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لــم یعــد هنالــك مجــال للشــك بــأن الوضــع الفلســطیني الــراهن، وخاصــة بعــد التجربــة 

، م25/1/2006الدیمقراطیــــة الرائـــــدة التـــــي حققهـــــا شــــعبنا فـــــي االنتخابـــــات التشـــــریعیة یـــــوم 
  . یتعرض ألبشع مخطط تآمري منذ النكبة األولى وحتى الیوم

فمـــا نواجهـــه الیـــوم یتعـــدى حـــدود المواقـــف السیاســـیة المجـــردة إلـــى وجـــود مخطـــط 
إســـرائیلي لـــوأد الحلـــم الفلســـطیني فـــي بنـــاء نظـــام سیاســـي حقیقـــي یتـــولى زمـــام مبـــادرة الـــدفع 

جهـ ٕ اض التجربـة الدیمقراطیـة األنبـل باتجاه التحـرر الـوطني والبنـاء الـداخلي فـي آنٍ واحـد، وا
تیـــان كـــل مـــا مـــن شـــأنه تغییـــر عناصـــر المعادلـــة  ٕ واألنصـــع فـــي تـــاریخ المنطقـــة بأســـرها، وا

  .الداخلیة التي أفرزتها صنادیق االقتراع

لــذا لــم یكــن مســتغربًا أن تعمــد إســرائیل إلــى ضــرب أســس الدیمقراطیــة  ومرتكزاتهــا، 
ف ٕ   .رازاتهاومحاولة طمس نتائجها، وامتهان شخوصها وا

وفي هذا السیاق یبدو أن اسـتهداف المؤسسـات السیاسـیة الفلسـطینیة، وعلـى رأسـها 
المجلس التشریعي الفلسطیني، أصبح واضحًا جلیًا ال یحتـاج إلـى كثیـر شـرح أو تبیـان، فقـد 
تواطأ على ذلك حلف آثـم جمـع أطرافـًا متعـددة ابتغـاء تحقیـق مصـلحة مشـتركة تتسـاوق مـع 

  .یة واألمریكیة، وال تمت لمصلحة شعبنا وقضیته بصلةالمصلحة اإلسرائیل

وعلیه فقد اختطفت إسرائیل أكثر من أربعین نائبًا بهدف شـل عمـل المجلـس وخلـط 
أوراقـــه، وســـلب حـــق األغلبیـــة لكتلـــة التغییـــر واإلصـــالح فیـــه، إال أن المجلـــس أبـــى إال أن 

قضـیته العادلـة، فكـان العمـل یواصل رسالته التلیدة، ویضطلع بواجباته المجیدة إزاء شعبنا و 
والبـذل والعطـاء رغـم العراقیـل والمعوقـات كافــة التـي حاولـت طمـس الجهـد المبـارك، وحجــب 

  .اإلشعاع الوطني األصیل الذي یشرق من قبة المجلس وجنباته وباحاته المختلفة

وهكذا استمر المجلس في عمله التشریعي والرقـابي بكـل همـة وعـزم واقتـدار، وشـق 
اتجاهـات عملــه المرسـومة، ال یبــالي بمزایـدة المزایــدین أو اسـتنكاف المســتنكفین، طریقـه فــي 
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حتـى أفرغـت طــائرات الحقـد اإلسـرائیلیة مكنونــات عنصـریتها وفاشـیتها البغیضــة فـي جدرانــه 
م، 1/1/2009الشــامخة إبــان  حــرب الفرقــان، لیتحــول مقــر المجلــس أثــرًا بعــد عــین بتــاریخ 

اض، كمــا أقـدمت إســرائیل علـى اغتیـال النائــب الشـهید ســعید ویغـدو كومـة مــن الركـام واألنقـ
، لكـــــن الهـــــدف 16صـــــیام وعشـــــرة مـــــن أهلـــــه وجیرانـــــه بثالثـــــة صـــــواریخ مـــــن طـــــائرات إف 

اإلسـرائیلي بشـلّ عمـل المجلـس لـم یتحقـق، فقـد نهـض المجلـس مـن جدیـد، واسـتجمع أركــان 
رادتــــه، وباشــــر أعمالــــه دون أي انقطــــاع، فــــي تحــــدّ لكــــل أشــــكال ا ٕ ــــوان عزمــــه وا لعقبــــات وأل

  .المعیقات التي تنتصب في وجهه یوما بعد یوم

إن المجلس التشریعي هو مؤسسة وطنیـة صـرفة ذات أهـداف وطنیـة سـامیة ونبیلـة 
تســـتعلي علـــى كـــل السفاســـف الفئویـــة والصـــغائر الحزبیـــة، وترتفـــع علـــى كـــل مـــا مـــن شـــأنه 

ــل مجمــوع الشــعب بأطیافـه وشــر  ائحه وتوجهاتــه كافــة، اإلضـرار بالمصــالح الوطنیــة، فهـو یمّث
ــل همومــه وآمالــه وطموحاتــه، ویتبنــى معالجــة مشــكالته وقضــایاه كافــة، ممــا یســتوجب  ویتمّث
أن یبقــى بعیــدًا عــن دائــرة المناكفــات الحزبیــة والســجاالت السیاســیة التــي ال تســمن وال تغنــي 

  .من جوع، وال تسهم إال في مزید من التدابر السیاسي والتأزیم الوطني

یــوم نســجل فخرنــا واعتزازنــا بمســیرة المجلــس الطیبــة المباركــة، ونضـــع وهــا نحــن ال
بــین یــدي أبنــاء شــعبنا ومؤسســاته الرســمیة والشــعبیة حصــاد عمــل المجلــس التشــریعي مــن 

للقــــوانین علـــى امتــــداد أعوامـــه األربعــــة الماضــــیة، والتـــي حفلــــت بـــالكثیر مــــن الجهــــد  إقـــرار
  .المتواصل والعطاء الفیاض

ــــس خــــال ّ وظیفتــــه فقــــد أنجــــز المجل ــــم ل أعوامــــه األربعــــة األخیــــرة الكثیــــر؛ حیــــث أت
قــرار مــائتین و  التشــریعیة عبــر إقــرار اثنــین وعشــرین قانونــاً  ٕ فــي الشــأن  وعشــرین قــراراً  اثنــینوا

  .السیاسي واالقتصادي والمالي و التنظیمي والدستوري

مـل ونحن إذ نقدم إلى هذه اإلنجازات المغموسـة بـالعرق والـدم والتضـحیات، فإننـا نأ
أن تشـــكل مــــدخًال الســــتعادة وحـــدتنا الوطنیــــة، وتــــرمیم بیتنـــا الفلســــطیني الــــداخلي، وتغلیــــب 
انحیازنا للمصلحة الوطنیة العلیا عمـا سـواها مـن مصـالح جزئیـةٍ أو مكاسـب ضـیقةٍ أو مـرامٍ 
صغرى، واالستعالء على كل الخالفات والتناقضـات الثانویـة، فهـدفنا بنـاء موقـف فلسـطیني 
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ســـــتراتی ٕ جیة فلســـــطینیة صـــــلبة فـــــي مواجهـــــة المخططـــــات اإلســـــرائیلیة والتحــــــدیات موحـــــد وا
  .الخارجیة

                   
  أحمد محمد بحر.د                    

  النائب األول لرئیس المجلس التشریعي                 
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قواعد واألحكـام التـي تـنظم عملـه فقـد أقر المجلس التشریعي عبر نظامه الداخلي ال
حــدد اآللیــات واإلجــراءات التــي تبــین كیفیــة إصــدار القــرارات داخــل المجلــس التشــریعي فقــد 
اشــترط النظــام الــداخلي للمجلــس التشــریعي إلصــدار القــرارات تــوافر األغلبیــة المطلقــة لعــدد 

ــاء المجلــــس الحاضــــرین عنــــد أخــــذ التصــــویت كمــــا حســــم المســــألة فــــي حالــــة  تســــاوي أعضـ
تصـدر قـرارات المجلـس :" التي تـنص علـى " 1"الفقرة ) 89(األصوات وذلك بموجب المادة 

باألغلبیــة المطلقـــة، وعنـــد تســاوي األصـــوات یعـــاد التصــویت مـــرة ثانیـــة فقــط، وعنـــد تســـاوي 
  .األصوات مرة ثانیة یرجح الجانب الذي صوت فیه الرئیس

لمطلقــة ألخــذ القــرار الحــاالت كــذلك اســتثنى النظــام الــداخلي مــن شــرط األغلبیــة ا 
ومنها قرار تعدیل القـانون األساسـي حیـث , التي یرد بشأنها نص صریح في النظام الداخلي

القــانون موافقـة أغلبیــة ثلثـي أعضــاء المجلـس وكــذلك قـرار تعــدیل  هـذا یشـترط إلقـرار تعــدیل
ــــة المطلقــــة ــــس حیــــث أن هــــذا القــــرار ال یقبــــل إال باألغلبی ألعضــــاء  النظــــام الــــداخلي للمجل

  .المجلس

كمـا حـدد النظـام الـداخلي األغلبیـة المطلوبـة إلصـدار القـرارات وبـین اآللیـة المتبعــة 
ال :"حیـث نصـت علـى ) 92(في الحاالت التي ال تتوفر فیها األغلبیـة المطلوبـة فـي المـادة 

یعــد الممتنعــون عــن إعطــاء آرائهــم مــن القــابلین أو الرافضــین للموضــوع فــإذا تبــین أن عــدد 
ضاء الذین أعطوا أصـواتهم یقـل عـن األغلبیـة الالزمـة إلصـدار القـرار أجـل أخـذ الـرأي األع

على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى، وفي الجلسـة التالیـة تصــدر القــرارات باألغلبیـة 
 .النسبیة

كذلك وضع النظـام الـداخلي شـروط یجـب األخـذ بهـا قبـل البـدء فـي أخـذ األصـوات 
وع فـــي أخـــذ الـــرأي یجـــب التحقـــق مـــن تـــوفر النصـــاب القـــانوني إلصـــدار القـــرار فقبـــل الشـــر 

وبمجــرد البــدء فــي التصــویت ال یجــوز ألحــد . لصــحة إعطـــاء الــرأي فــي الحالــة المطروحــة
ذا كـــــان . المقاطعـــــة إال للحصــــــول علـــــى توضـــــیح للطریقــــــة التــــــي یجـــــري بهـــــا التصـــــویت ٕ وا

نــاداة علـــى األعضـــاء التصــویت متعلقــا بالقــانون األساســي فیجــب أن تعطــى األصــوات بالم



10 
 

و تجمــــع األصـــــوات إمـــــا برفــــع األیــــدي أو بالقیـــــام والجلــــوس، أو .بأســــمائهم وبصــــوت عــــال
 .باالقتراع السري إذا قررت األغلبیة النسبیة ذلك

و بمجــرد إصــدار القــرار بشــأن موضــوع معــین ال یجــوز العــودة لمناقشــة الموضــوع 
) 94(ي النظـام یجیـز ذلـك وفـق المـادة إال إذا رأت األغلبیة المطلقة أو وجـد نـص صـریح فـ

وال تجـــوز ) التصـــویت(یعلـــن الـــرئیس قــرار المجلـــس طبقـــا لنتیجــة اآلراء :"التــي نصـــت علــى
العودة إلى المناقشة فـي موضـوع أخـذت علیـه اآلراء إذا رأت األغلبیـة المطلقـة خـالف ذلـك 

 .أو في األحوال التي ینص علیها هذا النظام
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شأن قرارات في ال: أوالً 
  التنظیمي

  
  قراراً  وأربعینسبعة ) 47(
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  قرارات في الشأن التنظیمي: أوال 
  

  :وعددها سبعة وأربعون قرارًا وهي على النحو التالي
  

  )1017/1/1(قرار رقم 
جلســته األولــى المنعقــدة الفتـرة األولــي فــي  –دورتــه األولــي المجلـس التشــریعي الفلســطیني فــي 

  .م6/3/2006الموافق  الثنین ا في مدینتي رام اهللا وغزة یوم
  :أخذًا بعین االعتبار

البنـد الخــاص بـإقرار قــرارات  ومحضـر الجلســة السـابقة المــدرج علـى مشــروع جـدول أعمــال  -
  .الجلسة

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  .المجلس التشریعيعضوًا من ) 69(أغلبیة  -

  : یقــرر
لسـة السـابقة مـدرجًا علـى مشـروع جـدول أعمـال إبقاء البند الخاص بإقرار قرارات ومحضـر الج

  .الجلسة
  

  )1018/1/1(قرار رقم 
الفتـرة األولــي فــي جلســته األولــى المنعقــدة  –المجلـس التشــریعي الفلســطیني فــي دورتــه األولــي 

  .م6/3/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم االثنین  الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .ظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطینيمن الن) بند-20(المادة رقم -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  .المجلس التشریعي عضو من ) 64(أغلبیة  -

  :  یقــرر
م غیـر مقـرة بــاعتراض أعضـاء المجلــس 13/2/2006أن قـرارات ومحضـر الجلســة السـابقة بتــاریخ 

  .علیها باألغلبیة المطلقة
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  )1020/1/1(قرار رقم 
جلســته الثانیــة المنعقــدة فــي الفتــرة  األولــي األولــى دورتــه  شــریعي الفلســطیني فــي المجلــس الت

  .م22/3/2006مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

غالق المعابر - ٕ   .قطاع غزة فينقص المواد الغذائیة وا
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
ذات العالقــة لمتابعــة قضــیة نقــص المــواد  تمــع الــوزارا قرلمانیــة تعمــل بالتنســیتشــكیل خلیــة أزمــة ب

  .غزة فيقطاع غزة، على أن یكون أعضاء هذه اللجنة من أعضاء المجلس  فيالغذائیة 
  

  )1027/1/1(قرار رقم 
في جلسته الثالثة المنعقدة في  الفترة األولي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م5/4/2006-4نتي رام اهللا وغزة یومي الثالثاء واألربعاء الموافق مدی
  :أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي 52المادة -
  .تصویت المجلس على رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس للدورة العادیة األولي-

  : یقــرر
  للمجلس للدورة العادیة األولي على على رؤساء ومقرري اللجان الدائمة الموافقة 

  :النحو التالي
          

  المقرر  الرئیس  اللجنة

  صالح البردویل  عبد اهللا عبد اهللا  السیاسیة

  رجائي بركة  خالد یحیى  التربیة والقضایا االجتماعیة

  عبد الرحیم برهم  جمال صالح  االقتصادیة

  رإبراهیم دحبو   سالم فیاض  الموازنة والشئون المالیة
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  مروان أبو راس  فیصل أبو شهال  الرقابة العامة وحقوق اإلنسان

  إسماعیل األشقر  محمد دحالن  الداخلیة واألمن والحكم المحلي

  أحمد أبو حلبیة  إبراهیم أبو سالم  القدس

  محمد بدر  محمد الغول  القانونیة

  عماد نوفل  ولید عساف  األراضي ومقاومة االستیطان

  أحمد أحمد  دالويجمیل مج  شؤون الالجئین

  إبراهیم المصدر  أیمن دراغمة  الطاقة والمصادر الطبیعیة
  

  )1030/4/1(قرار رقم 
المنعقدة في  الرابعةفي جلسته  الفترة األولي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م19/4/2006مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــداخلي للمجت - ــــة حــــول تعــــدیل بعــــض أحكــــام النظــــام ال ــــر اللجنــــة القانونی ــــوصــــیات تقری س ل
  .التشریعي

  .من النظام الداخلي) 114(أحكام المادة  -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
) 48(مــــن المــــادة ) ح(البنــــد ياســــتبدال  لجنــــة الداخلیــــة واألمــــن والحكــــم المحلــــي الــــواردة فــــ:  أوالً 

  :ینباللجنت
  .لجنة الداخلیة و األمن -1
  .لجنة الحكم المحلي -2

باللجــان ) 48(مــن المــادة ) ط(البنــد  ياســتبدال لجنــة التربیــة والقضــایا االجتماعیــة الــواردة فــ: ثانیــاً 
  -:التالیة

  .وتشمل التربیة والتعلیم والثقافة واإلعالم والشؤون الدینیة واآلثار: لجنة التربیة -1
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والعمــال والطفولــة  مــلوتشــمل الشــؤون االجتماعیــة والصــحة والع: الجتماعیــةلجنــة القضــایا ا -2 
  .والشباب والمرأة

  .لجنة الشهداء واألسري والجرحى والمقاتلین القدامى -3
  

  )1032/5/1(قرار رقم 
في جلسته الخامسة المنعقـدة الفترة األولي  –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني 

  م3/5/2006هللا وغزة یوم األربعاء الموافق في مدینتي رام ا
  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي الفلسطیني) 3(أحكام المادة  -
  .سجون االحتالل اإلسرائیلیة يف ىاألخوة النواب نشطاء االنتفاضة واألسر  -

  : یقــرر
مــام خمســة مــن أأداء الیمــین الدسـتوریة ن یقومــوا بــأ ةعلـى أعضــاء المجلــس نشــطاء االنتفاضـ: والً أ

  .أعضاء المجلس من ذات المحافظة
  .المجلس يسجون االحتالل اإلسرائیلیة فعلیین ف يفى اعتبار األخوة النواب األسر  :ثانیاً 

  

  )1038/5/1(قرار رقم 
فـــي جلســــته الخامســــة الفتــــرة األولــــي   –فــــي دورتــــه األولـــي  المجلـــس التشــــریعي الفلســـطیني 

  .م4/5/2006ي مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق المنعقدة ف
  :أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي  52المادة -
القضـــایا االجتماعیــــة، ( تصـــویت  المجلـــس علـــى رؤســـاء و مقـــرري لجـــان المجلـــس التالیـــة-

  .ىللدورة العادیة األول )م العاليالتربیة والتعلی والجرحى والمقاتلین القدامى، ىالشهداء واألسر 
  

  : یقــرر
  :الموافقة على رؤساء ومقرري اللجان الدائمة للمجلس للدورة العادیة األولى على النحو التالي
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  المقرر  الرئیس  اللجنة

  جمیلة الشطي  قیس عبد الكریم  القضایا االجتماعیة

الشهداء واألسري والجرحى والمقاتلین 
  سي قراقععی  خالدة جرار  القدامى

  رجائي بركة  خالد یحیي  التربیة والتعلیم العالي
  

  )1/ط1046/4(قرار رقم 
 الرابعــة ةالطارئــفــي جلســته  الفتــرة األولــي –فــي دورتــه األولــي  المجلــس التشــریعي الفلســطیني

  .م12/6/2006الموافق  االثنین  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم
  :أخذًا بعین االعتبار

  .لالستفتاء ىاألسر  ةرئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة طرح وثیقإعالن  - 
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
علـى  م20/6/2006حالة انعقـاد وتسـتأنف الجلسـة یـوم الثالثـاء الموافـق  يتعتبر الجلسة الطارئة ف

  .أن تقوم هیئة المكتب بمتابعة الحوار خالل المدة القادمة
  

  )7104/6/1(قرار رقم 
في جلسته السادسـة المنعقـدة  الفترة األولي  –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م14/6/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .ساعة األخیرة 48األحداث المؤسفة التي وقعت خالل ال-
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
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  : یقــرر
ـــائق مـــن المجلـــس  التشـــریعي للبحـــث فـــ :والً أ األحـــداث المؤســـفة التـــي  يتشـــكیل لجنـــة تقصـــي حق

ـــأســـاعة أخیـــرة علـــى  48وقعـــت خـــالل ال  ين تكـــون ممثلـــة مـــن كافـــة الكتـــل والقـــوائم االنتخابیـــة ف
  .المجلس

  .خهمدة أقصاها ثالثة أسابیع من تاری يتقدم اللجنة تقریرها وتوصیاتها للمجلس ف :ثانیاً 
  -:تشكل اللجنة من األخوات  اإلخوة التالیة أسماؤهم :ثالثاً 

 )إسماعیل األشقر، خالد یحیي ، مروان أبو راس( عن كتلة حماس .1

 )بو شماله، أكرم الهیموني، اشرف جمعةأماجد ( :عن كتلة فتح .2

 )حنان عشرواي( :الطریق الثالث قائمة عن .3

 )قیس عبد الكریم( :البدیل  قائمة عن .4

 )جمیل المجدالوي( :بو على مصطفيأالشهید  قائمة عن  .5

ــــس  /األخ .6 ــــرئیس المجل ــــاني ل ــــب الث ــــب "حســــن خربشــــة النائ ــــة مكت ــــة عــــن هیئ ــــررًا للجن مق
  .المجلس

  

  )1/ط1053/5(قرار رقم 
 الطارئـة الخامسـةفـي جلسـته  الفتـرة األولـي –في دورتـه األولـي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م19/6/2006یوم االثنین الموافق المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة 
  

  :أخذًا بعین االعتبار
ـــى  يعـــدم صـــرف رواتـــب مـــوظفي المؤسســـات العامـــة فـــ- الســـلطة الوطنیـــة للشـــهر الرابـــع عل

  .التوالي
  استمرار عملیة الحوار الوطني-
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
الســلطة الوطنیــة  يسـات العامــة فـن عـدم صــرف رواتـب مــوظفي المؤسأتأجیـل الجلســة الطارئـة بشــ

للشهر الرابع على التوالي، والجلسـة الطارئـة بشـأن إعـالن رئـیس السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة طـرح 
  .لالستفتاء وذلك بهدف تعزیز األجواء االیجابیة إلنجاح الحوار الوطني ىوثیقة األسر 
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  )1055/8/1(قرار رقم 
المنعقـدة  ثامنـةفـي جلسـته الالفتـرة األولـي   –ي فـي دورتـه األولـالمجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م19/7/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تشكیل لجنة شؤون المجلس-
   : یقــرر

  :المصادقة على تشكیل لجنة شؤون المجس بعضویة األخوات واألخوة األعضاء التالیة أسماؤهم
  االسم  قمالر   االسم  الرقم
  احمد بحر  2  عزیز دویك  1
  محمود الرمحي  4  حسن خریشه  3
  باسم الزعاریر  6  خلیل الحیه  5
  محمود مصلح  8  انور الزبون  7
  جمیلة الشنطي  10  فتحي حماد  9
  مصطفي البرغوثي  12  بسام الصالحي  11
  خالدة جرار  14  حنان عشراوي  13
  حسام الطویل  16  زیاد ابو عمرو  15
  ماجد ابو شماله  18  الحمدعزام ا  17
  جهاد ابو زنید  20  نجاة االسطل  19

  

  )1/ع.غ1057/2(قرار رقم 
فـي جلسـته الثانیـة المنعقـدة فـي في دورته غیـر العادیـة األولـي  المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م29/8/2006 مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق
  

  :أخذًا بعین االعتبار
ـــرئیس .د/ یس المجلـــس بالنیابـــة بتكلیـــف األخقـــرار األخ رئـــ - ـــاني ل حســـن خریشـــة النائـــب الث

  .المجلس بمهام أمین السر
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ـــواردة فـــي المـــادتین  - مـــن النظـــام ) 13(و) 12(التأكیـــد علـــى صـــالحیات رئـــیس المجلـــس ال
  .الداخلي للمجلس التشریعي

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

عـن  جبمهـام أمـین السـر لحـین اإلفـرا" نائب الثـاني لـرئیس المجلـسال"حسن خریشة  .د/تكلیف األخ
  .محمود الرمحي من السجون اإلسرائیلیة. د/ األخ

  
  

  )2/ع.غ1074/1(قرار رقم 
االجتمـاع  - سـته األولـىالثانیـة فـي جل غیـر العادیـة دورتـه  المجلس التشریعي الفلسطیني في

  .م7/11/2007ربعاء الموافق األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األ
  :أخذًا بعین االعتبار

أحمـــد بحـــر رئـــیس المجلـــس التشـــریعي باإلنابـــة إلقـــرار قـــرارات ومحاضــــر . د/ طلـــب األخ -
  .الجلسات السابقة

  .من النظام الداخلي) 20(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
  .الجلسات السابقةإقرار قرارات ومحاضر 

  
  

  )2/ع.غ1076/1(قرار رقم 
االجتمـاع   –الثانیـة فـي جلسـته األولـى  غیـر العادیـة دورتـه المجلس التشریعي الفلسطیني في 

  .م7/11/2007المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق األول 
  

  :أخذًا بعین االعتبار
المجلــــس مــــن عضــــویة هیئــــة مكتــــب رئاســــة حســــن خریشــــة . موضــــوع اســــتقالة النائــــب د -

  .التشریعي
  .نقاش ومقترحات األخوات واإلخوة األعضاء -
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  : یقــرر

  .المجلس التشریعيحسن خریشة من عضویة هیئة مكتب رئاسة .رفض استقالة النائب د  :أوالً 
المجلــــس التشــــریعي حســـن خریشــــة بممارســــة عملــــه كقــــائم بأعمـــال أمــــین ســــر . مطالبــــة د :ثانیــــاً 

  .سطینيالفل
  

  )2/ع.غ1077/1(قرار رقم 
االجتمـاع   –الثانیـة فـي جلسـته األولـى  غیـر العادیـة في دورتـه المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م7/11/2007المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق األول 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .فتوحة حتى االنتهاء من جدول أعمالهامقترح استمراریة انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة م -
  .نقاش ومقترحات األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
ــم یقــرر  اســتمراریة انعقــاد الجلســة واعتبارهــا جلســة مفتوحــة حتــى االنتهــاء مــن جــدول أعمالهــا مــا ل

  .المجلس غیر ذلك
  

  )2/ع.غ1095/1(قرار رقم 
االجتمــاع  -یـة الثانیــة فـي جلسـته األولـى فــي دورتـه غیـر العادالمجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

-20-19السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة أیام الثالثاء واألربعـاء والخمـیس الموافـق 
  .م21/2/2008
  

  :أخذًا بعین االعتبار
أحمد بحر رئیس المجلس التشریعي باإلنابة باختتام أعمال الجلسة األولـى . د/ اقتراح األخ -

  . العادیة الثانیة وانتهاء الدورة غیر العادیة الثانیة من الدورة غیر
  ).2/ع.غ1077/1(رقم المجلس التشریعي قرار  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
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  : یقــرر
  .   اختتام أعمال الجلسة األولى من الدورة غیر العادیة الثانیة وانتهاء الدورة غیر العادیة الثانیة

  

  )1096/1/3(قم قرار ر 
االجتمـاع جلسـته األولـى الفتـرة األولـي  فـي –شـریعي الفلسـطیني فـي دورتـه الثالثـة المجلـس الت

  .م13/3/2008األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 2(الفقرة ) 2(أحكام المادة  -
  .من النظام الداخلي) 16(أحكام المادة  -
إســماعیل .م/ موافقـة األخـوات واإلخـوة أعضــاء المجلـس باإلجمـاع علــى اقتـراح األخ النائـب -

  .السابقة لدورة جدیدة المجلس التشریعي الفلسطینياألشقر بتزكیة هیئة مكتب 
  : یقــرر

  .لى للدورة الثالثةاعتبار هذه الجلسة لتكون هي الجلسة االفتتاحیة واألو : أوالً 
عزیــــز دویــــك رئیســــًا للمجلــــس / هیئــــة مكتــــب المجلــــس التشــــریعي الــــدكتور إعــــادة انتخــــاب: ثانیــــاً 

، المجلــــس التشــــریعي الفلســــطینيأحمــــد بحــــر نائبــــًا أوًال لــــرئیس / التشــــریعي الفلســــطیني، والــــدكتور
محمــــود / تور، والــــدكالمجلــــس التشــــریعي الفلســــطینيحســــن خریشــــة نائبــــًا ثانیــــًا لــــرئیس / والــــدكتور

  .للدورة الثالثة لمدة عام المجلس التشریعي الفلسطینيالرمحي أمین سر 
  

  )1097/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م13/3/2008المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق األول 
  :ًا بعین االعتبارأخذ
أحمـــد بحـــر رئـــیس المجلـــس التشـــریعي باإلنابـــة إلقـــرار قـــرارات ومحاضــــر . د/ طلـــب األخ -

  .الجلسة السابقة
  .من النظام الداخلي) 20(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
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  : یقــرر
  .إقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة

  

  )1098/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م13/3/2008األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

ائهــا المقتــرح المقــدم مــن عشــرة أعضــاء العتبــار الجلســة مفتوحــة ومســتمرة حتــى إعــالن انته -
  .المجلس التشریعيمن 

  .نقاش ومقترحات األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

  .المجلس التشریعياستمراریة انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعالن انتهائها من 
  

  )1099/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م13/3/2008األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

بخصـوص تكلیـف المجلس التشـریعي المقترح المقدم من عشرة أعضاء لتجدید العمل بقرار  -
  .منصبهبالقیام بمهام أمین السر باإلضافة إلى مهام المجلس التشریعي النائب الثاني لرئیس 

  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
  

  : یقــرر
بالقیــام بمهــام أمــین المجلــس التشــریعي حســن خریشــة النائــب الثــاني لــرئیس . د/ إعـادة تكلیــف األخ

  .السر باإلضافة إلى مهام منصبه
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  )1100/1/3(قرار رقم 
ألولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع الفتـرة ا–فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م13/3/2008األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

أحمــــد بحــــر رئــــیس المجلــــس التشــــریعي باإلنابــــة إعطــــاء مــــدة مــــن الوقــــت . د/ طلــــب األخ -
  .ء اللجانللجلوس والتشاور في اختیار رؤساء وأعضاالمجلس التشریعي ألعضاء 

  .من النظام الداخلي) 49(والمادة ) 48(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
اء اللجـان واالنتهـاء مـن تأجیل مناقشة تشكیل اللجـان إلـى حـین التشـاور فـي اختیـار رؤسـاء وأعضـ

  .هذا التشكیل إتمام 
  

  )1116/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –في دورته الثالثـة ریعي الفلسطیني المجلس التش

  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف
  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 49(والمادة ) 48(مادة أحكام ال -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
مـن النظـام ) 48(كمـا وردت فـي نـص المـادة المجلـس التشـریعي االلتزام بتشكیلة وعـدد لجـان : أوالً 

  .الداخلي
إلــى اللجنــة الخاصــة لجنــة لجنــة دائمــة إضــافًة ) 11(یكــون عــدد لجــان المجلــس التشــریعي  :ثانیــاً 

  .شئون المجلس
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  )1117/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –في دورته الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــــــق ) 1100/1/3(یعي رقــــــــم قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــر  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف
  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
/ إبـراهیم أبـو سـالم رئیسـًا للجنـة واألخ النائـب. د/ انتخاب أعضاء لجنة القدس األخ النائب -
  .أحمد أبو حلبیة مقررًا للجنة.د
  .ضاء المجلس باإلجماعموافقة األخوات واإلخوة أع -

  : یقــرر
  .إبراهیم أبو سالم رئیسًا للجنة القدس.د/ الموافقة على انتخاب األخ النائب: أوالً 

  .أحمد أبو حلبیة مقررًا للجنة القدس.د/ الموافقة على انتخاب األخ النائب :ثانیاً 
  

  )1118/1/3(قرار رقم 
تـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع الف –في دورته الثالثـة شریعي الفلسطیني المجلس الت

  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف
  .م13/3/2008
  .اخليمن النظام الد) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
یـونس األسـطل رئیسـًا .د/ انتخاب أعضـاء لجنـة األراضـي ومقاومـة االسـتیطان األخ النائـب -

  .عماد نوفل مقررًا للجنة/ للجنة واألخ النائب
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
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  : یقــرر
األراضــــي ومقاومــــة یــــونس األســــطل رئیســــًا للجنــــة .د/ الموافقــــة علــــى انتخــــاب األخ النائــــب: أوالً 

  .االستیطان
  .عماد نوفل مقررًا للجنة األراضي ومقاومة االستیطان/ الموافقة على انتخاب األخ النائب :ثانیاً 

  )1119/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –في دورته الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م23/4/2008 وغزة یوم األربعاء الموافق الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف
  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
ئیســًا للجنــة واألخ عبــد الفتــاح دخــان ر / انتخـاب أعضــاء لجنــة شــئون الالجئــین األخ النائــب -

  .أحمد الحاج علي مقررًا للجنة/ النائب
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
  .عبد الفتاح دخان رئیسًا للجنة شئون الالجئین/ الموافقة على انتخاب األخ النائب: أوالً 

  .ًا للجنة شئون الالجئینأحمد الحاج علي مقرر / الموافقة على انتخاب األخ النائب :ثانیاً 
  )1120/1/3(قرار رقم 

الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –في دورته الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف

  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
/ خلیــل الحیــة رئیســًا للجنــة واألخ النائــب.د/ انتخــاب أعضــاء اللجنــة السیاســیة األخ النائــب -
  .صالح البردویل مقررًا للجنة.د
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  .اعموافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجم -
  : یقــرر

  .خلیل الحیة رئیسًا للجنة السیاسیة.د/ الموافقة على انتخاب األخ النائب: أوالً 
  .ةالسیاسیمقررًا للجنة  لالبرد ویصالح .د/ الموافقة على انتخاب األخ النائب :ثانیاً 

  )1121/1/3(قرار رقم 
ه األولـى االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـت –فـي دورتـه الثالثـة شـریعي الفلسـطیني المجلـس الت

  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف
  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
یحیى .د/ األخ النائب.ء لجنة الرقابة العامة لحقوق اإلنسان والحریات العامةانتخاب أعضا -

  .هدى نعیم مقررًا للجنة/ العبادسة رئیسًا للجنة واألخت النائب
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
ة الرقابـــة العامـــة لحقـــوق یحیـــى العبادســـة رئیســـًا للجنـــ.د/ الموافقـــة علـــى انتخـــاب األخ النائـــب: أوالً 

  .اإلنسان والحریات العامة
هدى نعـیم مقـررًا للجنـة الرقابـة العامـة لحقـوق اإلنسـان / الموافقة على انتخاب األخت النائب :ثانیاً 

  .والحریات العامة
  )1122/1/3(قرار رقم 

جتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى اال –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 
  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف
  .م13/3/2008
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  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
/ محمد فرج الغول رئیسـًا للجنـة واألخ النائـب/ قانونیة األخ النائبانتخاب أعضاء اللجنة ال -

  .محمد بدر مقررًا للجنة
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
  .محمد فرج الغول رئیسًا للجنة القانونیة/ الموافقة على انتخاب األخ النائب: أوالً 

  .محمد بدر مقررًا للجنة القانونیة/ لنائبالموافقة على انتخاب األخ ا :ثانیاً 
  

  )1123/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــــــق ) 1100/1/3(شــــــــریعي رقــــــــم قــــــــرار المجلــــــــس الت - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف
  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
جمـــال نصــار رئیســًا للجنـــة / انتخــاب أعضــاء لجنــة الموازنـــة والشــئون المالیــة األخ النائــب -

  .إبراهیم دحبور مقررًا للجنة/ واألخ النائب
  .إلخوة أعضاء المجلس باإلجماعموافقة األخوات وا -

  : یقــرر
  .جمال نصار رئیسًا للجنة الموازنة والشئون المالیة/ الموافقة على انتخاب األخ النائب: أوالً 

  .إبراهیم دحبور مقررًا للجنة الموازنة والشئون المالیة/ الموافقة على انتخاب األخ النائب :ثانیاً 
  
  

  )1124/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة عي الفلسـطیني المجلـس التشـری

  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
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  :أخذًا بعین االعتبار
ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف

  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(د أحكام الموا -
عـــاطف عـــدوان رئیســـًا للجنـــة  واألخ .د/ انتخـــاب أعضـــاء اللجنـــة االقتصـــادیة األخ النائـــب -

  .داوود أبو سیر مقررًا للجنة/ النائب
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
  .طف عدوان رئیسًا للجنة االقتصادیةعا.د/ الموافقة على انتخاب األخ النائب: أوالً 

  .داوود أبو سیر مقررًا للجنة االقتصادیة/ الموافقة على انتخاب األخ النائب :ثانیاً 
  

  )1125/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م23/4/2008زة یوم األربعاء الموافق الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغ
  :أخذًا بعین االعتبار

ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف
  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
اعیل األشــقر إســم.م/ انتخــاب أعضــاء لجنــة الداخلیــة واألمــن والحكــم المحلــي األخ النائــب -

  .جمال سكیك مقررًا للجنة.م/ رئیسًا للجنة واألخ النائب
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
إسـماعیل األشـقر رئیسـًا للجنـة الداخلیـة واألمـن والحكـم .م/ الموافقـة علـى انتخـاب األخ النائـب: أوالً 

  .المحلي
ــاً  جمــال ســكیك مقــررًا للجنــة الداخلیــة واألمــن والحكــم .م/ النائــبالموافقــة علــى انتخــاب األخ  :ثانی

  .المحلي
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  )1126/1/3(قرار رقم 

الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 
  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :عتبارأخذًا بعین اال
ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف

  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
عبـــد الـــرحمن الجمـــل .د/ انتخـــاب أعضـــاء لجنـــة التربیـــة والقضـــایا االجتماعیـــة األخ النائـــب -

  .ار مقررًا للجنةخمیس النج.د/ رئیسًا للجنة واألخ النائب
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
ـــى انتخـــاب األخ النائـــب: أوالً  ـــة عل ـــة والقضـــایا .د/ الموافق ـــة التربی ـــرحمن الجمـــل رئیســـًا للجن ـــد ال عب

  .االجتماعیة
ایا خمــــیس النجـــــار مقــــررًا للجنـــــة التربیــــة والقضـــــ.د/ الموافقـــــة علــــى انتخــــاب األخ النائـــــب :ثانیــــاً 

  .االجتماعیة
  )1127/1/3(قرار رقم 

الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 
  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
ــــــــي ج) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــق ف لســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف

  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
أیمن دراغمة رئیسًا للجنـة .د/ ئبانتخاب أعضاء لجنة المصادر الطبیعیة والطاقة األخ النا -

  .محمد شهاب مقررًا للجنة.د/ واألخ النائب
  .جماعموافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإل -
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  : یقــرر
  .أیمن دراغمة رئیسًا للجنة المصادر الطبیعیة والطاقة.د/ الموافقة على األخ النائب: أوالً 

  .محمد شهاب مقررًا للجنة المصادر الطبیعیة والطاقة.د/ الموافقة على األخ النائب :ثانیاً 
  )1128/1/3(قرار رقم 

ة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع الفتـر  –في دورته الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف

  .م13/3/2008
  .ليمن النظام الداخ) 52(و ) 49(و ) 48(أحكام المواد  -
عزیـــز دویـــك رئیســـًا للجنــــة واألخ .د/ انتخـــاب أعضـــاء لجنـــة شـــئون المجلــــس األخ النائـــب -

  .محمود الرمحي مقررًا للجنة.د/ النائب
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
ــــك رئیســــًا للجنــــة الخاصــــة .د/ الموافقــــة علــــى انتخــــاب األخ النائــــب: أوالً   لجنــــة شــــئون"عزیــــز دوی

  ".المجلس
لجنــة شــئون "محمــود الرمحــي مقــررًا للجنــة الخاصــة .د/ الموافقــة علــى انتخــاب األخ النائــب :ثانیــاً 

  ".المجلس
  )1129/1/3(قرار رقم 

الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 
  .م23/4/2008ربعاء الموافق الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األ

  :أخذًا بعین االعتبار
ــــــــق ) 1100/1/3(قــــــــرار المجلــــــــس التشــــــــریعي رقــــــــم  - ــــــــي جلســــــــته یــــــــوم الخمــــــــیس المواف ف

  .م13/3/2008
  .من النظام الداخلي) 52(و ) 49(و ) 48(و ) 13(أحكام المواد  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
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  : یقــرر
  .أحمد بحر للقیام بمهام رئیس لجنة شئون المجلس.د/ قة على األخ النائبالمواف: أوالً 

  .حسن خریشة للقیام بمهام مقرر لجنة شئون المجلس.د/ الموافقة على األخ النائب :ثانیاً 
  

  )1132/1/3(قرار رقم 
الرابـــع الفتـــرة األولـــي فـــي جلســـته األولـــى  –فـــي دورتـــه الثالثـــة المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني 

  .م24/4/2008عقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق المن
  :أخذًا بعین االعتبار

إســـماعیل األشـــقر تســـمیة الـــدورة العادیـــة الثالثـــة للمجلـــس التشـــریعي .اقتـــراح األخ النائـــب م -
  ".بدورة كسر الحصار وحمایة المقاومة"

  .مقترحات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .واإلخوة أعضاء المجلسإجماع األخوات  -

  : یقــرر
وأن " دورة كســر الحصــار وحمایــة المقاومــة"تســمیة الــدورة العادیــة الثالثــة للمجلــس التشــریعي باســم 
  .یكون هذا االسم في ترویسة أعمال المجلس ومراسالته

  

  )1166/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع األولـى  الفتـرة األولـي فـي جلسـته –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م3/7/2008الحادي عشر المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخلي للمجلس) 16(أحكام نص المادة  -
ــــة خــــالل العطلــــة  - ــــد دورة غیــــر عادی ــــس بعق ــــع عــــدد أعضــــاء المجل ــــدم مــــن رب ــــب المق الطل

  .البرلمانیة
  : یقــرر

  ".دورة كسر الحصار وحمایة المقاومة "انتهاء أعمال الفترة األولى من الدورة العادیة الثالثة  :أوالً 
  .افتتاح أعمال الدورة غیر العادیة الثالثة للمجلس التشریعي حسب األصول: ثانیاً 
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  )1167/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع  سـته األولـىالفتـرة الثانیـة  فـي جل –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م8/9/2008الموافق  االثنیناألول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخلي للمجلس) 16(أحكام نص المادة  -
  : یقــرر

  .انتهاء أعمال الدورة غیر العادیة الثالثة للمجلس التشریعي حسب األصول :أوالً 
" دورة كسـر الحصـار وحمایـة المقاومـة "اح أعمال الفترة الثانیة مـن الـدورة العادیـة الثالثـة افتت: ثانیاً 

  .حسب األصول
  )1168/1/3(قرار رقم 

الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م8/9/2008موافق األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم اإلثنین ال

  :أخذًا بعین االعتبار
  .من النظام الداخلي للمجلس) 16(أحكام نص المادة  -

  : یقــرر
  .إقرار مشروع جدول أعمال جلسة المجلس التشریعي حسب األصول

  )1169/1/3(قرار رقم 
ع الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـا –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م8/9/2008األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم اإلثنین الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

أحمـــد بحـــر رئـــیس المجلـــس التشـــریعي باإلنابـــة إلقـــرار قـــرارات ومحاضــــر . د/ طلـــب األخ -
  .الجلسة السابقة

  .من النظام الداخلي) 20(أحكام المادة  -
  .مجلس باإلجماعموافقة األخوات واإلخوة أعضاء ال -

  : یقــرر
  .إقرار محاضر وقرارات جلسة المجلس التشریعي السابقة حسب األصول
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  )1170/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م8/9/2008األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم اإلثنین الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

الطلـــب المقـــدم مـــن عشـــرة أعضـــاء العتبـــار جلســـة المجلـــس جلســـة مفتوحـــة حتـــى إعـــالن  -
  .المجلس التشریعيانتهائها من 

  .نقاش ومقترحات األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

  .یعيالمجلس التشر استمراریة انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعالن انتهائها من 
  )1180/1/3(قرار رقم 

الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م22/10/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
خرافـــي والتـــي تـــدعو المجلـــس جاســـم محمـــد ال/ رســـالة رئـــیس مجلـــس األمـــة الكـــویتي األخ -

) 17(للمشــاركة فــي أعمــال المــؤتمر العــالمي الثالــث للبرلمــانیین ضــد الفســاد خــالل الفتــرة مــن 
 .نوفمبر) 20(إلى 

  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  

  : یقــرر
المنعقـد تشكیل وفد یمثل المجلس في أعمـال المـؤتمر العـالمي الثالـث للبرلمـانیین ضـد الفسـاد  :أوالً 

. د/ راویـــة الشـــوا والنائـــب/ یحیـــى العبادســة رئـــیس الوفـــد وعضـــویة النائــب.د/ بالكویــت مـــن النائـــب
  .أیمن دراغمة

  .یمثل الوفد المجلس في فعالیات أعمال المؤتمر: ثانیاً 
  )1184/1/3(قرار رقم 

الجتمـاع الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى ا –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م18/11/2008السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
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  :أخذًا بعین االعتبار
الطلــب المقــدم مــن عشــرة أعضــاء إلدراج موضــوع عــرض رئــیس اللجنــة القانونیــة المنتخــب    -

  . أحمد أبو حلبیة على المجلس للموافقة علیه.د/ األخ النائب
أحمـــد أبــو حلبیـــة رئیســًا للجنـــة .د/ نـــة القانونیــة بانتخـــاب األخ النائــبمحضــر اجتمــاع اللج -

  .القانونیة
  .أحكام النظام الداخلي للمجلس -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
أحمـــد أبـــو حلبیـــة رئیســـًا للجنـــة القانونیـــة باألغلبیـــة .د/ موافقـــة المجلـــس علـــى انتخـــاب األخ النائـــب

  .المطلقة
  )1194/1/3(رقم قرار 

الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م24/12/2008الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
عـد انتهـاء الفتـرة الثانیـة الطلب المقدم من ربع عدد أعضاء المجلس بعقد دورة غیر عادیة ب -

  .من الدورة الثالثة للمجلس
  .من النظام الداخلي للمجلس) 16(أحكام نص المادة  -
م 8/9/2008الصادر یوم اإلثنین الموافق ) 1170/1/3(رقم المجلس التشریعي قرار  - 

المجلس الستمراریة انعقاد الجلسة واعتبارها جلسة مفتوحة حتى إعالن انتهائها من 
  .یعيالتشر 
  : یقــرر

  .انتهاء أعمال الجلسة المفتوحة للمجلس التشریعي :أوالً 
ــــاً  ــــة الثالثــــة  :ثانی ــــة مــــن الــــدورة العادی دورة كســــر الحصــــار وحمایــــة  "انتهــــاء أعمــــال الفتــــرة الثانی

  ".المقاومة
  .افتتاح أعمال الدورة غیر العادیة الرابعة للمجلس التشریعي حسب األصول: ثانیاً 
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  )4/1ع.غ/ 1195(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق األول 

  :أخذًا بعین االعتبار
  .األعمال أحمد بحر رئیس المجلس التشریعي باإلنابة إلقرار مشروع جدول. د/ طلب األخ -
  .من النظام الداخلي) 20(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
  .إقرار مشروع جدول األعمال

  )4/1ع.غ/ 1196(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق األول المنعقدة في 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  

أحمـــد بحـــر رئـــیس المجلـــس التشـــریعي باإلنابـــة إلقـــرار قـــرارات ومحاضــــر . د/ طلـــب األخ -
  .الجلسة السابقة

  .من النظام الداخلي) 20(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
  : قــرری
  

  .إقرار قرارات ومحاضر الجلسة السابقة
  )4/1ع.غ/ 1198(قرار رقم 

  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
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  .اسي العامالوضع السی -
  .من النظام الداخلي) 16(أحكام المادة  -
المقتــرح المقــدم مــن عشــرة أعضــاء العتبــار الجلســة مفتوحــة ومســتمرة حتــى إعــالن انتهائهــا  -

  .المجلس التشریعيمن 
  .نقاش ومقترحات األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
  .تأجیل افتتاح الدورة العادیة الرابعة :أوالً 

المجلــــس راریة انعقــــاد الجلســــة واعتبارهــــا جلســــة مفتوحــــة حتــــى إعــــالن انتهائهــــا مــــن اســــتم :ثانیــــاً 
  .التشریعي
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قرارات في الشأن : ثانیاً 
  الدستوري

  
  عشر قرار اثنا )12( 
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  قرارات في الشأن الدستوري: ثانیًا 
  :وعددها اثنا عشر قرارًا وهي 

  

  )1/خ1021/1(قرار رقم 
في جلسته الخاصة األولى في دورته األولي الفترة األولي  یني المجلس التشریعي الفلسط

الموافق  لثالثاءالمنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم ا  "مناقشة الثقة بالحكومة"
  .م28/3/2006

  :أخذًا بعین االعتبار
  "رئیس الوزراء المكلف" إسماعیل هنیة / البیان الوزاري الذي ألقاه األخ -
  .اإلخوة األعضاءنقاش األخوات و  -
  "رئیس الوزراء المكلف" إسماعیل هنیة / رد األخ -
  .التصویت على الثقة بالحكومة الفلسطینیة -
، ومعارضة ) 71(موافقة  -   .صوت ، وامتناع عضوین) 36(صوتًا

  : یقــرر
 ألغلبیــة المطلقــةبا" رئــیس الــوزراء " إســماعیل هنیــة /مــنح الثقــة للحكومــة الفلســطینیة برئاســة األخ

  .م28/3/2006للمجلس التشریعي بتاریخ 
  

  )1/خ1073/2(قرار رقم 
في جلسته الخاصة الثانیة المنعقدة  الفترة الثانیة–دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م17/3/2007 في مدینتي رام اهللا وغزة یوم السبت الموافق
  .:أخذًا بعین االعتبار

  ".رئیس الوزراء المكلف" إسماعیل هنیة / البیان الوزاري الذي ألقاه األخ -
 "رئیس الوزراء المكلف" إسماعیل هنیة / رد األخ -

 .التصویت على الثقة بالحكومة الفلسطینیة الحادیة عشرة -

 .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

، ومعارضة ) 83(موافقة  -   .أصوات) 3(صوتًا
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  :یقــرر
إســـماعیل / األخ ةبرئاســـ )حكومـــة الوحـــدة الوطنیـــة(عشـــرةالحادیـــة  مـــنح الثقـــة للحكومـــة الفلســـطینیة

  .م17/3/2007بتاریخ  باألغلبیة المطلقة للمجلس التشریعي" رئیس الوزراء " هنیة 
  

  )2/ع.غ1075/1(قرار رقم 
االجتمـاع  - الثانیـة فـي جلسـته األولـى غیـر العادیـة دورتـه  المجلس التشریعي الفلسطیني في

  .م7/11/2007ام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق األول المنعقدة في مدینتي ر 
  :أخذًا بعین االعتبار

أحمد بحر رئیس المجلس التشریعي باإلنابة على وجوب عرض المراسیم . د/ توضیح األخ -
  .والقرارات الرئاسیة في أول جلسة للمجلس

  .من القانون األساسي المعدل) 43(أحكام المادة  -
  .اإلخوة األعضاءنقاش ومقترحات األخوات و  -

  : یقــرر
الصــادرة خــالل  المجلــس التشــریعيعــدم إقــرار المراســیم والقــرارات الرئاســیة الواجــب عرضــها علــى 

  .م وحتى تاریخه وزوال كامل قوتها القانونیة14/6/2007الفترة من تاریخ 
  

  )2/ع.غ1094/1(قرار رقم 
ـ االجتمــاع ي جلســته األولـى فــي دورتــه غیـر العادیــة الثانیـة فــالمجلـس التشــریعي الفلسـطیني 

-20-19السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة أیام الثالثاء واألربعـاء والخمـیس الموافـق 
  .م21/2/2008

  :أخذًا بعین االعتبار
ـــــــرار  - الطلـــــــب المقـــــــدم مـــــــن عشـــــــرة أعضـــــــاء لمشـــــــروع قـــــــرار یصـــــــدره المجلـــــــس بشـــــــأن  ق

  .لسطینیة لألجانبحكومة فیاض غیر الشرعیة السماح ببیع األراضي الف
  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي)  3(البند ) 20(أحكام نص المادة  -
أهــداف ومخططــات االحــتالل الصــهیوني وأعوانــه لالســتیالء علــى األراضــي والعقــارات فــي  -

