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13/1/2016: التاريخ  

 

 مجلس
ا+نظمات
يدعم
بيان
جمعية
ونادي
القضاة
ويرفض
مق��ح
تعديل
قانون
السلطة
القضائية

  

فلسط;ن�وجمعية�القضاة�يتابع�مجلس�منظمات�حقوق�*نسان�الفلسطينية،�باهتمام�بالغ،�البيان�الصادر�عن�نادي�قضاة�

،�ويثمن�2000لسنة�) 1(بشأن�مقFGح�تعديل�قانون�السلطة�القضائية�رقم��11/1/2016الفلسطيني;ن�يوم�*ثن;ن�ا<وافق�

ا<جلس�دور�جمعية�ونادي�القضاة�Vي�توطيد�مبدأ�سيادة�القانون�والفصل�ب;ن�السلطات�والدفاع�عن�استقOل�القضاء�

ا<تابعات�ال�bcأجراها�مجلس�ا<نظمات�للوقوف�ع`ى�آخر�التطورات�وا<ستجدات،�منذ�لحظة�وبعد�ا<ناقشات�و .  والقضاة

  :نشر�البيان�أعOه،�فإن�ا<جلس�يؤكد�ع`ى�ما�ي`ي

  

 
ً
�بوصفهما�: أو/ �الفلسطيني;ن�بالكامل، �القضاة �فلسط;ن�وجمعية يدعم�مجلس�ا<نظمات�البيان�الصادر�عن�نادي�قضاة

�يمث
ً
�مؤسسيا

ً
�أهليا

ً
  .ل�الهيئة�العامة�لقضاة�فلسط;ن�ويع�Foعن�تطلعاmnم�ورسالة�القضاءإطارا

  

 
ً
،�1985يؤكد�ا<جلس�ع`ى�ضرورة�احFGام�وuلtGام�با<بادىء�rساسية�الدولية�بشأن�استقOل�السلطة�القضائية�لعام�: ثانيا

� �لعام �العامة �النيابة �أعضاء �دور �بشأن �الدولية �التوجmzية �ي1990وا<بادىء �ما �كل �Vي �وحراسة�، �القضائي �بالشأن تصل

  .العدالة،�وبخاصة�بعد�انضمام�دولة�فلسط;ن�للعديد�من�uتفاقيات�الدولية�واستحقاقاmnا

  

 
ً
يؤكد�ا<جلس�ع`ى�موقفه،�ا<بدئي،�برفض�أّي�مقFGح�بتشريع�استثنائي�يتجاهل�دور�ا<نظمات�rهلية�الفلسطينية�و��: ثالثا

ق�rمر�
ّ
ُيعرض�ع`ى�النقاش�ا<جتم�ي�لدراسته�وإبداء�الرأي�Vي�مختلف�جوانبه�وتفاصيله�قبل�إقراره،�ومن�باب�أو�ى�إذا�تعل

واستقOلها،�وبخاصة�Vي�ظل�غياب�ا<جلس�التشري�ي�صاحب�الو�ية�الدستورية��بقانون�أسا���bيتناول�السلطة�القضائية

  . rصيلة�Vي�التشريع�والرقابة�ع`ى�أداء�السلطة�التنفيذية

  

 
ً
ينظر�ا<جلس�بقلق�بالغ،�للتوقيت�الزم�b،�الذي�طرح�فيه�مقFGح�تعديل�قانون�السلطة�القضائية،�وما�قد�يحمله�من�:  رابعا

�أ �شأ�mا �من �العمومية�د��ت �صفة �القانونية �القاعدة �عن �ت�tع �وأن �الجوهري، �بمفهومه �القانون �سيادة �تمس�مبدأ ن

والتجريد؛�ال�bcتعد�من�أبرز�الخصائص�ال�bcتضمن�لها�القبول�وuستمرار�وتحقيق�ا<صلحة�العامة،�والوصول�إ�ى�غاي�mا�Vي�

�عن�ا<صالح�الش
ً
  .خصيةتحقيق�ا<ساواة�ع`ى�قاعدة�تكافؤ�الفرص،�بعيدا

  

 
ً
��"من�القانون�rسا���bا<عدل�وا<تعلق�بوجود�ضرورة�) 43(يرى�ا<جلس�أن�الضابط�الدستوري�الوارد�Vي�ا<ادة�:  خامسا

F;التأخ� �" تحتمل �رقم �القضائية �السلطة �قانون �بتعديل �¨صدار�قرار�بقانون �) 1(كمFoر �الوقائع��2002لسنة �Vي ا<نشور
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�ع`ى�
ً
غ;�Fمتوفر،�ويطالب�ا<جلس�السيد�الرئيس�محمود�عباس�بعدم�إصداره�حفاظا

يؤكد�ا<جلس�ع`ى�موقفه�ا<نسجم�والداعم�للبيان�الصادر�عن�جمعية�القضاة�الفلسطيني;ن�ونادي�قضاة�فلسط;ن�

بشأن�شغور�منصب�رئيس�ا<حكمة�العليا،�بأن�يكون�اختيار��رئيس�مجلس�القضاء�rع`ى�من�القضاة�

̄حكام�القانون،�بما�يدعم�التكوين�وrداء�ا<ؤس®��bالفاعل�Vي� �
ً
ا<شهود�لهم�بال�tاهة�والكفاءة�والحيدة�وuستقOل،�ووفقا

�
ً
يطالب�ا<جلس�بعقد�دورة�عاجلة�للمجلس�التشري�ي�الفلسطي�m±�bيئته�العامة�Vي�الضفة�الغربية�وقطاع�غزة،�وفقا

ل²صول�ا<بينة�Vي�القانون�rسا���bا<عدل�والنظام�الداخ`ي�للمجلس�التشري�ي،�وبوضع�حد�فوري�لكارثة�استمرار�تغييب�

ا�يزيد�ع`ى�ثماني�سنوات،�وتو�ي�مهامه�الدستورية�Vي�التشريع�والرقابة�ع`ى�أداء�السلطة�التنفيذية،�

بما�يساهم�Vي�استعادة�وحدة�ا<ؤسسات�وترميم�النظام�السيا���bالفلسطي�b،�لح;ن�إجراء�uنتخابات�العامة�Vي�أسرع�وقت�

 

 

مؤسسة الضمير لحقوق 
  ا�نسان

 القائم بأعمال -سامر موسى

 المدير العام

 

مركز الميزان لحقوق 
  ا�نسان

  المدير العام -عصام يونس 

 

مركز أنسان للديمقراطية 
    وحقوق ا�نسان

المدير  - حسيب النشاشيبي

  العام
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�ع`ى��،18/5/2002الفلسطينية�منذ�تاريخ�
ً
غ;�Fمتوفر،�ويطالب�ا<جلس�السيد�الرئيس�محمود�عباس�بعدم�إصداره�حفاظا

  .  مكانة�واستقOل�السلطة�القضائية�وصيانة�<بدأ�الفصل�ب;ن�السلطات

يؤكد�ا<جلس�ع`ى�موقفه�ا<نسجم�والداعم�للبيان�الصادر�عن�جمعية�القضاة�الفلسطيني;ن�ونادي�قضاة�فلسط;ن�

بشأن�شغور�منصب�رئيس�ا<حكمة�العليا،�بأن�يكون�اختيار��رئيس�مجلس�القضاء�rع`ى�من�القضاة�

̄حكام�القانون،�بما�يدعم�التكوين�وrداء�ا<ؤس®��bالفاعل�Vي� �
ً
ا<شهود�لهم�بال�tاهة�والكفاءة�والحيدة�وuستقOل،�ووفقا

