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حصاد العام 2016م
رئاسة التشريعي.. عين على الرقابة واألخرى نحو السياسة وقضايا المجتمع   

عملت رئاسة المجلس التشريعي خالل العام المنصرم بجوار النواب ولجان المجلس المختلفة 
لتعزيــز الدور الرقابي على المؤسســات الحكومية والرســمية، فيمــا كان اهتمامها حاضرًا 
بالقضايا السياسية ومشكالت المجتمع، فهي مستمرة بالعمل من أجل تخفيف المعاناة عن 
شعبنا، وإيجاد الحلول المناسبة لمشكالته، وفي هذا االطار عقد المجلس خالل العام "115" 
جلسة استماع للمسؤولين الحكوميين، باإلضافة لـ "17" جلسة عامة عقدها نواب المجلس، 
و "120" اجتماعــًا، في حين اتخذ المجلس "24" قرارًا، ونفــذ "29" زيارة ميدانية، وفيما يلي 

تفصيل موجز ألهم أنشطة وفعاليات رئاسة المجلس. 

أواًل: الوفود الدولية والشخصيات الدبلوماسية.
اســتقبلت رئاســة المجلس التشــريعي العديد من الوفود 
والشــخصيات الدبلوماســية خال العــام 2016م كان من 

بينها:
• رئيس اللجنة القطرية إلعمار غزة السفير محمد العمادي. 

• سفير جنوب افريقيا السيد أشرف سليمان.
• وفد من اللجنة الوطنية لمتابعة التقرير االممي بخصوص 

الحرب األخيرة على غزة برئاسة الدكتور فريد الجاد.
• وفد المستشــفى الميداني األردني برئاسة العقيد ركن/ 

فارس الهروط والوفد المرافق له.
• باإلضافــة الســتقبال وزيــارة العديــد من الشــخصيات 

والجهات والمؤسسات الرسمية واالعتبارية.  
ثانيا: الرسائل البرلمانية والسياسية. 

أبرقت رئاســة المجلــس بالعديد من البرقيات والرســائل 
السياســية التــي وجهتهــا للبرلمانــات العربيــة والدولية 
واإلســامية وللجهات السياســية العالمية، كان من أهمها 

ما يلي:   
• رســالة لكل من رئيــس البرلمان األوربي الســيد مارتن 
شــولز، ورئيــس الجمعية الوطنيــة الفرنســية " البرلمان 
الفرنســي" السيد كلود بارتولون، للمطالبة بتراجع فرنسا 

عن قرارها حظر بث قناة األقصى الفضائية. 
• رســالة النائب األول لرئيس المجلس التشريعي د. أحمد 
بحــر للبرلمانــات العالميــة والعربية كافة حول تشــكيل 
المحكمة الدســتورية وهي باللغات اإلنجليزية والفرنسية 

والعربية.  
• دعــوات االتحــاد البرلمانية الدولــي والبرلمانات العربية 
ورئيــس البرلمــان التركي إلدانــة قرار الواليــات المتحدة 
األمريكية القاضي بــإدراج النائب فتحي حماد على قائمة 

اإلرهاب األمريكية.
• رســالة لألميــن العــام لألمم المتحــدة )بان كــي مون( 
للمطالبــة بوضــع حصــار غزة على ســلم أولويــات األمم 

المتحدة. 
• رســالة شــكر لرئيس مجلس النواب التونســي العتماد 
مجلس النواب التونسي الئحة لدعم القضية الفلسطينية.

• برقية تعزية لرئيــس مجلس النواب القطري بوفاة أمير 
قطر الجد. 

• برقيــة تهنئــة لرئيس مجلــس األمة الكويتــي )مرزوق 
الغانم( لفوزه برئاسة برلمان باده. 

• برقية تهنئة للمعالي الشــيخ مشــعل بن فهم السلمي، 
بمناسبة توليه رئاسة البرلمان العربي. 

• رســالة لرئيس برلمان جنوب أفريقيا حول تشكيل لجنة 
تقصي الحقائق في قطاع غزة. 
ثالًثا: المؤتمرات الصحفية.

عقدت رئاســة المجلس التشــريعي "6" مؤتمرات صحفية 
تناولت مختلف األوضاع والشــؤون الفلســطينية والدولية 

والسياسية، ويمكن ايجازها على النحو التالي: 
• مؤتمر صحفي بمناســبة مرور عشــر سنوات على حصار 

غزة. 
• مؤتمــر صحفــي حول قــرار أجهزة أمن الضفــة القاضي 

باعتقال النائب في المجلس التشريعي د. نجاة أبو بكر. 
• مؤتمر صحفي بخصوص مرسوم رئيس السلطة "محمود 

عباس" القاضي بتشكيل المحكمة الدستورية. 
• مؤتمر حول منع النواب من أداء فريضة الحج. 

• مؤتمــر تنديــدًا بــإدراج النائب فتحي حمــاد على الئحة 
اإلرهاب الدولي.

• مؤتمــر تضامنًا مع ســفينة زيتونة وقرصنــة االحتال 
بحقها واعتقال المتضامنين على متنها وترحيلهم. 

رابعا: قضايا وطنية وفعاليات محلية. 
إلى ذلك شاركت رئاسة المجلس بفعاليات محلية، وتفاعلت 

مع قضايا وطنية ومجتمعية عديدة كان من بينها: 
• مشــاركة الدكتــور أحمــد بحر فــي الحفات واألنشــطة 
والفعاليات التي تنظمها هيئة التوجيه السياسي والمعنوي، 
كان أخرها حفل اختتام أنشــطة العام 2015م والذي أقيم 
فــي محافظة "خان يونس"، بحضور كــوادر الهيئة ولفيف 

من العسكريين وكبار الضباط ومدراء األجهزة األمنية. 
• مشــاركة النائب األول لرئيــس المجلس بحفات تخريج 
الضباط وصــف الضباط، والدورات المتخصصة والمتقدمة 
التي تقيمها مديريات التدريب باألجهزة األمنية والشرطية 
في قطاع غزة، ومن بينها دورة ضباط "فرســان األقصى" 
الخاصــة بجهــاز األمن الوطنــي، دورات مديريــة التدريب 
المتخصصــة، دورة الضباط العشــرين التــي أقامها جهاز 
الشرطة الفلسطينية بعنوان "غزة درع األمة"، دورة تخريج 
الرتــب الســامية الخاصة بجهاز األمــن الوطني، باإلضافة 
للمشاركة في تخريج عشرات الدورات العسكرية األخرى. 

• المشاركة باالعتصام التضامني مع األسير "محمد القيق" 
المضرب عن الطعام في سجون االحتال، وذلك في مطلع 

العام 2016م.
• مشــاركة الدكتور أحمد بحر وعدد مــن النواب في اللقاء 

التضامني مع األسري المضربين عن الطعام الذي نظمته 
وزارة األسري في شهر فبراير من العام 2016م.

• زيارة وفد من نواب المجلس لعوائل المختطفين األربعة 
في السجون المصرية. 

• المشاركة في تشــييع جنازات الشهداء، وشهداء االعداد، 
وتقديم واجب العزاء لذويهم. 

• مشاركة وزارة الســياحة واآلثار في فعالياتها وأنشطتها، 

ومنهــا افتتــاح معرض "كنوز فلســطينية" والــذي أقامته 
الوزارة بقصر الباشــا في مدينة غزة بتاريخ 3/2/2016م، 

وغير ذلك من األنشطة والفعاليات المختلفة.
• مشــاركة رئاســة المجلس فــي حفات تكريــم الطلبة 
المتفوقيــن التي تقيمهــا مديريات التربيــة والتعليم في 
محافظات قطاع غــزة، وفي مقدمتها حفات تكريم أوائل 
الثانويــة العامــة على مســتوى محافظات الوطــن، والتي 

نظمتها وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة. 
• المشــاركة في حفل إطاق "الموســوعة الكاملة للشيخ 
أحمــد ياســين" والــذي أقامــه مركــز التأريــخ والتوثيق، 
باإلضافة للمشاركة في ندوة عامة حول حياة الشيخ أحمد 

ياسين وذلك في المجمع اإلسامي بخان يونس. 

خامسا: وقفات تضامنية واحتجاجية ومهرجانات. 
نظمت رئاســة المجلس التشــريعي العديد مــن الوقفات 
التضامنية واالحتجاجية فيما شــاركت بوقفات ومهرجانات 

أخرى نظمتها جهات متعددة ومن بينها:
• وقفــة تضامنية نظمها المجلس التشــريعي بمشــاركة 
الكتل البرلمانية في مقر المجلس بغزة تضامنًا مع النائب 

نجاة أبو بكر. 
• مشــاركة بوقفة نظمتها نقابة العمال في مقر المجلس 

بغزة للمطالبة بتوفير برامج تشغيل للعمال. 

