعضاء المجمس
التشريعي الحق في التقدم الى السمطة التنفيذية بكل الطمبات الضرورية والمشروعة الالزمة لتمكينو من

ممارسة ميامو النيابية.
وىنالك العديد من المحاور أو القضايا التي يفترض أن تكون ذات أولوية عالية بالنسبة لمميام الرقابية

لممجمس التشريعي لعل من أبرزىا:


مراجعة الق اررات بقوانين واآلثار المترتبة عمييا؛ وذلك لمتأكد من صدورىا وفقا لمشروط الدستورية من

ناحية ،وتقييم انعكاساتيا عمى مختمف جوانب الحياة العامة ،ورفع توصيات بشأن ذلك لمرئيس

الفمسطيني لعالج مكامن الخمل فييا ،وذلك لحين عودة الحياة البرلمانية لممجمس التشريعي .ويتطمب

ذلك حصر تمك الق اررات بقوانين واعادة دراستيا.


مراجعة الموائح واألنظمة التنفيذية الخاصة بالشأن االقتصادي ،حيث أن كثي اًر من القوانين التي
أصدرىا المجمس التشريعي بحاجة الى وضع آليات تنفيذية ليا لوضعيا موضع التطبيق العممي وذلك

من خالل إصدار لوائح وأنظمة تنفيذية ليا .ومن المقرر دستوريا وفقا لمقانون األساسي أن السمطة

التنفيذية ممثمة في مجمس الوزراء ىي صاحبة الصالحية في إصدار تمك الموائح واألنظمة التنفيذية.
إال أن المجمس التشريعي يممك حق الرقابة عمى السمطة التنفيذية في مجال الموائح واألنظمة التنفيذية

من عدة وجوه ،خاصة من حيث التحقق من عدم تعارضيا لألحكام الواردة في القانون.
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الرقابة عمى الموازنة العامة من خالل التأكيد عمى تقديم الموازنة العامة في موعدىا القانوني ،وتحميل



البنود المختمفة في الموازنة ومراجعة التقارير الربعية التي تعدىا و ازرة المالية عن كيفية تنفيذ الموازنة

العامة ،والحساب الختامي الذي يعد في نياية السنة المالية.
مراجع ة تقارير الجيات الرقابية فيما يتعمق بالشأن االقتصادي مثل تقارير ديوان الرقابة المالية



واإلدارية ،وتقارير ىيئة مكافحة الفساد ،وتقارير ديوان الموظفين العام .ومما ال شك فيو أنو في ظل

غياب المجمس التشريعي ،فإن بإمكان أعضاءه بشكل فردي وجماعي القيام بيذه الميمة.
إجراء نقاشات حول أداء بعض المؤسسات ذات العالقة بالشؤون االقتصادية والمالية ،مثل :سمطة



النقد الفمسطينية ،وىيئة سوق رأس المال ،والييئة العامة لتشجيع االستثمار ،وسمطة األراضي،

وغيرىا.
مناقشة خطط التنمية ،إذ أن القانون األساسي منح المجمس التشريعي في المادة ( )6:صالحية إقرار



الخطة العامة لمتنمية .ومن الواضح بأنو في ظل تعطل أعمال المجمس التشريعي فإن السمطة

التنفيذية قد قامت بإعداد خطط التنمية وتنفيذىا بال رقابة فعالة.
يقترح المعيد لتنفيذ ىذه النشاطات آلية العمل التالية:
 - 2تشكيل لجنة متابعة مكونة من د .أحمد أبوىولي ،ود .أحمد أبوديو ،ود .ىشام عورتاني ،ويناط بيذه
المجنة تحديد المواضيع ذات األولوية بعممية الرقابة ،وذلك بعد إجراء نقاش أولي حول الموضوع بحيث

يتم تشخيص حجم المشكمة ونتائجيا ،وسيتم عمى ضوء ىذا النقاش اتخاذ قرار بالنسبة لمدى ضرورة

القيام بالنشاط المقترح وطبيعة ىذا النشاط.
 - 3تقوم إدارة المعيد بإعداد مذكرة حول النشاط المقترح (من  3 – 2صفحة) تحدد أىدافو وآليات العمل
المقترحة وأسماء الجيات و/أو األشخاص الذين سيشاركون فيو وطبيعة ىذه المشاركة .وتقدم ىذه

المذكرة لرئيس مجموعة العمل لدراستيا وابداء الرأي حول ما جاء فييا.

 - 4يقوم المعيد باتخاذ اإلجراءات الالزمة لإلعداد لمنشاط المقترح ،بما في ذلك إعداد دراسة أو تقرير
مرجعي حول القضية المطروحة لمبحث ) .(Background Paperويكمف بإعداد ىذا التقرير في

معظم الحاالت طاقم المعيد ،ولكن قد يتم تكميف أحد المستشارين المحميين ليذا الغرض ،إذا كان

ذلك ضرورياً.