  .قOل�القضاءالسلطة�القضائية�ويضمن�احFGام�سيادة�القانون�واست

�
ً
يطالب�ا<جلس�بعقد�دورة�عاجلة�للمجلس�التشري�ي�الفلسطي�m±�bيئته�العامة�Vي�الضفة�الغربية�وقطاع�غزة،�وفقا

ل²صول�ا<بينة�Vي�القانون�rسا���bا<عدل�والنظام�الداخ`ي�للمجلس�التشري�ي،�وبوضع�حد�فوري�لكارثة�استمرار�تغييب�

ا�يزيد�ع`ى�ثماني�سنوات،�وتو�ي�مهامه�الدستورية�Vي�التشريع�والرقابة�ع`ى�أداء�السلطة�التنفيذية،�ا<جلس�التشري�ي�منذ�م

بما�يساهم�Vي�استعادة�وحدة�ا<ؤسسات�وترميم�النظام�السيا���bالفلسطي�b،�لح;ن�إجراء�uنتخابات�العامة�Vي�أسرع�وقت�

  .ممكن،�وتجديد�الشرعيات

  -انت67 -

 

ا�سير مؤسسة الضمير لرعاية 
  وحقوق ا نسان

 المدير العام -سحر فرنسيس 

  مؤسسة الحق

  المدير العام - شعوان جبارين 

الحركة العالمية للدفاع عن 

  فلسطينفرع  -ا�طفال 

   المدير العام - خالد قزمار
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الفلسطينية�منذ�تاريخ�

مكانة�واستقOل�السلطة�القضائية�وصيانة�<بدأ�الفصل�ب;ن�السلطات

  

 
ً
يؤكد�ا<جلس�ع`ى�موقفه�ا<نسجم�والداعم�للبيان�الصادر�عن�جمعية�القضاة�الفلسطيني;ن�ونادي�قضاة�فلسط;ن�: سادسا

بشأن�شغور�منصب�رئيس�ا<حكمة�العليا،�بأن�يكون�اختيار��رئيس�مجلس�القضاء�rع`ى�من�القضاة��7/12/2015بتاريخ�

̄حكام�القانون،�بما�يدعم�التكوين�وrداء�ا<ؤس®��bالفاعل�Vي� �
ً
ا<شهود�لهم�بال�tاهة�والكفاءة�والحيدة�وuستقOل،�ووفقا

السلطة�القضائية�ويضمن�احFGام�سيادة�القانون�واست

  

  
ً
�: سابعا

ً
يطالب�ا<جلس�بعقد�دورة�عاجلة�للمجلس�التشري�ي�الفلسطي�m±�bيئته�العامة�Vي�الضفة�الغربية�وقطاع�غزة،�وفقا

ل²صول�ا<بينة�Vي�القانون�rسا���bا<عدل�والنظام�الداخ`ي�للمجلس�التشري�ي،�وبوضع�حد�فوري�لكارثة�استمرار�تغييب�

ا<جلس�التشري�ي�منذ�م

بما�يساهم�Vي�استعادة�وحدة�ا<ؤسسات�وترميم�النظام�السيا���bالفلسطي�b،�لح;ن�إجراء�uنتخابات�العامة�Vي�أسرع�وقت�

ممكن،�وتجديد�الشرعيات
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مركز رام هللا لدراسات 

  حقوق ا�نسان

  المدير العام - صھيب الشريف

 

مركز المرأة ل0رشاد 
  القانوني وا جتماعي

  المدير العام - رندة سنيورة

المركز الفلسطيني لحقوق 
  ا�نسان

 المدير العام –اني الصورراجي 
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مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

  المدنية

  المدير العام -حلمي ا2عرج 

للمساعدة القانونية مركز القدس 
  وحقوق ا�نسان

 المدير العام -عصام عاروري 

  

المركز الفلسطيني لمصادر  -بديل 

  حقوق المواطنة وال;جئين

  المدير العام -نضال العزة 
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