• زيــارة خيمــة االعتصــام التــي أقامتها شــبكة األقصى 
الفضائيــة رفضًــا لقــرار فرنســا بحــذف القنــاة عن قمر 

الصناعي وإيقاف بثها. 
• المشــاركة فــي فعالية يــوم األرض التــي نظمتها لجنة 

القوى والفصائل الفلسطينية.  بتاريخ 30/03/2016م.
• المشــاركة في مهرجان نظمته الحركة النسائية بعنوان 
"أبشري قدسنا إنا قادمون" في محافظة رفح إحياًء لذكرى 

القادة الشهداء ودعما النتفاضة القدس. 
• احتفال بمناسبة يوم اليتيم العربي نظمته وزارة الشئون 

االجتماعية. 
المجلــس بالملتقــي  النائــب األول لرئيــس  • مشــاركة 

البرلماني الدولي الذي نظمته كتلة التغيير واإلصاح. 
• المشــاركة بيوم دراســي في ذكري وفاة القائد المجاهد 
المؤسس/ حماد الحسنات "أبو خالد"، وأيام دراسية وعلمية 
أخرى اهتمت بشخصيات وطنية وعلمية وعالمية، باإلضافة 
للمشــاركة في اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الداخلية 

حول عاقتها مع السلطتين التشريعية والقضائية. 
• وقفــات تضامنية عديدة لرئاســة ونــواب المجلس أمام 
مقر الصليب األحمر بغزة تضامنا مع األســرى في ســجون 

االحتال. 
• المشــاركة فــي الحفل التاســع النطاقة حركــة األحرار 

بتاريخ 12/7/2016م.
• المشــاركة في حفــل افتتاح كرنفال "الكارثــة والبطولة 
الثانــي" برعايــة مؤسســة إبــداع، وكذلك تنظيــم وقفة 
تضامنيــة مــع األســير النائــب أحمد ســعدات واألســر ى 
المضربين عــن الطعام، باإلضافة للمســاهمة في ندوات 

علمية وإعامية تناولت الشأن الفلسطيني والدولي. 
• مشــاركة د. أحمد بحر فــي حفل االنطاقة ال 16 لحركة 

المقاومة الشعبية في فلسطين بتاريخ 26/9/2016م.
• مشــاركة رئاسة ونواب التشريعي في الوقفة التضامنية 
أمــام مقر الصليب األحمر مع الشــيخ رائد صاح المعتقل 

في سجون االحتال بتاريخ 27/10/2016م.
سادسًا: استقبال وفود. 

• اســتقبلت رئاســة المجلس العديد من الوفــود كان من 
بينها وفود من بعض النقابات المهنية، وتجمع الشخصيات 

المستقلة وبحث موضوعات وطنية وشكاوى متعدد. 
• وفــد مــن وزارة األســري برئاســة وكيــل الــوزارة بهــاء 
الدين المدهون ومناقشــة فعاليات اليوم الوطني لألســير 

الفلسطيني. 
• وفد من جامعة االمة برئاسة الدكتور نعمان علوان، ووفد 
من وزارة الشباب والرياضة، وغيرها من وفود مثلت جهات 

ومؤسسات وطنية وإقليمية ودولية. 
• وفد من القضاء النظامي برئاســة المستشار عبد الرؤوف 
الحلبي، وأخر من القضاء الشــرعي برئاسة فضيلة الشيخ 

حسن الجوجو. 
• وفد الهيئة المســتقلة لحقوق اإلنســان برئاسة المحامي 
جميل ســرحان، ووفد من أصحاب مكاتب وشــركات الحج 
والعمــرة في قطاع غزة، باإلضافة لوفــود لرجال اإلصاح 

والمخاتير والوجهاء. 
• استقبال وفود البرلمانات الطابية ومدرسيهم وذلك على 

مدار العام. 
•  وفد مدير مديرية تعليم خانيونس، وأخر يمثل أـكاديمية 

اإلدارة والسياسية للدراسات العليا. 
• وفود تمثل مؤسســات خيرية وجمعيات إنســانية، ووفود 

شبابية متعددة. 

د. أحمد بحر لدى استقباله السفير القطري محمد العمادي

رئاسة ونواب التشريعي يكرمون سفير جنوب أفريقيا وحرمه
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3 تقرير ومقال

كلمـة البرلمان

د. أحمد محمد بحر

قانون االستيطان.. 
جريمة حرب وضربة للقانون الدولي

لم نفاجأ بالقانون العنصري الذي أقره ما يســمى الكنيســت الصهيوني حول تشريع 
االستيطان والبؤر االستيطانية على أرضنا الفلسطينية، فالصهاينة، ال يتورعون، بين 
يوم وآخر، عبر مؤسســاتهم السياســية والتشــريعية عن إتيان كل ما يمس حقوقنا 
وثوابتنا الوطنية الفلسطينية، ويعملون بشكل حثيث على فرض الوقائع على األرض 

لحسم المعركة السياسية والجغرافية والديمغرافية مع شعبنا الفلسطيني. 
يتحــدث أهل القانــون عن القانون الصهيونــي الجديد مؤكدين أنه يشــرع مصادرة 
األراضــي الفلســطينية ويلغي آخر حصانة للفلســطينيين بالدفاع عــن ممتلكاتهم 
وحقوقهم، وهو ما يشــكل جريمة حرب حســب القانون الدولي، ويرون أنه يســاهم 
في تنفيذ المخطط الصهيوني الهادف إلى عزل المناطق الفلســطينية الى كانتونات 
منفصلة من خال تشــريع 110 بؤرة استيطانية منتشرة على مساحة )نفوذ( 6500 

دونم وربطها مع التجمعات االستيطانية الصهيونية الكبرى.
أما السياسيون فيؤكدون أن هذا القانون يشكل ضربة قاصمة لحل الدولتين، وينهي 

المشروع السياسي للسلطة الفلسطينية.
 وفــي الواقــع فإن مصادقــة ما يســمى الكنيســت الصهيوني على قانون شــرعنة 
االستيطان يشــكل، بما ال يدع مجاال للشك، تشريعا خطيرا إلعادة االحتال المباشر 
للقدس والضفة الغربية، وتمهد لحرب أوســع مدى ضــد األرض والحقوق والمقدرات 

الفلسطينية.
 سياسيا، فقد بحت أصواتنا ونحن نحذر السلطة الفلسطينية وحركة فتح من العواقب 
الكارثية لانخراط األعمى في مســيرة التســوية، فمنذ التوقيع على اتفاقات أوسلو 
وملحقاتها تكشــفت األحــداث عن المخاطر والتحديات التي عصفت بشــعبنا ووطننا 
وقضيتنا، إال أن الســلطة وفتــح أصرت على خوض هذا المعترك ذو المســار العبثي 

والعواقب الخطيرة حتى النهاية. 
ولعل أكثر ما يثير األسف واالمتعاض أن السلطة الفلسطينية ال تزال تراهن، بشكل 
أو بآخر، على مشروع التسوية رغم أن هذا القانون يشطب بشكل كامل كل ما يتعلق 
بمســيرة التســوية والمفاوضات مع السلطة الفلســطينية، وينهي كل األوهام التي 
بنت عليها مشــروعها السياسي منذ تأسيس الســلطة وحتى اليوم، إذ تسربت أنباء 
عن ســعي قيادات نافذة في الســلطة لفتح حوار مع اإلدارة األمريكية الجديدة بهدف 
إحياء االتصاالت السياســية واســتئناف المفاوضات مع االحتال وتفعيل مشروع حل 

الدولتين.
ما يبدو واضحا للعيان أن شــعبنا وقضيتنا في واد والســلطة الفلسطينية في واد آخر 
تماما، وأن الســلطة تبدو غير معنية كثيــرا باإلجراءات والمخططات الصهيونية فيما 
يخص االســتيطان والتهويد، وال يهمها سوى استجاب الرضا األمريكي ومحاولة فتح 

خطوط التواصل واالتصال مع ترمب وإدارته العنصرية.
مــن هنا فإننا يجب أن نتدارك خطورة المرحلة الراهنة التي تشــتد فيها المخططات 
الصهيونية ويشتد فيها سعار القوانين والتشريعات الصهيونية عبر رزمة من اإلجراءات 
والخطوات الجادة التي يقع دعم وتفعيل وتطوير انتفاضة القدس وأدواتها الكفاحية 
في وجه االحتال والمستوطنين في مقدمتها، فا شيء يؤلم مجتمع االحتال ويوجع 
قطعان المستوطنين ويثخن الجراح في المؤسسات السياسية والعسكرية الصهيونية 
قــدر األعمال البطوليــة وعمليات المقاومة فــي إطار انتفاضة القــدس التي أذهلت 

