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إلى أرواح نواب المجلس التشريعي الفلسطيني 
 

ً
الذين رحلوا عنا بعد مسيرة عطاء متواصل؛ خدمة
للوطن، وألبناء شعبنا الفلسطيني، فلهم منا كلُّ 

التحية واالحترام ،،،

إهداء

النائب / سعيد صيام

النائب / حامد البيتاوي

النائب / أكرم الهيموني

النائب / سفيان اآلغا

النائب / جمال سكيك

النائب / إميل جرجوعي

النائب / مريم فرحات

النائب / حسام الطويل

النائب / راوية الشوا
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منــذ عقــد ونيــف مــن الزمن شــق المجلس التشــريعي   
الفلســطيني الثانــي طريقــه بــكل ثقــة واقتــدار، وحقــق الكثيــر مــن 
والبرلمانــي  الوطنــي  المســتوى  علــى  والمكتســبات  المنجــزات 

والعربــي والدولــي مــا يســتحق التقديــر واالحتــرام. 

التشــريعي،  المجلــس  بذلهــا  التــي  الجهــود  عظــم  إن   
القســم  أداء  منــذ  حققهــا  التــي  والمنجــزات  المهــام  وطبيعــة 
واليميــن البرلمانيــة فــي فبرايــر/ شــباط 2006 وحتــى اللحظــة، وهــو 
مــا يعطــي لهــذه المنجــزات قيمتهــا الكبــرى، ويمنحهــا مكانتهــا 

وقضيتنــا. شــعبنا  حيــاة  فــي  األصيلــة 

الثانــي  الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  عمــل  وقــد   
ــة  ــه الوطني ــام بمهامــه وواجبات فــي أحلــك الظــروف، وتولــى القي
والبرلمانيــة وســط دياجيــر المحــن والعواصــف، وعلــى رأســها الحصار 
ــب -بفضــل اللــه وَعْونــه- 

ّ
السياســي والمالــي واالقتصــادي، وتغل

صبت 
ُ
علــى مختلــف العوائــق السياســية واألمنيــة والقانونيــة التــي ن

ــة  ــه الديمقراطي ــاط تجربت فــي وجهــه، واســتهدفت إفشــاله، وإحب
الوحدويــة الوليــدة، وعلــى وجــه الخصــوص إعــان الرباعيــة عــدم 

االعتــراف بنتائــج االنتخابــات التــي أقــرَّ العالــم بنزاهتهــا.

 )2018-2014( الماضيــة  األربــع  الســنوات  مــدار  وعلــى   
مهامــه  جميــع  مــع  الثانــي  التشــريعي  المجلــس  تفاعــل 
ووظائفــه، وصاحياتــه المنصــوص عليهــا فــي القانــون األساســي 
 ســنَّ العديــد مــن 

ُ
الفلســطيني والنظــام الداخلــي للمجلــس، حيــث

التشــريعات، وأقــرَّ العديــد مــن القوانيــن والقــرارات التــي تنظــم 
؛ 

ً
 و118 قــرارا

ً
الحيــاة الفلســطينية الداخليــة، والتــي بلغــت 16 قانونــا

والقــرارات  والقوانيــن  التشــريعات  عشــرات  جملــة  إلــى  لتضــاف 
الســابقة التــي تحمــي القضيــة الفلســطينية والحقــوق والثوابــت 
الفلســطينية، وتضبــط اإليقــاع بيــن ســلطات النظــام السياســي 
الــوزارات  علــى  الرقابــة  مــارس  كمــا  ومؤسســاته،  الفلســطيني 
والمؤسســات والدوائــر الحكوميــة؛ بهــدف ضمــان حســن التزامهــا 

الفلســطينية. والقوانيــن  بالنظــم 

قــوة  البرلمانــي  العمــل  البرلمانيــة  الدبلوماســية  وزادت   

ـة
مــ

قد
م
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 حــرص المجلــس التشــريعي الفلســطيني علــى َمــدِّ جســور االتصــال 
ْ
؛ إذ

ً
وجــاال

بمخاطبــة  واهتــمَّ  والدوليــة،  واإلســامية  العربيــة  البرلمانــات  مــع  والتواصــل 
المنظمــات العربيــة واألمميــة والدوليــة، والمؤسســات الحقوقيــة؛ بهــدف حشــد 
ــة الفلســطينية فــي ظــل اإلرهــاب والعــدوان الصهيونــي،  ــد للقضي الدعــم والتأيي
الفلســطيني  الشــعب  مظلوميــة  ــْرِح 

َ
وش العنصريــة،  الصهيونيــة  والمخططــات 

الواقــع تحــت نيــر االحتــال، وإطــاع العالــم علــى آثــار الحصــار الظالــم المفــروض 
علــى قطــاع غــزة وعواقبــه منــذ مــا يزيــد عن عشــر ســنوات، كما اســتقبل المجلس 
 برلمانيــة وسياســية، وحزبيــة وإعاميــة، عربيــة وإســامية ودولية، 

ً
التشــريعي وفــودا

الفلســطيني، واالطــاع علــى  التضامــن مــع شــعبنا  بهــدف  غــزة؛  زارت قطــاع 
أوضاعــه الكارثيــة، وتقديــم بعــض الدعــم والمــؤازرة لــه فــي ظــل الحصــار.

المجلــس  يتخــلَّ  لــم  الكبيــر  البرلمانــي  والجهــد  العمــل  غمــرة  وفــي   
 عالــج القضايــا الوطنيــة بعمــق، وتفاعــل 

ُ
التشــريعي عــن واجباتــه الوطنيــة؛ حيــث

ــى مســتوى دعــم جهــود  ــة، عل ــع التطــورات واألحــداث الوطني بقــوة مــع جمي
تحقيــق الوحــدة الوطنيــة والمصالحــة الداخليــة، أو تنظيــم الفعاليــات الوطنيــة 
داخــل باحــة المجلــس، أو المشــاركة فــي الفعاليــات والمناســبات الوطنيــة خــارج 
المجلــس، وتصديــر المواقــف المختلفــة حيــال المســتجدات واألحــداث المتاحقــة 

الفلســطينية. الســاحة  علــى 

فــي  واألســرى  العــودة،  وحــق  والاجئيــن،  القــدس،  قضايــا   
ْ

ــت
َّ
واحتل  

العمــل  وجوهــر  الجهــد،  ــبَّ 
ُ
ل الوطنيــة،  الوحــدة  وتحقيــق  االحتــال،  ســجون 

التشــريعي. للمجلــس  الوطنــي 

 لمتابعــة 
ً
 خاصــا

ً
التشــريعي جهــدا المجلــس  أفــرد  الســياق  وفــي هــذا   

ِفيــَن فــي ســجون االحتــال، عبــر متابعــات داخليــة وجهــود 
َ
ط

َ
ت

ْ
قضيــة النــواب الُمخ

خارجيــة؛ بهــدف فضــح الممارســات الصهيونيــة بحــق نــواب الشــرعية الفلســطينية، 
البرلمانيــة، وإطــاق ســراحهم. وقهــره علــى احتــرام حصانتهــم 

وقــد حققــت منظومــة العمــل اإلعامــي فــي المجلــس التشــريعي   
البرلمانــي؛ كواحــدة مــن أفضــل منظومــات  العمــل   فــي إطــار 

ً
 نوعيــا

ً
تطــورا

العمــل اإلعامــي علــى مســتوى اإلعــام البرلمانــي العربــي والدولــي، وأبــدع 
فــي إيصــال صوتــه إلــى شــعبنا الفلســطيني والعالــم أجمــع عبــر مئــات البيانــات 
التواصــل  ومواقــع  البرلمــان،  وصحيفــة  الصحفيــة،  والمؤتمــرات  والتصريحــات، 

الجديــد. اإلعــام  ووســائل  االجتماعــي، 
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ــق أعمــال المجلــس التشــريعي 
ِّ
مــن هنــا فــإن هــذا اإلصــدار الــذي يوث  

ومنجزاتــه علــى مــدار الســنوات األربــع الماضيــة )2014-2018( يشــكل وثيقة برلمانية 
 أثــٍر كبيــٍر وِفْعــٍل مهــمٍّ فــي حيــاة شــعبنا الفلســطيني، 

َ
وطنيــة تاريخيــة ذات

السياســي. ونظامــه  الوطنيــة،  وقضيتــه 

ــا الرشــاد فــي القــول  ــا القبــول والســداد، ويلهَمن ــَه نســأل أن يمنَحن والل  
 فــي أعمالنــا وجهودنــا لمــا فيــه مصلحــة شــعبنا، وخيــر وطننــا 

َ
والعمــل، وأن يبــارك

وقضيتنــا، إنــه علــى مــا يشــاء قديــر.

 َعَمَلُكــْم َوَرُســوُلُه َواْلُمْؤِمُنــوَن 
َُّ
قــال تعالــى: »َوُقــِل اْعَمُلــوا َفَســَيَرى الل

ــَهاَدِة َفُيَنبُِّئُكــم ِبَمــا ُكنُتــْم َتْعَمُلــوَن«  َوَســُتَردُّوَن ِإَلــى َعالِــِم اْلَغْيــِب َوالشَّ
صــدق الل العظيــم، ]ســورة التوبــة: 105[.
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مدخل
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مدخل
أجريــت االنتخابــات التشــريعية الثانيــة - التــي شــاركت فيهــا األحــزاب والحركات   
والفصائــل السياســية الفلســطينية كافــة، باســتثناء حركــة الجهــاد اإلســامي- فــي 
الخامــس والعشــرين مــن ينايــر 2006م؛ لتحــدث تحــواًل فــي التركيبــة السياســية 
لمؤسســات النظــام السياســي الفلســطيني, فقــد فــازت كتلــة التغييــر واإلصــاح الممثلــة 
لحركــة المقاومــة اإلســامية »حمــاس« بأغلبيــة مقاعــد المجلــس التشــريعي )74 مقعــدًا 
مــن أصــل 132 مقعــدًا(, وحصلــت حركــة فتــح علــى 45 مقعــدًا, وخرجــت القــوى األخــرى 
ــا  ــا منحه ــم، مم ــة منه ــاس أربع ــة حم ــت حرك ــدًا, دعم ــر مقع ــة عش ــتقلون بثاث والمس
الحــق فــي تشــكيل الحكومــة العاشــرة دون مشــاركة كتلــة حركــة فتــح أو أي مــن القوائم 
البرلمانيــة أو األحــزاب غيــر الممثلــة فــي المجلــس التشــريعي، بســبب عزوفهــم، ال رغبــة 

مــن حمــاس فــي التفــرد. 

وبتاريــخ 2006/2/18م تــم تنصيــب المجلــس التشــريعي »الثانــي«، حيــث جــرى   
انتخــاب أعضــاء هيئــة رئاســة المكتــب، كمــا أدى أعضــاؤه اليميــن الدســتورية؛ لينطلــق في 
بــدِْء دورتــه العاديــة األولــى بتاريــخ 2006/3/6م ممارســًا مهامــه التشــريعية والرقابيــة 

ــريعي. ــس التش ــي للمجل ــام الداخل ــي والنظ ــون األساس ــي القان ــن ف ــه المبي ــى الوج عل

ــات  ــطة والفعالي ــق األنش ــى توثي ــدار يتول ــذا اإلص ــإن ه ــك؛ ف ــياق ذل ــي س وف  
ــس  ــا المجل ــام به ــي ق ــة الت ــة كاف ــة، والجماهيري ــية، واإلعامي ــية، والسياس الدبلوماس

2014م(. مــارس   – مــارس2010م   ( الماضيــة  األربعــة  األعــوام   خــال 

أ- القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية:
ينــص القانــون األساســي فــي )المــادة 47( منــه علــى أن »المجلــس التشــريعي   
الفلســطيني هــو الســلطة التشــريعية المنتخبــة، وأنــه يتولــى مهامــه التشــريعية 
ــدة  ــها م ــادة نفس ــدد الم ــي«، وتح ــه الداخل ــي نظام ــن ف ــه المبي ــى الوج ــة عل والرقابي
المجلــس التشــريعي بأربــع ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه، بحيــث تجــري االنتخابــات مــرة 
كل أربــع ســنوات بصــورة دوريــة، وجــرى هــذا التعديــل الدســتوري انســجامًا مــع قانــون 
االنتخابــات لســنة 2005 الــذي أنهــى مســألة بقــاء المجلــس طــوال المرحلــة االنتقاليــة، 
ــريعي  ــس التش ــة المجل ــدة والي ــي م ــه »تنته ــى أن ــرر عل ــادة 47( مك ــت )الم ــا نص فيم
ــم  ــد ت ــتورية«. وق ــن الدس ــب اليمي ــد المنتخ ــس الجدي ــاء المجل ــد أداء أعض ــم عن القائ
اســتحداث هــذا النــص الدســتوري لســد أي فــراغ قانونــي قــد ينشــأ فــي حــال عــدم إجــراء 
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االنتخابــات العامــة التشــريعية، أو عــدم قــدرة المجلــس التشــريعي الجديــد علــى االلتئــام 
ألداء اليميــن الدســتورية فــي ظــل تهديــدات إســرائيلية بعــدم الســماح للفلســطينيين 

ــة القــدس. ــي مدين ــات التشــريعية، خاصــة ف بإجــراء االنتخاب

ب- قانون االنتخابات الفلسطيني لسنة 2005:
حــدد قانــون االنتخابــات العامــة لســنة 2005 عــدد مقاعــد المجلــس التشــريعي   
ــع  ــريعي بأرب ــس التش ــة المجل ــدة والي ــدد م ــدٍ, وح ــن )132( مقع ــن وثاثي ــة واثني بمائ
ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه، علــى أن تجــري االنتخابــات كل أربع ســنوات بصــورة دورية. 
ــد  ــدد مقاع ــة لع ــًا مناصف ــدًا مختلط ــًا جدي ــًا انتخابي ــات نظام ــون االنتخاب ــر قان ــد أق وق
ــر  ــددة غي ــر المتع ــة )ذي الدوائ ــام األغلبي ــن نظ ــريعي )%50 - %50( بي ــس التش المجل
المتســاوية( والنظــام النســبي )أو نظــام القوائــم(؛ باعتبــار األراضــي الفلســطينية دائــرة 
انتخابيــة واحــدة, كمــا أقــر القانــون نوعيــن مــن الكوتــا )تخصيــص مقاعــد مضمونــة( 
للمــرأة، والمســيحيين فــي المجلــس، فقــد خُصصــت ســتة مقاعــد للمســيحيين ضمــن 
المقاعــد المخصصــة لنظــام الدوائــر، يتــم تحديدهــا بمرســوم رئاســي، وفــرض القانــون 
علــى القوائــم االنتخابيــة تخصيــص مقاعــد مضمونــة للمــرأة ضمــن القوائــم المترشــحة 

علــى مســتوى الوطــن؛ بحيــث ال يقــل التمثيــل عــن امــرأة واحــدة مــن بيــن كل مــن:

)1(  األسماء الثالثة األولى في القائمة.

)2(  األربعة أسماء التي تلي ذلك.

)3(  كل خمسة أسماء تلي ذلك.

ت ـ دور المجلس التشريعي:
إن أول مهمــة تضطلــع بهــا المجالــس النيابيــة مهمــا اختلفــت النظــم السياســية   
هــي التشــريع، أي إصــدار قواعــد قانونيــة ملزمــة بصفتهــا المعبــرة عــن إرادة الشــعب 

ــال.  ــذا المج ــي ه ــه ف وممثل

ــه  ــارف علي ــدأ متع ــو مب ــان« ه ــاص البرلم ــن اختص ــون م ــرار القان ــدأ »إق ومب  
فــي مختلــف الدســاتير؛ ألن البرلمــان ُأنشــئ أساســًا ليختــصَّ فــي التشــريع, ومــن هنــا 
أطلــق عليــه الســلطة التشــريعية فــي الدولــة مقابــل الســلطتين التنفيذيــة والقضائيــة, 
وتنــص دســاتير الــدول صراحــة علــى هــذا المبــدأ, لكــن فيهــا مــا يمنــح المجلــس النيابي 
صاحيــاتٍ موســعًة فــي وظيفــة التشــريع, ومنهــا مــا يقيــد مجــاالت القانــون, وبالتالــي 
تقييــد الوظيفــة التشــريعية للبرلمــان، فالقانــون األساســي للســلطة الوطنيــة لــم يقيــد 
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الصاحيــات التشــريعية؛ بــل منــح المجلــس التشــريعي صاحيــات واســعة فــي النظــر 
ــة. ــن فــي المجــاالت واإلجــراءات التشــريعية كاف ــرار القواني وإق

ج- اقتراح مشاريع القوانين:
يمثــل حــق المبــادرة المرحلــة األولــى فــي عمــر القانــون, وهــو العامل األساســي   
فــي تكوينــه وإنشــائه بصفــة عامــة، بعــد أن لــم يكــن قائمــًا, فهــو إجــراء َأوََّلــي يقــوم 
بــه مــن لهــم الحــق دســتوريًا لعــرض مجموعــة مــن النصــوص القانونيــة علــى البرلمــان 
ــد  ــاس أك ــذا األس ــى ه ــًا«, وعل ــيصبح قانون ــا س ــور األول لم ــي »التص ــت األول للتصوي

ــاد«. ــون س ــرح القان ــن اقت ــن أن م ــض المفكري بع

وقــد أوضــح القانــون األساســي أن المجلــس التشــريعي يتلقــى مشــاريع القوانيــن   
إمــا مــن مجلــس الــوزراء وفقــًا ألحــكام )المــادة 70(, أو مــن أحــد أعضــاء المجلــس 
التشــريعي وفقــًا ألحــكام )المــادة 56(, كمــا يبيــن النظــام الداخلــي للمجلــس حــق كل مــن 
مجلــس الــوزراء وفقــا ألحــكام المــادة )65( مــن النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي وأيــة 
لجنــة مــن لجــان المجلــس والنــواب علــى الســواء؛ وفقــًا ألحــكام المــادة )67( مــن النظــام 

ــريعي. ــس التش ــى المجل ــن إل ــروعات قواني ــم مش ــريعي بتقدي ــس التش ــي للمجل الداخل

ح- إقرار مشاريع القوانين:
ــة  ــرارات- مفصل ــراءات أو الق ــن اإلج ــة م ــى مجموع ــة عل ــذه المرحل ــتمل ه تش  
فــي النظــام الداخلــي للمجلــس )المــواد 65-72(- مــا يمنــح المجلــس حقــًا مطلقــًا فــي 
إجــراء تعديــات علــي مشــاريع القوانيــن فــي المراحــل المختلفــة  إلقــرار القوانيــن, وهــي 
المناقشــة العامــة، والقــراءة األولــى، والقــراءة الثانيــة، والقــراءة الثالثــة التــي تجــري فــي 
حالــة تقديــم طلــب كتابــي مســبب مــن مجلــس الــوزراء، أو ربــع عــدد أعضــاء المجلــس؛ 
إلدخــال تعديــات علــى مشــروع القانــون علــى أن يتــم ذلــك قبــل إحالــة مشــروع القانون 

إلــى رئيــس الســلطة إلصــداره. 