  .فلسطین
  .بشأن مواجهة االستیطان)  3/أ341/9( و)  181/13/2( قرار المجلس رقم  -
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  .إلخوة أعضاء المجلسنقاش األخوات وا -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
یؤكـــد المجلـــس التشـــریعي علـــى أن أي عمـــل أو إجـــراء أو قـــانون أو تصـــرف یصـــدر عـــن : أوالً 

هــو باطــل بطالنــًا مطلقــًا وال یترتــب علیــه أي التــزام أو أثــر قــانوني  ةحكومــة فیــاض غیــر الشــرعی
  وذلك لصدوره 

  
رعیة اغتصـــبت الســـلطة وتعمـــل دون ثقـــة المجلـــس التشـــریعي وعلـــى نحـــو عـــن حكومـــة غیـــر شـــ

  .یشكل انتهاكًا فاضحًا وغیر مسبوقٍ للقانون األساسي المعدل
إدانة قرار حكومة فیاض غیر الشرعیة بشـأن السـماح ببیـع األراضـي الفلسـطینیة لألجانـب  :ثانیاً 

مختلفة لالسـتیالء علـى األراضـي واعتباره خطوة تسمح لسماسرة االحتالل من حملة الجنسیات ال
  .الفلسطینیة وشرعنة االستیطان بموافقةٍ رسمیةٍ من رئاسة السلطة الفلسطینیة

بشـــأن الســـماح ببیـــع األراضـــي الفلســـطینیة  ةاعتبـــار قـــرار حكومـــة فیـــاض غیـــر الشـــرعی :ثالثـــاً 
ــًا للقــوانین الفلســطینیة واعتبــاره جریمــة یعا ــم یكــن وغیــر شــرعي ومخالف قــب علیــه لألجانــب كــأن ل

  .القانون
تحمیـــل رئاســـة الســـلطة الوطنیـــة الفلســــطینیة وحكومـــة فیـــاض غیـــر الشـــرعیة المســــؤولیة  :رابعـــاً 

الكاملــــة عـــــن كــــل اآلثـــــار واألضــــرار الناتجـــــة عــــن البیـــــوع والتصــــرفات باألراضـــــي الفلســـــطینیة 
  .لألجانب
لصـادرة  بتسـجیل الطلب إلى رئاسـة السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة اعتبـار كافـة القـرارات ا :خامساً 

لغــاء كـــل هـــذه  كافــة  هــذه األراضـــي ٕ كـــأن لــم تكـــن والطلـــب إلــى جهـــات االختصــاص بشـــطب وا
  .البیوع والتصرفات من سجالت األراضي والدوائر الرسمیة

اســتنفار القــوى الوطنیــة والشــعبیة الفلســطینیة والقیــام بتحــرك برلمــاني ودبلوماســي علــى  :سادســاً 
  .والدولیة من أجل شرح المخاطر المترتبة على هذا القرارصعید الدول العربیة واإلسالمیة 

یؤكــد المجلــس علــى أن الســماح ببیــع األراضــي الفلســطینیة لألجانــب هــو جریمــة خیانــة  : ســابعاً 
  . تعرض مرتكبها للعقوبة الجزائیة والمدنیة المقررة لهذه الجریمة
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  )1160/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –ثالثـة فـي دورتـه الالمجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م26/6/2008العاشر المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

إســـماعیل هنیـــة رئـــیس الـــوزراء للتصـــویت علـــى الثقـــة بالتعـــدیل / الطلـــب المقـــدم مـــن األخ -
  .م18/6/2008الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة بتاریخ 

  .من القانون األساسي المعدل) 79/4،3(والمادة ) 68/1(أحكام نص المادة  -
  .نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .عضواً ) 69(الحصول على األغلبیة المطلقة ألعضاء المجلس التشریعي بموافقة  -

  : یقــرر
  -:لوزراء التالیة أسماؤهممنح الثقة بالتعدیل الوزاري لحكومة الوحدة الوطنیة ل

  سعید محمد شعبان صیام                           وزیرًا للداخلیة واألمن الوطني/ األخ -1
  أحمد ذیاب أحمد شویدح                           وزیرًا للعدل/ األخ -2
  م والتعلیم العاليمحمد عبد الفتاح عبد الوهاب عسقول             وزیرًا للتربیة والتعلی/ األخ -3
  أحمد حرب أحمد الكرد                           وزیرًا للشئون االجتماعیة/ األخ -4
  طالب حماد خلیل أبو شعر                        وزیرًا لألوقاف والشئون الدینیة/ األخ -5
  مواصالتأسامة عبد الحلیم توفیق العیسوي                 وزیرًا للنقل وال/ األخ -6

  
  

  )1178/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م6/10/2008الثالث المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم اإلثنین الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

لتمدیـد والیـة الـرئیس عبـاس بعـد انتهـاء والیتـه تقریر اللجنـة القانونیـة حـول األبعـاد القانونیـة  -
  .م2009ینایر  8بتاریخ 

  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر
قبــول تقریــر اللجنــة القانونیــة حــول األبعــاد القانونیـــة لتمدیــد والیــة الــرئیس عبــاس بعــد انتهـــاء  :أوالً 

  .إلجماعم مع التعدیالت با2009ینایر  8والیته بتاریخ 
إقرار توصیات تقریر اللجنة القانونیة حـول األبعـاد القانونیـة لتمدیـد والیـة الـرئیس عبـاس بعـد : ثانیاً 

  -:م لتكون كالتالي2009ینایر  8انتهاء والیته بتاریخ 
انتهــاء مـدة رئاســة الـرئیس عبـاس بعــد مـرور أربــع سـنوات علــي  ىعلـ یؤكـد المجلـس التشــریعي -1

 8 نهایــة یــوم هــي بحلــول تي نــص علیهــا القــانون األساســي المعــدل والتــي تنانتخابــه وهــي المــدة التــ
  .م2009ینایر 

انتخابات رئاسـیة بإصـدار مرسـوم رئاسـي  ىالرئیس عباس الدعوة إل المجلس التشریعيلب اطی -2
م أي قبـل انتهـاء مـدة والیتـه بثالثـة أشـهر كمـا نـص علیهـا 2008أكتوبر  8 نهایة یوموذلك بحلول 

  .ألساسي المعدلالقانون ا
أن مبــدأ تــزامن االنتخابــات التشــریعیة والرئاســیة الــذي تضــمنه علــى  یؤكــد المجلــس التشــریعي -3

 34(قــانون االنتخابــات یشــكل مخالفــة صــریحة ألحكــام القــانون األساســي وتعدیالتــه خاصــة المــواد
،36 ،37 ،47/3 .(  
ــــات بالتــــاریخ المحــــدد أعــــال -4 ــــاس لالنتخاب ــــدع الــــرئیس عب ــــات إذا لــــم ی ــــدعوة لالنتخاب ه تكــــون ال

ـــة االنتخابـــات المركزیـــة القائمـــة بعمـــل الترتیبـــات  ،الرئاســـیة قـــد صـــدرت بحكـــم القـــانون وتقـــوم لجن
  .م2009ینایر  9لألصول وقبل تاریخ  جراء انتخابات رئاسیة وفقاً واإلجراءات الالزمة إل

انتخابـــات رئاســـیة  إذا انتهـــت مـــدة والیـــة الـــرئیس عبـــاس ولـــم یتســـن للشـــعب الفلســـطیني إجـــراء -5
عزیـز دویـك .بحكـم القـانون ویكـون رئـیس المجلـس التشـریعي د جدیدة یكون منصـب الـرئیس شـاغراً 

 -حســب مقتضــى الحــال -احمــد بحــر . أو نائبــه األول د) االحــتالل الصــهیوني ىالمختطــف لــد( 
ـــد عـــن ســـتین یومـــاً  رئیســـاً  ـــة الفلســـطینیة لمـــدة ال تزی ـــ ىتجـــر  للســـلطة الوطنی ات حـــرة خاللهـــا انتخاب

لقـــانون االنتخابــات وتعدیالتـــه المقــرة مـــن المجلــس التشـــریعي  ومباشــرة النتخـــاب رئــیس جدیـــد وفقــاً 
ذا حــال االحــتالل أو أیــة قــوى أخــر  ،لألصــول القانونیــة فقــاً و و  ٕ إجــراء االنتخابــات الرئاســیة  دون ىوا

 بممارســــة مهامــــه -حســــب مقتضــــى الحــــال - یســــتمر رئــــیس المجلــــس التشــــریعي أو نائبــــه األول
  .أن تنتهي الظروف التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسیة ىكرئیس للسلطة الوطنیة إل

علـى عــدم دسـتوریة أي تمدیـد للـرئیس عبــاس فـي ظـل وضـوح الــنص  یؤكـد المجلـس التشـریعي -6
الخــاص بتحدیــد مــدة الرئاســة بــأربع ســنوات تبــدأ مــن یــوم انتخابــه، وال یجــوز ألیــة جهــة قضــائیة ال 
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الدسـتوریة أن تصـدر أحكـام بهــذا الخصـوص حتـى تحـافظ السـلطة القضـائیة علــى  تتمتـع بالشـرعیة
  . استقاللها

ـــس التشـــریعي -7 ـــ یؤكـــد المجل الدســـتور الفلســـطیني المؤقـــت للســـلطة (أن القـــانون األساســـي  ىعل
القـانون األساســي ال  ىال یعـدل بقـانون عـادي أو بقـرار بقـانون وأي تعـدیل علـ )الوطنیـة الفلسـطینیة

  .بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس التشریعي الإیكون 
ـــس التشـــریعي -8 ـــى یؤكـــد المجل ـــیس الســـلطة الوطنیـــة  عل ـــانون الصـــادر عـــن رئ ـــار القـــرار بق اعتب

 نظـراً " كـأن لـم یكـن"م بخصوص االنتخابـات التشـریعیة والرئاسـیة 2007محمود عباس خالل العام 
ولعـدم  انعقـاد المجلـس التشـریعي ةر لصـدوره أثنـاء دو  إللغائه عن طریق المجلـس التشـریعي دسـتوریاً 

، واعتبــار ذلــك وجــود ضــرورة ملحــة لــه وعــدم عرضــه علــى المجلــس التشــریعي فــي أول جلســة لــه
  . سلب للصالحیات التشریعیة للمجلس التشریعي الفلسطیني

المجلـــس التشــریعي الفلســطیني ســـید نفســه، وال یجـــوز ألي  علــى أن یؤكــد المجلــس التشـــریعي -9
 ٍ القــانون األساســـي  ىانقضــاض علــ ي، وأیــة خطــوة مــن هــذا القبیــل، هــ هتحلــ أو تتجــاوزه أن جهــة

ــ حقــوق المــواطنین الفلســطینیین السیاســیة  ىالفلســطیني وأســس الدیمقراطیــة الفلســطینیة، وتعــدي عل
  .مطلقاً  واالقتصادیة واالجتماعیة التي كفلها القانون األساسي لهم وتعتبر الغیه وباطلة بطالناً 

ــــــدول  لــــــس التشــــــریعيالمج دعویــــــ -10  الرؤســــــاء والملــــــوك والبرلمانــــــات العربیــــــة واإلســــــالمیة وال
الــــرئیس  ى، للضــــغط علــــ كافــــة بســــیادة القـــانون والدســــتور والمنظمـــات الدولیــــة واإلقلیمیــــة المعنیــــة

لاللتــزام بأحكــام القـانون األساســي الفلســطیني والقـوانین الفلســطینیة األخــرى  -المنهیــة والیتـه-عبـاس
  .مع أحكام القانون األساسي وتعدیالتهبما ال یتناقض 

  

  )1182/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م5/11/2008الخامس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

إسماعیل هنیـة رئـیس الـوزراء بالتعـدیل الـوزاري بإسـناد حقیبـة وزارة / ألخالطلب المقدم من ا -
  . محمد فرج محمود الغول. أ/ العدل   لألخ المستشار
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باإلنابــة إلدراج موضــوع المجلــس التشــریعي أحمــد بحــر رئــیس .د/ الطلــب المقــدم مــن األخ -
مــن النظــام ) 3(البنــد  )20(التعــدیل الــوزاري علــى جــدول أعمــال الجلســة وفقــًا ألحكــام المــادة 

  .الداخلي
  .من القانون األساسي المعدل) 79/4،3(والمادة ) 68/1(المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باألغلبیة المطلقة -

  : یقــرر
د فـــرج محمـــود الغـــول  وزیـــرًا محمـــ. أ/ الموافقــة علـــى التعـــدیل الـــوزاري بمـــنح الثقـــة لــألخ المستشـــار

  .للعدل
  

  )4/1ع.غ/ 1197(رقم قرار 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  

المراســـیم والقـــرارات أحمـــد بحــر رئـــیس المجلـــس التشــریعي باإلنابـــة حــول . د/ توضــیح األخ -
والصــادرة خــالل الفتــرة الســابقة مــن تــاریخ المجلــس التشــریعي الرئاســیة الواجــب عرضــها علــى 

  .المجلس التشریعيم ولم تعرض على 8/1/2009م وحتى نهایة والیته بتاریخ 8/9/2008
  .من القانون األساسي المعدل) 43(أحكام المادة  -
  .لس باإلجماعموافقة األخوات واإلخوة أعضاء المج -

  : یقــرر
ولـم تعـرض حسـب المجلـس التشـریعي عدم إقرار المراسیم والقرارات الرئاسیة الواجب عرضها على 

م ، وزوال 8/1/2009م وحتـــى نهایــــة والیتـــه بتــــاریخ 8/9/2008األصـــول والصـــادرة مــــن تـــاریخ  
  . كامل قوتها القانونیة
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  )4/1ع.غ/ 1199(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة ســطیني المجلــس التشــریعي الفل
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
  

إسماعیل هنیـة رئـیس الـوزراء بالتعـدیل الـوزاري بإسـناد حقیبـة وزارة / الطلب المقدم من األخ -
  . فتحي حماد/ الوطني لألخ الداخلیة واألمن

  .من القانون األساسي المعدل) 79/4،3(والمادة ) 68/1(المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باألغلبیة المطلقة -

  : یقــرر
  

  .فتحي حماد  وزیرًا للداخلیة واألمن الوطني/ الموافقة على التعدیل الوزاري بمنح الثقة لألخ
  )4/1ع.غ /1200(قرار رقم 

  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
سلطة المنتهیة تقریر اللجنة القانونیة حول الوضع القانوني للحكومات التي یشكلها رئیس ال -

  .والیته دون منحها الثقة من المجلس التشریعي
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
قبــول تقریــر اللجنــة القانونیــة حــول الوضــع القــانوني للحكومــات التــي یشــكلها رئــیس الســلطة  :أوالً 

  .دیالت باإلجماعالمنتهیة والیته دون منحها الثقة من المجلس التشریعي مع التع
إقرار توصـیات تقریـر اللجنـة القانونیـة حـول الوضـع القـانوني للحكومـات التـي یشـكلها رئـیس : ثانیاً 

  -:السلطة المنتهیة والیته دون منحها الثقة من المجلس التشریعي لتكون كالتالي
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ریعي على إعماًال لسیادة القانون واحترامًا للنظام الدستوري وحمایته یؤكد المجلس التش - 1 
وجوب احترام إرادة الشعب الفلسطیني الذي اختار المجلس التشریعي عبر انتخابات حرة ونزیهة 

  .ویؤكد على وجوب احترام القانون األساسي وتعدیالته وااللتزام بنصوصه
من القانون األساسي المعدل والتي ) 5(یؤكد المجلس التشریعي على االلتزام بنص المادة  - 2

م الحكم في فلسطین دیمقراطي نیابي یعتمد على التعددیة السیاسیة والحزبیة نظا"تنص على 
وینتخب فیه رئیس السلطة الوطنیة انتخابًا مباشرًا من قبل الشعب وتكون الحكومة فیه مسئولة 

، والنظام الدیمقراطي النیابي وفقًا للفقه الدستوري أن " أمام الرئیس والمجلس التشریعي الفلسطیني
شعب نفسه بواسطة ممثلیه في البرلمان وبالتالي البرلمان هو الذي یأتي بالحكومة، وقد یحكم ال

و ) 38(حدد القانون األساسي المعدل صالحیات رئیس السلطة الوطنیة حصرًا في المادتین 
  .ولم یجز ألي جهةٍ حق تفویضه بأي صالحیات إضافیة خالفًا لما نص علیه) 63(
لى التمسك بحق األغلبیة النیابیة وحكومتها وببرنامجها االنتخابي یؤكد المجلس التشریعي ع -3

تملك أغلبیة نیابیة في مجلس تشریعي    ومبادئها التي اختارها الشعب على أساسها، خصوصا وأنها
  .ال یمكن حله أو تعطیله وبالتالي أغلبیتها محصنة بالقانون

الرئیس الفلسطیني المنتهیة ( س یؤكد المجلس التشریعي على أن ما یقوم به محمود عبا - 4
م من إجراءات هي اغتصاب للسلطات عامة 8/1/2009بعد انتهاء والیته بتاریخ ) والیته

وللسلطة السیاسیة ومصادرة حق الشعب الفلسطیني فیها، وهذه مخالفات دستوریة وقانونیة 
لته جنائیًا تتعارض ومصلحة الشعب الفلسطیني وتستوجب اتخاذ اإلجراءات القانونیة ومساء

  .ومدنیًا عن تلك األعمال والتصرفات
من أعمال وتصرفات ) المنتهیة والیته( ما یقوم به رئیس السلطة المجلس التشریعي یعتبر  - 5

في الضفة الغربیة دون الحصول على ثقة المجلس التشریعي هي حكومة لتشكیل حكومةٍ جدیدةٍ 
ام الحكم وانتهاك فاضح ألحكام القانون مغتصبة للسلطة السیاسیة والتنفیذیة وتجاوز لنظ

األساسي ویعتبر كل شخصٍ یشارك في هذه الحكومة یكون قد ارتكب مخالفة دستوریة واإلصرار 
على هذه المخالفة یعتبر جریمة مركبة مستمرة تستوجب المساءلة القانونیة والمالحقة القضائیة 

  .والمحاكمة
" من القانون األساسي المعدل التي تنص على  )67(یؤكد المجلس التشریعي على المادة  - 6

بعد الحصول على الثقة بهم وقبل مباشرة أعمالهم یؤدي رئیس الوزراء وأعضاء حكومته أمام 
" من القانون األساسي) 35(رئیس السلطة الوطنیة الیمین الدستوریة المنصوص علیها في المادة 



50 
 

ال یجوز لرئیس "معدل والتي تنص على أنه من القانون األساسي ال) 4(بند ) 79(وعلى المادة 
الوزراء أو أي من الوزراء ممارسة مهام منصبة إال بعد الحصول علي الثقة من المجلس 

وبالتالي یجب على أي حكومة یتم تشكیلها أن تنال الثقة من المجلس التشریعي أوًال " التشریعي
تهي الوالیة، ویعتبر المجلس وقبل أداء القسم، وأن یكون القسم أمام رئیس شرعي غیر من

التشریعي أي حكومة یتم تشكیلها وتمارس العمل دون الثقة من المجلس التشریعي هي حكومة 
  .مغتصبة للسلطة السیاسیة والتنفیذیة ومخالفة للنظام الدستوري والقانون

ة برئاسة دول" الحادیة عشرة"یؤكد المجلس التشریعي على شرعیة حكومة الوحدة الوطنیة  - 7
من ) 3(بند ) 78(إسماعیل هنیة بصفتها حكومة تسییر أعمال وفقًا للمادة .رئیس الوزراء أ

من جمیع أعضاء % 97التشریعي بأكثر من  سالقانون األساسي المعدل والتي نالت ثقة المجل
  .المجلس التشریعي

یات وجوب استعادة الحكومة لألجهزة والمؤسسات والصالحیؤكد المجلس التشریعي على  - 8
التنفیذیة التابعة لها والمخولة دستوریًا بإدارتها مثل دیوان الرقابة المالیة واإلداریة، لجنة 
االنتخابات المركزیة، األمن والمعابر، سلطة النقد، اإلعالم، الخارجیة، صندوق االستثمار 

م القانون الخ، التي اتبعت لمكتب رئیس السلطة دون سند قانوني، ألن في ذلك إعماًال ألحكا...
ووقفًا للتجاوزات القانونیة وخدمًة لنجاح النظام السیاسي والحكومة في تسییر شئون الشعب 

 ً وتأكید مسئولیة الحكومة الكاملة عن إدارة   على منع إرباك األداء الحكومي الفلسطیني، ومساعدة
  .الحكومة وشئون المجتمع

وحدة الشعب الفلسطیني في الداخل مختلف األطراف إلى التمسك بیدعو المجلس التشریعي  - 9
والخارج واعتبار القیادات الفصائلیة والسیاسیة والجماهیریة في الداخل والخارج مكونًا أساسیًا من 

" وحدة الوطن ووحدة الشعب"مكونات البنیة السیاسیة واالجتماعیة الفلسطینیة، واعتماد قاعدة 
  .لتوصل إلیهأساسًا ألي وحدة وطنیة وبرنامج سیاسي وطني یتم ا

تقوم رئاسة المجلس التشریعي بخطوات عملیة لمخاطبة العالم والحكومات والبرلمانات  - 10 
العربیة واإلسالمیة والدولیة وبتوضیح الصورة لهم ومطالبتهم بالتعامل فقط مع الحكومة الشرعیة 

ة كحكومة إسماعیل هنیة وعدم التعامل مع أي حكومة غیر شرعی.برئاسة دولة رئیس الوزراء أ
  .   فیاض التي لم تنل الثقة من المجلس التشریعي الفلسطیني
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  )4/1ع.غ/ 1224(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م2/11/2009السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم اإلثنین الموافق 

  :االعتبارأخذًا بعین 
الكتـاب الموجهــة مـن األمانــة العامـة لمجلــس الـوزراء لرئاســة المجلـس التشــریعي بخصــوص  -

نائبـــًا عامـــًا للســـلطة الوطنیـــة  محمـــد أحمـــد حســـین عابـــد/ المصـــادقة علـــى تعیـــین المستشـــار
  .الفلسطینیة

  .من القانون األساسي المعدل) 107(أحكام المادة  -
  .لتشریعيأحكام النظام الداخلي للمجلس ا -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
نائبـــًا عامـــًا للســـلطة الوطنیـــة  محمـــد أحمـــد حســـین عابـــد/ المصـــادقة علـــى تعیـــین المستشـــار

  .الفلسطینیة
  

  )4/1ع.غ/ 1233(قرار رقم 
فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 

  .م13/1/2010المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق  التاسع
  :أخذًا بعین االعتبار

خطــاب األمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء الموجــه إلــى رئــیس المجلــس التشــریعي بخصــوص  -
  .المصادقة على أعضاء مجلس أمناء هیئة الزكاة

  .أحكام النظام الداخلي -
  .ضاء المجلس باألغلبیة المطلقةموافقة األخوات واإلخوة أع -
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  : یقــرر
  -:المصادقة على أعضاء مجلس أمناء هیئة الزكاة وهم :أوالً 
  االسم  م  االسم  م
  .صالح حسین سلیمان الرقب. د  -2  .د مازن إسماعیل مصباح هنیة.أ   -1
  . محمد حسن رباح بخیت. د  -4  .نسیم شحدة إسماعیل یاسین. د  -3
  .علي عودة سعد الغفري. د  -6  .راهیم السویركيشحادة سعید إب. د  -5
  .حازم درویش هاشم السراج. د  -8  .عالء الدین عادل محمد الرفاتي. د  -7
  .ماجد محمد عبد السالم الفرا. د  -10  .ماهر حامد محمد الحولي. د  -9

  .ناهض منیر محمد الریس/ المستشار  -12  .نزار عطا اهللا عبد اهللا العمصي. م  -11
عبـــــــد العزیـــــــز یـــــــونس عبـــــــد العزیـــــــز . أ  -14  .عبد القادر عبد الحمید الرقب. أ  -13

  .الخالدي
      .خیري حافظ األغا. د  -15
  

  .یتم مخاطبة مجلس الوزراء بهذا القرار ونشره في الجریدة الرسمیة حسب األصول :ثانیاً 
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  حول المراسیمقرارات : ثالثاً 
  

  الرئاسیة بقانون 
  

  قراراً ) 11(
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  قرارات حول المراسیم الرئاسیة بقانون: ثالثًا 
  :وعددها احد عشر قرارًا وهي 

  

  )1034/5/1(قرار رقم 
فـي جلسـته الخامسـة المنعقـدة  الفتـرة األولـي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م4/5/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

لسـنة  () توصیات تقریر لجنة الداخلیة واألمن واللجنة القانونیة حول إقرار قرار بقـانون رقـم -
  .األمن ىفراد قو أن اقتراع الشرطة و أم بش2006

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

 م بشــأن اقتــراع أفــراد الشــرطة وقــوي األمــن الصــادر عــن2006لســنة ) 1(إقــرار قــرار بقــانون رقــم 
  .رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  

  )1035/5/1(قرار رقم 
فـي جلسـته الخامسـة المنعقـدة  الفتـرة األولـي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م4/5/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

م بشـأن تعـدیل قـانون  206لسـنة ) 2(بقـانون رقـم توصیات تقریر اللجنة القانونیة بشان قـرار -
  .م2002لسنة ) 1(لسلطة القضائیة رقم

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

لسـنة ) 1(بشـان تعـدیل قـانون السـلطة القضـائیة رقـم  2006لسنة ) 2(عدم إقرار القرار بقانون رقم 
  .الوطنیة الفلسطینیة ةالصادر عن رئیس السلط 2002
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  )1036/5/1(قرار رقم 

  

فـي جلسـته الخامسـة المنعقـدة  الفتـرة األولـي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني
  .م4/5/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
م 2006ة لســن) 3(توصــیات  تقریــر اللجنتــین االقتصــادیة القانونیــة بشــان قــرار بقــانون رقــم  -

  .م1964لسنة ) 12(بشأن تعدیل قانون الشركات رقم 
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
ـــم  ـــانون رق ـــم  2006لســـنة ) 3(عـــدم إقـــرار القـــرار بق ـــانون الشـــركات رق لســـنة ) 12(بشـــأن تعـــدیل ق

  .الوطنیة الفلسطینیة ةم الصادر عن رئیس السلط1994

  )1037/5/1(قرار رقم 
في جلسته الخامسة المنعقـدة الفترة األولي  –في دورته األولي  یعي الفلسطیني المجلس التشر 

  .م4/5/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

بشـأن  2006لسـنة () توصیات تقریر اللجنتین االقتصادیة القانونیة بشان قرار بقـانون رقـم  -
  .یم قطاع االتصاالتالهیئة الفلسطینیة لتنظ

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

بشــأن الهیئــة الفلســطینیة لتنظــیم قطــاع االتصــاالت  2006لســنة () عــدم إقــرار القــرار بقــانون رقــم 
  .الوطنیة الفلسطینیة ةالصادر عن رئیس السلط

  )1102/1/3(قرار رقم 
رة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع الفتـ–فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م26/3/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
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  :أخذًا بعین االعتبار
م بشـأن قـانون معـدل لقـانون 2006لسـنة ) 8(تقریر اللجنة القانونیة بشـأن قـرار بقـانون رقـم  -

  .اإلجراءات الجزائیة
  .قانون األساسي المعدلال) 43(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
م بشــأن قـانون معــدل 2006لسـنة ) 8(قبـول توصـیة اللجنــة القانونیـة بعــدم إقـرار القــرار بقـانون رقــم 

  .م15/2/2006لقانون اإلجراءات الجزائیة الصادر بتاریخ 

  )1103/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة لفلسـطیني المجلـس التشـریعي ا

  .م26/3/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

م بشـأن قـانون معـدل ألحكـام 2006لسـنة ) 9(تقریر اللجنة القانونیة بشأن قرار بقانون رقـم  -
  .ول المحاكمات المدنیة والتجاریةفي قانون أص

  .القانون األساسي المعدل) 43(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
م بشــأن قـانون معــدل 2006لسـنة ) 9(قبـول توصـیة اللجنــة القانونیـة بعــدم إقـرار القــرار بقـانون رقــم 

  .م16/2/2006والتجاریة الصادر بتاریخ  ألحكام قانون أصول المحاكمات المدنیة

  )1104/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م26/3/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

م بشـأن قـانون معـدل ألحكـام 2006لسـنة ) 5(نیة بشأن قرار بقانون رقـم تقریر اللجنة القانو  -
  .م2001في قانون تشكیل المحاكم النظامیة لسنة 
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  .القانون األساسي المعدل) 43(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
م بشــأن قـانون معــدل 2006لسـنة ) 5(انون رقــم قبـول توصـیة اللجنــة القانونیـة بعــدم إقـرار القــرار بقـ

  .م16/2/2006م الصادر بتاریخ 2001ألحكام قانون تشكیل المحاكم النظامیة لسنة 

  )1105/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م26/3/2008یوم األربعاء الموافق  الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة
  :أخذًا بعین االعتبار

م بشـــأن قـــانون محكمـــة 2006لســـنة ) 7(تقریـــر اللجنـــة القانونیـــة بشـــأن قـــرار بقـــانون رقـــم  -
  .الجنایات الكبرى

  .القانون األساسي المعدل) 43(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -

  : یقــرر
م بشـأن قـانون محكمـة 2006لسـنة ) 7(توصیة اللجنة القانونیة بعدم إقـرار القـرار بقـانون رقـم قبول 

  .م15/2/2006الجنایات الكبرى الصادر بتاریخ 

  )1101/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م26/3/2008رام اهللا وغزة یوم األربعاء الثاني المنعقدة في مدینتي 
  :أخذًا بعین االعتبار

أحمـــد بحــر رئـــیس المجلـــس التشــریعي باإلنابـــة حــول المراســـیم والقـــرارات . د/ توضــیح األخ -
ـــــس التشـــــریعي الرئاســـــیة الواجـــــب عرضـــــها علـــــى  ـــــاریخ المجل ـــــرة مـــــن ت والصـــــادرة خـــــالل الفت

  .تشریعيالمجلس الم وحتى تاریخه ولم تعرض على 7/11/2007
  .من القانون األساسي المعدل) 43(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -



59 
 

  : یقــرر
ولـم تعـرض حسـب المجلـس التشـریعي عدم إقرار المراسیم والقرارات الرئاسیة الواجب عرضها على 

  . قوتها القانونیةم وحتى تاریخه، وزوال كامل 7/11/2007األصول والصادرة من تاریخ 

  )1161/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة  المجلـس التشـریعي الفلسـطیني

  .م2/7/2008الحادي عشر المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

التشــریعي باإلنابـــة حــول المراســـیم والقـــرارات  أحمـــد بحــر رئـــیس المجلـــس. د/ توضــیح األخ -
ـــــس التشـــــریعي الرئاســـــیة الواجـــــب عرضـــــها علـــــى  ـــــاریخ المجل ـــــرة مـــــن ت والصـــــادرة خـــــالل الفت

  .المجلس التشریعيم وحتى تاریخه ولم تعرض على 26/3/2008
  .من القانون األساسي المعدل) 43(أحكام المادة  -
  .جماعموافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإل -

  : یقــرر
ولم تعرض حسب المجلس التشریعي عدم إقرار المراسیم والقرارات الرئاسیة الواجب عرضها على 

  .م وحتى تاریخه، وزوال كامل قوتها القانونیة26/3/2008األصول والصادرة من تاریخ 
  

  )1171/1/3(قرار رقم 
فـي جلسـته األولـى االجتمـاع   الفتـرة الثانیـة –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م8/9/2008الموافق  االثنیناألول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم 
  :أخذًا بعین االعتبار

أحمـــد بحــر رئـــیس المجلـــس التشــریعي باإلنابـــة حــول المراســـیم والقـــرارات . د/ توضــیح األخ -
تــرة الســابقة مــن تــاریخ والصــادرة خــالل الفالمجلــس التشــریعي الرئاســیة الواجــب عرضــها علــى 

  .المجلس التشریعيم وحتى تاریخه ولم تعرض على 3/7/2008
  .من القانون األساسي المعدل) 43(أحكام المادة  -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
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  : یقــرر
حسـب  ولـم تعـرضالمجلـس التشـریعي عدم إقرار المراسیم والقرارات الرئاسیة الواجب عرضها على 

  . م وحتى تاریخه، وزوال كامل قوتها القانونیة3/7/2008األصول والصادرة من تاریخ 
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قرارات في الشأن : رابعاً 
   السیاسي

 -   قرار) 21( قرارات سیاسیة عامة.  
 -   قرارات ) 5( قرارات حول القدس.  
 -   قرارات) 4( سريقرارات خاصة باأل.  
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   - اً قرار ونعشرواحد و )21( ي العامفي الشأن السیاس 
  - :وھي
  
  

فـي جلسـته الرابعـة المنعقـدة الفتـرة األولـي  –فـي دورتـه األولـي  المجلس التشریعي الفلسـطیني 
  .م19/4/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
ألوروبــي بقطــع المســاعدات عــن توصــیات تقریــر  اللجنــة السیاســیة حــول القــرار األمریكــي ا -

  .الشعب الفلسطیني
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
  .إعادة التقریر إلى اللجنة السیاسیة إلعادة دراسته ومن ثم تقدیمه للمجلس في الجلسة القادمة

  

  )1033/5/1(قرار رقم 
سـته الخامسـة المنعقـدة فـي جل الفتـرة األولـي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م3/5/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  توصیات تقریر لجنة تقصي الحقائق -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر

  .تحریم االعتقال السیاسي: أوالً 

ــاً  تعلقــة بالقضــایا باعتبــار أن هــذه االتفاقــات لــم عــدم الثقــة باالتفاقــات الدولیــة واإلســرائیلیة الم: ثانی
تـــرم مـــن قبـــل اإلســـرائیلیین، وأن الضـــمانات الدولیـــة لـــم تكـــن ملزمـــة لهـــا وعـــدم عقـــد أي اتفاقـــات  َ تُح

  .شفویة في المستقبل

تحمیل مسؤولیة ما جرى في سجن أریحا لألطراف الدولیة المشـتركة فـي التفاهمـات وتحدیـدًا : ثالثاً 
  .بریطانیا وأمریكا
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  .احترام قرارات المحاكم الفلسطینیة وتنفیذها تحت كل الظروف: رابعاً 

مطالبــة المجتمــع الــدولي إطــالق ســراح المعتقلــین واعتبــار أي محاكمــة لهــم غیــر شــرعیة : خامســاً 
  .وغیر قانونیة

رهـاب دولـة مـنظم نفـذتها قـوات االحـتالل متجــاوزة : سادسـاً  ٕ اعتبـار مـا جـرى بمثابـة جریمـة حـرب وا
  .یق والتفاهماتكل المواث

  .صیاغة بروتوكول دولي من برلمانات  العالم للحصول على ضمانات حصانة برلمانیة: سابعاً 

ْ تمـت محاكمتـه فـي محــاكم : ثامنـاً  ـن َ التركیـز علـى اتفاقیـة القــاهرة التـي تـنص علـى عـدم محاكمــة م
  .فلسطینیة

وعـدم توجیـه االتهامـات  مودهتوجیه التحیة والتقدیر ألفراد األمن الـوطني وشـكرهم علـى جهـ: تاسعاً 
  .لهم

  .باعتباره جریمة حرب يرفع  الموضوع أمام محكمة الها: عاشراً 

  
  )1044/6/1(قرار رقم 

فـي جلسـته السادسـة المنعقـدة  الفتـرة األولـي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني
  .م1/6/2006الموافق  الخمیسفي مدینتي رام اهللا وغزة یوم 

  :ین االعتبارأخذًا بع
  .قرار مجلس النواب األمریكي الخاص بمكافحة ما یسمیه اإلرهاب الفلسطیني-
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
إحالة موضوع قرار مجلس النواب األمریكي الخاص بمكافحة ما یسمیه اإلرهاب الفلسطیني إلى 

  .وع، وتقدیمه للمجلس في الجلسة القادمةاللجنة السیاسیة إلعداد تقریرها وتوصیاتها حول الموض
  

  )1045/6/1(قرار رقم 
فـي جلسـته السادسـة المنعقـدة  الفتـرة األولـي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني
  .م1/6/2006الموافق  الخمیس في مدینتي رام اهللا وغزة یوم
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  :أخذًا بعین االعتبار
  وضع السیاسي الراهناستكمال تقریر اللجنة السیاسیة حول ال -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر

  .تقریر اللجنة السیاسیة حول الوضع السیاسي الراهن عدم إقرار

  )1049/6/1(قرار رقم 
المنعقـدة  بعةفـي جلسـته السـاالفترة األولـي  –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م14/6/2006عاء الموافق في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األرب
  :أخذًا بعین االعتبار

  .والمصادر الطبیعي حول ملف الغاز الطبیعي في غزة ةتوصیات تقریر لجنة الطاق -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
الطلــب إلــى الســلطة التنفیذیــة ومجلــس الــوزراء عــدم التوقیــع علــى أیــة اتفاقیــات جدیــدة فیمــا یخــص 

لطبیعــــي، وبخاصــــة الخطــــة التطویریــــة إال بعــــد عرضــــها علــــى المجلــــس التشــــریعي ملــــف الغــــاز ا
قرارها ٕ   .لمناقشتها وا

  )1052/6/1(قرار رقم 
فـي جلسـته السادسـة المنعقـدة الفتـرة األولـي  –في دورته األولي المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م15/6/2006الموافق لخمیس في مدینتي رام اهللا وغزة یوم ا

  :العتبارأخذًا بعین ا
  انضمام نجمة داوود الحمراء إلى المنظمة الدولیة للهالل األحمر الصلیب األحمر -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
تكلیـــف الوفــــد الفلســـطیني المشــــارك فـــي المــــؤتمر المنعقـــد فــــي جنیـــف بتقــــدیم مـــذكرة تفضــــح : أوالً 

إلســرائیلي بحــق اإلنســان الفلســطیني شــهیدًا  انتهاكــات نجمــة داوود الحمــراء، وممارســات االحــتالل ا
، وذلك بالتنسیق مع الدول العربیة والشقیقة والصدیقة   .وأسیرًا ومریضًا وجریحًا
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المطالبــة بــرفض طلــب عضــویة نجمــة داوود الحمــراء إلــى المنظمــة الدولیــة للهــالل األحمــر : ثانیــاً 
  .والصلیب األحمر، وسحب التوقیع الفلسطیني على االتفاقیة

تكلیــــف لجنــــة القضــــایا االجتماعیــــة باســــتدعاء رئــــیس جمعیــــة الهــــالل األحمــــر الفلســــطیني : لثــــاً ثا
والموقعین على البروتوكول ومذكرة التفاهم لالطـالع علـى خلفیـة التوقیـع علـى هـذه المـذكرة وأسـبابه 

  .ونتائجه 
  

  )1054/8/1(قرار رقم 
المنعقــدة  الثامنــةفـي جلســته  لــيالفتــرة األو  –فــي دورتـه األولــي  المجلـس التشــریعي الفلســطیني

  .م19/7/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .توصیات تقریر لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان حول جرائم االحتالل في قطاع غزة -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
ـــة الرقابـــة وحقـــ وق اإلنســـان إلعـــادة صـــیاغته واســـتكماله مـــع األخـــذ بعـــین إعـــادة التقریـــر إلـــى لجن

االعتبــار مالحظــات واقتراحــات األخــوات واألخــوة األعضــاء، وعرضــه علــى المجلــس فــي الجلســة 
  .القادمة

  

  )1/ع.غ1056/1(قرار رقم 
في جلسته األولى المنعقدة في -عادیة  األولي الفي دورته غیر  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م9/8/2006اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق مدینتي رام 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .الظروف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي تشهدها السلطة الوطنیة الفلسطینیة -
ــــس التشــــریعي الفلســــطیني األخ - ــــیس المجل ــــك واإلخــــوة أعضــــاء .د/ اختطــــاف رئ ــــز دوی عزی

  .المجلس
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
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  : یقــرر

ــــس التشــــریعي األخ: أوالً  ــــك واإلخــــوة أعضــــاء .د/ إدانــــة جریمــــة اختطــــاف رئــــیس المجل عزیــــز دوی
  .المجلس

والســلطة التنفیذیــة لتشــكیل لجنــة دولیــة مــن برلمــانیین المجلــس التشــریعي العمــل مــن خــالل  :ثانیــاً 
  .وحقوقیین وأكادیمیین للدفاع عن النواب المختطفین

ي لالجتمــاع مــع البرلمــان العربــي واألوروبــي، والبحــث جــدیًا فــي إمكانیــة تشــكیل وفــد برلمــان :ثالثــاً 
  .الذهاب إلى محكمة الجنایات الدولیة

  .جنیف الرابعة أساسًا للتحرك والعمل في موضوع األسرى الفلسطینیین ةاعتبار اتفاقی :رابعاً 

  .الطلب من الرئاسة والحكومة التطبیق الفوري لوثیقة الوفاق الوطني :خامساً 

  .م یوم تضامن مع األسرى والنواب المختطفین12/8/2006اعتبار یوم السبت الموافق  :سادساً 
  

  )1/ع.غ1070/2(قرار رقم 
في جلسته الثانیة المنعقدة في  -في دورته غیر العادیة  األولي المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م30/8/2006 مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق
  .:ن االعتبارأخذًا بعی

  .الوضع السیاسي الراهن -
 .الحكومي للشهر السادس على التوالي عتأخر دفع رواتب موظفي القطا -

دعوة نقابة الموظفین العمومیین إلى اإلضراب المفتوح عن العمل في المؤسسات الحكومیـة  -
ً من یوم السبت   .م2/9/2006ابتداء

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

  .الوفاق الوطني ةتفعیل دور المجلس التشریعي في تشكیل حكومة وحدة وطنیة تطبیقًا لوثیق :أوال

ــاً  تحمیــل المســؤولیة عــن الحصــار المفــروض علــى الشــعب الفلســطیني واألزمــة المالیــة التــي  :ثانی
اإلســرائیلي التــي تحتجــز أمــوال الشــعب الفلســطیني وتــرفض اإلفــراج عنهــا  ویواجههــا لحكومــة العــد
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ون وجــه حــق، وكــذلك لــإلدارة األمریكیــة التــي تســاند العــدو المحتــل، وللمجتمــع الــدولي الصــامت د
  .على جرائمه واعتداءاته

یؤید المجلس التشریعي مطالب العـاملین والمـوظفین، ویؤكـد علـى حقهـم فـي اإلضـراب الـذي  :ثالثاً 
القطـــاع  يبعمالنــا ومـــوظفكفلــه القـــانون األساســي، وثقتنـــا بمدرســینا وبالعـــاملین بالقطــاع الصـــحي و 

  .العام كافة عالیة جداً 

معهـم، بهـدف إیجـاد السـبل  عالدعوة لعقـد لقـاء تحـاوري مـع ممثلـي النقابـات لتـدارس األوضـا :رابعاً 
  .والحلول الكفیلة بالخروج من الوضع الراهن

  .الطلب إلى الحكومة االجتماع مع ممثلي القطاعات المختلفة لتدارس األوضاع معهم :خامساً 

الشــــعب  ةاألخ رئــــیس الســــلطة الوطنیــــة الفلســــطینیة لمخاطبــــ المجلــــس التشــــریعيیــــدعو  :سادســــاً 
  .الفلسطیني عبر المجلس التشریعي

ـــدیم تقریـــر حـــول خطـــة الحكومـــة لمواجهـــة األوضـــاع  :ســـابعاً  ـــى األخ رئـــیس الـــوزراء لتق الطلـــب إل
  .الحالیة وأعمالها، وذلك في جلسة خاصة بعد أسبوع من تاریخه

ــــاً  ــــس التشــــریعيیناشــــد  :ثامن ــــي القطــــاع الصــــحي اســــتثناء  المجل الحــــاالت الطارئــــة -العــــاملین ف
  .من اإلضراب، باعتباره واجبًا أخالقیًا وقانونیاً  -والمستعجلة وتطعیم األطفال

وضــع خطــة طــوارئ وطنیــة بمشــاركة األطــراف المعنیــة كافــة لموجهــة الحصــار المفــروض  :تاســعاً 
  .على الشعب الفلسطیني

  
  )1/ع/غ1071/2(م قرار رق

فــي جلسـته الثانیـة المنعقــدة -فـي دورتـه غیــر العادیـة  األولـي  المجلـس التشـریعي الفلســطیني 
  .م31/8/2006 في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق

  :أخذًا بعین االعتبار
  .توصیات تقریر لجنة الشهداء واألسرى والجرحى حول وضع النواب والوزراء المختطفین -
 .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
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  : یقــرر

استمرار العمل على كل المسـتویات مـن أجـل إطـالق سـراح المختطفـین مـن النـواب والـوزراء،  :أوالً 
  .ورؤساء وأعضاء المجالس المحلیة والبلدیة

التأكیــد علــى أن عملیــة االختطــاف لهــا بعــدُ سیاســي، وتــدلل علــى التــدخل الســافر فــي حــق  :ثانیــاً 
الفلســـطیني فـــي تقریـــر مصـــیره عبـــر ممارســـته لحقـــه فـــي انتخابـــه لممثلیـــه، وأن ال شـــرعیة الشـــعب 

  .لالحتالل في محاكمة منتخبي الشعب الفلسطیني

ـــاً  ـــة الفلســـطینیة، بانتظـــام اجتماعاتهـــا، وتكثیـــف  :ثالث اســـتمرار عمـــل المؤسســـة التشـــریعیة والتنفیذی
  .والت االحتالل لتعطیل عملهاعملها من مختلف الكتل البرلمانیة، وذلك ردًا على محا

مـــع المؤسســـات الحقوقیـــة الدولیــة المعنیـــة بالـــدفاع عـــن حقـــوق  فمتابعـــة موضــوع االختطـــا :رابعـــاً 
  .اإلنسان إلیجاد اآللیات للتنسیق في هذا المجال

توجیـــه دعـــوة لوفـــود برلمانیـــة عربیـــة العتصـــامٍ أمـــام مقـــر الجامعـــة العربیـــة، تضـــامنًا مـــع  :خامســـاً 
  .النواب والوزراء الفلسطینیینالمختطفین من 

  

  )2/ع.غ1087/1(قرار رقم 
ـ االجتمــاع فــي دورتــه غیـر العادیــة الثانیـة فــي جلســته األولـى المجلـس التشــریعي الفلسـطیني 

-23-22الخامس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة أیام الثالثاء واألربعاء والخمـیس الموافـق 
  .م24/1/2008

  :أخذًا بعین االعتبار
  .تقریر اللجنة السیاسیة عن الوضع الراهن بعد مؤتمر أنابولس -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
  :قبول تقریر اللجنة السیاسیة عن الوضع الراهن بعد مؤتمر أنابولس بالتعدیالت المقترحة وهي

لمــؤتمر، نتــائج مــؤتمر أنــابولس، ویــرفض خطــاب بــوش فــي هــذا ا المجلــس التشــریعيیــرفض  :أوالً 
  .ویعتبر ذلك كارثة على مستقبل القضیة الفلسطینیة



70 
 

الـدول العربیـة واإلسـالمیة للوقـوف فـي وجـه الضـغوطات األمریكیـة  المجلس التشـریعيیدعو  :ثانیاً 
  .الصهیونیة الهادفة لتصفیة القضیة الفلسطینیة، والسیما قضیة الالجئین

ــمَّ التوافـق علیهـا فـي وثیقــة علــى الثوابـت الوطنیـ المجلـس التشـریعيیؤكـد  :ثالثـاً  ة الفلسـطینیة التـي تَ
تمَّ بموجبها   :الوفاق الوطني الفلسطیني والتي َ

  .عدم االعتراف بشرعیة االحتالل، وأن الحقوق ال تسقط بالتقادم .1

  .عاصمتها القدس 67القبول بدولة فلسطینیة كاملة السیادة على حدود  .2

دوا منهــا التأكیـد علـى حـق الالجئـین الفلسـطینیین فـي العــ .3 شـرِّ ودة إلـى دیـارهم وبیـوتهم التـي ُ
  .في فلسطین

  . اإلفراج عن األسرى الفلسطینیین كافة من سجون االحتالل الصهیوني .4

إعــــادة صــــیاغة منظمــــة التحریــــر الفلســــطینیة بطریقــــة دیمقراطیــــة؛ بحیــــث تشــــمل األطــــر  .5
  .واألطیاف الفلسطینیة كافة، ویتم التوافق على میثاقها وبرنامجها السیاسي

علــى ضــرورة العــودة إلــى طاولــة الحــوار الــوطني الفلســطیني علــى  المجلــس التشــریعيیؤكــد  :رابعــاً 
  :أساس من المعاییر الوطنیة التالیة

احتــرام الشــرعیات كافــة بمــا فــي ذلــك شــرعیة الــرئیس وشــرعیة المجلــس التشــریعي واحتــرام  .1
  .األغلبیة

 .احترام نصوص القانون األساسي .2

 .واتفاق وثیقة الوفاق الوطني واتفاق مكةالتمسك باتفاق القاهرة  .3

 .وحدة األراضي الفلسطینیة في الضفة والقطاع .4

 .رفض االستقواء بالقوى الخارجیة .5

 .اعتماد الحوار وسیلة وحیدة لحل القضایا ورفض استخدام وسائل العنف .6

فــي الوقــت الــذي یؤكــد فیــه المجلــس التشــریعي علــى أن حكومــة الوحــدة الوطنیــة برئاســة  .7
إســــماعیل هنیــــة هــــي حكومــــة تســــییر األعمــــال الشــــرعیة الوحیــــدة والدســــتوریة فــــإن / األخ

  .  یدعو إلى إنهاء ظاهرة حكومة فیاض الالشرعیة المجلس التشریعي



71 
 

حكومـة تسـییر األعمـال برئاسـة -تشكیل حكومة وحـدة وطنیـة بـدیًال عـن الحكومـة المقالـة  .8
ى وقـف الحمـالت اإلعالمیـة إلـ المجلـس التشـریعيیـدعو  :خامسـاً  -إسماعیل هنیـة/ األخ

بین األطراف الفلسطینیة، ووقف حمـالت االعتقـال السیاسـي توطئـة للحـوار الـوطني غیـر 
  .المشروط

رئــیس الســلطة الوطنیــة إلــى وقــف التنســیق األمنــي مــع العــدو  المجلــس التشــریعيیــدعو  :سادســاً 
لصــهیونیة ضــد قطــاع الصــهیوني، ووقــف اللقــاءات التفاوضــیة التــي تــؤدي إلــى المجــازر والجــرائم ا

  .غزة

إلــى تشــكیل لجنــة اتصــاالت سیاســیة مــن أجــل ممارســة الضــغط  المجلــس التشــریعيیــدعو  :ســابعاً 
ــًا لفــك الحصــار عــن قطــاع غــزة وفضــح الممارســات اإلجرامیــة  علــى الجهــات المعنیــة عربیــًا ودولی

  .الصهیونیة

تبــــاره معبــــرًا مصــــریًا الحكومــــة المصــــریة لفــــتح معبــــر رفــــح باع المجلــــس التشــــریعيیــــدعو  :ثامنــــاً 
  .فلسطینیًا خالصًا ال عالقة للعدو الصهیوني به

إلــى تشــكیل لجنــة قانونیــة لمحاســبة المســئولین عــن قطــع رواتــب  المجلــس التشــریعيیــدعو  :تاســعاً 
ألــف موظــف فــي قطــاع غــزة، وحرمــان قطــاع غــزة مــن المســتحقات المالیــة التــي تصــل  40حــوالي 

  .ین الوضع اإلنساني والوضع السیاسي في قطاع غزةإلیهم من الدول العربیة والفصل ب

إلـى مضـاعفة الجهـود مـن أجـل الكشـف عـن شـبكة العمـالء التـي  المجلس التشریعيیدعو  :عاشراً 
تزعــزع األمــن الــداخلي فــي قطــاع غــزة أو التــي تشــارك االحــتالل عملیــات االقتحامــات مــن القــوات 