 -5يقوم المعيد ،وبالتعاون مع الجيات المختصة في المجمس التشريعي ،باإلعداد لورشة عمل تخصص
لمناقشة القضية المطروحة لمبحث .ويشارك في النقاش ثالث متحدثين عمى النحو التالي:




الخبير الذي أعد التقرير المرجعي.

رئيس مجموعة العمل االقتصادية أو عضو آخر من التشريعي يتم تكميفو بيذه الميمة.
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أحد كبار المسؤولين الحكوميين من ذوي العالقة بالموضوع.

 -6يدعى لمورشة أعضاء المجمس التشريعي المعنيين ،وبعض كبار المسؤولين في المؤسسات الحكومية

ذات العالقة ،وممثمين عن منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص (يكون مجموع المشاركين بحدود

 51 – 41شخص).
 -7يتم إعداد تقرير عن الورشة يمخص أىم االستنتاجات والتوصيات .ويتم تزويد رئيس مجموعة العمل

االقتصادي بمسودة ىذا التقرير إلبداء مالحظات عميو قبل إعداده بصورتو النيائية .كما يفترض أن

يحتوي كل تقرير ممخصاً تنفيذياً بما ال يتجاوز صفحتين.
 -8يسمم التقرير النيائي لرئيس مجموعة العمل االقتصادية ،والذي بدوره يتخذ ما يراه مناسباً لمتابعة
التوصيات التي وردت فيو.

 -9يقترح أن يقوم رئيس مجموعة العمل االقتصادية بطرح أىم نتائج وتوصيات التقرير في لقاء مع ممثمي
الصحافة يعقد في مقر المجمس التشريعي.
 -:يقوم أعضاء المجمس التشريعي بمتابعة استنتاجات وتوصيات الورشة مع المسؤولين في الجيات ذات
العالقة.
في المحصمة النيائية ،يجب إعادة التأكيد عمى أن االنقسام يجب أن يشكل لنا حاف اًز لمعمل واالجتياد وليس

لالستسالم وترك الحبل عمى الغارب .فكمنا يرى مدى التراجع في أداء المؤسسات في القطاعات المختمفة،
والمشكالت الكبيرة التي تعانييا ىذه المؤسسات فيما يتعمق بالحوكمة .إن التعاون المقترح بين مجموعة العمل

االقتصادية في المجمس ومعيد الحوكمة الفمسطيني يشكل خطوة جدية في محاولة الخروج من المأزق الحالي.
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مداخمة د.أحمد أبو هولي
يتولى المجمس التشريعي الفمسطيني ميامو التشريعية والرقابية عمى الوجو المبين في نظامو الداخمي ،وقانون

واجبات وحقوق أعضاء المجمس التشريعي .استناداً لنص المادة ( )3/58من القانون األساسي التي تنص

عمى "بما ال يتعارض مع أحكام ىذا القانون يتولى المجمس التشريعي ميامو التشريعية والرقابية عمى الوجو

المبين في نظامو الداخمي" .وعميو فإن ميمة التشريع والرقابة ىي من صميم العمل البرلماني في فمسطين،

كما في كل دول العالم.
فالقانون األساسي يوفر سالحاً قوياً لممارسة الرقابة ،ابتداء من توجيو سؤال لمسمطة التنفيذية وتقديم

االستجواب ليا وحتى سحب الثقة منيا .كما يخول المجمس بإقرار الموازنة العامة لمسمطة الوطنية ،والمصادقة
عمى تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية مثالً ،ودراسة التقارير التي يقدميا الديوان إلى المجمس

التشريعي .كما أن المجمس يمارس دوره األساسي في التشريع حيث أصدر المجمس األول  :4قانوناً ،منيا

 46قانوناً في المجال االقتصادي.

إن الموضوع األساسي ليذه الورشة ىو مناقشة أداء المجمس التشريعي الحالي .وأود أن أنوه بدايةً بأننا ال

نستطيع القول أن ىناك عجز في المجمس التشريعي ،ال من قبل األعضاء كأفراد وال من قبل المجمس كسمطة

مستقمة .ولكن من المؤكد بأن ىناك خمل في األداء ،والذي نجم من خالل العديد من العوامل التي يمكن
إجماليا فيما يمي:

 ش ّكل االنقسام السياسي العامل األساسي في فقدان المجمس التشريعي ألدواتو الرقابية .وقد دفع

أعضاء المجمس التشريعي ضريبة االنقسام السياسي ،حيث يوجو ليم الموم بشكل دائم في ىذه
المرحمة عن إنجازاتيم واإلجراءات التي اتبعوىا في كل المجاالت وليس في المجال االقتصادي