خ- مراجعة القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس السلطة:
للمجلــس التشــريعي حــق النظــر والمراجعــة فــي القــرارات بقوانيــن التــي   
يصدرهــا رئيــس الســلطة، وفقــًا ألحــكام )المــادة 43( مــن القانــون األساســي: »لرئيــس 
الســلطة الوطنيــة فــي حــاالت الضــرورة التــي ال تحتمــل التأخيــر فــي غيــر أدوار انعقــاد 
المجلــس التشــريعي إصــدار قــرارات لهــا قــوة القانــون، ويجــب عرضهــا علــى المجلــس 
ــا  ــا كان له ــرارات، وإالَّ زال م ــذه الق ــدور ه ــد ص ــا بع ــة يعقده ــي أول جلس ــريعي ف التش
مــن قــوة القانــون، أمــا إذا عرضــت علــى المجلــس التشــريعي علــى النحــو الســابق، ولــم 
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ــون«. ــوة القان ــا مــن ق ــا يكــون له ــد زال م يقرهــا فق

لــذا؛ فــإن المجلــس يمتلــك الصاحيــات الدســتورية بإقــرار القــرارات بقوانيــن   
ــا  ــه يعقده ــة ل ــي أول جلس ــة ف ــا كاف ــة، أو رفضه ــلطة كاف ــس الس ــا رئي ــي يصدره الت

عقــب صــدور هــذه القــرارات.  

د- األداء الرقابي للمجلس:
تعــد وظيفــة الرقابــة التــي تتمتــع بهــا المجالــس النيابيــة مــن أهــم الوظائــف   
ــي  ــام السياس ــي النظ ــا ف ــة تأثيره ــرز أهمي ــي تب ــريعية, فه ــة التش ــب الوظيف ــى جان إل
واألداء الحكومــي, فمــن خالهــا يمكــن إطــاع المجتمــع علــى مــا يجــري فــي الواقِعَيْــِن 
ــلطة  ــى الس ــان عل ــها البرلم ــي يمارس ــة الت ــذه الرقاب ــا أن ه ــي, كم ــي واالجتماع السياس
ــا توافــق  ــة التصــرف فــي شــؤون الســلطة لجعله ــل فــي جوهرهــا مراقب ــة تمث التنفيذي
تطلعــاتِ المجمــوع الوطنيــة، وأهميــة البرلمــان ال تكمــن فــي دوره التشــريعي فقــط؛ بــل 
أيضــًا فــي قدرتــه علــى التوجيــه ورقابــة نشــاط الحكومــة فــي إطــار إرادة الــرأي العــام. 

وعبــارة )رقابــة( تعنــي فــي هــذا الصــدد اإلشــراف والفحــص والتفتيــش   
والمراجعــة والتحقــق، فالرقابــة السياســية علــى أعمــال الســلطة التنفيذيــة »هــي ســلطة 
تقصــي الحقائــق عــن أعمــال الســلطة التنفيذيــة؛ للكشــف عــن عــدم التنفيــذ الســليم 
للقواعــد العامــة فــي الســلطة، وتقديــم المســئول عــن ذلــك للمســاءلة، ســواء كان 

الحكومــة بأســرها أو أحــد الــوزراء«.

وقــد وضــح القانــون األساســي المعــدل، وقانــون واجبــات وحقــوق أعضــاء   
المجلــس التشــريعي، والنظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي الفلســطيني، العديــد مــن 
ــة, وتطــرح مســألة  ــام بمهمــة الرقاب ــة ألعضــاء المجلــس؛ بهــدف القي الوســائل الرقابي
الرقابــة البرلمانيــة علــى الســلطة التنفيذيــة جميــع تعقيــدات العاقــة بيــن الســلطات، 
خاصــة البرلمــان والحكومــة, فــإذا كانــت سياســة الســلطة تنتــج فــي جــزء كبيــر منهــا 
عــن طريــق العمــل التشــريعي والمالــي؛ فــإن فكــرة الرقابــة البرلمانيــة تذهــب إلــى أبعــد 
ــر  ــى األم ــد، وإذا اقتض ــي النق ــق ف ــى الح ــون إل ــع القان ــي وض ــة ف ــاركة الفني ــن المش م
إلــى قطــع مهــام الحكومــة وإنهائهــا إذا لــم تعــد تتماشــى ورغبــاتِ األمــة التــي يمثلهــا 

ــريعي. ــس التش المجل

ذ- األسئلة البرلمانية:
تعــد األســئلة وســيلة يســتعملها أعضــاء المجلــس التشــريعي لإلعــام واإلخبــار   
عــن سياســة الحكومــة, وتعنــي طلــب إرشــادات وتفســيرات يقــوم بهــا أعضــاء البرلمــان، 
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ســواء أكانــت كتابيــة أم شــفوية, وجوهــر الســؤال ينصــبُّ علــى تقصــي الحقيقــة 
بمعنــى التحــري والســعي لمعرفــة حقيقــة معينــة عــن أمــر معيــن خــاص بأعمــال الــوزارة 
ــؤال  ــن وراء الس ــط م ــدف فق ــريعي ال يه ــس التش ــو المجل ــة ككل، إذ إن عض أو الحكوم
إلــى مجــرد االستفســار، أو طلــب اإليضــاح، بــل يهــدف أيضــًا إلــى الكشــف عــن حقيقــة 
ــاء  ــن أعض ــو م ــق كل عض ــي ح ــون األساس ــن القان ــادة )56( م ــد الم ــن، وتؤك ــر معي أم
ــم،  ــي حكمه ــن ف ــوزراء، أو م ــد ال ــى أح ــة، أو إل ــى الحكوم ــئلة إل ــه األس ــس بتوجي المجل
ــم  ــروط تقدي ــي ش ــام الداخل ــن النظ ــواد )75, 76 , 77 , 78( م ــكام الم ــم أح ــا تنظ فيم

ــة. ــة العام ــي الجلس ــه ف ــرد علي ــة ال ــه، وآلي ــؤال، وإجراءات الس

ر- االستجواب:
االســتجواب هــو اســتقصاٌء يجــري فــي صــورة مناقشــة يحركهــا نائــب )أو   
أكثــر( – مقــدم االســتجواب–، يســاعده فــي ذلــك بعــض األعضــاء المهتميــن بموضــوع 
ــة أو  ــي حقيق ــراءات تقص ــن إج ــراء م ــو »إج ــو، فه ــى العض ــن إل ــتجواب أو المنضمي االس
حقائــق معينــة تتعلــق بأوضــاع معينــة فــي أحــد األجهــزة التنفيذيــة، يجــري علــي أســاس 
ــر أو  ــة الوزي ــه إجاب ــاء، تقابل ــض األعض ــتجواب أو بع ــدم االس ــن مق ــئلة م ــادل األس تب
رئيــس الحكومــة عــن األســئلة، ويســتهدف تحريــك المســؤولية السياســية فــي مواجهــة 
الحكومــة أو أحــد الــوزراء، وتؤكــد )المــادة 56( مــن القانــون األساســي المعــدل حــق كل 
عضــو مــن أعضــاء المجلــس بتوجيــه االســتجوابات إلــى الحكومــة أو إلــى أحــد الــوزراء أو 
مــن فــي حكمهــم، فيمــا تنظــم أحــكام المادتيــن )75 و80( مــن النظــام الداخلــي شــروط 

ــه. ــتجواب وإجراءات االس

ز- سحب الثقة:
ــواب  ــرة ن ــوز لعش ــه يج ــدل: أن ــي المع ــون األساس ــن القان ــادة 57 م ــد الم تؤك  
التقــدم بطلــب لحجــب الثقــة عــن أحــد الــوزراء أو الحكومــة، وهكــذا نصــت المــادة 4/80 
مــن النظــام الداخلــي، وتعتبــر أداة حجــب الثقــة مــن أقــوى األدوات القانونيــة التــي 
يمتلكهــا المجلــس فــي مواجهــة الحكومــة علــى اإلطــاق، وهــي قائمــة فــي جوهرهــا 

علــى المحاســبة الجذريــة علــى األداء الحكومــي.

س- لجان تقصي الحقائق:
يتفــق الفقهــاء القانونيــون علــى أن التحقيــق تباشــره لجنــة مــن لجــان المجلــس   
التشــريعي، وتأخــذ الرقابــة البرلمانيــة هنــا مظهــرًا جماعيــًا أكثــر عمقــًا مــن االســتجواب، 
إذ إن االســتجواب قــد يمتــد يومــًا أو يوميــن، جلســة أو جلســتين، غيــر أن التحقيــق قــد 
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يمتــد أكثــر مــن شــهر أو شــهرين؛ بــل يمتــد إلــي ســتة شــهور فــي بعــض البــاد.

فالتحقيــق »عمليــة مــن وســائل تقصــي الحقائــق عــن وضــع معيــن فــي أجهــزة   
الســلطة التنفيذيــة، تمارســه لجنــة مؤلفــة مــن عــدد معيــن مــن أعضــاء المجلــس 
التشــريعي؛ للكشــف عــن مخالفــة أو مخالفــات سياســية بوضــع اقتراحــات معينــة 
)كتحريــك المســؤولية السياســية، أو إصــاح الضــرر، أو تافــي أخطــاء معينــة(، وتعــرض 

أعمالهــا علــى المجلــس التشــريعي فــي صــورة تقريــر«.

ويســتند المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي تشــكيله للجان تقصــي الحقائق   
إلــى أحــكام )المــادة 58( مــن القانــون األساســي التــي تنــص علــي أنــه: »للمجلــس أن 
ــوَن لجنــة خاصــة، أو يكلــف إحــدى لجانــه، مــن أجــل تقصــي حقائــق فــي أي أمــر عــام،  يُكِّ
أو فــي إحــدى اإلدارات العامــة«، وكذلــك إلــى أحــكام الفقــرة الثالثــة مــن )المــادة 48( مــن 
النظــام الداخلــي »للمجلــس أن يشــكل لجانــًا أخــرى ألغــراض آنيــة أو دائمــة وألهــداف 

محــددة«.

ش- اعتماد الموازنة العامة:
ــوق  ــن الحق ــة م ــة العام ــاد الموازن ــي اعتم ــريعية ف ــلطة التش ــق الس ــدُّ ح يُعَ  
ــدُّ المحــورَ  ــة العامــة تُعَ ــا الســلطة التشــريعية, فالموازن ــي تختــصُّ به الرئيســية الت
الــذي يعبــر عــن أعمــال الدولــة ونشــاطاتها فــي جميــع الحقــول؛ كتوطيــد األمــن الداخلي, 
واالجتماعيــة،  االقتصاديــة،  النواحــي  فــي  العــدل  وإقامــة  الخارجــي،  االعتــداء  وردِّ 
ــة  ــوم الحكوم ــذي تق ــد ال ــل المعتم ــج العم ــي لبرنام ــر المال ــا التعبي ــة؛ أي أنه والثقافي
ــة  ــة واجتماعي ــًا ألهــداف اقتصادي ــة«؛ تحقيق ــددة »قادم ــة مح ــرة زمني ــي فت ــذه ف بتنفي
ــه  ــن إال إذا أذن ب ــر ممك ــة( غي ــة العام ــة )الخزين ــة الدول ــن خزين ــاق م ــودة، فاإلنف منش

ــة. ــة العام ــون الموازن قان

وتعــد الرقابــة البرلمانيــة إحــدى الوظائــف األساســية التــي يقــوم بهــا المجلــس   
التشــريعي؛ بغيــة التحقــق ممــا إذا كان كل شــيء يســير وفقــًا للخطــة المرســومة، 
والتعليمــات الصــادرة، والقاعــدة المقــررة, والتأكــد مــن حســن اســتعمال المــال العــام بمــا 
يتفــق مــع أهــداف التنظيــم اإلداري، حســبما تحــدد الموازنــة العامــة، دون إخــال، وحفاظــًا 
ــدف  ــا ته ــة, كم ــوال العام ــى األم ــًا عل ــًا، وحفاظ ــة مالي ــير اإلدارة الحكومي ــن س ــى حس عل
الرقابــة علــى تنفيــذ الموازنــة العامــة إلــى ضمــان عــدم خــروج الحكومــة عــن الحــدود التــي 
ــة العامــة. ــود الموازن ــا واعتمادهــا لبن ــا الســلطة التشــريعية حســب موافقته رســمتها له

وتحــدد القواعــد القانونيــة فــي الســلطة الوطنيــة الفلســطينية )القانــون   
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المرجعيــات   )1998 لســنة   )7( رقــم  الموازنــة  تنظيــم  وقانــون  األساســي, 
واإلجــراءات الواجبــة إلعــداد الموازنــة, وآليــات اعتمــاد المجلــس التشــريعي لهــا, 
وكيفيــة تنفيذهــا والمؤسســات المنــوط بهــا رقابــة تنفيــذ الموازنــة، وحــدود 
مســؤوليتها؛ لتحقيــق الشــفافية، وحســن اســتخدام المــال العــام، باإلضافــة إلــى 

المســاءلة الســنوية للحكومــة أمــام المجلــس التشــريعي.
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ملخص التجربة البرلمانية... 

ثماني سنوات من العطاء رغم الحصار )2014-2006(
فــي  لمهامــه  لمباشــرته  األول  اليــوم  منــذ  التشــريعي  المجلــس  عكــف   
ــنوات  ــع س ــي أرب ــدار كتاب ــر إص ــة؛ عب ــه البرلماني ــق تجربت ــى توثي 2006/02/18م عل
ــاد  ــه حص ــق خال ــذي وثَّ ــي( وال ــزء الثان ــزء األول والج ــار )الج ــم الحص ــاء رغ ــن العط م
ــال  ــس خ ــر المجل ــث أق ــوام )2006-2014( حي ــال األع ــريعي خ ــس التش ــل المجل عم
هــذه الفتــرة )49( قانونــًا، وأصــدر قرابــة )371( قــرارًا لصالــح الوطــن والمواطــن 
والقضيــة الفلســطينية، وأخــرى تتعلــق بجوانــب ماليــة وإداريــة، ودعــم وإســناد القضيــة 
ــًا تناولــت موضوعــاتٍ  الفلســطينية، كمــا ناقشــت لجــان المجلــس )98( تقريــرًا برلماني

وتشــريعية.  رقابيــًة 

ــى األداء  ــم تدّخــر لجــان المجلــس جُهــدًا فــي ممارســة دورهــا الرقابــي عل ول  
الحكومــي مــن خــال تفعيــل األدوات الرقابيــة المعروفــة؛ حيــُث بلــغ عــدد األســئلة 
الموجهــة مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي ألعضــاء الحكومــة )41( ســؤااًل ألعضــاء 
ــر  ــواء نص ــذاك الل ــة آن ــر الداخلي ــد لوزي ــه اســتجواب وحي ــن، وتوجي ومســؤولين حكوميي
ــة  ــارة برلماني ــدد )310( زي ــام بع ــى القي ــاوة عل ــا، ع ــجن أريح ــداث س ــول أح ــف ح يوس
ــول  ــؤولين ح ــتماع لمس ــة اس ــد )455( جلس ــمية، وعق ــات رس ــة لمؤسس ــة ورقابي تفقدي
شــكاوى أو اســتيضاح لقضايــا عامــة، والبــتِّ فــي )2791( شــكوى وردت إلــى لجــان 

المجلــس. 

ولــم تقــفْ حــدود إنجــازات المجلــس عنــد هــذا الحــد؛ بــل تعدتهــا إلــى تنشــيط   
ــية  ــريعي لدبلوماس ــس التش ــة المجل ــال ممارس ــن خ ــة م ــة الخارجي ــات البرلماني العاق
ــة بلغــت  ــة خارجي ــام بعــدة جــوالت برلماني ــة؛ تجســدت فــي القي ــة نشــطة وفعال برلماني
تســعة وفــود برلمانيــة زارت عشــرات الــدول العربيــة واإلســامية، منهــا مصــر والســودان 
والجزائــر وليبيــا وســوريا واليمــن والكويــت عــاوة علــى ماليزيــا وإيــران وتونــس والمغــرب 

ملخص ثماني سنوات
2006 - 2014 م
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والبحريــن وســوريا واندونيســيا وجنــوب افريقيــا، قطــر، الســعودية لبنــان، اثيوبيــا وشــارك 
ــطيني. ــق الفلس ــاندة للح ــات مس ــرات وفعالي ــي مؤتم ــريعي ف ــس التش ــاء المجل أعض

كمــا اســتقبل المجلــس التشــريعي خــال الفتــرة أعــاه عشــرات الوفــود   
البرلمانيــة والشــعبية المناصــرة للحــق الفلســطيني ناهــزت )228( وفــدًا زائــرًا مــن 
مختلــف البرلمانــات الدوليــة ووفــودٍ شــعبيةٍ وقوافــَل وشــخصيات، فضــًا عــن المشــاركة 
فــي )16( مؤتمــرًا وفعاليــة خارجيــة تدعــم الشــعب الفلســطيني ومقاومتــه، وتــمّ 
عقــد العديــد مــن اتفاقيــات الصداقــة البرلمانيــة وبروتوكــوالت التعــاون المشــترك مــع 
برلمانــات، والقيــام بالفعاليــات السياســية والوطنيــة والمجتمعيــة على المســتوى الداخلي 
شــملت وقفــاتِ التأييــد والمســاندة لصمــود األســرى وغيرَهــا مــن المشــاركات البرلمانية 
المجتمعيــة واألكاديميــة، كمــا تميــزت الفتــرة أعــاه باســتحداث رئاســة المجلــس )ديــوان 
الشــكاوى( واســتقبال النائــب األول لرئيــس المجلــس الجمهــور، حيــث بلغ العــدد اإلجمالي 
للشــكاوى الــواردة )3616( شــكوى، وإصــدار )صحيفــة البرلمــان( وهــي نشــرة متخصصــة 
ــرز دور  ــا ب ــة، كم ــه البرلماني ــريعي وفعاليات ــس التش ــاطات المجل ــة نش ــى بتغطي تُعن
المجلــس التشــريعي فــي المشــاركة بالفعاليــات السياســية والوطنيــة والمجتمعيــة علــى 
المســتوى الداخلــي مــن خــال وقفــات التأييــد والمســاندة للحــق الفلســطيني والمشــاركة 
فــي المهرجانــات وإصــدار البيانــات اإلعاميــة، كمــا شــهدت الفتــرة أعــاه إنشــاء لجنــة 
الصياغــة التشــريعية مــن خبــراء مختصيــن فــي صياغــة التشــريعات والدراســة الفنيــة 
ــي  ــل القانون ــة العم ــان دق ــريعية وضم ــات التش ــد المخرج ــى تجوي ــًا عل ــن حرص للقواني

وتماســكه.
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جلسات المجلس

صورة من األرشيف

صورة من األرشيف



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار

ي
طين

س
فل

 ال
ي

يع
شر

الت
س 

جل
لم

ا

21 2021

أواًل: جلسات المجلس
عقــد المجلــس التشــريعي خــال األعــوام 2014-2018م مــا مجموعــه   
 وكانت منها جلســات خاصة لمناقشــة الخطة 

ً
تســعة وســتون )69( اجتماعا

الماليــة لعــام 2014م وعــام 2015 وعــام 2016 وعــام 2017 وجلســة طارئــة 
لمناقشــة األوضــاع فــي مدينــة القــدس إثــر الهجمــة الصهيونيــة التــي 
تتعــرض لهــا مدينــة القــدس، وكذلــك مناقشــة أوضــاع األســرى فــي ذكــرى 
يــوم األســير الفلســطيني، وذكــرى النكبــة والجلســات علــى النحــو التالــي:  

مكان االنعقادالتاريخاالجتماعالدورةم.