  .الخاصة

ة الشــرعیة بتخصــیص مبــالغَ راتبــةٍ لــدعم العمــال الحكومــ المجلــس التشــریعيیطالــب  :حــادي عشــر
  .شهریًا لمدة ستة أشهر على األقل، وكذلك دعم صمود المتضررین من االجتیاحات الصهیونیة

یـدعو المجلــس التشــریعي لتشــكیل لجـان شــعبیة مختصــة فـي كــل المجــاالت لمواجهــة  :ثــاني عشــر
  .ة الشعبیة الرئیسیةالحصار على قطاع غزة بكل أشكاله وربط هذه اللجان باللجن
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  )1111/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م9/4/2008الثالث المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

مـــن النظـــام ) 3(البنـــد ) 20(وفـــق أحكـــام المـــادة باإلنابـــة المجلـــس التشـــریعي طلـــب رئـــیس  -
  .الداخلي إلدراج تقریر اللجنة البرلمانیة المشكلة لفك الحصار على جدول أعمال الجلسة

  .تقریر اللجنة البرلمانیة المشكلة لفك الحصار-
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ة لفك الحصـار حـول سـبل فـك الحصـار عـن الشـعب قبول توصیات تقریر اللجنة البرلمانیة المشكل

  -:الفلسطیني مع التعدیالت باإلجماع وهي

یحمـــل المجلـــس التشـــریعي االحـــتالل الصـــهیوني المســـئولیة الكاملـــة واألولـــى لجریمـــة حصـــاره  -1
لشـعبنا الفلسـطیني خاصـة فـي قطـاع غـزة ومـا یترتـب علـى هـذه الجریمـة مـن حـق إنسـاني وقـانوني 

ه مقومــات الحیــاة اإلنســـانیة عــن شــعبنا كــالمواد األساســیة والغذائیــة واألدویـــة وقضــائي نتیجــة منعــ
  .والوقود

المســئولیة المباشــرة عــن " غیــر الشــرعیة"یحمــل المجلــس التشــریعي مــا یســمى حكومــة رام اهللا  -2
معانــاة شــعبنا وزیــادة الضــغط علیــه بهــذا الحصــار وخصوصــًا فیمــا یتعلــق بــالوقود حیــث أن قــرار 

لـــیص كمیـــات الوقـــود جـــاء بالتنســـیق مـــع مـــا یســـمى بهـــذه الحكومـــة فـــي رام اهللا وذلـــك االحـــتالل تق
  .بشهادة شركات الوقود نفسها

یحمـل المجلـس التشـریعي الجـارة الشـقیقة مصـر وحكومتهـا المسـئولیة المباشـرة لتلكئهـا فـي فـتح  -3
ً للمســـافرین أو للبضـــائع خاصـــة وأن هـــذا المعبـــ ر فلســـطیني معبـــر رفـــح وتنظـــیم الحركـــة فیـــه ســـواء

  .مصري وال یوجد ما یمنع مطلقًا من فتحه

علـــى الحكومـــة الفلســـطینیة الشـــرعیة أن تقـــوم بمزیـــد مـــن الخطـــوات والوســـائل المهمـــة والفعالـــة  -4
  .سیاسیا ومیدانیا لتخفیف معاناة الشعب الفلسطیني ورفع الحصار عنه
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فــي فلســطین للقیــام بفعالیــات یــدعو المجلــس التشــریعي المنظمــات األهلیــة اإلنســانیة والحقوقیــة  -5
میدانیـــة إعالمیـــة وجماهیریـــة لبیـــان اثـــر هـــذا الحصـــار علـــى شـــرائح المجتمـــع المختلفـــة واألضـــرار 

  .الكبیرة المترتبة علیه

یــدعو المجلــس التشــریعي البرلمانــات العربیــة للضــغط علــى حكوماتهــا مــن أجــل اتخــاذ مــا یلــزم  -6
  .ع غزة منطقة منكوبة وسرعة فك الحصار عنهلتنفیذ قرارات الجامعة العربیة باعتبار قطا

یـــدعو المجلــــس التشـــریعي البرلمانــــات األوروبیــــة إلـــى الــــدفاع عــــن الشـــعارات والمبــــادئ التــــي   -7
تطلقهــا دائمــًا حــول حقــوق اإلنســان والدیمقراطیــة والــدفاع عــن حقــوق شــعبنا فــي الحیــاة خاصــة فــي 

  .حصار عنهقطاع غزة وللضغط على حكومات بالدها للعمل على فك ال

یــدعو المجلــس التشــریعي الشــعوب العربیــة واإلســالمیة لمواصــلة الفعالیــات الرافضــة للصــمت  -8
العربــي المـــذل والـــذي أدى إلـــى هــذه الجـــرأة الصـــهیونیة علـــى شــعبنا وانفـــراده بنـــا مســـتقویًا بصـــمت 

  .العرب وتأیید الغرب وأمریكا المجرمة على وجه الخصوص

المفاوضـین الفلسـطینیین لوقـف جمیـع أشـكال المفاوضـات مـع  یـدعو المجلـس التشـریعي جمیـع -9
الكیــــان الصــــهیوني حیــــث یعتبرهـــــا المجلــــس خروجــــًا عــــن الصـــــف الــــوطني وترســــیخا لالحـــــتالل 

  .واالنقسام

یقـــوم المجلـــس التشـــریعي بمتابعـــة تـــداعیات الحصـــار ووضـــع جمیـــع البرلمانـــات والحكومـــات  -10
ـــة فـــي صـــورة الحا ـــة التـــي یعیشـــها المـــواطن الفلســـطیني فـــي ظـــل هـــذا العربیـــة واإلســـالمیة والدولی ل

  .الحصار الظالم
  

  )1135/1/3(قرار رقم 
 االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م13/5/2008السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .الذكرى الستون لنكبة فلسطین -
  .عبد الفتاح دخان رئیس لجنة شؤون الالجئین بالمجلس/ كلمة األخ النائب -
  .مداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر

عبــد الفتــاح حســن دخــان رئــیس لجنــة شــؤون الالجئــین بــالمجلس / اعتبــار كلمــة األخ النائــب :أوالً 
  .لتشریعي الفلسطینيالمجلس اوثیقة من وثائق 

  :لتكون كالتاليالمجلس األخوات واإلخوة أعضاء  إقرار توصیات: ثانیاً 

  :في المجال السیاسي العام) أ( 

أرض فلســــطین أرض وقــــف إســــالمي علــــى أجیــــال المســــلمین إلــــى یــــوم القیامــــة، وأرض  .1
  .الوقف ال یسري علیها قانون التقادم

الحــرب العالمیــة األولــى ومــا ترتــب علــى اعتبــار وجــود بریطانیــا علــى أرض فلســطین منــذ  .2
ـــة  الظالمـــة ومـــا تبعهـــا مـــن اتفاقیـــات هـــو احـــتالًال لفلســـطین ولـــیس " ســـایكس بیكـــو"اتفاقی
 . انتداباً 

تتحمــل بریطانیــا منــذ احتاللهــا أرض فلســطین مســئولیة كــل مــا قــام علــى أرض فلســطین  .3
یرٍ للفلســـــطینیین وتبعاتـــــه مـــــن جـــــرائمٍ ومـــــذابحٍ ومجـــــازرٍ وتقتیـــــلٍ وتهجیـــــرٍ وتشـــــریدٍ وتـــــدم

نســانیٌة وأخالقیــٌة شــاركت فیهــا،  ٕ وممتلكــاتهم، وهــذه المســئولیة تاریخیــٌة وسیاســیٌة وقانونیــٌة وا
  .       ویتوجب علیها إزالة تبعات هذه المسئولیة

د  .4 ّ ــر وشــر ــل وهجّ ٌ قــام علــى اغتصــاب أرض فلســطین وقتّ ٌ إجرامــي إســرائیل كیــانٌ صــهیوني
ین، ویتحمــل كامــل المسـئولیة اإلنســانیة واألخالقیــة شـعبها، وبــذلك فهـي كیــانٌ احتــل فلسـط

والقانونیة عن مأسـاة الشـعب الفلسـطیني وعـن الجـرائم والحـروب التـي ارتكبهـا بحـق أبنائـه 
دٍ والجئٍ ونازحٍ  ٌ   .وراح ضحیتَها مئاتُ اآلالف منهم ما بین شهیدٍ وجریحٍ وأسیرٍ ومشر

دســٌة فــي المقــام األول ومعالجتهــا عــدم االعتــراف بإســرائیل، وأن قضــیة فلســطین دینیــٌة مق .5
  .تكون على أساسٍ دینيٍ جهاديٍ في الدرجة األولى

ــــي  .6 ــــى أرض فلســــطین، واألرواح الت ــــي ارتكبوهــــا عل یتحمــــل الیهــــود الجــــرائم والمجــــازر الت
ـــببَّوها، ویجـــب محاســـبتهم كمجـــرمین فـــي  َ أزهقوهـــا، والـــدیار التـــي دمروهـــا، واآلالم التـــي س

  .الدولیة ومحاكم جرائم الحربالمحاكم الجنائیة الوطنیة و 
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مقاومــة هــذا االحــتالل حــقٌ كفلتــه الشــرائع الســماویة والقــوانین الوضــعیة والمواثیــق الدولیــة  .7
والقــانون الــدولي، وعلــى الشــعب الفلســطیني ممارســة هــذا الحــق واالســتمرار فــي المقاومــة 

  .حتى تحریر كامل أرضه ووطنه

للفلســطینیین إلــى أرض فلســطین التــي  قضــیة فلســطین تتمثــل فــي الالجئــین، وحــق العــودة .8
هجّــروا منهــا هــو حــقُّ مقــدسُّ وحــقُّ فــرديُّ وجمــاعيُّ ال یمكــن التفــریط بــه أو التنــازل عنــه 
مهمـــا طـــال الـــزمن، وعلـــى جمیـــع فئـــات الشـــعب الفلســـطیني بمـــا فیهـــا الرئاســـة والحكومـــة 

ــروا منهــا واألفـراد الحفــاظ والتمسـك بحــق العــودة للفلسـطینیین إلــى أرض فلســطین التـي  هجّ
دین، وعـدم القبـول بغیـر ذلـك،  ّ ـرین والمشـر مع التعویض لجمیع الالجئین والنـازحین والمهجّ

  .ورفض أي اتفاق ینتقص من حق العودة وثوابت شعبنا

إسرائیل ال تزال تمـارس إجـراءاتٍ إحتاللیـة إجرامیـة وبـوتیرة متسـارعة لتهویـد مدینـة القـدس  .9
حــالل ال ٕ مغتصــبین الصــهاینة وتــوطینهم فیهــا بجانــب مــا تقــوم وتهجیــر أبنــاء شــعبنا منهــا وا

حــالل المغتصــبین  ٕ بــه مــن أعمــالٍ إجرامیــة الغتصــاب مــا تبقــى مــن األرض الفلســطینیة وا
  .في مدن الضفة الغربیة وقراها

إلطـــالق مشـــروع قـــومي إلحیـــاء الـــذاكرة الفلســـطینیة وتســـجیل  المجلـــس التشـــریعيیـــدعو   .10
  .الصهیوني على جرائمهالتاریخ وتوثیقه لحین محاكمة الكیان 

  :في المجال الداخلي) ب(

إلعادة اللحمة لشعبنا في الضفة والقطاع، والبـدء فـورًا فـي حـوار  المجلس التشریعيیدعو  .1
وطنــي شــامل علــى أســاس وثیقــة الوفــاق الــوطني لمواجهــة الواقــع بصــفّ فلســطیني موحــد 

  .ومتماسك وبموقف سیاسي واحد

ة الوطنیة والوفـد المفـاوض بوقـف المفاوضـات مـع یطالب المجلس التشریعي رئیس السلط .2
  .كیان العدو الصهیوني

ـــان  .3 یـــدعو المجلـــس التشـــریعي لعـــدم التنســـیق والتعـــاون األمنـــي والترتیبـــات األمنیـــة مـــع كی
  .االحتالل

الســـــعي الحثیـــــث إلطـــــالق ســـــراح األســـــرى، وعلـــــى كـــــل فصـــــیل مـــــن فصـــــائل المقاومـــــة  .4
  .تخصیص وحدةٍ لمهمة تحریر األسرى
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َ شــعبیةٍ لمحاكمــة كــل مــن أســاؤوا للشــعب الفلســطیني والقضــیة  العمــل علــى .5 تشــكیل محــاكم
  . الفلسطینیة

  :على الحكومة االهتمام بالتاریخ الفلسطیني وجغرافیتها وذلك من خالل .6

تـــوفیر المصــــادر لتــــاریخ فلســــطین فــــي جمیــــع مراحــــل الدراســــة مــــن األساســــیة حتــــى  - أ 
ــیم بوضــع م لــزام وزارة التربیــة والتعل ٕ ســاق تــاریخ فلســطین وجغرافیتهــا فــي الجامعیــة، وا

  .مناهج هذه المراحل

إلزام وزارة التربیة والتعلیم بتوزیع خارطـة فلسـطین بقراهـا ومـدنها األصـلیة علـى جمیـع  -ب 
مدارس مراحل التعلیم والمعاهد والجامعات وتعلیقها فـي الغـرف الدراسـیة لتبقـى خالـدة 

  .في نفوس األجیال وذاكراتهم

لقـــرى الفلســـطینیة فـــي تســـمیة الشـــوارع والمیـــادین والمــــدارس اعتمـــاد أســـماء المـــدن وا - ج 
  .والمؤسسات والمنشآت واألماكن العامة

 .اعتماد ذكرى النكبة یومًا دراسیًا في جمیع المدارس والمعاهد والجامعات - د 

ــل وشــامل ألحــداث جغرافیــة فلســطین وتاریخهــا، وتــاریخ  - ه  إعــداد توثیــق إلكترونــي مفصّ
نشـاء كیـان صـهیوني وحتـى الحاضـر وتوزیعـه، ووضـع الصراع مع الیهود منـذ فكـرة إ

آلیـــة بحیـــث یصـــل لكـــل مـــواطن فلســـطیني وعربـــي ومســـلم وبلغـــات عالمیـــة أخـــرى، 
لـــزام التلفـــاز الفلســـطیني  ٕ ووـضـعه علـــى مواقـــع إلكترونیـــة وفـــي المـــدارس والجامعـــات وا

 .  بعرضه من وقت آلخر

  :في مجال العالقات الخارجیة) ج( 

ــــس التشــــریعيیــــدعو  .1 ــــدولي لتحمــــل األ المجل ــــس األمــــن ال مــــم المتحــــدة ومؤسســــاتها ومجل
ــــول الكیــــان  ــــدفاع عــــن قضــــیته، بعــــدم قب ــــة الشــــعب الفلســــطیني وال ــــي حمای مســــئولیاتها ف

  . الصهیوني في مكونات مؤسساتها والنظر في جرائمه ومحاسبته علیها

ـــــس التشـــــریعي العـــــرب والمســـــلمین وأحـــــرار العـــــالم بـــــدعم صـــــمود شـــــعبنا  .2 ـــــب المجل یطال
  .ي ودعم مقاومته ودعم حقوقه وثوابتهالفلسطین
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الـدول العربیـة واإلسـالمیة التـي تقـیم عالقـات مـع إسـرائیل بقطـع المجلـس التشـریعي یدعو  .3
هذه العالقات، ویدعو جمیع الدول العربیة إلى مقاطعـة هـذا الكیـان وعـدم اسـتقبال ممثلیـه 

  .ة لهذا الكیانأو مندوبیه أو من یحملون جوازات سفره في أي مكان،وتفعیل المقاطع

الـدول العربیــة واإلسـالمیة لعــدم تقـدیم التهنئــة للكیـان الصــهیوني  المجلـس التشــریعي یـدعو  .4
  . أو المشاركة في احتفاالته

یــدعو المجلــس التشــریعي الســلطة الوطنیــة بمســتویاتها السیاســیة واالجتماعیــة كافــة العمــل  .5
جئـین خاصـًة مخیمـات اللجـوء مع الـدول العربیـة واإلسـالمیة لـدعم أهلنـا فـي مخیمـات الال

  .في لبنان وتوفیر الحیاة الكریمة لهم

من الحكومـة الفلسـطینیة التنسـیق مـع الـدول العربیـة واإلسـالمیة المجلس التشریعي یطلب  .6
  .لدعوة الجمعیة العامة لألمم المتحدة للتأكید على حق العودة

ل العربیـة واإلسـالمیة من الحكومـة الفلسـطینیة التنسـیق مـع الـدو المجلس التشریعي یطلب  .7
  .لرفع قضایا أمام المحاكم الدولیة على جرائم الكیان الصهیوني بحق الشعب الفلسطیني

األمـین العــام للجامعـة العربیـة الســید عمـرو موســى لزیـارة قطــاع المجلـس التشــریعي یـدعو  .8
  .غزة والعمل على فكِّ الحصار عن الشعب الفلسطیني

سیاســــیة ومؤسســــات المجتمــــع المــــدني فــــي جمیــــع األحــــزاب ال المجلــــس التشــــریعيیـــدعو  .9
األقطـــار العربیــــة واإلســـالمیة لفعالیــــات شـــعبیة ورســــمیة لـــدعم القضــــیة الفلســـطینیة وفــــكٍّ 

  .الحصار عن الشعب الفلسطیني

  .المجلس التشریعي الفلسطینياعتبار هذا القرار وثیقة من وثائق  :ثالثاً 

  
  )1149/1/3(قرار رقم 

االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة ي المجلـس التشـریعي الفلسـطین
  .م5/6/2008الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
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تقریــر اللجنــة السیاســیة فــي ذكــرى مــرور واحــدٍ وأربعــین عامــًا علــى احــتالل الضــفة الغربیــة  -
  .وقطاع غزة

  .ات األخوات واإلخوة أعضاء المجلسنقاش وتوصی -
  : یقــرر

قبول تقریر اللجنة السیاسیة في ذكرى مرور واحدٍ وأربعین عامـًا علـى احـتالل الضـفة الغربیـة  :أوالً 
  .وقطاع غزة مع التعدیالت باألغلبیة المطلقة

احــتالل إقــرار توصــیات تقریــر اللجنــة السیاســیة فــي ذكــرى مــرور واحــدٍ وأربعــین عامــًا علــى : ثانیــاً 
  -:الضفة الغربیة وقطاع غزة لتكون كالتالي

حـق نضــال شــعبنا الفلسـطیني والشــعوب العربیـة بالوســائل كافــة  یؤكـد المجلــس التشـریعي علــى -1
  .من أجل تحریر أوطاننا ونیل الحریة

العــدو الصــهیوني وكیانـــه المســئولیة األولــى والمباشــرة عــن عدوانـــه  المجلــس التشــریعي یحمــل -2
ویزیــد مــن األراضــي الفلســطینیة بمــا فیهــا % 20ي العربیــة وعــن احتاللــه مــا مســاحته علــى األراضــ

مدینــة القــدس ومقدســاتها إضــافة إلــى شــبة جزیــرة ســیناء ومرتفعــات الجــوالن ووادي عربــة، ویتحمــل 
االحـــتالل الصـــهیوني تـــداعیات احتاللـــه علـــى جـــرائم ارتكبـــت بحـــق الشـــعب الفلســـطیني والشـــعوب 

نســاني، وال یعفــى المجتمــع الــدولالعربیـة مــن قتــل وتهجیــ ٕ -ير وتــدمیر ثقــافي وحضــاري وتــاریخي وا
مـــن المســـئولیة األخالقیـــة واإلنســـانیة والسیاســـیة عـــن هـــذه الجـــرائم وعـــن معانـــاة الشـــعب  -بصـــمته

  . الفلسطیني

یـــدعو المجلـــس التشـــریعي دول العــــالم الحـــر والهیئـــات الدولیـــة العمــــل علـــى إنهـــاء االحــــتالل  -3
  .العربیة الصهیوني لألراضي

إلعـــادة تقیـــیم  ةیــدعو المجلـــس التشـــریعي شــعبنا وقیاداتـــه أن تجعـــل مــن ذكـــرى النكســـة مناســب -4
ـــة واالجتماعیـــة , التجـــارب الســـابقة ـــى المســـتویات الثقافی ـــر وأال تتكـــرر الهـــزائم عل واســـتخالص العب

ر الصـهیوأمریكى والسیاسـیة والعسـكریة واالقتصـادیة كافـة تمهیـدًا للحریـة واالنعتـاق مـن التبعیـة للقـرا
  .في المنطقة

ـــال -5 ـــي مـــع االحـــتالل الـــذي یطـــارد ویغت ـــس التشـــریعي لوقـــف جریمـــة التنســـیق األمن یـــدعو المجل
  .المقاومة
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یطالب المجلس التشریعي الحكومـة إعـداد ملفـات كاملـة عـن جـرائم االحـتالل اإلسـرائیلي بحـق  -6
ت لمالحقـة مجرمـي الحــرب الشـعب الفلسـطیني، والتســریع فـي إنشـاء هیئــة مـن مختلـف التخصصــا

  .الصهاینة

ـــات المتضـــررة مـــن جـــراء  -7 ـــوفیر الـــدعم للفئ ـــس التشـــریعي الحكومـــة الفلســـطینیة بت یطالـــب المجل
  .العدوان والحصار

یقـــــوم المجلـــــس التشـــــریعي بـــــإطالق حملـــــة دبلوماســـــیة لشـــــرح القضـــــیة الفلســـــطینیة والموقـــــف  -8
  .دولیةالفلسطیني في الدول العربیة واإلسالمیة والمحافل ال

یطالــب المجلــس التشــریعي الحكومــة بتــوفیر میزانیــة إلطــالق حملــة إعالمیــة مــن أجــل اإلفــراج  -9
  .عن النواب المختطفین و كسر الحصار

, یــدعو المجلــس التشــریعي إلــى الحــوار الــوطني القــائم علــى المنجــزات الوطنیــة المتفــق علیهــا -10
  .نون األساسي ونتائج العملیة الدیمقراطیةوالمستند إلى التداول السلمي للسلطة واحترام القا

یرحــب المجلــس التشــریعي بــدعوة الــرئیس عبــاس إلــى الجلــوس علــى طاولــة الحــوار إلعــادة  -11
 ةاللحمــة الفلســطینیة كمــا یــثمن المجلــس التشــریعي كــل الــدعوات التــي أطلقهــا الســید إســماعیل هنیــ

یـة الستضـافة الحـوار علـى غـرار حـوار رئیس الوزراء للحوار ویدعو المجلس التشریعي الـدول العرب
  .الدوحة وصوًال إلى رأب الصدع واالحترام المتبادل والشراكة الكاملة بین إخوة الدم والمصیر

تقوم رئاسة المجلس التشریعي بالمبادرة بالدعوة إلـى استضـافة وفـدین عـن فـتح و حمـاس فـي  -12
الوفــاق  ةلوطنیــة العلیــا وفقــًا لوثیقــقطــاع غــزة للشــروع فــي الحــوار الــوطني علــى قاعــدة المصــلحة ا

  . الوطني واتفاق القاهرة واتفاق مكة والقانون األساسي الفلسطیني وتعدیالته
  

  )1174/1/3(قرار رقم 
 الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م23/9/2008الثالثاء الموافق  الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر اللجنة السیاسیة حول الحوار الوطني الفلسطیني الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر

ــــداخلي مــــع التعــــدیالت  :أوالً  ــــوطني الفلســــطیني ال ــــة السیاســــیة حــــول الحــــوار ال ــــر اللجن قبــــول تقری
  .عباإلجما

إقـــرار توصـــیات تقریـــر اللجنـــة السیاســـیة حـــول الحـــوار الـــوطني الفلســـطیني الـــداخلي لتكـــون : ثانیـــاً 
  -:كالتالي

ــــا الحســــنة واإلرادة الخالصــــة،  -1 ــــدخول بالنوای ــــدعو المجلــــس التشــــریعي األطــــراف المتحــــاورة ال ی
  .والتخلص من أیة ضغوطات خارجیة تحرف الحوار عن األجندة الوطنیة الفلسطینیة

یدعو المجلس التشریعي األطراف المتحـاورة أن ال یبـدأ الحـوار الـوطني مـن الصـفر، بـل یأخـذ  -2
باالعتبــار مجمـــل نتـــائج اإلجمــاع الـــوطني التـــي جســدتها االتفاقـــات القائمـــة علــى القواســـم الوطنیـــة 
المشــتركة وعلــى رأســـها اتفــاق القــاهرة ووثیقـــة الوفــاق الـــوطني واتفــاق مكــة والتـــي شــكلت ســـابقة ال 

  .بغي التراجع عنهاین

یدعو المجلس التشریعي األطراف المتحاورة االلتزام بنتائج االنتخابـات التشـریعیة والبلدیـة التـي  -3
  .جرت في الضفة والقطاع، والتي  شهد العالم كله بنزاهتها

یــدعو المجلــس التشــریعي األطــراف المتحــاورة االلتــزام بنصــوص مــواد القــانون األساســي الــذي  -4
القة بین السلطات الثالثـة التشـریعیة والتنفیذیـة والقضـائیة، وحـددت الصـالحیات والمهـام نظمت الع
  .لكل سلطة

یؤكد المجلس التشریعي لألطراف المتحاورة أن جوهر القضیة الفلسـطینیة هـو البعـد السیاسـي،  -5
كنـوقراط وال یمكن لحكومة أن تنجح إذا تم تجریدها مـن دورهـا السیاسـي ولهـذا فـإن طـرح حكومـة الت

طرح محكوم علیه بالفشل إذا لم یـرتبط بالمرجعیـة السیاسـیة القائمـة علـى الشـراكة الوطنیـة الكاملـة، 
ـــة عوضـــًا عـــن حكومـــة  ـــة مهنی ـــى حكومـــة وحـــدة وطنی ـــى ضـــرورة التوافـــق عل ـــا نؤكـــد عل ولهـــذا فإنن

  .التكنوقراط 

ل الملفــات الوطنیــة یــدعو المجلــس التشــریعي األطــراف المتحــاورة بــأن یكــون الحــوار شــامًال لكــ -6
وعلى رأسـها ملـف الشـراكة، وملـف منظمـة التحریـر الفلسـطینیة، وذلـك مـن أجـل التأسـیس لعالقـات 

  .وطنیة قویة وثابتة ودائمة ومنع تكرار التجارب الفاشلة
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ـیـدعو المجلــس التشــریعي األطــراف المتحــاورة التمســك بالثوابــت الوطنیــة وعلــى رأســها قضـــیة  -7
إلى الـدیار مـع حـق التعـویض عـن سـنوات التشـرد والمعانـاة، وكـذلك التمسـك الالجئین وحق العودة 

بالقدس عاصمة أبدیة للشعب الفلسطیني ورفض اإلجـراءات العنصـریة الظالمـة التـي یحـاول العـدو 
  .الصهیوني فرضها كأمر واقع

ن یؤكــد المجلــس التشــریعي لألطــراف المتحــاورة علــى ضــرورة إعــادة هیكلــة وبنــاء دولــة القــانو  -8
بشـــكل متـــزامن وموحـــد بـــین الضـــفة ) المؤسســـة األمنیـــة بالكامــل(لترتیــب أوضـــاع األجهـــزة األمنیـــة 

والقطــاع علــى أســس مهنیــة وعلــى أســس وطنیــة، ورفــض العقیــدة األمنیــة القائمــة علــى حمایــة أمــن 
  . االحتالل من خالل ما یسمى بالتنسیق والتعاون األمني واعتباره جریمة وطنیة

التشــریعي أن المقاومــة حــق مشــروع كفلتــه كــل الشــرائع الســماویة واألرضــیة، یؤكــد المجلــس  -9  
والقوانین اإلنسانیة الدولیة، ولهذا فإن حمایة المقاومة وصـیانة مشـروعها یجـب أن یظـل صـلب أي 

  .اتفاق وطني كما حددته وثیقة الوفاق الوطني الفلسطیني واتفاق مكة من قبل

المتحــاورة بــأن الحــوار الــوطني الصــادق ال بــد أن یجــري یــدعو المجلــس التشــریعي األطــراف  -10
في أجواء صحیة، وهذا یقتضـي إنهـاء كـل مظـاهر عرقلـة هـذا الحـوار مـن حمـالت إعالمیـة، ومـن 
اعتقاالت سیاسـیة، ولهـذا فـإن المجلـس إذ یحـرم االعتقـاالت السیاسـیة فإنـه یـدعو إلـى وقـف عملیـة 

اإلفــــراج الفــــوري والمتــــزامن عــــن جمیــــع المعتقلــــین االعتقـــال السیاســــي فــــورًا فــــي الضــــفة والقطــــاع و 
  . السیاسیین والتأكید على حرمة االعتقال السیاسي وطي ملفه تماماً 

یدعو المجلس التشریعي إلى جلسة تشاوریة لكل النواب من الكتل والقوائم البرلمانیة كافة  11
  .للضغط على المتحاورین في القاهرة من أجل ضرورة إنجاح الحوار

دعو المجلس التشریعي األطراف المتحاورة العمل الحثیث على إنهاء ملف االعتقال ی - 12
  .السیاسي قبل بدء الحوار الوطني في القاهرة

یطلب المجلس التشریعي من السید محمود عباس وقف كل أشكال المفاوضات في هذه  - 13
  . لتشریعي الفلسطیني المرحلة ألنهم ال یمثلون الشعب الفلسطیني ولیسوا مكلفین من المجلس ا
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  )1179/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م22/10/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

لحكـم المحلـي حـول التنسـیق األمنـي بـین أجهـزة أمـن السـلطة تقریر لجنة الداخلیة واألمـن وا -
  .في الضفة الغربیة واالحتالل اإلسرائیلي وممارساتها اإلجرامیة ضد أبناء شعبنا الفلسطیني

  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر

األمنـــي بـــین أجهـــزة أمـــن قبـــول تقریـــر لجنـــة الداخلیـــة واألمـــن والحكـــم المحلـــي حـــول التنســـیق  :أوالً 
الســـــلطة فـــــي الضـــــفة الغربیـــــة واالحـــــتالل اإلســـــرائیلي وممارســـــاتها اإلجرامیـــــة ضـــــد أبنـــــاء شـــــعبنا 

  .الفلسطیني مع التعدیالت باإلجماع

إقرار توصیات تقریر لجنة الداخلیة واألمن والحكم المحلي حول التنسـیق األمنـي بـین أجهـزة : ثانیاً 
الحـــتالل اإلســـرائیلي وممارســـاتها اإلجرامیـــة ضـــد أبنـــاء شـــعبنا أمـــن الســـلطة فـــي الضـــفة الغربیـــة وا

  -:الفلسطیني لتكون كالتالي

یحمــل المجلــس التشــریعي الــرئیس عبــاس وحكومــة فیــاض الالشــرعیة كامــل المســؤولیة األدبیــة  -1
واألخالقیــة والقانونیــة والوطنیــة عــن هــذه الجــرائم التــي تقودهــا األجهــزة األمنیــة فــي الضــفة الغربیــة 

  .سمع عباس وبصره، دون أن یحرك ساكناً  تحت

-یدعو المجلس التشریعي لفضح الممارسـات الالوطنیـة لهـذه األجهـزة، ووضـع الـدول العربیـة  -2
فــي صــورة تجــاوزات هــذه األجهــزة  -وخاصــة جامعــة الــدول العربیــة ومصــر راعیــة الحــوار الــوطني

ة التـــــي أســـــاءت للكـــــل وجرائمهـــــا، ویـــــدعوها التخـــــاذ موقـــــف حـــــازم ضـــــد ممارســـــات هـــــذه األجهـــــز 
  .الفلسطیني

ـــة واإلســـالمیة ومنظمـــات المجتمـــع  -3 ـــس التشـــریعي كـــل الفصـــائل واألحـــزاب الوطنی یـــدعو المجل
دانــة  ٕ المـدني، ومنظمــات حقـوق اإلنســان، بإدانـة هــذه الجـرائم والممارســات الالوطنیـة والالأخالقیــة وا

  .التنسیق األمني باعتباره خیانة وطنیة
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ـــس التشـــری -4 ـــادة األجهـــزة األمنیـــة باعتبارهـــا عـــامًال یـــدین المجل عي التصـــریحات الصـــادرة عـــن ق
ـــات اآلالف مـــن الشـــهداء واألســـرى  أساســـیًا مـــن عوامـــل التحـــریض وتســـمیم األجـــواء واإلســـاءة لمئ
والجرحـــــى والمعـــــاقین مـــــن أبنـــــاء شـــــعبنا الفلســـــطیني، الـــــذین ضـــــحوا مـــــن أجـــــل تحریـــــر األرض 

  .والمقدسات

لطة الوطنیـــة بوقـــف التنســـیق والتعـــاون األمنـــي مـــع االحـــتالل یطالـــب المجلـــس التشـــریعي الســـ -5
الصـــهیوني، ویعتبـــر المجلـــس كـــل االتفاقـــات الموقعـــة مـــع االحـــتالل بهـــذا الخصـــوص ومـــا یترتـــب 
علیهــا مــن التزامــات باطلــة وغیــر ملزمــة لشــعبنا الفلســطیني، ویعتبــر المجلــس التنســیق األمنــي مــع 

  .كل من یتدنس بها أو یقترف وزرها وفقًا للقانون االحتالل عمالة وخیانة وطنیة یحاكم علیها

یطالب المجلـس التشـریعي تفعیـل قـانون التخـابر مـع االحـتالل ومالحقـة قـادة األجهـزة األمنیـة،  -6
  .وال سیما الذین صرحوا وحرضوا وتفاخروا بهذه العمالة والخیانة الوطنیة

ة فـــي إطـــار الحـــوار الـــوطني یـــدعو المجلـــس التشـــریعي لطـــرح قضـــیة إصـــالح األجهـــزة األمنیـــ -7
والتشـدید علــى ضـرورة بنائهــا علــى أسـس وطنیــة ومهنیـة لحمایــة الــوطن والمـواطن وتطبیــق القــانون 
ً كانـت ألجهـزٍة أم  والمحافظة على النظام العام، ومنع هذه األجهزة مـن أي ارتباطـات خارجیـة سـواء

  .ألفرادٍ ألن ذلك مخالفة قانونیة یعاقب علیها كل من یتجاوزها

یـــدعو المجلـــس التشـــریعي لنشـــر الـــوعي والتثقیـــف بـــین أبنـــاء شـــعبنا الفلســـطیني حـــول خطـــورة  -8
التنسـیق األمنــي، ویطالــب وزارات الثقافــة واإلعــالم والتربیـة والتعلــیم بتخصــیص بــرامج وورش عمــل 
ودروس غیــر ممنهجــة لجمیــع شــرائح شــعبنا و المراحــل التعلیمیــة كافــة تبــین فیهــا خطــورة التنســیق 

  .ي وآثاره المدمرة على القضیة الفلسطینیةاألمن

یــدعو المجلــس التشــریعي فصــائل المقاومــة بمالحقــة المجــرمین والخونــة والمرتزقــة فــي الضــفة  -9
الغربیة، والعمل بكل جهد لتقویة المقاومة الفلسـطینیة الباسـلة التـي تمثـل خیـار شـعبنا فـي الـتخلص 

نا فــي الضــفة الغربیـــة، وحمایتهــا مــن االحـــتالل مــن االحــتالل والــدفاع عـــن أهلنــا وشــعبنا ومقدســـات
  .وأذنابه، واعتبار كل من یتعرض لسالح المقاومة خائن هللا ورسوله وللوطن والقضیة

یعتبر المجلـس التشـریعي هـذا القـرار واجـب التنفیـذ مـن كـل جهـات االختصـاص فـي السـلطة  -10
  .الوطنیة الفلسطینیة
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  )1181/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة لفلسطیني المجلس التشریعي ا

  .م5/11/2008الخامس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر اللجنة السیاسیة حول مسودة الورقة المصریة بخصوص الحوار الفلسطیني -
  .ات واإلخوة أعضاء المجلسنقاش وتوصیات األخو  -

  : یقــرر

قبول تقریـر اللجنـة السیاسـیة حـول مسـودة الورقـة المصـریة بخصـوص الحـوار الفلسـطیني مـع  :أوالً 
  .التعدیالت باألغلبیة المطلقة

إقرار توصیات اللجنة السیاسیة حـول مسـودة الورقـة المصـریة بخصـوص الحـوار الفلسـطیني : ثانیاً 
  -:لتكون كالتالي

وطنـي تلتـزم بالقـانون األساســي  وفـاق تشـكیل حكومـةیـدعو المجلـس التشـریعي إلـى : ومـةالحك -1
، الفلســطینيالیومیــة للشــعب  رفــع الحصــار وتســییر الحیــاة والمصــلحة الوطنیــة العلیــا وتعمــل علــى

  .انتخابات رئاسیة وتشریعیة جدیدة إلجراءواإلعداد 

ة بنــاء األجهــزة األمنیــة الفلســطینیة علــى إعــادیــدعو المجلــس التشــریعي إلــى : ةاألجهــزة األمنیــ -2
یتطلبــه ذلــك مــن تقــدیم المســاعدة  ، ومــافــي الضــفة والقطــاع فــي وقــت واحــدأســس مهنیــة ووطنیــة 

  .نجاز عملیة البناء واإلصالحإلالعربیة الالزمة 

 جــراء انتخابـات رئاســیة وتشـریعیة متزامنــة فـي توقیــتیــدعو المجلـس التشـریعي إل :االنتخابـات -3
علـــى أن یـــتم مراجعـــة المـــواد الخاصـــة باالنتخابـــات الرئاســـیة والتشـــریعیة فـــي القـــانون  ،هیـــمتفـــق عل

زالـــة التعارضـــات الدســـتوریة فـــي ذلـــك مـــن خـــالل المجلـــس  ٕ األساســـي وقـــانون االنتخابـــات العامـــة وا
مـــدة رئاســـة الســـلطة "علـــى التـــالي ) 36(حیـــث یـــنص القـــانون األساســـي  فـــي المـــادة , التشـــریعي

یة هـــي أربـــع ســـنوات ویحـــق للـــرئیس ترشـــیح نفســـه لفتـــرة رئاســـیة ثانیـــة، علـــى أال الوطنیــة الفلســـطین
مــــن القــــانون األساســــي ) 47(وفــــي المـــادة " یشـــغل منصــــب الرئاســــة أكثــــر مـــن دورتــــین متتــــالیتین

مـدة والیـة المجلـس التشـریعي أربـع سـنوات مـن ) "3(بخصوص مدة االنتخابات التشریعیة في البند 
  ".نتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دوریةتاریخ انتخابه، وتجرى اال
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م، 2006م، ووثیقــة الوفــاق الــوطني 2005تنفیــذ مــا ورد فــي إعــالن القــاهرة  :منظمــة التحریــر -4
م، بشــأن وضــع منظمــة التحریــر الفلســطینیة، وفــق آلیــة وجــدول زمنــي محــددین 2007واتفــاق مكــة 

  .یتم االتفاق علیهما في اللجان المختصة

بمتطلبـات المرحلـة علیـه فقـت تابمـا ع الفصـائل وطوائـف الشـعب الفلسـطیني جمی لتزمت أن -5
  :من حیث القادمة

الكامــل  الحــوار الشــامل والتنفیــذ قبــلمرحلــة مــا  إنجــاحجــل أمــن  الــداخلي الــالزمالمنــاخ  تــوفیر -أ
نهـاءمـن حتمیـة وقـف  تفرضـهلمقتضیات هـذه المرحلـة، ومـا  ٕ داخلیـة مـن  أو إجـراءات أعمـال أیـة وا

التفاعــل بإیجابیــة مــع متطلبــات  حالــة االنقســام، وضــرورة إلنهــاءبالجهــد المبــذول  اإلضــرار شــأنها
  .واإلفراج الفوري عن جمیع المعتقلین السیاسیین بالضفة المصالحات الداخلیة

تتــولى مهمــة بحــث التفصــیالت المطلوبــة وآلیــات عملهــا،  التــياللجــان  االتفــاق علــى تشــكیل -ب
أطــار معالجــة قضــایا الحــوار والمصــالحة  فــيموضــع التنفیــذ، وذلــك  إلیــه لوضــع مــا یــتم التوصــل

 ـ لجنـة منظمـة التحریـر ـ لجنـة المصـالحات األمـنالحكومـة ـ لجنـة االنتخابـات ـ لجنـة  لجنـة(كافـة 

ً مباشـر  تبـدأ هـذه اللجـان عملهـا بعـد انتهـاء اجتماعـات الحـوار الشـامل أنعلـى ) الداخلیة ، وال مـانع ة
   .ت التنظیمات ذلكبمن هذه اللجان إذا ما طل أي فيمن مشاركة عربیة 

  

  )1183/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م18/11/2008السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

المقدم من عشرة أعضـاء إلدراج موضـوع حجـاج قطـاع غـزة والمرضـى الفلسـطینیین الطلب  -
  . الموقوفین في مراكز األمن المصري على جدول أعمال جلسة المجلس

  .باإلنابة حول الموضوعالمجلس التشریعي أحمد بحر رئیس .د/ كلمة األخ -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
لكـلٍ  المجلس التشـریعيإسماعیل األشقر بإرسال رسالتین من رئاسة .م/ لنائباقتراح األخ ا -

مـن السـید الــرئیس المصـري محمــد حسـني مبــارك وخـادم الحــرمین الشـریفین الملــك عبـداهللا بــن 
  .عبد العزیز ملك المملكة العربیة السعودیة لمعالجة الموضوعین
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  .إسماعیل األشقر.م/ ألخ النائبموافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس على اقترح ا -
  : یقــرر

أن تقــوم رئاســة المجلــس بإرســال رســالتین لكــلٍ مــن الســید الــرئیس المصــري محمــد حســني مبــارك 
وخــادم الحــرمین الشــریفین الملــك عبــد اهللا بــن عبــد العزیــز ملــك المملكــة العربیــة الســعودیة لمعالجــة 

  .الموضوعین
  

  )4/1ع.غ/ 1213(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة ریعي الفلســطیني المجلــس التشــ
  .م11/6/2009الثالث المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریــر لجنــة الداخلیــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول جریمتــي قلقیلیــة التــي ارتكبتهــا أجهــزة عبــاس  -

  .ألمنیة بحق رجال المقاومةفیاض ا
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

قبـول تقریـر لجنــة الداخلیـة واألمـن والحكــم المحلـي حــول جریمتـي قلقیلیـة التــي ارتكبتهـا أجهــزة : أوالً 
  .عباس فیاض األمنیة بحق رجال المقاومة مع التعدیالت باإلجماع

إقـــرار توصـــیات تقریـــر لجنـــة الداخلیـــة واألمـــن والحكـــم المحلـــي حـــول جریمتـــي قلقیلیـــة التـــي : ثانیـــاً 
  -:ارتكبتها أجهزة عباس فیاض األمنیة بحق رجال المقاومة لتكون كالتالي

یعتبر المجلس التشریعي ما حدث في مدینة قلقیلیة بالضـفة الغربیـة مـن ارتكـاب أجهـزة عبـاس  -1
اومــة جریمــة وخیانــة وطنیــة یعاقــب علیهــا القــانون ویتحمــل عبــاس وفیــاض فیــاض بحــق رجــال المق

وأجهـــزتهم األمنیـــة المشـــاركة فـــي الجریمـــة كامـــل المســـؤولیة عـــن تلـــك الجریمـــة ویجـــب تقــــدیمهما 
  .لمحاكمة وطنیة
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ـــر المجلـــس التشـــریعي شـــهداء المقاومـــة الفلســـطینیة الـــذین ســـقطوا -2 فـــي قلقیلیـــة برصـــاص  یعتب
اس وفیــاض والمــؤتمرة بـــاألمریكي دایتــون هــم شـــهداء الشــعب الفلســطیني ممـــا قــوات التابعــة لعبـــال

 .یتطلب من الجهات المختصة تقلیدهم أعلى األوسمة الوطنیة وضمان حقوقهم المادیة والمعنویة

یؤكــد المجلــس التشــریعي علــى حــق المقاومــة لشــعبنا الفلســطیني كحــق مشــروع فــي كــل زمــان  -3
والقــوانین الدولیــة والوطنیــة ووفقــًا لقــانون حمایــة المقاومــة المقــر فــي  ومكــان كفلتــه الشــرائع الســماویة
  .والمنشور في الجریدة الرسمیة) 1143/1/3(المجلس التشریعي بقرار رقم 

ة یؤكد المجلس التشـریعي علـى أن التنسـیق األمنـي مـع االحـتالل الصـهیوني هـو -4 خیانـة  جریم
 .عظمى وجریمة وطنیة یعاقب علیها القانون

یؤكـد المجلــس التشـریعي علــى أن األجهـزة األمنیــة فـي الضــفة الغربیـة یجــب أن تأخـذ األولویــة  -5
القــاهرة مــن حیـــث إعــادة بنائهــا وهیكلتهـــا وتصــویب عقیــدتها األمنیـــة بفــي ملــف الحــوار الـــوطني 

بعادهـــا عـــن تغــــول  ٕ لتكـــون وطنیـــة تنـســجم مـــع مرحلـــة التحـــرر التــــي یعیشـــها شـــعبنا الفلســـطیني وا
 .الذي یرید سلخها عن هدفها الوطني" دایتون"نسق األمریكي االحتالل والم

 یطالب المجلس التشـریعي الفصـائل والتنظیمـات واألحـزاب وشـرائح شـعبنا الفلسـطیني المختلفـة -6

التمترس خلـف موقـف وطنـي موحـد لحمایـة المقاومـة، والوقـوف صـفًا واحـدًا فـي وجـه العمـالء  كافة
دانة أفعالهم ا ٕ   .المقاومة والمقاومین بحقلمجرمة وأعوان االحتالل وا

یطالـب المجلـس التشـریعي الشــقیقة مصـر راعیـة الحـوار الــوطني بالضـغط علـى ســلطة رام اهللا  -7
نهاء االعتقال الس ٕ جرامها بحق المقاومة الفلسطینیة وا ٕ   .یاسيلوقف ممارساتها وا

نهـــا -8 ٕ ء االنقســــام یـــدعو المجلـــس التشـــریعي العمــــل علـــى إنجـــاح الحـــوار الــــوطني الفلســـطیني وا
ھوتوحید شعبنا حول المقاومـة كخیـار إسـتراتیجي  ونبـذ كـل الـذین یعرقلـون نجاحـه وفضـحهم أمـام  ل

ذيشــــعبنا،  واعتبــــار  ب جریمــــة قلقیلیــــة خــــارج أي تفاهمــــات وطنیــــة و منف مالحقــــتهم قانونیــــًا یج
 ً   .ووطنیاً وقضائیا

  

  )4/1ع.غ/ 1218(قرار رقم 
فــي جلســته األولــى االجتمــاع -یــر العادیــة الرابعــة فــي دورتــه غالمجلــس التشــریعي الفلســطیني 

  .م5/10/2009الموافق  االثنینالخامس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم 
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  :أخذًا بعین االعتبار
تقریر لجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان حول إرجاء بحث تقریر غولدستون بشأن الحرب  -

  . على غزة
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
قبــول تقریــر لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان حــول إرجــاء بحــث تقریــر غولدســتون بشــأن : أوالً 

  .الحرب على غزة مع التعدیالت باإلجماع
ــــ: ثانیــــاً  ــــة الرقابــــة العامــــة وحقــــوق اإلنســــان حــــول إرجــــاء بحــــث تقری ر إقــــرار توصــــیات تقریــــر لجن

  -:غولدستون بشأن الحرب على غزة لتكون كالتالي
اعتبـــار مـــا قـــام بـــه الـــرئیس محمـــود عبـــاس المنتهیـــة والیتـــه ورئـــیس وزراء حكومتـــه الالشـــرعیة  -1

ســالم فیــاض وكــل مــن شــارك فــي استصــدار هــذا القــرار جریمــة خیانــة عظمــى فــي حــق الشــعب 
 .الفلسطیني توجب المالحقة القانونیة للجناة وفقا لألصول

یطالب المجلس التشریعي إلى األمم المتحـدة بسـحب اعتمـاد السـفیر إبـراهیم خریشـة فـورًا علـى  -2
اعتبار أنه قد تم تنسـیبه ممـن ال یملـك الشـرعیة بالقیـام بـذلك خاصـة وأن الـرئیس عبـاس قـد انتهـت 

  . م2009ینایر  9والیته بتاریخ 
تعین بالفصــائل الفلســطینیة والقــوى یــدعو المجلــس التشــریعي لتشــكیل لجنــة تحقیــق برلمانیــة تســ -3

 .الوطنیة ومنظمات حقوق اإلنسان لكشف المتورطین في هذه الجریمة

لممارسـة الوالیـة القضـائیة  1949دعوة جمیع الدول األطـراف السـامیة فـي اتفاقیـة جنیـف لعـام  -4
مـــي العالمیـــة عـــن طریـــق الشـــروع فـــي تحقیقـــات جنائیـــة فـــي المحـــاكم الوطنیـــة لـــدیها لمالحقـــة مجر 

 .الحرب الصهاینة

یــدعو المجلـــس التشــریعي الجهـــات الرســـمیة العربیــة واإلســـالمیة والعالمیـــة بعــدم التعـــاطي مـــع  -5
وســالم فیــاض بصــفتهم ممثلــین  للشــعب الفلســطیني واعتمــاد الحكومــة الشــرعیة   –محمــود عبــاس 

 . .في غزة من اجل بحث كافة القضایا المتعلقة بالقضیة الفلسطینیة

جلــس التشــریعي الحكومــة الفلســطینیة الشــرعیة فــي غــزة والفصــائل الفلســطینیة والقــوى یــدعو الم -6
الوطنیـة للبحـث فـي اإلجـراءات الواجـب اتخاذهـا حكومیـا وشـعبیا ومؤسسـیا بمـا یضـمن عـودة طــرح 

 .التقریر في المحافل الدولیة
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لمــــدني یـــدعو المجلـــس التشـــریعي المؤسســــات الحقوقیـــة الدولیـــة وكــــذلك مؤسســـات المجتمـــع ا -7
 .الفلسطیني والعربي واإلسالمي  لمتابعة وتكثیف جهودها لمالحقة مجرمي الحرب الصهاینة 

یطالــب المجلــس التشــریعي جامعــة الــدول العربیــة بتشــكیل لجنــة تحقیــق عربیــة مــن المختصــین  -8
للقیام بتحقیق فوري ومستقل للكشف عن األطراف العربیـة المتواطئـة فـي إرجـاء البحـث فـي التقریـر 

دانتها ٕ  .وا

طالب المجلس التشریعي جامعة الدول العربیة بالطلب من إحـدى الـدول العضـو فیهـا الموقعـة  -9
على نظام روما بشأن المحكمة الجنائیـة الدولیـة رفـع التقریـر مباشـرة إلـى المحكمـة الجنائیـة الدولیـة 

ئم واالنتهاكـــات بفـــتح تحقیـــق فـــوري وعاجـــل فـــي الجـــرا" أوكـــامبو " ومطالبـــة المـــدعي العـــام الـــدولي 
 .الصهیونیة في الحرب على غزة استنادا إلى تقریر غولدستون

یــدعو المجلـــس التشـــریعي البرلمانـــات العربیـــة واإلســالمیة والدولیـــة للضـــغط علـــى حكومـــاتهم  -10
لــدعوة مجلــس حقــوق اإلنســان لعقــد دورة اســتثنائیة لعــرض التقریــر مــن جدیــد وعــدم االنتظــار لســتة 

 . جیل یضر بحقوق الضحایا ویمكن أصحاب الجریمة من اإلفالت بجرائمهمأشهر قادمة ألن التأ

یعتبـــر المجلـــس التشـــریعي قـــرار الـــرئیس عبـــاس منتهـــي الوالیـــة بتشـــكیل لجنـــة تحقیـــق حـــول  -11
إرجاء بحث  التقریر والذي یهدف للتملص من المسئولیة وممارسـة الكـذب مـن جدیـد علـى الشـعب 