االحتال وأربكت حساباته وضربت منظومته األمنية من األلف إلى الياء.
بمــوازاة ذلــك، يتوجب علــى الحكومات والبرلمانــات العربية واإلســامية والجامعة 
العربية ومنظمة التعاون اإلســامي وكل الدول المحبة والصديقة لشــعبنا والداعمة 
لقضيتنــا، التحرك إقليميــا ودوليا من أجل إلزام المجتمــع الدولي ومنظماته األممية 
بتحمل مسؤولياتهم إزاء المخططات العنصرية والتشريعات الصهيونية الخطيرة التي 
تســتهدف ابتاع أرضنا وتصفية حقوقنا، والتي تصنــف كجرائم حرب وفق منطوق 
القوانين الدولية، والعمل على رفع ملف هذه الجرائم واالنتهاكات الكبرى إلى محكمة 

الجنايات الدولية.
وختاما.. فإننا ندعو الســلطة الفلســطينية إلى التخلي عن أوهامها ونفض يدها من 
مشروعها السياسي العبثي الذي سحقته القوانين والمخططات واإلجراءات الصهيونية 
اإلرهابيــة، والعــودة إلــى أحضان شــعبها والتصالح مع قــواه ومكوناته السياســية 
والوطنية من أجل توحيد الصف الوطني الفلسطيني في مواجهة االحتال، والتكاتف 

الجاد لمواجهة كل المخططات واإلجراءات والتشريعات الصهيونية.
وكلنا ثقة أن اهلل ناصرنا على عدونا، وأن االحتال وإجراءاته وجرائمه ومخططاته إلى 

زوال، وأن شعبنا سوف يتنسم عبير الحرية والخاص عن قريب بإذن اهلل.
"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا" 

أواًل: األمين العام
لقاءات واجتماعات.

1. عقــدت اللجنة اإلدارية برئاســة األمين 
العــام )19( اجتماع لمتابعة الوضع اإلداري 

والمالي والفني بالمجلس.
2. عقدت لجنة صياغة التشريعات برئاسة 

األمين العام )12( اجتماع.
3. االجتماع مع المجلس األعلى للقضاء. 

4. االجتماع بوكيل وزارة األوقاف. 
ورش عمل.

شارك أمين المجلس التشــريعي بالعديد 
من ورش العمل كان من بينها:  

1. المشــاركة بورشــة عمل نظمتها هيئة 
القضــاء العســكري حول مراكــز التحكيم 
واالشــكاليات القانونيــة وآليــات التدريب 

ثانيًا: األمانة العامة المساعدة. 
االجتماعات

عقدت األمانة العامة المساعدة )16( اجتماع 
لمتابعة الوضع اإلداري بالمجلس.

خطط.
إعداد الخطة التشغيلية للمجلس التشريعي 

لعام 2016م.
التقارير

- إعــداد تقرير الربــع األول إلدارات المجلس 
لعام 2016م حتى تاريخ 31/03/2016.

- إعداد )12( تقريرًا شهرية إلدارات المجلس 
لعام)2016م(. 

- إعــداد تقرير النصف ســنوي لعام 2016م 
إلدارات المجلس حتى تاريخ 30/06/2016.

واالعتماد. 
2. المشاركة بلقاء نظمته الجبهة الشعبية 
حــول قــرار الرئيــس بتشــكيل المحكمة 

الدستورية. 
3. ورشــة عمــل لبرنامــج )التحكيــم في 
القضايــا الطبيــة( نظمتهــا كليــة الطب 

بالجامعة اإلسامية. 
4. مشــاركة األميــن العــام بمداخلــة في 
حلقة نقاش حول ضريبة القيمة المضافة 

نظمتها نقابة المحامين الفلسطينيين. 
5.باإلضافة لمشاركة األمين العام بالعديد 
مــن ورش العمــل المهنيــة المتخصصــة 
والتي تناولت الشأن الفلسطيني واألوضاع 

القانونية. 
لقاءات إعالمية وزيارات: 

- إعداد التقرير السنوي لعام 2016م إلدارات 
المجلس حتى تاريخ 31/12/2016.

تعميمات
- عممــت األمانــة العامة المســاعدة العديد 
مــن التعميمــات على الموظفيــن وهي ذات 
بعــد اإلداري، وأخــرى تتعلق بجــودة العمل 
فــي إدارات المجلــس المختلفــة. وتناولــت 
موضوعات: "االقتباســات اإلداريــة، التقييم 
الســنوي، دليل اإلجــراءات، قياس مســتوى 

الرضى الوظيفي..، وأخرى". 
ورش عمل وأيام دراسية

- المشــاركة في ورشــة عمل حــول إطاق 
الموقع الجديد للمجلس، وورشــة أخرى حول 
منظومــة عمل لجــان المجلــس، باإلضافة 

أجرى األمين العام العديد من اللقاءات مع 
القنوات الفضائية والمؤسســات اإلعامية 
بلغت )84( لقاء نُجملها في المحاور التالية:

1.  الشأن التشريعي والقانون السياسي.
واالنتهــاكات  اإلعدامــات  جرائــم   .2
واألراضــي  القــدس  فــي  الصهيونيــة 

الفلسطينية.
3. شــؤون األســرى واالســتيطان والنواب 

المختطفين في سجون االحتال.
4. حصار غزة وبعده في القانون اإلنساني.
5. القــرارات الحكومية وبعدهــا في حياة 

المواطنين.
6. قرارات ومؤثرات دولية وأممية.

تخــص  دوليــة  وزيــارات  تصريحــات   .7
القضية الفلسطينية.

8. ملف االنتخابات المحلية وتأجيلها.

لتنظيم يوم دراســي مشــترك مع أكاديمية 
اإلدارة والسياســة للدراســات العليــا حــول 
التجربــة البرلمانية خال الفتــرة الواقعة ما 
بين )2016-2006(، وورشة عمل حول خطة 

الترويج لعمل المجلس. 
زيارات

- قــام األمين العام المســاعد بعــدة زيارات 
شــملت وكاء وزارات ومؤسســات وهيئــات 
حكوميــة بهــدف بحــث ســبل التعــاون مع 
المجلس التشريعي، وعقد بعض االتفاقيات 

وابرام تفاهمات مختلفة.
مراسالت

- بلغــت المراســات الصــادرة عــن األمانة 
العامة المساعدة )64(. 

األمانة العامة للمجلس التشريعي رؤية 
مهنية ومنظومة إدارية حديثة

عملــت األمانة العامــة واألمانــة العامة المســاعدة 
فــي المجلس على تنظيم العمــل اإلداري وفًقا لرؤية 
إدارية حديثة، وقدمت الدراســات القانونية والمهنية 

واإلدارية الالزمة إلسناد العمل البرلماني، ومضت نحو 
تهيئة وتجويد بيئة جيدة مناســبة للعمل البرلماني، 

وفيما يلي أهم إنجازاتها خالل العام 2016م. 

 مع صورة أو صورتين 3صفحة 
 

 
 رؤية مهنية ومنظومة إدارية حديثة األمانة العامة للمجلس التشريعي

ة وفًقا لرؤيت األمانة العامة واألمانة العامة المساعدة في المجلس على تنظيم العمل اإلداري لمع
مضت و  العمل البرلماني،إدارية حديثة، وقدمت الدراسات القانونية والمهنية واإلدارية الالزمة إلسناد 

 م. 2016مناسبة للعمل البرلماني، وفيما يلي أهم إنجازاتها خالل العام بيئة جيدة وتجويد نحو تهيئة 
 

 أواًل: األمين العام
 

 
 

 
 

 خطط اجتماعات النشاط
 

 تقارير
 
مشاركات  تعميم

 ورش عمل

لقاءات 
إعالمية 
 وزيارات

 أخرى مراسالت

األمين العام 
 9 64 6 4 6 15 1 16 المساعد

 
 
 
 

 اجتماعات.لقاءات و 
 ( اجتماع ملتابعة الوضع اإلداري واملالي والفني باملجلس.19عقدت اللجنة اإلدارية برئاسة األمين العام ) .1

 ( اجتماع.12عقدت لجنة صياغة التشريعات برئاسة األمين العام ) .2

 . لقضاءاألعلى لجلس االجتماع مع امل .3
 . بوكيل وزارة األوقاف االجتماع .4

 

 قوانين مراسالت لقاءات إعالمية وزيارات مشاركات ورش عمل اجتماعات النشاط

 11  122 84 25 31 األمين العام
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األمين العام ومدير عام الشؤون القانونية يتابعون القوانين ذات الطابع الطبي مع وكيل وزارة الصحة 
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تقارير

اإلدارة العامة للشؤون القانونية والبحوث
حصاد العام 2016 م

 
 

 النشاط
المذكرات 
 القانونية

الدراسات القانونية والتقارير 
 وأوراق عمل

اجتماعات وورش عمل 
 ومشاركات

 مشاريع القوانين
أنشطة غير 

 دورية

 24 23 79 90 78 العدد

 