الدورة غير عادية  01 -
الرابعة

االجتماع السادس 
قاعة المجلس11/03/2014والسبعون

الدورة غير عادية  02 -
قاعة المجلس02/04/2014االجتماع السابع والسبعونالرابعة

الدورة غير عادية  03 -
وزرارة االسري16/4/2014االجتماع الثامن والسبعونالرابعة

الدورة غير عادية  04 -
قاعة المجلس14/5/2014االجتماع التاسع والسبعونالرابعة

الدورة غير عادية  05 -
قاعة المجلس14/1/2015االجتماع الثمانونالرابعة

الدورة غير عادية  06 -
قاعة المجلس28/1/2015االجتماع الواحد والثمانونالرابعة

الدورة غير عادية  07 -
قاعة المجلس11/02/2015االجتماع الثاني والثمانونالرابعة

الدورة غير عادية  08 -
قاعة المجلس25/2/2015االجتماع الثالث والثمانونالرابعة

الدورة غير عادية  09 -
قاعة المجلس05/03/2015االجتماع الرابع والثمانونالرابعة

الدورة غير عادية  10 -
الرابعة

االجتماع الخامس 
قاعة المجلس10/03/2015والثمانون

الدورة غير عادية  11 -
الرابعة

االجتماع السادس 
قاعة المجلس18/3/2015والثمانون
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مكان االنعقادالتاريخاالجتماعالدورةم.

الدورة غير عادية  12 -
قاعة المجلس15/4/2015االجتماع السابع والثمانونالرابعة

الدورة غير عادية  13 -
قاعة المجلس29/4/2015االجتماع الثامن والثمانونالرابعة

الدورة غير عادية  14 -
قاعة المجلس13/5/2015االجتماع التاسع والثمانونالرابعة

الدورة غير عادية  15 -
قاعة المجلس03/06/2015االجتماع التسعونالرابعة

الدورة غير عادية  16 -
قاعة المجلس10/06/2015االجتماع الواحد والتسعونالرابعة

الدورة غير عادية  17 -
قاعة المجلس24/6/2015االجتماع الثاني والتسعونالرابعة

الدورة غير عادية  18 -
قاعة المجلس29/7/2015االجتماع الثالث والتسعونالرابعة

الدورة غير عادية  19 -
قاعة المجلس20/8/2015االجتماع الرابع والتسعونالرابعة

الدورة غير عادية  20 -
الرابعة

االجتماع الخامس 
قاعة المجلس22/9/2015والتسعون

الدورة غير عادية  21 -
الرابعة

االجتماع السادس 
قاعة المجلس14/10/2015والتسعون

الدورة غير عادية  22 -
-28االجتماع السابع والتسعونالرابعة

قاعة المجلس29/10/2015

الدورة غير عادية  23 -
قاعة المجلس11/11/2015االجتماع الثامن والتسعونالرابعة

الدورة غير عادية  24 -
قاعة المجلس25/11/2015االجتماع التاسع وتسعونالرابعة

الدورة غير عادية  25 -
قاعة المجلس29/11/2015االجتماع المائةالرابعة

الدورة غير عادية  26 -
قاعة المجلس09/12/2015االجتماع المائة وواحدالرابعة

الدورة غير عادية  27 -
قاعة المجلس23/12/2015االجتماع المائة واثنانالرابعة

الدورة غير عادية  28 -
قاعة المجلس13/1/2016االجتماع المائة وثاثةالرابعة
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مكان االنعقادالتاريخاالجتماعالدورةم.

الدورة غير عادية  29 -
قاعة المجلس28/2/2016االجتماع المائة واربعهالرابعة

الدورة غير عادية  30 -
قاعة المجلس02/03/2016االجتماع المائة وخمسهالرابعة

الدورة غير عادية  31 -
وزارة االسري17/4/2016االجتماع المائة وستهالرابعة

الدورة غير عادية  32 -
قاعة المجلس27/4/2016االجتماع المائة وسعبهالرابعة

الدورة غير عادية  33 -
قاعة المجلس11/05/2016االجتماع المائة وثمانيةالرابعة

الدورة غير عادية  34 -
قاعة المجلس15/5/2016االجتماع المائة وتسعةالرابعة

الدورة غير عادية  35 -
قاعة المجلس25/5/2016االجتماع المائة وعشرةالرابعة

الدورة غير عادية  36 -
الرابعة

االجتماع المائة وحادي 
قاعة المجلس01/06/2016عشر

الدورة غير عادية  37 -
قاعة المجلس18/6/2016االجتماع المائة وثاني عشرالرابعة

الدورة غير عادية  38 -
قاعة المجلس21/6/2016االجتماع المائة وثالث عشرالرابعة

الدورة غير عادية  39 -
قاعة المجلس27/7/2016االجتماع المائة ورابع عشرالرابعة

الدورة غير عادية  40 -
الرابعة

االجتماع المائة وخامس 
قاعة المجلس10/08/2016عشر

الدورة غير عادية  41 -
الرابعة

االجتماع المائة وسادس 
قاعة المجلس22/8/2016عشر

الدورة غير عادية  42 -
الرابعة

االجتماع المائة وسابع 
قاعة المجلس13/10/2016عشر

الدورة غير عادية  43 -
الرابعة

االجتماع المائة وثامن 
قاعة المجلس09/11/2016عشر

الدورة غير عادية  44 -
الرابعة

االجتماع المائة وتاسع 
قاعة المجلس30/11/2016عشر

الدورة غير عادية  45 -
قاعة المجلس03/09/2015الجلسة الطارئة الثامنةالرابعة
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مكان االنعقادالتاريخاالجتماعالدورةم.

الدورة غير عادية  46 -
قاعة المجلس21/12/2016االجتماع األولالخامسة

الدورة غير عادية  47 -
-25االجتماع الثانيالخامسة

قاعة المجلس26/01/2017

الدورة غير عادية  48 -
قاعة المجلس08/01/2017االجتماع الثالثالخامسة

الدورة غير عادية  49 -
-13االجتماع الرابعالخامسة

قاعة المجلس14/03/2017

الدورة غير عادية  50 -
قاعة المجلس16/03/2017الجلسة الخاصة االولىالخامسة

الدورة غير عادية  51 -
قاعة المجلس29/03/2017االجتماع الخامسالخامسة

الدورة غير عادية  52 -
قاعة المجلس17/04/2017االجتماع السادسالخامسة

الدورة غير عادية  53 -
قاعة المجلس19/04/2017االجتماع السابعالخامسة

الدورة غير عادية  54 -
وزارة الصحة26/04/2017االجتماع الثامنالخامسة

الدورة غير عادية  55 -
مخيم جباليا15/04/2017االجتماع التاسعالخامسة

الدورة غير عادية  56 -
قاعة المجلس01/06/2017االجتماع العاشرالخامسة

الدورة غير عادية  57 -
قاعة المجلس07/06/2017االجتماع الحادي عشرالخامسة

الدورة غير عادية  58 -
قاعة المجلس05/07/2017االجتماع الثاني عشرالخامسة

الدورة غير عادية  59 -
قاعة المجلس19/07/2017االجتماع الثالث عشرالخامسة

الدورة غير عادية  60 -
قاعة المجلس27/07/2017االجتماع الرابع عشرالخامسة

الدورة غير عادية  61 -
قاعة المجلس09/08/2017االجتماع الخامس عشرالخامسة

الدورة غير عادية  62 -
قاعة المجلس13/09/2017االجتماع السادس عشرالخامسة
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مكان االنعقادالتاريخاالجتماعالدورةم.

الدورة غير عادية  63 -
قاعة المجلس34/10/2017االجتماع السابع عشرالخامسة

الدورة غير عادية  64 -
قاعة المجلس01/11/2017االجتماع الثامن عشرالخامسة

الدورة غير عادية  65 -
قاعة المجلس19/11/2017االجتماع التاسع عشرالخامسة

الدورة غير عادية  66 -
قاعة المجلس07/12/2017االجتماع العشرونالخامسة

الدورة غير عادية  67 -
قاعة المجلس17/01/2018االجتماع الواحد والعشرونالخامسة

الدورة غير عادية  68 -
قاعة المجلس31/01/2018االجتماع الثاني والعشرونالخامسة

الدورة غير عادية  69 -
قاعة المجلس21/02/2018االجتماع الثالث والعشرونالخامسة
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القوانين
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ثانيًا: القوانين
أصــدر المجلــس التشــريعي خــال الفتــرة مــارس 2014م -مــارس 2018م   
 تناولــت تنظيــم العديــد مــن الشــئون الحقوقيــة والسياســية 

ً
ســتة عشــر قانونــا

ــق المصلحــة  ــي ســاهمت فــي تحقي ــة الت ــة واالجتماعي ــة واالقتصادي والمالي
النحــو  الرشــيد فــي فلســطين وكانــت علــى  الحكــم  للبــاد وتعزيــز  العليــا 

ــي: التال

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون التجارة رقم )2( 1-

لسنة 2014
بالقراءة الثانية مجلس الوزراء

2014/4/2
نشر في العدد 

91
نبذة عن القانون

       يتكــون القانــون مــن )845( مــادة، ويهــدف إلــى تنظيــم ميــدان التجــارة؛ باعتبــاره 
مــن أهــم المياديــن الحياتيــة الحيويــة فــي ثــوب عصــري يُحاكــي التشــريعات الحديثة، 
ــم  ــن تنظي ــًا ع ــا؛ فض ــة وضوابطه ــال التجاري ــة األعم ــر، وماهي ــة التاج ــدد صف ويح
االلتزامــات والعقــود التجاريــة، الوكالــة التجاريــة، االســم التجــاري، الدفاتــر التجاريــة، 
الســجل التجــاري، ســوق األوراق الماليــة، البيــع التجــاري، والرهــن التجــاري، وكل مــا 

يتعلــق بــاألوراق التجاريــة؛ مثــل الكمبيالــة والشــيك.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون رقم )3( لسنة 2-

2014 بتعديل قانون 
إيجار العقارات رقم )5( 

لسنة 2013

اللجنة 
القانونية

بالقراءة الثانية  
2014/4/3

نشر في العدد 
91 من الوقائع

نبذة عن القانون
ــجيل  ــكالية تس ــة إش ــدف لمعالج ــواد، ويه ــاث م ــن ث ــدل م ــون المع ــون القان        يتك
ــجيل  ــن بالتس ــد الطرفي ــة أح ــة رغب ــي حال ــة ف ــات المحلي ــدى الهيئ ــار ل ــود اإليج عق
وامتنــاع الطــرف اآلخــر، فتدخــل المشــرع العتمــاد )التســجيل الحكمــي( لعقــد اإليجــار 
بعــد مــرور ثاثيــن يومــًا مــن إرســال إخطــار مــن البلديــة إلــى الطــرف األخــر، فــإذا لــم 
يقــم بالتوقيــع خــال ثاثيــن يومــًا مــن تاريــخ إخطــاره يعتبــر عقــد االيجــار المذكــور 

مســجًا بحكــم القانــون.
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النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون رقم )4( لسنة 3-

2014 معدل لقانون 
قانون مزاولة مهنة 

تدقيق الحسابات رقم 
)9( لسنة 2014

اللجنة 
القانونية

بالقراءة الثانية  
2014/4/3

نشر في العدد 
91 من الوقائع

نبذة عن القانون
ــة مدققــي  ــى تعديــل صفــة جمعي ــون مــن خمــس مــواد، ويهــدف إل        يتكــون القان
الحســابات القانونييــن الفلســطينيين إلــى نقابة المحاســبين والمدققين الفلســطينيين، 
وذلــك انســجاما مــع قانــون النقابــات رقــم )2( لســنة 2013م الــذي حــوّل الجمعيــات 
ــة  ــة مهن ــون مزاول ــكام قان ــق أح ــواد لتوفي ــي الم ــاءت باق ــات، وج ــى نقاب ــة إل المهني

تدقيــق الحســابات رقــم )9( لســنة 2014 مــع قانــون النقابــات المذكــور أعــاه.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون رقم )5( لسنة 4-

2014 معدل لقانون 
العقوبات رقم )74( لسنة 

1936م

اللجنة 
القانونية

بالقراءة الثانية  
2014/4/3م

نشر في العدد 
91 من الوقائع

نبذة عن القانون
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       يتكــون القانــون مــن أربــع مــواد، ويهــدف إلــى إجــراء تعديــات لبعــض مــواد قانــون 
العقوبــات، تتمثــل فــي المــادة )301( المتعلقــة بالنصــب باتجــاه تشــديد عقوبــة المــدان 
بجرائــم النصــب وتغليظهــا، كمــا شــدّد القانــون مــن عقوبــة جريمة الســحر والشــعوذة، 
ووســع مــن دائــرة التجريــم مــن خــال اســتيعاب ممارســات أفرزهــا الواقــع، وقــد فــرض 
ــع الســفر للخــارج لمــدة مســاوية لمــدة  ــال من ــًة رادعــة؛ مث ــاتٍ تكميلي ــون عقوب القان
العقوبــة المقيــدة للحريــة المحكــوم بهــا، وإبعــاد األجنبــي وعــدم الســماح لــه بالعــودة 

إلــى البــاد، وحظــر التــردد للمجــرم المــدان علــى أماكــنَ أو محــال معينــة.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون رقم )2( لسنـة 5-

2015م بتعديل بعض 
أحكام قانون األراضي 
العمومية رقم 6 لسنة 

1942

اللجنة 
القانونية

بالقراءة الثانية 
2015/03/10م

نشر في العدد 
92 من الوقائع

نبذة عن القانون
ــي  ــلطة األراض ــس س ــح رئي ــى من ــدف إل ــواد، ويه ــع م ــن أرب ــون م ــون القان        يتك
صاحيــة التوقيــع علــى القــرارات الخاصــة بالتصــرف باألراضــي الحكوميــة اســتنادا إلى 
معاييــرَ ومحــدداتٍ وضوابــَط تحددهــا اللجنــة العليــا لألراضــي الحكوميــة المشــكلة 

بموجــب هــذا القانــون المعــدل.

       حيــُث يســاهم إقــرار القانــون المعــدل فــي حــل إشــكاليات عديــدة؛ مثــل تســوية 
العديــد مــن الملفــات العالقــة لــدى ســلطة األراضــي المتعلقــة بالتســجيل والتســوية، 
وغيرهــا مــن المعامــات المعطلــة، كمــا أن التعديــل المقتــرح قــد ســاهم فــي التخفيف 

عــن المواطنيــن وخدمــة المصلحــة العامــة.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون تنظيم الرسوم 6-

العامة رقم )1( لسنة 
2016م.

اللجنة 
القانونية+ 

لجنة الموازنة

بالقراءة الثانية 
2015/12/23م

نشر في العدد 93 
من الوقائع

نبذة عن القانون
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       يتكــون القانــون مــن )11( مــادة، ويهــدف إلــى منــح مجلــس الــوزراء ســلطة تحديــد 
قيمــة الرســوم بنــاًء علــى اقتــراح مــن الــوزرات والمؤسســات العامــة؛ باعتبــار أن 
الحكومــة هــي األكثــر احتــكاكًا بالجمهــور واألقــدر علــى تقديــر احتياجــات المواطنيــن 
والرســوم المقــررة مقابــل توفيــر هــذه االحتياجــات، وحيــُث إن الكثيــر مــن الخدمــات 
التــي تُقدمهــا الحكومــة للجمهــور تتطلــب تحصيــل رســوٍم جديــدة، أو تعديــل رســوم 
قديمــة، وهــذا األمــر يســتدعي تقــدُّم الــوزارة ذات العاقــة بمقتــرح مشــروع قانــون 
بشــأن هــذه الرســوم إلــى مجلــس الــوزراء، وهــذا األخيــر يُعــده فــي شــكل مشــروع 
ــقة  ــى مش ــراءات عل ــذه اإلج ــوي ه ــُث تنط ــريعي؛ حي ــس التش ــه للمجل ــون إلحالت قان
واســتهاك للوقــت، الســيما وأن طبيعــة الرســوم غيــر مســتقرة، وقــد تكــون متدنيــة، 
ــون األساســي  ــادة )88( مــن القان ــك أدت اإلجــراءات المعقــدة المشــترطة فــي الم لذل
ــا  ــاء منه ــا أو اإلعف ــوم أو تعديله ــرض رس ــة لف ــات حكومي ــوء إدارات ومؤسس ــى لج إل
دون الرجــوع إلــى الســلطة التشــريعية؛ لتدنــي قيمــة الرســوم المفروضــة، أو لتجنــب 
الخــوض فــي إجــراءات معقــدة لــدى المجلــس التشــريعي، وبالتالــي يهــدف هــذا 

ــد الرســوم. ــات تحدي ــى تفويــض المشــرع للحكومــة بصاحي ــون إل القان

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون السجل العدلي 7-

الوطني رقم )2( لسنة 
2016م

القراءة الثانية اللجنة القانونية
2016/01/13

نشر في العدد 93 
من الوقائع

نبذة عن القانون
ــم إصــدار )شــهادة الســجل  ــى تنظي ــون مــن )17( مــادة، ويهــدف إل        يتكــون القان
العدلــي( التــي تُمنــح لألشــخاص الطبيعييــن، وتُفيــد بأنهــم غيــر محكوميــن بجنايــة 
ــقاط  ــر أو إس ــاس أو الحَجْ ــل اإلف ــم؛ مث ــة لديه ــدش الثق ــكام تخ ــة أح ــة أو أي أو جنح
األهليــة، حيــُث تُعــدُّ الشــهادة أحــدَ المســتندات المشــترطة إلبرازهــا عنــد التعييــن 
فــي الوظائــف العامــة والخاصــة، وشــرطًا إلنجــاز العديــد مــن المعامــات، كمــا يســاهم 
ــددًا  ــًا مش ــر ظرف ــي تعتب ــم، والت ــكاب الجرائ ــوْدِ الرت ــة العَ ــط حال ــي ضب ــون ف القان
ــم  ــة، ث ــُث يُحاكــم المجــرم بعقوب ــي؛ حي ــى الجان ــة عل ــظ العقوب ــا تغلي ــب عليه يترت
يعــود ذات المجــرم الرتــكاب جــرم آخــر، وحيــُث إنــه ال تتوفــر لــدى المحكمــة ســجات 
أو قاعــدة بيانــات إلكترونيــة تبيــن حالــة المتهــم الجنائيــة، وتعــداد الســوابق الجنائيــة 
ــظ  ــم، وتغلي ــدار الحك ــل إص ــا قب ــوع إليه ــي الرج ــى القاض ــهل عل ــُث تس ــه، بحي لدي

العقوبــة عنــد تحقــق العــود والتكــرار.
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النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون الفصل في 8-

المنازعات اإلدارية رقم 
)3( لسنة 2016 م.