 .تائج هذه اللجنةكأنه لم یكن ولن یتم االعتراف بن

  
  )4/1ع.غ/ 1226(قرار رقم 

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م23/12/2009الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
قتصـادیة والداخلیـة واألمـن والحكــم المحلـي حـول آثــار التقریـر المشـترك للجـان القانونیــة واال -

  .المصریة مع قطاع غزة ةالجدار الفوالذي على الحدود الفلسطینی
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر
حكـــم المحلـــي قبـــول التقریـــر المشـــترك للجـــان القانونیـــة واالقتصـــادیة والداخلیـــة واألمـــن وال :أوالً 

  .المصریة مع قطاع غزة باإلجماع ةحول آثار الجدار الفوالذي على الحدود الفلسطینی
إقـرار توصـیات التقریـر المشـترك للجـان القانونیـة واالقتصـادیة والداخلیـة واألمـن والحكـم  :ثانیاً 

ــــى الحــــدود الفلســــطینی ــــار الجــــدار الفــــوالذي عل المصــــریة مــــع قطــــاع غــــزة  ةالمحلــــي حــــول آث
  -:دیالت لتكون كالتاليبالتع

ـــة تحقیــــق برلمانیــــة خاصــــة لمتابعــــة ملــــف الجــــدار الفــــوالذي علــــي الحـــــدود  -1 تشــــكیل لجنـ
 .الفلسطینیة المصریة على أن تقدم تقریرها للمجلس التشریعي بالسرعة الممكنة

مطالبــة القیــادة المصــریة بتحمــل مســؤولیاتها التاریخیــة والسیاســیة واألخالقیــة تجــاه شــعبنا  -2
سطیني في قطاع غزة والوقف الفوري ألعمـال تشـیید الجـدار الفـوالذي الظـالم وعـدم تخلیهـا الفل

 .عن دورها القومي والتاریخي والبطولي تجاه القضیة الفلسطینیة

مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولیاته وتنفیذ التوصیات التـي وردت فـي تقریـر اللجنـة  -3
والخاصــة برفــع ) تقریــر جولدســتون( الحــرب علــى غــزة الدولیــة األممیــة لتقصــي الحقــائق بشــأن

  .الحصار الجائر عن أبناء شعبنا الفلسطیني خاصة في قطاع غزة
توجیـــه رســـالة عاجلـــة إلـــى جامعـــة الـــدول العربیـــة ومطالبتهـــا بعقـــد جلســـة خاصـــة لـــوزراء  -4

ـــار الخطیـــرة األمنیـــة واالقتصـــادیة والصـــحیة والبی ئیـــة الخارجیـــة العـــرب مـــن أجـــل مناقشـــة اآلث
واالجتماعیـــة والقانونیـــة إلقامـــة هـــذا الجـــدار الفـــوالذي ومـــدى تـــأثیر ذلـــك علـــى األمـــن القـــومي 

 .العربي في ظل استمرار العدوان الصهیوني على قطاع غزة

مناشــدة منظمــة المــؤتمر اإلســالمي للــدفاع عــن الشــعب الفلســطیني والعمــل لــدى الجهــات  -5
فلسـطیني خاصـة فـي قطـاع غـزة والـدعوة إلــى الدولیـة لفـك هـذا الحصـار الظـالم عـن الشــعب ال

 .تشكیل لجنة تحقیق في اآلثار الكارثیة الناجمة عن إقامة هذا الجدار الفوالذي

ـرین وخاصــة الجانـب األمریكــي لمـا یقــوم بـه مــن تشـدید الحصــار  -6 حاصِ ُ اسـتنكار موقــف الم
ي إلتمـام إقامـة على قطاع غزة خاصة في تصنیع صفائح الجدار الفوالذي وتقـدیم الـدعم المـال

 .هذا الجدار الظالم
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نطالب جمیع البرلمانات العربیة واإلسالمیة والدولیة بضرورة الضغط على حكوماتهم مـن  -7
أجـــل العمـــل علـــى وقـــف انتهاكـــات حقـــوق الشـــعب الفلســـطیني السیاســـیة والمدنیـــة واإلنســـانیة 

 .خاصة في قطاع غزة

لمحافـل الدولیـة بضـرورة العمـل الفـوري دعوة جمیع منظمات حقوق اإلنسان والمنظمات وا -8
 .إلیقاف بناء هذا الجدار الفوالذي من خالل رفع قضایا قانونیة في المحاكم المحلیة والدولیة

دعــوة اتحــادات الحقــوقیین والقــانونیین فــي العــالم وخاصــة اتحــاد المحــامین العــرب ونقابــة  -9
تصــة فــي مصــر إلیقــاف إقامــة المحــامین المصــریین لرفــع دعــوى لــدي الجهــات والمحــاكم المخ

 .هذا الجدار

ـــــي  -10 ـــــي العـــــالمین العرب ـــــي العـــــالم وخاصـــــة ف ـــــین والصـــــحفیین ف ـــــة جمیـــــع اإلعالمی مطالب
واإلسالمي بالقیام بحملة إعالمیة لفضح هـذه الجریمـة السیاسـیة بحـق الشـعب الفلسـطیني مـن 

 .خالل اإلعالم المرئي والمقروء والمسموع

اصة في قطاع غـزة بضـرورة الحفـاظ علـى الوحـدة الوطنیـة مطالبة الشعب الفلسطیني خ -11
ّ الصـــفوف والثبـــات والصـــمود فـــي مواجهـــة الحصـــار الظـــالم وتشـــدیده مـــن خـــالل إقامـــة  ورص

 .الجدار الفوالذي

ـــى األمـــن الـــوطني  -12 ـــا فـــي قطـــاع غـــزة حریصـــون مـــثلهم عل نؤكـــد لألشـــقاء المصـــریین أنن
ّ نطالــب هــؤالء والقــومي لجارتنــا الكبــرى مصــر ، وال نســمح ألحــد  ــم تهدیــد هــذا األمــن ، ومــن ثَ

األشقاء بأن یكونوا مثلنا حریصین علـى أمننـا الـوطني والقـومي فـي قطـاع غـزة ، ولـذلك عتبنـا 
لهــم مســئولیة أیــة آثــار ســلبیة اقتصــادیًا  ّ علــیهم كبیــر وشــدید فــي إقامــة هــذا الجــدار الــذي یحم

اء تشـدید الحصـار الظـالم بإقامـة واجتماعیًا وصحیًا وأمنیًا وبیئیًا تحدث في قطاع غـزة  ّ مـن جـر
 .هذا الجدار

نطالــب الحكومــة الفلســطینیة بضــرورة العمــل الفــوري والعاجــل لوقــف إقامــة هــذا الجــدار  -13
ــــى المســــتوى العربــــي واإلســــالمي  الفــــوالذي مــــن خــــالل االتصــــاالت مــــع الجهــــات المعنیــــة عل

 .والدولي

عمـــل الســـریع والعاجـــل لتنفیـــذ وتطبیـــق نطالـــب األمـــین العـــام لألمـــم المتحـــدة بضـــرورة ال -14
مبادئ القانون الدولي اإلنساني واتفاقیات جنیف والمواثیق الدولیة بخصوص إیقاف إقامة هذا 



92 
 

الجــدار الـــذي یشـــدد الحصــار علـــى قطـــاع غـــزة كمــا جـــاء فـــي تقریــر اللجنـــة األممیـــة لتقصـــي 
 .الحقائق برئاسة غولدستون

ئیس السـلطة منتهـي الوالیـة والتـي دعـم فیهـا نستنكر باسمكم تصریحات محمود عباس ر  -15
ـــى حـــدود قطـــاع غـــزة مـــع مصـــر ممـــا یؤكـــد تورطـــه المباشـــر  إقامـــة هـــذا الجـــدار الفـــوالذي عل

  .والمتواصل في حصار شعبنا الفلسطیني في قطاع غزة
توجیه نداء إلى علماء األزهر الشریف لحثهم على التندید بالجدار والتأكید علـى أن مـن  -16

 .ومنع عنه أسباب الحیاة فهو قاتل حاصر مسلماً 

 .مناشدة مجلس الشعب المصري ومطالبته بالتحرك لرفع صوته عالیًا ضد بناء الجدار -17

لتقـدیم رأیهـم حـول ) خاصـة الجیولـوجیین(عقد ورش العمل واللقـاءات ودعـوة المختصـین  -18
  .المخاطر المترتبة على بناء  الجدار

هیـدًا  لرفـع دعـاوى أمـام المحـاكم الدولیـة یشـمل العناصـر إعداد ملـف قـانوني متكامـل تم -19
  : التالیة
  التركیز على الدعوة لفتح المعابر ومرور البضائع بشكل طبیعي وسلس لحل إشكالیة

 .األنفاق

 التأكید على أن تقریر جولدستون طلب رفع الحصار عن قطاع غزة.  
 ة سكان غزةمطالبة الجمعیة العامة ومجلس حقوق اإلنسان بإنهاء معانا. 

 القانون الدولي اإلنساني یؤكد الحق في كسر الحصار. 

 القانون الدولي العام  أولى بالتطبیق من االتفاقیات الثنائیة. 

  اإلدعاء بالسیادة یتنافى مع النهج الوطني لجمهوریة مصر العربیـة، حیـث اعترضـت
 .مصر على أثیوبیا عندما خشیت أن تتأثر حصتها في میاه نهر النیل

 دم الجدر بات سنًة تتبعها أغلب الدول في إطار سیاسة االنفتاحه. 

  اإلستناد إلى قرار محكمة العدل الدولیة في الهـاي حـول عـدم قانونیـة الجـدار العـازل
 .في الضفة

  بناء الجدار مع غزة دون الحدود األخرى یعكس الرغبة بخنق قطاع غزة. 

دَّع -22 ُ   .م بالوثائق والخرائط لألهمیةتوصیة بتضمین التقریر لوصف الجدار وی
 .ضرورة ترجمة التوصیات وتعمیمها في المحافل الدولیة  -21
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  وھي قراراتٍ  خمسة  )5( في شأن القدس :-  
  

  )2/ع.غ1079/1(قرار رقم 
االجتمـاع  –الثانیـة فـي جلسـته األولـى  غیـر العادیـة دورتـه  المجلس التشریعي الفلسطیني في

-21تي رام اهللا وغــــــــزة یــــــــومي األربعـــــــاء والخمــــــــیس الموافــــــــق الثـــــــاني المنعقــــــــدة فــــــــي مـــــــدین
  .م22/11/2007

  :أخذًا بعین االعتبار
  .تقریر لجنة القدس حول األوضاع في مدینة القدس -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
  :قبول توصیات تقریر لجنة القدس حول األوضاع في مدینة القدس بالتعدیالت المقترحة وهي

  :يعلى المستوى الفلسطین )أ(

كبــاقي  –یؤكــد المجلــس التشــریعي علــى أن القــدس ومســجدها األقصــى ومعالمهــا ومقدســاتها : أوالً 
أرض وقـــف إســـالمي علـــى أجیـــال المســـلمین إلـــى یـــوم القیامـــة ، وهـــي مـــن أهـــم ثوابـــت  -فلســـطین

قفي الثابــت الشــعب الفلســطیني، وال یحــق ألي أحــد كائنــًا مــن كــان أن یســاوم علــى هــذا الحــق الــو 
ا أو یتنازل عنه أو یفرط به ً ا وقانونی ً ا وفقهی ً   .تاریخی

ل دوره بالتحرك السریع وذلك من خالل ما یلي :ثانیاً  ّ   :على المجلس التشریعي أن یفع

م علــى أي فلســطیني أو عربــي أو مســلم  .1 ّ ســن قــانون أو اتخــاذ قــرار نافــذ مــن المجلــس یحــر
ت، وكــذلك تجــریم كــل مــن یفــاوض أو التفــاوض علــى قضــیة القــدس واألقصــى والمقدســا

  .یساوم علیها أو یتنازل عنها أو یفرط بها

التواصــل مــع البرلمانــات العربیــة واإلســالمیة والدولیــة ومطالبتهــا باســتنكار جــرائم الحــرب  .2
لســـــلطات االحـــــتالل الصـــــهیوني ضـــــد القـــــدس والمســـــجد األقصـــــى المبـــــارك والمقدســـــات 

  .واآلثار

  .ذا العدو إلجباره على وقف عدوانهتفعیل اإلجراءات القضائیة ضد ه .3
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مطالبة البرلمانات العربیة واإلسالمیة بتشكیل لجنـة خاصـة بالقـدس ضـمن لجانهـا الدائمـة  .4
له هذه القضیة من رمزیة خاصة عند العرب والمسلمین   .لما تمّث

رئــیس الســلطة الوطنیــة الفلســطینیة وأي مفــاوض فلســطیني إلــى  المجلــس التشــریعيیطالــب  :ثالثــاً 
االجتمــــاع بقــــادة العــــدو الصــــهیوني للمســــاومة علــــى حقوقنــــا الفلســــطینیة الثابتــــة فــــي القــــدس  عــــدم

وغیرهــا، ونخــص بالــذكر تحــریم اللقــاءات مــع هــؤالء القــادة فــي مدینــة القــدس لمــا فــي هــذه اللقــاءات 
  .من إضفاء شرعیة على االحتالل الصهیوني لهذه المدینة المقدسة

عب الفلســـــطیني إلـــــى االســــتمرار فـــــي انتفاضـــــة األقصـــــى یــــدعو المجلـــــس التشـــــریعي الشــــ :رابعـــــاً 
بالمســیرات الحاشــدة وذلـــك للتعبیــر عــن ســـخطه واســتنكاره لهــذه اإلجـــراءات ضــد القــدس والمســـجد 
األقصى المبارك وأهلنا المـدافعین عنهمـا، وأن یكـون شـعبنا الصـابر المـرابط علـى مسـتوى الحـدث، 

ـه جمیـع وأن ینهي حالة االنقسام بین أبنائه في الضـفة و  ـد فـي صـفّ واحـد، وأن یوجّ غـزة، وأن یتوحّ
 .األسلحة باتجاه العدو الصهیوني ویوقف االحتراب بین أبنائه ویحارب مثیري الفتن

یطالـــب المجلـــس التشـــریعي القیـــادة الفلســـطینیة رئاســـًة وحكومـــًة التحـــرك والعمـــل الســـریع : خامســـاً 
 :ا یليلنجدة القدس وأهلها الصامدین، وذلك من خالل القیام بم

ــا فــي القــدس وبقــائهم وثبــاتهم علــى أرضــهم وفــي منــازلهم وفــي  .1 دعــم مشــاریع صــمود أهلن
  . عقاراتهم

القیــام بــدعم المؤسســات التعلیمیــة والتربویــة والثقافیــة واالقتصــادیة والصــحیة واالجتماعیــة  .2
  .ومشاریع البنیة التحتیة ومشاریع حفظ المقدسات في هذه المدینة المقدسة

وى ضــد العــدو الصــهیوني وممارســاته الظالمــة وعدوانــه المســتمر علــى رفــع دعــاوى وشــكا .3
شــــعبنا الفلســــطیني الصــــابر المــــرابط وعلــــى مقدســــاتنا لــــدى المنظمــــات الدولیــــة كمجلــــس 
األمــن، ومنظمــة العــدل الدولیــة، ومنظمــة الیونســكو ـ بصــفتها راعیــة لآلثــار فــي العــالم ـ 

عـرب والمسـلمین والـدولیین لتبنـي رفـع وتكلیف محـامین أكفـاء مقتـدرین مـن الفلسـطینیین وال
هذه الدعاوى والترافع بها أمام تلك المحاكم الدولیة، ومحاكمـة قـادة العـدو الصـهیوني أمـام 

  .هذه المحاكم الرتكابهم جرائم حربٍ بحق القدس وسكانها ومقدساتها وأقصاها

ي بــذل الجهــد المســتطاع فـــي محاربــة آفــة المخــدرات التـــي أصــبحت تستشــري وتنتشــر فـــ .4
مدینة القدس، وباتت تشـكل خطـرًا كبیـرًا یفتـك بشـباب القـدس الفلسـطینیین وفتیاتهـا؛ وذلـك 
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ات والمشـــافي  قامـــة المصـــحّ ٕ مـــن خـــالل دعـــم المؤسســـات الشـــبابیة والنـــوادي الریاضـــیة وا
  .الالزمة لعالج المتعاطین والمدمنین على هذه اآلفة

لسـطین؛ مثـل لجنـة القـدس فـي توحید جهود جمیع اللجان والجهات العاملة للقدس داخـل ف .5
كـلٍّ مــن المجلــس التشــریعي الفلســطیني ومنظمـة التحریــر الفلســطینیة ووزارة شــؤون القــدس 

  .والمؤسسات غیر الحكومیة

العـمل علــى توحیــد المــوارد المالیــة التــي تُرصــد لــدعم صــمود أهلنــا فــي القــدس؛ وذلــك مــن  .6
  .الفلسطینیةخالل تخصیص صندوق خاص بهذا الموضوع تشرف علیه الحكومة 

ضــرورة تضــمین المنــاهج الفلســطینیة فــي كــل المراحــل الدراســیة مقــررًا عــن قضــیة القــدس  .7
واألقصى والمقدسات واآلثار وتعریـف األجیـال الفلسـطینیة بحقیقـة األخطـار التـي تتهـددها 

  .وواجبهم لمواجهة هذه األخطار

 ً◌ لــوا دورهـــم ویتحركـــوا یطالــب المجلـــس التشـــریعي الفصــائل واألحـــزاب الفلســـطینیة أ :سادســـًا ّ ن یفع
بســـرعة قبـــل فـــوات األوان لنجـــدة مقدســـاتنا وآثارنـــا فـــي القـــدس وفـــي فلســـطین، والقیـــام بكـــل مـــا فـــي 
وســعهم مــن وســائل المقاومــة المقدســة والمشــروعة إلجبــار العــدو الصــهیوني علــى وقــف اعتداءاتــه 

  .المتكررة على هذه المدینة المقدسة ومسجدها األقصى وآثارها ومقدساتها
ضـــرورة العمـــل علـــى تضـــمین األســـرى المقدســــیین فـــي قـــوائم تبـــادل األســـرى مـــع العــــدو : ســـابعاً 

  .الصهیوني
اســــتنكار اســــتمرار اختطــــاف نــــواب القــــدس فــــي المجلــــس التشــــریعي وغیــــرهم مــــن النــــواب  :ثامنــــاً 

  .المختطفین واألسرى في سجون االحتالل الصهیوني
  :على المستوى العربي واإلسالمي) ب( 

وفـــــي مقـــــدمتهم علمـــــاء -طالـــــب المجلـــــس التشـــــریعي علمـــــاء األمتـــــین العربیـــــة واإلســـــالمیة ی :أوالً 
بتفعیـل دورهـم فــي نشـر ثقافـة القـدس التــي تتمثـل فـي بیـان أهمیــة هـذه القضـیة ومكانتهــا  -فلسـطین

واألخطـار المحدقــة بهــا وكشــف المخططــات الصــهیونیة ضــدها وتوضــیح الواجــب والمطلــوب تجــاه 
صــدار  ٕ فتــاوى بتحــریم التنــازل عــن القــدس والمســجد األقصــى والمقدســات واآلثــار هــذه، القضــیة، وا

  .الفلسطینیة والعربیة واإلسالمیة، وتجریمها
یـدعو المجلـس التشـریعي الجمـاهیر العربیـة واإلسـالمیة دعـم صـمود الشـعب الفلسـطیني فـي  :ثانیاً 

والـدفاع عنـه  مواجهته للعدو الصـهیوني ومخططاتـه مـن أجـل الـذود عـن حیـاض المسـجد األقصـى
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وحمایتــــه بشــــتى وســــائل اإلعــــالم المرئیــــة والمســــموعة والمقــــروءة، وتســــییر المســــیرات الجماهیریــــة 
الحاشدة في المدن العربیة واإلسـالمیة فـي جمیـع بقـاع األرض اسـتنكارًا لهـذه الهجمـات الصـهیونیة 

 .الشرسة ضـد المسجد األقصى المبارك والمقدسات في القدس 

لس التشریعي إلى المؤسسات الدولیة وحقـوق اإلنسـان التابعـة لألمـم المتحـدة مـن یتوجه المج :ثالثاً 
أجــل اتخــاذ قــرارات حاســمة ضــد العــدو الصــهیوني تلزمــه بالحفــاظ علــى المســجد األقصــى المبــارك 
وعلــى اآلثــار اإلســالمیة والمســیحیة فــي القـــدس، وتجبــره علــى وقــف إجراءاتــه واعتداءاتــه المتكــررة 

 .علیها

توجــه المجلــس التشــریعي إلــى حكــام العــرب والمســلمین أن یكونــوا علــى قــدر المســئولیة وأن ی :رابعــاً 
یهبّوا للدفاع عن المسجد األقصى المبـارك والضـغط علـى العـدو الصـهیوني بشـتى الوسـائل، وذلـك 

  :من خالل

قطــع أيّ عالقـــات مـــع حكومـــة العـــدو الصــهیوني وســـحب الســـفراء مـــن كیانـــه المغتصـــب  .1
  .ت جدیدة معهوعدم إقامة عالقا

ــــوفیر الــــدعم المــــادي والمعنــــوي للشــــعب الفلســــطیني فــــي مقاومتــــه لالحــــتالل والعــــدوان  .2 ت
الصــهیوني علــى اآلثــار والمقدســات والحقــوق الفلســطینیة؛ وذلــك مــن خــالل تفعیــل اللجــان 

  .والصنادیق المنبثقة عن القمم العربیة واإلسالمیة لدعم القدس ومقدساتها

ومنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي مـن خـالل تحریـك الـدول العربیـة  تفعیل جامعة الـدول العربیـة .3
واإلســـالمیة وملوكهــــا ورؤســـائها وأمرائهــــا لدراســــة الوضـــع الخطیــــر الـــذي یتهــــدد المســــجد 
األقصى المبارك ودراسـة سـبل الـدفاع عنـه واتخـاذ القـرارات الجریئـة لمواجهـة هـذا العـدوان 

  .الصهیوني على شعبنا وقدسه ومقدساته

  . عة العربیة واإلسالمیة للكیان الصهیوني في شتى المجاالتتفعیل المقاط .4

وفـي مقـدمتهم اإلعالمیـون  -یتوجه المجلس التشریعي إلى اإلعالمیـین العـرب والمسـلمین  :خامساً 
ـــــروءة  -الفلســـــطینیون ـــــة والمق ـــــة مـــــن خـــــالل وســـــائل اإلعـــــالم المرئی ف ـــــة مكّث ـــــة إعالمی ـــــام بحمل القی

الوسـائل لخدمـة قضـیة القـدس واألقصـى وفضـح الممارسـات والمسموعة وتجنید أكبر عدد من هذه 
  .الصهیونیة على هذه القضیة
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یتوجه المجلس التشریعي إلى الكتّاب واألدباء العـرب والمسـلمین للقیـام بشـرح معانـاة أهلنـا  :سادساً 
  .في القدس عن طریق كتاباتهم المختلفة

ة القیــام بــدورها تجــاه قضــیة القــدس یــدعو المجلــس التشــریعي األحــزاب العربیــة واإلســالمی :ســابعاً 
  .خاصة وقضیة فلسطین عامة، وتفعیل هذا الدور في محافلهم وبین المنتسبین إلیها

یتوجــه المجلــس التشـریعي إلــى الحقـوقیین والقــانونیین العــرب والمسـلمین مواجهــة اإلجــراءات  :ثامنـاً 
صـى المبـارك وعلـى معالمنــا الیهودیـة لتهویـد القـدس وكـذلك مواجهـة االعتــداءات علـى المسـجد األق

ــا فــي مدینــة القــدس؛ وذلــك مــن خــالل إعــداد الدراســات واألبحــاث الالزمــة لرفــع  وآثارنــا وعلــى أهلن
  .الشكاوى والدعاوى لدى المنظمات الدولیة ضد هذه اإلجراءات واالعتداءات الصهیونیة

  :على المستوى الدولي) ج(
لعالم دعـم صـمود شـعبنا الفلسـطیني فـي الـدفاع یدعو المجلس التشریعي األحرار من شعوب ا :أوالً 

 .عن مقدساته وآثاره ومعالمه اإلسالمیة والمسیحیة وفي العمل على استرداد حقوقه المقدسة

ـــاً  یتوجـــه المجلـــس التشـــریعي إلـــى حكومـــات العـــالم للضـــغط علـــى العـــدو الصـــهیوني بشـــتى  :ثانی
 .ى الشعب الفلسطینيالوسائل حتى یوقف عدوانه الظالم على القدس والمقدسات وعل

یتوجــه المجلــس التشـریعي إلــى المنظمــات الدولیـة خاصــة منظمــات حقـوق اإلنســان ومجلــس  :ثالثـاً 
األمـــن والجمعیـــة العمومیـــة لألمـــم المتحـــدة التفاعـــل اإلیجـــابي مـــع مطالـــب شـــعبنا العادلـــة ودعمهـــا 

سـاته الغاشـمة ضــد ومسـاندتها واتخـاذ القـرارات الالزمـة للجــم العـدو الصـهیوني حتـى یقلــع عـن ممار 
  .شعبنا الفلسطیني ومقدساته وآثاره ومعالمه في فلسطین عامة وفي مدینة القدس خاصة

یــدعو المجلــس التشــریعي المجتمــع الــدولي عــدم الســماح للعــدو الصــهیوني بتســجیل آثارنـــا  :رابعــاً 
  .اإلسالمیة والمسیحیة في األمم المتحدة ومنظمة الیونسكو باسم اآلثار الصهیونیة

  

  )1136/1/3(ار رقم قر 
الســابع الفتــرة األولــي فــي جلســته األولــى  –فــي دورتــه الثالثــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 

  .م21/5/2008المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر لجنة القدس حول االنتهاكات الصهیونیة في مدینة القدس -
  .وصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلسنقاش وت -
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  : یقــرر

ــر لجنــــة القـــدس حــــول االنتهاكـــات الصـــهیونیة فــــي مدینـــة القــــدس مـــع التعــــدیالت  :أوالً  قبـــول تقریـ
  .باألغلبیة المطلقة

ــاً  إقــرار توصــیات تقریــر لجنــة القــدس حــول االنتهاكــات الصــهیونیة فــي مدینــة القــدس لتكــون : ثانی
  -:كالتالي

س یؤكــد -أ الصــادر فــي الــدورة غیــر العادیــة ) 2/ع.غ1079/1(التشــریعي علــى قــراره رقــم  المجل
م 22/11/2007-21الثانیـة الجلســة األولـى ـ االجتمـاع الثــاني یــومي األربعـاء والخمــیس الموافــق 

  .حول األوضاع في مدینة القدس

  يعلى الصعید الفلسطین - ب

ها العرب والمسلمین، تقدیم الدعم یدعو المجلس التشریعي السلطة الوطنیة الفلسطینیة ومع - 1
 .المادي والمعنوي الحقیقي لسكان المدینة المقدسة من أجل تعزیز صمودهم وبقائهم على أرضهم

یدعو المجلس التشریعي رئیس السلطة الوطنیة الفلسطینیة ووفد المفاوضات الفلسطیني  - 2
التي تعقد في مدینة وقف اللقاءات غیر المجدیة مع سلطات االحتالل الصهیونیة وخاصة 

  .القدس المحتلة

على الحكومة الفلسطینیة وضع الخطط والبرامج العملیة لتمكین سكان القدس من مواجهة  - 3
عالمیاً  ٕ   .المشاریع الصهیونیة والتصدي لها، ودعم أهلنا في القدس مادیًا ومعنویًا وا

ـــــــف أ -4 ـــــــة شـــــــهریة بهـــــــدف تثقی ـــــــالمجلس التشـــــــریعي مجل ـــــــدس ب ـــــــة الق ـــــــراد تصـــــــدر عـــــــن لجن ف
  .الشعب الفلسطیني ووضعهم بصورة المجریات التي تحدث في المدینة المقدسة

ــــع  -5 ــــي للجنــــة  القــــدس یمكــــن ربطــــه بموق لتحدیــــد  Google Earthتصــــمیم موقــــع إلكترون
  .موقع مدینة القدس

ـــــــي -6 ـــــــس التشـــــــریعي لتأســـــــیس صـــــــندوق محل ـــــــدعو المجل ـــــــة ولـــــــو  -ی یبـــــــدأ بالمـــــــدارس المحلی
  .نة القدسیتعلق بمدی -برسوم رمزیة 

إلـــــى لجنـــــة القـــــدس لمـــــا لهـــــا " األقصـــــى"تعـــــدیل النظـــــام الـــــداخلي للمجلـــــس بإضـــــافة كلمـــــة  -7
  .من  إیحاءات دینیة في ذهن المواطن الفلسطیني والعربي والمسلم



99 
 

ـــــــى اختیـــــــار  -8 ـــــــة الجامعـــــــات عل ـــــــدعو المجلـــــــس التشـــــــریعي أســـــــاتذة الجامعـــــــات لحـــــــث طلب ی
  . لبحوث المتعلقة بمدینة القدسدراسات علیا في الماجستیر والدكتوراه وعمل ا

یـــــــدعو المجلــــــــس التشـــــــریعي للتكثیــــــــف اإلعالمـــــــي لكشــــــــف ممارســـــــات وانتهاكــــــــات العــــــــدو  -9
ـــــة  ـــــارك مـــــن خـــــالل وضـــــع خطـــــة إعالمی الصـــــهیوني لمـــــدینتنا المقدســـــة ومســـــجدنا األقصـــــى المب

  ).واللجنة بصدد إعداد هذه الخطة(لفضح تلك الممارسات واالنتهاكات الصهیونیة 

لمجلــــــــس التشــــــــریعي للتحضــــــــیر لمهرجــــــــان تُعلــــــــن فیــــــــه هــــــــذه المقترحــــــــات كافــــــــة یــــــــدعو ا -10
قلیمیة ودولیة ٕ   .وتكون التغطیة محلیة وا

یقـــــــوم المجلـــــــس التشـــــــریعي بنشـــــــر وتعمـــــــیم هـــــــذا التقریـــــــر بأوســـــــع صـــــــورة ممكنـــــــة وبكـــــــل  -11
الوســــــــائل واألســــــــالیب المختلفــــــــة المتاحــــــــة وبالــــــــذات علــــــــى الطــــــــالب بجمیــــــــع مســــــــتویاتهم فــــــــي 

  .ات والمؤسسات التعلیمیة األخرىالمدارس والجامع

ــــــع هــــــذه االنتهاكــــــات الصــــــهیونیة  -12 ــــــائقي بجمی ــــــیلم وث ــــــس التشــــــریعي إلعــــــداد ف یــــــدعو المجل
قلیمیًا ودولیاً  ٕ   .في القدس وتعمیمه مع التقریر ذاته بأوسع قدر ممكن محلیًا وا

یـــــــدعو المجلـــــــس التشـــــــریعي لتفعیـــــــل دور الســـــــفارات والممثلیـــــــات والقناصـــــــل والمؤسســـــــات  -13
ــان األخطــــار التـــــي تتهـــــدد القـــــدس ومؤسســــاتها وأبناءهـــــا وفضـــــح الممارســـــات ا لفلســــطینیة فـــــي بیـــ

  .الصهیونیة وتشكیل لجان خاصة لتحقیق هذا الغرض

یطالـــــب المجلـــــس التشـــــریعي الجهـــــات الرســـــمیة بالبـــــدء فـــــورًا بتنفیـــــذ قـــــانون تحـــــریم وتجـــــریم  -14
ـــــي جلســـــته ـــــر مـــــن المجلـــــس التشـــــریعي ف ـــــي  التنـــــازل عـــــن القـــــدس الـــــذي ُأق الســـــابقة والبـــــدء الفعل

  .بتنفیذ مواده بعد أن أصبح هذا القانون نافذاً 

یــــــدعو المجلـــــــس التشـــــــریعي البــــــدء فـــــــي إنشـــــــاء صـــــــندوق دعــــــم مشـــــــاریع داخـــــــل القـــــــدس  -15
  .وتفعیله من خالل إعداد مشروع قانون خاص بهذا الصندوق ینظم أمور عمله

  على الصعیدین العربي واإلسالمي - ج

ــــــــس التشــــــــر  -1 ــــــــة واإلســــــــالمیة إلدارة الصــــــــراع مــــــــع یــــــــدعو المجل ــــــــد الجهــــــــود العربی یعي لتوحی
  .االحتالل الصهیوني ومقاومته في القدس خاصة وفلسطین عامة
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ــــــة  -2 ــــــدول العربی یــــــدعو المجلــــــس التشــــــریعي لتفعیــــــل كــــــل فئــــــات وشــــــرائح المجتمعــــــات فــــــي ال
ــــــدس وأهلهــــــا الفلســــــطینیین ومقدســــــا ــــــام بالفعالیــــــات الالزمــــــة لنجــــــدة الق تها وفــــــي واإلســــــالمیة للقی

  .مقدمتها المسجد األقصى المبارك

یـــــدعو المجلـــــس التشـــــریعي أمـــــین عـــــام جامعـــــة الـــــدول العربیـــــة بتشـــــكیل لجنـــــة فـــــي جامعـــــة  -3
ـــــــى  الـــــــدول العربیـــــــة تخـــــــتص بمناقشـــــــة جمیـــــــع القضـــــــایا واالنتهاكـــــــات الصـــــــهیونیة الغاشـــــــمة عل

  .مدینة القدس ومسجدها األقصى وممتلكاتها وآثارها

ــــــس التشــــــریع -4 ــــــرار یــــــدعو المجل ــــــم تأسیســــــه بمقتضــــــى ق ــــــذي ت ــــــل صــــــندوق القــــــدس ال ي لتفعی
ــــــــك لــــــــدعم المقدســــــــات اإلســــــــالمیة والمســــــــیحیة وحمایتهــــــــا  لمنظمــــــــة المــــــــؤتمر اإلســــــــالمي، وذل

عادة البناء ٕ   .واإلنفاق الموجه إلى عملیات الترمیم وا

یــــــدعو المجلــــــس التشــــــریعي لوضــــــع إطــــــار قــــــانوني الســــــتثمار الوجــــــود العربــــــي واإلســــــالمي  -5
خـــــــالل منظمـــــــة المـــــــؤتمر اإلســـــــالمي وكـــــــذلك المنظمـــــــة اإلســـــــالمیة للتربیـــــــة  فـــــــي الغـــــــرب مـــــــن

وجامعـــــة الـــــدول العربیـــــة التـــــي تتحمـــــل جمیعهـــــا مســـــؤولیة أساســـــیة  -إیسیســـــكو-والعلـــــوم والثقافـــــة
  .في هذا المجال

ـــــــة المقدســـــــات وفضـــــــح  -6 ـــــــة لحمای ـــــــس التشـــــــریعي لصـــــــیاغة إســـــــتراتیجیة إعالمی ـــــــدعو المجل ی
هـــــــــا الصـــــــــهیونیة واعتـــــــــداءاتها المتكـــــــــررة فـــــــــي القـــــــــدس ممارســـــــــات ســـــــــلطات االحـــــــــتالل ودوافع

ـــــــة  والمســـــــجد األقصـــــــى المبـــــــارك والمقدســـــــات فیهـــــــا مـــــــن خـــــــالل المؤسســـــــات اإلعالمیـــــــة المرئی
ــــــى ضــــــرورة صــــــیاغة الخطــــــوط العریضــــــة  ــــــروءة والمســــــموعة، واإلشــــــارة بشــــــكل واضــــــح إل والمق

ـــــــوطن الع ـــــــى التعریـــــــف بقضـــــــایا القـــــــدس فـــــــي  ال ــــة الهادفـــــــة إل ربـــــــي لمشـــــــروع الخطـــــــة اإلعالمیـــ
  .واإلسالمي  وأوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة وفي دول العالم وآلیاتها التنفیذیة

ـــــة واألمـــــین العـــــام لمنظمـــــة  -7 ـــــدول العربی ـــریعي األمـــــین العـــــام لجامعـــــة ال ـــــس التشــ ـــــدعو المجل ی
ــــدس والمقدســــات فیهــــا واألخطــــار  ــــرر عــــن الق ــــرار وجــــود مق ــــى إق المــــؤتمر اإلســــالمي بالعمــــل عل

  .ي جمیع المراحل التعلیمیة في جمیع البلدان العربیة واإلسالمیةالتي تتهددها ف

ـــــواع الـــــدعم  -8 ـــــع أن ـــــانوني وجمی ـــــوي والسیاســـــي والق ـــــدعم المـــــادي والمعن ـــــب ال ـــــى طل ـــــد عل التأكی
  .بكل أشكاله
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ـــــــــى تبنـــــــــي قضـــــــــیة القـــــــــدس  -9 ـــــــــدول العربیـــــــــة واإلســـــــــالمیة إل ـــــــــس التشـــــــــریعي ال یـــــــــدعو المجل
لیــــــة، إلیقــــــاف المجــــــازر الصــــــهیونیة ضــــــد البشــــــر وفلســــــطین ورفــــــع دعــــــاوى أمــــــام المحــــــاكم الدو 

  .والحجر والشجر والمقدسات في القدس خاصة وفي فلسطین عامة

یـــــدعو المجلـــــس التشـــــریعي إیقـــــاف الهرولـــــة فـــــي مشـــــاریع التنـــــازل عـــــن القـــــدس وفلســـــطین  -10
یقافهم عن ذلك من قبل أیة جهة كانت ٕ   .ومقاطعة المهرولین وا

ــــــس التشــــــریعي لتشــــــكیل ل -11 ــــــة مــــــن القــــــانونیین والمستشــــــارین المتخصصــــــین یــــــدعو المجل جن
مـــــن داخــــــل وخــــــارج فلســــــطین لرصــــــد وجمــــــع وتوثیـــــق جــــــرائم الحــــــرب التــــــي یرتكبهــــــا االحــــــتالل 
بحـــــــــق الشــــــــــعب الفلســـــــــطیني والقــــــــــدس والمقدســـــــــات وتجهیزهــــــــــا كـــــــــدعاوى جــــــــــاهزة لمحاكمــــــــــة 

  .االحتالل الصهیوني ومتابعة ذلك

ـــــدعو المجلـــــس التشـــــریعي الـــــدول العربیـــــة واإلســـــال -12 میة وأحـــــرار العـــــالم بـــــالتحرك العاجـــــل ی
ـــــــوق  ـــــــى الحق ـــــــى القـــــــدس والمقدســـــــات وعل ـــــــداء عل ـــــــي واعت ـــــــف كـــــــل انتهـــــــاك احتالل ـــــــرادع لوق وال

  .والثوابت الفلسطینیة

  على الصعید الدولي -د

ــــــــرارات الدولیــــــــة  -1 ــــــــل الق ــــــــس التشــــــــریعي األمــــــــین العــــــــام لألمــــــــم المتحــــــــدة بتفعی ــــــــدعو المجل ی
ـــــــع تهویـــــــدها، وكـــــــ ـــــــي األمـــــــم الخاصـــــــة بقضـــــــیة القـــــــدس ومن ـــــــدول األعضـــــــاء ف ذلك مخاطبـــــــة ال

  .المتحدة عامة وفي مجلس األمن خاصة

ــــــــــة الفلســــــــــطینیة ودول العــــــــــالم اإلســــــــــالمي  -2 ــــــــــس التشــــــــــریعي الســــــــــلطة الوطنی ــــــــــدعو المجل ی
ـــــــب لمحكمـــــــة العـــــــدل الدولیـــــــة ومنظمـــــــة الیونســـــــكو  ـــــــة التقـــــــدم بطل والمنظمـــــــات اإلقلیمیـــــــة الدولی

ــــــى المقدســــــات واألوقــــــاف اإلســــــالمیة لوقــــــف االعتــــــداءات الصــــــهیونیة المتكــــــررة والمت واصــــــلة عل
  .والمسیحیة في القدس وعلى أراضیها وعقاراتها

ــــــدس  -3 ــــــرام اتفاقیــــــة دولیــــــة لحمایــــــة المقدســــــات فــــــي مدینــــــة الق یــــــدعو المجلــــــس التشــــــریعي إلب
ـــــة األمـــــاكن المقدســـــة وصـــــیانتها تحـــــت االحـــــتالل، وذلـــــك مـــــن  ووضـــــع ضـــــوابط صـــــارمة لحمای

وجامعــــــة الــــــدول العربیــــــة لســــــد جمیــــــع الثغــــــرات الموجــــــودة خــــــالل منظمــــــة المــــــؤتمر اإلســــــالمي 
  .في القانون الدولي
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  :بحیث تتضمن هذه االتفاقیة ما یلي

اعترافـــــــًا صـــــــریحًا وواضـــــــحًا بـــــــأن أي شـــــــكل مـــــــن أشـــــــكال االنتهـــــــاك الموجـــــــه ضـــــــد حرمـــــــة  -أ
ــــة یعاقــــب علیهــــا القــــانون  األمــــاكن المقدســــة ومنــــع وصــــول المصــــلین إلیهــــا، یعتبــــر جریمــــة دولی

  .الدولي

ــــــــى تفــــــــویض االختصــــــــاص مباشــــــــرة إلــــــــى كــــــــل مــــــــن  -ب ــــــــنص المعاهــــــــدة المــــــــذكورة عل أن ت
ــــــــس األمــــــــن مــــــــن أجــــــــل اتخــــــــاذ  ــــــــة ومجل المحكمــــــــة الجنائیــــــــة الدولیــــــــة ومحكمــــــــة العــــــــدل الدولی
ــــــاق  ــــــى مقتضــــــیات الفصــــــل الســــــابع مــــــن میث ــــــك االحتكــــــام إل ـــــي ذل اإلجــــــراءات الرادعــــــة، بمــــــا فـ

  .تي تشكلها حرمة األماكن المقدسةاألمم المتحدة، وذلك اعتبارًا لألهمیة القصوى ال

حیث أن إبرام مثل هذه االتفاقیة الدولیة سیؤدي إلى نقل آلیة الجزاء من منظمة 
الیونسكو إلى مجلس األمن، كما أنه سینزع االختصاص القضائي للبت في الجرائم الخاصة 

  .باألماكن المقدسة من القضاء الداخلي لیضعها بین یدي القضاء الدولي

ذا التطور المشهود من شأنه أن یشكل أداة رادعة في مواجهة المحتل ومثل ه
الصهیوني الذي ظل حتى اآلن هو المستفید األول من كل ما یعاني منه القانون الدولي من 

  .ثغرات بخصوص القدس والمقدسات فیها

  .اعتبار هذا القرار وثیقة من وثائق المجلس التشریعي -ه 

  )1185/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة س التشریعي الفلسطیني المجل

  .م18/11/2008السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

 تقریر لجنة القدس عن االنتهاكات واالعتـداءات الصـهیونیة األخیـرة علـى المسـجد األقصـى -
  .المبارك

  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر

ـــى المســـجد  :أوالً  ـــرة عل ـــداءات الصـــهیونیة األخی ـــة القـــدس عـــن االنتهاكـــات واالعت ـــر لجن قبـــول تقری
  .األقصى المبارك مع التعدیالت باإلجماع
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نیة األخیــرة علــى إقــرار توصــیات تقریــر لجنــة القــدس عــن االنتهاكــات واالعتــداءات الصــهیو : ثانیــاً 
  -:المسجد األقصى المبارك لتكون كالتالي

لــى كــل مــن یشــدّ  -1 ٕ یتوجـه المجلــس التشــریعي بالتحیــة إلــى أهلنــا الصــامدین فــي مدینــة القــدس، وا
الرحــــال دائمــــًا للمســــجد األقصــــى المبــــارك علـــــى صــــمودهم األســــطوري والتــــاریخي فــــي مواجهـــــة 

المبارك وخاصـة المواجهـة األخیـرة التـي تصـدوا  المخططات الصهیونیة المختلفة بحق هذا المسجد
ــــــذین حــــــاولوا اقتحــــــام المســــــجد األقصــــــى یــــــوم الثالثــــــاء الموافــــــق  فیهــــــا للمغتصــــــبین الصــــــهاینة ال

ــــدحرین ومــــنعهم مــــن تــــدنیس هــــذا المســــجد 28/10/2008 هــــم علــــى أعقــــابهم خاســــئین من م ، وردّ
  .المبارك

الفلسـطینیة االعتباریـة التـي تـدافع عـن یتوجه المجلس التشریعي بالتحیـة إلـى كـلّ الشخصـیات  -2
المســــجد األقصــــى المبــــارك والمقدســــات اإلســــالمیة والمســــیحیة فــــي مدینــــة القــــدس والــــذین تقــــدموا 
ــذین شــدّوا الرحــال للمســجد األقصــى المبــارك ومنعــوا أولئــك المغتصــبین  جمــاهیر شــعبنا الصــامد ال

األقصــى ومؤسســته الرائــدة  الصــهاینة مــن تــدنیس هــذا المســجد، وخاصــة الشــیخ رائــد صــالح شــیخ
مؤسســة األقصــى للوقــف والتــراث، والشــیخ الــدكتور عكرمــة صــبري رئــیس الهیئــة اإلســالمیة العلیــا، 
ــا رئــیس أســاقفة سبســطیة والــدكتور حســن خــاطر رئــیس الجمعیــة اإلســالمیة  والــدكتور عطــا اهللا حنّ

  .المسیحیة للدفاع عن المقدسات في القدس وغیرهم

ـــس التشـــر  -3 ـــدعو المجل ـــى هـــذا المســـجد ی ـــي تســـتطیع أن تصـــل إل یعي الجمـــاهیر الفلســـطینیة الت
المبــــارك بضــــرورة االســــتمرار فــــي شــــد الرحــــال لهــــذا المســــجد واالحتشــــاد فیــــه، واســــتمرار مــــنعهم 

  .للمغتصبین الصهاینة من محاوالتهم المتكررة القتحام وتدنیس المسجد األقصى المبارك

ـــه یطالـــب المجلـــس التشـــریعي الـــرئیس محمـــود ع -4 ـــاس ووفـــده المفـــاوض بضـــرورة وقـــف لقاءات ّ ب
المتكررة والعبثیة وغیر المجدیة خاصة التـي تُعقـد فـي القـدس المحتلـة مـع مـا یسـمى بـرئیس وزراء 

  .العدو الصهیوني المدعو أیهود أولمرت وغیره من قادة هذا العدو الغاشم

المنشـــود وتفعیـــل هـــذا یـــدعو المجلـــس التشـــریعي الفصـــائل الفلســـطینیة بضـــرورة القیـــام بـــدورها  -5
الدور في مقاومـة سـلطات االحـتالل وقطعـان المغتصـبین الصـهاینة إلجبارهـا علـى وقـف هجمـتهم 

  .المسعورة على المسجد األقصى المبارك ومقدساتنا
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یــدعو المجلــس التشــریعي العــرب والمســلمین حكامــًا وجمــاهیرًا وبرلمانــات ومؤسســات بضــرورة  -6
م بالـدور المنـوط بهـم والواجـب علـیهم لنصـرة القـدس وأهلهـا والمسـجد التحرك العاجـل والفـوري والقیـا

ــذود عــــن حیاضــــه والــــدفاع عنــــه، وتقــــدیم الــــدعم المــــالي والمــــادي والمعنــــوي  األقصــــى المبــــارك والــ
واإلعالمــي لمشــاریع صــمود أهلنــا المقدســیین وحفــظ المقدســات خاصــة المســجد األقصــى المبــارك، 

قـات مــع العـدو الصـهیوني وعـدم إقامــة أیـة عالقـات جدیــدة كمـا نطـالبهم بضـرورة قطــع جمیـع العال
  .مع هذا الكیان الغاصب 

عمــرو موســى األمــین العــام لجامعــة الــدول العربیــة، / یــدعو المجلــس التشــریعي األخ الــدكتور -7
ـــدكتور ـــدین أوغلـــو األمـــین العـــام لمنظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي بضـــرورة تحریـــك / واألخ ال إكمـــال ال

ت منظمتیهمــا لعقــد المــؤتمرات الالزمــة والقیــام بــاألدوار المطلوبــة مــن جمیــع الــدول المنضــویة تحــ
الــدول العربیـــة واإلســـالمیة لنصــرة المســـجد األقصـــى المبـــارك علــى المســـتوى اإلعالمـــي والقـــانوني 

  .والتاریخي

یدعو المجلس التشریعي جمیع رؤساء البرلمانـات العربیـة واإلسـالمیة وجمیـع رؤسـاء اتحـادات  -8
نــات العربیــة واإلســالمیة والدولیــة بضــرورة تفعیــل دور برلمانــاتهم واتحــاداتهم لنصــرة المســجد البرلما

  .األقصى المبارك 

یـدعو المجلــس التشــریعي األمنــاء العــامین لكــل مــن مــؤتمر األحــزاب العربیــة والمــؤتمر القــومي  -9
ات ، وكـذلك مطالبــة العربـي والمــؤتمر القـومي اإلســالمي ولجنـة المتابعــة المنبثقـة عــن هـذه المــؤتمر 

جمیــع أمنــاء ورؤســاء االتحــادات والمنظمــات العربیــة واإلســالمیة بتفعیــل دورهــا فــي نصــرة المســجد 
األقصى المبارك ودعم صمود أهلنا المـدافعین عـن هـذا المسـجد وخاصـة أهـل القـدس وأهـل المـدن 

  .م1948والقرى الفلسطینیة المحتلة منذ عام 

ن العـام لألمـم المتحـدة وأمـین عـام منظمـة الیونسـكو ـ بصـفتها یدعو المجلـس التشـریعي األمـی -10
راعیـة لآلثــار فـي العــالم ـ وأمنـاء المحافــل الدولیــة األخـرى بضــرورة اتخــاذ القـرارات القویــة والفاعلــة 
ـــه وانتهاكـــه المتواصـــل علـــى أقـــدس مقدســـاتنا فـــي  ــار العـــدو الصـــهیوني بوقـــف عدوان الالزمـــة إلجبـ

  .المسجد األقصى المباركفلسطین وفي بالد الشام وهو 
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  )4/1ع.غ/ 1214(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م1/9/2009الموافق ثنین الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم اال

  :أخذًا بعین االعتبار
  .النتهاكات الصهیونیة في القدس واألقصىتقریر لجنة القدس واألقصى حول ا -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
قبــول تقریــر لجنـــة القــدس واألقصـــى حــول االنتهاكــات الصـــهیونیة فــي القـــدس واألقصــى مـــع : أوالً 

  .التعدیالت باإلجماع
واألقصــــى حــــول االنتهاكـــات الصــــهیونیة فــــي القــــدس إقــــرار توصــــیات تقریــــر لجنـــة القــــدس : ثانیـــاً 

  -:واألقصى لتكون كالتالي
  على الصعید الفلسطیني

إســماعیل هنیــة ووزراء حكومتــه . یطالــب المجلــس التشــریعي دولــة رئــیس الــوزراء الفلســطیني د -1
بذل الجهود الحثیثة لدعم مشاریع صمود الشعب الفلسـطیني الصـابر المـرابط فـي القـدس وموضـوع 

سرى المقدسیین الصابرین والمرابطین علـى أرض اإلسـراء والمعـراج لتحریـرهم ؛ وذلـك ألنهـم فـي األ
خط الدفاع األول عن هذه األرض والمقدسات، كما نطالبه بضـرورة التحـرك السـریع والعاجـل علـى 
الصــعیدین اإلقلیمــي والــدولي ومخاطبــة المنظمــات الدولیــة لــدعم حقــوق شــعبنا الفلســطیني العادلــة 

 .ابته وفي مقدمتها القدس والالجئون ومقاومته الباسلة وثو 

یؤكــد المجلــس التشــریعي علــى الحكومــة الفلســطینیة بضــرورة تفعیــل البعــد القــانوني والحقــوقي  -2
بخصوص القدس، وذلك من خالل تشكیل لجنة حقوقیـة مـن قـانونیین فلسـطینیین وعـرب ومسـلمین 