 مراسالت اجتماعات النشاط
زيارات 
 خارجية

 تقارير

دراسات 
وورش 
عمل 
 وبرمجه

 صيانة
ودعم 
 فني

نسخ 
 احتياط

فيديو 
 كونفرنس

متابعة 
الصيانة 
 والعقود

فواتير 
شراء 

 والعقود

حركة 
صرف 
 مخزن

ملف 
 جوال

 أخرى

الموارد 
 17 - - - - - -  11 15 10 72 8 البشرية

 70 - - - - - 4 625 50 17 79 400 63 الفنية
تكنولوجيا 
 671 80    20 72 2375 1620 103 - 1030 18 المعلومات

 758 80 1200 100 15 20 76 3000 1681 135 89 1502 89 المجموع

المذكرات القانونية: 
   قامــت اإلدارة العامة للشــؤون القانونية بتقديم 
الرأي واإلفــادة القانونية إلى نواب المجلس ولجانه 
وإداراته وللعامة من خارج المجلس بشــأن مسائل 
تتعلق بشــؤون قضائية أو هيئات محليــة أو مالية 
واقتصاديــة ودســتورية وكذلك جزائيــة وإجرائية 

ولعل أبرزهــــــــــا:
•  انجاز العشــرات مــن المذكرات القانونية بشــأن 
قضايا متعددة ذات بعد قانوني وسياسي واجتماعي 

واقتصادي وغير ذلك. 
•  إعداد مذكرات قانونية شاملة مقدمة للنائب األول 

لرئيس المجلس التشريعي حول قضايا متعددة. 
•  متابعة شــكاوى النقابات المهنيــة المختلفة في 
قطــاع غزة ووضــع رؤى وتصورات قانونية بشــأن 

مشكات معينة. 
•  إعــداد مذكــرة قانونيــة مفصلــة حــول تحريك 
الدعــاوى العموميــة الخاصــة بالتنســيق األمنــي 

وماحقة المقاومة في الضفة الغربية. 
•  مذكــرة قانونية بشــأن ماحظــات وزارة الصحة 

حول قانون نقل األعضاء البشرية.
•  مذكــرات قانونيــة حــول قضايا متعــددة ومنها، 
طبيعــة االعمــال البرلمانيــة وحجيتهــا، تشــكيل 
المحكمــة الدســتورية، الحــد األدنــى لألجــور في 
قطاع غزة، الشــركات غير الربحية، تنفيذ الشيكات 
األجنبية، البعد القانونــي للحصار على غزة، نطاق 
التفويــض فــي المنازعــات اإلداريــة، وغيرها من 

الموضوعات المهمة. 
•  اعــداد العشــرات من المذكــرة القانونية الخاصة 
بحصــر الماحظات على عدة مشــاريع قوانين قيد 

النقاش واالعداد. 
•  إعــداد مذكــرات قانونية مختصرة حــول حُجية 

القرارات البرلمانية وطبيعتها القانونية. 
•  إعــداد مذكرة المناقشــة العامة لمشــروع قانون 

حقوق ذوي اإلعاقة. 
•  إعــداد مذكرة قانونيــة لصالح بلديات قطاع غزة 
حــول التصــرف بفضات الطــرق وتفســير النص 

القانوني المتعلق بها. 
الدراسات القانونية والتقارير وأوراق العمل:

هــذا وأصــدرت اإلدارة العامــة للشــؤون القانونية 
والبحوث العديد من الدراســات والتقارير القانونية 
تناولت الشــأن العام وقضايا قانونية مختلفة، فيما 
قدمت أوراق عمل قانونية للجهات الرسمية، وفيما 

يلي أهمها:
•  دراســة حول تقييم القرار رقم )38( لسنة 2015 
بشــأن تراخيــص ماعــب كــرة القدم الخماســية 

والصاالت المغلقة في محافظات غزة. 
•  ماحظــات حول الفصل الرابــع من نظام تحديد 
الشــروط التنظيميــة للمباني والمنشــآت الواقعة 

ضمن مخيمات الاجئين.   
•  اعداد دليل النائب في العمل البرلماني. 

•  دراســة قانونيــة حــول شــغور موقــع الرئاســة 
والسيناريوهات المقترحة. 

•  ورقــة عمــل حــول الصلــح والتصالــح الجنائي 
والوســاطة الجنائية )تناولت رؤية قانونية لمشروع 
الماحظــات  وأهــم  المعــدل  االجــراءات  قانــون 

واالشكاليات(. 
•  دراســة قانونيــة بشــأن األراضي المقــام عليها 

مخيمات الاجئين الفلسطينيين. 
•  إعداد تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون الفصل 
في المنازعات اإلدارية وملخص السياسة التشريعية 

لمشروع القانون. 
•  إعداد تقرير قانوني لرئيس اللجنة القانونية حول 

عــدم وجاهة عقد القــراءة الثالثة لمشــروع قانون 
الرسوم العامة.

•  إعــداد ورقة عمل بشــأن السياســة التشــريعي 
لمشروع قانون الجرحى.

•  إعــداد ورقــة عمل مقدمــة للجنــة التربية حول 
بطاقة المعاق. 

•  إعــداد ورقة عمل لرئيــس اللجنة القانونية حول 
السياســة التشريعية لقانون الفصل في المنازعات 

اإلدارية.
•  دراســة قانونية حول تصديــق كاتب العدل على 

المعامات الربوية.
•  إعداد تقرير اللجنة القانونية حول بطان مرسوم 

إنشاء المحكمة الدستورية. 
•  ورقة عمل بعنوان "دور المجلس التشــريعي في 

الحفاظ على حقوق أساتذة الجامعات" 
•  دراســة قانونية حول مــدى قانونية الغاء الديون 

العمومية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
•  باإلضافة لعشــرات األوراق والدراسات ذات الصلة 
بالجوانب التعليمية، والصحية، والقانونية، وغيرها 

من المجاالت المهمة وذات الصلة بحياة المواطن.
•  إجراء التعديات المقترحة على العديد من مشاريع 
القوانين المقدمة للمجلس التشريعي إلقرارها وفًقا 

لألصول. 
•  إعــداد األجندة القانونية )األولويات التشــريعية( 

للسنة الحالية 2017م. 
•  إعــداد خطة تدريبية لمراقبــي انتخابات الهيئات 

المحلية. 
•  إجراء التعديات الازمة على مشــاريع القوانين، 
التقاريــر  علــى  القانونيــة  المقترحــات  وتقديــم 

والدراسات التي يقوم المشرع بدراستها. 
•  باإلضافة لعشــرات الدراسات واألبحاث القانونية 
ذات الصلــة بعمل المشــرّع الفلســطيني، ووضع 

الماحظات على النسخ المعدلة لمشاريع القوانين 
المختلفة.

االجتماعات وورش العمل والمشاركات:
شــاركت اإلدارة العامة للشؤون القانونية والبحوث، 
في اجتماعات لجنة صياغة التشــريعات، باإلضافة 
لمشاركتها في االجتماعات الدورية لإلدارة لمناقشة 
المسائل القانونية المستجدة، الى جانب مشاركتها 
في عشــرات ورش العمل وتقديم الرؤية القانونية 
تجاه القضايا المطروحة، كما نظمت اإلدارة العديد 
من ورش العمل والحلقات العلمية لنقاش ودراســة 
مشــاريع القوانيــن المطروحــة على أجنــدة عمل 
المجلس التشريعي، لعل أبرزها يتلخص فيما يلي: 
•  ورشة عمل حول الحد من الجريمة في قطاع غزة.

•  ورشة عمل حول قانون المخدرات.
•  ورشة عمل حول الصلح الجزائي.

•  اجراء لقاءات متعددة لمناقشــة إشكاليات تطبيق 
قانون المعامات االلكترونية. 

•  لقاء في أكاديمية اإلدارة والسياســة حول تطبيق 
قانون الفصل في المنازعات اإلدارية. 

•  ورشة عمل خاصة بمشروع قانون الصلح الجزائي. 
•  ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون 

حماية المستهلك.
•  لقــاء مــع وزارة الصحة لتقييم مســتوى تطبيق 
القوانين الصحية )التبرع باألعضاء والطب الشرعي( 

واإلشكاليات العملية والتشريعية.
مشاريع القوانين واألنظمة:

شــاركت اإلدارة  في صياغة مشاريع القوانين التي 
تم تقديمــه للمجلس التشــريعي إلقرارهــا الحًقا 
وفًقــا لألصــول، باإلضافــة لوضعهــا للماحظــات 
القانونية والعلمية حول تلك المشاريع بالتعاون مع 

المختصين والخبراء وأساتذة الجامعات. 