القراءة الثانية اللجنة القانونية
2016/03/02م

نشر في العدد 93 
من الوقائع

نبذة عن القانون
       يتكــون القانــون مــن )30( مــادة، ويهــدف إلــى تنظيــم القضــاء اإلداري فــي 
فلســطين، حيــُث أســدل القانــون الســتار عــن حقبــة زمنيــة ناهــزت )94( عامــًا ظلــت 
تُنظــر المنازعــات اإلداريــة فــي فلســطين علــى درجــة واحــدة متمثلــة فــي )محكمــة 
ــة المطلقــة دون اســتئناف علــى الرغــم ممــا  ــع أحكامهــا بالحُجي ــا(، تتمت العــدل العلي
قــد يعتــور العديــد مــن هــذه األحــكام مــن أخطــاء تتســبب للمحكــوم ضــدَّه بإجحــاف 

ــديدين. ــم ش وظل

       وبالتالــي تدخَّــل المشــرع العتمــاد نظــر المنازعــات اإلداريــة علــى درجتيــن 
)المحكمــة اإلداريــة، ومحكمــة العــدل العليــا( مــن خــال إنشــاء محكمــة إداريــة جديــدة، 
تتألــف مــن قضــاة منتدبيــن مــن محاكــم االســتئناف؛ بحيــُث تُســتأنف أحكامهــا أمــام 
محكمــة العــدل العليــا، وتكــون أحــكام هــذه األخيــرة باتــة، وتــمّ اســتيعاب مُنازعــات 
ضمــن  المُجحفــة  اإلداريــة  القــرارات  عــن  التعويــض  وطلبــات  اإلداريــة  العقــود 

ــة. ــة اإلداري ــاص المحكم اختص

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون اللجنة اإلدارية 9-

الحكومية رقم )4( لسنة 
2016م

القراءة الثانية اللجنة القانونية
2016/06/21م

نشر في العدد 94 
من الوقائع

نبذة عن القانون
       يتكــون القانــون مــن )10( مــواد، ويهــدف إلــى إنشــاء لجنــة مؤقتــة تُســمى 
ل  ــكَّ ــطين، تُش ــي فلس ــة ف ــات الجنوبي ــة( إلدارة المحافظ ــة الحكومي ــة اإلداري )اللجن
اللجنــة مــن رئيــس وعضويــة بعــض الــوكاء والــوكاء المســاعدين للدوائــر الحكوميــة 
فــي المحافظــات الجنوبيــة، وتهــدف إلــى ســدِّ الفــراغ الــذي أحدثــه تنكــر مــا يســمى 
بحكومــة الوفــاق لقطــاع غــزة واحتياجاتــه، وتمنــع مجلــس الــوزراء عــن مباشــرة مهامه 

الفعليــة، ممــا أفــرز حالــة )فــراغ تنفيــذي( فــي المرافــق اإلداريــة كافــة.

ــس  ــن المجل ــة م ــدة الثق ــة جدي ــة حكوم ــل أي ــن ني ــة لحي ــة مؤقت ــر اللجن        وتعتب
التشــريعي وفــق األصــول. 
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النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون الصلح الجزائي 10-

رقم )5( لسنة 2016.
القراءة الثانية اللجنة القانونية 

2016/11/30م
نشر في العدد 95 

من الوقائع

نبذة عن القانون
       يتكــون القانــون مــن )6( مــواد، ويهــدف إلــى توســيع نطــاق الجرائــم التــي يشــملها 
التصالــح فــي المخالفــات والجنــح، وكذلــك إتاحــة الصلــح بيــن المتهــم والمجنــي عليــه 
أو وكيلــه الخــاص، أو ورثتــه أو وكيلهــم الخــاص فــي الجرائــم كافــة؛ مــا لــم تكــن مــن 
الجرائــم التــي ال يجــوز فيهــا الصلــح قانونــًا أو شــرعًا ، ويســاهم القانــون فــي الحــدِّ 
مــن تكــدس القضايــا والشــكاوى لــدى النيابــة العامــة والقضــاء والحــد مــن الخافــات 
بيــن العائــات؛ بســبب تــرك القضــاء يبــت فــي قضايــا تُعتبــر غيــرَ خطيــرة كقضايــا 
المشــاجرات بيــن األصــول والفــروع، وبيــن األقــارب والجيــران، ممــا ســاهم فــي زيــادة 
ــذه  ــن ه ــدِّ م ــي الح ــون ف ــاهم القان ــل يس ــذا التعدي ــًا له ــي، ووفق ــان المجتمع االحتق

الســلبيات وتقليلهــا قــدر اإلمــكان.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون رقم )3( لسنة 11-

2017 المعدل لقانون 
اللجنة اإلدارية الحكومية 

رقم )4( لسنة 2016م

القراءة الثانية اللجنة القانونية
2017/03/14م

نشر في العدد 96 
من الوقائع

نبذة عن القانون
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       يتكــون القانــون مــن )11( مــادة، ويهــدف إلــى إدخــال تعديــات علــى قانــون اللجنــة 
اإلداريــة الحكوميــة؛ الســتدراك بعــض اإلشــكاليات التــي أفرزتهــا الممارســة العمليــة 
ــق  ــة وف ــات اللجن ــيع صاحي ــكيل اإلداري، وتوس ــط التش ــة، وضب ــق الحكومي ــي المراف ف

ــام. ــق الع ــير المرف ــتمرارية س ــرورة اس ــتجدات، وض المس

كمــا حافــظ التعديــل علــى صفــة التأقيــت للجنــة إلــى حيــن نيــل أيــة حكومــة جديــدة 
الثقــة مــن المجلــس التشــريعي وفــق األصــول.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم

قانون رقم )2( لسنة 12-
2017م بتعديل بعض 

مواد قانون حماية 
المستهلك رقم )21( 

لسنة 2005م

اللجنة 
االقتصادية

القراءة الثانية 
2017/3/29م

نشر في العدد 96 
من الوقائع

نبذة عن القانون
       يتكــون القانــون مــن )8( مــواد، ويهــدف إلــى تعديــل بعــض النصــوص الســارية 
فــي قانــون حمايــة المســتهلك التــي تُعيــق حمايــة المســتهلك، ولــم تعــد تتــاءم مــع 
الظــروف والمســتجدات التــي أفرزهــا الحصــار علــى قطــاع غــزة، حيــُث يعمــد بعــض 
التجــار إلــى التاعــب بالســلع والمنتجــات خافــًا للمواصفــات الفنيــة، وهــو مــا تســبب 
بتفشــي العديــد مــن األمــراض واألضــرار للمســتهلكين، حيــُث منــح التعديــل الوزيــر 
المختــصَّ فــي مجــال وزارتــه صاحيــاتِ اتخــاذ إجــراءات احترازيــة ضــد منتــج معيــن 
ــاد  ــر االقتص ــح وزي ــج، ومن ــذا المنت ــي ه ــورة ف ــرات خط ــات أو مؤش ــدت عام ــا ب كلم
صاحيــاتِ اتخــاذ إجــراءات تحفظيــة احترازيــة بحــق المحــات التجاريــة التــي يثبــت 
مخالفتهــا ألحــكام القانــون وممارســة الغــش، وذلــك بإغــاق المحــل التجــاري أو 

المنشــأة لمــدة ال تتجــاوز ثاثيــن يومــًا.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون رقم )4( لسنة 2017 13-

بشأن تعديل بعض أحكام 
قانون تمليك الطبقات 

والشقق والمحات رقم )1( 
للعام 1996م.

القراءة الثانية  اللجنة القانونية
2017/04/19م.

نشر في العدد 
96 من الوقائع
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نبذة عن القانون
       يتكــون القانــون مــن )9( مــواد، ويهــدف إلــى حــلِّ إشــكالية مزمنــة، تتعلــق بعــدم 
االنســجام فــي التســجيل بيــن الشــقة فــي البنايــة وبيــن األرض المقــام عليهــا البنايــة، 
وهــو مــا تســبَّب فــي إشــكاليات قانونيــة وتوثيقيــة، وفتــح مجــااًل للنصــب واالحتيــال، 
حيــُث أتــاح التعديــل لــذوي المصلحــة بتقديــم طلبــات إلــى ســلطة األراضــي لتســجيل 
بناياتهــم وشــققهم؛ باعتبــار أن األرض المُقــام عليهــا البنايــة، ســواء كانــت حاصلــة 
علــى رخصــة أو تطبيــق نظــام مــن الجهــة المختصــة؛ مُفــرزًة بقــوة القانــون؛ وبنــاًء 
ــرة  ــدى دائ ــون ل ــوة القان ــا بق ــم مالكيه ــقة باس ــة أو الش ــجل البناي ــراز تُس ــى اإلف عل
تســجيل األراضــي فــي إطــار إجــراءاتٍ تتيــح للغيــر عــدمَ االنتقــاص مــن حقوقهــم، 
وذلــك مقابــل رســوم إفــراز مســاحي ورســوم تســجيل، وقــد كفــل التعديــل لــكلِّ مــن 

لــه اعتــراض الحــقَّ فــي التقــدم باعتراضــه للجــان مختصــة.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون رقم )5( لسنة 14-

2017 بشأن حظر التعدي 
على األراضي والعقارات 

العامة للدولة واألشخاص 
االعتبارية العامة.

القراءة الثانية اللجنة القانونية
2017/4/19م

نشر في العدد 
96 من الوقائع

نبذة عن القانون
       يتكــون القانــون مــن )10( مــواد، ويهــدف إلــى تعزيــز الحمايــة القانونيــة لألمــاك 
العموميــة، وتحصينهــا مــن التعديــات، والتاعــب بهــا التــي تصاعــدت فــي ظــل قِــدم 
وترهــل اإلطــار القانونــي الناظــم لألمــاك العموميــة المتمثــل فــي القانــون رقــم )5( 
ــًا علــى حيــازة الملــك  لســنة 1960، وأكــد القانــون علــى عــدم ســريان التقــادم نهائي
العمومــي مهمــا طــال الزمــن، وتبنــى عقوبــات صارمــة رادعــة، واعتبــر التعــدي علــى 

أمــاك الدولــة جنايــة عقوبتهــا الســجن والغرامــة وإعــادة الحــال الســابق.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قانون رقم )6( لسنة 15-

2017 المعدل لقانون 
الشركات التجارية رقم 

)7( لسنة 2012م

اللجنة 
االقتصادية

القراءة الثانية 
2017/7/19م

نشر في العدد 
97 من الوقائع

نبذة عن القانون
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       يتكــون القانــون مــن )3( مــواد، ويهــدف إلــى تنظيم إنشــاء الشــركات غيــر الربحية، 
حيــُث إنــه بصــدور قانــون الشــركات التجاريــة رقــم )7( لســنة 2012 الــذي حــلَّ محــلَّ 
ــر  ــركات غي ــد للش ــم يع ــزة ل ــاع غ ــي قط ــاري ف ــنة 1929م الس ــركات لس ــون الش قان
الربحيــة أيــة صفــة قانونيــة، حيــُث أغفــل قانــون الشــركات الجديــد تنظيمهــا، وبــات 
علــى الشــركات القائمــة بتاريــخ نفــاذ هــذا القانــون توفيــق أوضاعهــا، والحقــًا تدخــل 
المشــرع إلعــادة تنظيــم هــذا النــوع مــن الشــركات نــزواًل عنــد مناشــدات العديــد مــن 

الشــرائح االقتصاديــة فــي المجتمــع.

النشر في الوقائعمرحلة اإلقرارجهة التقديماســــــم القانونم
قــانون تحصين القدس 16-

العاصمة األبدية 
لفلسطين رقم )7( لسنة 

2018م

اللجنة 
القانونية+ 

لجنة القدس 
واألقصى

القراءة الثانية 
 2018/2/21

نشر في العدد 
 97

نبذة عن القانون
       يتكــون القانــون مــن )5( مــواد، ويهــدف لتعزيــز الحماية القانونيــة للقدس كعاصمة 
أبديــة للشــعب الفلســطيني، وإبطــال كلَّ تشــريع أو قــرار أو اتفــاق أو تصــرف ينتقــص 
مــن الحــق والوجــود الفلســطيني فــي القــدس أو أي جــزٍء منهــا، أو يخالــف أحــكام هــذا 
ــي أو  ــز القانون ــر المرك ــدم تأث ــى ع ــد عل ــة، والتأكي ــريع ذي عاق ــون، أو أي تش القان
الواقعــي للقــدس بأيــة قــرارات أو تصرفــات تصــدر عــن أي جهــة فلســطينية أو غيــر 

فلســطينية.
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تقارير اللجان
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ثالثًا: تقارير اللجان
ــم مناقشــتها فــي المجلــس التشــريعي مــن  ــر التــي ت ــغ عــدد التقاري بل  
، تناولــت 

ً
مــارس 2014م حتــى مــارس 2018م ثاثــة وخمســين )53( تقريــرا

العديــد مــن الموضوعــات المطروحــة علــى لجــان المجلــس المختلفــة، وهــي 
ــي: ــى النحــو التال عل

ــة  1- ــأن حرك ــتعجلة بش ــور المس ــة األم ــم محكم ــول حك ــة ح ــة القانوني ــر اللجن تقري
بتاريــخ  والســبعين  الســادس  االجتمــاع  فــي  )حمــاس(.  االســامية  المقاومــة 
2014/3/12م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1386/ غ.ع1/4(.

ــال  2- ــجون االحت ــي س ــري ف ــول األس ــة ح ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن تقري
ــدر  ــد ص ــخ 2014/4/18م، وق ــبعين بتاري ــن والس ــاع الثام ــي االجتم ــرائيلي ف اإلس

ــم )1390/ غ.ع1/4(. ــك برق ــول ذل ــس ح ــن المجل ــرار م ق

ــي  3- ــطين ف ــة فلس ــتين لنكب ــة والس ــرى السادس ــي الذك ــن ف ــة الاجئي ــر لجن تقري
االجتمــاع التاســع والســبعين بتاريــخ 2014/5/14م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس 

ــم )1391/ غ.ع1/4(. ــك برق ــول ذل ح

تقريــر اللجنــة االقتصاديــة حــول الحصــار وآثــاره الكارثيــة علــى قطــاع غــزة. فــي  4-
ــول  ــس ح ــن المجل ــرار م ــدر ق ــد ص ــخ 2015/1/14م، وق ــن بتاري ــاع الثماني االجتم

ذلــك برقــم )1402/ غ.ع1/4(.

تقريــر اللجنــة السياســية حــول مشــروع الســيد محمــود عبــاس إلصــدار قــرار إنهــاء  5-
االحتــال مــن مجلــس األمن فــي االجتماع الواحــد والثمانيــن بتاريــخ 2015/1/28م، 

وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1403/ غ.ع1/4(.

ــة  6- ــة العام ــون الموازن ــروع قان ــول مش ــة ح ــئون المالي ــة والش ــة الموازن ــر لجن تقري
للســنة الماليــة 2015م فــي االجتمــاع الثانــي والثمانيــن بتاريــخ 2015/2/11م، وقــد 

صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1404/ غ.ع1/4(.

تقريــر لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة حــول الوضــع الصحــي فــي قطــاع  7-
غــزة فــي االجتمــاع الثالــث والثمانيــن بتاريــخ 2015/2/25م، وقــد صــدر قــرار مــن 

ــم )1405/ غ.ع1/4(. ــك برق ــول ذل ــس ح المجل
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تقريــر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول مشــاكل بلديــات محافظــات  8-
قطــاع غــزة واحتياجاتهــا فــي االجتمــاع الســادس والثمانيــن بتاريــخ 2015/3/18م، 

وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1410/ غ.ع1/4(.

تقريــر لجنــــة التربيــة والقضايــا االجتماعية حــــــول أوضـــــــاع األســرى في ســجون  9-
ــن  ــابع والثماني ــاع الس ــي االجتم ــيين ف ــن السياس ــي والمعتقلي ــال الصهيون االحت
بتاريــخ 2015/4/15م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1411/ 

غ.ع1/4(.

 تقريــر لجنــــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة حــــــول واقــع العمــال فــي فلســطين  10-
فــي االجتمــاع الثامــن والثمانيــن بتاريــخ 2015/4/29م، وقــد صــدر قــرار مــن 

المجلــس حــول ذلــك برقــم )1412/ غ.ع1/4(.

ــاع  11- ــي االجتم ــة ف ــتين للنكب ــابعة والس ــري الس ــول الذك ــن ح ــة الاجئي ــر لجنــ تقري
التاســع والثمانيــن بتاريــخ 2015/5/13م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك 

ــم )1413/ غ.ع1/4(. برق

 تقريــر لجنــــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة حــول موازنــة الســلطة  12-
ــاع  ــي االجتم ــزة ف ــاع غ ــى قط ــار عل ــس للحص ــنة 2014م، تكري ــطينية لس الفلس
التســعين بتاريــخ 2015/6/3م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم 

غ.ع1/4(.  /1414(

ــي  13- ــال الصهيون ــن لاحت ــة واألربعي ــرى الثامن ــول الذك ــدس ح ــة الق ــر لجنــ  تقري
لشــرقي القــدس والمســجد األقصــى فــي االجتمــاع الواحــد والتســعين بتاريــخ 
2015/6/10م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1415/ غ.ع1/4(.

ــاز  14- ــن الغ ــب ع ــاز التنقي ــح امتي ــول من ــة ح ــة واالقتصادي ــن القانوني ــر اللجنتي  تقري
الطبيعــي فــي ســواحل قطــاع غــزة فــي االجتمــاع الثانــي والتســعين بتاريــخ 
2015/6/24م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1416/ غ.ع1/4(.

 تقريــر لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة حــول جريمــة االعتقــال  15-
السياســي علــى خلفيــة مقاومــة االحتــال فــي الضفــة الفلســطينية فــي االجتمــاع 
الثالــث والتســعين بتاريــخ 2015/7/29م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك 

ــم )1418/ غ.ع1/4(. برق

ــة  16- ــة واللجن ــات العام ــان والحري ــوق اإلنس ــة وحق ــة الرقاب ــترك للجن ــر المش  التقري
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االقتصاديــة حــول أزمــة الكهربــاء فــي قطــاع غــزة فــي االجتمــاع الرابــع والتســعين 
بتاريــخ 2015/8/20م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1419/ 

غ.ع1/4(.

ــة  17- ــية الراهن ــاع السياس ــدس واألوض ــة الق ــول انتفاض ــية ح ــة السياس ــر اللجن تقري
فــي االجتمــاع الســادس والتســعين بتاريــخ 2015/10/14م، وقــد صــدر قــرار مــن 

ــم )1421/ غ.ع1/4(. ــك برق ــول ذل ــس ح المجل

التقريــر المشــترك للجنــة القانونيــة ولجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول  18-
ــزة  ــاع غ ــع قط ــدودي م ــريط الح ــراق الش ــة بإغ ــلطات المصري ــام الس ــات قي تداعي
بميــاه البحــر فــي االجتمــاع الســابع والتســعين بتاريــخ 2015/10/28م، وقــد صــدر 

قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1422/ غ.ع1/4(.

تقريــر اللجــان القانونيــة واالقتصاديــة والموازنــة والشــئون الماليــة حــول مشــروع  19-
التاســع  االجتمــاع  فــي  اإلســكان  مشــاريع  لصالــح  حكوميــة  أراٍض  تخصيــص 
ــك  ــول ذل ــس ح ــن المجل ــرار م ــدر ق ــد ص ــخ 2015/11/25م، وق ــعين بتاري والتس

غ.ع1/4(.  /1425( برقــم 

 تقريــر اللجــان القانونيــة واالقتصاديــة والموازنــة والشــئون الماليــة حــول مشــروع  20-
تخصيــص أراضــي حكوميــة لصالــح مشــاريع اإلســكان فــي االجتمــاع المائــة بتاريــخ 
2015/11/29م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1426/ غ.ع1/4(.

 تقريــر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول أزمــة معبــر رفــح فــي  21-
ــخ 2015/12/23م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس  ــن بتاري االجتمــاع المائــة واثني

حــول ذلــك برقــم )1430/ غ.ع1/4(.

ــة  22- ــة فــي مدين ــم الحــرب الصهيوني ــاكات وجرائ ــة القــدس حــول االنته ــر لجن  تقري
القــدس وضواحيهــا عــام 2015م في االجتماع المائــة وثاثة بتاريــخ 2016/1/13م، 

وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1432/ غ.ع1/4(.

 تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول انتهــاك الحصانــة البرلمانيــة للنائــب/ نجــاة أبــو بكــر  23-
فــي االجتمــاع المائــة وأربعــة بتاريــخ 2016/2/28م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس 

حــول ذلــك برقــم )1434/ غ.ع1/4(.

