
  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

  
  الفترة األولى - الدورة األولى 

21/3/1996-12/9/1996  
  جلسات العمل

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #

 .مشروع قانون االنتخابات المحلية رام اهللا --.1
 .سليمان الرومي مقرر للجنة/بو صالح رئيس للجنة واألخعبد الكريم أ/اجتماع تنظيمي للجنة تم فيه انتخاب األخ رام اهللا 2.10/4/1996
 .تحديد مهام اللجنة القانونية وصالحياتها وآلية عملها.1 غزة 3.17/4/1996

 .دراسة الشكاوى والمواضيع المحالة لها من المجلس. 2
  الشكاوى المقدمة إلى اللجنة.1 غزة 4.7/5/1996

 .روعمناقشة استصدار قانون الكسب غير المش. 2
 .مناقشة القرارات الصادرة من المجلس التشريعي.1 غزة 5.21/5/1996

  .مشروع القانون األساسي. 2
  .الشكاوى المحالة إلى الجنة. 3
 .المذكرة المقدمة حول الوضع القانوني في محافظات الضفة الغربية. 4

  .يع والمتضمنة اقتراحات حول القواعد واألسس التي يتعين مراعاتها إلصدار القوانينمناقشة المذكرة المقدمة من ديوان الفتوى والتشر .1 رام اهللا 6.2/7/1996
  .الشكاوى المقدمة إلى اللجنة.2
 .مسودة مشروع الدستور المؤقت للسلطة الوطنية الفلسطينية. 3

 رام اهللا 7.3/7/1996



  الفترة الثانية -الدورة األولى
2/10/1996-6/3/1997  

  جلسات العمل
  

 مضمون الجلسة المكان يخالتار  #
 .اجتماع اللجنة القانونية بصفتها لجنة شؤون المجلس -- 8/10/1996  .1
ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون الخدمة المدنية بحضور عدد من أعضاء المجلس التشريعي وعدد من المحامين ورئيس  غزة/مركز رشاد الشوا 9/11/1996  .2

 .عدد من الموظفين في الدوائر الحكوميةديوان الفتوى والتشريع باإلضافة إلى 
 عدنان الطيبي مدير عام التعيينات في ديوان الموظفين/لقاء اللجنة باألخ غزة 18/11/1996  .3
 .لقاء اللجنة القانونية بالخبير كريك مخيبر من مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة في األراضي المحتلة غزة 18/11/1996  .4
 .ناقشة مسودة قانون الخدمة المدنيةم.1 غزة 25/11/1996  .5

 .مناقشة الشكاوى المحالة إلى اللجنة. 2
 مناقشة مسودة قانون الخدمة المدنية غزة 2/12/1996  .6

  
  

  الفترة األولى - الدورة الثانية 
20/3/1997-9/8/1997  

  جلسات العمل
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 .مجلس التشريعي وفقًا آلخر التعديالت المقرة من قبل المجلسصياغة النظام الداخلي لل غزة 5/5/1997 .1



 .مناقشة عامة حول مشروعات القوانين المحالة من مجلس الوزراء
 .عضوية األخوة األعضاء في اللجنة القانونية خالل الدورة الثانية واجتماعات اللجنة

  .انتخاب رئيس اللجنة القانونية غزة 6/5/1997 .2
 .ةانتخاب مقرر اللجن

 .ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حظر بيع األراضي في فلسطين لألجانب غزة 11/5/1997 .3
  .صياغة النظام الداخلي للمجلس التشريعي وفقًا آلخر التعديالت المقرة من قبل المجلس التشريعي غزة 12/5/1997 .4

 .مناقشة موضوع لجنة شؤون المجلس والتي اقرها المجلس التشريعي
 .ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون حظر بيع األراضي في فلسطين لألجانب غزة 19/5/1997 .5
 .تنقيح النظام الداخلي وفق قرارات المجلس التشريعي األخيرة غزة 19/5/1997 .6

 قرارات المجلس بشأن المواضيع التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة القانونية ولجنة شؤون المجلس، حيث وضعت اللجنة توصيات خاصة
 .بتركيبة لجنة شؤون المجلس ورفعت توصياتها بهذا الشأن

 ".حظر تملك األجانب للعقارات في فلسطين"مشروع قانون غزة 26/5/1997 .7
  .مناقشة موضوع قرارات المجلس الخاص بعمل اللجنة القانونية

  .عمل اللجنة المتعلق بأعداد مسودة قانون استقالل القضاء
  .ي رفح وخانيوسمناقشة الشكوى الخاصة بأراض

 .مناقشة آلية عمل اللجنة القانونية
 .بمشاركة عدد من المستشارين والقضاة والمحامين"حظر تملك األجانب للعقارات في فلسطين" ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون رام اهللا 27/5/1997 .8
 .ألولىمناقشة االقتراحات حول مشروع قانون الخدمة المدنية بالقراءة ا غزة 1/6/1997 .9

  .مشروع القانون األساسي المقر بالقراءة األولى
 .مشروع قانون مجالس الهيئات المحلية المقر بالقراءة األولى

 :مناقشة رزمة مشاريع القوانين التالية غزة 9/6/1997 .10



 .مشروع قانون خطر تملك األجانب للعقارات في فلسطين غزة 10/6/1997 .11
  .مشروع القانون األساسي المقر بالقراءة األولى

 .شروع قانون مجالس الهيئات المحلية المقر بالقراءة األولىم

 غزة 11/6/1997 .12

 .مناقشة مشروع قانون خطر تملك األجانب للعقارات في فلسطين رام اهللا 15/6/1997 .13
 .مشروع قانون مجالس الهيئات المحلية المقر بالقراءة األولى

 .نب للعقارات في فلسطينقانون تملك األجا غزة 23/6/1997 .14
  .مشروع القانون األساسي
  .قانون استقالل القضاء

 .بحثت اللجنة عمل الدائرة القانونية في المجلس التشريعي

 غزة 24/6/1997 .15
 غزة 25/6/1997 .16

خاصة المطالبة بإصالح الخلل  26/6/1997استعراض ما تم أثناء لقاء األخوة أعضاء مكتب هيئة الرئاسة باألخ أبو عمار يوم الخميس غزة 7/7/1997 .17
  .والتجاوزات في السلطة القضائية

  .مناقشة القانون األساسي خاصة الباب المتعلق بأحكام الطوارئ
 .تم طرح موضوع مسودة مشروع قانون الهيئة العامة الفلسطينية للبترول والثروة المعدنية للمناقشة وتم قبول هذه المسودة

 غزة 8/7/1997 .18
 غزة 9/7/1997 .19

 .مشروع قانون الهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية غزة 21/7/1997 .20
 .مشروع قانون الهيئة العامة للبترول والثروة المعدنية غزة 22/7/1997 .21

  
  الفترة الثانية - الدورة الثانية 

16/9/1997 - 7/3/1998  
  جلسات العمل

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #



 .مناقشة التعديالت المقدمة من بعض األخوة األعضاء على مشروع القانون األساسي المقر بالقراءة األولى غزة 22/9/1997  .1
 غزة 23/9/1997  .2
 .تأجيل اجتماعات اللجنة القانونية إلى ما بعد جلسة المجلس القادمة غزة 6/10/1997  .3
 .مناقشة مشروع قانون األحزاب السياسية غزة 21/10/1997  .4
 )موسى أبو صبيحة عضو المجلس التشريعي(موضوع األخ  رام اهللا 30/10/1997  .5
 :مناقشة رزمة من القوانين منها رام اهللا 17/11/1997  .6

  .مشروع قانون السلطة القضائية
  .مشروع قانون األحزاب السياسية

  ).السجون(مشروع قانون مراكز اإلصالح والتأهيل 
  .قانون األطباء البيطريين

  :قوانين المحالة للرئيس منهامناقشة ال
  .القانون األساسي

  .قانون الخدمة المدنية
  .قانون سلطة النقد

 .قانون تنظيم تملك األجانب للعقارات
 .ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون السلطة القضائية بحضور ممثلين عن نقابة المحامين غزة 2/12/1997  .7
 .وردت من ديوان الفتوى والتشريع على مشروع قانون السلطة القضائيةمناقشة التعديالت التي رام اهللا 18/12/1997  .8
 .لمناقشة النظام الداخلي للمجلس التشريعيARDاالجتماع مع الخبرة الكندية ومجموعة غزة 13/1/1998  .9

 .لمناقشة النظام الداخلي للمجلس التشريعيARDاالجتماع مع مجموعة غزة 18/1/1998  .10
 .مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية رام اهللا 22/1/1998  .11
 .مناقشة مجموعة من الشكاوى غزة 9/2/1998  .12



 .مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية غزة 10/2/1998  .13
 غزة 11/2/1998   .14
الوقائع (الرسمية  مناقشة األخطاء الواردة في نشر قانون األحوال الهيئات المحلية وقانون سلطة النقد في الجريدة.1 غزة 24/2/1998  .15

  ).الفلسطينية
  :مناقشة رزمة من مشاريع القوانين منها.2

  .مشروع قانون األحوال الشخصية
  .مشروع قانون الجمعيات والهيئات األهلية

  .القانون األساسي
 .مشروع قانون السلطة القضائية

 .مشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية غزة 5/3/1998  .16
 
 
 