ملخص إنجازات اإلدارة العامة للشؤون القانونية

مناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي بحضور النيابة العامة وأكاديميين وخبراء
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تقارير

اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية
حصاد العام 2016 م

 
 

 النشاط
المذكرات 
 القانونية

الدراسات القانونية والتقارير 
 وأوراق عمل

اجتماعات وورش عمل 
 ومشاركات

 مشاريع القوانين
أنشطة غير 

 دورية

 24 23 79 90 78 العدد

 

 مراسالت اجتماعات النشاط
زيارات 
 خارجية

 تقارير

دراسات 
وورش 
عمل 
 وبرمجه

 صيانة
ودعم 
 فني

نسخ 
 احتياط

فيديو 
 كونفرنس

متابعة 
الصيانة 
 والعقود

فواتير 
شراء 

 والعقود

حركة 
صرف 
 مخزن

ملف 
 جوال

 أخرى

الموارد 
 17 - - - - - -  11 15 10 72 8 البشرية

 70 - - - - - 4 625 50 17 79 400 63 الفنية
تكنولوجيا 
 671 80    20 72 2375 1620 103 - 1030 18 المعلومات

 758 80 1200 100 15 20 76 3000 1681 135 89 1502 89 المجموع

شاركت اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية في 
رســم السياســات المالية واإلدارية، إعداد الخطط 
والموازنــات، ومراقبــة تنفيذ جميع األمــور المالية 
واإلداريــة الخاصــة بالمجلس والنــواب وذلك على 

النحو التالي:

دائرة الموارد البشرية
االجتماعات:

• شاركت دائرة الموارد البشرية بعدد )8( اجتماعات 
خال العام،

 المراسالت:
بلغت مراســات الدائرة عدد )72( مراسلة لمتابعة 

األمور اإلدارية والمالية للموظفين، 
الزيارات:

قامت دائــرة الموارد البشــرية بمــا مجموعه )10( 
زيــارات خال العــام 2016م، وذلك بهدف المتابعة 
المؤسســات  مــع  للموظفيــن  والماليــة  اإلداريــة 

الرسمية.

دراسات واستبانات وأوراق عمل:
إلى ذلك أعدت العامة للشؤون اإلدارية والمالية عدة 
دراســات ذات صلة بالعمل اإلداري والجانب المالي، 
باإلضافــة لمشــاركتها في ورشــات عمــل عديدة، 

مفصلة على النحو التالي: 
• تجهيــز االحتياجــات الوظيفية الملحــة للمجلس 

ومناقشتها مع اإلدارة العليا. 
• اعداد دراسة علمية حول دليل االجراءات المعمول 
به في المجلــس ومدى تطبيقه من قبــل اإلدارات 

العامة وموظفيها.
• اجراء اســتبانة علمية شــملت موظفــو المجلس 
التشريعي حول جودة األداء والعمل اليومي، وتحليل 
االستبانة واعداد قائمة بالنتائج والتوصيات ورفعها 

لجهات االختصاص.
• اعــداد اســتبانات لقيــاس رضــا الموظفيــن عن 
الخدمــات المقدمة وكذلــك عن االســناد المكتبي 
وجــودة الخدمــات المقدمــة، وتحليل االســتبانات 

وتزويد اإلدارة العليا بالنتائج. 
• اعداد اســتبانات لقياس رضا الموظفين عن نظام 

الحوافز في المجلس. 

• المشاركة ورشــة عمل في اإلدارة العامة للرواتب 
بوزارة المالية.

• المشاركة في ورشة عمل داخل المجلس لمناقشة 
وسائل الترويج إلنجازات المجلس.

• هذا باإلضافة إلى األعمال اليومية المناطة باإلدارة 
ودوائرها المختلفة ســواء تلك المتعلقة بمعامات 
شؤون الموظفين، أو المتعلقة بالتخطيط والتطوير 

اإلداري، وكذلك الدراسات واالستشارات والتقارير.

الدائرة الفنية
• قامــت الدائرة الفنية بجميــع أعمال الصيانة التي 
طلبــت منها إضافــة إلى أعمال الفحــص الروتيني 
الــدوري، بواقــع )625( عملية صيانة تــم اجرائها 

خال العام.

دائرة تكنولوجيا المعلومات.
• قامــت دائــرة تكنولوجيــا المعلومــات بالمجلس 
بإنجاز العديد من المهــام، مما كان لهذه االنجازات 
أثرًا فاعًا على سير العمل، ويمكن تلخيص أـــهم 

تلك اإلنجازات على النحو التالي:

• حل مشــكلة االنترنت في المجلس وإيجاد الحلول 
 )loop( المناسبة إلشكالية

• التعــاون مــع دوائر االختصــاص لتفعيــل مواقع 
التواصل االجتماعي. 

• أرشفة المواد االلكترونية الخاصة بعمل المجلس، 
وعمــل نســخ احتياطية مــن تلك المواد كأرشــيف 

الكتروني احتياطي. 
• جمع واعداد دليل نماذج العمل الخاصة بالمجلس 

التشريعي وحفظها الكترونيًا. 
• إطاق الموقع اإللكتروني الجديد.

• تحديــث أجهــزة الحاســوب المحمولــة الخاصــة 
بالموظفيــن وتزويدها بالبرامــج الازمة، وصيانة 

أجهزة قاعة التدريب. 
واألعمــال  األنشــطة  مــن  للعديــد  باإلضافــة   •
العمــل  لتطويــر  الراميــة  الحديثــة  االلكترونيــة 

والمنظومة االلكترونية بالمجلس. 
دائرة األرشيف:

 بلغ عدد األرشــيف الوارد إلى المجلس التشــريعي 
)428( رســالة، بينما بلغ األرشــيف الصادر )600(، 

جميعها تم التعامل معها وفًقا للنظام واالصول

ملخص إنجازات اإلدارة العامة للشؤون اإلدارية والمالية

اإلدارة المالية واإلدارية تناقش المنظومة اإللكترونية لعمل المجلس التشريعي



w  w  w  .  p  l  c  .  p  s

09 فبراير /شباط 2017 م العــدد
)207(

A L  -  P  R  L  M  A  N
تقرير6

الجلسات: 
ساهمت اإلدارة بعقد سبعة عشر اجتماعًا 

بواقع )17( سبعة عشر يوم عمل.

تقارير اللجان:
قدمت اإلدارة العامة )15( خمســة عشــر 

تقريرًا وتم إقرارها حسب األصول.

القرارات:
اتخذ المجلس )24( أربعة وعشرين قرارًا 
بشــأن التقارير التي تم مناقشتها خال 

العام. 

القوانين: 
ناقــش المجلس )10( عشــرة مشــاريع 

قوانين على النحو التالي.
مشاريع قوانين المناقشة العامة.

ساهمت اإلدارة في تقديم "10" مشاريع 
قوانين للجان المجلس وهي كالتالي:

1.مشروع قانون معدل لقانون اإلجراءات 
الجزائية بالمناقشة العامة.

اإلداريــة  اللجنــة  قانــون  2.مشــروع 
بالمناقشــة  2016م  لســنة  الحكوميــة 

العامة.
3.مشــروع قانون تعديل قانون رقم )4( 
لســنة 1999م بشــأن حقــوق المعاقين 

بالمناقشة العامة.
4.مشــروع قانــون تعديل بعــض مواد 
قانون حماية المستهلك رقم )21( لسنة 

2005م. بالمناقشة العامة.
5.شروع قانون اللجنة اإلدارية الحكومية 

لسنة 2016م بالقراءة االولى.
6.مشروع قانون الصلح الجزائي بالقراءة 

األولى.
اإلداريــة  اللجنــة  قانــون  7.مشــروع 
الحكومية لسنة 2016م بالقراءة الثانية.

8.مشــروع قانون الصلح الجزائي لسنة 
2016م بالقراءة الثانية.

9.مشروع قانون السجل العدلي بالقراءة 
الثانية.

10.مشــروع قانون المنازعــات اإلدارية 

6. قطاع الحكــم المحلي والخدمات )10( 
جلسة.

7. قطاع العدالة والقضــاء والنقابات )4( 
جلسة.

كما عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة عدد 
)4( جلسات استماع للمناقشة في قضية 

األرض رقم )88(.

الزيارات الميدانية: 
-نفــذت لجــان المجلــس مــا مجموعــه 
)29( تســعة وعشــرون زيــارة ميدانية، 
بهدف المتابعة الميدانية لعمل الوزارات 
واالطاع على أبرز المعيقات التي تواجه 

العمل الحكومي. 

التقارير:
-أعــدت لجــان المجلــس مــا مجموعــة 
خــال  تقريــرًا  وســبعون  تســعة   )79(
العــام 2016م، لمتابعة أعمــال الوزارات 
والهيئات الحكومية ولمناقشة المواضيع 

بالقراءة الثانية.