ــة حــول األســرى فــي ســجون االحتــال  24- ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن  تقري
ــخ 2016/4/17م، وقــد صــدر قــرار  ــة وســتة بتاري اإلســرائيلي فــي االجتمــاع المائ
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ــم )1436/ غ.ع1/4(. ــك برق ــول ذل ــس ح ــن المجل م

ــود  25- ــيد /محم ــن الس ــادر ع ــوم الص ــدام المرس ــأن انع ــة بش ــة القانوني ــر اللجن  تقري
عبــاس بتشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا فــي االجتمــاع المائــة وســبعة بتاريــخ 
2016/4/27م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1437/ غ.ع1/4(.

 تقريــر لجنــة الموازنــة والشــئون الماليــة حــول الخطــة الماليــة للدوائــر الحكوميــة  26-
لعــام 2016م. فــي االجتمــاع المائــة وثمانيــة 2016/5/11م، وقــد صــدر قــرار مــن 

المجلــس حــول ذلــك برقــم )1438/ غ.ع1/4(.

تقريــر لجنــة الاجئيــن حــول الذكــري الثامنــة والســتين للنكبــة فــي االجتمــاع المائة وتســعة  27-
بتاريــخ 2016/5/15م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلس حــول ذلــك برقــم )1440/ غ.ع1/4(.

ــاع  28- ــي االجتم ــدام ف ــكام اإلع ــذ أح ــل تنفي ــأن تعطي ــة بش ــة القانوني ــر اللجن  تقري
المائــة وعشــرة بتاريــخ 2016/5/25م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك 

)1441/ غ.ع1/4(. برقــم 

 تقريــر اللجنــة االقتصاديــة حــول حصــار غــزة، وفــي ذكــرى مــرور خمــس ســنوات  29-
ــخ 2016/6/1م،  ــر بتاري ــادي عش ــة والح ــاع المائ ــي االجتم ــرة ف ــزرة مرم ــى مج عل

ــك برقــم )1442/ غ.ع1/4(. وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذل

ــة القــدس واألقصــى بمناســبة الذكــرى التاســعة واألربعيــن لاحتــال  30- ــر لجن  تقري
ــة  ــاع المائ ــي االجتم ــارك ف ــى المب ــجد األقص ــدس والمس ــرقي الق ــي لش الصهيون
ــك  ــخ 2016/6/18م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذل والثانــي عشــر بتاري

برقــم )1443/ غ.ع1/4(.

ــدرات  31- ــأن المخ ــة بش ــي والقانوني ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــي الداخلي ــر لجنت  تقري
والمؤثــرات العقليــة فــي قطــاع غــزة فــي االجتمــاع المائــة والخامســة عشــر بتاريــخ 
ــك برقــم )1448/ غ.ع1/4(. ــرار مــن المجلــس حــول ذل 2016/8/10م، وقــد صــدر ق

ــراق  32- ــن إلح ــابعة واألربعي ــرى الس ــبة الذك ــى بمناس ــدس واألقص ــة الق ــر لجن  تقري
المســجد األقصــى المبــارك فــي االجتماع المائة وســتة عشــر بتاريــخ 2016/8/22م، 

وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1449/ غ.ع1/4(.

 تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول التداعيــات القانونيــة لحكــم محكمــة العــدل العليــا  33-
بــرام اهلل بشــأن إلغــاء إجــراء انتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة فــي قطــاع غــزة 
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فــي االجتمــاع المائــة وســبعة عشــر بتاريــخ 2016/10/13م، وقــد صــدر قــرار مــن 
ــك برقــم )1450/ غ.ع1/4(.  المجلــس حــول ذل

 تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول قرار المحكمــة الدســتورية المزعومة برام اهلل بشــأن  34-
منــح الرئيــس منتهــى الواليــة صاحيــة إســقاط الحصانــة عــن أي عضــو مــن أعضــاء 
ــخ 2016/11/9م،  ــة والثامــن عشــر بتاري ــاع المائ ــس التشــريعي فــي االجتم المجل

وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1451/ غ.ع1/4(.

 تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول االعتــداء علــى الحصانــة البرلمانيــة ألعضــاء  35-
المجلــس التشــريعي فــي االجتمــاع األول مــن الــدورة غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 
ــم )1459/ غ.ع1/4(. ــك برق ــس حــول ذل ــرار مــن المجل ــد صــدر ق 2016/12/21م،  وق

 تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى حــول االنتهــاكات وجرائــم الحــرب الصهيونيــة فــي  36-
مدينــة القــدس خــال عــام 2016م فــي االجتمــاع الثانــي مــن الــدورة غيــر العاديــة 
الخامســة بتاريــخ 2017/1/25م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم 

)1460/ غ.ع1/5(.

 تقريــر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بشــأن واقــع جهــاز الدفــاع المدنــي  37-
واحتياجاتــه فــي االجتمــاع الثانــي مــن الــدورة غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 
ــم )1463/ غ.ع1/5(. ــك برق ــول ذل ــس ح ــن المجل ــرار م ــدر ق ــد ص 2017/1/26م، وق

ــجون  38- ــي س ــرى ف ــاع األس ــول أوض ــة ح ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن  تقري
االحتــال الصهيونــي والمعتقليــن السياســيين فــي االجتمــاع الســادس مــن الــدورة 
غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 2017/4/17م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول 

ــم )1476/ غ.ع1/5(. ــك برق ذل

ــاع  39- ــى القط ــاره عل ــار وآث ــول الحص ــة ح ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن  تقري
بتاريــخ  الخامســة  العاديــة  غيــر  الــدورة  مــن  الثامــن  االجتمــاع  فــي  الصحــي 
2017/4/26م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1481/ غ.ع1/5(.

ــة فــي االجتمــاع  40- ــن حــول الذكــرى التاســعة والســتين للنكب ــة الاجئي ــر لجنــ  تقري
التاســع مــن الــدورة غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 2017/5/15م، وقــد صــدر قــرار 

ــك برقــم )1482/ غ.ع1/5(. مــن المجلــس حــول ذل

 تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى بمناســبة الذكــرى الخمســين لاحتــال الصهيونــي  41-
ــن  ــر م ــادي عش ــاع الح ــي االجتم ــارك ف ــى المب ــجد األقص ــدس والمس ــرقي الق لش



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار
ي

طين
س

فل
 ال

ي
يع

شر
الت

س 
جل

لم
ا

41 4041

الــدورة غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 2017/6/7م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس 
ــك برقــم )1484/ غ.ع1/5(. حــول ذل

 تقريــر لجنتــي االقتصاديــة والموازنــة بشــأن المصادقــة علــى قــرار اللجنــة اإلداريــة  42-
الحكوميــة رقــم )2017/08/2( بشــأن إعفــاء جميــع مســتلزمات الطاقــة البديلــة مــن 
الجمــارك والرســوم خــال العــام 2017م فــي االجتمــاع الحــادي عشــر مــن الــدورة 
غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 2017/6/7م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول 

ذلــك برقــم )1485/ غ.ع1/5(.

 تقريــر اللجنتيــن القانونيــة والسياســية حــول االلتزامــات القانونيــة لاحتــال تجــاه  43-
قطــاع غــزة فــي االجتمــاع الثانــي عشــر مــن الــدورة غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 

2017/7/5م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1487/ غ.ع1/5(.

 تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى حــول إقــدام العــدو الصهيونــي علــى إغــاق  44-
ــة  ــر العادي ــدورة غي ــث عشــر مــن ال ــارك فــي االجتمــاع الثال المســجد األقصــى المب
الخامســة بتاريــخ 2017/7/19م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم 

غ.ع1/5(.  /1488(

 تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى عــن العــدوان الصهيونــي المتواصــل علــى المســجد األقصــى  45-
ــة  ــة الخامس ــر العادي ــدورة غي ــن ال ــر م ــع عش ــاع الراب ــي االجتم ــدس ف ــة الق ــارك ومدين المب
بتاريــخ 2017/7/27م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1491/ غ.ع1/5(.

 تقريــر لجنتــي االقتصاديــة والموازنــة بشــأن المصادقــة علــى قــرار اللجنــة اإلداريــة  46-
ــة  ــد خدمــة مرافــق بني ــة رقــم )2017/07/3( بشــأن رســوم رخصــة تزوي الحكومي
تحتيــة لاتصــاالت فــي االجتمــاع الخامــس عشــر مــن الــدورة غيــر العاديــة الخامســة 
ــم )1492/  ــك برق ــول ذل ــس ح ــن المجل ــرار م ــدر ق ــد ص ــخ 2017/8/9م، وق بتاري

غ.ع1/5(. 

 تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول المصادقــة علــى قــرار اللجنــة اإلداريــة الحكوميــة  47-
بتعييــن قضــاة الصلــح للمحاكــم النظاميــة فــي المحافظــات الجنوبيــة فــي االجتمــاع 
الســادس عشــر مــن الــدورة غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 2017/09/13م، وقــد 

صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1494/ غ.ع1/5(.

فــي  48- الفلســطينية  األراضــي  فــي  االســتيطان  حــول  السياســية  اللجنــة  تقريــر 
االجتمــاع الســابع عشــر مــن الــدورة غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 2017/10/24م، 
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ــم )1495/ غ.ع1/5(. ــك برق ــول ذل ــس ح ــن المجل ــرار م ــدر ق ــد ص وق

تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول الذكــرى المئويــة لوعــد بلفــور المشــئوم فــي  49-
االجتمــاع الثامــن عشــر مــن الــدورة غيــر العاديــة الخامســة بتاريــخ 2017/11/01م، 

ــم )1496/ غ.ع1/5(. ــك برق ــول ذل ــس ح ــن المجل ــرار م ــدر ق ــد ص وق

تقريــر اللجنتيــن القانونيــة والرقابــة حــول المجلــس التشــريعي )الدور والمســئولية(  50-
بتاريــخ  الخامســة  العاديــة  غيــر  الــدورة  مــن  عشــر  التاســع  االجتمــاع  فــي 
ــم )1497/ غ.ع1/5(. ــك برق ــول ذل ــس ح ــن المجل ــرار م ــدر ق ــد ص 2017/11/19م، وق

تقريــر لجنــة القــدس واالقصــى حــول رفــض القــرارات األمريكيــة باالعتــراف  51-
بالقــدس عاصمــة لاحتــال الصهيونــي ونقــل الســفارة األمريكيــة إليهــا فــي 
ــخ 2017/12/07م،  ــة بتاري ــة الخامس ــر العادي ــدورة غي ــن ال ــرين م ــاع العش االجتم

وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك برقــم )1498/ غ.ع1/5(.

ــات  52- ــول سياس ــة ح ــات العام ــان والحري ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــر لجن تقري
حكومــة الحمــد هلل تجــاه قطــاع غــزة وتداعياتهــا فــي االجتمــاع الواحــد والعشــرين 
ــن  ــرار م ــدر ق ــد ص ــخ 2018/1/17م، وق ــة بتاري ــة الخامس ــر العادي ــدورة غي ــن ال م

ــم )1499/ غ.ع1/5(. ــك برق ــول ذل ــس ح المجل

ــد هلل  53- ــة الحم ــرارات حكوم ــية لق ــر السياس ــول المخاط ــية ح ــة السياس ــر اللجن تقري
علــى القضيــة الفلســطينية فــي االجتمــاع الثالــث والعشــرين مــن الــدورة غيــر 
العاديــة الخامســة بتاريــخ 2018/2/21م، وقــد صــدر قــرار مــن المجلــس حــول ذلــك 

برقــم )1502/ غ.ع1/5(.
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األسئلة



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار

ي
طين

س
فل

 ال
ي

يع
شر

الت
س 

جل
لم

ا

45 4445

رابعًا: األسئلة
األســئلة الموجهــة لــوزراء الحكومــة مــن مــارس 2014 م حتــى مــارس   

فقــط. واحــد  ســؤال  وعددهــا  2018م 

- الســؤال الموجــه مــن قبــل النائــب عبــد الرحمــن الجمــل رئيــس لجنــة التربيــة 
والقضايــا االجتماعيــة لوزيــر العمــل محمــد الرقــب حــول برنامــج )جــدارة( لتنميــة قــدرات 

ــخ 2014/3/11م. ــبعين بتاري ــادس والس ــاع الس ــي االجتم ــن ف الخريجي

ماحظــة: ترجــع قلــة األســئلة الموجهــة للــوزراء ألن فتــرة الكتــاب غطــت الحكومــة 
الحاديــة عشــرة مــن تاريــخ 2014/3/7م حتــى تاريــخ تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطنــي 
2014/6/2م، والتــي لــم تعــرض علــى المجلــس التشــريعي لنيــل الثقــة، وكذلــك غيابهــا 

عــن قطــاع غــزة.
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القرارات
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خامسًا: القرارات 
أصــدر المجلــس التشــريعي خــال األعــوام 2014–2018م مائــة وثمانيــة   
، شــملت مختلــف المجــاالت السياســية واالقتصاديــة والماليــة 

ً
عشــر )118( قــرارا

 واالجتماعيــة والحكــم المحلــي، والقضايــا التشــريعية والتنظيميــة الداخليــة.  
وقــد جــاءت معظــم هــذه القــرارات عبــر التوصيــات التــي تقدمــت بهــا   
لجــان المجلــس، وتوزعــت علــى اجتماعــات المجلــس خــال األعــوام األربعــة 

الماضيــة، وذلــك علــى النحــو المبيــن فــي الجــدول التالــي:

جدول يوضح القرارات حسب التوزيع: 

عدد القرارات نوع القرارات م
)8( ثمانية قرارات.قرارات في الشأن التنظيمي 1-
قرارات في الشأن الدستوري والمراسيم 2-

الرئاسية 
)10( عشرة قرارات.

قرارات في شأن القرارات الرئاسية 3-
بالقوانين

)2( قراران

)27( سبعة وعشرون قرارًا.قرارات في الشأن السياسي4-

)8( ثمانية قرارات قرارات في الشأن المالي واالقتصادي5-
)8( ثمانية قرارات.قرارات في الشأن الرقابي 6-

قرارات في الشأن التشريعي، وهي: 7-

المناقشة العامة.

القراءة األولى.

القراءة الثانية.

)56( ستة وخمسون قرارًا.

)23( ثاثة وعشرون قرارًا.

)17( سبعة عشر قرارا.

)16( ستة عشر قرارا.

119 قرارًاالمجموع
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أ.  قرارات في الشأن التنظيمي

قرار رقم )1401/ غ.ع1/4(  -1
ــزة  ــات غ ــاح بمحافظ ــر واإلص ــة التغيي ــاء كتل ــب أعض ــى طل ــة عل أواًل: الموافق  
التبــرع بمســتحقاتهم الماليــة عــن بــدل جلســات المجلــس واجتماعــات اللجــان ومهمــات 
الســفر والتــي بلغــت )723780( شــيكًا عــن الفتــرة الممتــدة مــن مــارس 2006م وحتــى 
ــا. ــرُّ به ــي يم ــة الت ــة المالي ــرًا لألزم ــطيني نظ ــعب الفلس ــح الش ــر 2014م لصال فبراي

ثانيًا: مخاطبة الجهات المختصة لعمل اإلجراءات الازمة حسب األصول.  

2- قرار رقم )1416/ غ.ع1/4(
  رد تقريــر اللجنتيــن القانونيــة واالقتصاديــة حــول منــح امتيــاز التنقيــب عــن 

والدراســة. البحــث  مــن  لمزيــد  غــزة  قطــاع  ســواحل  فــي  الطبيعــي  الغــاز 

3- قرار رقم )1425/ غ.ع1/4(
بنــاًء علــى نــص المــادة )64( مــن النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي، يتــم   

بحثــه. اســتيفاء  أجــل  مــن  التقريــر  رد 

4- قرار رقم )1434/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول انتهــاك الحصانــة البرلمانيــة للنائــب/   

ــات. ــع التعدي ــاع م ــر باإلجم ــو بك ــاة أب نج

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول انتهــاك الحصانــة البرلمانيــة   
ــي: ــون كالتال ــر؛ لتك ــو بك ــاة أب ــب/ نج للنائ

ــب/  ــق النائ ــراءات بح ــة اإلج ــوري لكاف ــف الف ــة بالوق ــلطة التنفيذي ــى الس ــب إل 1- الطل
ــاء  ــع أعض ــماح لجمي ــريعي، والس ــس التش ــن المجل ــار ع ــع الحص ــر، ورف ــو بك ــاة أب د. نج
ــة  ــم النيابي ــة مهامه ــس، وممارس ــات المجل ــل قاع ــاع داخ ــريعي باالجتم ــس التش المجل

دون تدخــل مــن أحــد.

2- تحميــل المســؤولية الكاملــة للســيد/ عبــاس ووزيــر داخليتــه الســيد/ رامــي الحمــد اهلل 
عــن تداعيــات مــا تــم مــن إجــراءات بحــق النائــب/ د. نجــاة أبــو بكــر، ومحاســبة كل مــن 

شــارك فــي هــذه الجريمــة بحــق نــواب المجلــس التشــريعي.

3- الطلــب إلــى مســاعد النائــب العــام لتقديــم اســتقالته؛ بســبب ما قــام به مــن مخالفات 
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قانونيــة ودســتورية وتطاولــه علــى أعضــاء المجلــس التشــريعي؛ وذلــك بإقدامــه علــى 
اســتدعاء النائــب/  د. نجــاة أبــو بكــر؛ للتحقيــق معهــا حــول قضايــا تهــم الشــأن العــام.

4- الطلــب إلــى الســيد الحمــد اهلل وجميــع أعضــاء حكومتــه بالتوقــف عــن تلــك األعمــال 
التــي تخالــف قواعــد حقــوق اإلنســان.

ــارس  ــريعي وتم ــس التش ــة المجل ــال ثق ــة تن ــة وطني ــكيل حكوم ــي تش ــراع ف 5- اإلس
ــاءلة  ــا للمس ــع أعضائه ــع جمي ــث يخض ــريعي؛ بحي ــس التش ــة المجل ــت رقاب ــا تح مهامه

ــريعي. ــس التش ــام المجل أم

ــي  ــة ف ــة العام ــا النياب ــا فيه ــة بم ــة والقضائي ــات التنفيذي ــع الجه ــن جمي ــب م 6- الطل
ــة البرلمانيــة ألعضــاء المجلــس  ــة الخاصــة بالحصان ــزام باألحــكام القانوني رام اهلل االلت
التشــريعي، وعــدم اتخــاذ أيــة إجــراءات ضــد أي مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي، إال بعــد 
تقديــم طلــب رفــع الحصانــة وفقــًا لألصــول، وفــي الحــاالت التــي نــصَّ عليهــا النظــام 

الداخلــي. 

7- تشــكيل لجنــة برلمانيــة مــن جميــع الكتــل والقوائــم البرلمانيــة للتحقيــق فــي 
كافــة المخالفــات التــي ارتكبتهــا الســلطة التنفيذيــة بحــق النائــب نجــاة أبــو بكــر ورفــع 
توصياتهــا بالخصــوص التخــاذ المقتضــى القانونــي بحــق كافــة المخالفيــن والمتجاوزيــن 

ــي للمجلــس التشــريعي. ــون األساســي والنظــام الداخل ألحــكام القان

5- قرار رقم )1455/ غ.ع1/5(
أواًل: انتهاء أعمال الجلسة المفتوحة للمجلس التشريعي.

ثانيًا: انتهاء أعمال الدورة غير العادية الرابعة. 