 الفترة األولى -الثالثة  الدورة
7/3/1998  - 2/9/1998  

 جلسات العمل
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
تقييم عمل اللجنة وبحث مواضيع استقاالت االخوة غسان الشكعة وحيدر عبد الشافي، وموضوع األخ موسى أبو صبحة،  غزة ورام اهللا 24/3/1998 .1

 غزة ورام اهللا 25/3/1998 .2 .واالجتماع باالخوة في الدائرة القانونية في المجلس. من مشاريع القوانينوالتعديالت على النظام الداخلي، وبحث عدد 
 غزة ورام اهللا 26/3/1998 .3
 .ورشة عمل بحضور الخبراء التونسيين لوضع األولويات لمشاريع القوانين المحالة للجنة القانونية غزة 21/3/1998 .4



 .قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهليةمشروع رام اهللا 13/4/1998 .5
 .مشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رام اهللا 19/4/1998 .6
 .مشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رام اهللا 21/4/1998 .7
 .مشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رام اهللا 3/5/1998 .8

 .ومشروع قانون خدمة العلم الفلسطيني.مشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية غزة 6/5/1998 .9
 .مشروع قانون السلطة القضائية رام اهللا 18/5/1998 .10
 .ورشة عمل حول مشروع قانون السلطة القضائية بحضور مجموعة من األخصائيين غزة 24/5/1998 .11
 .نون السلطة القضائية بمشاركة مجموعة من األخصائيينورشة عمل حول قا رام اهللا 4/6/1998 .12
 .ورشة عمل حول قانون السلطة القضائية بمشاركة مجموعة من األخصائيين رام اهللا 7/6/1998 .13
 رام اهللا 8/6/1998 .14
 .مشروع قانون السلطة القضائية غزة 20/6/1998 .15
 .الكسب الغير مشروعمشروع قانون السلطة القضائية ومشروع قانون غزة 5/7/1998 .16
 غزة 7/8/1998 .17
 غزة 9/7/1998 .18
 .ورشة عمل حول مشروع قانون السلطة القضائية بمشاركة الخبير األمريكي جورج بشارات غزة 11/7/1998 .19
 .ليوجين قطران/ورشة عمل حول مشروع قانون السلطة القضائية بمشاركة األستاذ غزة 18/7/1998 .20
 .قانون السلطة القضائيةمشروع غزة 22/7/1998 .21
 .مشروع قانون نقابة المحامين، حقوق وواجبات األعضاء غزة 26/7/1998 .22
 .مشروع قانون السلطة القضائية غزة 16/8/1998 .23
 .موضوع تعويض مالكي أراضي المطار، قانون السلطة القضائية المقر بالقراءة الثانية غزة 14/10/1998 .24
 



  
 الثانيةالفترة  -الدورة الثالثة 

20/10/1998  - 7/3/1999  
 جلسات العمل

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #

لقاء اللجنة بالسيد جيمس شو المستشار القانوني في مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة في األراضي المحتلة حول مشروع قانون  غزة 18/10/1998 .1
 .السلطة القضائية

 .مطار غزة الدوليموضوع تعويض أصحاب غزة 27/10/1998 .2
 غزة 28/10/1998 .3
 .مشروع قانون السلطة القضائية ومشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة -- 7/8/1998 .4
 غزة 8/11/1998 .5
 .موضوع تعويض أصحاب مطار غزة الدولي غزة 22/11/1998 .6
 .مناقشة مجموعة من الشكاوى غزة 29/11/1998 .7
 .يم مهنة المحاماة بالقراءة األولى، وموضوع تعويض أراضي مطار غزةمشروع قانون تنظ غزة 16/12/1998 .8
 .16/11/98استكمال جدول أعمال االجتماع السابق بتاريخ غزة 20/12/1998 .9

 .16/11/98استكمال جدول أعمال االجتماع السابق بتاريخ -- 29/12/1998 .10
 غزة 30/12/1998 .11
 .30/1/99جتماع السابق بتاريخاستكمال جدول أعمال اال غزة 12/1/1999 .12

  
  



 الفترة الثانية –الدورة الثالثة 
20/10/1998  - 7/3/1999  

 جلسات االستماع
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
ي وزارت السلطة جلسة استماع لمناقشة مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المقر بالقراءة الثانية بحضور األخوة العاملين في القانون ف غزة 2/2/1999  .1

 .الوطنية الفلسطينية وممثلين عن نقابة المحامين
 .جلسة استماع لمناقشة قانون الخدمة المدنية بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بإنفاذ قانون الخدمة المدنية رام اهللا 6/2/1999  .2
 .رية المكلفة بإنفاذ قانون الخدمة المدنيةجلسة استماع لمناقشة قانون الخدمة المدنية بحضور اللجنة الوزا غزة 15/2/1999  .3
 .جلسة استماع حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة المقر بالقراءة الثانية بحضور نقابة محامي فلسطين غزة 16/2/1999  .4
 .جلسة استماع حول قانون الخدمة المدنية بحضور رئيس ديوان الموظفين غزة 20/2/1999  .5
 .ستماع حول موضوع تعويض أصحاب أراضي المطار بحضور عدد من األخوة الوزراءجلسة ا غزة 28/2/1999  .6
 .جلسة استماع حول قانون الخدمة المدنية بحضور اللجنة الوزارية المكلفة بإنفاذ قانون الخدمة المدنية رام اهللا 6/2/1999  .7
 
 
 

 الفترة األولى –الدورة الرابعة 
7/3/1999  - 28/7/1999  

 جلسات العمل
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 لقاء اللجنة بأعضاء من نقابة المهندسين حول قانون الخدمة المدنية رام اهللا 16/3/1999 .1



 .اجتماع اللجنة بشأن مالحظات ديوان الفتوى والتشريع على مشروع قانون السلطة القضائية غزة 24/3/1999 .2
 .الفلسطينيةالقضاء في أراضي السلطة الوطنية غزة 4/4/1999 .3

 .مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة
  .انتخاب رئيس ومقرر اللجنة غزة 8/4/1999 .4

 .النظام الداخلي
 .المالحظات والتعديالت على مواد النظام الداخلي غزة 13/4/1999 .5
 .الوضع الدستوري للمجلس التشريعي الفلسطيني غزة 4/5/1999 .6
 .ن المحالة للجنة من رئاسة المجلس إلبداء الرأيمشاريع القواني رام اهللا 6/5/1999 .7

  .األسئلة الموجهة لألخوة الوزراء والمحالة إلى اللجنة القانونية
 .القوانين المقترح تبنيها من اللجنة القانونية

  .الغربيةاجتماع مشترك مع لجنة األراضي واالستيطان بشأن متابعة موضوع قيد األراضي في محافظات الضفة  غزة 10/5/1999 .8
 .تعويض أصحاب أراضي مطار غزة

 .متابعة تطورات الوضع القضائي في فلسطين غزة 15/6/1999 .9
  .مشروع قانون التحكيم غزة 29/6/1999 .10

  .مشروع قانون الكسب غير المشروع
  .متابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية

 .اختيار موضوع جلسة االستماع
  .التحكيممشروع قانون رام اهللا 11/7/1999 .11

إقرار سياسة اللجنة بشأن جلسات االستماع المفتوحة المنوي عقدها حول موضوع الوضع القضائي واحترام مبدأ سيادة القانون في فلسطين في 
 .ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

على مالحظات السيد الرئيس بشأن مشروع الهيئات األهلية تقارير اللجنة بشأن تعيين رئيس المحكمة العليا والنائب العام و موضوع التصويت  غزة 13/7/1999 .12



 .والجمعيات الخيرية
 .مناقشة شكوى المواطن علي فرج حول اعتقال ابنه من جهاز المخابرات العامة غزة 27/7/1999 .13

 .حول قانون الخدمة المدنية" رئيس ديوان الموظفين العام"لقاء اللجنة مع األخ محمد عبد العزيز أبو شريعة 
 .التصويت على مالحظة الرئيس على مشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية غزة 3/8/1999 .14

 .مشروع قانون التحكيم
 .مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 24/8/1999 .15

  .مشروع قانون التحكيم
  .مشروع قانون تشكيل المحاكم

  .الخدمة المدنية متابعة تطبيق القوانين النافذة وعلى رأسها قانون
 .متابعة موضوع الوضع القضائي في فلسطين في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية

 .مشروع قانون التحكيم المعد للقراءة األولى رام اهللا 5/9/1999 .16
 .مناقشة المالحظات المقدمة على مشروع قانون التحكيم رام اهللا 7/9/1999 .17
 .بشأن مشروع قانون التحكيمصياغة االستشارات رام اهللا 21/9/1999 .18
 رام اهللا 23/9/1999 .19
 .التنقيح النهائي لمشروع قانون التحكيم المعد للقراءة األولى غزة 26/9/1999 .20
 .مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رام اهللا 27/9/1999 .21
 .مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رام اهللا 29/9/1999 .22
 .قانون اإلجراءات الجزائيةمشروع رام اهللا 4/10/1999 .23
 .مشروع قانون التحكيم المعد للقراءة األولى غزة 5/10/1999 .24

  
  



  
 الفترة األولى –الدورة الرابعة 

7/3/1999  - 28/7/1999  
 جلسات االستماع

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #

 .مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة رام اهللا 18/8/1999 .1
 .مشروع قانون التحكيم غزة 29/8/1999 .2
 .مشروع قانون التحكيم رام اهللا 30/8/1999 .3
 .مشروع قانون التحكيم غزة 1/9/1999 .4
 .جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 11/10/1999 .5