أعمال اللجان:
االجتماعات:

-عقــدت لجــان المجلــس مــا مجموعه 
)120( مائة وعشرون اجتماعًا خال العام 

2016م.

جلسات االستماع:
-عقدت لجان المجلس ما مجموعه )115( 
مائة وخمسة عشر جلسة استماع مفصلة 

على النحو التالي:
1. قطاع التعليم )17( جلسة.
2. قطاع األمن )23( جلسة. 

3. قطــاع الصحة والقضايــا االجتماعية 
)29( جلسة. 

4. قطاع حقوق االنسان )12( جلسة.
5. قطاع االقتصاد الوطني والمالية )16( 

جلسة. 

التي تهم الوطن والمواطن.

ورش العمل:
-عقدت لجان المجلس )15( خمسة عشر 
ورشة ناقشت خالها مشــاريع القوانين 
المطروحــة علــى جــدول األعمــال مــع 

الوزارات الحكومية والمجتمع المدني. 

مشاريع قوانين:
اثنيــن   )22( المجلــس  لجــان  -أعــدت 
وعشــرون مشــروع قانون لعرضها على 
النــواب ويمكــن تفصيلهــا علــى النحو 

التالي:
-مشــروع قانون الصلح الجزائي )مقدم 
للمناقشة العامة، ويهدف مشروع القانون 
إلى الحد من اكتظاظ المحاكم بالقضايا 

األقل أهمية(.
-مشــروع قانــون المنازعــات اإلداريــة 
)مقــدم للقــراءة الثانية، ويهــدف لجعل 
التقاضــي فــي القضايــا اإلداريــة أمام 

المحكمة العليا على درجتين(.
اســتهاك  تنظيــم  قانــون  -مشــروع 
الكهرباء )مقــدم للقراء األولــى، ويهدف 

إلى تنظيم استهاك الكهرباء(.
-مشــروع قانون المهــن الصحية )مقدم 
للقراءة األولى، ويهدف إلى تنظيم المهن 

الصحية(.
-مشــروع قانــون نظام تســعير االدوية 

)مقترح ويناقش أمام لجنة الصياغة(.
-مشــروع قانون اللجنة اإلدارية )يناقش 

أمام لجنة الصياغة(.
الجزائــي  الصلــح  قانــون  -مشــروع 

بالمناقشة العامة.
-مشروع تعديل قانون حماية المستهلك.

-مشروع قانون اللجنة اإلدارية الحكومية 
األولــى  -القــراءة  العامــة  )بالمناقشــة 

-القراءة الثانية(.
-مشروع تعديل قانون حماية المستهلك.

-مناقشة تعديل مشــروع قانون حماية 
المستهلك.

-مشروع قانون الصلح الجزائي بالقراءة 
األولى.

-مناقشة تعديل مشــروع قانون حماية 
المستهلك.

الجزائــي  الصلــح  قانــون  -مشــروع 
بالمناقشة العامة.

-مشروع قانون حقوق المعاقين.
-مناقشة تعديل مشــروع قانون حماية 

المستهلك بالمناقشة العامة.
-مشروع قانون الصلح الجزائي بالقراءة 

الثانية.
المعاقيــن  حقــوق  قانــون  -مشــروع 

بالمناقشة العامة.

الشكاوى: 
-عالجــت لجــان المجلــس مــا مجموعه 

)405( شكوى خال العام 2016م. 
المراسات: 

-بلغ مجمــوع مرســات اللجــان )620( 
مراسلة.

اإلدارة العامة للجان وشؤون الجلسات..
عمل دؤوب وجهد متواصل، وخلية نحل نشطة

واصلــت اإلدارة العامــة للجان وشــؤون الجلســات 
بالمجلس عملها خالل العام المنصرم، وعملت على 

مســاعدة النواب وتوفيــر بيئة عمل مناســبة لهم، 
وفيما يلي أهم األنشطة التي قامت بها. 

جلسة طارئة لمناقشة قرار عباس برفع الحصانة عن بعض النواب

لجنة التربية تناقش مواضيع خاصة بالتعليم مع وكيل الوزارةلجنة الداخلية واألمن لدى تفقدها الحدود الفلسطينية المصرية
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7 تقرير وأخبار

أواًل: الدائرة اإلعامية.
المؤتمرات الصحفية: -

• أشرفت الدائرة اإلعامية على المؤتمرات الصحفية 
التــي عقدتها رئاســة المجلس التشــريعي واللجان 
المختلفــة وبلغــت )6( مؤتمــرات تناولــت مختلــف 
القضايا واألحداث على الســاحة الفلســطينية، فيما 
نظمت الدائرة عــدة مؤتمرات صحفية أخرى لبعض 
لجان المجلس ونوابه تناولت موضوعات متخصصة.

البيانات الصحفية: -
• أصدرت الدائرة )55( بيانًا صحفيًا خال العام غطت 
معظم األحداث الجارية على الســاحة الفلســطينية 

والدولية واإلقليمية.
التصريحات الصحفية: -

• نشــرت الدائرة )30( تصريحًا صحفيًا مقتضبًا على 
لســان رئاســة المجلس التشــريعي ونوابــه عالجت 
معظم األحداث الجارية على الساحة الفلسطينية من 

الناحية السياسية واالقتصادية وغير ذلك.

األخبار: -
• توزيع عدد )464( خبر صحفي خال العام المذكور 
تناولــت معظم أنشــطة وفعاليات رئاســة المجلس 

التشريعي ونوابه ولجانه المختلفة.
الوقفات التضامنية: -

• غطــت الدائرة )16( وقفــة ما بين وقفات تضامنية 
أو احتجاجيــة نظمهــا أو شــارك فيها نواب ورئاســة 

التشريعي.
المقابالت االذاعية والمتلفزة: -

• بلــغ مجمــوع مــا أجرته أو نســقت لــه الدائرة من 
مقابات إذاعية ومتلفزة، مع رئاسة المجلس والنواب 
أكثــر مــن )60( مقابلــة كانــت لصالــح العديد من 

الفضائيات واإلذاعات والوسائل اإلعامية األخرى. 
صحفية البرلمان: -

• أصــدرت الدائرة )25( عددًا مــن صحيفة البرلمان 
من )179-204(.

التقارير والحوارات الصحفية: -
• أعــدت الدائــرة قرابة )30( مــا بين تقريــر وحوار 

المجلس والنواب كافة فيما يتعلق بالشــأن المحلي 
والوطني، وذلك على النحو التالي:  

• التنســيق لمشــاركة الدكتور أحمد بحــر في حفل 
اختتام أنشــطة العــام 2015م والــذي نظمته هيئة 
التوجيه السياســي والمعنــوي بمحافظة خانيونس 

بتاريخ 4/1/2016م.
• التنسيق الســتقبال الوفود الزائرة لمقر المجلس، 

ووفود البرلمانات المدرسية والطابية.
• التنســيق لمشــاركة النائب األول لرئيس المجلس 

في االحتفاالت واالعتصامات الوطنية والمحلية. 
• المشاركة في اإلعداد والتجهيز لورشة العمل التي 
تنفذها لجان المجلس بهدف اســتطاع رأي الخبراء 

والمختصين في قضايا متعددة. 
• التنســيق واإلعداد لعشــرات الجوالت وزيارات التي 
قامت بها رئاسة المجلس ولجانه والنواب للمؤسسات 
والهيئات الحكومية الرسمية والمجتمعية وللعائات 
الفلســطينية فــي محافظــات القطاع كافــة، وفي 
مقدمة ذلك زيــارة عوائل المختطفيــن األربعة في 

جمهورية مصــر العربيــة وهم عائــات )زنون-أبو 
لبدة-الزبدة-أبو الجبين(. 

• تنسيق وترتيب زيارات المجلس التشريعي لتهنئة 
األســرى المحررين من ســجون االحتــال على مدار 

العام المنصرم. 
• تنســيق اســتقبال رئاســة المجلس لوفد المراكز 
الحقوقيــة، ومراكــز األبحــاث، ومؤسســات حقــوق 

االنسان المحلية والدولية. 
• التنسيق الستقبال رئاسة المجلس لوفود النقابات 
المهنية ومجالس ادارتها الراغبة في بحث موضوعات 
معينة ســواء مع رئاسة المجلس أو اللجان أو النواب، 
وكذلــك تنســيق اســتقبال وفد تجمع الشــخصيات 
المستقلة واجتماعه بالنائب األول لرئيس المجلس. 

• التنسيق لزيارة الوفود البرلمانية لعائات الشهداء 
القادة فــي ذكرى استشــهادهم، ولعائــات النواب 

المتوفين. 
• باإلضافة لمشــاركة الدائرة في الترتيبات اإلدارية 
واللوجستية للعديد من الفعاليات واألنشطة األخرى.  