ثالثــًا: افتتــاح أعمــال الــدورة غيــر العاديــة الخامســة للمجلــس التشــريعي حســب 
األصــول.

6- قرار رقم )1456/ غ.ع1/5(
ــب األخ/ د. أحمــد بحــر رئيــس المجلــس التشــريعي باإلنابــة إلقــرار مشــروع  أواًل: طل

جــدول األعمــال.

ثانيًا: أحكام المادة )20( من النظام الداخلي.

ثالثًا: موافقة األخوات واإلخوة أعضاء المجلس باإلجماع.
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7- قرار رقم )1457/ غ.ع1/5(
ــرارات  ــرار ق ــة إلق ــريعي باإلناب ــس التش ــس المجل ــر رئي ــد بح ــب األخ/ د. أحم أواًل: طل

ــا. ــابقة ومحاضره ــة الس الجلس

ثانيًا: أحكام المادة )20( من النظام الداخلي.

ثالثًا: موافقة اإلخوة واألخوات أعضاء المجلس باإلجماع.

8- قرار رقم )1458/ غ.ع1/5(
اســتمرارية انعقــاد الجلســة، واعتبارهــا جلســة مفتوحــة حتــى إعــان انتهائهــا مــن 

المجلــس التشــريعي.
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ب. قرارات في الشأن الدستوري

1- قرار رقم )1434/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر اللجنــة القانونيــة بشــأن انعــدام القــرار الصــادر عــن الســيد/ محمــود 

عبــاس بتشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا باإلجماع.

ــن  ــادر ع ــرار الص ــدام الق ــأن انع ــة بش ــة القانوني ــر اللجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــى  ــاع لتكــون عل ــا باإلجم ــاس بتشــكيل المحكمــة الدســتورية العلي الســيد/ محمــود عب

ــي: الوجــه التال

1- التأكيــد علــى قــرارات المجلــس التشــريعي الســابقة بشــأن انتهــاء مــدة الواليــة 
 للســيد/ محمــود عبــاس بصفتــه رئيســًا للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، مــن تاريــخ
2009/1/9م. وأن قــرار الســيد/ محمــود عبــاس بتشــكيل المحكمــة الدســتورية الصــادر 
بتاريــخ 2016/4/3م هــو قــرار منعــدم صــادر مــن غيــر ذي صفــة، وال يرتــب أيــة آثــار قانونية 

أو دســتورية، واعتبــار كل مــا يصــدر باالســتناد إلــى هــذا القــرار منعدمــًا، وكأن لــم يكــن.

ــرار  ــات أو أض ــة تبع ــن أي ــخصية ع ــؤولية الش ــاس المس ــود عب ــيد/ محم ــل الس 2- تحمي
ــق هــذا القــرار المنعــدم. ــاء شــعبنا مــن جــراء قيامــه بتطبي تلحــق بأبن

والســفارات  الحكوميــة  والهيئــات  والــوزارات  القضائيــة  الجهــات  كل  مخاطبــة   -3
والقنصليــات والممثــات الدبلوماســية فــي الخــارج، وأعضــاء المجلــس الوطنــي وجميــع 
الفلســطينية وعمــوم  الفصائــل  لــكل  العاميــن  البرلمانيــة واألمنــاء  الكتــل  رؤســاء 
المؤسســات والشــخصيات ذات العاقــة لمطالبتهــا بعــدم التعاطــي مــع هــذا القــرار 
ــة  ــر التنفيذي ــى الدوائ ــك عل ــم ذل ــم يكــن، ومطالبتهــم بتعمي ــاره كأن ل المنعــدم واعتب

ــرار.  ــاذ الق ــر اتخ ودوائ

4- إرســال مخاطبــة شــديدة اللهجــة لألشــخاص الذيــن عينهــم الســيد/ محمــود عبــاس بموجــب 
هــذا القــرار المنعــدم وتوعيتهــم بمخاطــره، وتحميلهــم المســؤولية الشــخصية فــي حــال قيامهــم 

بتطبيــق هــذا القــرار المنعــدم، عــن أيــة أضــرار تصيــب أبنــاء شــعبنا مــن جــراء هــذا التطبيــق.

5- تشــكيل فريــق قانونــي مــن جميــع الفصائــل ومؤسســات المجتمــع المدنــي، وذلــك للقيــام 
بالتواصــل مــع الجهــات المعنيــة لضمــان عــدم القيــام بأيــة خطــوات فعليــة لتطبيــق هــذا القــرار 
المنعــدم، وتشــكيل ُلوبــي شــعبي ضاغــط لوقــف ممارســات الســيد/ محمــود عبــاس المخالفــة 

ألحــكام القانــون األساســي والقوانيــن الفلســطينية ذات الصلــة.
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2- قرار رقم )1441/ غ.ع1/4(
أواًل: قبول تقرير اللجنة القانونية بشأن تعطيل تنفيذ أحكام اإلعدام باألغلبية.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر اللجنــة القانونيــة بشــأن تعطيــل تنفيــذ أحــكام اإلعــدام 
كالتالــي:

1 -  التأكيــد علــى قــرارات المجلــس التشــريعي الســابقة بشــغور منصــب رئيس الســلطة 
الوطنية الفلســطينية منــذ 2009/1/9م.

2 - اعتبــار أحــكام اإلعــدام النهائيــة والتــي اســتنفذت طــرق الطعــن، وحــازت قــوة األمــر 
المقضــي بــه عنوانــًا للحقيقــة، ومصادقــًا عليهــا، وواجبــة النفــاذ.

ــًا  ــة؛ عم ــدام النهائي ــكام اإلع ــذ أح ــى تنفي ــراف عل ــة باإلش ــة العام ــة النياب 3 - مطالب
بأحــكام المــادة )410( مــن قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم )3( لســنة 2001م، والبنــد 
2 أعــاه بشــأن المصادقــة علــى جميــع أحــكام اإلعــدام النهائيــة الصــادرة عــن المحاكــم 

ــطينية. الفلس

3- قرار رقم )1450/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول التداعيــات القانونيــة لحكــم محكمــة العــدل 
العليــا بــرام اهلل بشــأن إلغــاء إجــراء انتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة فــي قطــاع غــزة. 

باإلجمــاع مــع التعديــات.

ــم  ــة لحك ــات القانوني ــول التداعي ــة ح ــة القانوني ــر اللجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
محكمــة العــدل العليــا بــرام اهلل بشــأن إلغــاء إجــراء انتخابــات مجالــس الهيئــات المحليــة 

فــي قطــاع غــزة لتكــون كالتالــي:

1-  تكليــف اللجــان المختصــة بدراســة دعــوة حكومــة الوحــدة الوطنيــة )الحكومــة 
الفلســطينية الحاديــة عشــرة( برئاســة الســيد/ إســماعيل هنية للعــودة لممارســة مهامها 
ــة  ــام بواجباتهــا فــي المحافظــات الجنوبي ــاب حكومــة الوفــاق، وعــدم القي فــي ظــلِّ غي
)قطــاع غــزة(، ولعــدم عرضهــا علــى المجلــس التشــريعي لنيــل الثقــة وفقــًا لاتفاقيــات 

الموقعــة بيــن الفصائــل بشــأن تشــكيل حكومــة التوافــق برئاســة الحمــد اهلل. 

والسياســية  التاريخيــة  المســؤولية  اهلل  رام  فــي  الفلســطينية  الســلطة  تحميــل   -2
واألخاقيــة عــن تداعيــات هــذا الحكــم القضائــي المســيَّس الجائــر والظالــم بحــق أبنــاء 
شــعبنا الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، ورفــع يدهــا عــن التدخــل الســافر والفاضــح فــي 
القضــاء الفلســطيني، والتوقــف الفــوري عــن إصــدار القــرارات والتصريحــات التوتيريــة 
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ــه.  ــاَل وأعوانَ ــدم إال االحت ــي ال تخ الت

3- التأكيــد علــى شــرعية القضــاء فــي قطــاع غــزة، حيــُث إن كلَّ إجــراءات تعيــن القضــاة 
ونظــام شــغل الوظائــف القانونيــة، قــد تــمَّ وفقــًا ألحــكام القانــون األساســي وتعدياتــه 
لســنة 2003م، وقانــون الســلطة القضائيــة والتشــريعات ذات العاقــة بالوظيفــة العامــة.

ــات  ــاص بانتخاب ــرف الخ ــاق الش ــى ميث ــة عل ــطينية الموقع ــل الفلس ــوة الفصائ  4- دع
مجالــس الهيئــات المحليــة إلــى اتخــاذ مواقــفَ عمليــةٍ للخــروج بموقــف وطنــي حاســم، 
يعلــن مخالفــة حركــة فتــح لميثــاق الشــرف، والتحذيــر مــن مغبــة هــذا الســلوك المعطــل 
لجهــود المصالحــة الوطنيــة، والــذي يؤسَّــس لحرمــان قطــاع غــزة، وفصلــه عــن باقــي 

الوطــن، وإلــزام حركــة فتــح باإلجمــاع الوطنــي.

5- دعــوة لجنــة االنتخابــات المركزيــة إلــى التــزام الحياديــة، والتمســك بعــدم قانونيــة 
الحكــم القضائــي الجائــر؛ بســبب المخالفــة الشــكلية والموضوعيــة لقبــول النظــر فــي 
الدعــوى بعــد فــوات اآلجــال القانونيــة، األمــر الــذي يجعــل اللجنــة فــي حِــلٍّ مــن االلتــزام 

بهــذا الحكــم القضائــي الباطــل.

ــطينية  ــي الفلس ــي األراض ــة ف ــز الحقوقي ــان والمراك ــوق اإلنس ــات حق ــوة مؤسس 6- دع
التخــاذ اإلجــراءات القانونيــة لــدى الجهــات المختصــة لحمــل ســلطة رام اهلل علــى 
االلتــزام بمبــدأ ســيادة القانــون، وتنفيــذ أحــكام القانــون األساســي، وقانــون االنتخابــات، 
واالتفاقيــات ومواثيــق الشــرف الموقعــة مــن قبل جميــع الفصائــل واألحزاب الفلســطينية 

المشــاركة فــي االنتخابــات.

7- نؤكــد علــى حــقِّ المؤسســات والشــخصيات واألحــزاب والفصائــل المتضــررة مــن قــرار 
ــرام اهلل أن ترفــع دعــاوى ضــدَّ كلِّ مــن شــارك أو ســاهم فــي  ــا ب محكمــة العــدل العلي
ــادة )30(  ــًا بأحــكام الم ــك عم ــة بالتعويــض وذل إصــدار هــذا الحكــم الباطــل والمطالب
ــى  ــب عل ــه: »يترت ــى أن ــت عل ــي نص ــطيني الت ــي الفلس ــون األساس ــن القان ــرة 3 م الفق
الخطــأ القضائــي تعويــض مــن الســلطة الوطنيــة يحــدد القانــون شــروطه وكيفياتــه«.

ــأى بنفســها عــن تســييس  ــأن تن ــة ب ــة الغربي ــة فــي الضف  8- دعــوة الســلطة القضائي
ــدم  ــات تخ ــة توجه ــر بأي ــرار أو التأث ــب االنج ــة، وتجن ــدة والنزاه ــزام الحي ــا، والت أحكامه
أجنــدة سياســية احترامــًا لمبــدأ اســتقال القضــاء الــذي نــص عليــه القانــون األساســي 

ــة. ــراف الدولي ــق واألع ــة، وكل المواثي ــلطة القضائي ــون الس وقان

ــة  ــاة ونياب ــن قض ــل م ــي الباط ــم القضائ ــذا الحك ــي ه ــاركين ف ــع المش ــة جمي 9- إحال
عامــة وغيرهــم للجهــات المختصــة التخــاذ المقتضــى القانونــي بحقهــم تمهيــدًا لتطهيــر 
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القضــاء الفلســطيني مــن هــذه العناصــر الفاســدة والمفســدة.

10 - اْلتزامــًا بأحــكام القانــون األساســي الفلســطيني، والنظــام الداخلــي للمجلــس 
ــش  ــة تناق ــة طارئ ــد جلس ــريعي لعق ــس التش ــاء المجل ــع أعض ــو جمي ــريعي، ندع التش
ــات النظــام  ــكل مكون ــى إعــادة الشــرعية ل ــة السياســية الفلســطينية، والعمــل عل الحال
السياســي الفلســطيني ومؤسســاته فــي ظــلِّ عــدم شــرعية الرئيــس والحكومــة القائمــة 

ــًا.  حالي

4- قرار رقم )1451/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول قــرار المحكمــة الدســتورية المزعومــة بــرام 
اهلل بشــأن منــح الرئيــس منتهــى الواليــة صاحيــَة إســقاط الحصانــة عــن أي عضــٍو مــن 

أعضــاء المجلــس التشــريعي. باإلجمــاع مــع التعديــات.

ــتورية  ــة الدس ــرار المحكم ــول ق ــة ح ــة القانوني ــر اللجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــة  ــة إســقاط الحصان المزعومــة بــرام اهلل بشــأن منــح الرئيــس منتهــى الواليــة صاحي

ــي: ــون كالتال ــريعي؛ لتك ــس التش ــاء المجل ــن أعض ــو م ــن أي عض ع
التأكيــد علــى انعــدام قــرار تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا بــرام اهلل، وليــس لــه  1-

أي أثــر دســتوري أو قانونــي، وبالتالــي انعــدام كلِّ مخرجاتهــا.

دعوة الفصائل الفلسطينية لعقد حوار وطني شامل لوضع حد لقرارات عباس.  2-

دعــوة مؤسســات حقــوق اإلنســان، والمراكــز الحقوقيــة؛ للوقــوف عنــد مســؤولياتها  3-
ــه المنتهكــة  ــاس وإفرازات ــي تصــدر عــن عب وفضــح هــذه التصرفــات المنحرفــة الت



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار

ي
طين

س
فل

 ال
ي

يع
شر

الت
س 

جل
لم

ا

55 5455

ــة  ــات الكفيل ــع اآللي ــة، ووض ــطينية ذات الصل ــن الفلس ــي والقواني ــون األساس للقان
لمنــع عبــاس، وأي مــن أشــخاص الســلطة التنفيذيــة، التدخــل فــي القضــاء والحفــاظ 

ــه. ــى اســتقاليته وشــفافيته وهيبت عل

ــِل مســؤولياتها  4- ــة باتخــاذ موقــف جــاد، وتحمُّ ــم البرلماني ــل والقوائ ــع الكت ــة جمي مطالب
التاريخيــة؛ لمواجهــة قــرارات عبــاس االنفراديــة، والدعــوة لعقــد جلســة طارئــة للمجلــس 
التشــريعي يحضرهــا كلُّ أعضــاء المجلــس التشــريعي مــن جميــع الكتــل والقوائــم 
البرلمانيــة؛ لمناقشــة اآلثــار الكارثيــة لقــرارات محمــود عبــاس علــى المشــروع الوطنــي 
الفلســطيني برمتــه، واإلعــان عــن محمــود عبــاس بأنــه شــخص فاقــد للشــرعية، 
ولألهليــة السياســية، ودعوتــه للرحيــل، والعمــل علــى ترتيــب البيــت الفلســطيني، 
والتحضيــر النتخابــات رئاســية وبرلمانيــة ومجلــس وطنــي جديــدة وفقــًا لتوافــق وطنــي 

ــتات. ــن والش ــي الوط ــطيني ف ــعب الفلس ــات الش ــكلِّ مكون ل

ــة  5- ــة الكامل ــة والجنائي ــل المســئولية المدني ــة بتحمي ــة القانوني ــرًا توصــي اللجن وأخي
ــة  لعبــاس، وأعضــاء المحكمــة الدســتورية المزعومــة، وتطالــب بالماحقــة القضائي
ــق  ــا بح ــي ارتكبوه ــة الت ــم كاف ــى الجرائ ــبتهم عل ــًا ومحاس ــم جميع ــة له والقانوني

ــول. ــب االص ــطيني حس ــي الفلس ــام السياس النظ

5- قرار رقم )1459/ غ.ع1/5(
- تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول االعتــداء علــى الحصانــة البرلمانيــة ألعضــاء المجلــس 

التشــريعي.

- نقاش اإلخوة واألخوات أعضاء المجلس وتوصياتهم.

يقــرر: 

أواًل: قبــول تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول االعتــداء علــى الحصانــة البرلمانيــة ألعضــاء 
المجلــس التشــريعي مــع التعديــات باإلجمــاع.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول االعتــداء علــى الحصانــة 
كالتالــي:- لتكــون  التشــريعي؛  المجلــس  ألعضــاء  البرلمانيــة 

1- ضــرورة فتــح أبــواب المجلــس التشــريعي أمــام رئيــس المجلــس وأعضائــه؛ ليتمكنوا من 
القيــام بواجبهــم الدســتوري بالتشــريع والرقابــة وخدمــة أبنــاء شــعبهم الذيــن انتخبوهــم 

بانتخابــات حــرة ومباشــرة.

2- التأكيــد علــى انعــدام القــرارات الصــادرة بشــأن رفــع الحصانــة عــن أعضــاء المجلــس 
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التشــريعي )نجــاة أبــو بكــر، وجمــال الطيــراوي، وشــامي الشــامي، وناصــر جمعــة(؛ ألنهــا 
ــى  ــد عل ــن، والتأكي ــم تك ــا كأن ل ــتورية، واعتباره ــة والدس ــروعية القانوني ــدة للمش فاق

رفــض سياســة التفــرد والحزبيــة فــي اتخــاذ القــرارات.

3- اعتبــار االعتــداء مــن قبــل األجهــزة األمنيــة فــي رام اهلل علــى أعضــاء المجلــس 
ــة  ــر جريم ــب األحم ــى الصلي ــل مبن ــة داخ ــة التضامني ــوا الوقف ــن نظم ــريعي الذي التش
يعاقــب عليهــا القانــون، وماحقــة كل مــن شــارك فــي هــذا االعتــداء، ســواء باالعتــداء 
المــادي، أم باتخــاذ القــرار لتنفيــذ هــذا االعتــداء، والطلــب إلــى الجهــات المختصــة القيــام 

ــم. ــداء اآلث ــذا االعت ــام به ــة المســؤولين، وكل مــن ق ــا لماحق بواجبه

ــا  ــكيل م ــرار تش ــدام ق ــأن انع ــابقة بش ــريعي الس ــس التش ــرارات المجل ــى ق ــد عل 4- التأكي
ــر دســتوري  ــه أي أث ــم يكــن، وليــس ل ــاره كأن ل ــا، واعتب يســمى المحكمــة الدســتورية العلي
أو قانونــي، وبالتالــي انعــدام كلِّ مخرجاتهــا، والتأكيــد علــى أن صاحــب الصاحيــة الحصريــة 
برفــع الحصانــة عــن أي نائــب هــو المجلــس التشــريعي نفســه وفقــًا إلجــراءات شــكلية 

ــة. ــن ذات العاق ــا القواني ــة حَدَّدته وموضوعي

ــان موحــدُ يديــن  ــر بي ــى اتخــاذ موقــف حاســم، وتصدي 5- دعــوة الفصائــل الفلســطينية إل
ويشــجب القــراراتِ الصــادرَة بشــأن رفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن بعــض أعضــاء المجلــس 

التشــريعي. 