  
 الفترة الثانية –الدورة الرابعة 

14/10/99 – 7/3/2000  
 جلسات العمل

  
 الجلسةمضمون المكان التاريخ #
 مشروع قانون التحكيم المعد للقراءة األولى غزة 26/10/1999  .1

 مشروع قانون اإلجراءات الجزائية المقدم للمناقشة العامة
 :اجتماع اللجنة بشأن المواضيع التالية رام اهللا 9/11/1999  .2

  لةالمرسوم الرئاسي بتعيين نائب عام لمحاكم أمن الدولة، وتحديد اختصاص محاكم أمن الدو 



بشأن دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، وكذلك المرسوم الرئاسي بتعديل 1999لسنة)5(المرسوم الرئاسي بتعديل بعض أحكام القانون رقم
  أحكام قانون السياحة
حاد والمفاجئ وزير االقتصاد والتجارة ماهر المصري، حول االرتفاع ال/ وزير التموين عبد العزيز شاهين، واألخ/ توجيه أسئلة إلى األخ

  )الدقيق(ألسعار الغاز والطحين 
  تقييم جلسات االستماع، حول مشروع قانون اإلجراءات الجزائية
  مشروع قانون تشكيالت المحاكم، وباقي رزمة القوانين القضائية

  قانون السلطة القضائية
  خانيونسمتابعة تعويضات أصحاب أراضي المطار في رفح، وأصحاب أراضي مشروع الصرف الصحي في 

  متابعة تنفيذ أحكام قانون الخدمة المدنية
 ما يستجد من أمور

  مشروع قانون التحكيم غزة 7/12/1999  .3
  مشروع قانون اإلجراءات الجزائية

  مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية
  متابعة موضوع تعويض أصحاب مطار غزة الدولي

  ع القضائي في فلسطينمناقشة مذكرة لجنة الرقابة وحقوق اإلنسان حول الوض
 متابعة تعديالت قانون تنظيم مهنة المحاماة

 متابعة تعويض أصحاب أراضي مطار غزة الدولي غزة 21/12/1999  .4
 اجتماع اللجنة بشأن مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية المقر بالمناقشة العامة غزة 28/12/1999  .5
 مشروع قانون اإلجراءات الجزائية إلعداده للقراءة األولىاجتماع اللجنة مع لجنة إعداد غزة 29/1/2000  .6
 اجتماع اللجنة مع لجنة إعداد مشروع قانون اإلجراءات الجزائية إلعداده للقراءة األولى رام اهللا 30/1/2000  .7
 اجتماع اللجنة مع لجنة إعداد مشروع قانون اإلجراءات الجزائية إلعداده للقراءة األولى غزة 31/1/2000  .8



 اجتماع اللجنة مع اللجنة االقتصادية ولجنة الموازنة بشأن مشروع قانون تعويض المزارعين عن أضرار الكوارث الطبيعية رام اهللا 1/2/2000  .9
 اجتماع اللجنة مع لجنة إعداد مشروع قانون اإلجراءات الجزائية إلعداده للقراءة األولى غزة 6/2/2000  .10
  القوانينمشاريع:أوًال غزة 13/2/2000  .11

  .مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية في فلسطين
  .متابعة إعداد مسودة مشروع قانون الكسب الغير مشروع الخاص بحماية األموال العامة

  .العامة وحقوق اإلنسان  المذكرة المحالة من رئاسة المجلس حول التعديالت لقانون المطبوعات والنشر من لجنة الرقابة 
  .عة موضوع تعويض أصحاب أراضي مطار غزة الدوليمتاب:  ثانياً 
  .ما يستجد من أمور :  ثالثاً 

 

 غزة 17/2/2000  .12

 اجتماع اللجنة بشأن مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية رام اهللا 20/2/2000  .13
 ع القانوناجتماع اللجنة بشأن مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية بحضور لجنة إعداد مشرو  غزة 24/2/2000  .14
 اجتماع اللجنة بشأن مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية غزة 29/2/2000  .15
 اجتماع اللجنة بشأن مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية غزة 4/3/2000  .16

  
  

 الفترة الثانية –الدورة الرابعة 
14/10/99 – 7/3/2000  

 جلسات االستماع
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 11/10/1999  .1



 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رام اهللا 12/10/1999  .2
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رام اهللا 1/11/1999  .3
 زائيةجلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الج غزة 2/11/1999  .4
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 8/11/1999  .5
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رام اهللا 9/11/1999  .6
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 13/11/1999  .7
 نقابة المحاميين حول قانون تنظيم مهنة المحاماةجلسة استماع بحضور وزير العدل و  رام اهللا 18/11/1999  .8
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رام اهللا 20/11/1999  .9

 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 23/11/1999  .10
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رام اهللا 29/11/1999  .11
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رام اهللا 6/12/1999  .12
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 7/12/1999  .13
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية رام اهللا 15/1/2000  .14
 ائيةجلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجز  غزة 16/1/2000  .15
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 18/1/2000  .16
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 22/1/2000  .17
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية غزة 25/1/2000  .18
 جلسة استماع بشأن تشكيل المحاكم النظامية غزة 19/2/2000  .19
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية رام اهللا 20/2/2000  .20

  
  الفترة األولى –الدورة الخامسة 



7/3/2000 – 28/9/2000  
  جلسات العمل

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #

 مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 4/4/2000  .1
 الشكاوى الواردة إلى اللجنة

 التعديالت المقدمة من اللجنة على مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية رام اهللا 26/4/2000  .2
 اجتماع مشترك مع اللجنة االقتصادية والداخلية بشأن مشروع قانون الطيران المدني غزة 27/4/2000  .3
 نون الطيران المدنياجتماع مشترك مع اللجنة االقتصادية والداخلية بشأن مشروع قا رام اهللا 30/4/2000  .4
 مشروع قانون المهندسين والنظام الداخلي تم مناقشة مذكرة األخت حنان عشراوي رام اهللا 9/5/2000  .5
 اجتماع اللجنة مع نقابة المهندسين بشأن مشروع قانون نقابة المهندسين رام اهللا 11/5/2000  .6
 ة بشأن مشروع قانون الطيران المدنياجتماع مشترك مع اللجنة االقتصادية والداخلي غزة 15/5/2000  .7
 اجتماع اللجنة بشأن المذكرة المقدمة من وزير العدل بشأن قانون العمل رام اهللا 23/5/2000  .8
 لصياغة مشروع قانون البينات"ديوان الفتوى والتشريع"اجتماع رئيس اللجنة ومقررها باألطر القانونية غزة 25/5/2000  .9

 ماع اللجنة مع رئيس المحكمة العليا لجنوب أفريقيااجت رام اهللا 22/6/2000  .10
 اجتماع اللجنة بشأن مشروع قانون اإلجراءات الجزائية المعد للقراء الثانية رام اهللا 27/6/2000  .11
  رية والهيئات األهليةرام اهللا بشأن قانون الجمعيات الخي/اجتماع اللجنة بمدير والمستشار القانوني لوزارة المنظمات األهلية رام اهللا 6/7/2000  .12
  رام اهللا بشأن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية/اجتماع اللجنة بمدير والمستشار القانوني لوزارة المنظمات األهلية رام اهللا 9/7/2000  .13
 اجتماع اللجنة بشأن مشروع قانون البينات في المواد المدنية والتجارية غزة 23/7/2000  .14
 ونجلسة عمل بحضور اللجنة المعدة لمشروع قانون البينات في المواد المدنية والتجارية وذلك لمناقشة  التعديالت المقدمة على مشروع القان زةغ 25/7/2000  .15
 لقاء المستشار القانوني للبنك الدولي.1 رام اهللا 27/7/2000  .16



 لقاء الخبيرة الفرنسية.2
 واضيع منها تعديل مشروع قانون البينات في المواد المدنية والتجاريةاجتماع اللجنة بشأن عدة م غزة 29/7/2000  .17
 إعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون البينات في المواد المدنية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولى غزة 1/8/2000  .18
 ينات في المواد المدنية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولىإعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون الب غزة 6/8/2000  .19
 إعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولى غزة 12/8/2000  .20
 نون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولىإعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قا غزة 13/8/2000  .21
 إعداد تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رام اهللا 14/8/2000  .22
 التجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولىإعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية و  غزة 19/8/2000  .23
 إعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولى غزة 20/8/2000  .24
 ية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولىإعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون أصول المحاكمات المدن غزة 22/8/2000  .25
 إعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولى غزة 23/8/2000  .26
 لمدنية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولىإعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون أصول المحاكمات ا غزة 24/8/2000  .27
 اجتماع مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية بشأن غزة 30/8/2000  .28

   االطالع على رسالة مجلس الوزراء بخصوص رسالة رئيس ديوان الفتوى والتشريع المتعلقة بقانون الرسوم القنصلية
  خل الفلسطينيالتعديالت على قانون ضريبة الد

 مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 29/8/2000  .29
 اجتماع مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية بشأن مشروع قانون ضريبة الدخل رام اهللا 30/8/2000  .30
 لطيراناجتماع مشترك مع لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي بشأن مشروع قانون ا غزة 31/8/2000  .31
 مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رام اهللا 2/9/2000  .32
 إعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولى غزة 5/9/2000  .33



  ن أصول المحاكمات المدنية والتجارية تمهيدا لعرضه على المجلس بالقراءة األولىإعداد الصياغة النهائية لمواد مشروع قانو  غزة 11/9/2000  .34
 