عقدت اللجنة القانونية في المجلـس 
التشريعـي الفلسطينـي ورشة عمل 
لمناقشــة مشــاريع قوانيــن معدلة 
بشــأن األراضي والعقــارات، بحضور 
أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ 
المدهــون، وبمشــاركة نائب رئيس 
ســلطة األراضــي حســن أبــو ريالة، 
الوزارات ومؤسســات  وممثلين عــن 
الحكــم المحلــي، وذلك أمــس األول 

بمقر المجلس التشريعي بغزة.
وناقشــت الورشــة مشــروع قانــون 
مقتــرح من ســلطة األراضي ومُحال 
إلى اللجنة القانونية حســب األصول 
حظر التعــدي على األمــوال الخاصة 
والمؤسســات  للدولــة  المملوكــة 
وناقــش  والعامــة،  االعتباريــة 
المقتــرح  المشــروع  المجتمعــون 
بقصــد إبــداء الــرأي وإعــداد تقرير 
بشأنه لعرضه على المجلس إلقراره 

بالمناقشة العامة.
وتــرى اللجنــة أن المشــروع يتوافق 
مع أحكام القانون األساســي لســنة 
السياســة  ومــع  وتعدياتــه   2003
العامــة للمجلس التشــريعي الرامية 
إلــى تطويــر التشــريعات وتحديثها 
ومواكبة المستجدات الحديثة، بدوره 
قال أميــن عام المجلس التشــريعي 
نافذ المدهون أن المشــروع المقترح 
يهدف إلى تحصين األماك العمومية 
االعتــداءات  مــن  الوقــف  وأمــاك 
الخارجيــة من خــال ســياج قانوني 
يتسم بالشــمولية ومدعم بعقوبات 

رادعة.
ولفت إلى أن مشروع القانون المقترح 
يكتسب أهمية كبيرة ألنه سيساهم 
فــي انهــاء التعديات علــى األراضي 
الحكوميــة، األمــر الذي يتســبب في 
انكمــاش رقعــة األمــاك العمومية 

ويهدد المساحات المتبقية.
وأكد المدهون أن المشــروع المقترح 
يوســع نطاق تجريم المعتدين على 
األمــاك العمومية مــن خال النص 

على أفعال لم تكن مشــمولة سابًقا، 
كالبيع والتصرف بأي نــوع من أنواع 
التصرفــات فــي األمــاك العمومية 
وأعتبــر المشــروع هــذه األفعال من 
قبيل الجنايات، مع تشــديد العقوبة 
في حالة ثبوت ضلوع أي من موظفي 
الجهات الرســمية في تســهيل هذه 

التصرفات.
قانون تمليك الشقق

إلى ذلك ناقشــت الورشــة مشــروع 
قانــون بشــأن تعديل بعــض أحكام 
قانــون تمليــك الطبقــات والشــقق 
السكنية والمحات لســنة "2017م" 
والمقترح من مجلس الوزراء ومُحال 
إلى اللجنة حسب األصول بقصد إبداء 
الرأي وإعداد تقريرها بشأنه لعرضه 
علــى المجلس إلقــراره بالمناقشــة 

العامة.
من ناحيته أكد المدهون أن التعديل 
المقتــرح يهــدف إلى اعتبــار األرض 
المقــام عليها البناية وفقًا للشــروط 
التنظيميــة مفــرزة بحكــم القانون 
وذلــك مقابــل دفــع رســوم إفــراز 
مساحي بقيمة )%1( من نسبة األرض 
المقــام عليها البنايــة، ويتبع مرحلة 
اإلفراز الحكمي اعتبار ملكية األرض 
المُقام عليها البناية مســجلة باسم 
مالكي هذه البناية بقوة القانون لدى 
دائرة تســجيل األراضي، إذا زاد عدد 
مالكــي البنايــة عن أربعة أشــخاص 
وذلك مقابل دفع رسوم تسجيل وكل 
ذلك في إطــار مســار إجرائي محدد 

ومنضبط بآجال.
وأبدى الحضــور عدد من الماحظات 
المقترحــة،  المشــاريع  بنــود  علــى 
وفــي نهاية الورشــة أشــاد الحضور 
بالتعديات المقترحة وأثرها اإليجابي 
في التخفيف عن المواطنين الســيما 
فــي مجــال المواءمــة بيــن الملكية 
العقاريــة وملكية األراضــي المقامة 
عليها، مع التنويــه إلى ضرورة األخذ 

بالماحظات المثارة في الورشة.

صحفي مع نواب المجلس التشريعي.
البرنامج اإلذاعي تحت قبة البرلمان:

• تــم تنفيــذ )9( حلقــات مــن برنامــج "تحــت قبة 
البرلمان" الذي يعده ويقدمه اإلعامي الفلســطيني 
"ماجــد أبــو مــراد"، ويُبــث عبر أثيــر إذاعــة الرأي 
الفلســطينية، ويســتضيف نواب المجلــس للحديث 

حول قضايا برلمانية مختلفة.

ثانيا: دائرة العاقات العامة والبروتوكول
قامت دائــرة العاقــات العامــة والبروتوكول خال 
العام المنصرم بالتنســيق لفعاليات رئاسة المجلس 
والنواب، وفي مقدمة ذلك عقد الجلســات البرلمانية 
واللقاءات السياســية، واســتقبال المســؤولين وكبار 
الشــخصيات االعتباريــة، كما أشــرفت الدائرة على 
توجيه رســائل رئاسة المجلس التشــريعي لرؤساء 
البرلمانــات العربية واإلســامية والدولية، باإلضافة 
لتنســيق زيارات وفعاليات رئاســة المجلس والنواب 
على الصعيد المجتمعي والوطني، وفيما يلي بعض 

أهم هذه الفعاليات:
•  التنســيق الستقبال رئاســة المجلس لرئيس اللجنة 
القطريــة إلعمار غزة الســفير محمد العمادي، وســفير 
دولة جنوب افريقيا أشــرف ســليمان وغيره من الوفود 

الرسمية. 
• التجهيــز والتنســيق لجلســات المجلــس والبالغة 
"17" جلســة، باإلضافة لتنســيق وترتيــب الوقفات 
التضامنيــة واالحتجاجية التي نظمهــا المجلس في 

المناسبات المختلفة. 
• إرســال رســائل وبرقيــات النائــب األول لرئيــس 
المجلس التشــريعي للعديد من الجهات والبرلمانات 
الدوليــة ومنهــا البرقية الموجــه لرئيــس البرلمان 
األوربــي للســيد "مارتن شــولز"، ورئيــس الجمعية 
الوطنيــة الفرنســية " البرلمان الفرنســي"، الســيد 
"كلود بارتولون"، للمطالبة بتراجع فرنســا عن قرار 

حظر بث قناة األقصى الفضائية. 
الفعاليات المحلية والوطنية:

هذا وقامت الدائرة بتنســيق فعاليات رئاســة ولجان 

اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة.. 
إعالم برلماني مهني، وعالقات مجتمعية 

اللجنة القانونية تنظم ورشة عمل 
لمناقشة مشاريع قوانين معدلة بشأن 

األراضي والعقارات

 مع عدة صور 7صفحة 
 

 إلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامةم ل2016حصاد العام 
 

 زيارات تقارير اجتماعات النشاط
نشر 
 وتوزيع

 مراسالت
دوريات 

 ومنشورات
تجهيز 
 وإعداد

 أخرى

 - 7 - 258 - 25 12 4 اإلدارة العامة
 30 85 26 44 464 7 12 3 إعالم

 42 8 - 52 - 17 12 - عالقات عامة
 36 1 - 14 - - 9 - بروتوكول
 108 101 26 368 464 49 45 7 المجموع

 

 
 الدائرة اإلعالمية.أواًل: 

 -املؤتمرات الصحفية: 

  أشرفت الدائرة اإلعالمية على املؤتمرات الصحفية التي عقدتها رئاسة املجلس التشريعي واللجان

واألحداث على الساحة الفلسطينية، فيما ( مؤتمرات تناولت مختلف القضايا 6املختلفة وبلغت )

نظمت الدائرة عدة مؤتمرات صحفية أخرى لبعض لجان املجلس ونوابه تناولت موضوعات 

 متخصصة.

 -البيانات الصحفية: 

 ( بيانًا صحفيًا خالل العام غطت معظم األحداث الجارية على الساحة الفلسطينية 55أصدرت الدائرة )

 والدولية واإلقليمية.
 

 -صريحات الصحفية: الت
 ( تصريحًا صحفيًا مقتضبًا على لسان رئاسة املجلس التشريعي ونوابه عالجت معظم 30نشرت الدائرة )

 األحداث الجارية على الساحة الفلسطينية من الناحية السياسية واالقتصادية وغير ذلك.
 