فحسب.
 قيام االحتالل اإلسرائيمي باعتقال عدد كبير من أعضاء المجمس التشريعي كان أحد العوامل الرئيسية
لمخمل في األداء.
 تفرد السمطة التنفيذية في السياسات والتشريعات ،رغم النداءات المتكررة من مجموعات العمل
البرلمانية المختمفة .فقد كانت الحكومة ترفض السياسة الرقابية ،لدرجة أنو عندما حاول بعض النواب
أن يمارس دوره الرقابي بموجب المادة  26من قانون حقوق وواجبات أعضاء المجمس التشريعي

والتي تمزم الحكومة بتسييل ميمة عضو المجمس التشريعي؛ فإن النائب كان يواجو أبواباً مغمقة من
قبل بعض الوزراء ،عمماً بأن الوضع الطبيعي يفرض عمى أي وزير يوجو لو تساؤل من أي نائب
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عميو أن يحضر إلى المجمس التشريعي خالل أسبوعين .وقد تسقط الحكومة إذا لم تحصل عمى
مصادقة المجمس التشريعي وتقديم الموازنة العامة لمتصويت عمييا باباً باباً.
 ال بد من لوم القطاع الخاص عمى موقفو ،حيث كان يتفق بعض ممثميو مع الحكومة في كثير من
القضايا ،وعندما كانت تغمق األبواب في وجييم يمجأون إلى المجمس التشريعي ،كما حصل في

موضوع قرار بقانون ضريبة الدخل وقرار بقانون بشأن تعديل قانون تشجيع االستثمار.

 بالنسبة لديوان الرقابة المالية واإلدارية فقد أبدى تعاوناً مع المجمس التشريعي ،حيث استمر في إرسال
تقاريره الربعية والسنوية لممجمس التشريعي ،وكان ىناك تجاوب من أمانة المجمس مع ذلك.

بالرغم من كل ما سبق فقد حاول بعض األعضاء ممارسة دورىم الرقابي بموجب األحكام القانونية التي تسمح

بذلك ،مع مراعاة عدم المس بالقانون األساسي .ومن أجل تفعيل دور المجمس وأعضائو عقد أعضاء المجمس
وممثمي الكتل والقوائم اجتماعاً بتاريخ  ،3119/7/6وقد دعي إلى ىذا االجتماع كل أعضاء المجمس
التشريعي من كافة الكتل ،بما فييا كتمة التغيير واإلصالح .وقد كان ىدف االجتماع ىو بحث سبل الخروج

من حالة الشمل التي نعيشيا .وقد أقر ىذا االجتماع تشكيل ثالث ىيئات وىي :ىيئة ممثمي الكتل والقوائم،

واالجتماع الدوري العام ،ومجموعات العمل البرلمانية .وقد ضمت ىذه الييئات في عضويتيا جميع الكتل

البرلمانية باستثناء أعضاء كتمة اإلصالح والتغيير ،والذين رفضوا المشاركة في ىذا النشاط .وبالفعل فقد تم

تشكيل مجموعات عمل متخصصة لمتابعة قضايا محددة تتابعيا كل مجموعة حسب اختصاصيا.
وقد استندت ىذه المجموعات من الناحية القانونية في أداء عمميا عمى النصوص الواردة في كل من القانون

األساسي والنظام الداخمي وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجمس التشريعي ،والتي تمنح عضو المجمس
القيام بعدد من األعمال والميام لمرقابة عمى السمطة التنفيذية في ممارسة مياميا في كافة المجاالت.
إن األعمال التي تقوم بيا مجموعات العمل ال تعتبر بديالً عما يفترض أن تقوم بو المجان الدائمة في

المجمس التشريعي ،وانما ىي نشاطات ألعضاء المجمس التشريعي في مجال الرقابة عمى أعمال السمطة

التنفيذية ،حيث تقوم مجموعات العمل بمراجعة مشاريع القوانين التي تضعيا الحكومة ،وتحاول أن تضع حداً
لمتخبط في السياسات المختمفة ،وخاصة المالية منيا ،والتي أدت إلى التصادم بين الحكومة والقطاع الخاص.

لقد تم تشكيل ست مجموعات عمل وىي:
 مجموعة متابعة الخدمات العامة،

 مجموعة متابعة القضايا االجتماعية،

 مجموعة متابعة الشؤون الداخمية والحكم المحمي،

 مجموعة قضايا الرأي العام والحريات والمجتمع المدني،
 مجموعة القدس ومقاومة االستيطان والجدار،

 مجموعة العمل الخاصة بالشأن االقتصادي والمالي.
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وقد ضمت مجموعات العمل في عضويتيا عدد من النواب بحيث ال يقل عن خمس أعضاء في كل
مجموعة ،وتم اختيار منسق لكل مجموعة من بين أعضاءىا.
بالنسبة لمياميا في الجانب الرقابي ،فإنو يحق ألي مجموعة عمل من خالل منسقيا أو من خالل األمانة

العامة الطمب من أي وزير أو مسؤول أي إيضاحات أو معمومات خاصة بالقضايا المطروحة ،أو طمب