 لقاء اللجنة بالوفد األلماني غزة 12/9/2000  .35
 "تيري اولسون"لقاء اللجنة بعضو مجلس الدولة الفرنسي غزة 16/9/2000  .36
 اجتماع مشترك مع لجنة الداخلية رام اهللا 25/9/2000  .37
  مشاريع القوانين:ًالأو  غزة 26/9/2000  .38

  إعداد تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية
   مشروع قانون الصناعة 

   مشروع قانون الكسب غير المشروع
   مشروع قانون مكافحة التدخين 

   مشروع قانون نقابة المهندسين الفلسطينيين 
   مشروع قانون نقابة المعلمين الحكوميين 

    1999لسنة ) 2(مشروع قانون معدل لقانون األحوال المدنية رقم 
    1996مشروع قانون معدل لقانون انتخاب الهيئات المحلية لعام 

    1998لسنة ) 11(توضيح الغموض الذي يعتري بعض مواد قانون التعليم العالي رقم 
   قرار بشأن األرشيف الوطني الفلسطيني 

  ويض أصحاب أراضى مطار غزة الدولي متابعة موضوع تع: ثانيًا
 مناقشة تعديالت القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية رام اهللا 27/9/2000  .39

  
  الفترة األولى –الدورة الخامسة 



7/3/2000 – 28/9/2000  
  جلسات االستماع

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةجلسة رام اهللا 21/3/2000  .1
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 22/3/2000  .2
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رام اهللا 27/3/2000  .3
 ون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةجلسة استماع حول مشروع قان غزة 1/4/2000  .4
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رام اهللا 2/4/2000  .5
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 8/4/2000  .6
 المدنية والتجاريةجلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات رام اهللا 10/4/2000  .7
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رام اهللا 16/4/2000  .8
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 18/4/2000  .9

 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 23/4/2000  .10
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رام اهللا 24/4/2000  .11
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 29/4/2000  .12
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رام اهللا 2/5/2000  .13
 سة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةجل غزة 8/5/2000  .14
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رام اهللا 9/5/2000  .15
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 15/5/2000  .16
 روع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريةجلسة استماع حول مش رام اهللا 16/5/2000  .17



 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 22/5/2000  .18
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رام اهللا 23/5/2000  .19
 كمات المدنية والتجاريةجلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحا غزة 29/5/2000  .20
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رام اهللا 30/5/2000  .21
 جلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية غزة 5/6/2000  .22
 جاريةجلسة استماع حول مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والت رام اهللا 6/6/2000  .23
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  لىالفترة األو  –الدورة السادسة 

10/3/2001 – 15/10/2001  
  جلسات العمل

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #



  موضوع إجراء انتخاب لرئيس ومقرر اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني:أوًال غزة 2001/3/27  .1
  مشاريع القوانين: ثانياً 

  مشروع قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى
  التأمينات االجتماعيةمشروع قانون صندوق 

  مشروع قانون األوراق المالية
  مشروع قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطيني
  هـ قانون نظام حماية اإلنتاج الوطني األردني

 1995المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية في عدد ديسمبر لسنة  1995لسنة  13و تعديل مواد قانون االنتخاب رقم 
  والساري المفعول

  المذكرات: لثاثا
  العقوبات مذكرة وحدة البحوث في المجلس التشريعي الفلسطيني حول عقد ورشة عمل حول قانون 

  مذكرة من رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني حول اجتماع اللجان والمجلس
عسكري رقم غزة واألمر ال  قطاع / بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق 1976لسنة  544مذكرة حول األمر العسكري رقم 

  الغربية  الضفة / بشأن تعويض مصابي حوادث الطرق  1976لسنة  677
  الشكاوى: رابعًا 

  "مناشدة إلزالة الضرر وٕارجاع المسروقات"مقدمة من شركة ميتالكو حول ) 1– 6- 1(شكوى رقم 
  "جارة دوليةت -تعهدات حكومية"مقدمة من مؤسسة زهير وبدر عبد السالم فنون التميمي ) 1– 6- 2(شكوى رقم 
دينار  19000مقدمة من قبل المواطن جبر محمد شاهين بشأن تسلم ممثل محافظ الشمال مبلغ ) 1 -6 - 3(شكوى رقم 

 لتمكينه من أخذ أربع محالت في منطقة إيرز
 مشاريع القوانين:أوال غزة 2001/7/24  .2

  مشروع قانون رسوم المحاكم



 مشروع قانون التنفيذ
وضع الصياغة النهائية لنصوص مواد مشروع قانون رسوم المحاكم النظامية لتقديمه للمجلس بالقراءة "اع اللجنة بشأناجتم غزة 2001/9/18  .3

 غزة 2001/9/20  .4 "األولى
 لغرض تقديمه للمجلس بالقراءة متابعة موضوع وضع الصياغة النهائية لنصوص مواد مشروع قانون الرسوم للمحاكم النظامية  غزة 2001/9/22  .5

  األولى
  دراسة نصوص مواد مشروع قانون العقوبات بالمناقشة العامة

 المخالفات القانونية في معبر العودة بمدينة رفح

 غزة 2001/9/24  .6

  متابعة موضوع وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون الرسوم للمحاكم النظامية لتقديمه للقراءة األولى للمجلس غزة 2001/10/3  .7
المالحظات واالقتراحات الواردة من قبل مجلس الوزراء على قانون السلطة القضائية المقر بآخر تعديل بتاريخ مناقشة ودراسة 

  م3/2/2000
 

  
  الفترة األولى –الدورة السادسة 

10/3/2001 – 15/10/2001  
  جلسات االستماع

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 مشروع قانون رسوم المحاكم النظاميةجلسة استماع بشأن رام اهللا وغزة2001/09/11  .1
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات رام اهللا وغزة2001/10/11  .2

  
  



  الفترة الثانية –الدورة السادسة 
15/10/2001-9/9/2002  

  جلسات العمل
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
  مشاريع القوانين غزة 29/1/2002  .1

   مشروع قانون العقوبات
   وع قانون التنفيذمشر 

   قرار السيد الرئيس حول مشروع قانون السلطة القضائية الغير موقع
   حول موضوع سن تقاعد األخوة األعضاء

  ما يستجد من أمور
 القانون األساسي غزة 9-16/7/2002  .2

   المرسوم الرئاسي األخير المتعلق بالتمديد لمجلس القضاء األعلى لمدة سنة
   ت الفلسطينيمشروع قانون العقوبا

   االقتراح بمشروع قانون االنتخابات العامة المجال من رئاسة المجلس
  نشر النظام الداخلي للمجلس التشريعي في الجريدة الرسمية

من القانون ) 42(إعداد مشروع قانون بالمكافآت المستحقة ألعضاء المجلس خالل العضوية وبعد انتهائها وفقا لنص المادة 
  األساسي

  
  الفترة الثانية –رة السادسة الدو 



15/10/2001-9/9/2002  
  جلسات االستماع

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات رام اهللا وغزة 18/10/2001  .1
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات رام اهللا وغزة 25/10/2001  .2
 ن مشروع قانون العقوباتجلسة استماع بشأ غزة 2001/11/01  .3
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 2001/11/08  .4
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 2001/11/14  .5
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 2001/11/18  .6
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 2001/11/22  .7
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات رام اهللا وغزة 2001/11/25  .8
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات رام اهللا وغزة 29/11/2001  .9

 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 13/1/2001  .10
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 17/1/2002  .11
 ن مشروع قانون العقوباتجلسة استماع بشأ غزة 24/1/2002  .12
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 31/1/2002  .13
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 7/2/2002  .14
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 14/2/2002  .15
 جلسة استماع بشأن مشروع قانون العقوبات غزة 28/2/2002  .16
 ة استماع بشأن مشروع قانون العقوباتجلس غزة 6/7/2002  .17



 جلسة استماع بشأن مقترح مشروع قانون لالنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 7/7/2002  .18
 جلسة استماع بشأن مقترح مشروع قانون لالنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 13/7/2002  .19
 قانون لالنتخابات العامة الرئاسية والتشريعيةجلسة استماع بشأن مقترح مشروع غزة 20/7/2002  .20
 جلسة استماع بشأن مقترح مشروع قانون لالنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 3/8/2002  .21
 جلسة استماع بشأن مقترح مشروع قانون لالنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 10/8/2002  .22
 قترح مشروع قانون لالنتخابات العامة الرئاسية والتشريعيةجلسة استماع بشأن م غزة 13/8/2002  .23
 جلسة استماع بشأن مقترح مشروع قانون لالنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 17/8/2002  .24
 جلسة استماع بشأن مقترح مشروع قانون لالنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية رام اهللا وغزة 20/8/2002  .25
 جلسة استماع بشأن مقترح مشروع قانون لالنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية ام اهللا وغزةر  31/8/2002  .26

  
  

  الفترة األولى –الدورة السابعة 
9/9/2002 – 10/3/2003  

  جلسات العمل
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
  انتخاب رئيس ومقرر اللجنة القانونية للدورة السابعة غزة 1.14/9/2002

   قانون العقوبات مشروع
  من النظام الداخلي للمجلس بقالب قانوني ونشرها في الجريدة الرسمية) 99(وضع نص المادة 

  مروان البرغوثي عضو اللجنة القانونية/عضوية األخ غزة 2.17/9/2002
   موضوع زيارة وفد من أعضاء اللجنة لجمهورية مصر العربية بشأن مشروع قانون العقوبات