 -األخبار: 

 ( خبر صحفي خالل العام املذكور تناولت معظم 464توزيع عدد ) أنشطة وفعاليات رئاسة املجلس

 التشريعي ونوابه ولجانه املختلفة.

 -الوقفات التضامنية: 

مدير عام اإلدارة العامة لإلعالم والعالقات العامة لدى اجتماعه مع مدراء الدوائر
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مدير التحرير
ماجد أحمد أبو مراد

تحرير ومتابعة
حسام علي أبو جحجوح 

تصدر عن الدائرة اإلعالمية 
في  المجلس التشريعي 

الفلسطيني
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آفاق
ماجد أحمد أبو مراد

نزالء ال سجناء

majedplc@hotmail.com

للمرة األولى في تاريخ الســلطة الوطنية الفلسطينية وكخطوة بارزة على 
طريــق اإلصــاح والتأهيل، نزالء فــي مراكز التأهيل واإلصــاح يقومون 
بنسخ القرآن الكريم بالرسم العثماني، حًقا إنهم نزالء وليسوا سجناء، إنهم 
يتمتعــون بالمعنويات واألمل على الرغــم من كونهم ال يتمتعون بالحرية 

المنشودة التي يرغب بها كل انسان. 
كم أسعدني ذاك الحفل البهيج الذي نظمته المديرية العامة لمراكز التأهيل 
واإلصاح أو ما يعرف لدى العامة "بالســجون" يوم أمس األول بالتعاون مع 
دار القرآن الكريم والســنة، لإلعان عن اختتام مشروع "مصحف اإلصاح" 
الــذي خطه النزالء بأيديهم مســتثمرين أوقاتهم التــي يقضونها بموجب 
أحكام قانونية صدرت بحقهم عن المحاكم الفلسطينية، وذلك الرتكابهم 
مخالفات وجنايات مختلفة، لقد حوّل النزالء أنفســهم لشــخصيات عاملة 
ومنتجــة، ليخطوا بأيدهم آيات القرآن الكريم بــداًل من ترك اليأس ليقتل 

فيهم األمل.
لفت انتباهي خال الحفل مشغوالت ومخطوطات جميلة نظمتها وخطتها 
أيديهــم التي كانت أثمة بشــكل أو أخر، غير أن مديــر عام مراكز التأهيل 
واإلصاح في قطاع غزة العقيد فؤاد أبو ابطيحان غرد في كلمته مشكورًا 
خــارج الســرب وفكر خارج الصنــدوق، لينادي المســئولين وأصحاب القرار 
بضرورة دراسة تخفيف مدة التوقيف للنزالء أصحاب السيرة الحسنة، أو من 
يحفظون القرآن الكريم ويهتمون بالسيرة النبوية العطرة، نداء أبو ابطيحان 
وجد آذانًا صاغية عندما وعد النائب األول لرئيس المجلس التشــريعي د. 
أحمد بحــر بالنظر في طلب أبو ابطيحان بما يتناســب مع مصلحة الوطن 

والمواطن والنزيل في آنٍ واحد. 
مشروع نسخ القرآن الكريم هو األول من نوعه على مستوى مراكز التأهيل 
واإلصاح في العالم كله، وهو واحد من المشروعات التي ينخرط بها النزالء 
من أجل تهذيب النفس واشغال الوقت بما هو نافع ومفيد، هذه األمور كلها 
دعت المديرية العامة للتأهيل واإلصاح إلخراج النزالء خارج األسوار العالية 

ليشهدوا االحتفالية الرائعة باإلنجاز الكبير. 
أخذتني الدهشــة من األجــواء االحتفالية وحجم ترتيبهــا ودقة تنظيمها، 
لدرجة أنني كدت ال أصدق أن هؤالء سجناء، وذلك إلصرار القائمين عليهم 
على شــطب تسمية "السجون" واعتماد اسم مراكز التأهيل واإلصاح بداًل 
منها، وبالتالي تســميتهم بالنزالء وليس الســجناء، حًقا لنا أن نفاخر بهذا 
اإلنجاز، وعلى الجهات الرســمية والمؤسســات الحكوميــة أن تعمل كل ما 
بوســعها بغيــة إصاح هؤالء وتأهيلهــم ليكونوا لبنــات صالحة في صرح 

الوطن. 
الحفل واالنجــاز حماني لكتابة هذا المقال، ألحدث القراء عن اإلحســاس 
باإلنســان وإن كان مخطًئا، نعم إنهم يرتقون بالنزيل لكونه نفس بشرية 
أواًل وأخيرًا، إنهم يعملون للصعــود بهم من حضيض الجرائم والمخالفات 
إلــى معاني األمل والحياة، ويحيوُن في نفوســهم األمــل والعمل من أجل 

مستقبل أفضل لهم وألسرهم وعائاتهم وذويهم والمجتمع والوطن.
نشد على أيدي المسئولين في مراكز التأهيل واإلصاح، وندعم توجهاتهم 
الطيبة والرائعة الســتثمار االنسان واصاحه بقدر المستطاع، النزيل قبل 
أن يكــون مجرمًا هــو انســان، لكنه أخطــأ، وعليه أن يتحمّل مســئولية 
جريمتــه، لكن دون اســراف في العقوبــة، ومع اخضاعــه لبرامج ترفيهية 
وتربوية وثقافية ترفع من مستواه وتؤهله كي ال يعود لجريمته مرة ثانية 

إذا كتب اهلل له الحياة.          
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قــال الدكتور أحمــد بحــر أن وزارة الداخلية 
في قطاع غزة تتعامل من النزالء في مراكز 
التأهيــل بقمة األخاق والرقــي والحضارة، 
مشــيدًا بتعامل المديريــة العامة لإلصاح 
والتأهيــل مــع النــزالء المحجوزيــن لديها، 
منوهًا إلى مشاريع المديرية الرامية لدمج 
النــزالء فــي المجتمــع وتأهيلهــم ليكونوا 
لبنات صالحة ونافعة ألســرهم وعائاتهم 
والمجتمع، واصًفا إياها بالمشــاريع الرائعة، 
التي يقوم على تنفيذها رجال يحملون هم 

الوطن ويخلصون للشعب والقضية، منوهًا 
إلى أن التشريعي سيدرس تعديل المنظومة 
القانونية لتسمح بتخفيف األحكام الصادرة 

بحق النزالء أصحاب السيرة الحسنة. 
جــاءت تصريحــات بحر لدى مشــاركته في 
الحفل الذي أقامته صباح أمس األول مديرية 

اإلصــاح والتأهيل بالتعاون مــع دار القرآن 
الكريم والسنة بحضور النائب عبد الرحمن 
الجمــل رئيــس دار القرآن الكريــم، ووكيل 
وزارة الداخلية اللواء توفيق، وعدد من قادة 
األجهــزة األمنية والشــرطية فــي القطاع، 
ومدير عام مديرية اإلصاح والتأهيل العقيد 
فــؤاد أبو ابطيحــان، وذلك لتخريــج النزالء 
القائمين على انجاز "مشــروع نســخ القرآن 
الكريم كامًا بالرســم العثمانــي"، وأضاف 
إن الداخليــة ومديــرة اإلصــاح والتأهيل ال 

تتعامــان مع النزالء على أنهم ســجناء بل 
نــزالء يتمتعون بحقوقهم اإلنســانية كامًا 

دون أن ينتقص منها شيء.
وأشــاد بحر بإنجاز المشروع الذي عده عمل 
طوعي نوعي ال يضاهيه عمل في ســجون 
الدول المجاورة وال حتى المتقدمة، مشــيرًا 

إلى أن ذلك يعتبــر دليل على أن غزة تقوم 
نموذجًا نحــو صناعة األمل فــي النفوس، 
مســتدركًا أن هــذا ســيقودنا إلــى النصــر 

والتمكين بإذن اهلل. 
بــدوره أشــار مدير عــام مديريــة التأهيل 
واإلصاح العقيد فؤاد أبــو ابطيحان لجهود 
مديريتــه فــي تأهيــل النــزالء والمحافظة 
على حقوقهم اإلنسانية أثناء تواجدهم في 
مراكز المديريــة، مشــيدًا بإنجازاتهم التي 
تحــدث لألمرة األولــى منذ قدوم الســلطة 

ألرض الوطن وهي "مشــروع نســخ القرآن 
الكريم كامًا بالرســم العثماني"، مشــيرًا 
لمشــاريع وهويات وأنشــطة فكرية وأخرى 
رياضية وترفيهية تســمح مديريته للنزالء 
بممارستها لترويح عن أنفسهم ولتأهيلهم 

ليكونوا عناصر صالحة في المجتمع. 

بحر: الداخلية تتعامل مع النزالء بقمة الحضارة 
والرقي وتؤهلهم لالندماج في المجتمع

ندرس تعديل القانون لتخفيف أحكام أصحاب السيرة الحسنة من السجناء