تزويدىا بأي معمومات أو وثائق ذات عالقة بالموضوع قيد البحث .وكذلك يحق ألي مجموعة عمل الطمب
من أي وزير حضور جمساتيا.
أما بالنسبة لمجموعة العمل الخاصة بالشأن االقتصادي والمالي فإن ميمتيا ىي متابعة قضايا االستثمارات

والمشاريع ومنح االمتيازات ،والمساعدات الخارجية ،والخطط التنموية ،وموازنة السمطة وغيرىا من القضايا

المالية والتقارير المالية لمسمطة التنفيذية ،إضافة إلى التشريعات ذات العالقة .وقد عقدت ىذه المجموعة منذ

تشكيميا  43اجتماعاً ،واستمرت في عمميا رغم كل الظروف والمعيقات .وقد رفض بعض الوزراء في البداية

التعاون مع المجموعة ،إال أنو الحقاً كان ىناك تعاون واستجابة من قبل كثير من الوزراء .وقد حضر مؤخ اًر
رئيس الوزراء نفسو اجتماع المجموعة لمناقشة الموازنة العامة لمعامين  3122و ،3123وقانون ضريبة

الدخل.
ومن ىنا يتضح بأن ىذه المجموعات تسير في االتجاه الصحيح إلى أن يعود المجمس التشريعي لالنعقاد

بحالتو الطبيعية .وعمى الرغم من قيام ىذه المجموعات بمتابعة العديد من القضايا اليامة ،ومنيا قضايا فساد،
إال أن دورىا يبقى منقوصاً من حيث أنو ال يأتي في سياق عمل المجمس التشريعي كييئة مستقمة.
وأود أن أنتيز ىذه الفرصة لمتأكيد عمى أن مجموعة العمل االقتصادية عمى استعداد تام لمتعاون مع معيد

الحوكمة لمتابعة القضايا االقتصادية ومتابعة السياسة المالية لمسمطة الفمسطينية ،حتى نستطيع أن نواجو

الصعوبات ونتخطى العقبات التي يضعيا االحتالل اإلسرائيمي .وان ىذه الورشة ىي نقطة البداية في التعاون
مع المعيد ،وال بد أن يتبعيا ورش وجمسات أخرى.
إضافة إلى ذلك فإنو يجدر التأكيد عمى تكامل األدوار بين السمطة التنفيذية والمجمس التشريعي .فأعضاء

المجمس التشريعي في قطاع غزة لدييم انسجام مع الحكومة ىناك .وعندما ينعقد المجمس سيقومون بالدفاع

عن القوانين التي تم إقرارىا طيمة فترة االنقسام .عمى عكس الوضع في الضفة الغربية حيث لم تبادر الحكومة

إلى إشراك المجمس في اتخاذ الق اررات والسياسات وايجاد قاعدة برلمانية ليا حتى تدعميا في القوانين
والسياسات التي اتخذتيا .ومن ىنا فإننا نقترح الدخول في حوار إيجابي بين جميع األطراف ذات العالقة،
وىي الحكومة ومجموعة العمل االقتصادية والقطاع الخاص وديوان الرقابة المالية واإلدارية ورئيس ىيئة

تشجيع االستثمار .إننا مقبمون عمى مرحمة صعبة قد يشتد فييا الحصار المالي ،ونأمل بأن يفضي الحوار
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المقترح إلى وضع اليد عمى مواطن الخمل وتضييق الفجوة ،وأن نصل في النياية إلى توافق حول القضايا
الرئيسة ،ونتوصل إلى مواقف ومشاريع يمكن الدفاع عنيا لدى مختمف األطراف.
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النقاش


السيد أحمد هاشم الزغير

يعمم الجميع حجم الصعوبات التي يواجييا المجمس التشريعي ،وأن االنقسام قد عمل عمى شل عمل
المجمس ،وأثر عمى مختمف النواحي .وقد أدى غياب المجمس إلى أن يحل محمو أناس أو مؤسسات

أخرى .ولذلك فإن بيت القصيد ىو إعادة المحمة لمشعب الفمسطيني بإنياء االنقسام السياسي وبعودة
المجمس التشريعي لممارسة عممو بشكل طبيعي.
كما يجب األخذ بعين االعتبار أن ىناك نوع من الرقابة التي يمارسيا الشعب من خالل مواقع اإلنترنت
والفيس بوك في ظل االنفتاح العالمي ،ولكن ما ندعو لو وكل الشعب يدعو لو ىو أن يأخذ المجمس

التشريعي دوره الطبيعي ،وأن نسعى جميعاً إلنياء حالة االنقسام ،وعودة االعتبار لممجمس التشريعي

كمؤسسة ليا احتراميا عمى مستوى العالم ،كما كان المجمس التشريعي األول.