6- ضــرورة تكاتــف كلِّ أعضــاء المجلــس التشــريعي الفلســطيني، ودعوتهــم لاســتمرار فــي 
تحمــل المســؤولية فــي أداء مهامهــم الموكلــة إليهــم بموجــب القوانيــن الفلســطينية، والتــي 
انتخبهــم الشــعب الفلســطيني مــن أجــل الحفــاظ عليهــا، وللدفــاع عــن حقوقهــم ورفــع الظلم 

عنهــم، وتشــكيل لجنــة برلمانيــة لذلــك.

ــع  ــه لجمي ــات اغتصاب ــن تداعي ــة ع ــؤولية الكامل ــخصيًا المس ــاس ش ــود عب ــل محم 7- يتحم
الســلطات، وإصــداره لهــذه القــرارات غيــِر الدســتورية، وانتهاكــه للقوانيــن الفلســطينية ممــا 
ســيكون لــه بالــغ الضــرر فــي تعميق االنقســام، حيُث ال يســتفيد من ذلــك إال العــدو الصهيوني، 

مــع رفــض تغــول الســلطة التنفيذيــة علــى بقيــة الســلطات القضائيــة والتشــريعية.

8- توصــي اللجنــة القانونيــة بضــرورة اإلســراع فــي إجــراء االنتخابــات الرئاســية والتشــريعية 
والمجلــس الوطنــي الفلســطيني

ــا  ــي مقدمته ــطينية، وف ــن الفلس ــرام القواني ــى احت ــع إل ــة الجمي ــة القانوني ــو اللجن 9- تدع
القانــون األساســي الفلســطيني وتعدياتــه، وأحــكام النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي 
الفلســطيني، واحتــرام مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، بمــا فيهــا ضــرورة حصــول أي حكومــة 
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ــى ثقــة المجلــس التشــريعي الفلســطيني. عل

10- إعــداد مذكــرة قانونيــة بالتغــول علــى الحصانــة البرلمانيــة، وتوزيعهــا علــى البرلمانــات 
الدوليــة، وخاصــة برلمانــات الــدول العربيــة.

6- قرار رقم )1471/ غ.ع1/5(
أواًل: المصادقة على تشكيلة اللجنة اإلدارية الحكومية وفقًا لألسماء التالية:

رئيسًا السيد/ عبد السام بدر صيام     -1
عضوًا السيد/ إسماعيل محمد محفوظ     -2
عضوًا السيد/ باسم نعيم نعيم      -3
عضوًا السيد/ توفيق عبد اهلل أبو انعيم     -4
عضوًا السيد/ رفيق سالم مكي      -5
عضوًا السيد/ كمال حامد أبو عون     -6

عضوًا السيد/ يوسف خليل الكيالي     -7

ثانيًا: المصادقة على البرنامج اإلداري لعمل اللجنة اإلدارية الحكومية المقدم.
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7- قرار رقم )1472/ غ.ع1/5(
أواًل: المصادقــة علــى تعييــن األخ/ محمــد عبــد القــادر محمــد الرقــب رئيســًا لديــوان 

الرقابــة الماليــة واإلداريــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: قيــام األخ/ محمــد عبــد القــادر محمــد الرقــب بمباشــرة العمــل رئيســًا لديــوان 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة بعــد أدائــه اليميــن القانونيــة أمــام المجلــس وفقــًا لألصــول.

8- قرار رقم )1483/ غ.ع1/5(
ــًا عامــًا  ــاء الديــن ســعيد ســليم المدهــون نائب أواًل: المصادقــة علــى تعييــن األخ/ ضي

باإلجمــاع.

ثانيــًا: قيــام األخ/ ضيــاء الديــن ســعيد ســليم المدهــون بمباشــرة العمــل نائبــًا عامــًا 
بعــد أدائــه اليميــن القانونيــة أمــام المجلــس وفقــًا لألصــول.



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار

ي
طين

س
فل

 ال
ي

يع
شر

الت
س 

جل
لم

ا

59 5859

9- قرار رقم )1494/ غ.ع1/5(
المصادقة على تعيين قضاة الصلح باإلجماع، وهم:

رقم الهويةاالسمم

920616646أحمد فوزي محمد أبو عقلين1-
800099301حسام منير شعبان نبهان2-
800227902محمود إبراهيم سعدي الراعي3-
801460452أسامة عبد ربه حمدان أبو جامع4-
801754458محمد زياد علي اللحام5-
800504664أحمد زياد ربيع المطوق6-
802118364خليل أحمد خليل حور7-
903486850حمدي محمد عبد الرحمن شاهين8-
800661795حمدان سليمان محمد الدحدوح9-

800095630أمجد سعد محمود شراب10-
801132028عبد الرحمن نصر هاشم التتر11-
801245242أحمد حسن سعيد خليل12-
802329573أحمد إبراهيم درويش عطا اهلل13-
901504050وائل زهير عبد اهلل كلش14-
800123374رشدي محمد رشدي أبو سيدو15-
802113399محمد أحمد حامد فروانة16-
800768194يحيى إسماعيل محمد حرارة17-

10- قرار رقم )1497/ غ.ع1/5(
أواًل: قبول تقرير اللجنتين القانونية والرقابة حول المجلس التشريعي... الدور والمسئولية.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات اللجنتيــن القانونيــة والرقابــة حــول المجلــس التشــريعي... الــدور 
والمســئولية؛ لتكــون كالتالــي:

1- عقــد جلســة للمجلــس التشــريعي عبــر نظــام الفيديــو كنفــرس بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع 
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غــزة يدعــى إليهــا جميــع األعضــاء مــن الكتــل والقوائــم البرلمانيــة؛ لمناقشــة موضوعــات 
ــة،  ــة القادم ــال المرحل ــس خ ــل المجل ــات عم ــتراتيجية ألولوي ــة االس ــع الخط ــة، ووض المصالح

ــطيني. ــي الفلس ــروع الوطن ــف بالمش ــي تعص ــات الت ــة كلِّ التحدي ــك لمواجه وذل

ــاء  ــذت أثن ــي اتخ ــر الت ــراءات والتدابي ــيم، وكل اإلج ــون والمراس ــرارات بقان ــع الق ــرض جمي 2- ع
االنقســام السياســي، والصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منتهــي الواليــة، علــى 
المجلــس التشــريعي وفقــًا ألحــكام المــادة )4/79( مــن القانــون األساســي الفلســطيني وتعدياتــه.

3- وجــوب عــرض الحكومــة الفلســطينية علــى المجلــس التشــريعي لنيــل الثقــة قبــل ممارســة 
اعمالهــا وفقــًا ألحــكام المــادة )66( مــن القانــون األساســي الفلســطيني وتعدياتــه.

4- التأكيــد علــى تطبيــق قانــون حمايــة المقاومــة وتعديلــه؛ لضمــان حــقِّ المقاومــة المقــر فــي 
ــد  ــة مــن أجــل الخــاص مــن االحتــال، والتأكي الشــرائع الســماوية والقوانيــن والمواثيــق الدولي

علــى بقــاء ســاح المقاومــة مــا بقــي االحتــال ألرض فلســطين.

5- تشــكيل لجنــة برلمانيــة ولجــان فنيــة؛ لحصــر التشــريعات الصــادرة عــن الرئاســة والحكومــة 
خــال مرحلــة االنقســام البغيــض لمراجعتهــا ووضــع التوصيــات بشــأن كيفيــة التعامــل معهــا مــن 

الناحيــة التشــريعية.

6- تشــكيل لجنــة برلمانيــة تضــم أعضــاء مــن جميع الكتــل والقوائــم البرلمانيــة؛ للشــروع بإعداد 
مشــروع قانــون العدالــة االنتقاليــة، والمصالحــة المجتمعيــة، وذلــك لمعالجــة تداعيــات االنقســام 

الفلســطيني كافــة.

7- الطلــب إلــى اللجنــة القانونيــة لتحديــد األولويــات التشــريعية وفقــًا لدراســات تقــوم بهــا اللجنــة 
م بالتعــاون مــع المراكــز البحثيــة المختلفــة وأصحــاب االختصاص.

8- الطلــب إلــى لجنــة الموازنــة للتواصــل مــع الحكومــة مــن أجــل إعــداد موازنــة الســلطة للعــام 
2018م، وتقديمهــا للمجلــس فــي موعدهــا إلقرارهــا وفقــا للقانــون.

9- الطلــب إلــى الســلطة التنفيذيــة بتزويــد المجلــس التشــريعي بنتائــج اجتماعــات لجــان 
المصالحــة المختلفــة، وذلــك لضمــان وضــع توصياتهــا موضــع التنفيــذ.

10- حصــر الجرائــم المرتكبــة ضــد غــزة، والمشــروع الوطنــي الفلســطيني، وتقديــم المســؤولين 
عنهــا للمحاكمــة بحســب األصــول المرعيــة فــي األراضــي الفلســطينية.

11- تطويــر هــذا التقريــر، وترجمتــه، ونشــره إعاميــًا، وإرســاله للبرلمانــات المحليــة واإلقليميــة 
والدوليــة وأصحــاب الشــأن.
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ت. قرارات حول المراسيم الرئاسية بقانون
1- قرار رقم )1409/ غ.ع1/4(

أواًل: قبــول تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول بطــان المراســيم الرئاســية والقــرارات بقانــون 
الصــادرة عــن الســيد/ محمــود عبــاس باإلجمــاع.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول بطــان المراســيم الرئاســية والقرارات 
بقانــون الصــادرة عــن الســيد/ محمــود عبــاس كالتالي: 

ــخ  ــن تاري ــادرة م ــية والص ــات الرئاس ــن والتعليم ــرارات بقواني ــيم والق ــرار المراس ــدم إق 1- ع
2009/1/8 وحتــى تاريــخ هــذا التقريــر، وزوال كامــل قوتهــا القانونيــة؛ وذلــك النقضــاء المــدة 
الدســتورية التــي حددتهــا المــادة )36( مــن القانــون األساســي لســنة 2003، والخاصــة بواليــة 
رئيــس الســلطة، وكذلــك لمخالفتهــا ألحــكام المــادة )43( مــن القانــون األساســي الفلســطيني، 
والخاصــة بتشــريعات الضــرورة، وذلــك لعــدم توافــر الشــروط الخاصــة بتشــريعات الضــرورة.

2- تحمِّــُل اللجنــة الرئيــس المنتهيــة واليتــه المســؤولية الكاملــة عــن عــدم تنفيــذ القوانيــن 
الصــادرة عــن المجلــس التشــريعي فــي المحافظــات الشــمالية.

القضائيــة؛ إلباغهــا  الســلطة  الرســمية، وكذلــك  الرســمية وغيــر  الهيئــات  3- مخاطبــة 
بافتقــاد القــرارات بقانــون الصــادرة عــن الرئيــس بأيــة قــوة إلزاميــة، أو حجيــة أمــام المحاكــم 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــطينية ف الفلس

2- قرار رقم )1437/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر اللجنــة القانونيــة بشــأن انعــدام القــرار الصــادر عــن الســيد/ محمــود عبــاس 

بتشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا باإلجماع.

ــرار الصــادر عــن الســيد/  ــة بشــأن انعــدام الق ــة القانوني ــر اللجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
محمــود عبــاس بتشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا باإلجمــاع؛ لتكــون علــى الوجــه التالــي:

ــيد/  1- ــة للس ــدة الوالي ــاء م ــأن انته ــابقة بش ــريعي الس ــس التش ــرارات المجل ــى ق ــد عل  التأكي
ــة الفلســطينية، مــن تاريــخ 1/9/ 2009م.  ــه رئيســًا للســلطة الوطني محمــود عبــاس بصفت
وأن قــرار الســيد/ محمــود عبــاس بتشــكيل المحكمة الدســتورية الصــادر بتاريــخ 2016/4/3م 
هــو قــرار منعــدم صــادر مــن غيــر ذي صفــة وال يرتــب أيــة آثــار قانونيــة أو دســتورية، واعتبــار 

كل مــا يصــدر باالســتناد إلــى هــذا القــرار منعدمــًا، وكأن لــم يكــن.
 تحميــل الســيد/ محمــود عبــاس المســؤولية الشــخصية عــن أيــة تبعــات أو أضــرار تلحــق  2-
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بأبنــاء شــعبنا جــراء قيامــه بتطبيــق هــذا القــرار المنعــدم.
 مخاطبــة جميــع الجهــات القضائيــة والــوزارات والهيئــات الحكوميــة، والســفارات والقنصليات  3-

ــل  ــاء الكت ــي، وكل رؤس ــس الوطن ــاء المجل ــارج، وأعض ــي الخ ــية ف ــات الدبلوماس والممث
ــخصيات  ــات والش ــطينية، والمؤسس ــل الفلس ــكل الفصائ ــن ل ــاء العامي ــة، واألمن البرلماني
ذات العاقــة كافــة لمطالبتهــا بعــدم التعاطــي مــع هــذا القــرار المنعــدم، واعتبــاره كأن لــم 

يكــن، ومطالبتهــم بتعميــم ذلــك علــى الدوائــر التنفيذيــة، ودوائــر اتخــاذ القــرار. 
ــاس  4- ــود عب ــيد/ محم ــم الس ــنَ عيَّنه ــخاص الذي ــة لألش ــديدة اللهج ــة ش ــال مخاطب  إرس

بموجــب هــذا القــرار المنعــدم، وتوعيتهــم بمخاطــره، وتحميلهــم المســؤولية الشــخصية 
فــي حــال قيامهــم بتطبيــق هــذا القــرار المنعــدم، عــن أيــة أضــرار تصيــب أبنــاء شــعبنا 

جــراء هــذا التطبيــق.
ــك  5- ــي، وذل ــع المدن ــات المجتم ــل، ومؤسس ــع الفصائ ــن جمي ــي م ــق قانون ــكيل فري  تش

ــة  ــوات فعلي ــة خط ــام بأي ــدم القي ــان ع ــة؛ لضم ــات المعني ــع الجه ــل م ــام بالتواص للقي
لتطبيــق هذا القــرار المنعــدم، وتشــكيل لوبــي شــعبي ضاغــط؛ لوقــف ممارســات الســيد/
ــة. ــطينية ذات الصل ــن الفلس ــي والقواني ــون األساس ــكام القان ــة ألح ــاس المخالف ــود عب محم
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ب. قرارات في الشأن السياسي

1- قرار رقم )1386/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول حكــم محكمــة األمــور المســتعجلة بشــأن 

حركة المقاومة اإلسامية )حماس( باإلجماع مع التعديات. 

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول حكم محكمــة األمور المســتعجلة 
بشــأن حركــة المقاومة اإلســامية )حمــاس(؛ لتكــون كالتالي:

مطالبــة النظــام القائــم فــي مصر بضــرورة مراجعة سياســاته تجاه القضية الفلســطينية  1-
والمقاومــة والشــعب الفلســطيني، وعــدم إقحــام القضــاء المصــري فــي إجــراءات ومواقــف 
ــه  ــي، ومقاومت ــه السياس ــطيني ونظام ــعب الفلس ــب الش ــة، وتجني ــية خالص ــكام سياس أح
الباســلة، ويــات التجاذبــات السياســية الجاريــة فــي مصــر؛ ألن الشــعبَ الفلســطيني، 

وحركاتــه المقاومــة ال عاقــة لهــا مــن قريــب أو بعيــد بمــا يجــري فــي مصــر.

مطالبــة جامعــة الــدول العربيــة بعقــد جلســة خاصــة لــوزراء الخارجيــة العــرب مــن  2-
أجــل مناقشــة اآلثــار الخطيــرة األمنيــة واالقتصاديــة والصحيــة والبيئيــة واالجتماعيــة 
للحكــم، ومــدى تأثيــر ذلــك علــى األمــن القومــي العربــي فــي ظــل اســتمرار العــدوان 

الصهيونــي علــى قطــاع غــزة.

ــار  3- ــح مس ــل تصحي ــن أج ــرعة م ــل بس ــامي للتدخ ــر اإلس ــة المؤتم ــة منظم مطالب
ــه.   ــطيني ومقاومت ــعب الفلس ــاه الش ــر تج ــي مص ــم ف ــام القائ النظ

مطالبــة القيــادة المصريــة بتحمــل مســؤولياتها التاريخيــة والسياســية واألخاقيــة  4-
ــم  تجــاه شــعبنا الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، والتراجــع عــن الحكــم السياســي الظال
ــف بغــاف قضائــي، وعــدم تَخَلِّيهــا عــن دورهــا القومــي والتاريخــي والبطولــي  المغلَّ
تجــاه القضيــة الفلســطينية، و التحقيــق مــع المتورطيــن فــي هــذه الدعــوى ومحاكمتهم 

علــى تقديمهــم الخدمــات المجانيــة لاحتــال الصهيونــي.

ــرورة  5- ــة بض ــل الدولي ــات والمحاف ــان والمنظم ــوق اإلنس ــات حق ــع منظم ــوة جمي دع
إدانــة هــذا الحكــم الجائــر بحــق المقاومــة الفلســطينية الصامــدة فــي وجــه االحتــال.

ــن  6- ــاد المحامي ــة اتح ــم، وخاص ــي العال ــن ف ــن والقانونيي ــادات الحقوقيي ــوة اتح دع
العــرب، ونقابــة المحاميــن المصرييــن؛ لرفــع دعــوى لــدى الجهــات والمحاكــم المختصــة 

فــي مصــر؛ إللغــاء هــذا الحكــم السياســي الباطــل.
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مطالبــة جميــع اإلعامييــن والصحفييــن فــي العالــم، وخاصــة فــي العالمَيْــِن العربــي  7-
ــرة لهــذا الحكــم بحــق  ــات الخطي ــة؛ لفضــح التداعي ــة إعامي ــام بحمل واإلســامي بالقي
الشــعب الفلســطيني، مــن خــال اإلعــام المرئــي والمقــروء والمســموع، وســائل اإلعام 

كافــة.

الطلــب مــن الفصائــل المقاِومــة أن تتوحــد فــي مواجهــةِ االحتــال والحصــار، وهــذا  8-
الحكــِم الظالــِم الــذي يطــال الجميــع بــا اســتثناء؛ باســتهدافه للمقاومــة الفلســطينية. 

مناشــدة الشــعب المصــري عــدم االلتفــات إلــى هــذا الحكــم السياســي الظالــم،  9-
ونطالبــه باالســتمرار بوقوفــه التاريخــي إلــى جانــب أشــقائه مــن الشــعب الفلســطيني 

ــر. المحاص

مطالبــة األجهــزة األمنيــة المخلصــة للتعــاون األمنــي المشــترك المبنــي علــى حفــظ  10-
األمــن القومــي للبلديــن الشــقيقين مصــر وفلســطين، حيــُث إن األمــن القومــي لمصــر 

هــو أمــن قومــي لفلســطين علــى حــدٍّ ســواء. 

مناشــدة البرلمانــات واالتحــادات البرلمانيــة العربيــة واإلســامية والدوليــة لعقــد  11-
ــد هــذا الحكــم السياســي بحــقِّ الشــعب الفلســطيني المقــاوم،  جلســات خاصــة؛ لتفني
والضغــط علــى نظــام الحكــم القائــم فــي مصــر؛ لتعديــل مســاره السياســي، والتراجــع 

عــن هــذا الحكــم الظالــم الــذي ال يخــدم إال العــدوَّ الصهيونــي.