جــرائم الحــرب الصــهیونیة فــي القــدس، ومــن ودولیــین متخصصــین مــن ذوي الخبــرة مــن أجــل رصــد 
أـجل تفعیـل هـذا البعـد فــي المحـاكم والمحافـل الدولیـة لمحاكمــة مجرمـي الحـرب الصـهاینة القتــرافهم 

  . جرائم حرب في القدس



106 
 

ــــل عمــــل أجهزتهــــا  -3 ــــة للمقاومــــة بتفعی ــس التشــــریعي الفصــــائل الفلســــطینیة المتبنی ــ یطالــــب المجل
داخـــل المدینـــة المقدســـة لمواجهـــة المخططـــات الصـــهیونیة فـــي العســـكریة ومقاومتهـــا العســـكریة فـــي 

 .المسجد األقصى المبارك والقدس 

یــدعو المجلــس التشــریعي لتفعیــل قــانون تحــریم وتجــریم التنــازل أو التفــاوض عــن أي شــبر مــن  -4
تراب القدس والمسجد األقصى الذي أقرة المجلس التشریعي الفلسـطیني فـي جلسـته بتـاریخ ومـن ثـم 

لقــاطع ألیــة مفاوضــات فلســطینیة مــع الكیــان الصــهیوني علــى القــدس والمســجد األقصــى الــرفض ا
 . المبارك

یطالـــب المجلـــس التشـــریعي بقـــوة مـــن الفصـــائل الفلســـطینیة بضـــرورة العمـــل علـــى إنهـــاء حالـــة  -5
عـادة اللحمـة والوحـدة بـین شـطري الـوطن الفلسـطیني فـي الضـفة الفلسـطینیة  ٕ االنقسام الفلسطیني، وا

د كلّ الجهود وتتجه للـدفاع عـن القـدس والمسـجد األقصـى ونجـدة أهلهـا قبـل وغزة؛ و  ذلك حتى تتوحّ
 .فوات األوان 

یتقــدم المجلــس التشــریعي بالتحیـــة ألهلنــا الصــامدین فــي القـــدس واألراضــي المحتلــة منــذ عـــام  -6
م علـــــــى مـــــــواجهتهم البطولیـــــــة للمخططـــــــات الصـــــــهیونیة وصـــــــمودهم فـــــــي مواجهـــــــة هـــــــذه 1948

نــدعوهم لالســتمرار فــي هــذا الصــمود وشــد الرحــال إلــى المســجد األقصــى المبــارك، المخططــات، و 
 .والرباط فیه ألنهم في خط الدفاع األول عن القدس واألقصى

یتوـجـه المجلـــس التشــریعي بالتحیـــة ألبطــال عملیـــات الجرافــات االستشـــهادیة التــي حـــدثت فـــي  -7
 .القدس والكیان الصهیوني نصرة للقدس واألقصى

المجلــــس التشــــریعي الســــلطة الفلســــطینیة فــــي الضــــفة الغربیــــة المســــئولیة الكاملــــة عــــن یحمــــل  -8
عاقتها للقیام بالعملیات الجهادیة في القدس وغیرها ٕ  .مالحقتها المتواصلة للمقاومین الفلسطینیین وا

  على الصعید العربي واإلسالمي
سـالمي بتأسـیس صـندوق یطالب المجلس التشریعي جامعة الدول العربیـة ومنظمـة المـؤتمر اإل -1

دعم القدس والمسجد األقصى المبارك فیهما ؛ وذلـك باقتطـاع نسـبة مـن ریـع المسـاعدات الخارجیـة 
ّ بالــذكر دول الخلــیج ولــتكن  مـن ذلــك الریــع لــدعم مشــاریع صــمود أهلنــا % 5للـدول العربیــة ونخــص

 .في القدس 

ة فـــــي البرلمانـــــات العربیـــــة رؤســـــاء البرلمانـــــات والكتـــــل البرلمانیـــــ المجلـــــس التشـــــریعي طالـــــبی -2
واإلســـالمیة بالتـــدخل العاجـــل والســـریع إلنقـــاذ أهلنـــا فـــي فلســـطین بعامـــة وفـــي القـــدس بخاصـــة مـــن 

لقـدس وتهجیـر والسـریع لالصـهیوني المتواصـل التهویـد جرائم الحرب الصهیونیة والتي فـي مقـدمتها 
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اإلســـالمیة والمســـیحیة وســـحب هویـــاتهم وطمـــس معالمنـــا وآثارنـــا ومقدســـاتنا  منهـــاأهلنـــا الصـــامدین 
 ّ   .بالمسجد األقصى المبارك وانتهاك حرمته وقدسیته والمحاوالت المتكررة للمس

ٍ المجلس التشریعي بوجه یت -3 ٍ  نداء إلى جمیـع الجهـات العربیـة واإلسـالمیة والدولیـة للتحـرك  عاجل
لجـــاد الفــوري لوقـــف العــدوان الصـــهیوني علــى شـــعبنا الفلســطیني وبخاصـــة علــى القـــدس، والعمــل ا

االحــتالل الصــهیوني وعلــى  ســجون إلطــالق ســراح األســرى المقدســیین القــابعین وراء القضــبان فــي
ـــس التشـــریعي الفلســـطیني  ـــواب الشـــعب الفلســـطیني فـــي المجل رأســـهم رمـــوز الشـــرعیة الفلســـطینیة ن

والعمـل السـریع لوقـف إجـراءات العـدو الصـهیوني فـي  ،المختطفین في سجون االحتالل الصهیوني
ات المقدســیین األســرى وغیــرهم وفــي مقــدمتهم نــواب كتلــة التغییــر واإلصــالح عــن دائــرة ســحب هویــ

 .العسكریةالقدس الذین صودرت وسحبت هویاتهم بقرار من المحكمة الصهیونیة 

بنصــرة القــدس والمســجد األقصــى المبــارك  جمیــع العــرب والمســلمین المجلــس التشــریعي طالــب -4
ومقــاومتهم لمعنــوي والقــانوني لمشــاریع صــمود أهلنــا فــي القــدس بتقــدیم الــدعم المــادي واإلعالمــي وا

لتثبیــت هــؤالء األهــل الصــامدین فــي عقــاراتهم ومنــازلهم ومحالتهــم الباســلة وصــمودهم األســطوري 
 . وعلى أرضهم ومقدساتهم

یتوجــه المجلــس التشــریعي بالتحیــة لــوزراء التربیــة والتعلــیم العــرب وبعــض وزراء الثقافــة العــرب  -5
الجريء بإدخال مقرر عن القدس في كـل منـاهج مراحـل التعلـیم فـي جمیـع الـبالد العربیـة ،  لقرارهم

یطالـب المجلــس التشـریعي وزراء الخارجیــة العـرب تفعیــل  -6ومطـالبتهم بضـرورة تنفیــذ هـذا القــرار 
قرارهم األخیر القاضي  بإحالـة ملـف االنتهاكـات الصـهیونیة فـي القـدس مـن حفریـات وأنفـاق أسـفل 

د األقصــى المبــارك وســاحاته ومــن اســتیطان صــهیوني ومصــادرة أراضــي فلســطینیة بــآالف المســج
الــدونمات فــي القـــدس وغیــر ذلــك إلـــى مجلــس األمــن الـــدولي ومحكمــة العــدل الدولیـــة وغیرهــا مـــن 

  .المنظمات والمحاكم الدولیة
  على المستوى الدولي

یـف الرابعـة والمنظمـات والهیئـات كافة األطراف الموقعـة علـى اتفاقیـة جن المجلس التشریعي طالبی
، وســــائر  ، ومنظمـــة الصــــلیب األحمــــر ، ومنظمـــة العفــــو الدولیــــة الدولیـــة واإلقلیمیــــة ذات الصــــلة

المنظمـات والهیئـات المعنیــة بالـدفاع عــن حقـوق اإلنسـان علــى الصـعید الــوطني واإلقلیمـي والــدولي 
ــــة و ،  مــــاتهمبوجــــوب تحمــــل مســــئولیاتهم القانونیــــة واألخالقیــــة والوفــــاء بالتزا العمــــل علــــى إلــــزام دول

،  االحتالل الصهیونیة بـاحترام قـرارات الشـرعیة الدولیـة وتطبیقهـا فـي األراضـي الفلسـطینیة المحتلـة
جـرائم الحـرب والعمل على توفیر الحمایة الفوریة للشعب الفلسطیني وخاصة في مدینـة القـدس مـن 
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ـــدعوها جمیعـــًا إلـــى رفـــع صـــوتها للتندیـــد بهـــذه االنتهاكـــات الصـــهیونیة الواقعـــة فـــي  ة،الصـــهیونی ون
  . مدینتنا المقدسة  والعمل على وقفها فوراً 

ـــس التشـــریعي الفلســـطیني  -:ثالثـــاً  ـــائق المجل ـــة رســـمیة مـــن وث ـــر وتوصـــیاته وثیق ـــار هـــذا التقری اعتب
إلــى جمیــع البرلمانــات والمحافــل  والتكلیــف للجنــة القــدس واألقصــى بإرســال نســخة مــن هــذا التقریــر

  .العربیة واإلسالمیة والدولیة وحثهم على التحرك العاجل والفوري
  )4/1ع.غ/ 1235(قرار رقم 

  

المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني دورتـــه غیـــر العادیـــة الرابعـــة  فـــي جلســـته األولـــي االجتمـــاع 
  .م4/3/2010-3العاشر المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریــر لجنـــة القـــدس واألقصــى حـــول االنتهاكـــات الصــهیونیة بحـــق المقدســـات اإلســـالمیة  -

  .والمسیحیة في مدن القدس والخلیل وبیت لحم 
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ة بحــــق المقدســــات قبــــول تقریــــر لجنــــة القــــدس واألقصــــى حــــول االنتهاكــــات الصــــهیونی :أوالً 

  .اإلسالمیة والمسیحیة في مدن القدس والخلیل وبیت لحم مع التعدیالت باإلجماع
ـــاً  إقـــرار توصـــیات تقریـــر لجنـــة القـــدس واألقصـــى حـــول االنتهاكـــات الصـــهیونیة بحـــق  :ثانی

  -:المقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في مدن القدس والخلیل وبیت لحم لتكون كالتالي
ــــه ســــلطة رام اهللا مــــن منــــع رئــــیس المجلــــس یســــتنكر المجلــــس ا -1 لتشــــریعي مــــا قامــــت ب

التشــریعي الفلســطیني الــدكتور عزیــز دویــك واألخــوة النــواب فــي الضــفة الغربیــة مــن دخــول 
 .مقر المجلس التشریعي في رام اهللا لحضور جلسة المجلس

 یطالــب المجلـــس التشـــریعي منظمــة المـــؤتمر اإلســـالمي وجامعــة الـــدول العربیـــة بالقیـــام -2
بالـــــدور المطلـــــوب والمنـــــوط بهـــــا فـــــي الـــــدفاع عـــــن قدســـــنا وأقصـــــانا ومقدســـــاتنا اإلســـــالمیة 
والمسیحیة، وتفعیل دوریهمـا فـي نصـرة أهلنـا المقدسـیین، وذلـك بتحـریض العـرب والمسـلمین 
والعــالم علــى دعــم صــمود هــؤالء األهــل بالمــال واإلعــالم، وتفعیــل البعــد القــانوني والقضــائي 



109 
 

ما یتعلق بجرائم الحرب الصهیونیة داخل المدینة المقدسـة وفیمـا في قضیة القدس خاصة فی
 .حولها

یطالب المجلـس التشـریعي القـادة والحكـام العـرب الـذین سـیجتمعون فـي مـؤتمرهم القـادم  -3
بــأن یكــون علــى مســتوى ) مــارس(المزمــع عقــده فــي طــرابلس بلیبیــا فــي أواخــر هــذا الشــهر 

لـوا دورهـم اختیارهم حكامًا لشعوبهم وعلى ما یحدث  ّ في القدس واألقصـى والمقدسـات ، ویفع
فــي نصــرة قضــیتنا فــي القــدس، والعمــل علــى تحریــك قضــایا جــرائم الحــرب الصــهیونیة فــي 
ــا ومقدســــاتها، وذلــــك بتفعیــــل البعــــد القــــانوني والقضــــائي ضــــد قــــادة العــــدو  القــــدس ومحیطهــ

 .الصهاینة السیاسیین والعسكریین والشرطیین واألمنیین

لـــس التشـــریعي رؤســـاء البرلمانـــات العربیـــة واإلســـالمیة وفـــي العـــالم الحـــر یطالـــب المج -4
بضرورة دعم صـمود أهلنـا فـي القـدس لمواجهـة المخططـات الصـهیونیة قبـل فـوات األوان ؛ 

 -:وذلك من خالل ما یلي

تشــــكیل لجنـــــة القـــــدس وفلســـــطین فـــــي كـــــل برلمــــان كإحـــــدى اللجـــــان الدائمـــــة فـــــي هـــــذه  -أ
 .البرلمانات

ّ القوان -ب  .ین الالزمة من أجل تحریم وتجریم التنازل عن القدس والمقدساتسن

تشـــكیل الطـــواقم الالزمـــة لرفـــع قضـــایا لـــدى المحـــاكم والمحافـــل الدولیـــة لمقاضـــاة القـــادة  -ج
 .الصهاینة على جرائم الحرب الصهیونیة على أهلنا ومقدساتنا وأرضنا في القدس

ســـالمیة باعتبـــار یـــوم الجمعـــة القـــادم یطالـــب المجلـــس التشـــریعي األمتـــین العربیـــة واإل -5
یــــوم غضــــب عــــام نصــــرة للمقدســــات والقــــدس علــــى المســــتوى الفلســــطیني ) 5/3/2010(

 .والعربي واإلسالمي

األمتـــین العربیـــة واإلســـالمیة والعـــالم أجمـــع إلـــى التحـــرك  یطالـــب المجلـــس التشـــریعي -6
د للجـم الحكومـة الصـهیونیة المنفلتـ ُ ع لزامهـا العاجل والفوري على جمیع الصُ ٕ ة مـن عقالهـا وا

 .بعدم المساس بأي من الممتلكات والمقدسات اإلسالمیة والمسیحیة في مدینة القدس

بمـا  الـوعيضرورة توحید الجهـود العربیـة واإلسـالمیة لنشـر یطالب المجلس التشریعي  -7
القــدس، علــى اعتبارهــا ركیــزة لالســتقرار واألمــن العــالمي والتحــذیر مــن خطـــر  فــيیحــدث 

 .الذي یتنامى في المنطقة مما یهدد استقرار األمن العالميالصهیوني التطرف 
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تضــمین یؤكــد المجلــس التشــریعي علــى مطالبــة وزراء التربیــة والتعلــیم العــرب بضــرورة  -8
 .تاریخ القدس والمقدسات في المناهج التعلیمیة في المدارس والجامعات العربیة

، تكثیـــف الجهـــد اإلإلـــى  یـــدعو المجلـــس التشـــریعي -9 عالمـــي العربـــي واإلســـالمي عالمیـــًا
براز قضایا القدس عبر وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئیة والمسموعة بلغات العالم ٕ  .وا

الهیئـــات والمنظمـــات المســـیحیة فـــي العـــالم الوقـــوف إلـــى  یطالــب المجلـــس التشـــریعي -10
الیهــــودي علــــى األرض  االســــتیطانأمــــام هجمــــة  القــــدسجانــــب أخــــوانهم المســــیحیین فــــي 

 .المقدسة

یطالــــب المجلــــس التشـــــریعي المنظمــــات الدولیــــة كمجلـــــس األمــــن الــــدولي والجمعیـــــة  -11
العمومیـــة لألمـــم المتحـــدة ومنظمـــة الیونســـكو ومنظمـــات حقـــوق اإلنســـان فـــي العـــالم بالعمـــل 
 ّ الجــاد والفاعــل لتفعیــل القــرارات واالتفاقــات واألعــراف الدولیــة التــي تتوافــق مــع الواقــع المــر

ینة القدس ومـا حولهـا ومقدسـاتها وعلـى رأسـها المسـجد األقصـى المبـارك مثـل واأللیم في مد
الئحــة الهــاي الرابعــة المتعلقــة بقــوانین وأعــراف الحــرب م ، و 1874تصـریح بروكســل لعــام : 

ــــة لعــــام   والثــــانياألول  ینالبرتوكــــولم و 1949م ، واتفاقیــــة جنیــــف الرابعــــة لعــــام 1907البری
ـــة ة ، واتفتفاقیـــهـــذه االب ینالملحقـــ اقیـــة الهـــاي الخاصـــة بحمایـــة الممتلكـــات الثقافیـــة فـــي حال

الملحـــق بهـــا، واالتفاقیـــة الخاصـــة بحمایـــة الثـــاني  والبرتوكـــولم 1954النـــزاع المســـلح لعـــام 
المتعلـــق  البروتوكـــول اإلضـــافي األولم، و 1972التـــراث العـــالمي والثقـــافي والطبیعـــي لســـنة 
ا أكدتــه الجمعیــة العامــة لألمــم المتحــدة وهــذا مــ بحمایــة ضــحایا المنازعــات الدولیــة المســلحة

ـــــاریخ 36/147فـــــي القـــــرار رقـــــم  ـــــر ذلـــــك مـــــن )6(فقـــــرة فـــــي ال 1981 /16/12 بت ، وغی
ُ علـى الحمایـة القانونیـة الدولیـة للمقدسـات واآلثـار  االتفاقات واللوائح والمعاهدات التي تـنص

ــــة ــــادة والممتلكــــات الثقافیــــة وغیــــر الثقافی الخاصــــة بهــــا وعــــدم  الدینیــــة والتاریخیــــة ودور العب
  . تدمیرها أو سرقتها أو نهبها أو العبث بها أو تدنیسها أو االعتداء علیها بأي شكل كان

یطالــب المجلــس التشــریعي الفلســطینیین بضــرورة إتمــام المصــالحة والعــودة إلــى حالــة  -12
نهــاء حالـة االنقســام ونبــذ الفرقـة حتــى تتوحــد جمیـع الجهــود لنصــرة القــد ٕ س الوفـاق الــوطني وا

واألقصى المقدسات ودعم مشاریع صـمود أهلنـا المقدسـیین والتـي تحتـاج منـا جمیعـًا جهـودًا 
عالمیًا وقانونیًا وغیر ذلك ٕ  .جبارة وعدیدة مالیًا وا
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  -   وھي تأربع قرارا) 4( في شأن األسرى: -  
  

  )1019/1/1(قرار رقم 
ي رام اهللا وغزة یوم األربعاء المجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته الثانیة المنعقدة في مدینت

  .م21/3/2006الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

حمـــد أ /اقتحـــام ســـجن أریحـــا مـــن قبـــل قـــوات االحـــتالل اإلســـرائیلي واختطـــاف األخ النائـــب -
  .نفؤاد الشوبكي وباقي اإلخوة المعتقلین السیاسیی /سعدات واألخ اللواء

 .إلسرائیلياألسیرات واألسرى كافة في سجون االحتالل ا -

 .مداخالت األخوات واألخوة األعضاء -

  ().عضو وامتناع()عضوًا وعارضة()موافقة -
  : یقــرر

ـــي قامـــت بهـــا قـــوات االحـــتالل اإلســـرائیلي باقتحـــام ســـجن أریحـــا  :أوالً  إدانـــة واســـتنكار الجریمـــة الت
عتقلـــــین اللـــــواء فــــؤاد الشــــوبكي وبــــاقي اإلخــــوة الم/ أحمــــد ســــعدات واألخ/ واختطــــاف األخ النائــــب

  .، واعتبار هذه الجریمة هي إرهاب دولة وجریمة حربنالسیاسیی
أثنــاء دفـــاعهم عــن إخـــوانهم فـــي  اتوجیـــه التحیـــة واإلجــالل للشـــهداء األبــرار الـــذین استشـــهدو  :ثانیــاً 

  .سجن أریحا والشفاء العاجل للجرحى
الل اإلسـرائیلي فـي هـذا للحكومـة األمریكیـة والبریطانیـة لتواطئهـا مـع االحـت ةتحمیـل المسـؤولی :ثالثاً 

  .االقتحام
ـــس  :رابعـــاً  ـــوائم البرلمانیـــة  فـــي المجل ـــة تقصـــي حقـــائق برلمانیـــة تضـــم ممثلـــین عـــن الق تشـــكیل لجن

/ محمــد اللحــام، األخ/ ، األخ"رئــیس اللجنــة " حســن خریشــة / األخ: (التشــریعي علــى النحــو التــالي
/ حنــان عشــراوي، األخ/ األخــتمصــطفي البرغــوثي، / خالــدة جــرار، األخ/ وائــل الحســیني، األخــت

  :وتكون مهمتها) قیس خضر
تحدیــد أطــراف وجوانــب المســؤولیة والوقــائع المتعلقــة باقتحــام ســجن أریحــا مــن قبــل قــوات  .1

فــؤاد الشــوبكي / أحمــد ســعدات واألخ اللــواء/ االحــتالل اإلســرائیلي واختطــاف األخ النائــب
  .نوباقي اإلخوة المعتقلین السیاسیی
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  .س بنتائج عملها في مدة أقصاها عشرة أیامتقدیم تقریر للمجل .2
مخاطبــة برلمانــات الــدول الصــدیقة والشــقیقة بالتــدخل لــدى االحــتالل اإلســرائیلي إلطــالق  :خامســاً 

المختطفـــین  لــدیها ودعوتهـــا إلـــى احتـــرام  يســراح أســـرانا كافـــة ، وتحدیـــدًا نــواب البرلمـــان الفلســـطین
  .نوابالحصانة البرلمانیة التي یتمتع بها هؤالء ال

 نالعمل علـى إدراج قضـیة األسـیرات واألسـرى الفلسـطینیی ةالطلب إلى الحكومة الفلسطینی: سادساً 
  .والعرب في السجون اإلسرائیلیة على جدول أعمال القمة العربیة في السودان

  .تحریم االعتقال السیاسي داخل السلطة الوطنیة الفلسطینیة ووقف التنسیق األمني :سابعاً 
فـؤاد الشـوبكي وبـاقي األخـوة / أحمـد سـعدات واألخ اللـواء/ ع قضـیة اختطـاف األخ النائـبرف: ثامناً 

  .المعتقلین السیاسیین من قبل االحتالل اإلسرائیلي أمام المحكمة المختصة بجرائم الحرب
أحمــــد / وعــــرب ودولیـــین لمتابعــــة قضـــیة األخ النائــــب نتشــــكیل لجنـــة محــــامین فلســـطینیی :تاســـعاً 

  .واألسرى في السجون اإلسرائیلیة سعدات و األسیرات

  
  )1/ط1028/2(قرار رقم 

 (فــي جلسـته الطارئــة الثانیــة الفتـرة األولــي –فـي دورتــه األولــي  المجلـس التشــریعي الفلســطیني
  .م17/4/2006الموافق  االثنینالمنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم  )یوم األسیر الفلسطیني

  :أخذًا بعین االعتبار
 نالفلسـطینیی ىحول األسر  ىلجنة األسر  /قریر لجنة التربیة والقضایا االجتماعیةتوصیات ت -

  .والعرب في السجون اإلسرائیلیة
 .قرارات المجلس التشریعي األول -

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

لسـلطة الوطنیــة مناشـدة الـدول العربیـة والصـدیقة والمجتمـع الــدولي لتقـدیم المسـاعدات المالیـة ل :أوالً 
الفلســطینیة وذلــك للمســاهمة فــي تحســین األوضــاع المعیشــیة ألهــالي األســیرات واألســرى والشــهداء 

  .والجرحى
  .تبني وثیقة بعدم التوقیع على أي حل سیاسي دون اإلفراج عن األسیرات واألسرى كافة :ثانیاً 
  :الطلب إلى الحكومة: ثالثاً 
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ت واألســـرى فـــي الموازنـــة العامـــة للســـلطة إعطـــاء األولویـــة لتحســـین مخصصـــات األســـیرا .1
، وكـذلك إعطــاء األولویـة لصـرف الرواتــب ةالوطنیـة الفلسـطینیة ضـمن اإلمكانیــات المتاحـ

ـــــوقهم  ـــــى حق خاصـــــة لعـــــائالت األســـــیرات واألســـــرى والشـــــهداء والجرحـــــى والمحافظـــــة عل
  .الوظیفیة

  .رحىإعطاء أولویة التوظیف ألفراد عائالت األسیرات واألسرى والشهداء والج .2
  .إیجاد آلیة لعمل مشاریع إنتاجیة صغیرة ألسر األسیرات واألسرى والشهداء والجرحى .3
  .توفیر الدعم ألبناء أسر األسیرات واألسرى فیما یتعلق باألقساط الجامعیة .4
تنظـــیم برنـــامج فحـــص وتشـــخیص وعـــالج طبـــي شـــامل ومجـــاني لكـــل أســـیرة وأســـیر فـــور  .5

  .اإلفراج عنه
، وقـــانون دعــم األســـرى فـــي م2004لســنة ) 19( رین رقـــم تطبیــق قـــانون األســرى والمحـــر  .6

 م2004لسنة )  17( السجون رقم  

تبنــي خطــة وطنیــة لتفعیــل قضــیة األســرى بشــكل مســتمر علــى المســتویات كافــة وخاصــة  .7
فــي المــدارس والجامعــات والمســاجد والكنــائس، وتنظــیم بــرامج توعیــة توجــه بشــكل خــاص 

  .ب االعتقال والتحقیق وتحدیاتهإلى فئة األطفال وطلبة المدارس بأسالی
  :تنظیم حملة إعالمیة دولیة بما یلي: رابعاً 

االتصـــــال بالبرلمانـــــات العربیـــــة والصـــــدیقة والدولیـــــة لشـــــرح وضـــــع األســـــیرات واألســـــرى  .1
  .والممارسات اإلسرائیلیة بحقهم وحق أسرهم

  .عقد مؤتمر دولي لفضح سیاسات االحتالل اإلسرائیلي بحق األسیرات واألسري .2
وجـــه بتقـــاریر موثقـــة حــــول أوضـــاع األســـیرات واألســـرى إلــــى األمـــم المتحـــدة ومنظمــــة الت .3

  .الصلیب األحمر الدولي ومنظمات حقوق اإلنسان
ــــة : خامســــاً  ــــانوني  –تشــــكیل لجنــــة محــــامین محلی ــــة تصــــف الوضــــع الق ــــوم بإعــــداد وثیق دولیــــة تق

لحــرب المرتكبــة بحقهــم، فــي الســجون اإلســرائیلیة، وتوثیــق جــرائم ا نلألســیرات ولألســرى الفلســطینیی
ـــة  ـــتم تعمیمهـــا علـــى الســـفارات والقنصـــلیات المعتمـــدة لـــدي الســـلطة الفلســـطینیة ومخاطب علـــى أن ی

  .حكومات العالم والمنظمات الدولیة بها
فــي الســجون اإلســرائیلیة أمــام محكمــة جــرائم  نرفــع قضــیة األســیرات واألســرى الفلســطینیی :سادســاً 

ء األســیرات واألســرى ومــا یمــارس بحقهــم مــن قبــل الســجانین الحــرب فــي الهــاي، باعتبــار أن هــؤال
  . اإلسرائیلیین تندرج تحت جرائم الحرب
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الطلـــب إلـــى جامعـــة الـــدول العربیـــة  ومنظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي تبنـــي قضـــیة األســـیرات  :ســـابعاً 
  .واألسرى على جدول أعمالها إلى أن یتم اإلفراج عنهم 

الفلسطینیة في الغـرب لتشـكیل مؤسسـة أو هیئـة تعنـى بشـئون التوجیه إلى مؤسسات الجالیة  :ثامناً 
عالمیًا وسیاسیًا ومالیاً  ناألسیرات واألسرى الفلسطینیی ٕ   .والعرب قضائیا وا

النــواب األســرى فــي الســجون اإلســرائیلیة  عتشــكیل لجنــة خاصــة مــن المجلــس  تقــوم بــإطال :تاســعاً 
یـة تمكــنهم مـن االشــتراك فـي أعمــال علـى مجریــات جلسـات المجلــس وأعمالـه كافــة، والبحـث فــي آل

  .المجلس
ـــة لألســـیرات واألســـرى الفلســـطینیی :عاشـــراً  ـــة الداخلی ـــز الوحـــدة الوطنی ـــى تعزی ـــد عل والعـــرب  نالتأكی

  .وتجسیدها في جمیع المؤسسات االعتقالیة داخل السجون اإلسرائیلیة
  

  )1142/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع تـرة األولـي فـي جلسـته األولـى الف –فـي دورتـه الثالثـة  المجلـس التشـریعي الفلسـطیني

  .م22/5/2008السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر لجنة التربیة والقضایا االجتماعیة حول أوضاع األسرى في السجون اإلسرائیلیة -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
قبول تقریر لجنة التربیـة والقضـایا االجتماعیـة حـول أوضـاع األسـرى فـي السـجون اإلسـرائیلیة  :أوالً 

  .مع التعدیالت
إقرار توصیات تقریر لجنـة التربیـة والقضـایا االجتماعیـة حـول أوضـاع األسـرى فـي السـجون : ثانیاً 

  -:لتالياإلسرائیلیة لتكون كا
یطالــب المجلــس التشــریعي األطــراف الدولیــة المتعاهــدة والموقعــة علــى االتفاقیــات والمعاهــدات  -1

اإلنسانیة العالمیة والدولیة خاصة اإلعالن العالمي لحقـوق اإلنسـان واتفاقیـة جنیـف الرابعـة واتفاقیـة 
ام حكومـــة االحـــتالل مناهضــة التعـــذیب لتحمــل مســـؤولیاتها القانونیـــة واألخالقیــة، والعمـــل علـــى إلــز 

 .بكل القوانین واالتفاقات ذات الصلة، لضمان حقوق األسرى والمعتقلین
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یطالــب المجلــس التشـــریعي هیئــة الصـــلیب األحمــر بتكثیــف جهودهـــا فــي فلســـطین ألداء دوره  -2
اإلنســـاني المطلـــوب كـــامًال فیمـــا یتعلـــق بمعانـــاة األســـرى وذویهـــم، وكمـــا نطالبـــه بممارســـة ضـــغطه 

 .زام حكومة االحتالل بحقوق األسرى التي أقرتها المواثیق الدولیة أعالهالعالمي إلل

یطالـــب المجلــــس التشــــریعي قـــادة الــــدول العربیــــة واإلســـالمیة وســــفراءها ومؤسســــات المجتمــــع  -3
المـــدني وقـــادة الفكـــر واألدبـــاء واإلعالمیـــین والحقـــوقیین والبرلمـــانیین والعلمـــاء فـــي العـــالمین العربـــي 

جامعـة الـدول العربیـة ومنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي : وفـي مقـدمتها: سسات الدولیةواإلسالمي، والمؤ 
واتحاد البرلمانیین واتحاد المنظمـات األهلیـة، مطـالبتهم بإدانـة االنتهاكـات القانونیـة واإلنسـانیة التـي 
تقترفهــا ســلطات االحــتالل بحــق أســرانا، ومطــالبتهم بتبنــي قضــیة حقــوق أســرانا وتفعیلهــا علــى كــل 

 .تویاتالمس

یطالب المجلس التشریعي الرئیس محمود عباس بـدعوة القـوى والفصـائل الفلسـطینیة باسـتئناف  -4
 .الحوار الوطني الجاد ، وتحقیق المصالحة الوطنیة الشاملة بین أبناء الشعب

یطالب المجلس التشریعي الرئیس محمـود عبـاس بوقـف عملیـة التفـاوض والتنسـیق األمنـي مـع  -5
طــــــالق ســـــراح جمیــــــع المعتقلـــــین السیاســـــیین، وأســــــرى المقاومـــــة وأنصــــــارها حكومـــــة االحـــــتال ٕ ل وا

ــــاقض لمیثــــاق منظمــــة التحریــــر  ــــة، ونــــذكر بــــأن ذلــــك من ومؤسســــاتها فــــي الضــــفة الغربیــــة المحتل
ووثیقــة الوفــاق ) القــانون األســاس(الفلســطینیة ومبــادئ الثــورة الفلســطینیة ودســتور الســلطة الوطنیــة 

 .الوطني

شریعي هیئة رئاسته بتفعیل األنشطة البرلمانیـة بـین نـواب المجلـس التشـریعي یدعو المجلس الت -6
الفلســــطیني والبرلمــــانیین العــــرب والمســــلمین والمتعــــاطفین األجانــــب، مــــن خــــالل روابــــط الصــــداقة 
ـــــدول العربیـــــة ومنظمـــــة المـــــؤتمر اإلســـــالمي  ـــــة، وجامعـــــة ال واللجـــــان المشـــــتركة واتحـــــادات برلمانی

سالمیة ودولیةواتحادات منظمات ومؤسسات  ٕ  . أهلیة عربیة وا

یطالـب المجلـس التشـریعي الحكومــة بتكلیـف قـانونیین دولیـین برفــع قضـایا عدیـدة لـدى محكمــة  -7
الجنایـــات الدولیـــة ومحكمـــة العـــدل العلیـــا فـــي الهـــاي ضـــد جـــرائم الحـــرب الصـــهیونیة بحـــق شـــعبنا 

 .وأسرانا، لتشكل فضحًا لجرائم حكومة االحتالل ویضغط علیها

لب المجلس التشریعي وزارة األسرى بوضع خطـة شـاملة تشـمل كـل الـوزارات بهـدف تفعیـل یطا -8
والـورش الدراسـیة  ةقضیة األسرى محلیًا من خـالل تنظـیم المـؤتمرات والنـدوات واللقـاءات الجماهیریـ

ــــالم الهادفــــة،  ــــة، والمســــابقات الریاضــــیة والمســــرحیات واألف والحصــــص المدرســــیة والخطــــب الدینی
هیـــل والتـــدریب والتشـــغیل، وتفعیـــل مؤسســـات المجتمـــع المـــدني والمؤسســـات اإلعالمیـــة وبـــرامج التأ
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والحقوقیـــة والجمعیـــات الخیریـــة والشخصـــیات المرموقـــة والمرجعیـــات الدینیـــة والعلمـــاء المخلصـــین، 
وتنظــیم سلســة مســتمرة مــن اللقــاءات والنــدوات والبــرامج المختلفــة بالتعــاون مــع الســفارات واألقلیــات 

 .إلسالمیة بالخارجالعربیة وا

یــدعو المجلــس التشــریعي إلــى ضــرورة إنجــاز التعــدیالت الالزمــة لقــانون األســرى والمحـــررین  -9
ولوائحـه التنفیذیـة المفصـلة، ومطالبـة الحكومـة بتنفیــذ القـوانین ذات الصـلة، والتـي تكفـل حـق رعایــة 

والتــدریب والتشــغیل  األســرى وذویهــم، وكــذا حــق األســرى المحــررین باالســتفادة مــن بــرامج التأهیــل
وفرص العمل في الـوزارات والمؤسسـات، ووضـع قضـیة األسـرى وذویهـم علـى رأس سـلم األولویـات 

 .في كل مناسبة، وعند أي تفاهم دولي، وصرف رواتبهم بانتظام وحل مشكلة الكانتین دون تمییز

ائیلي جلعــاد یطالــب المجلــس التشــریعي فصــائل المقاومــة الفلســطینیة اآلســرة للجنــدي اإلســر   -10
شالیط أن تصمد وتصبر وتتمسـك بشـروطها المشـروعة إلجـراء صـفقة تبـادل مشـرفة ، حیـث یعلـق 

  .األسرى آمالهم بذلك بعد اهللا تعالى
ـــود  -11 ـــى خیـــار أســـر جن ـــالتركیز عل ـــس التشـــریعي فصـــائل المقاومـــة الفلســـطینیة ب یطالـــب المجل

وع مـن بـاب المعاملـة بالمثـل، فـاالحتالل العدو ومستوطنیه بهدف مبادلتهم بأسرانا، فهو خیار مشـر 
، قـال )فمـن اعتـدى علـیكم فاعتـدوا علیـه بمثـل مـا اعتـدى علـیكم: (یقتل منا ویعتقل منا، قـال تعـالى

ظهـار دینــه واســتنقاذ المـؤمنین الضــعفاء مــن : ( القرطبـي ٕ أوجــب اهللا تعــالى الجهـاد إلعــالء كلمتــه وا
ن كــان فــي ذلــك تلــف النفــوس  ٕ ألســارى واجــب علــى جماعــة المســلمین إمــا وتخلــیص ا.. عبــاده وا

ما باألموال  ٕ  .، وقد نجحت المقاومة في تنفیذ عدة صفقات تبادل من قبل)بالقتال وا

  
  )1192/1/3(قرار رقم 

الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م23/12/2008ة یوم الثالثاء الموافق الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغز 

  :أخذًا بعین االعتبار
الطلــب المقـــدم مـــن عشـــرة أعضـــاء إلدراج تقریـــر لجنـــة التربیـــة والقضـــایا االجتماعیـــة حـــول  -

محاكمــات النــواب المختطفــین وقمــع األســرى فــي ســجن عــوفر اإلســرائیلي علــى جــدول أعمــال 
  .الجلسة والبدء في مناقشته

  .خليأحكام النظام الدا -
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  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
الموافقـــــة علـــــى إدراج تقریـــــر لجنـــــة التربیـــــة والقضـــــایا االجتماعیـــــة حـــــول محاكمـــــات النـــــواب  :أوالً 

فـــي المختطفـــین وقمـــع األســـرى فـــي ســـجن عـــوفر اإلســـرائیلي علـــى جـــدول أعمـــال الجلســـة والبـــدء 
  .مناقشته

قبــول تقریـــر لجنــة التربیــة والقضـــایا االجتماعیــة حــول محاكمـــات النــواب المختطفــین وقمـــع : ثانیــاً 
  .األسرى في سجن عوفر اإلسرائیلي باإلجماع مع التعدیالت

إقـرار توصـیات لجنـة التربیـة والقضـایا االجتماعیـة حـول محاكمـات النـواب المختطفـین وقمـع : ثالثاً 
  -:ر اإلسرائیلي لتكون كالتالياألسرى في سجن عوف

ـــدیر وكـــل الفخـــر واالعتـــزاز بنـــواب شـــعبنا  -1 ـــر المجلـــس التشـــریعي عـــن عظـــیم التحیـــة والتق یعب
الفلســـطیني المختطفـــین، بقادتـــه السیاســـیین، برمـــوز الشـــرعیة، رمـــوز المقاومـــة والثبـــات والصـــمود، 

ون االعتـراف بمحــاكم وعلـى رأسـهم د عزیـز دویـك رئـیس المجلـس التشـریعي، تحیـة لهـم وهـم یرفضـ
بأنهـا باطلـة وغیـر مشـروعة بـالمطلق، كمـا االحـتالل ذاتـه، : االحتالل ویصرخون في وجه محاكمه

ــدفاع عــن حقــوق شــعبهم  ــرون عــن عظــیم اعتــزازهم وتشــرفهم بــأن یكونــوا رمــزًا لل تحیــة لهــم وهــم یعبّ
  .ستهدافه لهموخیاره الدستوري، تحیة لهم وهم یواجهون بشموخ كل جرائم االحتالل ضدهم وا

یعبــر المجلــس التشــریعي عــن عظــیم التحیــة ألســرانا وأســیراتنا البواســل الصــابرین المـــرابطین،  -2
ونؤكـد اعتزازنـا البــالغ وفخرنـا الكبیـر وثقتنــا العالیـة بهــم، بثبـاتهم وصـمودهم ووعــیهم، ونؤكـد التزامنــا 

ـــة والمقدســـة، وأن جهادنـــا سیســـتم ر حتـــى تحریـــرهم مـــن مـــع حقهـــم علینـــا ومـــع هـــذه القضـــیة العادل
 ً   .سجون االحتالل ومعتقالته أعزةً كرامًا بإذن اهللا

یحمل المجلس التشـریعي كیـان االحـتالل الصـهیوني مسـئولیة جرائمـه بحـق األسـرى واالعتـداء  -3
علیهم في سجن عوفر، وجرائمـه بحـق رمـوز الشـرعیة المختطفـین فـي سـجونه وتقـدیمهم لمحاكماتـه 

حــتالل الصــهیوني المســئولیة القانونیــة والسیاســیة واألخالقیــة عــن هــذه السیاســیة، ویتحمــل كیــان اال
  .الجرائم التي یرتكبها
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یـــدعو المجلـــس التشـــریعي دول العـــالم الحـــر والهیئـــات الدولیـــة لألمـــم المتحـــدة والـــدول الموقعـــة  -4
ـــة لحقـــوق اإلنســـان واألســـرى ومناهضـــة التعـــذیب  ـــة والدولی ـــات والمعاهـــدات العالمی  -علـــى االتفاقی

لتحمـل مسـؤولیاتها القانونیـة واألخالقیـة تجـاه انتهـاك  -التي شهدت بنزاهة االنتخابات الفلسـطینیة و 
حكومـــــة كیــــــان االحــــــتالل لتلــــــك المعاهــــــدات والمواثیــــــق الدولیــــــة ومبــــــادئ الدیمقراطیــــــة وحصــــــانة 
الشخصـیات االعتباریــة وحقــوق األســرى وأن تضــغط علــى حكومــة االحــتالل إلغــالق ملــف النــواب 

  .ین والعمل على إطالق سراح األسرى الفلسطینیینالمختطف

یـــدعو المجلـــس التشـــریعي هیئـــة الصـــلیب األحمـــر الـــدولي بتكثیـــف جهودهـــا اإلنســـانیة لوقـــف  -5
معانــــاة األســــرى، وممارســــة ضــــغط كــــافٍ إللــــزام حكومــــة االحــــتالل بحقــــوق األســــرى التــــي أقرتهــــا 

  .المواثیق الدولیة وتحسین ظروف اعتقالهم

التشــــریعي الجهــــات المختصــــة فــــي الحكومــــات والهیئــــات الدولیــــة ومنظمــــات  یــــدعو المجلــــس -6
المجتمــع المــدني المحلیــة والدولیــة إلــى رفــع دعــاوى قانونیــة وقضــائیة أمــام محكمــة العــدل الدولیــة 
ومحكمــة الجنایـــات الدولیــة والمحـــاكم الوطنیـــة لمحاكمــة حكومـــة كیـــان االحــتالل وقیاداتـــه النتهـــاك 

رهــاب مــنظم فــي اختطافهــا واعتقالهــا القــوانین والمواثیــق ال ٕ دولیــة وارتكــابهم جــرائم حــرب وقرصــنة وا
ومحاكماتها السیاسـیة للنـواب والـوزراء رمـوز الشـرعیة الفلسـطینیة وأبنـاء الشـعب الفلسـطیني وقمعهـا 

  .وجرائمها بحق أسرانا وأسیراتنا في سجونها

إلـى مزیـد مـن الصـمود والثبـات یدعو المجلس التشریعي شعبنا الفلسطیني في الداخل والخـارج  -7
والمزیــد مــن االلتفــاف وااللتحــام مــع الهیئــات الشــرعیة المنتخبــة والوقــوف صــفًا واحــدًا فــي مواجهــة 

  .جرائم االحتالل الصهیوني ومخططاته

یؤكــد المجلــس التشــریعي علــى موقفــه الــداعي والقاضــي أن تتمســك قــوى المقاومــة الفلســطینیة  -8
كبـر عـدد ممكـن مـن ذوي األحكـام أفقة تبادل مشرفة یفرج فیها عـن بشروطها المشروعة إلجراء ص

لــدیها، ونؤكــد علــى حــق المقاومــة فــي  اإلســرائیلي األســیر العالیــة والمرضــى والنســاء مقابــل الجنــدي
 .ممارسة كل الخیارات المشروعة لتحریر أسرانا من سجون االحتالل

ــًا ودولیــًا  یؤكــد المجلــس التشــریعي علــى ضــرورة دعــم وتكثیــف وتطــویر -9 الجهــود المبذولــة محلی
للتضامن مـع النـواب المختطفـین وأسـرانا كافـة فـي سـجون االحـتالل والعمـل علـى تخفیـف معانـاتهم 

طالق سراحهم ٕ   .وا
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یدعو المجلس التشریعي األعضـاء مـن الكتـل والقـوائم البرلمانیـة المنتخبـین بـااللتزام بحضـور  -10
ــدفاع عــن جلســات وأعمــال المجلــس والمشــاركة فــي ممار  ــه التــي تــم انتخــابهم ألجلهــا، وال ســة أعمال

  .   حقوق أبناء الشعب الفلسطیني

یــــدعو المجلــــس التشـــــریعي لمبــــادرة تعــــزز الجهـــــود الصــــادقة لعقــــد الحـــــوار الــــوطني الجـــــاد  -11
والهــادف، مــع تهیئــة المنــاخ العــام الــالزم إلنجاحــه، فــال منــاص مــن عــودة الوفــاق الــوطني واللحمــة 

  .عادلة وقویة ومتینة الوطنیة على أسس

تتكلــــف رئاســــة المجلــــس التشــــریعي باســــتمرار مخاطبــــة دول العــــالم وجامعــــة الــــدول العربیــــة  -12
ومنظمـــــة المـــــؤتمر اإلســـــالمي والبرلمانـــــات العربیـــــة واإلســـــالمیة والعالمیـــــة واتحـــــادات البرلمـــــانیین 

لیـــة واإلنســــانیة والحقـــوقیین واإلعالمیـــین، ومؤسســــات المجتمـــع المـــدني واتحــــادات المنظمـــات األه
وقــادة الفكــر واألدبــاء والعلمــاء فــي دول العــالم كافــة، ومطــالبتهم بتبنــي قضــیة النــواب المختطفــین، 
ـــى  ـــة، بهـــدف تشـــكیل ضـــغط كـــافٍ یجبـــر حكومـــة االحـــتالل عل وأســـرانا فـــي ســـجون االحـــتالل كاف

 .إطالق سراحهم
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قرارات في الشأن : خامساً 
  المالي

   
   اً ون قرارعشرو ةثالث) 23(
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  قرارات في الشأن المالي: خامسًا 
   

  :  وعددها ثالثة وعشرون قرارًا وهي 
  

  )1/ط1022/1(قرار رقم 
 "فـي جلسـته الطارئـة األولـى الفترة األولي  –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني 

طنیــة الفلســطینیة للســنة مشــروع قــانون بشــأن تقــدیم مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســلطة الو 
  .م29/3/2006المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق  "م2006المالیة  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 84(أحكام المادة  -
  .تصویت األغلبیة المطلقة -

  : یقــرر
الموازنــة العامـة للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة للســنة إحالـة مشــروع قــانون بشــأن تقـدیم مشــروع قــانون 

  .إلى المجلس م2006المالیة 
  

  )1/ط1023/1(قرار رقم 
 "فـي جلسـته الطارئـة األولـى  الفتـرة األولـي –فـي دورتـه األولـي  المجلس التشریعي الفلسطیني

للســنة  مشــروع قــانون بشــأن تقــدیم مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة
  .م29/3/2006م المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 2006المالیة  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 84(أحكام المادة  -
مشروع قانون بشأن تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة "مسودة  -

  عمر مطر /المقدمة من النائب) 2/ع/3/2006(رقم" م2006المالیة للسنة 
  .المناقشة العامة لمشروع القانون -

  : یقــرر
قبول مشروع قانون بشأن تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة 

  .م إلى المجلس2006المالیة 
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  )1/ط1024/1(قرار رقم 

 "فـي جلسـته الطارئـة األولـى  الفتـرة األولـي –فـي دورتـه األولـي  لسطینيالمجلس التشریعي الف
مشــروع قــانون بشــأن تقــدیم مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة للســنة 

  .م29/3/2006المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق  2006المالیة  
  :أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 84(المادة  أحكام -
توصیة المجلس بقبـول التعـدیالت المقدمـة بـالقراءة األولـى حـول مشـروع قـانون بشـأن تقـدیم  -

ـــــة  ـــــم " 2006مشـــــروع قـــــانون الموازنـــــة العامـــــة للســـــلطة الوطنیـــــة الفلســـــطینیة للســـــنة المالی رق
  ) .2/ع/3/2006(
  .نقاش األخوات واألخوة األعضاء -
  : قــرری

إقــرار مشــروع قــانون بشــأن تقــدیم مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة للســنة 
  .مادةً مادة بالقراءة األولى م2006المالیة 

  

  )1/ط1025/1(قرار رقم 
" فـي جلسـته الطارئـة األولـى  الفتـرة األولـي –فـي دورتـه األولـي  المجلس التشریعي الفلسطیني

بشــأن تقــدیم مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة للســنة  مشــروع قــانون
  .م29/3/2006المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق  م2006المالیة 

  :أخذًا بعین االعتبار
  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 84(أحكام المادة  -
قـرار مشـروع قـانون بشـأن تقـدیم مشـروع توصیة المجلس إقـرار مشـروع قـ - ٕ انون بشـأن تقـدیم وا

) 2/ع/3/2006(م رقـم 2006قانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة 
  .بالقراءة الثانیة

  .نقاش األخوات واألخوة األعضاء -
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  : یقــرر
ســلطة الوطنیــة الفلســطینیة للســنة إقــرار مشــروع قــانون بشــأن تقــدیم مشــروع قــانون الموازنــة العامــة لل

  .بالقراءة الثانیة بالتعدیالت 2006المالیة 
  

  )1/ط1026/1(قرار رقم 
" فـي جلسـته الطارئـة األولـى  الفتـرة األولـي –فـي دورتـه األولـي  المجلس التشریعي الفلسطیني

لســنة مشــروع قــانون بشــأن تقــدیم مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة ل
  .م29/3/2006المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق  2006المالیة  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 2-68(والمادة )  84(أحكام المادة  -
قــرار مشــروع  - ٕ المقتــرح المقــدم مــن ربــع أعضــاء المجلــس حــول مشــروع  قــانون بشــأن تقــدیم وا
انون بشــأن تقــدیم مشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة للســنة المالیــة قــ

  .المقر بالقراءة الثانیة) 2/ع/3/2006( رقم" 2006
  .القراءة الثالثة للمشروع -
  .نقاش األخوات واألخوة األعضاء -

  : یقــرر

العامــة للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة إقــرار مشــروع قــانون بشــأن تقــدیم مشــروع قــانون الموازنــة : أوالً 
) 68(م  كمـا ورد بـالقراءة الثانیـة بأغلبیـة أعضـاء المجلـس وفقـًا ألحكـام المـادة 2006للسنة المالیة 

  .من النظام الداخلي

إحالـة مشــروع قـانون بشـأن تقـدیم مشــروع قـانون الموازنـة العامــة للسـلطة الوطنیـة الفلســطینیة : ثانیـاً 
" ةرئــــیس الســــلطة الوطنیــــة الفلســــطینی"محمــــود عبــــاس / لــــى األخ الــــرئیسم إ2006للســــنة المالیــــة 

  .من النظام الداخلي) 57(إلصداره ونشره في الجریدة الرسمیة وفقًا ألحكام المادة 
  

  )1039/6/1(قرار رقم 
فـي جلسـته السادسـة المنعقـدة  الفتـرة األولـي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م31/5/2006اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق في مدینتي رام 



126 
 

  :أخذًا بعین االعتبار
مع ) 2005(من الموازنة  1/12بتمدید العمل بالیة " وزیر المالیة " عمر مطر/طلب األخ  -

  .بعض التعدیالت
  .من النظام الداخل للمجلس التشریعي) 84(أحكام المادة 

  .تصویت األغلبیة المطلقة -
ون معـــدل لقـــانون بشـــأن تقـــدیم مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـلطة مســـودة مشـــروع قـــان -

جمـــال  /خألالمقدمـــة مـــن ا) 2/ع/8/2006( رقـــم م2006الوطنیـــة الفلســـطینیة للســـنة المالیـــة 
  .نصار
  : یقــرر

إحالـــة مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون بشـــأن تقـــدیم مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـلطة الوطنیـــة 
  .إلى المجلس 2006لمالیة الفلسطینیة للسنة ا