  ن التنفيذمشروع قانو 
  وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العقوبات تمهيدًا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 3.18/9/2002
  وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العقوبات تمهيدًا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 4.23/9/2002
 )مشترك مع لجنة الداخلية والحكم المحلي(عمشروع قانون الكسب غير المشرو  غزة 5.24-25/9/2002
  وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العقوبات تمهيدًا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 6.25/9/2002
  وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العقوبات تمهيدًا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 7.29/9/2002
  )اجتماع مشترك مع لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي ( شروع قانون الكسب غير المشروع المقر بالمناقشة العامةم غزة 8.2/10/2002
 )اجتماع مشترك مع لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي ولجنة الموازنة( مشروع قانون الكسب غير المشروع المقر بالمناقشة العامة غزة 9.12/10/2002

 )اجتماع مشترك مع لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي ولجنة الموازنة( مشروع قانون الكسب غير المشروع المقر بالمناقشة العامة غزة 10.16/10/2002
 )الموازنة اجتماع مشترك مع لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي ولجنة( مشروع قانون الكسب غير المشروع المقر بالمناقشة العامة غزة 11.17/10/2002
 )اجتماع مشترك مع لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي ولجنة الموازنة( مشروع قانون الكسب غير المشروع المقر بالمناقشة العامة غزة 12.21/10/2002
 )من والحكم المحلي ولجنة الموازنةاجتماع مشترك مع لجنة الداخلية واأل( مشروع قانون الكسب غير المشروع المقر بالمناقشة العامة غزة 13.26/10/2002
  مناقشة التعديالت المقترحة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 14.2/11/2002
  قديمه للمجلس بالقراءة األولىمناقشة التعديالت المقترحة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لت غزة 15.3/11/2002
  مناقشة التعديالت المقترحة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 16.4/11/2002
  ه للمجلس بالقراءة األولىمناقشة التعديالت المقترحة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديم غزة 17.5/11/2002
  مناقشة التعديالت المقترحة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 18.6/11/2002
  -:مناقشة مشاريع القوانين غزة 19.7/11/2002

   مشروع قانون العقوبات 
  مشروع قانون واجبات وحقوق األعضاء

  -:مناقشة مشاريع القوانين غزة 20.8/11/2002



   مشروع قانون العقوبات 
  مشروع قانون واجبات وحقوق األعضاء

  4/11/2002دراسة المقترحات المقدمة على مشروع قانون حقوق وواجبات األعضاء في جلسة المجلس بتاريخ  غزة 21.9/11/2002
  تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى"قانون واجبات وحقوق النوابوضع الصياغة النهائية لنصوص مواد مشروع غزة 22.10/11/2002
  )اجتماع مشترك مع بجنة الداخلية والحكم المحلي ولجنة الموازنة(مشروع قانون أمانة العاصمة القدس غزة 23.11/11/2002
  "موضوع االنتخابات العامة التشريعية والرئاسيةلقاء أعضاء اللجنة القانونية بوفد من االتحاد األوروبي لمناقشة" غزة 24.12/11/2002
  تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى"وضع الصياغة النهائية لنصوص مواد مشروع قانون واجبات وحقوق النواب غزة 25.13/11/2002
  تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى"ة النهائية لنصوص مواد مشروع قانون واجبات وحقوق النوابوضع الصياغ غزة 26.17/11/2002
  )الرئاسية والتشريعية(مناقشة مشروع قانون االنتخابات العامة غزة 27.18/11/2002
  ات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولىمناقشة التعديالت المقترحة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوب غزة 28.19/11/2002
  مناقشة التعديالت المقترحة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 29.20/11/2002
  مناقشة مشروع قانون العقوبات غزة 30.23/11/2002
  حة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولىمناقشة التعديالت المقتر  غزة 31.24/11/2002
  مناقشة التعديالت المقترحة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 32.25/11/2002
  من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولىمناقشة التعديالت المقترحة غزة 33.27/11/2002
  مناقشة التعديالت المقترحة من الخبراء المصريين على مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 34.30/11/2002
  م لمناقشة األمور المتعلقة باإلصالح في السلطة القضائية لقاء وزير العدل والنائب العا غزة 35.1/12/2002

  موضوع تنفيذ قرارات المحاكم
  موضوع محكمة العدل العليا

  موضوع الموقوفين لدى أجهزة األمن
  الشكاوى 



  شكوى المواطن محمود شعبان محمود دكة حول سرقة سيارته
   وفاة واعتباره شهيد من شهداء االنتفاضة شكوى ذوي الشهيد جميل على يوسف إسماعيل حول منح ذويه شهادة

 شكوى من ذوي المغدور المواطن محمد عوض الحواجري
 متابعة وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 36.9/12/2002
 تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولىمتابعة وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العقوبات غزة 37.10/12/2002
 متابعة وضع الصياغة النهائية لمشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 38.19/12/2002
   ء األعلىلقاء أعضاء اللجنة القانونية وزير العدل والنائب العام لمناقشة موضوع وضع القضاء وتشكيل مجلس القضا غزة 39.25/12/2002

  شكوى المواطن عماد محمود عبد الجليل
  لقاء وزير العدل لمناقشة موضوع وضع القضاء وتشكيل مجلس القضاء األعلى االنتقالي غزة 40.29/12/2002
  تنقيح نصوص مواد مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 41.2/1/2003
   ير حول وضع القضاء النظامي في فلسطين، على ضوء لقاءات وزير العدل والنائب العام مع أعضاء اللجنةإعداد تقر  غزة 42.5/1/2003

  تنقيح نصوص مواد مشروع قانون العقوبات لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى
  تنقيح نصوص مواد مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 43.6/1/2003
  تنقيح نصوص مواد مشروع قانون العقوبات تمهيدا لتقديمه للمجلس بالقراءة األولى غزة 44.18/1/2003
 )اجتماع مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية(المخالفات الموجودة في سلطة النقد رام اهللا 45.25/1/2003
اجتماع . (نون ديوان الرقابة المالية واإلدارية لتقديمه بالقراءة األولى للمجلسمناقشة ودراسة وٕادخال التعديالت على مواد مشروع قا غزة 46.24/2/2003

 )مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية

  
  

  الفترة األولى –الدورة السابعة 
9/9/2002 – 10/3/2003  



  جلسات االستماع
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
مندوبين عن وزارة الصحة ووزارة الشؤون االجتماعية واالتحاد العام (ين في الوظائف الحكومية بحضوربشأن تعيين المعوق رام اهللا 11/11/2002 .1

 )للمعاقين الفلسطينيين
جلسة استماع بحضور وزير الداخلية ووزير العدل والنائب العام بخصوص سيادة القانون واألحداث المؤسفة التي شهدها قطاع  غزة 17/12/2002 .2

 )جلسة مشتركة مع لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي ولجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان(األخيرة  غزة قي الفترة
 محافظ سلطة النقد حول المخالفات الموجودة في سلطة النقد/أمين حداد. االستماع إلى د رام اهللا 30/1/2003 .3
جلسة مشتركة مع لجنة الموازنة (نقد حول المخالفات الموجودة في سلطة النقد محافظ سلطة ال/أمين حداد. االستماع إلى د رام اهللا 8/2/2003 .4

 )والشؤون المالية

  
  
  

  الفترة األولى –الدورة الثامنة 
10/3/2003 – 10/3/2004  

  جلسات العمل
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
ل مشروع قانون رسوم المحاكم النظامية المقر بالقراءة الثانية والمحال المقترحات والمالحظات المقدمة من قبل الحكومة حو .1 غزة 23-24/3/2003  .1

  .للسيد الرئيس
 .مقترحات مقدم من قبل اللجنة القانونية حول مواد مشروع قانون رسوم المحاكم النظامية. 2



 م2002لسنة)1(مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم غزة 6-8/4/2003  .2
 إعداد مسودة االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 5/4/2003  .3
 إعداد مسودة االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 6/4/2003  .4
 إعداد مسودة االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 7/4/2003  .5
 إعداد مسودة االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 8/4/2003  .6
 جلسة تنظيمية النتخاب رئيس ومقرر اللجنة القانونية رام اهللا 28/4/2003  .7
 إعداد مسودة االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 9/4/2003  .8
 .خطة عمل اللجنة القانونية خالل الدورة الثامنة غزة 4/5/2003  .9

  .التعديالت المقترحة على قانون العقوبات المقدم للقراءة األولى
 .ون االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعيةمشروع قان

 لقاء اللجنة مع ممثلين عن القوى واألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الفلسطينية رام اهللا 15/5/2003  .10
 .إلعداده بالقراءة الثانيةمناقشة التعديالت المقترحة على مشروع قانون العقوبات المقر بالقراء األولى تمهيدا  رام اهللا 21/5/2003  .11
 .مشروع قانون التنفيذ غزة 17/6/2003  .12

  .مشروع معدل السلطة القضائية
 .مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة األولى

 مشروع قانون حقوق وواجبات النواب رام اهللا وغزة 21/6/2003  .13
  مشروع قانون العقوبات
 دعوة مجلس اإلفتاء

 حول مشروع قانون االنتخاباتUSADء اللجنة مع ممثلين من ألـلقا رام اهللا 3/7/2003  .14
 لقاء اللجنة بممثلين من لجنة االنتخابات المركزي رام اهللا 8/7/2003  .15
 لقاء اللجنة مع ممثلين من االتحاد األوروبي حول مشروع قانون االنتخابات رام اهللا 10/7/2003  .16