النائب السيد جمال ابو الرب

يؤيد الجميع أن يأخذ المجمس التشريعي دوره من جديد ،وقد لمسنا جميعاً صعوبة األمور في ظل غياب

المجمس التشريعي والذي أثر سمباً عمى كل الجوانب االجتماعية واالقتصادية .وكمنا يعرف بأن القانون
األساسي قد منح المجمس الصالحيات الكافية لممارسة دوره التشريعي والرقابي ،إال أن عدم انعقاده حال

دون قيامو بممارسة صالحياتو في ىذه المجاالت.
لقد لعب المجمس دو اًر ىاماً حتى في ظل االنقسام؛ ولكن إذا أخذنا بعين االعتبار تسمسل األدوات
الرقابية من حيث السؤال واالستجواب حتى نيايتيا ،فالجميع يعمم أن المجمس ال يستطيع الوصول إلى
المرحمة األخيرة وىي حجب الثقة عن الحكومة ،وقد استغمت السمطة التنفيذية ىذا الخمل بشكل كبير

وتعدت عمى صالحيات المجمس ،لعمم الحكومة بأن المجمس قاصر عن
بحيث تجاوزت صالحيتيا
ّ
الوصول إلى مرحمة حجب الثقة عنيا .ومن األمثمة عمى ذلك عدم تجاوب بعض الوزراء مع مجموعة
العمل االقتصادية ،وعدم أخذ الحكومة بكثير من االقتراحات عند مناقشة مشروع الموازنة العامة مع

رئيس الحكومة .ولقد دفع كل ذلك أعضاء المجمس لمتوجو إلى الرئيس الفمسطيني مباشرة لممارسة
الضغط فيما يتعمق ببعض القوانين ،وفعالً تم وقف بعضيا.
وال بد من اإلشارة ىنا إلى قصور دور مؤسسات المجتمع المدني في متابعة كثير من القضايا؛ حيث

فعالة ضد اإلجراءات
يالحظ بأن المنظمات غير الحكومية والشركات واألفراد ال يتخذون مواقف ّ
الحكومية إال عند المساس بمصالحيم .ولو كان ليم موقفاً أكثر وضوحاً وصالبة لما وصمنا إلى الحالة

التي نحن فييا في الوقت الحاضر.
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السيد فريد غنام

جرت العادة في المجمس التشريعي األول أن تعرض الموازنة العامة بعد تبنييا من قبل مجمس الوزراء

عمى لجنة الموازنة العامة في المجمس التشريعي والتي تتشكل من أعضاء من الضفة الغربية وقطاع

غزة .وكانت المجنة تقوم بدراسة معمقة لمشروع الموازنة لمدة حوالي شير أو أكثر ،وكانت تستدعي
وزير المالية أو مدير عام الموازنة أو بعض الوزراء ،وكان ىناك تعاون تام من قبل و ازرة المالية مع

لجنة الموازنة العامة.
وبالرغم من شمل المجمس التشريعي في المجاالت الرقابية والتشريعية والناجم عن االنقسام السياسي ،فإن
و ازرة المالية ما زالت تتعاون مع المجمس التشريعي في موضوع مشروع الموازنة العامة ،حيث يحضر

وزير المالية والطاقم الذي يعمل عمى الموازنة العامة إلى جمسة مع مجموعة العمل االقتصادية .ولكن
يتم عرض الموازنة في جمسة واحدة فقط ،ومع أن ذلك ال يجدي إال أن ىذا ىو الحد األدنى الذي يمكن

عممو في ىذه المرحمة .وتقوم و ازرة المالية بأخذ المقترحات من مجموعة العمل وتدخميا عمى مشروع
الموازنة العامة ،وىناك تعاون تام في ىذا المجال.
أما فيما يتعمق بالق اررات بقانون ،والتي ستطرح عمى المجمس في أول جمسة لو ،فإن ىنالك تساؤل كبير

عما سيترتب عمى قرار المجمس لو رفض ق اررات بقانون قد تم تنفيذىا أصالً ،أو تمك التي ال زالت قيد

التنفيذ وليا تأثير مستمر مثل الموازنة العامة .واالقتراح ىنا ىو أن يبدأ المجمس منذ اآلن بدراسة ما

يمكن أن يقوم بو في حالة انعقاده فيما يخص ىذه الق اررات بقانون.
وفي جميع الحاالت يجب التأكيد عمى أن و ازرة المالية تتمنى أن يزول ىذا االنقسام ،ألنو أيضاً يسبب

الضرر لو ازرة المالية ويؤثر سمباً عمى تنفيذه الموازنة العامة.


السيد جعفر هديب

ىناك فكرة خاطئة وىي أن تعزيز الدور الرقابي سيسيم في تعزيز االنقسام ،ولكن الحقيقة ىي أن العكس

ىو الصحيح ،حيث يجب تعزيز دور الرقابة لممجمس حتى لو لم نصل إلى مرحمة حجب الثقة ،إذ أن

ممارسة بعض أشكال وأدوات الرقابة ىو أفضل بكثير من أن ال يكون ىناك رقابة نيائياً.