  

  )1040/6/1(قرار رقم 
في جلسته السادسـة المنعقـدة الفترة األولي  –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م31/5/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .ریعيمن النظام الداخل للمجلس التش) 84(أحكام المادة  -
مســـودة مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون بشـــأن تقـــدیم مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـلطة  -

  .جمال نصار /خألالمقدمة من ا) 2/ع/8/2006(رقم 206الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة 
  .المناقشة العمة لمشروع القانون -
  

  : یقــرر
ـــا ـــدیم مشـــروع ق ـــانون بشـــأن تق ـــة قبـــول مشـــروع قـــانون معـــدل لق ـــة العامـــة للســـلطة الوطنی نون الموازن

  .مادةً مادة بالقراءة األولى 2006الفلسطینیة للسنة المالیة 
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  )1041/6/1(قرار رقم 
فـي جلسـته السادسـة المنعقـدة  الفتـرة األولـي –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م31/5/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخل للمجلس التشریعي) 84(أحكام المادة 
توصــیة المجلـــس بقبــول التعـــدیالت المقدمــة بـــالقراءة األولــي  مشـــروع قــانون معـــدل لقـــانون  -

 م2006بشـأن تقـدیم مشـروع قـانون الموازنـة العامــة للسـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة للسـنة المالیــة 
  ) 2/ع/8/2006( رقم
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
ـــة  إقـــرار ـــانون الموازنـــة العامـــة للســـلطة الوطنی ـــدیم مشـــروع ق ـــانون بشـــأن تق ـــانون معـــدل لق مشـــروع ق

  .مادةً مادة بالقراءة األولى 2006الفلسطینیة للسنة المالیة 
  

  )1042/6/1(قرار رقم 
فـي جلسـته السادسـة المنعقـدة  ألولـيالفتـرة ا –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م31/5/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخل للمجلس التشریعي) 84(أحكام المادة 
توصیة المجلس إقرار مشروع قانون معدل لقانون بشأن تقدیم مشروع قانون الموازنة العامة  -

  .بالقراءة الثانیة) 2/ع/8/2006( رقم 2006طنیة الفلسطینیة للسنة المالیة للسلطة الو 
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
ـــة  إقـــرار ـــانون الموازنـــة العامـــة للســـلطة الوطنی ـــدیم مشـــروع ق ـــانون بشـــأن تق ـــانون معـــدل لق مشـــروع ق

  .اءة األولىبالقراءة الثانیة كما أقر بالقر م 2006الفلسطینیة للسنة المالیة 
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  )1043/6/1(قرار رقم 
في جلسته السادسـة المنعقـدة الفترة األولي  –في دورته األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م31/5/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .التشریعيمن النظام الداخل للمجلس  )2-68(والمادة )  84(أحكام المادة  -
المقتــرح المقــدم مــن ربــع أعضــاء المجلــس مشــروع قــانون معــدل لقــانون بشــأن تقــدیم مشــروع  -

)  2/ع/8/2006(رقــم 2006قـانون الموازنــة العامــة للســلطة الوطنیـة الفلســطینیة للســنة المالیــة 
  .المقر بالقراءة الثانیة

  .القراءة الثالثة لمشروع القانون -
  .عضاءنقاش األخوات واإلخوة األ -

  : یقــرر

قـرار مشــروع قــانون الموازنـة العامــة للســلطة  إقـرار: أوالً  ٕ مشــروع قـانون معــدل لقــانون بشـأن تقــدیم  وا
بالتعـدیالت، بأغلبیـة أعضـاء المجلـس وفقـًا ألحكـام المـادة  2006الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة 

  .من النظام الداخلي) 68(

قـرار مشـروع قـانون الموازنـة العامـة للسـلطة إحالة مشروع قانون معدل لقان :ثانیاً  ٕ ون بشـأن تقـدیم  وا
ــــرئیسم 2006الوطنیــــة الفلســــطینیة للســــنة المالیــــة  ــــى األخ ال ــــاس / إل ــــیس الســــلطة "محمــــود عب رئ

مـــن النظـــام ) 67(إلصــداره ونشـــره فــي الجریـــدة الرســـمیة وفقــًا ألحكـــام المــادة " الوطنیــة الفلســـطینیة
  .الداخلي

  

  )1/ع.غ1064/2(قرار رقم 
في جلسته الثانیة المنعقدة في  -في دورته غیر العادیة  األولي المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م29/8/2006 مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق
  :أخذًا بعین االعتبار

توصــیات تقریــر لجنــة الموازنــة والشــؤون المالیــة حــول مشــروع قــانون معــدل لقــانون الموازنــة  -
  .م2006ة الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة العامة للسلط

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
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  : یقــرر

إقــرار مشــروع قــانون معــدل لقــانون الموازنــة العامــة للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة للســنة المالیــة  :أوالً 
  ).2/ل/2006/ 17(م رقم 2002

ـــان) 52(ضـــرورة التـــزام الحكومـــة بأحكـــام المـــادة  :ثانیـــاً  ـــة العامـــة والشـــؤون مـــن ق ون تنظـــیم الموازن
م والتـي تقضـي بقیـام وزارة المالیـة بتقـدیم تقـاریر ربـع سـنویة عـن أداء اإلیــرادات 1998المالیـة لعـام 

  .والنفقات لتمكین المجلس من القیام بدوره الرقابي في المجال المالي على وجه كاف
  

  )1/ع.غ1065/2(قرار رقم 
في جلسته الثانیـة المنعقـدة فـي دورته غیر العادیة  األولي في  المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م29/8/2006مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  

  .:أخذًا بعین االعتبار
مسودة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة  -

  .لجنة الموازنة والشؤون المالیةالمقدمة من ) 2/ل/17/2006( م رقم 2006
  : یقــرر

إحالـــة مشــــروع قـــانون معــــدل لقـــانون الموازنــــة العامـــة للســــلطة الوطنیـــة الفلســــطینیة للســـنة المالیــــة 
  .م إلى المجلس2006

  

  )1ع.غ1066/2(قرار رقم 
في جلسته الثانیة المنعقدة في  -في دورته غیر العادیة  األولي المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م29/8/2006تي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق مدین
  .:أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 65(أحكام المادة  -
مسودة مشروع قانون معدل لقانون الموازنة العامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة  -

 .لموازنة والشؤون المالیةالمقدمة من لجنة ا) 2/ل/17/2006( رقم  2006

 .المناقشة العامة لمشروع القانون -
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  : یقــرر
قبــــول مشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون الموازنــــة العامــــة للســــلطة الوطنیــــة الفلســــطینیة للســــنة المالیــــة 

  .م بالمناقشة العامة2006

  )1/ع.غ1067/2(قرار رقم 
في جلسته الثانیة المنعقدة في  -في دورته غیر العادیة  األولي المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م29/8/2006مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  .:أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 1-68(أحكام المادة  -
توصیة المجلس بقبول التعدیالت المقدمة بالقراءة األولى حول مشروع قـانون معـدل لقـانون  -

 ).2/ل/17/2006(م رقم 2006عامة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة الموازنة ال

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

للســــلطة الوطنیــــة الفلســــطینیة للســــنة المالیــــة  ةإقــــرار مشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون الموازنــــة العامــــ
  .م مادة بالقراءة األولى2006

  )1/ع.غ1068/2(قرار رقم 
في جلسته الثانیة المنعقدة في  -في دورته غیر العادیة  األولي لتشریعي الفلسطینيالمجلس ا

  .م29/8/2006 مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق
  .:أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 1-68(أحكام المادة  -
ــــانون ا - ــــانون معــــدل لق ــــس إقــــرار مشــــروع ق ــــة توصــــیة المجل ــــة العامــــة للســــلطة الوطنی لموازن

 .بالقراءة الثانیة) 2/ل/17/2006(رقم  2006الفلسطینیة للسنة المالیة

 .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
للســــلطة الوطنیــــة الفلســــطینیة للســــنة المالیــــة  ةإقــــرار مشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون الموازنــــة العامــــ

  .قراءة األولىم بالقراءة الثانیة كما أقر بال2006
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  )1/ع.غ1069/2(قرار رقم 
فــي جلسـته الثانیـة المنعقــدة -فـي دورتـه غیــر العادیـة  األولـي  المجلـس التشـریعي الفلســطیني 

  .م29/8/2006 في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق
  .:أخذًا بعین االعتبار

  .من النظام الداخلي للمجلس التشریعي) 2-68(أحكام المادة  -
المقترح المقدم من ربع أعضـاء المجلـس حـول مشـروع قـانون معـدل لقـانون الموازنـة العامـة  -

 .المقر بالقراءة الثانیة) 2/ل/17/2006(رقم  2006للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة 

 .القراءة الثالثة لمشروع القانون -

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

للســلطة الوطنیــة الفلســطینیة للســنة المالیــة  ةمشــروع قــانون معــدل لقــانون الموازنــة العامــإقــرار  :أوالً 
  .م بالقراءة الثالثة بأغلبیة أعضاء المجلس2006

إحالة مشـروع قـانون معـدل لقـانون الموازنـة العامـة للسـلطة الوطنیـة الفلسـطینیة للسـنة المالیـة  :ثانیاً 
إلصـداره ونشـره فـي " یس السـلطة الوطنیـة الفلسـطینیةرئـ"محمود عبـاس / م إلى األخ الرئیس2006

  .من النظام الداخلي) 70(الجریدة الرسمیة وفقًا ألحكام المادة 
  

  )1/ع/غ1072/2(قرار رقم 
في جلسته الثانیة المنعقدة في  -في دورته غیر العادیة  األولي المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م31/8/2006مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  .:أخذًا بعین االعتبار

 -:توصیات تقریر لجنة الموازنة  العامة والشؤون المالیة حول -

 .اتفاقیة قرض البنك اإلسالمي للتنمیة لدعم قطاع غزة) 1( -

 .االتفاقیة الموقعة بین البنك اإلسالمي للتنمیة لتأسیس وتطویر المدارس) 2( -

ة الوطنیـة والبنــك اإلسـالمي للتنمیــة للمسـاهمة فــي تمویــل االتفاقیـة الموقعــة بـین الســلط) 3( -
  .مدرسة 23جزء تكالیف إنشاء وتجهیز 

 .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
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  : یقــرر
  -:المصادقة على

  .والبنك اإلسالمي للتنمیة لدعم قطاع غزة ةاتفاقیة القرض الموقعة بین السلطة الوطنی :أوالً 

والبنك اإلسـالمي للتنمیـة بصـفته مـدیرًا لصـندوق  ةعة بین السلطة الوطنیالموق ضاتفاقیة القر  :ثانیاً 
ـــ ـــیم  ياألقصـــى وصـــندوق القـــدس للمســـاهمة ف ـــة تكـــالیف مشـــروع دعـــم قطـــاع التعل المرحلـــة (تغطی

  ).الثانیة

اتفاقیـة القـرض الموقعـة بـین السـلطة الوطنیـة والبنـك اإلسـالمي للتنمیـة للمسـاهمة فـي تمویــل  :ثالثـاً 
  .مدرسة 23نشاء وتجهیز جزء تكالیف إ

  )1153/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م18/6/2008التاسع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .م2008لسنة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة  -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
م إلـــى لجنـــة الموازنـــة والشـــئون المالیـــة لدراســـته 2008إحالـــة مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة لســـنة 

بداء الرأي فیه ٕ   .وا
  

  )1154/1/3(قرار رقم 
تاســع الالفتــرة األولــي فــي جلســته األولــى  –فــي دورتــه الثالثــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 

  .م18/6/2008المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .مسودة مشروع قانون معدل لبعض أحكام قانون سلطة النقد -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
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  : یقــرر
والشــئون المالیــة  إحالــة مشــروع قــانون معــدل لــبعض أحكــام قــانون ســلطة النقــد إلــى لجنــة الموازنــة

بداء الرأي فیه ٕ   .واللجنة االقتصادیة واللجنة القانونیة لدراسته وا
  

  )1خ/4ع.غ/ 1215(قرار رقم 
  

جلســـته الخاصـــة األولـــى فـــي دورتـــه غیـــر العادیـــة الرابعـــة فـــي المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني 
  .م1/10/2009المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :عین االعتبارأخذًا ب
مـذكرة المناقشــة العامـة المقدمــة مـن لجنــة الموازنــة والشـئون المالیــة لمشـروع قــانون الموازنــة  -

  .م المقدم من الحكومة2009العامة االستثنائیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة 
نظـــــام مــــن ال) 74(مــــن القــــانون األساســــي وأحكــــام المــــادة ) 61(و) 60(أحكــــام المــــادتین  -

  .الداخلي
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
م 2009قبـول مشــروع قــانون الموازنـة العامــة االســتثنائیة للســلطة الوطنیـة الفلســطینیة للســنة المالیــة 

  .بالمناقشة العامة باإلجماع
  )1خ/4ع.غ/ 1216(قرار رقم 

  

جلســـته الخاصـــة األولـــى یـــة الرابعـــة فـــي فـــي دورتـــه غیـــر العادالمجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني 
  .م1/10/2009المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریـــر القـــراءة األولـــى المقـــدم مـــن لجنـــة الموازنـــة والشـــئون المالیـــة لمشـــروع قـــانون الموازنـــة  -

  .م2009لمالیة العامة االستثنائیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة ا
مــــن النظـــــام ) 74(مــــن القــــانون األساســــي وأحكــــام المــــادة ) 61(و) 60(أحكــــام المــــادتین  -

  .الداخلي
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -



134 
 

  

  : یقــرر
م 2009إـقرار مشــروع قـانون الموازنــة العامـة االســتثنائیة للسـلطة الوطنیــة الفلسـطینیة للســنة المالیــة 

  .ألولى باإلجماعبالقراءة ا
  

  )1خ/4ع.غ/ 1217(قرار رقم 
  

جلســـته الخاصـــة األولـــى فـــي دورتـــه غیـــر العادیـــة الرابعـــة فـــي المجلـــس التشـــریعي الفلســـطیني 
  .م1/10/2009المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
  

الشئون المالیة لمشروع قانون الموازنة العامة تقریر القراءة الثانیة المقدم من لجنة الموازنة و  -
  .م2009االستثنائیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة للسنة المالیة 

مــــن النظـــــام ) 74(مــــن القــــانون األساســــي وأحكــــام المــــادة ) 61(و) 60(أحكــــام المــــادتین  -
  .الداخلي

  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر

شـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة االســـتثنائیة للســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة للســـنة المالیـــة إقـــرار م: أوالً 
  .م بالقراءة الثانیة باإلجماع حسب األصول2009

  .سیتم نشر مشروع القانون في الجریدة الرسمیة حسب األصول: ثانیاً 
  

  )4/1ع.غ/ 1231(قرار رقم 
  

في جلسته الخاصـة الثانیـة المنعقـدة  لرابعة دورته غیر العادیة ا المجلس التشریعي الفلسطیني
  .م31/12/2009في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .م المقدم من الحكومة2010خطاب الموازنة العامة للسنة المالیة  -
  .م2010مالیة تقریر لجنة الموازنة والشئون المالیة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة ال -
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  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

ــة الموازنـــة والشـــئون المالیــــة لمشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـنة المالیــــة : أوالً  قبـــول تقریـــر لجنـ
  .م باألغلبیة المطلقة مع التعدیالت حسب األصول2010

یــر لجنــة الموازنــة والشــئون المالیــة لمشــروع قــانون الموازنــة العامــة للســنة إقــرار توصــیات تقر : ثانیــاً 
  -:م باألغلبیة المطلقة مع التعدیالت حسب األصول لتكون كالتالي2010المالیة 

  .على الصعید المالي واإلغاثي 
  : العمل على زیادة اإلیرادات المحلیة من خالل - 1 

  .ریعات الضریبیة األخرىااللتزام بتطبیق قانون ضریبة الدخل والتش - أ 
 .االهتمام باإلدارات اإلیرادیة في وزارتي الصحة والنقل والمواصالت -ب 

 .ضرورة قیام الحكومة بتزوید المجلس التشریعي بمصادر تمویل الموازنة -2

, م2010تلتزم الحكومـة بتـأمین مسـتحقات المـوظفین ووضـع خطـة للبـدء بصـرفها خـالل عـام  -3
  .ة بخصوص أموال التأمین والمعاشات لضمان صرفها في موعدهاوتوفیر الضمانات الكافی

جبـــار شـــركات التــــأمین  -4 ٕ تفعیـــل الصـــندوق الفلســـطیني لتعویضـــات مصـــابي حـــوادث الطـــرق وا
علـى أن یـتم البـدء بالصـرف للمتضـررین مـن حـوادث , العاملة على دفع مسـاهماتها المحـددة قانونـاً 

 .خ البدء بتحصیل مساهمة شركات التأمینالطرق خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من تاری

ضرورة ربط منح تراخیص المركبات بتقدیم وثیقـة تـأمین سـاریة المفعـول علـى أن تتسـاوى مـدة  -5
 .وفقًا ألحكام قانون التأمین وقانون المرور, التأمین ومدة الترخیص

  .م2008ام اإلسراع في تطبیق قانون تنظیم الزكاة الذي أقره المجلس التشریعي في الع -6
إجــراء مقاصــة بــین الحكومــة وشــركة كهربــاء غــزة بمــا یكفــل تســدید فــاتورة مســتحقات الكهربــاء  -7

  .للعائالت معدومة الدخل واألكثر فقراً 
ـــات والمـــنح  -8 ـــة المســـاعدات والهب ـــة واضـــحة لضـــبط كاف ـــة وآلی ـــة لوضـــع رؤی ـــة وزاری تشـــكیل لجن

  .وأن تتولى وزارة المالیة ذلك, العینیة
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لتــزام الحكومــة بعــدم صــرف أي نفقــة إضــافیة لــم یرصــد لهــا مخصصــات فــي قــانون ضــرورة ا -9
الموازنة اًألصلي إال بعد موافقة المجلس التشریعي مـن خـالل ملحـق الموازنـة تعزیـزًا لمبـدأ الشـفافیة 

 .وتحسین آلیة الرقابة على المال العام

  .على صعید اإلدارة العامة والتنمیة
توظیـف القائمـة وذلـك بهـدف تخفـیض  فـاتورة الرواتـب واألجـور مـن إعادة النظر فـي سیاسـة ال -1

  : خالل الخطوات التالیة
  .2009,  2008تجمید شواغر عامي  - أ 
من خالل نظـام العقـود ولمـدة ال تزیـد عـن أحـد , أن تكون التعیینات في الوظائف الخدمیة -ب 

  .عشر شهراً 
  .إلى حین رسم سیاسة توظیف واضحة 2010تجمید إحداثات عام  - ج 
كیل لجنــة خاصــة تضــم فــي عضــویتها ممــثًال عــن لجنــة الموازنــة والشــؤون المالیــة فــي تشــ - د 

وتقــوم , المجلــس التشــریعي وممــثًال عــن وزارة المالیــة وممــثًال عــن دیــوان المــوظفین العــام
  .هذه اللجنة على ضبط كافة التعیینات والترقیات

یــــة ومســـــمیات ضــــرورة إعــــداد نظـــــام جــــدول تشـــــكیالت الوظــــائف وفقــــًا للهیاكـــــل التنظیم - ه 
الوظائف للوزارات والمؤسسات العامة وان یتم تحدید الشـواغر الوظیفیـة فـي الموازنـة علـى 

 .أساسها وااللتزام في التوظیف بما یقر في الموازنة

ــــین  -2 ــــتم المســــاواة ب ــــي قــــانوني الخدمــــة المدنیــــة والخدمــــة العســــكریة علــــى أن ت إعــــادة النظــــر ف
  .الموظفین المدنیین والعسكریین

  .وعدم االكتفاء باالهتمام بالجانب اإلغاثي, ؤكد على االهتمام بالجانب التنموي االقتصادين -3
وذلـك خـالل مـدة ال تتجـاوز ثالثـة أشـهر مـن بـدء السـنة , تعیـین رئـیس لهیئـة سـوق رأس المـال -4

  .وتفعیل الهیئة وفقًا للقانون, م2010المالیة 
لضـــمان رقابـــة فاعلـــة علــــى , ي قطـــاع غـــزةتعیـــین نائـــب محـــافظ لســـلطة النقـــد الفلســـطینیة فـــ -5

  .المصارف وشركات األموال العاملة في فلسطین
مطالبة الحكومة بترشید استهالك الطاقة والمیاه والمحروقات واالهتمام بمحطات معالجة  - 6

  .میاه الصرف الصحي لمنع تلوث میاه الشرب والري
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داریـــة علـــى أن یراعـــى فـــي المرشـــحین  تعیـــین رئـــیس ونائـــب رئـــیس لـــدیوان الرقابـــة المالیـــة واإل -7
  . شروط االختصاص والكفاءة فیما یتعلق باألمور المالیة واإلداریة وفقًا ألحكام القانون

ضــرورة تعمــیم تطبیــق مبــدأ أتمتــة جمیــع األعمــال فــي جمیــع الجهــات العامــة وربطهــا بشــبكة  -8
  .حاسوب مركزیة بهدف الوصول إلى ما یعرف بالحكومة اإللكترونیة

  :القیام بالخطوات التالیة من أجل التطویر اإلداري -9
دمــج كــل مــن دیــوان المــوظفین ووزارة التخطــیط واإلدارة العامــة للرواتــب فــي وزارة واحــدة  - أ 

  ".وزارة التخطیط والتنمیة البشریة واإلداریة"تحت مسمى 
ـــار فـــي  -ب  دمـــج كـــل مـــن المكتـــب اإلعالمـــي الحكـــومي ووزارة الثقافـــة ووزارة الســـیاحة واآلث

  ".المكتب الحكومي لإلعالم والثقافة و السیاحة"إطار واحد تحت مسمى 
دمج كل من وزارة شئون المـرأة ووزارة العمـل ووزارة الشـئون االجتماعیـة فـي وزارة واحـدة   - ج 

ــــة"تحــــت مســــمى  ــــى أن تتحــــول الــــوزارات , "وزارة المــــرأة والعمــــل والشــــئون االجتماعی عل
 .لجدیدةالثالثة إلى إدارات ضمن إطار الوزارة ا

الموجـــودة فـــي ســـلطة األراضـــي ودائـــرة مســـجل " الطـــابو"دمـــج دائـــرة تســـجیل األراضـــي  - د 
علــى أن یـتم دمــج بــاقي إدارات , الشـركات الموجــودة فـي وزارة االقتصــاد إلــى وزارة العـدل

 .سلطة األراضي إلى وزارة األشغال العامة واإلسكان

" وزارة القـدس واألوقـاف والشـؤون الدینیـة"إلـى " وزارة األوقـاف والشـؤون الدینیـة"تعدیل مسـمى  -10
ملیــون  30وهــذا یتطلــب تخصــیص موازنــة مقــدارها , وذلـك الن القــدس قضــیة مركزیــة فــي الصــراع

 .دوالر لدعم القدس وصمود أبنائها

زیــادة مخصصــات وزارة الزراعـــة بقیمــة ملیــون دوالر عمـــا هــو مخصــص لهـــا فــي المشـــروع  -11
  .المقدم

, ملیــون دوالر مــن موازنــة وزارة الصــحة 2ة وذلــك بتخصــیص مبلــغ تحســین الخدمــة الصــحی -12
  .من أجل شراء خدمات طبیة من القطاع الطبي الخاص

, إصــدار نظــام خــاص مــن قبــل الحكومــة بتنظــیم عمــل األطبــاء العــاملین لــدى وزارة الصــحة -13
 وتحــت إشــراف, بحیــث یســمح لهــم العمــل فــي عیــادات خاصــة ضــمن المجمعــات الطبیــة الحكومیــة

والتأكیـــد علـــى إغـــالق عیـــاداتهم , وتقاســـم الـــدخل بـــین االختصاصـــي ووزارة الصـــحة, وزارة الصـــحة
  .الخاصة
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لــزام كافــة األطبــاء بالتــأمین  -14 ٕ إقــرار مشــروع قــانون المســؤولیة الطبیــة بأقصــى ســرعة ممكنــة وا
اء وربط الحصول على ترخیص مزاولـة المهنـة بتقـدیم وثیقـة تـأمین ضـد أخطـ, لدى شركات التأمین

  .المهنة
  -:التزام الحكومة بتحسین العملیة التعلیمیة بالقیام بما یلي -15
  . مدرسة 75تخصیص مبلغ لبناء  - أ 
 .تخصیص مبلغ لتدریب الكادر البشري العامل في وزارة التربیة والتعلیم -ب 

صــــالحه وفقــــًا  - ج  ٕ تخصــــیص مبلــــغ للجــــان مختصــــة إلعــــادة النظــــر بالمنهــــاج الفلســــطیني وا
 .للمصلحة الفلسطینیة

تشــــكیل لجنـــــة وزاریـــــة إلعــــداد خطـــــة تطویریـــــة بشـــــأن البــــرامج المطبقـــــة فـــــي الجامعـــــات  - د 
حتـــى ال , الفلســـطینیة لضـــمان موائمـــة هـــذه البـــرامج واحتیاجـــات ســـوق العمـــل الفلســـطینیة

نكون أمام طـابور مـن الخـریجین العـاطلین عـن العمـل بسـبب غیـاب الرؤیـا التطویریـة فـي 
 .ه اللجنة خطتها خالل ثالثة أشهرعلى أن تقدم هذ, مجال التعلیم العالي

 .إنصاف المعلمین وذلك بزیادة رواتبهم - ه 

  .اإلسراع في إقرار مشروعي قانون األراضي وقانون تنظیم استغالل األراضي الحكومیة -16
ضـرورة قیـام الحكومـة بتقــدیم تقریـر مفصـل حــول نشـاطات لجنـة إعمــار قطـاع غـزة المشــكلة  -17

مـن قـانون الموازنـة العامـة االسـتثنائیة للسـنة المالیـة ) 4(فـي المـادة ونؤكد علـى مـا جـاء , من قبلها
دون المســاس بــالحقوق وبعــد إقــرار المجلــس التشــریعي لخطتــي ( "  -:والــذي نــص علــى  2009

عادة إعمار قطاع غزة المقدمة من مجلس الوزراء یتم ما یلي ٕ   -:التعویض وا
  

  .الفرقان على قطاع غزة لتعویض متضرري حرب) ملیار دوالر 1.7(تخصیص مبلغ  - أ 
إلعــادة اإلعمــار لمــا تــم مــن أضــرار خــالل حــرب الفرقــان علــى ) ملیــار دوالر(تخصــیص  -ب 

 .غزة

مـــن هـــذه المـــادة وفقـــًا لإلمكانیـــات ) ب,أ(یكـــون صـــرف المبـــالغ المـــذكورة فـــي الفقـــرتین   - ج 
 ").المالیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة

  .على صعید العدالة والقضاء 
فـي قـانـونـ اــلـمواـزـنـة اـلــعامـة اـالـستثنائـیة لــلسلطة )  6( لى مـا جـاءـ فـي اـلــمادـةـ تـؤكـد اـلـلجنة عــ -1

حـكومـة رـاـمـ اـهللاـ غــیر ( مـ بـشأنــ اـلـجهاتـ وـاـلـمؤسساتـ 2009اـلـوطـنیة اـلـفلسطینیة لـلسنة اـلــمالـیة 
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كما تطالـب الحكومـة ,  التي تـسطو على أمـوال الـمانحین وأـموال اـلمقاصة والـقروض)  الشرعیة
  .ك الجهات والمؤسساتبسرعة المالحقة القضائیة لتل

ـــات وتـــوفیر مبـــان مناســـبة خـــالل مـــدة  -2 العمـــل علـــى تجهیـــز المحـــاكم وتزویـــدها بأحـــدث التقنی
  .أقصاها ثالثة أشهر

االلتـــزام بتطبیـــق قـــانون الســـلطة القضـــائیة خاصـــة فیمـــا یتعلـــق بتطبیـــق ســـلم الرواتـــب المرفـــق  -3
  .بالقانون

لتتـولى المهـام التـي تقـوم بهـا , ة مجرمـي الحـربإقـرار مشـروع قـانون الهیئـة الفلسـطینیة لمالحقـ -4
قرار , "توثیق"لجنة  ٕ قـرار الموازنـة المقدمـة مـن , 2010إحداثیة بشكل مبدئي ضمن موازنـة  15وا ٕ وا

  .وزارة العدل لهذه الهیئة
إقــرار الموازنــة المقدمــة مــن وزارة العــدل والخاصــة بالمعهــد العــالي للتــدریب القضــائي واعتمــاد  -5

  .م2010یدة ضمن الموازنة العامة للسنة المالیة إحداثات جد 10
معاملــة القضــاة العســكریین والشــرعیین مالیــًا أســوةً بنظــرائهم فــي القضــاء النظــامي إلــى أن یــتم  -6

  .تعدیل سلم الرواتب وفقًا للسیاسة المالیة للدولة
طلقـة مـع التعـدیالت م باألغلبیـة الم2010إقـرار مشـروع قـانون الموازنـة العامـة للسـنة المالیـة  :ثالثاً 

  .حسب األصول
  . م  حسب األصول وفور إصداره2010نشر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالیة  :رابعاً 
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قرارات في الشأن : سادساً 
   االقتصادي

  
  أربع قرارات ) 4(
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  قرارات في الشأن االقتصادي : سادسًا 
  

  : وعددها أربع قرارات وهي 
  )1029/4/1(قرار رقم 

فـي جلسـته الرابعـة المنعقـدة الفتـرة األولـي  –فـي دورتـه األولـي  المجلس التشریعي الفلسـطیني 
  .م19/4/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
توصــیات تقریــر لجنــة خلیــة األزمــة البرلمانیــة حــول أزمــة نقــص المــواد الغذائیــة فــي قطــاع  -

  .غزة
  .اش األخوات واإلخوة األعضاءنق -

  : یقــرر
  :الطلب إلى مجلس الوزراء: أوالً 

إیجاد حل جذري وسریع وسبل ثابتة لمواجهة األزمة الحالیـة لعـدم تكـرار مثـل هـذه األزمـة  .1
 .مستقبالً 

اتخاذ إجراءات سریعة لضمان حد أدنى من المخـزون االسـتراتیجي، ووضـع خطـة طارئـة  .2
 .لتحدید أولویات المستهلك

ـــة التـــي أرســـلتها الـــدول  .3 ـــالتقریر الخـــاص بالمســـاعدات الغذائی ـــس التشـــریعي ب تزویـــد المجل
 .والمنظمات اإلنسانیة األخرى) مصر واألردن(العربیة المجاورة 

 .          تفعیل دور مؤسسة المواصفات و المقاییس وتعاون جهاز الشرطة في هذا المجال .4

 .قابة التموینیة إلى وزارة االقتصادتوحید إدارة المعابر على أن تسند مهمة الر  .5

 .توحید التسعیرة لجمیع السلع وتعمیمها على الجهات المختصة .6

  .متابعة موضوع الصوامع الذي تم تحویله من البنك اإلسالمي للتنمیة .7

االتصـــال مـــع المؤسســـات والمنظمـــات الدولیــــة التـــي تُعنـــي بـــاألمن الغـــذائي كافـــة؛ لتقــــدیم  :ثانیـــاً 
  .مساعدات لشعبنا
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تطبیق القوانین واألنظمة العقابیة بشأن التجـار الـذین ال یلتزمـون باألسـعار الرسـمیة، وتحدیـد  :الثاً ث
  .اآللیات التي تحقق ذلك وتفعیلها

  .الصوامع المرصود لها أموال ودراسات عالمتابعة مع البنك اإلسالمي في موضو  :رابعاً 

اسـتهالكیة رشـیدة، وعـدم اسـتغالل ظــروف تفعیـل الجانـب اإلعالمـي والتربـوي اتجـاه ثقافـة  :خامسـاً 
ً في التالع   .بالمخزون المتاح أو رفع األسعار بالحصار، سواء

تشــكیل لجنـــة طــوارئ لمعالجـــة هــذه األزمــة مـــن قبــل الحكومــة والقطـــاع الخــاص ورئاســـة  :سادســاً 
  .السلطة الوطنیة الفلسطینیة

  .العمل على إنشاء صندوق تعویض المزارع :سابعاً 

نشـــاء الطلـــ :ثامنـــاً  ٕ ب إلـــى وزارة الزراعـــة وضـــع خطـــة لـــدعم المـــزارعین كمشـــاریع تربیـــة المواشـــي وا
  .الفقاسات

إحالــة هــذا التقریــر بتعدیالتــه والقــرار الصــادر بشــأنه إلــى اللجنــة االقتصــادیة لمتابعتــه مــع  :تاســعاً 
  .الجهات المختصة

  )2/ع.غ1088/1(قرار رقم 
ـ االجتمــاع یــة الثانیـة فــي جلســته األولـى فــي دورتــه غیـر العادالمجلـس التشــریعي الفلسـطیني 

-23-22الخامس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة أیام الثالثاء واألربعاء والخمـیس الموافـق 
  .م24/1/2008

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریـــــر اللجنـــــة االقتصـــــادیة حـــــول آثـــــار الحصـــــار األمریكـــــي الصـــــهیوني علـــــى االقتصـــــاد  -

  .الفلسطیني في قطاع غزة
  .من النظام الداخلي) 3(الفقرة ) 48(حكام المادة أ -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر

 ً◌ قبــول تقریــر اللجنــة االقتصــادیة حــول آثــار الحصــار األمریكــي الصــهیوني علــى االقتصــاد  :أوًال
  .الفلسطیني في قطاع غزة بالتعدیالت المقترحة
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 ً◌ ــًا ــة الــدعوة الفوریــة للســلطة الوطنیــة مم: ثانی ــًة بمؤسســة الرئاســة وحكومــة الوحــدة الوطنیــة المقال ثل
والفصائل خاصـًة حركـة حمـاس وحركـة فـتح للحـوار الـوطني الشـامل تمهیـدًا إلقامـة حكومـة الوحـدة 
الوطنیــة التــي یمكــن مــن خاللهــا العمــل علــى تــأمین االســتثمارات إلیجــاد فــرص عمــل جدیــدة فــي 

  .جمیع قطاعات اإلنتاج

لوطنیة بمؤسساتها الرسمیة كافـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني والشـعبي بالقیـام دعوة السلطة ا :ثالثاً 
ــــا  ــــتح ســــوق العمــــل لعمالن ــــك الحصــــار ولف ــــة لف باالتصــــاالت الرســــمیة والشــــعبیة مــــع الــــدول العربی

  .وخریجینا العاطلین عن العمل

ار والعمــل دعــوة القــوى السیاســیة والفعالیــات الوطنیــة واالقتصــادیة كافــة إلــى مجابهــة الحصــ: رابعــاً 
ــًا وتــوفیر فرصــة لتحــرر االقتصــاد الفلســطیني مــن تبعیــة اقتصــاد  علــى فكــه فلســطینیًا وعربیــًا ودولی

یجاد سبل ارتباط اقتصادنا ودمجه باالقتصاد العربي ٕ   .االحتالل الصهیوني وا

العمـل علـى دعـم مشـروع التكافـل بـین األسـر الغنیـة واألسـر الفقیـرة وخاصـة مشـروع كفالـة : خامساً 
  .مل الفلسطیني العاطل عن العمل وذلك على المستوى الفلسطیني والعربي واإلسالميالعا

دعوة الحكومة إلنشـاء هیئـة مسـتقلة لجمـع زكـاة المـال مـن الشـعب الفلسـطیني فـي الـداخل : سادساً 
  .والخارج، وعلى المجلس التشریعي تشریع قانون ینظم آلیات عمل هذه الهیئة

  .لفك الحصار تشكیل لجنة برلمانیة: سابعاً 

. مـروان أبـو رأس وعضـویة د. تشكل لجنة من األخـوة أعضـاء المجلـس لفـك الحصـار برئاسـة د. أ
  .خمیس النجار. جمال نصار، د. إسماعیل األشقر، أ. عبد الرحمن الجمل، م

  :مهام اللجنة التالي. ب

  .بشأن الحصارالمجلس التشریعي متابعة القرارات والتوصیات الصادرة عن  .1

ل والتنسیق مـع اللجـان الحكومیـة لمواجهـة الحصـار وتفعیـل الـدور الرقـابي للمجلـس التواص .2
  .التشریعي في هذا المجال

االتصـال بالبرلمانـات فـي العــالم لنقـل الصـورة حـول تطــور األوضـاع بشـكل دائـم ووضــعهم  .3
  .في صورة اآلثار الناجمة عن الحصار
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لدولیـة المعنیـة بحقـوق اإلنسـان مـن االتصال بالمنظمات والمؤسسات العربیـة واإلسـالمیة وا .4
  .أجل رفع الحصار الجائر عن شعبنا

  .القیام باألنشطة المختلفة التي تساهم في فك الحصار .5

  .یستمر عمل اللجنة باستمرار حالة الحصار وتقدم تقاریر دوریة للمجلس حول نشاطاتها. ج

لقطــاع العـام لصــالح عمــال دعــوة الحكومــة السـتقطاع نســبة مـن الراتــب األساســي لمـوظفي ا: ثامنـاً 
ــًا للجــدول  قطــاع غــزة المتضــررین مــن الحصــار لمــدة ســتة شــهور وتجــدد طالمــا كــان الحصــار وفق

  :التالي

  

  نسبة الخصم  فئة الراتب بالشیكل  مسلسل

  %5  شیكل 2000حتى   .1

 %7.5  شیكل 3000شیكل إلى  2001من   .2

  %10  شیكل 5000شیكل إلى  3001من   .3

  %12  شیكل 7000إلى شیكل  5001من   .4

  %15  شیكل 7000ما یزید عن   .5
  

  )1109/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م27/3/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

مــن النظــام الــداخلي ) 3(البنــد ) 20(قــدم مــن عشــرة أعضــاء وفــق أحكــام المــادة الطلــب الم -
  .إلدراج موضوع إضراب المخابز في غزة على جدول أعمال الجلسة

  .من النظام الداخلي) 81(والمادة ) 79(أحكام المادة  -
  .زیاد الظاظا.م/ السماع ألقوال وزیر االقتصاد الوطني األخ -
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  .ة أعضاء المجلسنقاش األخوات واإلخو  -
  : یقــرر

واللجنـــة ) 2/ع.غ1088/1(رقـــم  المجلـــس التشـــریعيتكلیـــف اللجنـــة المشـــكلة لفـــكِّ الحصـــار بقـــرار 
االقتصادیة لمتابعة موضوع إضراب أصـحاب المخـابز مـع الجهـات المعنیـة، والمسـاعدة علـى حـل 

ــالمجلــس التشــریعي األزمــة، وموافــاة هیئــة مكتــب رئاســة  ى أّال یتعــدى ذلــك بتقریــر عــن أعمالهــا عل
  .م30/3/2008یوم األحد الموافق 

  

  )1177/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م24/9/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .اللجنة االقتصادیة حول نقص الشیكل في السوق الفلسطیني وكیفیة مواجهتهاتقریر  -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ـــول تقریـــر اللجنـــة االقتصـــادیة حـــول نقـــص الشـــیكل فـــي الســـوق الفلســـطیني وكیفیــــة  :أوالً  عـــدم قب

  .مواجهتها

ــاً  الشــیكل فــي الســوق الفلســطیني وكیفیــة مواجهتهــا  رد تقریــر اللجنــة االقتصــادیة حــول نقــص: ثانی
  . إلى اللجنة
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قرارات في الشأن : سابعاً 
  الرقابي
  

  عشر قراراً خمسة ) 15( 
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  قرارات في الشأن الرقابيسابعًا 
  

  :وعددها خمسة عشر قرارًا وهي  
  

  )1048/6/1(قرار رقم 
المنعقـدة بعة فـي جلسـته السـا فتـرة األولـيال –فـي دورتـه األولـي  المجلس التشریعي الفلسـطیني

  .م14/6/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

 يتوصــیات تقریــر لجنــة القضــایا االجتماعیــة حــول التــامین الصــحي وتحــویالت العــالج فــ -
  .الخارج ونقص األدویة

  نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

الطلـب مــن وزارة الصــحة إرجــاء مراجعــة شــاملة ألنظمـة التــأمین الصــحي فــي الــبالد علــى أن : أوالً 
  :یؤخذ بعین االعتبار ما یلي

إعادة إبرام اتفاقیات بـین وزارة الصـحة وبـین النقابـات العمالیـة إلقـرار عقـود تـأمین خاصـة  .1
ي ذلـك العـالج بالعمال تضمن لهم جمیع الخدمات المتاحة للتأمین الصحي العادي بمـا فـ

مــن رســوم االشــتراك % 50ال تزیــد علــى ( فــي الخــارج ولكــن وفقــًا لرســوم تــأمین مخفضــة 
 .وبموجب استثناء یكفل الحد األقصى من نسب التغطیة دون شروط زمنیة) العادي

إعــادة العمــل بنظــام تــأمین األقصــى بالنســبة للعــاطلین عــن العمــل وفقــًا آللیــة تتــیح لــوزارة  .2
وزارة العمــل ووزارة الشــئون االجتماعیــة والنقابــات والقطــاع الخــاص،  الصــحة بالتعــاون مــع

التأكــد مــن كــل حالــة ومــا إذا كانــت شــروط االســتثناء تنطبــق فعــال علــى أن ال تزیــد نســبة 
 %.50مساهمتهم عن 

ـــــة ووزارة األســـــرى ومؤسســـــة أســـــر الشـــــهداء، وعـــــدد مـــــن  .3 حـــــث وزارة الشـــــؤون االجتماعی
كلفــة التــأمین عــن الحــاالت المشــمولة ببــرامج الرعایــة  المؤسســات المعنیــة العــودة لتغطیــة

 .االجتماعیة وتسدیدها إلى وزارة الصحة
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تشـــكیل لجـــان تخصصـــیة فـــي كـــل فـــرع مـــن فـــروع الطـــب تشـــمل األخصـــائیین كافـــة فـــي  .4
مختلف المستشفیات، للمسـاعدة فـي اتخـاذ القـرارات بخصـوص الحـاالت التـي تحتـاج إلـى 

 .تحویل

ة إعادة تشكیل لجنـة وزاریـة مختصـة باعتمـاد حـاالت العـالج فـي الخـارج الطلب إلى الحكوم: ثانیاً 
أو تشـكیل لجنـة خاصـة فـي إطـار وزارة الصـحة مــن مـوظفین كبـار ذوي خبـرة برئاسـة الـوزیر للبــت 
ـــة الطبیـــة بـــدائرة العـــالج فـــي الخـــارج مـــع األخـــذ بعـــین االعتبـــار  ـــي تحیلهـــا اللجن فـــي الطلبـــات الت

  :المقترحات التالیة

لـى أن تتـوفر اإلمكانیـة لتمویـل التحـویالت إلـى  يستثنانكإجراء ا .1 ٕ في ظل األزمـة الراهنـة وا
خارج الوطن، یجب االستفادة القصـوى مـن إمكانیـة التحویـل إلـى المستشـفیات اإلسـرائیلیة 
للحــــاالت الملحــــة والخطیــــرة والتــــي ال یتــــوفر لهــــا العــــالج فــــي المستشــــفیات الفلســــطینیة، 

مـــن أمــــوال المقاصـــة وبصـــورة تلقائیـــة دون الحاجـــة إلــــى وبخاصـــة ألنهـــا قابلـــة للتغطیـــة 
 .ترتیبات جدیدة مع الطرف اإلسرائیلي

تفعیـــل اآللیـــة المعتمـــدة إلشـــراك المنظمـــات الخیریـــة واألهلیـــة العاملـــة فـــي قطـــاع الصـــحة  .2
لتحمیل جزء من مسؤولیة توفیر العالج للحاالت التي ال یمكـن تحویلهـا إلـى المستشـفیات 

 .اإلسرائیلیة

ــا الراهنــة  إعــادة .3 النظــر فــي التحــویالت لــبعض الحــاالت التــي لــیس لهــا أولویــة فــي ظروفن
مثــل أطفــال األنابیــب أو بعــض جراحــات التجمیــل، ووضــع معــاییر محــددة وســلم أولویــات 

 .للتعامل مع هذه الحاالت على أن تدقق فیها لجان مختصة

القـــدس، وذلـــك إلـــى مستشـــفیات الـــداخل وبخاصـــة مستشـــفیات  تالتـــزام أولویـــة التحـــویال .4
 .تعزیزًا لعمل مؤسسات المدینة المقدسة ومواجهة  سیاسة تهویدها

ـــاً  مـــن أجـــل  رالطلـــب مـــن الحكومـــة التنســـیق مـــع الرئاســـة والـــدائرة السیاســـیة لمنظمـــة التحریـــ: ثالث
االتفـــاق مـــع الجامعـــة العربیـــة علـــى إمكانیـــة اســـتخدام حســـاب المســـاعدات المتـــوفر لـــدي الجامعـــة 

ـــ ـــة شـــراء األدوی ـــة مـــن الســـوق لتغطی ـــل مـــوردین محلیـــین لشـــراء أدوی ـــوطن، أو لتموی ة مـــن خـــارج ال
ـــل المباشـــر  ـــى حســـاباتهم مباشـــرة مـــن أمـــوال المســـاعدات وكـــذلك للتموی ـــة إل ـــة الكلف المحلـــي وتغطی

  .لحاالت التحویل للعالج في الخارج، على أن یكون ذلك ضمن محددات تضعها وزارة الصحة
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علـى إقامـة مستشـفیات فـي أنحـاء الضـفة وقطـاع غـزة  نینییضرورة تشـجیع مسـتثمرین فلسـط: رابعاً 
كافـــة، واســـتقطاب كفـــاءات علمیــــة فلســـطینیة لتشـــغیلها بمســـتویات رفیعــــة مـــن الكفـــاءات لتقلــــیص 

  .الحاجة للعالج في الخارج تدریجیاً 

  )1050/6/1(قرار رقم 
المنعقـدة  عةبفـي جلسـته السـا الفتـرة األولـي –فـي دورتـه األولـي  المجلس التشریعي الفلسـطیني
  .م15/6/2006الموافق  لخمیسفي مدینتي رام اهللا وغزة یوم ا

  :أخذًا بعین االعتبار
توصیات تقریر لجنة الطاقة والمصـادر الطبیعیـة حـول اختصاصـات سـلطة الطاقـة المـوارد  -

  .الطبیعیة
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
الیة التــداخل فـي الصــالحیات بــین ســلطة الطاقــة الطلـب إلــى مجلــس الــوزراء العمـل علــى حــل إشــك

ــة التقریــر برمتــه فــي ذات الوقــت إلــى اللجنــة  دوالمــوارد الطبیعیــة ووزارة االقتصــا الــوطني، مــع إحال
  .القانونیة في المجلس التشریعي للنظر في حل هذه اإلشكالیة

  )1051/6/1(قرار رقم 
المنعقـدة ابعة فـي جلسـته السـ ة األولـيالفتـر  –فـي دورتـه األولـي  المجلس التشریعي الفلسـطیني
  .م15/6/2006الموافق  لخمیسفي مدینتي رام اهللا وغزة یوم ا

  :أخذًا بعین االعتبار
  .توصیات  تقریر لجنة التربیة والتعلیم العالي حول بعض قضایا التربیة والتعلیم العالي -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر

لمتعلـــق بجامعـــة القـــدس المفتوحـــة فـــي تقریـــر لجنـــة التربیـــة والتعلـــیم العـــالي إلـــى إحالـــة البنـــد ا: أوالً 
  .اللجنة القانونیة إلثرائه

  .انتظار نتائج لجنة الرئاسة والحكومة للتعرف على موقفها: ثانیاً 
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  )2/ع.غ1083/1(قرار رقم 
االجتمـاع  -الثانیـة فـي جلسـته األولـى  غیـر العادیـة في دورتـه المجلس التشریعي الفلسطیني 

-26الرابــــــــع المنعقــــــــدة فــــــــي مــــــــدینتي رام اهللا وغــــــــزة یــــــــومي األربعــــــــاء والخمــــــــیس الموافــــــــق 
  .م27/12/2007

  :أخذًا بعین االعتبار
  .تقریر لجنة الداخلیة واألمن حول األوضاع األمنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  .الداخليمن النظام ) 64(أحكام المادة  -

  : یقــرر
عــدم قبــول تقریــر لجنــة الداخلیــة واألمــن حــول األوضــاع األمنیــة فــي الضــفة الغربیــة وقطــاع  :أوالً 
  .غزة

رد تقریـــر لجنـــة الداخلیـــة واألمـــن إلـــى اللجنـــة إلعـــادة صـــیاغته واألخـــذ بمالحظـــات النـــواب  :ثانیـــاً 
  .وتقدیمه للمجلس في جلسة قادمة

  )2/ع.غ1090/1(قرار رقم 
ـ االجتمــاع فــي دورتــه غیـر العادیــة الثانیـة فــي جلســته األولـى لتشــریعي الفلسـطیني المجلـس ا

-20-19السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة أیام الثالثاء واألربعـاء والخمـیس الموافـق 
  .م21/2/2008

  :أخذًا بعین االعتبار
  .الراهن تقریر لجنة الحكم المحلي عن وضع هیئات الحكم المحلي في ظل الوضع -
  .توصیة لجنة الحكم المحلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
قبـــول توصـــیات تقریـــر لجنـــة الحكـــم المحلـــي عـــن وضـــع هیئـــات الحكـــم المحلـــي فـــي ظـــل الوضـــع 

  :الراهن بالتعدیالت وهي
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  :على المستوى السیاسي: أوالً 

الـذي لحـق بـالبنى التحتیـة  یحمل المجلس التشریعي االحتالل الصـهیوني مسـئولیة الـدمار .1
اء جـدار  ّ والمرافق العامة والمؤسسات الحكومیة وممتلكـات المـواطنین والتهـام األراضـي جـر
الفصل العنصـري ومخاطبـة الهیئـات الدولیـة واألمـم المتحـدة بتحمـل مسـئولیاتها تجـاه هـذه 

  .الجرائم

ِ الـدول العربیـة واإلسـالمیة واألجن .2 بیـة واتحـاد البرلمانـات یدعو المجلس التشـریعي برلمانـات
العربیة واإلسالمیة والدولیة للضـغط علـى حكوماتهـا ومؤسسـاتها لتقـدیم المسـاعدة للهیئـات 

  .المحلیة في تنفیذ مشاریعها التطویریة واستكمال المشاریع القائمة

یطالــب المجلــس التشــریعي الحكومــة والرئاســة لتحمــل مســئولیاتهما فــي مخاطبــة حكومــات  .3
  .على دعم الشعب الفلسطیني والهیئات المحلیة ومؤسساته العامة دول العالم لحثها

  :على المستوى الداخلي: ثانیاً 
مـــن أجـــل وضـــع حلـــول  یطالــب المجلـــس التشـــریعي الرئاســـة والحكومـــة بضــرورة التنســـیق .1

  .لألزمة المالیة التي تمر بها الهیئات المحلیة

داث طارئــة تتعــرض یطالــب المجلــس التشــریعي الحكومــة بتخصــیص موازنــة طــوارئ ألحــ .2
  .لها الهیئات المحلیة

ـــات  .3 یطالـــب المجلـــس التشـــریعي الحكومـــة لتقـــدیم مســـاعدات لـــدعم بنـــد الرواتـــب فـــي الهیئ
  .المحلیة

یطالــب المجلــس التشــریعي الحكومــة بتحدیــد عالقتهــا مــع الهیئــات المحلیــة فــي المجــاالت  .4
ــدیات، وفــي مجــال تخصــیص الخــدمات یجــب مرا جعــة العقــود المالیــة ومعالجــة دیــون البل

ـــدیات إدارة خـــدماتها واســـتقاللیتها وفقـــًا  ـــیح للبل واالتفاقیـــات مـــع الشـــركات الخاصـــة بمـــا یت
  .للقانون