 نون االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعيةمناقشة قا رام اهللا و غزة 14-15/7/2003  .17
 م2001لسنة)1(مناقشة مواد مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم رام اهللا و غزة 16/7/2003  .18
  .لقاء اللجنة مع رئيس مجلس القضاء األعلى زهير الصوراني والنائب العام حسين أبو عاصي غزة 22/7/2003  .19

 .ألفكار التي أعدتها اللجنة السياسية حول مشروع قانون االنتخابات العامة التشريعية والرئاسيةمناقشة المبادئ وا 
 مناقشة الكتاب الثاني من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني المقر بالقراءة األولى غزة 23/7/2003  .20
 مناقشة المبادئ العامة لمشروع قانون االنتخابات الفلسطيني غزة 26/7/2003  .21
 )اجتماع مشترك مع اللجنة السياسية(مناقشة المبادئ العامة لمشروع قانون االنتخابات الفلسطيني رام اهللا 26/7/2003  .22
 .مناقشة مقترحات على مواد مشروع قانون التنفيذ مقدمة من المستشار القانوني عبد الحميد العيلة غزة 28/7/2003  .23
 العامة الرئاسية والتشريعيةمشروع قانون االنتخابات غزة 29/7/2003  .24

  .شكوى من الصيادلة
  .قرار بدل جلسات العمل

 .زيارة اللجنة القانونية إلى مصر
 غزة 30/7/2003  .25

 رام اهللا
لعام ) 15(مناقشة التوجهات المشتركة للجنتين السياسية والقانونية حول التعديالت المقترحة على قانون االنتخابات رقم :أوًال

  -:دئ التاليةم والمبا1995
  .المرجعية القانونية والقانون. 1
  .عدد الدوائر االنتخابية وتقسيمها اإلداري. 2
  .عدد النواب. 3
  ).القوائم(االنتخابات المباشرة والنسبية . 4
  .تحديد موعد االنتخابات ومدة والية المجلس التشريعي القادم. 5
  .حجم تمثيل المرأة الفلسطينية في المجلس التشريعي. 6

 .لقاء اللجنة مع قاضي قضاة المحاكم الشرعية: ثانيًا



 اجتماع اللجنة المكلفة بصياغة التوجهات العامة لمشروع قانون االنتخابات الفلسطينية رام اهللا 30/7/2003  .26
 .مناقشة موضوع النظام االنتخابي المختلط رام اهللا وغزة 4/8/2003  .27

 .بلقاء اللجنة بجمعية وطن لألبحاث والتدري
 .خطة عمل اللجنة القانونية خالل الدورة الثامنة غزة 5/8/2003  .28

  .التعديالت المقترحة على قانون العقوبات المقدم للقراءة األولى
  .مشروع قانون االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية

 .مشروع قانون التنفيذ
األعلى والنائب العام بشأن مناقشة مواد مشروع القانون المعدل لقانون لقاء أعضاء اللجنة مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء غزة 6/8/2003  .29

 .السلطة القضائية
لقاء اللجنة مع رئيس ديوان الفتوى والتشريع بشأن القوانين المقرة من المجلس وغير المصادق عليها من رئيس السلطة الوطنية  رام اهللا 7/8/2003  .30

 .الفلسطينية
 .غة النهائية لمشروع قانون التنفيذ تمهيدا لتقديمه بالقراءة األولى للمجلس التشريعيوضع الصيا غزة 12/8/2003  .31
  .الشكاوى غزة 13/8/2003  .32

  .مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات والهيئات األهلية
  .مشروع قانون االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية

 .وضع الدائرة القانونية في المجلس التشريعي
 لقاء أعضاء اللجنة مع األخوة مع ممثلين عن مركز تنمية الديمقراطية وحقوق اإلنسان حول مسودة الدستور الفلسطيني رام اهللا 16/8/2003  .33
م المقر بالقراءة األولى بتاريخ 2000لسنة )1(مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم غزة 20/8/2003  .34

  .رض إعداده للقراءة الثانيةم لغ19/8/2003
مناقشة رسالة المستشار رئيس مجلس القضاء األعلى الموجه لألخوة أعضاء اللجنة حول مواد مشروع قانون معدل لقانون السلطة 

 .م2002لسنة ) 1(القضائية رقم 



 .ن الجمعيات الخيرية والهيئات األهليةلقاء أعضاء اللجنة مع األخوة في شبكة المنظمات األهلية لمناقشة مشروع قانو  غزة 26/8/2003  .35
 .مشروع معدل قانون الخدمة المدنية غزة 27/8/2003  .36

  .مشروع قانون االنتخابات
 .شكوى حول التعديات على شاطئ بحر غزة

 .حسن عصفور عن الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية/ لقاء مع األخ غزة 2/9/2003  .37
لسنة ) 1(اقشة مواد مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم لقاء األخوة في وزارة الداخلية لمن

  .م2000
  .المدنية    سالم فياض وزير المالية لمناقشة المشروع المعدل لقانون الخدمة . د/ لقاء مع األستاذ

قانون االنتخابات العامة الرئاسية      ن مشروع دراسة ومناقشة وتعديل التقرير الذي تقدم به األخ رئيس اللجنة القانونية بشأ
 3/9/2003  .38 .والتشريعية لغرض تقديمه لجلسة المجلس القادمة

 .دراسة ومناقشة المواد التي تستوجب التعديل في النظام الداخلي للمجلس غزة 9/9/2003  .39
شروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية المذكرة المحالة من رئيس المجلس التشريعي المتضمنة اقتراح بتعديل مرجعية م

 .، المقر بالقراءة األولى2000لسنة ) 1(والهيئات األهلية رقم 
 مناقشة تعديل مواد في النظام الداخلي للمجلس التشريعي غزة 16/9/2003  .40
41.  17/9/2003 
) 1(معدل  لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم مناقشة مقترحات وزارة الداخلية على بعض مواد في مشروع قانون" غزة 23/9/2003  .42

  ".م2000لسنة 
 .استعراض رد وزارة الحكم المحلي على الشكوى المرسلة بشأن التعديات على شواطئ بحر غزة وجباليا

 رفع االجتماع لعدم توفر النصاب القانوني غزة 17/12/2003  .43



 .انتخاب رئيسًا للجنة غزة 18/12/2003  .44
  :يع القوانينمشار 

  .مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية بالمناقشة العامة
 .مناقشة مشروع قانون كاتب العدل

 دراسة ومناقشة خطة عمل اللجنة خالل الفترة المتبقية من الدورة الثامنة غزة 29/12/2003  .45
  مشاريع القوانين غزة 6/1/2004  .46

ضاء المجلس التشريعي، ومن قبل وزارة الداخلية على مشروع قانون معدل لقانون مناقشة المقترحات المقدمة من قبل عدد من أع
 .م المقر بالقراءة األولى2000لسنة ) 1(الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم 

الهيئات األهلية المعدل لقانون متابعة دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة من وزارة الداخلية بشأن مشروع قانون الجمعيات الخيرية و  غزة 12/1/2004  .47
 14/1/2004  .48 .م المقر بالقراءة األولى لغرض تقديمه للمجلس بالقراءة الثانية2000لسنة ) 1(رقم 

  مشاريع القوانين غزة 19/1/2004  .49
م 2000لسنة ) 1(م كتابة ومناقشة تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رق. 1

  .لتقديمه بالقراءة الثانية
 .مناقشة مواد مشروع قانون العقوبات لتقديمه للقراءة الثانية. 2

50.  21/1/2004 

 .ملف سلطة الطاقة ومشروع شركة إنتاج كهرباء غزة غزة 25/1/2003  .51
  ملف األسمنت
  قضية األراضي
 تأمين والمعاشات

  مشاريع القوانين غزة 27/1/2004  .52
قشة المقترحات المقدمة من قبل عدد من أعضاء المجلس التشريعي، ومن قبل وزارة الداخلية على مشروع قانون معدل لقانون منا

 .م المقر بالقراءة األولى2000لسنة ) 1(الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم 



 .مشروع قانون االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 9/2/2004  .53
  .م2002لسنة ) 1(ع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم مشرو 

  .مشروع قانون العقوبات المقر بالقراءة األولى
  .مشروع قانون التنفيذ

  .مشروع قانون المحكمة الدستورية
  .مشروع قانون كاتب بالعدل

  .القانون األساسي
 .النظام الداخلي

54.  11/2/2004 

غزة  –إسماعيل أبو شمالة وكيل وزارة الحكم  المحلي ونائب رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء /خمحضر لقاء  مع األ غزة 10/2/2004  .55
 حول مشروع شركة كهرباء إنتاج غزة وانعكاساته على االقتصاد الفلسطيني

  .م2000لسنة)1(القانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم.1 غزة 16/2/2004  .56
  .مشروع قانون الكسب غير المشروع. 2
 .مشروع قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني. 3

مناقشة موضوع مشروع قانون االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية مع السيد بيتر اربين المستشار في إدارة مشاريع االنتخابات  غزة 21/2/2004  .57
 عد النزاعاتفي الديمقراطيات االنتقالية ما ب

 مشروع قانون التامين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني غزة 24/2/2004  .58
 