ولعمو من الميم أن نعمم بأن ترتيب فمسطين في تقرير األعمال الصادر عن البنك الدولي يضع فمسطين

في المرتبة  ،248عمى قائمة من  298دولة .بل أن ىذا التقرير يضع فمسطين في المرتبة األخيرة
بالنسبة لسيولة إجراءات إغالق وتصفية الشركة ،وذلك لعدم وجود قانون لإلفالس .وبالتالي فإن صدور

مثل ىذا القانون بمرسوم رئاسي ،حتى وان تم تعديمو الحقاً ىو أفضل من أن ال يكون ىناك قانون

نيائياً.
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النائب السيد عزام األحمد

التساؤالت التي طرحت في بداية الورشة ىي تساؤالت دقيقة وتحتاج إلى إجابة ،ألنيا تعبر عن األزمة

الفمسطينية ككل وليس عن أزمة الرقابة فقط .من ناحية أخرى فإن المجمس التشريعي يتسم بالموضوعية،

انتياء بأصغر
حيث يقر بالعجز في كافة مؤسسات السمطة الفمسطينية بدءاً بالرئاسة الفمسطينية و ً
مؤسسة ،وليس العجز فقط في المجمس التشريعي .ويتطمب منا ذلك أن نشخص الواقع بشكل سميم ،وأن

اء
نقر بأن لدينا فساد مالي عمى مستوى الحكومة ،وأن ىناك عدة أطراف مستفيدة من حالة االنقسام سو ً
منظمات غير حكومية أو حتى بعض الفصائل.

وتجدر اإلشارة إلى أن تشكيل مجموعات العمل البرلمانية كان لو أىمية كبيرة ،حيث أنيا حاولت أن تسد

ثغ رة ،وأن تكبح من جماح الحكومة في التعدي عمى صالحيات المجمس والتي وصمت إلى حد قياميا

بالتشريع .وكل ذلك يحتّم أن نكون واقعيين ،وأن نسعى لموصول إلى حمول وآليات لمتعامل مع
المشكالت المختمفة حتى في ظل االنقسام.
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.8

قرار بقانون رقم ( )8لسنة 3123م بشان دار االفتاء الفمسطيني

.9

قرار بقانون رقم ( )9لسنة  3123م بشان تعديل قانون انتخاب مجالس الييئات المحمية رقم ()21

.:

قرار بقانون رقم ( )26لسنة 3123م بشأن المصادقة عمى تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

االستثمار االوروبي لتمويل مشروع تأىيل قطاع الطاقة

لسنة 3116م

 .21قرار بقانون رقم ( )27لسنة 3123م بشأن تعديل القرار بقانون رقم ( )24لسنة 311:م (قانون
الكيرباء العام(

 .22قرار بقانون رقم ( )2لسنة 3122م بشأن القضاء الشرعي
 .23قرار بقانون رقم ( )3لسنة 3122م بشأن تعديل قانون تشجيع االستثمار في فمسطين رقم ( )2لسنة
2::9م

 .24قرار بقانون رقم ( )4لسنة 3122م بشأن تعديل قانون االستمالك رقم ( )3لسنة 2:64م
 .25قرار بقانون رقم( )5لسنة 3122م بشأن المصادقة عمى تعيين رئيس لديوان الموظفين العام
 .26قرار بقانون رقم ( )9لسنة 3122م بشأن ضريبة الدخل
 .27قرار بقانون رقم ( )6لسنة 3122م بشأن الموازنة العامة لمسنة المالية 3122م
 .28قرار بقانون رقم ( )7لسنة  3122م بشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والييئات المحمية رقم ()2
لسنة 3111م
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 .29قرار بقانون رقم ( )8لسنة 3122م بشأن تعديل قانون العقوبات النافذ في المحافظات الشمالية
وقانون العقوبات النافذ في المحافظات الجنوبية

 .2:قرار بقانون رقم ( ):لسنة 3122م بشان الغرف التجارية والصناعية
 .31قرار بقانون رقم ( )21لسنة 3122م بشأن قانون الصناعة
 .32قرار بقانون رقم ( )22لسنة 3122م بشان تعديل قانون االتحاد العام لمصناعات الفمسطينية
واالتحادات الصناعية التخصصية رقم ( )3لسنة 3117م

 .33قرار بقانون رقم ( )23لسنة 3122م بشان المعيد الفمسطيني لممالية العامة والضرائب
 .34قرار بقانون رقم ( )24لسنة 3122م بشان المصادقة عمى اعادة تعيين محافظ لسمطة النقد
الفمسطينية

 .35قرار بقانون رقم ( )25لسنة 3122م بشان تعديل قانون المحاميين النظاميين رقم ( )4لسنة 2:::م
وتعديالتو

 .36قرار بقانون رقم ( )26لسنة  3122بشان الشراء العام
 .37قرار بقانون رقم ( )2لسنة  3121م بشأن المصادقة عمى تعيين رئيس ىيئة مكافحة الكسب غير
المشروع