ـــة إللـــزام  .5 ـــة لوضـــع آلی ـــات المحلی ـــس التشـــریعي الحكومـــة التنســـیق مـــع الهیئ یطالـــب المجل
ـــــة والوكالـــــة والمؤسســـــات األهلیـــــة بتســـــدید  المـــــواطنین وخاصـــــة مـــــوظفي الســـــلطة الوطنی

  . هیئات المحلیةمستحقات ال
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یطالــب المجلــس التشــریعي الحكومــة بتــوفیر حمایــة للهیئــات المحلیــة مــن المــوظفین أثنــاء  .6
  .مزاولة أعمالهم وحمایة المشاریع والممتلكات

یطالــــب المجلــــس التشــــریعي الحكومــــة بالتنســــیق مــــع ســــلطة األراضــــي لمســــاعدة بعــــض  .7
العامـة مـن مؤسسـات وعیـادات  الهیئات المحلیة فـي تـوفیر أراضٍ للمشـاریع وبنـاء المرافـق

  .ومشافٍ ومدارس ونوادٍ وحدائق

یطالـــب المجلـــس التشـــریعي الحكومـــة بمعالجـــة وضـــع المشـــاریع الملحـــة والضـــروریة مثـــل  .8
أحـــواض میـــاه الصـــرف الصـــحي فـــي بیـــت الهیـــا ورفـــح ومشـــروع الصـــرف الصـــحي فـــي 

  .خانیونس ومشروع بلدیة غزة الذي یعالج مشكلة ملوحة ونقص المیاه

المجلـــــس التشـــــریعي الرئاســـــة والحكومـــــة لـــــدعم الهیئـــــات المحلیـــــة فـــــي مشـــــاریعها یـــــدعو  .9
  .اإلنشائیة والتطویریة وتوجیه الطاقات وتسخیرها لذلك

ـــة  .10 ـــدیات المنتخب ـــدخل فـــي شـــئون مجـــالس البل ـــس التشـــریعي الرئاســـة لعـــدم الت یـــدعو المجل
  .واحترام إرادة الناخب الفلسطیني

ـــــي التعیینـــــات الح المجلـــــس التشـــــریعيیـــــرفض  .11 ـــــات المحلیـــــة ف اصـــــلة فـــــي مجـــــالس الهیئ
المحافظــــات الشــــمالیة مــــن الســــلطة الوطنیــــة، كمــــا یــــرفض تحــــریض المــــوظفین وبعــــض 
المجالس في الهیئـات المحلیـة فـي محافظـات قطـاع غـزة لعـدم القیـام بمهـامهم وعـدم تقـدیم 

  .الخدمات للمواطنین

ـــــي  .12 ـــــدیات ف ـــــین البل ـــــس التشـــــریعي الرئاســـــة بعـــــدم التمییـــــز ب ـــــع المـــــنح یطالـــــب المجل توزی
ً على االنتماء السیاسي   . والمساعدات المالیة بناء

  :على المستوى التشریعي: ثالثاً 

یدعو المجلس التشریعي لجانـه المختصـة بزیـادة الجهـود والـدعم لمواقـف الهیئـات المحلیـة  .1
 .ودعم مشاریعها

یـــدعو المجلــــس لجانـــه المختصــــة بالعمـــل علــــى مراجعـــة االتفاقیــــات والعقـــود فــــي مجــــال  .2
صخصــة قطــاع الخــدمات بمــا یحقــق اســتقاللیة الهیئــات المحلیــة وعــدم ســلب دورهــا فــي خ

  .هذا المجال
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یدعو المجلس لجانه االهتمام بالتشـریعات التـي تحمـي خـدمات المـواطنین وتلـزمهم بسـداد  .3
 .الخدمات، ومراجعة التشریعات في مجال تسییر أعمال هیئات الحكم المحلي وتنظیمها

  
  )1106/1/3(قرار رقم 

الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 
  .م26/3/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
  .تقریر لجنة القضایا االجتماعیة حول وضع المستشفیات الحكومیة -
  .واإلخوة أعضاء المجلسنقاش األخوات  -

  : یقــرر
قبــول توصــیات تقریــر لجنــة القضــایا االجتماعیــة حــول وضــع المستشــفیات الحكومیــة بالتعــدیالت 

  :المقترحة وهي

  :تحسین الوضع اإلداري للمستشفیات الحكومیة من خالل: أوالً 

ـــة .1 ـــة الجوانـــب الفنی  إنشـــاء شـــبكة حاســـوب فـــي كـــل مستشـــفى، لرفـــع األداء اإلداري وتغطی
  .افةك

 .اعتماد آلیات األرشفة الحدیثة والتخلص من اآللیات الیدویة .2

 .تفعیل وتحسین إدارة الموارد البشریة، وتطویرها باستمرار .3

تفعیــــل دور المراقبــــة والمتابعــــة اإلداریــــة داخــــل المستشــــفیات بمــــا یشــــمل مراقبــــة ومتابعــــة  .4
ط الـواردة فـي عقـود العقود مـع الشـركات الخاصـة والتأكـد مـن التـزام هـذه الشـركات بالشـرو 

 .االتفاق

  .االهتمام بالصیانة الوقائیة الدوریة للحفاظ على األجهزة الطبیة كإجراء وقائي .5

  -:ما یليتطویر المستشفیات الحكومیة وذلك بـ: ثانیاً 

تطــویر المستشـــفیات الصـــغیرة منهـــا كمستشـــفیات یطــا وســـلفیت وقلقیلیـــة فـــي المحافظـــات  .1
  .الشمالیة
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المستشــفیات الرئیســـیة حتــى تــتمكن مــن الســیطرة علــى قائمـــة  زیــادة غــرف العملیــات فــي .2
ــــة، واســــتغالل هــــذه الغــــرف للعمــــل بكامــــل طاقتهــــا  ــــات الجراحی ــــة للعملی االنتظــــار الطویل

 .وبمختلف األوقات

ــان مكافحــــة العــــدوى فــــي المستشـــــفیات مــــع تطبیــــق صــــارم للمعــــاییر الطبیـــــة  .3 تفعیــــل لجــ
 .شخیصیةاألساسیة، وتعزیز خدمات المراقبة والخدمات الت

العنایـة بالمرضــى المعــالجین فـي المستشــفیات العصــبیة والنفسـیة ومتــابعتهم بطریقــة طبیــة  .4
ســلیمة وذلــك فــي ظــل تزایــد عــددهم فـــي الســنوات األخیــرة خاصــة فــي مستشــفى النصـــر 

 .بغزة

تفعیل برامج صحة البیئة بالمستشفیات خاصة في التعامـل مـع مخلفـات المختبـرات وقسـم  .5
 .لصلبةاألشعة والنفایات ا

العمـل علـى تـوفیر الكــادر الطبـي والتمریضـي والفنـي الـالزم فـي المستشــفیات علـى الحكومـة : ثالثـاً 
خاصــة تــوفیر تخصصــات النســاء والتولیــد واألشــعة والتخــدیر والعنایــة المركــزة، كــذلك إعــادة توزیــع 

ت الطبیــة والخــدما مــع التركیــز علــى التخصصــات العلیــا والنــادرةكافــة، الكــوادر بــین المستشــفیات 
  .الثالثیة

ـــاً  ـــوم بتنظـــیم أعـــداد : رابع ـــوزارة الصـــحة علـــى أن تق ـــة التمـــریض التابعـــة ل االســـتفادة مـــن وجـــود كلی
الخریجین وتـوزیعهم تبعـًا للتقسـیم الجغرافـي والتخصصـات المطلوبـة للمستشـفیات، مـع التأكیـد علـى 

  .ضرورة زیادة طاقم الممرضین بمستشفیات الوطن كافة

وضــع نظــام دقیــق لألدویــة والمســتلزمات الطبیــة ومراجعتهــا كــل ثالثــة  الصــحة علــى وزارة: خامســاً 
  .شهور والعمل على عدم الوصول إلى نقطة الصفر في رصید األدویة الضروریة

تتركـز  ، وضع نظـام للبعثـات والـدورات یوجـه للتخصصـات اإلكلینیكیـة على وزارة الصحة: سادساً 
  .تدریب كوادر أخرى تلبي حاجاتنا المحلیةعلى إعداد كادر یمكن االستفادة منه في 

االهتمــام بمتابعــة أداء القطــاع الخــاص واإلشــراف الفنــي وتقیــیم األداء  علــى وزارة الصــحة: ســابعاً 
وتصــویبه، وحثــه علــى تطــویر خدماتــه المقدمــة للمرضــى بهــدف الوصــول إلــى مرحلــة التكامــل مــع 

  .المستشفیات الحكومیة في تقدیم الخدمات للمرضى
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ــــاً  ــــات اســــتنكف فیهــــا لحــــدوث نظــــراً : ثامن العــــاملین فــــي المستشــــفیات وكــــان منهــــا  كثیــــر مــــن أوق
  .تخصصات طبیة نادرة فال بد من تشریع قانوني ینظم العمل في الحاالت الطارئة

أن تضــع بــرامج طبیــة للرقــى بــاألداء الطبــي داخــل المستشــفیات حتــى  علــى وزارة الصــحة :تاســعاً 
  .كافة المراد تحویلها للعالج في الخارج تتمكن من السیطرة على الحاالت

لعــــاملین ل يالتأكیــــد علــــى االلتـــزام بمواعیــــد العمــــل واالنضــــباط اإلدار  علـــى وزارة الصــــحة :اً عاشــــر 
  .حتى ال یكون نقص أو فراغ في أي قطاع من الخدمات الصحیةكافة الفنیین واإلداریین 

شــفیات وتنویعــه بمــا یتناســب مــع االهتمــام بالغــذاء داخــل المست علــى وزارة الصــحة :حــادي عشــر
  .الحاالت المرضیة المختلفة

كبـــر داخـــل المستشـــفیات للنظافـــة بصـــفة عامـــة أإعطـــاء أهمیـــة  علـــى وزارة الصـــحة: ثـــاني عشـــر
والتركیــز علــى مســئولي النظافــة ولــو أنهــم مــن شــركات متعاقــد معهــا لیكــون التنفیــذ حســب العقــود 

  .المبرمة بین الوزراء والشركات
  

  )1331/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م24/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .توصیات لجنة الداخلیة واألمن -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .جماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلسإ -

  : یقــرر
  :قبول توصیات لجنة الداخلیة واألمن باإلجماع مع التعدیالت لتكون كالتالي: أوالً 

علــى الحكومــة أن تعمــل علــى وضــع خطــة أمنیــة واضــحة المعــالم تجــاه بعــض القضــایا  .1
ـــات المفتوحـــة، خاصـــة ملفـــات كبـــار العمـــالء وتجـــار المخـــدرات وشـــبكات ا لـــدعارة والملف

  .والفساد
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علـــى الحكومـــة وضـــع خطـــة عمـــل لحـــل اإلشـــكالیات التـــي تعیـــق التنســـیق والعمـــل بـــین  .2
  .األجهزة األمنیة والشرطیة في الوزارة

علـى الحكومــة وضـع خطــة عمـل تضــمن عــدم الخلـط بــین عمـل مؤسســات وزارة الداخلیــة  .3
ـــــر مـــــن  ـــــي كثی ـــــث أن األداء الحـــــالي یتســـــبب ف ـــــین مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني، حی وب

  .اإلشكالیات المیدانیة

عطـاء األوامـر لألجهـزة األمنیـة  .4 ٕ على الحكومة تسهیل مهمـة أعضـاء المجلـس التشـریعي وا
  .والشرطیة بفتح المجال أمام أعضاء المجلس للقیام بمهامهم الرقابیة

علـــى الحكومـــة العمــــل لمنـــع مظـــاهر إطــــالق النـــار فـــي المناســــبات كـــاألفراح والجنــــائز،  .5
والذخائر، والعمـل علـى إنهـاء ظـاهرة سـیر المركبـات بـدون لوحـات وتفعیل قانون األسلحة 

أرقــام، وتفعیــل دور القضــاء العســكري والشــرطة القضــائیة لمعالجــة تجــاوز منتســبي أجهــزة 
األمن والشرطة للقـانون، وأمثلـة هـذه التجـاوزات التوقیـف دون مـذكرات مـن النیابـة العامـة، 

ابــة، ممارســة التعـذیب عنــد االعتقــال وأثنــاء اإلفـراج عــن متهمــین دون أمـر القضــاء أو النی
  .التحقیق

علــى وزارة الداخلیــة العمــل علــى تحویــل الملفــات التــي انتهــى التحقیــق فیهــا إلــى القضــاء،  .6
لزام قوى األمن والشرطة بعدم التدخل في القضایا السیاسیة ٕ   .وا

 علـــى الحكومـــة العمــــل علـــى مالحقــــة ظـــاهرة العمـــالء مــــن قبـــل جمیــــع األجهـــزة األمنیــــة .7
  .المختصة

العمل على وضع آلیة لتنفیذ أوامـر إلقـاء القـبض علـى المتهمـین ومتابعتهـا والحیلولـة دون  .8
ــــى  ــــالقبض عل ــــزام ب ــــي قضــــایا وجــــرائم، وااللت ــــورطهم ف اإلفــــراج عــــن متهمــــین معتــــرفین بت

  .األشخاص في إطار القانون والمحافظة على كرامة المواطنین وسمعتهم

ـــرئیس علـــى الحكومـــة العمـــل علـــى إعـــالن نتـــ .9 ائج التحقیـــق فـــي أحـــداث مهرجـــان تـــأبین ال
الراحــل یاســر عرفــات، باإلضــافة إلــى نتــائج التحقیقــات فــي قضــایا تجــاوز القــانون داخــل 

  .السجون ومراكز الحجز
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العمــل علـــى رفـــع الكفـــاءة المهنیـــة ألفـــراد قـــوى األمـــن والشـــرطة مـــن خـــالل بـــرامج تـــدریب  .10
عــادة تأهیــل قیــادة  ٕ الشــرطة الفلســطینیة وكوادرهــا وأفرادهــا بمــا وتثقیــف حقوقیــة وقانونیــة، وا

  .ینسجم مع القانون وحقوق اإلنسان

التأكید على تواصل الشرطة مع مؤسسات المجتمع المدني بمـا یخـدم المصـلحة الوطنیـة،  .11
، والتواصــل معهــا  ــًا ــًا وأمنی والعمــل علــى ضــرورة متابعــة مؤسســات المجتمــع المــدني قانونی

  .والمحافظة على سالمة أمنها

  .مل على تأمین حراسات أمنیة للمؤسسات التربویة والمدارسالع .12

ـــــة  .13 العمـــــل علـــــى تـــــوفیر متطلبـــــات العمـــــل األساســـــیة كمولـــــدات الكهربـــــاء للمراكـــــز األمنی
والشــرطیة وتــوفیر المحروقــات والمســتلزمات اإلداریــة وتحــدیث األبنیــة والمقــرات وترمیمهــا 

  .إن أمكن

خراجــه مــن كبوتــه لجهــة  إظهــار العمــل علــى تقویــة الجانــب اإلعالمــي لــوزارة ال .14 ٕ داخلیــة وا
  . اإلنجازات والمواقف من القضایا األمنیة المختلفة

علــى وزارة الداخلیــة العمــل الســتخراج بطاقــات لجمیــع منتســبي األجهــزة األمنیــة والشــرطیة  .15
  ).بطاقة تعریفیة(

ــــوى األمــــن والســــیارات  .16 ــــام خاصــــة لســــیارات الشــــرطة وق ــــى وضــــع لوحــــات أرق العمــــل عل
  .وأن تكون السیارات مؤَّمنة ومرخصة قانونیاً  الحكومیة

متابعة عملیات إخالء مراكز الشرطة ومقـرات األمـن وقـت األزمـات األمنیـة للحیلولـة دون  .17
  .وقوع خسائر بشریة فیها وتنفیذ أوامر اإلخالء

على الحكومة العمـل علـى إنشـاء مكتـب اسـتعالمات خـاص یتبـع وزارة الداخلیـة، أو هیئـة  .18
عــن أي حــادث أو اعتقــال لتكــون كعنــوان للمــواطن أو للهیئــات الحقوقیــة خاصــة لإلعــالن 

  .واإلعالمیة

  .اعتبار هذا القرار قرارًا ملزمًا للجهات المختصة وواجب النفاذ: ثانیاً 
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  )1151/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م18/6/2008المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق التاسع 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر لجنة الرقابة العامة حول مراكز التوقیف والحجز التابعة لوزارة الداخلیة -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

حـــول مراكـــز التوقیـــف والحجـــز التابعـــة لـــوزارة الداخلیـــة مـــع  قبـــول تقریـــر لجنـــة الرقابـــة العامـــة :أوالً 
  .التعدیالت باإلجماع

ـــوزارة : ثانیـــاً  ـــة العامـــة حـــول مراكـــز التوقیـــف والحجـــز التابعـــة ل ـــر لجنـــة الرقاب إقـــرار توصـــیات تقری
  -:الداخلیة لتكون كالتالي

  -:على الحكومة العمل لتنفیذ البنود التالیة

كـز اإلصـالح والتأهیـل الـذي اقـره المجلـس التشـریعي ومـا نـص علیـه االلتزام الكامل بقـانون مرا -1
  .من حقوق للموقوفین

ــــة فــــي عملیــــات الضــــبط  -2 تبــــاع الطــــرق القانونی ٕ االلتــــزام الكامــــل بقــــانون اإلجــــراءات الجزائیــــة وا
  .والتوقیف والتحقیق

 إزالة سـجن غـزة المركـزي وتخصـیص قطعـة ارض فـي المحـررات لبنـاء مركـز إصـالح وتأهیـل -3
  .عصري یرعى ویحافظ على حقوق اإلنسان ومحاولة توفیر تبرعات لذلك

إدخــال تحســینات علــى مراكــز التوقیــف مــن عملیــات تــرمیم وتهویــة ودهــان وتــوفیر مســتلزمات  -4
  .الحیاة الكریمة للموقوفین

  .العمل على حل مشكلة االزدحام في مركز التوقیف واإلصالح في السرایا -5

ا في مل -6 ً   .فات الموقوفین منذ سنوات طویلة واإلسراع بتقدیمهم للقضاءالنظر فور

  .النظر في برنامج الزیارات البیتیة للموقوفین الذین یثبت حسن سیرهم وسلوكهم -7
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  .زیادة مخصصات مراكز اإلصالح والتأهیل وتحسین نوعیة الطعام المقدم كما ونوعا -8

ــــوفین ومحــــامیهم بزیــــارتهم بكــــل  -9 ــــذوي الموق ــــات كــــذلك الســــماح الســــماح ل ــــة دون أي معیق حری
  . للمؤسسات الحقوقیة بالزیارات

  )1152/1/3(قرار رقم 
 االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م18/6/2008التاسع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :رأخذًا بعین االعتبا

  .تقریر لجنة التربیة والقضایا االجتماعیة حول واقع التعلیم العام في محافظات غزة -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
قبول تقریر لجنة التربیة والقضایا االجتماعیة حـول واقـع التعلـیم العـام فـي محافظـات غـزة مـع  :أوالً 

  .التعدیالت باإلجماع

إقـــرار توصــــیات تقریـــر لجنـــة التربیـــة والقضــــایا االجتماعیـــة حـــول واقــــع التعلـــیم العـــام فــــي  :ثانیـــاً 
  -:محافظات غزة لتكون كالتالي

  :فیما یخص وزارة التربیة والتعلیم العالي -أ

زعـــاج للطلبـــة  -1 ٕ ســـرعة تقیـــیم المنـــاهج الدراســـیة فـــي المراحـــل المختلفـــة لمـــا تســـببه مـــن تـــوتر وا
  .ویرها بما یتناسبوالمدرسین والعمل على تط

مخاطبـة الـوزارة للمجلـس التشـریعي بالقضـایا التــي تهـم المعلمـین والمـوظفین فـي قـانون الخدمــة  -2
قرارها ٕ   .المدنیة والتقاعد المبكر التي یرغبون في تعدیلها لمناقشتها وا

  .للمدارس) السلفة المدرسیة الفصلیة(زیادة الدعم المالي  -3

ـــوزارة للمشـــاكل و  -4 ـــى حلهـــا بالســـبل متابعـــة ال القضـــایا التـــي تشـــتكي منهـــا المـــدیریات والعمـــل عل
  .والوسائل كافة 

ـــات المادیـــة لتـــتمكن مـــن مواصـــلة مهامهـــا  -5 تزویـــد المـــدیریات باالحتیاجـــات األساســـیة وباإلمكان
  .خدمة للعملیة التعلیمیة



164 
 

  .وضع الحمایة الالزمة للمدارس بشكل سریع -6

  .عنویًا بهدف االرتقاء بالمستوى التعلیمي في قطاع التعلیمتحفیز المدرسین المتمیزین ولو م -7

 .ضرورة التواصل بین مدیر التربیة والتعلیم ونائبیه مع المدارس -8

  :فیما یخص المجلس التشریعي -ب

إعادة النظر في قـانون الخدمـة المدنیـة ومحاولـة سـد الثغـرات القانونیـة إلنصـاف هـذه الشـریحة  -1
  .فین یعملون في سلك التعلیمالمهمة من معلمین وموظ

إعـادة النظــر فــي قــانون التقاعــد العــام وتعدیلـه إلنصــاف المدرســات وخاصــة التــي تتــوفى وهــي  -2
  .على رأس عملها حیث یحرم ورثتها

إعــادة النظــر فــي القــوانین التــي تعنــى بــالتعلیم والعمــل علــى تحــدیثها وتعــدیلها بمــا یخــدم أبنــاء  -3
  .علیم في فلسطینشعبنا ولالرتقاء بمستوى الت

4-  ً إعداد تقاریر شاملة بمجرى العملیة التعلیمیـة فـي قطـاع غـزة، وتزویـد الجهـات المختصـة سـواء
على المستوى المحلـي أم المسـتوى اإلقلیمـي والـدولي للنظـر والبـت فـي وضـع التعلـیم المتـدهور فـي 

  .والحصار المتواصل على القطاع ةقطاع غزة جراء االنتهاكات الصهیونی

  :فیما یخص وزارة الداخلیة -ج

ضرورة بناء وحدة حمایة وأمن خاصة بقطاع التعلـیم لحمایـة المـدارس مـن السـرقات والتخریـب  -1
  .والفوضى

تعیــین موظـــف تحـــت مســـمى األمــن والحمایـــة فـــي كـــل مدرســـة  یكــون حلقـــة الوصـــل مـــا بـــین  -2
  .مدیریات التعلیم ووزارة الداخلیة

  :فیما یخص البلدیة -د

ــیم والمســاعدة فــي نظافــة األمــاكن المحیطــة بنــاء وحــ -1 دة خاصــة فــي البلدیــة لخدمــة قطــاع التعل
  .بتلك المؤسسات

ـــیم لحـــل المشـــكالت التـــي  -2 المتابعـــة المتواصـــلة بـــین رؤســـاء البلـــدیات ومـــدیریات التربیـــة والتعل
  .تخص المدارس والتي تشرف البلدیات على حلها



165 
 

  )1156/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة طیني المجلـس التشـریعي الفلسـ

  .م18/6/2008التاسع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

تقریــر لجنــة الداخلیــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول وضــع هیئــات الحكــم المحلــي فــي ظــل  -
  .الحصار الراهن

  .توصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلسنقاش و  -
  : یقــرر

قبول تقریر لجنة الداخلیة واألمن والحكم المحلـي حـول وضـع هیئـات الحكـم المحلـي فـي ظـل  :أوالً 
  .الحصار الراهن مع التعدیالت باإلجماع

إقـــرار توصـــیات تقریـــر لجنـــة الداخلیـــة واألمـــن والحكـــم المحلـــي حـــول وضـــع هیئـــات الحكـــم : ثانیـــاً 
  -:ي في ظل الحصار الراهن لتكون كالتاليالمحل

  :على المستوى السیاسي -أ

ــس التشــــریعي االحـــتالل الصـــهیوني المســــئولیة الكاملـــة عمـــا لحــــق بـــالبنى التحتیــــة 1 یحمـــل المجلـ
والمرافــق العامـــة والمؤسســات الحكومیـــة والبلدیــة وممتلكـــات المــواطنین والتهـــام وتجریــف لألراضـــي 

  .نتیجة لإلجتیاحات المتكررة

یــدعو المجلــس التشــریعي الحكومــة والرئاســة لتحمــل مســئولیاتهما فــي مخاطبــة حكومــات دول  -2
 .العالم لحثها على دعم صمود الشعب الفلسطیني وهیئاته المحلیة ومؤسساته العامة

تحـــاد البرلمانـــات  -3 ٕ ـــة وا ـــة واإلســـالمیة واألجنبی ـــدول العربی ـــس التشـــریعي برلمانـــات ال ـــدعو المجل ی
میة والدولیــة للضـغط علــى حكوماتهـا ومؤسســاتها لتقـدیم المســاعدة للهیئـات المحلیــة العربیـة واإلسـال

مـــن مشــــاریع صــــرف ( كـــي تــــتمكن مـــن تنفیــــذ مشـــاریعها التطویریــــة واســــتكمال المشـــاریع القائمــــة 
  ).صحي، ومیاه للشرب، ورصف للطرق، وبناء للمدارس وغیرها
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 :على المستوى الداخلي -ب 

عي الحكومــــة اعتبــــار منــــاطق التمــــاس منــــاطق منكوبــــة وتخصــــیص یطالــــب المجلــــس التشــــری -1
المالیـة، واالقتصـادیة والصـحیة و (میزانیة من قبل الحكومة لبلدیاتها ودعمهـا فـي جمیـع المجـاالت 

 ).التعلیمیة والمعنویة

علــى الحكومــة التنســیق مــع الهیئــات المحلیــة لوضــع آلیــات إللــزام المــواطنین وخاصــة مــوظفي  -2
 .كالة والمؤسسات األهلیة إلجبارهم على تسدید مستحقات الهیئات المحلیةالحكومة والو 

یطالب المجلس التشریعي الحكومة بتحدید عالقتها مع الهیئـات المحلیـة فـي المجـاالت المالیـة  -3
 .ومعالجة دیون البلدیات المتراكمة على الحكومة 

م بنـــد الرواتـــب فـــي الهیئـــات یطالــب المجلـــس التشـــریعي الحكومـــة تقـــدیم مســـاعدات مالیـــة لـــدع -4
 .المحلیة

 .على وزارة الداخلیة توفیر حمایة للهیئات المحلیة وحمایة للمشاریع والممتلكات الخاصة بها -5

یطالــب المجلــس التشــریعي الحكومــة بــدعم الهیئــات المحلیــة فــي مشــاریعها الملحــة والضــروریة  -6
 .المتوقفة نتیجة الحصار المفروض على شعبنا

المجلس التشریعي الحكومة بعمل الالزم مـع سـلطة األراضـي لمسـاعدة بعـض الهیئـات یطالب  -7
المحلیة في توفیر أراض للمشاریع وبنـاء المرافـق العامـة مـن مؤسسـات وعیـادات ومشـافي ومـدارس 

  .وحدائق، واإلسراع في تسجیل األراضي المفرزة لصالح البلدیة في الطابو ومنع االعتداء علیها

 :ى التشریعيعلى المستو  -ج

یقوم المجلس التشریعي بزیادة الجهود والـدعم لمواقـف الهیئـات المحلیـة حتـى تـتمكن مـن القیـام  -1
  .بالمهام المطلوبة منها

ـــات والعقـــود فـــي مجـــال  -2 ـــدیات بمراجعـــة االتفاقی یعمـــل المجلـــس مـــن أجـــل إعـــادة االعتبـــار للبل
قــق اســتقاللیة الهیئــات المحلیــة بمــا یح) مــن كهربــاء، ومیــاه وغیرهــا( خصخصــة قطــاع الخــدمات 

  .وعدم سلب دورها في هذا المجال

االهتمـــام بالتشــــریعات التـــي تحمــــي خــــدمات المـــواطنین وتلــــزمهم بســـداد الخــــدمات، ومراجعــــة  -3
  .التشریعات في مجال تسییر وتنظیم أعمال هیئات الحكم المحلي
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لبنــاء بــدون اعتمــاد قــانوني إعــادة النظــر فیمــا تقــوم بــه بلدیــة غــزة مــن تطبیــق نظــام غرامــات ا -4
یجــاد حــل لهــذا الموضــوع المخــالف للقــانون ویعطــل ویضــر بــالتنظیم والبنــاء فــي المدینــة وخاصــة  ٕ وا

ا للقانون وهو مخالف لذلك ویعتبر بیعًا للمخالفة ولیس تطبیقًا للقانون   .أن المواطن یعتبره تطبیقً

  )1163/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –الثالثـة  فـي دورتـهالمجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م2/7/2008الحادي عشر المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

تقریر لجنة الداخلیة واألمـن والحكـم المحلـي عـن حالـة عمـل األجهـزة األمنیـة والشـرطیة فـي  -
  .محافظات غزة

  .ت األخوات واإلخوة أعضاء المجلسنقاش وتوصیا -
  : یقــرر

قبول تقریـر لجنـة الداخلیـة واألمـن والحكـم المحلـي عـن حالـة عمـل األجهـزة األمنیـة والشـرطیة  :أوالً 
  .في محافظات غزة مع التعدیالت باإلجماع

یـة إقرار توصیات تقریر لجنة الداخلیة واألمـن والحكـم المحلـي عـن حالـة عمـل األجهـزة األمن: ثانیاً 
  .والشرطیة في محافظات غزة

  )1173/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م23/9/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

إلدراج موضـــوع األبعـــاد القانونیـــة لتمدیـــد والیـــة الـــرئیس  الطلـــب المقـــدم مـــن عشـــرة أعضـــاء -
  .م على جدول األعمال2009ینایر  8عباس بعد انتهاء والیته بتاریخ 

  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع -
  : یقــرر

ینـایر  8خ إدراج موضـوع األبعـاد القانونیـة لتمدیـد والیـة الـرئیس عبـاس بعـد انتهـاء والیتـه بتـاری: أوالً 
  .م على جدول أعمال الجلسة2009
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ینـایر  8إحالة موضوع األبعاد القانونیة لتمدید والیة الـرئیس عبـاس بعـد انتهـاء والیتـه بتـاریخ : ثانیاً 
  .م إلى اللجنة القانونیة للدراسة وتقدیم تقریرها بذلك2009

  )1175/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م23/9/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر لجنة الرقابة العامة حول ظاهرة األنفاق -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .ر لجنة الرقابة العامة حول ظاهرة األنفاقعدم قبول تقری :أوالً 

  . رد تقریر لجنة الرقابة العامة حول ظاهرة األنفاق إلى لجنة الرقابة العامة: ثانیاً 

  )1193/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م24/12/2008م اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق الثامن المنعقدة في مدینتي را

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریـر لجنــة الرقابـة العامــة وحقـوق اإلنســان والحریـات العامــة حـول مخالفــات جمعیـة حســام  -

  .لألسرى والمحررین سابقاً 
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
قبــول تقریـــر لجنـــة الرقابـــة العامـــة وحقـــوق اإلنســـان والحریـــات العامـــة حـــول مخالفـــات جمعیـــة  :أوالً 

  .حسام لألسرى والمحررین سابقًا باإلجماع مع التعدیالت

إقـرار توصـیات تقریـر لجنـة الرقابـة العامـة وحقـوق اإلنسـان والحریـات العامـة حـول مخالفـات : ثانیاً 
  :كالتالي جمعیة حسام لألسرى والمحررین سابقاً 
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ـــة، كونهـــا . 1 ـــات الجمعی ـــات الالزمـــة بشـــأن مخالف ـــة العامـــة إلجـــراء التحقیق ـــة الموضـــوع للنیاب إحال
  .صاحبة االختصاص األصیل بتلك المواضیع

ضـــرورة اإلســـراع فـــي تفعیـــل دیـــوان الرقابـــة المالیـــة واإلداریـــة وتعیـــین رئـــیس لـــه لمباشـــرة القیـــام . 2
  .بمهامه حسب القانون

  )4/1ع.غ/ 1225(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة  المجلــس التشــریعي الفلســطیني فــي
  .م2/11/2009السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم اإلثنین الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
ـــي حـــول خطـــط التنمیـــة المســـتقبلیة فـــي  - مجـــال تقریـــر لجنـــة الداخلیـــة واألمـــن والحكـــم المحل

  .الخدمات البلدیة
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
قبــول تقریــر لجنــة الداخلیــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول خطــط التنمیــة المســتقبلیة فــي مجــال : أوالً 

  .الخدمات البلدیة باإلجماع
لحكــم المحلــي حــول خطــط التنمیــة المســتقبلیة إقــرار توصــیات تقریــر لجنــة الداخلیــة واألمــن وا: ثانیــاً 

  -:في مجال الخدمات البلدیة مع التعدیالت لتكون كالتالي
یــدعو المجلــس التشــریعي الحكومــة لوضــع الخطــط ومشــاركة الجهــات المعنیــة لحــل المشــاكل  -1

  .الخدمیة في مجال عمل البلدیات
ة المیـاه والجهـات العاملـة بـذات یدعو المجلس التشریعي لضرورة التنسـیق بـین البلـدیات وسـلط -2

 . المجال لتوفیر میاه الشرب الصالحة للمواطنین

ــاه البحــر فــي محافظــات  -3 یــدعو المجلــس التشــریعي لضــرورة إنشــاء محطــات تحلیــة مركزیــة لمی
  .غزة ومعالجة المیاه الجوفیة واآلبار العشوائیة

الصـرف الصـحي ومنـع التلـوث على الحكومة والبلدیات العمل مـن أجـل إیجـاد حلـول لمشـاكل  -4
مكانیة استخدام میاهه في عملیة ري األراضي الزراعیة ٕ  .البیئي وا
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ـــول صـــحیة لمشـــكلة فـــرز النفایـــات الصـــلبة  -5 ـــى الحكومـــة والبلـــدیات العمـــل علـــى إیجـــاد حل عل
 . المتعلقة بنفایات المشافي والمصانع

حتیاجـات محطـات الصـرف على الحكومة توفیر األراضي الالزمة من قبل سـلطة األراضـي ال -6
 . الصحي وآبار المیاه وأماكن لتجمیع النفایات والمرافق العامة

 .على الحكومة ضرورة البحث عن بدائل لتوفیر الطاقة الكهربائیة -7

یدعو المجلس التشریعي لضرورة أن تدعم الحكومة خطـة إعالمیـة موجهـة للمـواطنین لترشـید   -8
  .ق العامة والمساهمة بالمشاركة بالحلول النافعة للسكاناالستهالك والمحافظة على المراف
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قرارات في الشأن : ثامناً 
  التشریعي

  
  - التقدیم واإلحالة  

  - المناقشة العامة  

  - القراءة األولي  

  - القراءة الثانیة  

  - القراءة الثالثة  
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   وھي اً قرار ستة عشر) 16(التقدیم واإلحالة: -  

  

  )2/ع.غ8010/1(قرار رقم 
االجتمـاع   –الثانیة في جلسـته األولـى  غیر العادیة في دورته المجلس التشریعي الفلسطیني 

ـــــي مـــــــدینتي رام اهللا وغــــــــزة یــــــــومي األربعـــــــاء والخمــــــــیس الموافــــــــق  -21الثـــــــاني المنعقــــــــدة فـــ
  .م22/11/2007

  :أخذًا بعین االعتبار
  .ول األعمالمسودة مشاریع القوانین المقدمة إلى المجلس التي على جد -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
ـــى النحـــو  ـــرأي فیهـــا عل بـــداء ال ٕ إحالـــة مشـــاریع القـــوانین المقدمـــة إلـــى اللجـــان المختصـــة لدراســـتها وا

  :التالي

لســـنة ) 1(إحالــة مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون الجمعیـــات الخیریـــة والهیئـــات األهلیـــة رقـــم  .1
  .الداخلیة واألمن م إلى اللجنة القانونیة ولجنة2000

  .إحالة مشروع قانون الجریدة الرسمیة إلى اللجنة القانونیة ولجنة الرقابة العامة .2

  .إحالة مشروع قانون مجلس األمن القومي إلى اللجنة القانونیة ولجنة الداخلیة واألمن .3

إحالــة مشــروع قــانون معــدل لقــانون الخدمــة المدنیــة إلــى اللجنــة القانونیــة ولجنــة الموازنــة  .4
  .والشئون المالیة

  .إحالة مشروع قانون األحوال الشخصیة إلى لجنة التربیة واللجنة القانونیة .5

  .إحالة مشروع قانون الفتوى والبحوث اإلسالمیة إلى لجنة التربیة واللجنة القانونیة .6

  .إحالة مشروع قانون القانون التجاري إلى اللجنة القانونیة واللجنة االقتصادیة .7

  .ون معدل لقانون المحامین النظامیین إلى اللجنة القانونیةإحالة مشروع قان .8

  .إحالة مشروع قانون الشركات إلى اللجنة القانونیة واللجنة االقتصادیة .9
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  .إحالة مشروع قانون األراضي إلى لجنة األراضي ومواجهة االستیطان واللجنة القانونیة .10

  .جنة القدس واللجنة القانونیةإحالة مشروع قانون تحریم وتجریم التنازل عن القدس إلى ل .11
  

  )2/ع.غ1086/1(قرار رقم 
االجتمــاع  -فــي دورتـه غیـر العادیـة الثانیــة فـي جلسـته األولـى المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

-26الرابــــــــع المنعقــــــــدة فــــــــي مــــــــدینتي رام اهللا وغــــــــزة یــــــــومي األربعــــــــاء والخمــــــــیس الموافــــــــق 
  .م27/12/2007

  :أخذًا بعین االعتبار
من خمسة أعضاء للنظر بطریق االستعجال في مشروع قانون معـدل لقـانون  الطلب المقدم -

  .واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشریعي
  .من النظام الداخلي) 84(أحكام المادة  -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  :یقــرر
لقانونیـة إحالة مشروع قانون معدل لقانون واجبات وحقـوق أعضـاء المجلـس التشـریعي إلـى اللجنـة ا

  .إلبداء الرأي فیه وتقدیم تقریر المناقشة العامة
  

  )1107/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م27/3/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .سودة مشروع قانون الزكاة المقدم إلى المجلس الذي على جدول األعمالم -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
إحالــة مشــروع قــانون الزكــاة المقــدم إلــى المجلــس إلــى اللجنــة القانونیــة واللجنــة االقتصــادیة لدراســته 

بداء الرأي فیه ٕ   .وا
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  )1145/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة الفلسـطیني  المجلـس التشـریعي

  .م4/6/2008الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .مسودة مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس المقدم إلى المجلس -
  .ءنقاش األخوات واإلخوة األعضا -

  : یقــرر
إحالــة مشــروع قــانون الصــندوق الــوطني لــدعم القــدس إلــى لجنــة القــدس واللجنــة القانونیــة لدراســته 

بداء الرأي فیه ٕ   وا
  

  )1146/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م4/6/2008زة یوم األربعاء الموافق الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغ
  :أخذًا بعین االعتبار

لســـنة ) 8(مســـودة مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون الخدمـــة فـــي قـــوى األمـــن الفلســـطینیة رقـــم  -
  .م المقدم إلى المجلس2005

  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  : یقــرر

م  إلـى 2005لسـنة ) 8(یة رقـم إحالة مشروع قانون معـدل لقـانون الخدمـة فـي قـوى األمـن الفلسـطین
بداء الرأي فیه ٕ   .لجنة الداخلیة واألمن والحكم المحلي واللجنة القانونیة لدراسته وا

  )1155/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م18/6/2008ربعاء الموافق التاسع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األ
  :أخذًا بعین االعتبار

  .مسودة مشروع قانون الهیئات الریاضیة -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
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  : یقــرر
إحالة مشروع قانون الهیئات الریاضیة إلى لجنة التربیة والقضایا االجتماعیة واللجنة القانونیة 

بداء الرأي فیه ٕ   .لدراسته وا
  

  )6211/1/3(قرار رقم 
  

االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 
  .م2/7/2008الحادي عشر المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
ربـع عـدد أعضـاء أحمد بحر رئیس المجلس التشریعي باإلنابة مـن . د/ الطلب المقدم لألخ -

المجلــس والطلــب المقــدم مــن مجلــس الــوزراء إلجــراء قــراءة ثالثــة لمشــروع قــانون معــدل لقــانون 
  .األحوال الشخصیة

أحمد بحر رئـیس المجلـس التشـریعي باإلنابـة إلدراج مشـروع القـانون علـى . د/ عرض األخ -
  .جدول أعمال جلسة المجلس

  .جماعموافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإل -
  : یقــرر

  .إدراج مشروع قانون معدل لقانون األحوال الشخصیة على جدول أعمال جلسة المجلس :أوالً 

 ً◌ یـتم إحالـة مشـروع قـانون معـدل لقـانون األحـوال الشخصـیة المقـر بـالقراءة الثانیـة مـع طلبـي  :ثانیًا
قانونیـة إلعـداده للقـراءة الثالثـة إجراء القراءة الثالثة إلى لجنـة التربیـة والقضـایا االجتماعیـة واللجنـة ال

  .حسب األصول

  )1186/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م19/11/2008السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

أحمــد أبــو حلبیــة إلــى .د/ وع قــانون األحــوال الشخصــیة المقــدم مــن األخ النائــبمســودة مشــر  -
  .المجلس
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  .أحكام النظام الداخلي -
  : یقــرر

إحالــة مســودة مشــروع قــانون األحــوال الشخصــیة إلــى اللجنــة القانونیــة ولجنــة التربیــة والقضــایا  :أوالً 
  .االجتماعیة

  .لشخصیة بالمناقشة العامةالبدء بمناقشة مشروع قانون األحوال ا :ثانیاً 

  )1190/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م3/12/2008السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

دراج مسـودة مشـروع قـانون أصـول المحاكمـات الشـرعیة الطلب المقدم من عشـرة أعضـاء إل -
  .على جدول أعمال الجلسة للتقدیم واإلحالة

مســــودة مشــــروع قــــانون أصــــول المحاكمــــات الشــــرعیة المقــــدم مــــن رئــــیس وأعضــــاء اللجنــــة  -
  .القانونیة إلى المجلس

  .أحكام النظام الداخلي -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ــ ة مســودة مشــروع قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعیة إلــى اللجنــة القانونیــة ولجنــة التربیــة إحال

بداء الرأي حسب األصول ٕ   .والقضایا االجتماعیة للدراسة وا

  )4/1ع.غ/ 1201(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009دینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق األول المنعقدة في م
  :أخذًا بعین االعتبار

م المقدمـة مـن 2001لسـنة ) 3(مسودة مشروع قانون معدل لقانون اإلجـراءات الجزائیـة رقـم  -
  .اللجنة القانونیة إلى المجلس
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  .أحكام النظام الداخلي -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

م إلـــى 2001لســنة ) 3(إحالــة مســودة مشـــروع قــانون معـــدل لقــانون اإلجـــراءات الجزائیــة رقـــم : أوالً 
  .اللجنة القانونیة

م 2001لســــنة ) 3(البــــدء بمناقشـــة مشــــروع قــــانون معـــدل لقــــانون اإلجــــراءات الجزائیـــة رقــــم : ثانیـــاً 
  .بالمناقشة العامة

  )4/1ع.غ/ 1203(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة  المجلــس التشــریعي الفلســطیني
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  

م 1998لســــنة ) 6(مســــودة مشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون مراكــــز اإلصــــالح والتأهیــــل رقــــم  -
  .المجلس المقدمة من اللجنة القانونیة إلى

  .أحكام النظام الداخلي -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
م 1998لســنة ) 6(إحالــة مســودة مشــروع قــانون معــدل لقــانون مراكــز اإلصــالح والتأهیــل رقــم : أوالً 

  .إلى اللجنة القانونیة
م 1998لسـنة ) 6(رقـم  البدء بمناقشـة مشـروع قـانون معـدل لقـانون مراكـز اإلصـالح والتأهیـل: ثانیاً 

  .بالمناقشة العامة
  )4/1ع.غ/ 1205(قرار رقم 

  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
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  :أخذًا بعین االعتبار
م المقدمـة مــن اللجنــة 1936لســنة ) 74(معــدل لقـانون العقوبــات رقـم  مسـودة مشــروع قـانون -

  .القانونیة إلى المجلس
  .أحكام النظام الداخلي -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ـــم : أوالً  ـــات رق ـــانون معـــدل لقـــانون العقوب ـــة 1936لســـنة ) 74(إحالـــة مســـودة مشـــروع ق ـــى اللجن م إل

  .القانونیة
ـــات رقـــم : ثانیـــاً  م بالمناقشـــة 1936لســـنة ) 74(البـــدء بمناقشـــة مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون العقوب

  .العامة
  

  )4/1ع.غ/ 1219(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م6/10/2009الخامس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
  .مسودة مشروع قانون حقوق أسر الشهداء المقدمة من اللجنة القانونیة إلى المجلس -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

  .إحالة مسودة مشروع قانون حقوق أسر الشهداء إلى اللجنة القانونیة: أوالً 
  .البدء بمناقشة مشروع قانون حقوق أسر الشهداء بالمناقشة العامة: ثانیاً 

  

  )4/1ع.غ/ 1227(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م24/12/2009الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
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  :عتبارأخذًا بعین اال
  .م2010مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالیة  -
  .أحكام النظام الداخلي -

  : یقــرر
  

م إلـــى لجنـــة الموازنـــة والشـــؤون 2010إحالـــة مســـودة مشـــروع قـــانون الموازنـــة العامـــة للســـنة المالیـــة 
  . المالیة إلعداده للمناقشة واإلقرار حسب األصول

  )4/1ع.غ/ 1228(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م24/12/2009الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .مسودة مشروع قانون العفو العام-
  .أحكام النظام الداخلي -

  : یقــرر
  . نون إلى اللجنة القانونیة  إلعداده للمناقشة العامة حسب األصولإحالة مشروع القا

  

  )4/1ع.غ/ 1229(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م24/12/2009الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :عتبارأخذًا بعین اال
  .م1936لسنة ) 3(مسودة مشروع قانون معدل اإلفالس رقم  -
  .أحكام النظام الداخلي -

  : یقــرر
إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونیة واللجنة االقتصادیة إلعـداده للمناقشـة العامـة حسـب 

  . األصول
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  قراراً وھي  ثالثون )30(المناقشة العامة: -  
  

  )1/ع.غ1058/2(قرار رقم 
فــي جلسـته الثانیـة المنعقــدة  -عادیـة  األولـيالفـي دورتـه غیــر  المجلـس التشـریعي الفلســطیني 

  .م29/8/2006في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

جمـال شـاتي / المقدمة مـن األخ) ع/216/2005(مسودة مشروع قانون رعایة الجرحى رقم  -
  ".لعضو المجلس األو "

توصـــیة لجنـــة األســـرى والمحـــررین والشـــهداء والجرحـــى والمحـــاربین القـــدامى بقبـــول مشـــروع  -
  .القانون

  .المناقشة العامة لمشروع القانون -
  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون رعایة الجرحى بالمناقشة العامة :أوالً 

لشــــهداء والجرحــــى األســــرى والمحــــررین وا(إحالــــة مشــــروع القــــانون إلــــى اللجــــان المختصــــة  :ثانیــــاً 
لدراســته علــى ضــوء المناقشــة العامــة التــي أجراهــا المجلــس للشــروع ) والمحــاربین القــدامى والقانونیــة

  .بمناقشته بالقراءة األولى

  
  )1/ع.غ1059/2(قرار رقم 

في جلسته الثانیة المنعقدة في  -عادیة  األوليالفي دورته غیر  المجلس التشریعي الفلسطیني
  .م29/8/2006غزة یوم الثالثاء الموافق مدینتي رام اهللا و 

  :أخذًا بعین االعتبار
المقدمــة مــن ) 2/ع/2/3006(مســودة مشــروع قــانون الصــندوق الــوطني للتعلــیم العــالي رقــم  -

  .مصطفى البرغوثي.د/ األخ النائب
  .توصیة لجنتي التربیة والتعلیم العالي والموازنة والشؤون المالیة بقبول مشروع القانون -
  .مناقشة العامة لمشروع القانونال -
  



182 
 

  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون الصندوق الوطني للتعلیم العالي بالمناقشة العامة :أوال

التربیة والتعلیم العالي، والموازنة والشؤون (إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة  :ثانیاً 
لتي أجراها المجلس للشروع بمناقشته لدراسته على ضوء المناقشة العامة ا) المالیة، والقانونیة

  .بالقراءة األولى
  

  )1/ع.غ1060/2(قرار رقم 
في جلسته الثانیة المنعقدة في  -عادیة  األوليالفي دورته غیر  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م29/8/2006 مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق
  :أخذًا بعین االعتبار

  .المقدمة من مجلس الوزراء) 2/و.م/5/2006(لمیاه رقم مسودة مشروع قانون ا -
  .توصیة لجنتي الطاقة والمصادر الطبیعیة والقانونیة بقبول مشروع القانون -
  .المناقشة العامة لمشروع القانون -

  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون المیاه بالمناقشة العامة :أوالً 

) الطاقــــة والمصـــادر الطبیعیــــة، والقانونیــــة(تصــــة إحالــــة مشــــروع القـــانون إلــــى اللجـــان المخ :ثانیـــاً 
  .لدراسته على ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة األولى

  

  )1/ع.غ1061/2(قرار رقم 
فــي جلسـته الثانیـة المنعقــدة -فـي دورتـه غیــر العادیـة  األولـي  المجلـس التشـریعي الفلســطیني 

  .م29/8/2006 ة یوم الثالثاء الموافقفي مدینتي رام اهللا وغز 
  :أخذًا بعین االعتبار

رقــــــم  م1999لســــــنة  ) 2(مســـــودة مشــــــروع قــــــانون معـــــدل لقــــــانون األحــــــوال المدنیـــــة رقــــــم  -
  .يسحر القوا سم/ المقدمة من األخت) 2/ع/4/2006(
  .بقبول مشروع القانون ةتوصیة اللجنة القانونی -
  .المناقشة العامة لمشروع القانون -
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  : ــرریق

  .م بالمناقشة العامة1999لسنة ) 2(قبول مشروع قانون معدل لقانون األحوال المدنیة رقم  :أوالً 

لدراســته علـــى ) الداخلیـــة واألمــن، والقانونیـــة(إحالـــة مشــروع القـــانون إلــى اللجـــان المختصــة  :ثانیــاً 
  .ضوء المناقشة العامة التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة األولى

  

  )1/ع.غ1062/2(قرار رقم 
في جلسته الثانیة المنعقدة في في دورته الغیر العادیة  األولي  المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م29/8/2006 مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق
  :أخذًا بعین االعتبار

محمـــد / المقدمــة مـــن األخ) 2/ع/11/2006(مســودة مشـــروع قــانون القضـــاء الشــرعي رقـــم  -
  .فرج الغول

  .بقبول مشروع القانون ةتوصیة اللجنة القانونی -
  .المناقشة العامة لمشروع القانون -

  : یقــرر
  .قبول مشروع قانون القضاء الشرعي بالمناقشة العامة :أوالً 

إحالــة مشــروع القــانون إلــى اللجنــة المختصــة القانونیــة لدراســته علــى ضــوء المناقشــة العامــة  :ثانیــاً 
  .جراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة األولىالتي أ

  )1/ع.غ1063/2(قرار رقم 
فــي جلسـته الثانیـة المنعقــدة  -فـي دورتـه غیــر العادیـة  األولـي المجلـس التشـریعي الفلســطیني 

  .م29/8/2006 في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق
  :أخذًا بعین االعتبار

) 2/أ /12/2006(م رقـــم 2002لســـنة ) 1(القضـــائیة رقـــم  مســـودة مشـــروع قـــانون الســـلطة -
  .المقدمة من أعضاء