 دراسة ومناقشة مواد القانون األساسي المعدل بشأن تعديل بعض مواده غزة 25/2/2004  .59
 مناقشة ودراسة المبادئ المركزية لمشروع قانون االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 1/3/2004  .60
 مناقشة المبادئ األساسية لمشروع قانون االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية غزة 8/3/2004  .61
 مناقشة ودراسة مواد النظام الداخلي للمجلس لغرض تعديل بعض مواده غزة 12/4/2004  .62



  
  

  الفترة األولى –الدورة الثامنة 
9/9/2002 – 10/3/2003  

  جلسات االستماع
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 "الجرائم الجنسية"العنف األسري في المجتمع الفلسطيني رام اهللا 22/3/2003 .1
 مناقشة مواد مشروع قانون التنفيذ تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي بالقراءة األولى غزة 18-25/8/2003 .2
 التشريعي بالقراءة األولىمناقشة مواد مشروع قانون التنفيذ تمهيدا لعرضه على المجلس غزة 2/7/2003 .3
 مناقشة مواد مشروع قانون التنفيذ تمهيدا لعرضه على المجلس التشريعي بالقراءة األولى غزة 9/7/2003 .4
 لقاء اللجان التالية لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي واللجنة السياسية واللجنة القانونية بـ محمد دحالن وزير شئون األمن غزة 7/8/2003 .5

 .حول وزارة الداخلية
 لقاء ممثلين عن شبكة المنظمات األهلية حول مشروع قانون الجمعيات الخيرية واألهلية رام اهللا 2/9/2003 .6
أمين حداد محافظ سلطة النقد بخصوص اإلجراءات التي اتخذتها سلطة النقد بحق شركة طالل أبو .جلسة استماع بحضور د رام اهللا 10/9/2003 .7

 .غزالة
 مناقشة جدول الرواتب المقترح من وزارة المالية تطبيقا للشق المالي لقانون الخدمة المدنية رام اهللا 20/9/2003 .8

  



 الفترة األولى –الدورة التاسعة 
10/3/2004 - 5/10/2004  

  جلسات العمل
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ الرقم
 .م تقديمه2000سنة)1(عدل لقانون السلطة القضائية رقمالمناقشة العامة لمشروع القانون الم غزة 5/4/2004  .1
2.  7/4/2004 
 .اللجنة الخاصة بإعادة تشكيل لجان المجلس غزة و رام اهللا 11/4/2004  .3
 .مناقشة ودراسة مواد النظام الداخلي للمجلس لغرض تعديل بعض مواده غزة 12/4/2004  .4
 .مواد من النظام الداخلي للمجلسمناقشة مقترحات تعديل بعض ال غزة 26/4/2004  .5

  .مناقشة موضوع رواتب أعضاء المجلس التشريعي ورواتب المعلمين 
  .بخصوص إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي اإلنساني  5/9/2003مناقشة المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 

) 6(ء العسكري بشأن قانون السلطة القضائية بشأن تعـديل نـص مناقشة موضوع المذكرة القانونية المقدمة من مدير عام القضا
  .من قانون السلطة القضائية 

 .الشكاوى 

6.  28/4/2004 

 .محضر لقاء مع لجنة البنك الدولي بشأن توحيد نظام قانوني العطاءات والمناقصات  غزة 5/5/2004  .7
 محضر جلسة تنظيمية للجنة القانونية رام اهللا 12/5/2004  .8
 تم رفع االجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني رام اهللا 24/5/2004  .9

 .تحديد أولويات عمل اللجنة ووضع خطه عملها للمرحلة القادمة رام اهللا وغزة 2/6/2004  .10
  .اختيار مندوب عن اللجنة القانونية في لجنة شؤون المجلس

  .تحديد موعد جلسات اللجنة األسبوعية



) 13(حول المبادئ والنقاط المحورية في مشروع القانون المعدل لقانون االنتخابات رقـم )1(قانونية رقممسودة تقرير اللجنة ال
 )مرفق. (م1995لعام 

قـم حول المبادئ والنقاط المحورية في مشروع القانون المعدل لقانون االنتخابـات ر )2(مناقشة مسودة تقرير اللجنة القانونية رقم رام اهللا وغزة 7/6/2004  .11
 )مرفق. (م.1995لسنة ) 13(

  .مذكرة المناقشة العامة لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية والنيابة العامة  غزة 14/6/2004  .12
 .مناقشة األسئلة المحالة للجنة القانونية في الدورتين الثامنة والتاسعة 

  رام اهللا وغزة 16/6/2004  .13

  .مذكرة لمناقشة مشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية والنيابة العامة  وغزةرام اهللا 21/6/2004  .14
 .إعداد مذكرة بخصوص إحالة القوانين التي تقع ضمن اختصاص اللجنة القانونية للجان آخر

 -- رام اهللا وغزة 28/6/2004  .15

 صاب القانونيتم رفع االجتماع لعدم اكتمال الن رام اهللا وغزة 5/7/2004  .16
 وضع القضاء الفلسطيني رام اهللا وغزة 19/7/2004  .17
 -- رام اهللا وغزة 26/7/2004  .18

 -- رام اهللا وغزة 28/7/2004  .19

 رام اهللا وغزة 2/8/2004  .20
 

 مناقشة مواد مشروع قانون التنفيذ لتقديمه بالقراءة األولى
21.  4/8/2004 
 قانون التنفيذ لتقديمه بالقراءة األولى مناقشة مواد مشروع رام اهللا وغزة 9/8/2004  .22
23.  12/8/2004 
 جلسة خاصة لمناقشة موضوع زيارة رئيس اللجنة القانونية إلى البحر الميت رام اهللا وغزة 16/8/2004  .24
 رام اهللا وغزة 21/8/2004  .25

 
 مناقشة مواد مشروع قانون التنفيذ لتقديمه بالقراءة األولى

26.  23/8/2004 



ـــــــم .1 رام اهللا وغزة 6/9/2004  .27 ـــــــانون المعهـــــــد القضـــــــائي الفلســـــــطيني رق ـــــــاريخ ) و.م/156/2004(مشـــــــروع ق ـــــــرأي بت ـــــــداء ال ـــــــة إلب المحـــــــال للجن
17/7/2004.  

المحـال للجنـة إلبـداء الـرأي بتـاريخ ) و.م/154/2004(مشروع قانون إصـابات العمـل ألعضـاء السـلطات الـثالث رقـم  .2
6/7/2004.  

  .30/12/2003الذي قبل بالمناقشة العامة بتاريخ ) و.م/132/2004(مشروع قانون كاتب العدل رقم  .3
  .30/12/2003الذي قبل بالمناقشة العامة بتاريخ ) و.م/133/2004(مشروع قانون المحكمة الدستورية رقم  .4
الـذي قبـل بالمناقشـة ) و.م/145/2004(مشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية والنيابة العامـة رقـم  .5
  .30/6/2004لعامة بتاريخ ا
  الشكاوى: ثانياً 
رد وزير الصحة على الشكوى المقدمة من شركة أسامة كحيل للمقاوالت والخاصة بمشروع إنشاء مستشفى الشـهيد أبـو  .1

  .يوسف النجار برفح
  .شكوى بخصوص مصادرة أرض في النصيرات دون تعويض .2
/ المالية ضد رئيس جهاز الرقابة الماليـة والمحاسـبة عميـدوزارة / شكوى من موظفي وموظفات جهاز الرقابة والمحاسبة .3

  .محمد أحمد البطراوي
 .شكوى مقدمة من أبو النصر التميمي بخصوص المطالبة بتطبيق الشريعة اإلسالمية .4

  .1995لسمو)13(مشروع قانون معدل لقانون االنتخابات العامة رقم .1 رام اهللا وغزة 27/9/2004  .28
ـــــــانون المعهـــــــد ال .2 ـــــــم مشـــــــروع ق ـــــــاريخ ) و.م/156/2004(قضـــــــائي الفلســـــــطيني رق ـــــــرأي بت ـــــــداء ال ـــــــة إلب المحـــــــال للجن

17/7/2004.  
المحـال للجنـة إلبـداء الـرأي بتـاريخ ) و.م/154/2004(مشروع قانون إصـابات العمـل ألعضـاء السـلطات الـثالث رقـم  .3

6/7/2004.  
  .30/12/2003بتاريخ الذي قبل بالمناقشة العامة ) و.م/132/2004(مشروع قانون كاتب العدل رقم  .4



 .30/12/2003الذي قبل بالمناقشة العامة بتاريخ )و.م/133/2004(مشروع قانون المحكمة الدستورية رقم .5
 تنقيح مشروع القانون المعد لقانون االنتخابات العامة رام اهللا وغزة 29/9/2004  .29

 



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

 رة الثانيةالفت –الدورة التاسعة 
20/10/2004  - 21-/2/2005  

  جلسات العمل
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 -- رام اهللا وغزة15/10/2004  .1

 -- رام اهللا وغزة17/10/2004  .2

 .موضوع رئاسة المجلس والسلطة.1 رام اهللا وغزة22/10/2004  .3
 مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية. .2

 ".الرواتب"مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية.1 هللا وغزةرام ا27/10/2004  .4
  .مشروع قانون إصابات أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية. 2
 .مشروع قانون االنتخابات العامة الرئاسية والتشريعية. 3
 .نبيل عمرو/ قضية األخ النائب. 4