 .38قرار بقانون رقم ( )3لسنة  3121م بشأن المصادقة عمى قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس
ديوان الرقابة المالية واإلدارية

 .39قرار بقانون رقم (3121 )4م بشأن الموازنة العامة لمسنة المالية 3121م
 .3:قرار بقانون رقم ( )5لسنة 3121م بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات
 .41قرار بقانون رقم ( )6لسنة 3121م بشأن المصادقة عمى تعيين رئيس ديوان الموظفين العام
 .42قرار بقانون رقم ( )8لسنة 3121م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم ( )2لسنة 3116م
 .43قرار بقانون رقم ( )7لسنة  3121بشأن سمطة األراضي
 .44قرار بقانون رقم ( )9لسنة 3121م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين
 .45قرار بقانون رقم ( ):لسنة 3121م بشأن المصارف
 .46قرار بقانون رقم ( ):لسنة 3121م إلغاء األمر العسكري رقم ( )46بشأن لجان اإلعتراض
 .47قرار بقانون رقم ( )21لسنة 3121م بشان المصادقة عمى احالة رئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية
الى التقاعد

 .48قرار بقانون رقم ( )23لسنة 311:م بشأن الموازنة العامة لمسنة المالية 311:م
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 .49قرار بقانون رقم ( )24لسنة 311:م بشأن قانون الكيرباء العام
 .4:قرار بقانون رقم ( )25لسنة 311:م بشأن المصادقة عمى الحكومة
 .51قرار بقانون رقم ( )26لسنة 311:م بشأن الييئة الفمسطينية لتنظيم قطاع االتصاالت
 .52قرار بقانون رقم ( )27لسنة 311:م بشأن المصادقة عمى تعديل تشكيل مجمس الوزراء
 .53قرار بقانون رقم ( )28لسنة 311:م بشأن التعامل في البورصات األجنبية
 .54قرار بقانون رقم ( )29لسنة 311:م بشأن ممحق قانون الموازنة العامة رقم ( )23لسنة 311:م
 .55قرار بقانون رقم ( )2:لسنة 311:م بشأن تعديل القرار بقانون رقم ( )3لسنة 3119م المعدل لقانون
ضريبة الدخل

 .56قرار بقانون رقم ( )31لسنة 311:م بشأن المصادقة عمى تعديل تشكيل مجمس الوزراء
 .57قرار بقانون رقم ( )2لسنة 3119م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )8لسنة 3116م
 .58قرار بقانون رقم ( )3لسنة 3119م بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( )28لسنة 3115م
 .59قرار بقانون رقم ( )4لسنة 3119م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم ()8
لسنة 2::9م

 .5:قرار بقانون رقم ( )5لسنة 3119م بشأن الموازنة العامة لمسنة المالية 3119م
 .61قرار بقانون رقم ( )7لسنة 3119م بشأن تعديل قانون الشركات
 .62قرار بقانون رقم ( )8لسنة 3119م بشأن المصادقة عمى اتفاقيتي القرض المبرمتين مع البنك
اإلسالمي لمتنمية بشأن مشروع الربط الكيربائي بين جميورية مصر العربية وقطاع غزة

 .63قرار بقانون رقم ( )6لسنة 3119م بشأن تنظيم ممارسة حق اإلضراب في الخدمة المدنية
 .64قرار بقانون رقم ( )9لسنة 3119م بشأن تعديل قانون المرور رقم ( )6لسنة 3111م
 .65قرار بقانون رقم ( ):لسنة 3119م بشأن تعديل قانون الييئات المحمية رقم ( )2لسنة 2::8م
 .66قرار بقانون رقم ( )21لسنة 3119م بشأن تعديل قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى رقم ()25
لسنة 3116م

 .67قرار بقانون رقم ( )22لسنة 3119م بشأن قانون الرياضة
 .68قرار بقانون رقم ( )2لسنة  3118بشأن االنتخابات العامة
 .69قرار بقانون رقم ( )3لسنة  3118بشأن المصادقة عمى اتفاقية قرض لدعم التجمعات السكانية
الفمسطينية المحاصرة

 .6:قرار بقانون رقم ( )4لسنة  3118بشأن قانون رسوم طوابع الواردات وقانون طوابع اإليرادات
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)(37

 .71قرار بقانون رقم ( )5لسنة  3118بشأن حظر القوة التنفيذية وميميشيات حركة حماس الخارجة عمى
القانون

 .72قرار بقانون رقم ( )6لسنة  3118بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )8لسنة 3116م
 .73قرار بقانون رقم ( )7لسنة  3118بشأن إلغاء قانون التأمينات االجتماعية
 .74قرار بقانون رقم ( )8لسنة  3118بشأن الموازنة العامة لمسنة المالية  3118م
 .75قرار بقانون رقم ( )9لسنة 3118م بشأن تعديل قانون التأمين رقم ( )31لسنة 3116م
 .76قرار بقانون رقم ( )21لسنة 3118م بشأن المصادقة عمى اتفاقية القرض المقدم من الحكومة
األلمانية