  .بقبول مشروع القانون ةتوصیة اللجنة القانونی -
  .المناقشة العامة لمشروع القانون -
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  : یقــرر

  .م بالمناقشة العامة2002لسنة ) 1(قبول مشروع قانون السلطة القضائیة رقم  :أوالً 

نون إلــى اللجنــة المختصــة القانونیــة لدراســته علــى ضــوء المناقشــة العامــة إحالــة مشــروع القــا :ثانیــاً 
  .التي أجراها المجلس للشروع بمناقشته بالقراءة األولى

  )2/ع.غ1078/1(قرار رقم 
االجتمـاع   –الثانیة في جلسـته األولـى  غیر العادیة دورته  المجلس التشریعي الفلسطیني في

-21 وغــــــــزة یــــــــومي األربعـــــــاء والخمــــــــیس الموافــــــــق الثـــــــاني المنعقــــــــدة فــــــــي مـــــــدینتي رام اهللا
  .م22/11/2007

  :أخذًا بعین االعتبار
  .الطلب المقدم من خمسة أعضاء للنظر بطریق االستعجال في مشروع قانون حق العودة -
  .من النظام الداخلي) 84(أحكام المادة  -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  :یقــرر

  .ق العودة بالمناقشة العامةقبول مشروع قانون ح :أوالً 

  .إقرار مشروع قانون حق العودة بالقراءة األولى :ثانیاً 

  .إقرار مشروع قانون حق العودة بالقراءة الثانیة :ثالثاً 

إذا لم یتلق المجلس خالل المدة القانونیة أي طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن  :رابعاً 
روع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــ

قــانون حــق العــودة المقــر بــالقراءة الثانیــة للســید رئــیس الســلطة الوطنیــة للمصــادقة علیــه ولیــتم نشــره 
  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(وفقًا ألحكام المادة 

  

  )2/ع.غ1081/1(قرار رقم 
االجتمـاع   -الثانیة في جلسـته األولـى  غیر العادیة ه في دورتالمجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م6/12/2007-5الثالث المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یومي األربعاء والخمیس الموافق 
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  :أخذًا بعین االعتبار
وتوصیة تقریر لجنة القدس حول األوضاع في مدینـة ) 2/ع.غ1079/1(قرار المجلس رقم  -

  .حرم ویجرم التنازل عن القدسالقدس بضرورة سن قانون ی
الطلـــب المقـــدم مـــن خمســـة أعضـــاء للنظـــر بطریـــق االســـتعجال فـــي مشـــروع قـــانون تحـــریم  -

  .وتجریم التنازل عن القدس
  .من النظام الداخلي) 84(أحكام المادة  -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر

  .دس بالمناقشة العامةقبول مشروع قانون تحریم وتجریم التنازل عن الق :أوالً 

  .إقرار مشروع قانون تحریم وتجریم التنازل عن القدس بالقراءة األولى :ثانیاً 

إعــادة مشــروع قــانون تحــریم وتجــریم التنــازل عــن القــدس إلــى لجنــة القــدس واللجنــة القانونیــة  :ثالثــاً 
  .إلعداده للقراءة الثانیة حسب األصول

  

  )2/ع.غ1084/1(قرار رقم 
االجتمـاع  -الثانیـة فـي جلسـته األولـى  غیـر العادیـة في دورتـه عي الفلسطیني المجلس التشری

-26الرابــــــــع المنعقــــــــدة فــــــــي مــــــــدینتي رام اهللا وغــــــــزة یــــــــومي األربعــــــــاء والخمــــــــیس الموافــــــــق 
  .م27/12/2007

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریــــر اللجنــــة القانونیــــة بالمناقشــــة العامــــة لمشـــــروع قــــانون بشــــأن رســــوم جــــوازات الســـــفر  -
  .لفلسطینیةا

  .من النظام الداخلي) 65(أحكام المادة  -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
  .قبول مشروع قانون بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطینیة بالمناقشة العامة :أوالً 
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ــاً  إحالــة مشــروع قــانون بشــأن رســوم جــوازات الســفر الفلســطینیة إلــى اللجنــة القانونیــة إلعــداده  :ثانی
  .للقراءة األولى

  

  )2/ع.غ1085/1(قرار رقم 
االجتمــاع  -فــي دورتـه غیـر العادیـة الثانیــة فـي جلسـته األولـى المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

-26الرابــــــــع المنعقــــــــدة فــــــــي مــــــــدینتي رام اهللا وغــــــــزة یــــــــومي األربعــــــــاء والخمــــــــیس الموافــــــــق 
  .م27/12/2007

  :أخذًا بعین االعتبار
لمناقشــة العامــة لمشــروع قــانون الهیئــة الفلســطینیة لمالحقــة جــرائم تقریــر اللجنــة القانونیــة با -

  .االحتالل اإلسرائیلي بحق الفلسطینیین
  .من النظام الداخلي) 65(أحكام المادة  -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -
  

  : یقــرر
ق الفلسـطینیین قبول مشروع قـانون الهیئـة الفلسـطینیة لمالحقـة جـرائم االحـتالل اإلسـرائیلي بحـ :أوالً 

  .بالمناقشة العامة

ـــــاً  ـــــة الفلســـــطینیة لمالحقـــــة جـــــرائم االحـــــتالل اإلســـــرائیلي بحـــــق  :ثانی ـــــانون الهیئ إحالـــــة مشـــــروع ق
  .الفلسطینیین إلى اللجنة القانونیة إلعداده للقراءة األولى

  )1108/1/3(قرار رقم 
ته األولـى االجتمـاع الفتـرة األولـي  فـي جلسـ–فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م27/3/2008الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  ).2/ع.غ1080/1(رقم  المجلس التشریعيقرار  -
  .تقریر اللجنة القانونیة بالمناقشة العامة لمشروع قانون الجریدة الرسمیة -
  .مجلسنقاش األخوات واإلخوة أعضاء ال -
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  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون الجریدة الرسمیة بالمناقشة العامة :أوالً 

ــاً  إحالــة مشــروع قــانون الجریــدة الرســمیة إلــى اللجنــة القانونیــة ولجنــة الرقابــة إلعــداده للقــراءة  :ثانی
  .األولى حسب األصول

  )1113/1/3(قرار رقم 
األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع الفتـرة –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م9/4/2008الثالث المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

تقریـــر اللجنـــة القانونیـــة لمشـــروع قـــانون معــــدل لقـــانون واجبـــات وحقـــوق أعضـــاء المجلــــس  -
  .م المقدم للمناقشة العامة2004لسنة ) 10(التشریعي رقم 

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر

) 10(قبـــول مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون واجبـــات وحقـــوق أعضـــاء المجلـــس التشـــریعي رقـــم  :أوالً 
  .م بالمناقشة العامة2004لسنة 

) 10(إحالــة مشــروع قــانون معــدل لقــانون واجبــات وحقــوق أعضــاء المجلــس التشــریعي رقــم  :ثانیــاً 
  .ة القانونیة إلعداده للقراءة األولى حسب األصولم إلى اللجن2004لسنة 

  

  )1114/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م9/4/2008الثالث المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

لســـنة ) 3(جنـــة القانونیـــة لمشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون المحـــامین النظـــامیین رقـــم تقریـــر الل -
  .م المقدم للمناقشة العامة1999

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر

ـــانون المحـــامین النظـــامیین رقـــم  :أوالً  ـــانون معـــدل لق ـــول مشـــروع ق م بالمناقشـــة 1999لســـنة ) 3(قب
  .العامة

م إلــى اللجنــة 1999لســنة ) 3(روع قــانون معــدل لقــانون المحــامین النظــامیین رقــم إحالــة مشــ :ثانیــاً 
  .القانونیة إلعداده للقراءة األولى حسب األصول

  

  )1115/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة  المجلـس التشـریعي الفلسـطیني

  .م9/4/2008وغزة یوم األربعاء الموافق الثالث المنعقدة في مدینتي رام اهللا 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .المقدم للمناقشة العامة تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون األراضي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  .بالمناقشة العامة قبول مشروع قانون األراضي :أوالً 

ــاً  إلــى لجنــة األراضــي ومواجهــة االســتیطان واللجنــة القانونیــة  يإحالــة مشــروع قــانون األراضــ :ثانی
  إلعداده للقراءة األولى 

  .حسب األصول

  )1130/1/3(قرار رقم 
  

الفتـــرة األولـــي جلســـته األولـــى االجتمـــاع –المجلــس التشـــریعي الفلســـطیني فـــي دورتـــه الثالثــة 
  .م23/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
  .المقدم للمناقشة العامة تقریر اللجنة القانونیة واللجنة االقتصادیة لمشروع قانون الزكاة -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر
  

  .بالمناقشة العامة قبول مشروع قانون الزكاة :أوالً 
إلــى اللجنـة القانونیــة واللجنــة االقتصـادیة إلعــداده للقــراءة  إحالــة مشــروع قـانون الزكــاة :اً ثانیـ

  .األولى حسب األصول
  )1131/1/3(قرار رقم 

االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 
  .م24/4/2008یس الموافق الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخم

  :أخذًا بعین االعتبار
  .من النظام الداخلي) 84(و) 81(و) 20(عضوًا وأحكام المواد ) 14(الطلب المقدم من  -
  .المقدم للمناقشة العامة تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون حمایة المقاومة -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .خوة أعضاء المجلسإجماع األخوات واإل -

  : یقــرر
  .قبول مشروع قانون حمایة المقاومة بالمناقشة العامة :أوالً 

إلـــى اللجنــة القانونیــة إلعــداده للقــراءة األولــى حســـب  إحالــة مشــروع قــانون حمایــة المقاومــة :ثانیــاً 
  .األصول

  )1137/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع ولـي فـي جلسـته األولـى الفتـرة األ –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م21/5/2008السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون مجلس األمن القومي المعد للمناقشة العامة -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .واإلخوة أعضاء المجلسإجماع األخوات  -
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  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون مجلس األمن القومي بالمناقشة العامة :أوالً 

إحالة مشروع قانون مجلس األمن القومي إلى لجنة الداخلیة واألمـن والحكـم المحلـي واللجنـة : ثانیاً 
  .القانونیة إلعداده للقراءة األولى حسب األصول

  

  )1138/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة التشـریعي الفلسـطیني المجلـس 

  .م21/5/2008السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .ةتقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون معدل لقانون الخدمة المدنیة المعد للمناقشة العام -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون معدل لقانون الخدمة المدنیة بالمناقشة العامة :أوالً 

ـــة : ثانیـــاً  ـــة واللجنـــة القانونی ـــى لجنـــة الموازن ـــانون معـــدل لقـــانون الخدمـــة المدنیـــة إل ـــة مشـــروع ق إحال
  .راءة األولى حسب األصولإلعداده للق

  )1139/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م21/5/2008السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

نون معـــدل لقـــانون األحـــوال الشخصـــیة المعـــد للمناقشـــة تقریـــر اللجنـــة القانونیـــة لمشـــروع قـــا -
  .العامة

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون معدل لقانون األحوال الشخصیة بالمناقشة العامة :أوالً 

الشخصـــیة إلـــى التربیـــة والقضـــایا االجتماعیـــة إحالـــة مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون األحـــوال : ثانیـــاً 
  .واللجنة القانونیة إلعداده للقراءة األولى حسب األصول

  

  )1140/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م21/5/2008فق السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموا
  :أخذًا بعین االعتبار

م بشأن االنتخابـات 2005لسنة ) 9(تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون معدل لقانون رقم  -
  .المعد للمناقشة العامة

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر

ابــات بالمناقشـة العامــة م بشـأن االنتخ2005لسـنة ) 9(قبـول مشـروع قــانون معـدل لقـانون رقــم  :أوالً 
  .باألغلبیة المطلقة

م بشـــأن االنتخابـــات إلـــى اللجنـــة 2005لســـنة ) 9(إحالـــة مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون رقـــم : ثانیـــاً 
  .القانونیة إلعداده للقراءة األولى حسب األصول

  

  )1158/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع ته األولـى الفتـرة األولـي فـي جلسـ –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م19/6/2008التاسع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

ـــداخلي للمجلـــس التشـــریعي المعـــد  - ـــة القانونیـــة لمشـــروع قـــانون معـــدل للنظـــام ال تقریـــر اللجن
  .للمناقشة العامة

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون معدل للنظام الداخلي للمجلس التشریعي بالمناقشة العامة باإلجماع :الً أو 

إحالـة مشـروع قـانون معـدل للنظـام الـداخلي للمجلـس التشـریعي إلـى اللجنـة القانونیـة إلعـداده : ثانیاً 
  .للقراءة األولى حسب األصول

  

  )1159/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –تـه الثالثـة فـي دور المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م19/6/2008التاسع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

تقریــر اللجنــة القانونیــة لمشــروع قــانون مزاولــة مهنــة الصــیدلة فــي فلســطین المعــد للمناقشــة  -
  .العامة

  .ة أعضاء المجلسنقاش األخوات واإلخو  -
  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون مزاولة مهنة الصیدلة في فلسطین بالمناقشة العامة باإلجماع :أوالً 

ــــاً  ــــى لجنــــة التربیــــة والقضــــایا : ثانی إحالــــة مشــــروع قــــانون مزاولــــة مهنــــة الصــــیدلة فــــي فلســــطین إل
  .االجتماعیة واللجنة القانونیة إلعداده للقراءة األولى حسب األصول

  

  )1164/1/3(ر رقم قرا
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م2/7/2008الحادي عشر المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

لمشـروع قـانون الهیئـات الریاضـیة  تقریر لجنة التربیة والقضایا االجتماعیة واللجنة القانونیـة -
  .المعد للمناقشة العامة

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون الهیئات الریاضیة بالمناقشة العامة باإلجماع :أوالً 

ـــة: ثانیـــاً  ـــة واللجن ـــة والقضـــایا االجتماعی ـــة التربی ـــات الریاضـــیة إلـــى لجن ـــة مشـــروع قـــانون الهیئ  إحال
  .القانونیة إلعداده للقراءة األولى حسب األصول

  

  )1165/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م3/7/2008الحادي عشر المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

نــة الموازنــة والشــئون المالیــة واللجنــة االقتصــادیة واللجنــة القانونیــة لمشــروع قــانون تقریــر لج -
  .معدل لبعض أحكام قانون سلطة النقد المعد للمناقشة العامة

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر

ألغلبیــــة قبـــول مشـــروع قـــانون معـــدل لـــبعض أحكــــام قـــانون ســـلطة النقـــد بالمناقشـــة العامـــة با :أوالً 
  .المطلقة

ــاً  إحالــة مشــروع قــانون معــدل لــبعض أحكــام قــانون ســلطة النقــد إلــى لجنــة الموازنــة والشــئون : ثانی
  .المالیة واللجنة االقتصادیة واللجنة القانونیة إلعداده للقراءة األولى حسب األصول

  
  )1187/1/3(قرار رقم 

لثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع الفتـرة ا –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م19/11/2008السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
  .مذكرة المناقشة العامة المقدمة من اللجنة القانونیة لمشروع قانون األحوال الشخصیة -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .واإلخوة أعضاء المجلس نقاش وتوصیات األخوات -
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  : یقــرر

  .قبول مشروع قانون األحوال الشخصیة بالمناقشة العامة باإلجماع :أوالً 

إحالة مسودة مشـروع قـانون األحـوال الشخصـیة إلـى اللجنـة القانونیـة ولجنـة التربیـة والقضـایا  :ثانیاً 
  .االجتماعیة إلعداده للقراءة األولى حسب األصول

  

  )4/1ع.غ/ 1202(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
لســـنة  )3(مـــذكرة المناقشـــة العامـــة لمشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون اإلجـــراءات الجزائیـــة رقـــم  -

  .م المقدمة من اللجنة القانونیة2001
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
ـــة رقـــم : أوالً  ـــول مشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون اإلجـــراءات الجزائی م  بالمناقشـــة 2001لســـنة ) 3(قب

  .العامة باإلجماع
ــاً  م إلــى اللجنــة 2001لســنة ) 3(اءات الجزائیــة رقــم إحالــة مشــروع قــانون معــدل لقــانون اإلجــر : ثانی

  .القانونیة إلعداده للقراءة األولى
  

  )4/1ع.غ/ 1204(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
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  :أخذًا بعین االعتبار
  

لسـنة ) 6(مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون مراكز اإلصالح والتأهیل رقـم  -
  .م المقدمة من اللجنة القانونیة1998

  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
م بالمناقشـة 1998لسـنة ) 6(ز اإلصـالح والتأهیـل رقـم قبول مشروع قانون معـدل لقـانون مراكـ: أوالً 

  .العامة باإلجماع
م إلـــى 1998لســنة ) 6(إحالـــة مشــروع قـــانون معــدل لقـــانون مراكــز اإلصـــالح والتأهیــل رقـــم : ثانیــاً 

  .اللجنة القانونیة إلعداده للقراءة األولى
  

  )4/1ع.غ/ 1206(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -لعادیــة الرابعــة فــي دورتــه غیــر االمجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
م 1936لســـنة ) 74(مـــذكرة المناقشـــة العامـــة لمشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون العقوبـــات رقـــم  -

  .المقدمة من اللجنة القانونیة
  .الداخلي أحكام النظام -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

ــــم : أوالً  ــــات رق ــــول مشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون العقوب م بالمناقشــــة العامــــة 1936لســــنة ) 74(قب
  .باإلجماع

م إلــى اللجنــة القانونیــة 1936لســنة ) 74(إحالــة مشــروع قــانون معــدل لقــانون العقوبــات رقــم : ثانیــاً 
  .راءة األولىإلعداده للق
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  )4/1ع.غ/ 1220(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م6/10/2009الخامس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .أسر الشهداء المقدمة من اللجنة القانونیة مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون حقوق -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

  .قبول مشروع قانون حقوق أسر الشهداء بالمناقشة العامة باإلجماع: أوالً 
  .راءة األولىإحالة مشروع قانون حقوق أسر الشهداء إلى اللجنة القانونیة إلعداده للق: ثانیاً 

  
  )4/1ع.غ/ 1223(قرار رقم 

  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م22/10/2009السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
ق الـــوطني لـــدعم القـــدس المقـــدم مـــن لجنـــة مـــذكرة المناقشـــة العامـــة لمشـــروع قـــانون الصـــندو  -

  .القدس واألقصى واللجنة القانونیة
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

  .قبول مشروع قانون الصندوق الوطني لدعم القدس بالمناقشة العامة باإلجماع: أوالً 
دس واألقصــى واللجنــة القانونیــة إلعــداده للقــراءة األولــى إحالــة مشــروع القــانون إلــى لجنــة القــ: ثانیــاً 

  .حسب األصول
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 عشر قراراً وھي سبعة) 17( القراءة األولى:-  
  

  )2/ع.غ1078/1(قرار رقم 
المجلس التشریعي الفلسطیني في جلسته األولى ـ االجتماع الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا 

  .م22/11/2007-21وغزة یومي األربعاء والخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .الطلب المقدم من خمسة أعضاء للنظر بطریق االستعجال في مشروع قانون حق العودة -
  .من النظام الداخلي) 84(أحكام المادة  -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  :یقــرر
  .قبول مشروع قانون حق العودة بالمناقشة العامة :أوالً 

  .ر مشروع قانون حق العودة بالقراءة األولىإقرا :ثانیاً 

  .إقرار مشروع قانون حق العودة بالقراءة الثانیة :ثالثاً 

إذا لم یتلق المجلس خالل المدة القانونیة أي طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن  :رابعاً 
ویحـــال مشـــروع  ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة

قــانون حــق العــودة المقــر بــالقراءة الثانیــة للســید رئــیس الســلطة الوطنیــة للمصــادقة علیــه ولیــتم نشــره 
  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(وفقًا ألحكام المادة 

  

  )2/ع.غ1081/1(قرار رقم 
ینتي رام اهللا االجتماع الثالث المنعقدة فـي مـدیعي الفلسطیني في جلسته األولى المجلس التشر 

  .م6/12/2007-5وغزة یومي األربعاء والخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

وتوصیة تقریر لجنة القدس حول األوضاع في مدینـة ) 2/ع.غ1079/1(قرار المجلس رقم  -
  .القدس بضرورة سن قانون یحرم ویجرم التنازل عن القدس

ســـتعجال فـــي مشـــروع قـــانون تحـــریم الطلـــب المقـــدم مـــن خمســـة أعضـــاء للنظـــر بطریـــق اال -
  .وتجریم التنازل عن القدس
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  .من النظام الداخلي) 84(أحكام المادة  -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
  .قبول مشروع قانون تحریم وتجریم التنازل عن القدس بالمناقشة العامة :أوالً 

  .لقدس بالقراءة األولىإقرار مشروع قانون تحریم وتجریم التنازل عن ا :ثانیاً 

إعــادة مشــروع قــانون تحــریم وتجــریم التنــازل عــن القــدس إلــى لجنــة القــدس واللجنــة القانونیــة  :ثالثــاً 
  .إلعداده للقراءة الثانیة حسب األصول

  
  )2/ع.غ1082/1(قرار رقم 

االجتمـاع   -الثانیة في جلسـته األولـى  غیر العادیة في دورته المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م6/12/2007-5لثالث المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یومي األربعاء والخمیس الموافق ا

  :أخذًا بعین االعتبار
الصــادر فــي الجلســة الثانیــة مــن الــدورة غیــر العادیــة ) 1/ع.غ1061/2(قــرار المجلــس رقــم  -

  .م29/8/2006األولى المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 
الطلب المقدم من خمسة أعضاء للنظر بطریق االستعجال في مشروع قانون معـدل لقـانون  -

  .م1999لسنة ) 2(األحوال المدنیة رقم 
  .من النظام الداخلي) 84(أحكام المادة  -
  .توصیة اللجنة القانونیة -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر
  .م بالقراءة األولى1999لسنة ) 2(األحوال المدنیة رقم  إقرار مشروع قانون معدل لقانون: أوالً 

ـــاً  ـــم  :ثانی ـــانون األحـــوال المدنیـــة رق ـــانون معـــدل لق ـــة 1999لســـنة ) 2(إعـــادة مشـــروع ق ـــى اللجن م إل
  .القانونیة إلعداده للقراءة الثانیة حسب األصول
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  )2/ع.غ1092/1(قرار رقم 
ـ االجتمــاع ثانیـة فــي جلســته األولـى فــي دورتــه غیـر العادیــة الالمجلـس التشــریعي الفلسـطیني 

-20-19السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة أیام الثالثاء واألربعـاء والخمـیس الموافـق 
  .م21/2/2008

  :أخذًا بعین االعتبار
الطلـــب المقـــدم مـــن خمســـة أعضـــاء االســـتعجال بـــالنظر الســـتكمال مناقشـــة مشـــروع قـــانون  -

ات العســكریة المقــدم للقــراءة األولــى وأحكــام مــواد النظــام المحــاكم العســكریة وأصــول المحاكمــ
  .الداخلي بهذا الشأن

بقبــول مشــروع قــانون القضــاء العســكري ودمجــه بمشــروع ) 929/1/10(قــرار المجلــس رقــم  -
  .قانون أصول المحاكمات الجزائیة العسكریة تحت اسم مشروع إنشاء المحاكم العسكریة

  .توصیة اللجنة القانونیة -
  .ش األخوات واإلخوة األعضاءنقا -

  : یقــرر
المحــاكم العســكریة وأصــول المحاكمــات  إقــرار تغییــر اســم مشــروع القــانون إلــى مشــروع قــانون: أوالً 

  .العسكریة

  .إقرار مشروع قانون المحاكم العسكریة وأصول المحاكمات العسكریة بالقراءة األولى :ثانیاً 

 ً◌ ـــًا ـــانون المحـــاكم العســـ :ثالث كریة وأصـــول المحاكمـــات العســـكریة المقـــر بـــالقراءة إعـــادة مشـــروع ق
  .األولى إلى اللجنة القانونیة إلعداده للقراءة الثانیة حسب األصول

  )1110/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م27/3/2008الخمیس الموافق  الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم
  :أخذًا بعین االعتبار

الطلب المقدم من خمسة أعضاء لالستعجال بالنظر في مشروع قانون بشأن رسوم جوازات  -
  .من النظام الداخلي) 81(السفر الفلسطینیة وفق أحكام المادة 
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المعـد للقــراءة  تقریـر اللجنـة القانونیـة لمشـروع قـانون بشـأن رسـوم جـوازات السـفر الفلسـطینیة -
  .األولى

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر

إقــرار مشــروع قــانون بشــأن رســوم جــوازات الســفر الفلســطینیة بــالقراءة األولــى مــع التعــدیالت  :أوالً 
  .باإلجماع

إلعــداده  إلــى اللجنــة القانونیــة إعــادة مشــروع قــانون بشــأن رســوم جــوازات الســفر الفلســطینیة :ثانیــاً 
  .للقراءة الثانیة وفق األصول

  

  )1134/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م24/4/2008الرابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .قانون الجریدة الرسمیة المعد للقراءة األولى تقریر اللجنة القانونیة لمشروع -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  .إقرار مشروع قانون الجریدة الرسمیة بالقراءة األولى :أوالً 

للجنـــة القانونیـــة ولجنـــة إحالـــة مشـــروع قـــانون الجریـــدة الرســـمیة المقـــر بـــالقراءة األولـــى إلـــى ا: ثانیـــاً 
  .الرقابة إلعداده للقراءة الثانیة حسب األصول

  

  
  )1141/1/3(قرار رقم 

االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 
  .م21/5/2008السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
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  :االعتبارأخذًا بعین 
  .تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون حمایة المقاومة المعد للقراءة األولى -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  .إقرار مشروع قانون حمایة المقاومة بالقراءة األولى مع التعدیالت :أوالً 

وع قــانون حمایــة المقاومــة المقـــر بــالقراءة األولــى إلــى اللجنــة القانونیــة إلعـــداده إحالــة مشــر : ثانیــاً 
  .للقراءة الثانیة حسب األصول

  

  )1147/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م4/6/2008بعاء الموافق الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األر 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون معدل لقانون األحوال الشخصیة المعد للقراءة األولى -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .حوال الشخصیة بالقراءة األولى مع التعدیالتإقرار مشروع قانون معدل لقانون األ :أوالً 

إحالة مشروع قانون معدل لقانون األحوال الشخصیة المقر بـالقراءة األولـى إلـى لجنـة التربیـة : ثانیاً 
  .والقضایا االجتماعیة واللجنة القانونیة إلعداده للقراءة الثانیة حسب األصول

  

  
  )1148/1/3(قرار رقم 

االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة ني المجلـس التشـریعي الفلسـطی
  .م4/6/2008الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
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  :أخذًا بعین االعتبار
م بشأن االنتخابـات 2005لسنة ) 9(تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون معدل لقانون رقم  -

  .اءة األولىالعامة المعد للقر 
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
م بشــأن االنتخابــات العامــة بــالقراءة 2005لســنة ) 9(إقــرار مشــروع قــانون معــدل لقــانون رقــم  :أوالً 

  .األولى مع التعدیالت

م بشــأن االنتخابــات العامــة المقــر 2005لســنة ) 9(إحالــة مشــروع قــانون معــدل لقــانون رقــم : ثانیــاً 
  .بالقراءة األولى إلى اللجنة القانونیة إلعداده للقراءة الثانیة حسب األصول

  

  )1172/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م9/9/2008م الثالثاء الموافق األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یو 
  :أخذًا بعین االعتبار

م 23/4/2008الصادر في جلسته  یـوم األربعـاء الموافـق ) 1130/1/3(قرار المجلس رقم  -
  .بالمناقشة العامة بقبول مشروع قانون الزكاة

 المقـــدم للقــــراءة تقریـــر اللجنـــة القانونیـــة واللجنــــة االقتصـــادیة لمشـــروع قـــانون تنظــــیم الزكـــاة -
  .األولى

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .إقرار تغییر اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون تنظیم الزكاة :أوالً 

  .إقرار مشروع قانون تنظیم الزكاة بالقراءة األولى :ثانیاً 
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جنــة القانونیــة واللجنــة االقتصــادیة إلعــداده للقــراءة الثانیــة إلــى الل إحالــة مشــروع قــانون الزكــاة :ثانیــاً 
  .حسب األصول

  )1188/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م19/11/2008السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :عین االعتبارأخذًا ب

  .تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون معهد القضاء العالي المقدم للقراءة األولى -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .تغییر اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطیني :أوالً 

إقـــرار مشـــروع قـــانون المعهـــد العـــالي للقضـــاء الفلســـطیني بـــالقراءة األولـــى مـــع التعــــدیالت : ثانیـــاً 
  .باإلجماع

ــاً  إحالــة مشــروع قــانون المعهــد العــالي للقضــاء الفلســطیني المقــر بــالقراءة األولــى إلــى اللجنــة  :ثالث
  .القانونیة إلعداده للقراءة الثانیة حسب األصول

  
  )4/1ع.غ/ 1207(قرار رقم 

  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة جلــس التشــریعي الفلســطیني الم
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
لســــنة ) 3(تقریــــر القــــراءة األولــــى لمشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون اإلجــــراءات الجزائیــــة رقــــم  -

  .المقدم من اللجنة القانونیة م2001
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر
  

م  بـالقراءة األولـى 2001لسـنة ) 3(إقرار مشروع قانون معدل لقانون اإلجـراءات الجزائیـة رقـم : أوالً 
  .باإلجماع

ــاً  م إلــى اللجنــة 2001لســنة ) 3(یــة رقــم إحالــة مشــروع قــانون معــدل لقــانون اإلجــراءات الجزائ: ثانی
  .القانونیة إلعداده للقراءة الثانیة

  

  )4/1ع.غ/ 1208(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  

  :ین االعتبارأخذًا بع
  

لسـنة ) 6(تقریر القراءة األولـى لمشـروع قـانون معـدل لقـانون مراكـز اإلصـالح والتأهیـل رقـم  -
  .م المقدم من اللجنة القانونیة1998

  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

م بــالقراءة 1998لســنة ) 6(لتأهیــل رقــم إقــرار مشــروع قــانون معــدل لقــانون مراكــز اإلصــالح وا: أوالً 
  .األولى باإلجماع

م إلـــى 1998لســنة ) 6(إحالـــة مشــروع قـــانون معــدل لقـــانون مراكــز اإلصـــالح والتأهیــل رقـــم : ثانیــاً 
  .اللجنة القانونیة إلعداده للقراءة الثانیة

  

  )4/1ع.غ/ 1209(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -عــة فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابالمجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/5/2009األول المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
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  :أخذًا بعین االعتبار
م 1936لســــنة ) 74(تقریــــر القــــراءة األولــــى لمشــــروع قــــانون معــــدل لقــــانون العقوبــــات رقــــم  -

  .المقدمة من اللجنة القانونیة
  .أحكام النظام الداخلي -
  .قاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلسن -

  : یقــرر
  

م بـــــالقراءة األولـــــى 1936لســـــنة ) 74(إقـــــرار مشـــــروع قـــــانون معـــــدل لقـــــانون العقوبـــــات رقـــــم : أوالً 
  .باإلجماع

م إلــى اللجنــة القانونیــة 1936لســنة ) 74(إحالــة مشــروع قــانون معــدل لقــانون العقوبــات رقــم : ثانیــاً 
  .إلعداده للقراءة الثانیة

  )4/1ع.غ/ 1221(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م7/10/2009الخامس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
  .لمقدم من اللجنة القانونیةتقریر القراءة األولى لمشروع قانون حقوق أسر الشهداء ا -
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
تغییــر اســم مشــروع قــانون حقــوق أســر الشــهداء إلــى مشــروع قــانون هیئــة رعایــة حقــوق أســر : أوالً 

  .الشهداء
ــــاً  ــــ: ثانی ــــة حقــــوق أســــر الشــــهداء بــــالقراءة األول ــــة رعای ــــرار مشــــروع قــــانون هیئ ى باإلجمــــاع مــــع إق

  .التعدیالت
إحالــة مشــروع قــانون هیئــة رعایــة حقــوق أســر الشــهداء إلــى اللجنــة القانونیــة إلعــداده للقــراءة : ثالثــاً 

  .الثانیة حسب األصول
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  )4/1ع.غ/ 1230(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م24/12/2009دة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق الثامن المنعق

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریــر القــراءة األولــى لمشــروع قــانون الهیئــات الریاضــیة المقــدم مــن لجنــة التربیــة والقضــایا  -

  .االجتماعیة واللجنة القانونیة
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  .تغییر اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون تنظیم الهیئات الریاضیة: أوالً 
  .إقرار مشروع قانون تنظیم الهیئات الریاضیة بالقراءة األولى باإلجماع مع التعدیالت: ثانیاً 
إحالـــة مشــــروع  قـــانون تنظـــیم الهیئــــات الریاضـــیة إلـــى لجنــــة التربیـــة والقضـــایا االجتماعیــــة : ثالثـــاً 

  .اللجنة القانونیة إلعداده للقراءة الثانیة  حسب األصولو 
  )4/1ع.غ/ 1234(قرار رقم 

  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م13/1/2010التاسع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریر القراءة األولـى لمشـروع قـانون الهیئـة الفلسـطینیة لمالحقـة جـرائم االحـتالل اإلسـرائیلي  -

  .بحق الفلسطینیین المقدم من اللجنة القانونیة
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
االحـتالل اإلسـرائیلي بحـق الفلسـطینیین  إقرار مشـروع قـانون الهیئـة الفلسـطینیة لمالحقـة جـرائم: أوالً 

  .بالقراءة األولى باإلجماع مع التعدیالت
  .إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونیة إلعداده للقراءة الثانیة حسب األصول: ثانیاً 
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  عشر قراراً وھي ستة) 16( القراءة الثانیة:-  
  

  )2/ع.غ1078/1(قرار رقم 
في جلسته األولى ـ االجتماع الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا  المجلس التشریعي الفلسطیني

  .م22/11/2007-21وغزة یومي األربعاء والخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .الطلب المقدم من خمسة أعضاء للنظر بطریق االستعجال في مشروع قانون حق العودة -
  .من النظام الداخلي) 84(أحكام المادة  -
  .ش األخوات واإلخوة األعضاءنقا -

  :یقــرر
  .قبول مشروع قانون حق العودة بالمناقشة العامة :أوالً 

  .إقرار مشروع قانون حق العودة بالقراءة األولى :ثانیاً 

  .إقرار مشروع قانون حق العودة بالقراءة الثانیة :ثالثاً 

ءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن إذا لم یتلقَّ المجلس خالل المدة القانونیة أي طلب للقرا :رابعاً 
ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع 
قــانون حــق العــودة المقــر بــالقراءة الثانیــة للســید رئــیس الســلطة الوطنیــة للمصــادقة علیــه ولیــتم نشــره 

  .خليمن النظام الدا) 71(والمادة ) 70(وفقًا ألحكام المادة 
  

  )2/ع.غ1089/1(قرار رقم 
ـ االجتمــاع فــي دورتــه غیـر العادیــة الثانیـة فــي جلســته األولـى المجلـس التشــریعي الفلسـطیني 

-20-19السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة أیام الثالثاء واألربعـاء والخمـیس الموافـق 
  .م21/2/2008

  :أخذًا بعین االعتبار
بإدراج مشروع قانون تحریم وتجریم التنازل عن القـدس المقـدم  طلب رئیس المجلس باإلنابة -

مـن النظـام ) 3(الفقـرة ) 20(للقراءة الثانیة على جدول أعمال الجلسة لمناقشـته وأحكـام المـادة 
  .الداخلي
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بـــإقرار مشـــروع قـــانون تحـــریم وتجـــریم التنـــازل عـــن ) 2/ع.غ1081/1(قـــرار المجلـــس رقـــم  -
  .القدس بالقراءة األولى

  .یة لجنة القدس واللجنة القانونیةتوص -
  .نقاش األخوات واإلخوة األعضاء -

  : یقــرر

  .إقرار مشروع قانون تحریم وتجریم التنازل عن القدس بالقراءة الثانیة: أوالً 

إذا لم یتلق المجلس خالل المدة القانونیة أي طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن  :ثانیاً 
مجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع ربـــع عـــدد أعضـــاء ال

قـــانون تحـــریم وتجــــریم التنـــازل عـــن القــــدس المقـــر بــــالقراءة الثانیـــة للســـید رئــــیس الســـلطة الوطنیــــة 
  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(للمصادقة علیه ولیتم نشره وفقًا ألحكام المادة 

  
  )2/ع.غ1091/1(قرار رقم 

ـ االجتمــاع فــي دورتــه غیـر العادیــة الثانیـة فــي جلســته األولـى المجلـس التشــریعي الفلسـطیني 
-20-19السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة أیام الثالثاء واألربعـاء والخمـیس الموافـق 

  .م21/2/2008
  :أخذًا بعین االعتبار

لســنة ) 2(ال المدنیــة رقــم طلـب رئــیس المجلــس لمناقشــة مشــروع قــانون معــدل لقــانون األحــو  -
  .من النظام الداخلي) 3(الفقرة ) 20(م بالقراءة الثانیة وأحكام المادة 1999

بــإقرار مشــروع قــانون معــدل لقــانون األحــوال المدنیــة ) 2/ع.غ1082/1(قــرار المجلــس رقــم  -
  .م بالقراءة األولى1999لسنة ) 2(رقم 

  .توصیة اللجنة القانونیة -
  .خوة األعضاءنقاش األخوات واإل -

  : یقــرر

  .م بالقراءة الثانیة1999لسنة ) 2(إقرار مشروع قانون معدل لقانون األحوال المدنیة رقم : أوالً 
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إذا لم یتلقَّ المجلس خالل المدة القانونیة أيَّ طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن  :ثانیاً 
نفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـت

م المقـــر بـــالقراءة الثانیـــة للســـید رئـــیس 1999لســـنة ) 2(قـــانون معـــدل لقـــانون األحـــوال المدنیـــة رقـــم 
مــن النظــام ) 71(والمــادة ) 70(الســلطة الوطنیــة للمصــادقة علیــه ولیــتم نشــره وفقــًا ألحكــام المــادة 

  .الداخلي

  )2/ع.غ1093/1(قرار رقم 
ـ االجتمــاع فــي دورتــه غیـر العادیــة الثانیـة فــي جلســته األولـى الفلسـطیني  المجلـس التشــریعي

-20-19السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة أیام الثالثاء واألربعـاء والخمـیس الموافـق 
  .م21/2/2008

  :أخذًا بعین االعتبار
نیــة علــى طلــب رئــیس المجلــس بــإدراج مشــروع قــانون القضــاء العســكري المعــد للقــراءة الثا -

  .من النظام الداخلي) 3(الفقرة ) 20(جدول أعمال الجلسة لمناقشته وأحكام المادة 
بإقرار مشروع قانون مشروع قانون المحـاكم العسـكریة ) 2/ع.غ1092/1(قرار المجلس رقم  -

  .وأصول المحاكمات العسكریة بالقراءة األولى
  .توصیة اللجنة القانونیة -
  .ألعضاءنقاش األخوات واإلخوة ا -

  : یقــرر
  .إقرار تغییر اسم مشروع القانون إلى مشروع قانون القضاء العسكري: أوالً 

  .إقرار مشروع قانون القضاء العسكري بالقراءة الثانیة :ثانیاً 

إذا لم یتلقَّ المجلس خالل المدة القانونیة أيَّ طلب للقـراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن  :ثالثاً 
المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع ربـــع عـــدد أعضـــاء 

قـانون القضــاء العســكري المقــر بـالقراءة الثانیــة للســید رئــیس السـلطة الوطنیــة للمصــادقة علیــه ولیــتم 
  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(نشره وفقًا ألحكام المادة 
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  )1112/1/3(قرار رقم 
الفتـرة األولـي  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع –فـي دورتـه الثالثـة الفلسـطیني  المجلـس التشـریعي

  .م9/4/2008الثالث المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

الطلب المقدم من خمسة أعضاء لالستعجال بالنظر في مشروع قانون بشأن رسوم جوازات  -
  .من النظام الداخلي) 81(وفق أحكام المادة  السفر الفلسطینیة

تقریـر اللجنـة القانونیـة لمشـروع قـانون بشـأن رسـوم جـوازات السـفر الفلسـطینیة المعـد للقــراءة  -
  .الثانیة

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  : یقــرر

یــة مـــع التعـــدیالت إقــرار مشـــروع قــانون بشـــأن رســوم جـــوازات الســـفر الفلســطینیة بـــالقراءة الثان :أوالً 
  .باإلجماع

إذا لم یتلقَّ المجلس خالل المـدة القانونیـة أيَّ طلـب للقـراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن :ثانیاً 
ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع 

ة الثانیــة للســید رئــیس الســلطة الوطنیــة قــانون بشــأن رســوم جــوازات الســفر الفلســطینیة المقــر بــالقراء
  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(للمصادقة علیه ولیتم نشره وفقًا ألحكام المادة 

  )1143/1/3(قرار رقم 
الســابع الفتــرة األولــي فــي جلســته األولــى  –فــي دورتــه الثالثــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 

  .م22/5/2008الخمیس الموافق  المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون حمایة المقاومة المعد للقراءة الثانیة -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .ة الثانیةإقرار مشروع قانون حمایة المقاومة بالقراء :أوالً 
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إذا لم یتلقَّ المجلس خالل المدة القانونیة أيَّ طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن : ثانیاً 
ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءاتِ المختلفـــَة ویحـــال مشـــروع 

ــالقراءة الثانیــة للســید رئــیس الســلطة الو  طنیــة للمصــادقة علیــه ولیــتم قــانون حمایــة المقاومــة المقــر ب
  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(نشره وفقًا ألحكام المادة 

  

  )1144/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م22/5/2008السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون الجریدة الرسمیة المعد للقراءة الثانیة -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
  .إجماع األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .إقرار مشروع قانون الجریدة الرسمیة بالقراءة الثانیة :أوالً 

إذا لم یتلق المجلس خالل المدة القانونیة أي طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن : ثانیاً 
ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع 
 قــانون الجریــدة الرســمیة المقــر بــالقراءة الثانیــة للســید رئــیس الســلطة الوطنیــة للمصــادقة علیــه ولیــتم

  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(نشره وفقًا ألحكام المادة 
  

  )1150/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م5/6/2008الثامن المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 
  :رأخذًا بعین االعتبا

م بشأن االنتخابـات 2005لسنة ) 9(تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون معدل لقانون رقم  -
  .العامة المعد للقراءة الثانیة

  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر

م بشــأن االنتخابــات العامــة بــالقراءة 2005لســنة ) 9(إقــرار مشــروع قــانون معــدل لقــانون رقــم  :أوالً 
  .نیة باألغلبیة المطلقةالثا

إذا لم یتلقَّ المجلس خالل المدة القانونیة أيَّ طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن : ثانیاً 
ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع 

ــالقراءة الثانیــة للســید م بشــأن االنتخابــات ال2005لســنة ) 9(قــانون معــدل لقــانون رقــم  عامــة المقــر ب
مـــن ) 71(والمـــادة ) 70(رئــیس الســـلطة الوطنیــة للمصـــادقة علیــه ولیـــتم نشـــره وفقــًا ألحكـــام المــادة 

  .النظام الداخلي
  

  )1157/1/3(قرار رقم 
االجتمـاع الفتـرة األولـي فـي جلسـته األولـى  –فـي دورتـه الثالثـة المجلـس التشـریعي الفلسـطیني 

  .م18/6/2008في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق  التاسع المنعقدة
  :أخذًا بعین االعتبار

  .تقریر اللجنة القانونیة لمشروع قانون معدل لقانون األحوال الشخصیة المعد للقراءة الثانیة -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .ال الشخصیة بالقراءة الثانیة باإلجماعإقرار مشروع قانون معدل لقانون األحو  :أوالً 

إذا لم یتلقَّ المجلس خالل المدة القانونیة أيَّ طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن : ثانیاً 
ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع 

ــــر  ــــة قــــانون معــــدل لقــــانون األحــــوال الشخصــــیة المق بــــالقراءة الثانیــــة للســــید رئــــیس الســــلطة الوطنی
  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(للمصادقة علیه ولیتم نشره وفقًا ألحكام المادة 

  

  )1176/1/3(قرار رقم 
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م23/9/2008ي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق الثاني المنعقدة في مدینت
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  :أخذًا بعین االعتبار
الصــادر فـــي دورتـــه العادیـــة الثالثــة الفتـــرة الثانیـــة الجلســـة )1172/1/3(قــرار المجلـــس رقـــم  -

م 9/9/2008األولى ـ االجتماع األول المنعقدة فـي مـدینتي رام اهللا وغـزة یـوم الثالثـاء الموافـق 
  .بالقراءة األولى نون تنظیم الزكاةبإقرار مشروع قا

  .المقدم للقراءة الثانیة تقریر اللجنة القانونیة واللجنة االقتصادیة لمشروع قانون تنظیم الزكاة -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .بالقراءة الثانیة باإلجماع إقرار مشروع قانون تنظیم الزكاة :أوالً 

لقَّ المجلس خالل المدة القانونیة أيَّ طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن إذا لم یت: ثانیاً 
ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءاتِ المختلفـــَة ویحـــال مشـــروع 
قـانون تنظـیم الزكـاة المقـر بـالقراءة الثانیـة للسـید رئـیس السـلطة الوطنیـة للمصـادقة علیـه ولیـتم نشــره 

  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(وفقًا ألحكام المادة 
  

  )1191/1/3(قرار رقم 
  

الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 
  .م4/12/2008السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریـــر اللجنـــة القانونیـــة لمشـــروع قـــانون المعهـــد العـــالي للقضـــاء الفلســـطیني المقـــدم للقـــراءة  -

  .الثانیة
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر

  .إقرار مشروع قانون المعهد العالي للقضاء الفلسطیني بالقراءة الثانیة باإلجماع :أوالً 

ذا لم یتلقَّ المجلس خالل المدة القانونیة أيَّ طلب للقراءة الثالثـة مـن مجلـس الـوزراء أو مـن إ: ثانیاً 
ربـــع عـــدد أعضـــاء المجلـــس یعتبـــر مشـــروع القـــانون قـــد اســـتنفذ القـــراءات المختلفـــة ویحـــال مشـــروع 
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قـــانون المعهــــد العــــالي للقضــــاء الفلســـطیني المقــــر بــــالقراءة الثانیــــة للســـید رئــــیس الســــلطة الوطنیــــة 
  .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(لمصادقة علیه ولیتم نشره وفقًا ألحكام المادة ل

  )4/1ع.غ/ 1210(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م25/5/2009الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم اإلثنین الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
م المقـدم 1936لسـنة ) 74(تقریر القراءة الثانیة لمشروع قـانون معـدل لقـانون العقوبـات رقـم  -

  .من اللجنة القانونیة
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

ـــــات : أوالً  ـــــانون العقوب ـــــانون معـــــدل لق ـــــم إقـــــرار مشـــــروع ق ـــــة 1936لســـــنة ) 74(رق ـــــالقراءة الثانی م ب
  .باإلجماع

  .سیتم نشر مشروع القانون في الجریدة الرسمیة حسب األصول: ثانیاً 
  

  )4/1ع.غ/ 1211(قرار رقم 
  

 فــي جلســته األولــى االجتمــاع-فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م25/5/2009یوم اإلثنین الموافق المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة  الثاني

  

  :أخذًا بعین االعتبار
م 2001لسـنة ) 3(تقریر القراءة الثانیة لمشروع قانون معدل لقانون اإلجراءات الجزائیة رقم  -

  .المقدم من اللجنة القانونیة
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -
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  : یقــرر
م بــالقراءة الثانیــة 2001لســنة ) 3(رار مشــروع قــانون معــدل لقــانون اإلجـراءات الجزائیــة رقــم إقـ: أوالً 

  .باإلجماع
  .سیتم نشر مشروع القانون في الجریدة الرسمیة حسب األصول: ثانیاً 

  

  )4/1ع.غ/ 1212(قرار رقم 
  

جتمــاع فــي جلســته األولــى اال-فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة المجلــس التشــریعي الفلســطیني 
  .م25/5/2009الثاني المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم اإلثنین الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
لســنة ) 6(تقریـر القـراءة الثانیـة لمشــروع قـانون معـدل لقـانون مراكــز اإلصـالح والتأهیـل رقـم  -

  .م المقدم من اللجنة القانونیة1998
  .أحكام النظام الداخلي -
  .ت األخوات واإلخوة أعضاء المجلسنقاش وتوصیا -

  : یقــرر
  

م بــالقراءة 1998لســنة ) 6(إقــرار مشــروع قــانون معــدل لقــانون مراكــز اإلصــالح والتأهیــل رقــم : أوالً 
  .الثانیة باإلجماع

  .سیتم نشر مشروع القانون في الجریدة الرسمیة حسب األصول: ثانیاً 
  

  )4/1ع.غ/ 1222(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة ســطیني المجلــس التشــریعي الفل
  .م22/10/2009السادس المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الخمیس الموافق 

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریــر القـــراءة الثانیــة لمشـــروع قــانون هیئـــة رعایــة حقـــوق أســر الشـــهداء المقــدم مـــن اللجنـــة  -

  .القانونیة
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  .لنظام الداخليأحكام ا -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

  .إقرار مشروع قانون هیئة رعایة حقوق أسر الشهداء بالقراءة الثانیة باإلجماع مع التعدیالت: أوالً 
  .سیتم نشر مشروع القانون في الجریدة الرسمیة حسب األصول: ثانیاً 

  )4/1ع.غ/ 1232(قرار رقم 
  

فــي جلســته األولــى االجتمــاع -فــي دورتــه غیــر العادیــة الرابعــة ي الفلســطیني المجلــس التشــریع
  .م12/1/2010التاسع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم الثالثاء الموافق 

  

  :أخذًا بعین االعتبار
تقریـــر القـــراءة الثانیـــة لمشـــروع قـــانون تنظـــیم الهیئـــات الریاضـــیة المقـــدم مـــن لجنـــة التربیـــة  -

  .جتماعیة واللجنة القانونیةوالقضایا اال
  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  

  .إقرار مشروع قانون تنظیم الهیئات الریاضیة بالقراءة الثانیة باإلجماع مع التعدیالت: أوالً 
  .یتم نشر مشروع القانون في الجریدة الرسمیة حسب األصول: ثانیاً 
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  قراراً واحداً وھو لقراءة الثالثةا:-  

  
  )1189/1/3(قرار رقم 

  
الفتـرة الثانیـة  فـي جلسـته األولـى االجتمـاع  –فـي دورتـه الثالثـة المجلس التشریعي الفلسطیني 

  .م3/12/2008السابع المنعقدة في مدینتي رام اهللا وغزة یوم األربعاء الموافق 
  :أخذًا بعین االعتبار

نونیـــة ولجنـــة التربیـــة والقضـــایا االجتماعیـــة لمشـــروع قـــانون معـــدل لقـــانون تقریـــر اللجنـــة القا -
  .األحوال الشخصیة المقدم للقراءة الثالثة

  .أحكام النظام الداخلي -
  .نقاش وتوصیات األخوات واإلخوة أعضاء المجلس -

  : یقــرر
  .غلبیة المطلقةإقرار مشروع قانون معدل لقانون األحوال الشخصیة بالقراءة الثالثة باأل :أوالً 

اعتبــار مشــروع القــانون قــد اســتنفذ القـــراءات المختلفــة ویحــال مشــروع قــانون معــدل لقـــانون : ثانیــاً 
األحـوال الشخصـیة المقـر بــالقراءة الثالثـة للسـید رئــیس السـلطة الوطنیـة للمصــادقة علیـه ولیـتم نشــره 

 .من النظام الداخلي) 71(والمادة ) 70(وفقًا ألحكام المادة 
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