 -- رام اهللا وغزة 1/11/2004  .5

 --  وغزةرام اهللا 3/11/2004  .6

 تم رفع الجلسة لعدم توفر النصاب رام اهللا وغزة 8/11/2004  .7
 .م2001لسنة )5(بتعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم() مشروع قانون رقم  .1 رام اهللا وغزة10/11/2004  .8

 .م2001لسنة ) 2(م بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رق() مشروع قانون رقم  .2
 .1998لسنة ) 6(بتعديل بعض أحكام قانون مراكز اإلصالح والتأهيل السجون رقم () مشروع قانون رقم  .3

الكرنــز بشــأن مشــروع قــانون معــدل لقــانون االنتخابــات ســعدي.مناقشــة المــذكرة المحالــة مــن رئاســة المجلــس والمقدمــة مــن قبــل النائــب د .1 رام اهللا وغزة29/11/2004  .9



  .م1995لسنة)13(امةالع
 .مناقشة مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية .2

 .موضوع رئاسة المجلس والسلطة .1 رام اهللا وغزة22/11/2004  .10
  .1995لسنة ) 13(مشروع قانون معدل لقانون االنتخابات العامة رقم  .2
 .مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية .3

لقانون أصـول المحاكمـات المدنيـة والتجاريـة رقـم ()مشروع قانون معدل رقمفخري التركمان حول/مناقشة المالحظات المقدمة من األخ .1 وغزةرام اهللا 6/12/2004  .11
  .المقر بالقراءة األولى م2001لسنة ) 2(

 .ر بالقراءة األولى، المق1998لسنة ) 6(رقم " السجون"لقانون مراكز التأهيل واإلصالح () مشروع قانون معدل رقم مناقشة  .2
 .المحكمة الدستورية العليا المقر بالمناقشة العامة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليامناقشة  .3

 .المحكمة الدستورية العليا المقر بالمناقشة العامةمشروع قانون المحكمة الدستورية العليامناقشة رام اهللا وغزة15/12/2004  .12
 .المحكمة الدستورية العليا المقر بالمناقشة العامةمشروع قانون المحكمة الدستورية العليامناقشة زةرام اهللا وغ20/12/2004  .13
 .المحكمة الدستورية العليا المقر بالمناقشة العامةمشروع قانون المحكمة الدستورية العليامناقشة رام اهللا وغزة22/12/2004  .14
 .قانون المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المقر بالمناقشة العامةمناقشة مشروع رام اهللا وغزة27/12/2004  .15
 .مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا المقر بالمناقشة العامة رام اهللا وغزة29/12/2004  .16
 -- رام اهللا وغزة 10/1/2005  .17

 -- رام اهللا وغزة 12/1/2005  .18

 -- رام اهللا وغزة 9/2/2005  .19

 .المحكمة الدستورية العليا المقر بالمناقشة العامةمشروع قانون المحكمة الدستورية العليامناقشة رام اهللا وغزة 14/2/2005  .20
  .ناقشة العامةالمحكمة الدستورية العليا المقر بالممشروع قانون المحكمة الدستورية العليامناقشة.1 رام اهللا وغزة 28/2/2005  .21

  .مشروع قانون المحكمة الدستورية .1
 الشكاوى .2



 -- رام اهللا وغزة 2/3/2005  .22

  
  
 الفترة الثانية –الدورة التاسعة 

20/10/2004  - 21-/2/2005  
 جلسات االستماع

  
 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 ة الدستورية العلياجلسة استماع األولى بخصوص مشروع قانون المحكم رام اهللا وغزة 1.11/10/2004
 جلسة استماع الثانية بخصوص مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا رام اهللا وغزة 2.18/10/2004
 جلسة استماع الثالثة بخصوص مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا رام اهللا وغزة 3.25/10/2004
 روع قانون المحكمة الدستورية العلياجلسة استماع الرابعة بخصوص مش رام اهللا وغزة 4.1/11/2004

  
 

 الفترة األولى –الدورة العاشرة 
7 -10/3/2005 –29 /11/2006  

  جلسات العمل
  

 مضمون الجلسة المكان التاريخ #
 .م بالقراءة الثانية1995لسنة)13(إعداد مشروع قانون االنتخابات العامة رقم رام اهللا وغزة 21/3/2005  .1
 .مشروع قانون تنظيم أعمال هيئة المستقلة لحقوق المواطن.1  وغزةرام اهللا 29/3/2005  .2



 .مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات.2
مناقشة الدعوى المقامة أمام المحكمة العليا من جمعية المحاميين العرب من أجل حقوق اإلنسان للطعن في دستورية . 3

 .اء المجلس التشريعيبعض النصوص المتعلقة في مكافئات وحقوق أعض
لسنة ) 10(بشأن تعديل قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم 2005لسنة()مشروع قانون رقم.1 رام اهللا وغزة 4/4/2005  .3

2004.  
بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة  2005لسنة () مشروع قانون رقم . 2

  .2004لسنة ) 11(ظين رقم والمحاف
  .كتاب األخ إبراهيم الدغمة المحال من رئاسة المجلس إلى اللجنة حول مشروع قانون التشكيالت اإلدارية. 3
  .شكوى نقابة المهندسين حول قانون الخدمة المدنية. 4
 .طلب تحديد موعد مع الموظفين المتضررين من مشروع التقاعد العام. 5

مناقشة األسس والمبادئ التي استند إليها مشروع قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في المذكرة .1 وغزةرام اهللا 11/4/2005  .4
  .اإليضاحية لمشروع القانون

  .كتاب لجنة االنتخابات المركزية بخصوص طريقة توزيع المقاعد على القوائم في االنتخابات النسبية. 2
ت االستماع بخصوص القوانين الواردة أدناه وترتيبها حسب األولوية واقتراح أسماء المشاركين إعداد جدول زمني لجلسا. 3

  -:فيها
  .مشروع قانون األراضي -
  .مشروع قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن -
  .مشروع قانون كتاب العدل -
  .مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات -
  .أصول المحاكمات الشرعيةمشروع قانون  -
 .مشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم -



 .إعداد مشروع قانون السلطة  القضائية المعدل بالقراءة الثانية رام اهللا وغزة 13/4/2005  .5
 -:شكاوي المواطنين.1 رام اهللا وغزة 18/4/2005  .6

  .قضية محمد ثابت عبد الراعي -
سن علي الجوجو عن العمل وٕاحالته إلى المجلس األعلى للقضاء الشرعي للتحقيق فيما نسب توقيف الشيخ الدكتور ح -

  .إليه من تصريحات لملحق جريدة األيام
إعداد جدول زمني لجلسات االستماع بخصوص القوانين الواردة أدناه وترتيبها حسب األولوية واقتراح أسماء المشاركين . 2

  -:فيها 
  .مشروع قانون األراضي -
  .مشروع قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن -
  .مشروع قانون كتاب العدل -
  .مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات -
  .مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية -
 .مشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم -

 .القضائية المقدم من الحكومة والمحال إلى اللجنة إلبداء الرأيمشروع قانون السلطة رام اهللا وغزة 9/5/2005  .7
  .م تمهيدا إلعداده للقراءة الثالثة1995لسنة)13(مشروع قانون االنتخابات العامة رقم رام اهللا وغزة 16/5/2005  .8

 .م2002لسنة () مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم 
 .2003مشروع قانون معدل للقانون األساسي المعدل لسنة.1 رام اهللا وغزة 23/5/2005  .9

  .مشروع نظام معدل للنظام الداخلي للمجلس التشريعي .2
  ).إعداده للقراءة  الثانية(مشروع قانون التنفيذ مناقشة التعديالت المقدمة من اتحاد الصناعات الفلسطينية لـ  .3
  ).إعداده للقراءة الثانية(هيئات األهلية لـ مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية وال .4
  ).إبداء الرأي(مشروع قانون صيانة حرمة العلم الفلسطيني المحال من المجلس لـ  .5



 ).إبداء الرأي(مشروع قانون السلك الدبلوماسي المحال من المجلس لـ.6
 .مشروع قانون األراضي .7

مناقشة النصوص المقترحة من الدائرة القانونية حول (قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية لـمشروع قانون معدل ل رام اهللا و غزة 28/5/2005  .10
 ).مشروع القانون

 موضوع منح الثقة لمحافظ سلطة النقد الجديد
 .مشروع قانون المخابرات العامة.1 رام اهللا وغزة 29/5/2005  .11

 . مشروع القانون المعدل لقانون الجمعيات األهلية. 2
 .مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق المواطن.1 رام اهللا وغزة 30/5/2005  .12

 .مشروع قانون المحكمة الدستورية . 2
 استفسار من صالح رام اهللا وغزة 13/6/2005  .13
 .مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون السلطة القضائية رام اهللا وغزة 14/6/2005  .14
 .مناقشة موضوع االنتخابات العامة المقر بالقراءة الثالثة زةرام اهللا وغ 16/6/2005  .15

 .مناقشة ودراسة القراءة الثانية لمشروع قانون السلطة القضائية المعدل والمقر بالقراءة األولى
 .مشروع قانون السلك الدبلوماسي رام اهللا و غزة 21/6/2005  .16
 رام اهللا و غزة 27/6/2005  .17

  
 .لقانون المعدل لقانون السلطة القضائيةمناقشة ودراسة مشروع ا

 18.  28/6/2005 
19.  29/6/2005 
 .مشروع قانون السلك الدبلوماسي رام اهللا و غزة 6/7/2005  .20
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