 .77قرار بقانون رقم ( )22لسنة  3118بشأن األمن الوقائي
 .78قرار بقانون رقم ( )23لسنة 3118م بشأن المصادقة عمى الييكل التنظيمي وجدول تشكيالت
الوظائف لديوان الرقابة المالية واإلدارية

 .79قرار بقانون رقم ( )24لسنة 3118م بشأن اإلعفاء الضريبي
 .7:قرار بقانون رقم ( ):لسنة 3118م بشأن مكافحة غسل األموال
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Executive Summary
As the case in most democracies, the Palestinian Legislative Council (i.e.
Palestine's Parliament) has been viewed in the PA's constitution as the supreme
oversight and legislative body. Even under the extraordinarily complex and
difficult years of the first decade (1995-2005), the PLC scored noticeable successes
in its mission. But things have changed dramatically following the 2006
parliamentary elections, which led to Hamas victory, and resulted since then in a
deep rift within the Palestinian political structure.
Following the separation of Hamas in Gaza, the PLC was rendered unable to
convene and function as a coherent body. This has led to nearly total paralysis in
the functioning of PLC, specifically in regard to its legislative and oversight
functions. Inadvertently, this has ''freed'' all government bodies from any
accountability vis-a-vis the PLC. The deficiencies in the governance structure were
considerably aggravated in view of the fact that the reports published by the
Administrative and Financial Oversight Board, which presumably relate to all
public sector institutions, have lost their weight on the side of those institutions,
since PLC has stopped pursuing their findings.
The PGI workshop provided a ''shock treatment'' opportunity to PLC members and
leaders. All speakers have expressed profound concern in relation to the sharp drop
in the status of governance in Palestine, especially with regard to those bodies
bearing on financial and economic issues, such as the Ministries of Economy,
Finance, Agriculture, Judiciary Council, Capital Market Authority, Monetary
Authority and Investment Promotion Commission.
The absence of oversight on the side of PLC is believed to have been the primary
cause for deterioration in the performance of most of these institutions, and it
paved the way for a considerable proliferation in the level of administrative
irregularities (and possibly corruption) within their hierarchy.
Participants at the workshop have agreed that the ongoing political rift has been the
primary cause to the predicament of the Legislative Council. But most speakers,
on the other hand, have expressed their anger and rejection to the fact that PLC
members have needlessly stopped exercising their oversight functions as a
consequence to Hamas and Fateh continuing feuds. This is more ironic in view of
the fact that all PLC members continue to receive their full financial remuneration
and other fringe benefits.
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After two hours of vibrant debate, the PLC members and other speakers have
welcome PGI initiative targeted at reviving the oversight functions of PLC
members, specifically in relation to economics-related issues and institutions, such
as those mentioned earlier. By virtue of its mission and expertise PGI has agreed to
play a key role in identifying high priority topics, and prepare background paper
on each, which is to be used as a basis for a workshop convened for this purpose.
The workshops will provide venues for free and objective debates whereby PLC
members and senior officials from targeted institutions discuss the main issues in
question, and thereof identify appropriate corrective measures and policies.
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Date and venue
The workshop relevant to this report was held on 4 December 2012, at the PLC
main building – Ramallah.

List of Speakers (by alphabetical order)
Dr. Ahmad Abu Houli
Dr. Samir Abu Zneid
Dr. Hisham Awartani
Dr. Mohammad Nasr
Mr. Bassam Salhi
Mr. Ayman Sbieh

Chairman, PLC Economic Committee
CEO, Financial & Administrative Oversight Board
Director, Palestine Governance Institute
Dean, Faculty of Business and Economics - Birzeit
Member, Palestinian Legislative Council
CEO, Palestinian Industrial Council

Contact information
Palestine Governance Institute (PGI)
P. O .Box 443 - Nablus, Palestine
University Str. – Abu Ra’ad Blg. (3rd Floor)
Tel: (00970) 9 2385405
Fax: (00970) 9 2338218
E-mail: info@pgi.ps
Website: www.pgi.ps

Sponsors of activity:




Friedrich Naumann Foundation (FNF)
Center for International Private Enterprise (CIPE)
Arab Fund for Economic and Social Development

Palestine Governance Institute (PGI)
PGI was established in April 2011 as an independent non-governmental
organization, registered at the Palestinian Ministry of Interior. PGI's mission is
aimed at promoting commitment to modern corporate governance, both in business
firms and relevant public and private sector institutions. Compliance with
prevailing Palestinian corporate governance codes and over-riding legal
frameworks is expected to improve the investment climate, raise the
competitiveness of Palestinian firms, and foster higher business ethics.
PGI does not engage in political debates, nor advocate the agendas of any political
groups.
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