ضرورة ترجمة التوصيات، وتعميمها في المحافل الدولية. 12-

2- قرار رقم )1390/ غ.ع1/4(
ــي  ــرى ف ــاع األس ــول أوض ــة ح ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن ــول تقري أواًل: قب

ــات. ــع التعدي ــاع م ــي باإلجم ــال الصهيون ــجون االحت س

ــة حــول أوضــاع األســرى فــي  ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن ــًا: إقــرار تقري ثاني
ــي: ــون كالتال ــي؛ لتك ــال الصهيون ــجون االحت س

ــن مــن رفــع  1-  دعــوة قيــادة الســلطة الفلســطينية التخــاذ كلِّ التدابيــر التــي تمكِّ
الدعــاوى الفرديــة والجماعيــة باســم األســرى وذويهــم ضــد حكومــة االحتــال وقادتــه 

ــرى. ــقِّ األس ــم بح ــى جرائمه ــم عل ــة، ومقاضاته ــم الدولي ــام المحاك أم

ــان  2- ــوق اإلنس ــس حق ــة مجل ــة، وخاص ــات الدولي ــريعي المؤسس ــس التش ــو المجل  يدع
باألمــم المتحــدة تكليــف لجنــة دوليــة لاطــاع علــى أوضــاع األســرى فــي ســجون 
االحتــال، ومعاينــة االنتهــاكات الصارخــة للقانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــة جنيــف.
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 دعــوة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر القيــام بالــدور المنــوط بهــا مــن خــال التدخل  3-
ــم  ــم وكرامته ــرام حقوقه ــان احت ــة، وضم ــاكات الصهيوني ــن االنته ــرى م ــة األس لحماي

اإلنســانية.

 يدعــو المجلــس التشــريعي لتشــكيل ائتــاف عالمــي مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان؛  4-
إلطــاق حملــة عالميــة ضــد سياســة االعتقــال اإلداري، والعــزل االنفــرادي، واإلهمــال 
ــى  الطبــي التــي يقــوم بهــا االحتــال الصهيونــي بحــق األســرى، وتســليط الضــوء عل
معانــاة األســرى األطفــال والنســاء والمرضــى، خاصــة المصابــون بالســرطان والمعاقــون.

ــاوية  5- ــاع المأس ــة األوض ــة لمناقش ــة خاص ــد جلس ــة لعق ــم كاف ــات العال ــوة برلمان  دع
لألســرى عامــة، والنــواب األســرى المختطفيــن خاصــة، وتشــكيل لجــان برلمانيــة مــن 

ــة. ــى المحاكــم الدولي أجــل تقديــم االحتــال إل

 مطالبــة الســفارات العربيــة واإلســامية، تنظيــم اعتصامــات تضامنيــة لنصــرة  6-
ــال  ــم االحت ــم، وجرائ ــرى ومعاناته ــة األس ــف بقضي ــرات للتعري ــدار نش ــرى، وإص األس

ــة. ــم الحياتي ــين ظروفه ــم، وتحس ــراج عنه ــة باإلف ــم، والمطالب بحقه

ــة  7- ــؤولياتهم القانوني ــل مس ــى تحم ــا إل ــم وأعضائه ــات العال ــاء برلمان ــة رؤس  مطالب
البرلمــان  أعضــاء  مــن  زماؤهــم  لــه  يتعــرض  مــا  تجــاه  واإلنســانية  واألخاقيــة 
الفلســطيني مــن اختطــاف واعتقــال، وإهانــات ومحاكمــات سياســية باطلــة فــي ســجون 

االحتــال الصهيونــي.

ــة  8- ــات العربي ــة، ومنظمــة المؤتمــر اإلســامي، والبرلمان ــدول العربي  دعــوة جامعــة ال
واألوروبيــة، ومجلــس حقــوق اإلنســان الدولــي، إلــى عقــد جلســة خاصــة لبحــث قضيــة 

األســرى والنــواب فــي ســجون االحتــال الصهيونــي.

ــارات، واتخــاذ كل الوســائل  9-  مطالبــة فصائــل المقاومــة الفلســطينية بفتــح كل الخي
لتحريــر األســرى مــن ســجون االحتــال الصهيونــي.

ــي؛  10- ــي بإرســال وفــد برلمان يثمــن المجلــس التشــريعي قــرار البرلمــان االوروب
ــارس  ــي م ــال ف ــجون االحت ــي س ــرى ف ــواب واألس ــاع الن ــن أوض ــق ع ــي الحقائ لتقص
ــول. ــن الدخ ــه م ــد، ومنع ــع الوف ــاون م ــدم التع ــال بع ــف االحت ــتنكر موق 2014، ويس

الطلــب مــن الحكومــة عمــل فعاليــات خاصــة بيــوم األســير، وإدراج قضايــا  11-
األسرى ضمن المنهج الدراسي والفعاليات المدرسية.  
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3- قرار رقم )1391/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر لجنــة الاجئيــن فــي الذكــرى السادســة والســتين لنكبــة فلســطين 

باإلجمــاع مــع التعديــات.

ثانيــًا: إقــرار تقريــر لجنــة الاجئيــن فــي الذكــرى السادســة والســتين لنكبــة فلســطين؛ 
ــون كالتالي: لتك

يؤكــد المجلــس التشــريعي أن أرض فلســطين أرض وقــف إســامي علــى أجيــال  1-
المســلمين -كل المســلمين- إلــى يــوم القيامــة، أوقفهــا بعــد فتحهــا الخليفــة 
الراشــد عمــر بــن الخطــاب، ووافقــه صحابــة رســول اهلل علــى ذلــك، وأقــرت 

ــة. ــب الفقهي ــا المذاه وقفيته

يؤكــد المجلــس التشــريعي أن قضيــة فلســطين دينيــة مقدســة فــي المقــام األول،  2-
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وأيــة معالجــة لهــا ال تكــون علــى أســاس دينــي بالدرجــة األولــى، وأســس ماديــة 
بالدرجــة الثانيــة مكتــوب عليهــا اإلخفــاق ال محالــة، والتاريــخ الماضــي والحاضــر 

شــاهد صــدق علــى ذلــك.

يؤكــد المجلــس التشــريعي أن مقاومــة االحتــال حــق أقرتــه الشــرائع الســماوية  3-
والقوانيــن الوضعيــة، وبــكل الوســائل الكفيلــة بطــرد االحتــال.

رنــا منهــا حــقٌّ فــردي وجماعــي، ال يمكــن  4- حــقُّ عودتنــا إلــى ديارنــا التــي هُجِّّ
ــام دُوَل. ــن، واألي ــال الزم ــا ط ــه، مهم ــاومة علي ــه، أو المس ــازل عن ــه، أو التن ــط ب التفري

التوطيــن فــي أيــة بقعــة مــن بقــاع األرض مرفــوض فــي كل الظــروف واألحــوال،  5-
ــى،  ــة عظم ــا خيان ــن أرضن ــض ع ــول التعوي ــم، وقب ــا كل األم ــت علين ــو اجتمع ول
ــًا،  ــًا وميت ــد حي ــة المرت ــض معامل ــل التعوي ــن يقب ــل م ــام، ويعام ــن اإلس وردة ع

ســواء كان داخــل فلســطين أو خارجهــا.

التأكيــد علــى أنَّ أرضنــا ليســت للبيــع وال للسمســرة، فمــن بــاع أو سمســر، أو  6-
نسَّــق أمنيــًا، أو تعــاون أمنيــًا حفاظــًا علــى أمــن االحتــال، أو تجســس علــى أبنــاء 
شــعبه لصالــح االحتــال أو مــع االحتــال، فهــو مرتــد عــن ديــن اإلســام يعامــل 

ــه وأعمالــه. ــًا؛ إال أن يتــوب وتظهــر توبتــه فــي أقوال ــًا وميت ــة المرتــد حي معامل

عربــًا  7- الجميــع  أعنــاق  فــي  أمانــة  والمقدســات  األقصــى  والمســجد  القــدس 
ومســلمين، كل بمقدرتــه وإمكاناتــه، قبــل أن يهــدم المســجد األقصــى، وتهــوَّدَ 

القــدس، وتُنتهــكَ المقدســات.

يؤكــد المجلــس التشــريعي علــى أهميــة المصالحــة الوطنيــة وهــو ضــد التنســيق  8-
ــة إلتمــام  ــا الطيب ــى إخــاص النواي األمنــي مــع االحتــال االســرائيلي، ويدعــو إل

المصالحــة.

يدعــو المجلــس التشــريعي للتواصــل مــع أهلنــا فــي الشــتات مــا أمكــن، وتبــادل  9-
األفــكار لتوحيــد المواقــف فــي مختلــف القضايــا التــي تهــم الشــعب، وتخــدم 

ــة.  القضي

يدعــو المجلــس التشــريعي إلــى تحشــيد الاجئيــن بقطــاع غــزة لمطالبــة وكالــة  10-
ــي  ــاعدات الت ــص المس ــدم تقلي ــن، وع ــاعدة الاجئي ــا لمس ــاَء بدوره ــوث الوف الغ
ــة،  ــرات الوكال ــام مق ــم أم ــي اعتصاماته ــاركتهم ف ــم، ومش ــد منه ــا للعدي تقدمه

ــا لهــذا الغــرض.  ــي يقومــون به ومشــاركاتهم فــي المســيرات الســلمية الت
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4- قرار رقم )1403/ غ.ع1/4(
ــاس إلصــدار  ــة السياســية حــول مشــروع الســيد محمــود عب ــر اللجن ــول تقري أواًل: قب

قــرار إنهــاء االحتــال مــن مجلــس األمــن باإلجمــاع مــع التعديــات.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر اللجنــة السياســية حــول مشــروع الســيد محمــود عبــاس 
إلصــدار قــرار إنهــاء االحتــال مــن مجلــس األمــن؛ لتكــون كالتالــي:

ــازٍل  ــوَة تن ــره خط ــًا، ويعتب ــًا تام ــروع رفض ــذا المش ــريعي ه ــس التش ــض المجل 1- يرف
ــاس. ــيد عب ــا الس ــي يقوده ــر الت ــة التحري ــن منظم ــة م إضافي

ــذا  ــن ه ــة ع ــئولية الكامل ــاس المس ــود عب ــيد محم ــريعي الس ــس التش ــل المجل 2- يُحم
ــرة  ــاء فت ــد انته ــلطة بع ــاب الس ــة الغتص ــه للعدال ــب تقديم ــه، ويطل ــروع ونتائج المش

ــة. ــه القانوني حكم

ــع  ــده بجم ــن تواج ــي كلِّ أماك ــطيني ف ــعب الفلس ــريعي الش ــس التش ــب المجل 3- يطال
ــاس.  ــود عب ــيد محم ــرعية الس ــزع ش ــوات بن ــدء خط ــعبية؛ لب ــات ش توقيع

4- يدعــو المجلــس التشــريعي جميــع القــوى والفصائــل الوطنيــة واإلســامية إلــى تفعيل 
ــة،  ــائل المقاوم ــكل وس ــة ب ــعوب المحتل ــع الش ــق جمي ــي ح ــي ه ــة، والت ــج البديل البرام

لطــرد االحتــال، واســترداد األرض والمقدســات، وعــودة أصحــاب األرض الشــرعيين.

5- يدعــو المجلــس التشــريعي الفصائــل الفلســطينية والقــوى الشــعبية لاجتمــاع؛ 
ــرة. ــازالت الخطي ــذه التن ــى ه ــرد عل ــل لل ــي البدائ ــث ف للبح

6- يدعــو المجلــس التشــريعي جميــع النــواب فــي الضفــة الغربيــة للمشــاركة فــي 
جلســات المجلــس والقيــام بدورهــم، وتحمــل المســئولية تجــاه خطــورة الخطــوات 

للســلطة. السياســية 

7- يدعــو المجلــس التشــريعي لعقــد مؤتمــرات شــعبية فــي كٍل مــن قطــاع غــزة، 
والضفــة، والقــدس، وكل تجمعــات الفلســطينيين فــي الشــتات بالتمســك بثوابتنــا، 

ورفــض هــذه التنــازالت.

8- يدعو المجلس التشريعي إلى إجراء انتخابات جديدة وفق اتفاق القاهرة 2011. 

9- إرســال نتائــج هــذه المؤتمــرات والتجمعــات الشــعبية إلــى الجامعــة العربيــة، ومنظمــة 
التعــاون اإلســامي، ومنظمــة مؤتمــر عــدم االنحيــاز، والمؤسســات الدوليــة والحقوقيــة 

فــي العالــم.
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10- تراســل رئاســة المجلــس البرلمانــاتِ الدوليــَة، والجامعــة العربيــة، ومنظمــة التعــاون 
اإلســامي حــول هــذا الموضوع. 

11- تكليف اللجنة القانونية بدراسة قانونية لهذه الخطوة وتقديمها للمجلس. 
12- توثيق هذه الجلسة وترجمتها ونشرها في كتاب. 

5- قرار رقم )1411/ غ.ع1/4(
ــة حــول أوضــاع األســرى فــي  ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن ــول تقري   أواًل: قب

ــاع. ــيين باإلجم ــن السياس ــي والمعتقلي ــال الصهيون ــجون االحت س
ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة حــول أوضــاع 

األســرى فــي ســجون االحتــال الصهيونــي والمعتقليــن السياســيين كالتالــي:

ــع  1- ــن مــن رف ــي تمكِّ ــر الت ــادة الســلطة الفلســطينية باتخــاذ كل التدابي ــة قي مطالب
الدعــاوى الفرديــة والجماعيــة باســم األســرى وذويهــم ضد حكومــة االحتــال وقادته 
أمــام المحاكــم الدوليــة، ومقاضاتهــم علــى جرائمهــم بحــق األســرى، خصوصــًا أمــام 

محكمــة الجنايــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا الســلطة مؤخــرًا.
ــة، وخاصــة مجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة،  2- ــة المؤسســات الدولي مطالب

تكليــفَ لجنــة دوليــة؛ لاطــاع علــى أوضــاع األســرى فــي ســجون االحتــال، 
ــف. ــة جني ــك اتفاقي ــي ذل ــا ف ــي بم ــون الدول ــة للقان ــاكات الصارخ ــة االنته ومعاين

مطالبــة اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر بالقيــام بالــدور المنــوط بهــا مــن خــال  3-
ــرام حقوقهــم  ــة، وضمــان احت ــة األســرى مــن االنتهــاكات الصهيوني التدخــل لحماي

ــانية. ــم اإلنس وكرامته
الدعــوة إلــى تشــكيل ائتــاف عالمــي مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان؛ إلطــاق حملــة  4-

عالميــة ضــد سياســة االعتقــال اإلداري، والعــزل االنفــرادي، واإلهمــال الطبــي التــي 
يقــوم بهــا االحتــال الصهيونــي بحــق األســرى، وتســليط الضــوء علــى معاناة األســرى 

األطفــال، والنســاء، والمرضــى، وعلــى المصابيــن بالســرطان، والمعاقيــن بخاصــة.
مطالبــة الحكومــة المصريــة بصفتهــا راعيــة اتفــاق صفقــة وفــاء األحــرار؛ التدخــل  5-

ــرار  ــاء األح ــة وف ــرري صفق ــراح مح ــاق س ــال؛ إلط ــى االحت ــط عل ــل، والضغ الفاع
الذيــن أعــاد االحتــال اعتقالهــم وأحكامهــم مــرة أخــرى.

ــم كافــة لعقــد جلســة خاصــة لمناقشــة األوضــاع المأســاوية  6- دعــوة برلمانــات العال
لألســرى عامــة، والنــواب األســرى المختطفيــن خاصــة، وتشــكيل لجــان برلمانيــة من 

أجــل تقديــم االحتــال إلــى المحاكــم الدوليــة.
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دعــوة الســفارات العربيــة واإلســامية، إلــى تنظيــم اعتصامــات تضامنيــة لنصــرة  7-
األســرى، وإصــدار نشــرات للتعريــف بقضيــة األســرى ومعاناتهــم، وجرائــم االحتــال 

بحقهــم، والمطالبــة باإلفــراج عنهــم، وتحســين ظروفهــم الحياتيــة.
واألخاقيــة،  8- القانونيــة،  مســؤولياتهم  تحمــل  إلــى  العالــم  برلمانــات  مطالبــة 

ــواب الشــعب الفلســطيني مــن  ــه زماؤهــم مــن ن واإلنســانية، تجــاه مــا يتعــرَّض ل
اختطــاف واعتقــال، وإهانــات ومحاكمــات سياســية باطلــة فــي ســجون االحتــال 

الصهيونــي.
مطالبــة جامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة المؤتمــر اإلســامي، والبرلمانــات العربيــة  9-

ــى عقــد جلســة خاصــة  ــي، بالدعــوة إل ــة، ومجلــس حقــوق اإلنســان الدول واألوروبي
لبحــث قضيــة األســرى والنــواب فــي ســجون االحتــال الصهيونــي.

الطلــب مــن قيــادة الســلطة الفلســطينية االلتــزام بالقانــون، ووقــف أعمــال االعتقال  10-
والماحقــة واالعتــداء علــى المواطــن الفلســطيني علــى خلفية سياســية.

مطالبــة فصائــل المقاومــة الفلســطينية إلــى فتــح كل الخيــارات، واتخــاذ كل  11-
الوســائل لتحريــر األســرى مــن ســجون االحتــال الصهيونــي.
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6- قرار رقم )1413/ غ.ع1/4(
 أواًل: قبــول تقريــر لجنــــة الاجئيــن حــول الذكري الســابعة والســتين للنكبــة باألغلبية 

المطلقة.

ــتين  ــابعة والس ــري الس ــول الذك ــن ح ــة الاجئي ــر لجنــ ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق  ثاني
للنكبــة كالتالــي: 

1- يؤكــد المجلــس التشــريعي أن فلســطين أرض وقــف إســامي علــى أجيــال المســلمين 
إلــى يــوم القيامــة، أوقفهــا الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب بعــد فتحهــا، وأقــر وقفيتها 
صحابــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم، وأقــرت وقفيتهــا المذاهــب الفقهيــة، وكذلــك 

كل أرض فتحهــا المســلمون فــي عصــر صــدر اإلســام؛ كالشــام، والعــراق، ومصــر.

2- يؤكــد أن حــقَّ عــودة الاجئيــن الفلســطينيين إلــى مدنهــم وقراهــم التــي هُجِّــروا 
منهــا حــق فــردي وجماعــي قانونيــًا، ســواء فــي القوانيــن الدوليــة أو اإلنســانية.

3- إن قضيــة التوطيــن بأشــكالها المختلفــة مرفــوض قطعيــًا، وال نقبــل بــأي بديــل عــن 
مدننــا وقرانــا التــي هُجِّرنــا منهــا، ولــو اجتمعــت علينــا أمــم األرض.

4- إن المفاوضــاتِ مــع االحتــال إن لــم تكــن معــززة بــكل أشــكال المقاومــة، فهــي عبــث 
ــى  ــاهد عل ــات ش ــن المفاوض ــنة م ــد 20 س ــر بع ــبرًا، والحاض ــرر ش ــم تح ــث، ل ــن العب م
ذلــك، والتنســيق األمنــي المقــدس أو المدنــس علــى مــدى 20 عامــًا مــع االحتــال لــم 

يُخْــرجْ أســيرًا مــن األســرى، ولكــن ضاعــف أعــداد األســرى أضعافــًا مضاعفــة.

5- دعــوة الفصائــل فــي صفقــة وفــاء األحــرار الثانيــة، يجــب أن تتضمــن النســاء 
األســيرات، واألســرى العــرب جميعــًا، والنــواب، واألســرى الذيــن حُــرِّروا فــي صفقــة وفــاء 

ــم. ــال اعتقاله ــاد االحت ــى، وأع ــرار األول األح

6- التأكيــد علــى أنَّ أرضنــا ليســت للبيــع وال للسمســرة، فمــن بــاع أو سمســر، أو نســق 
أمنيــًا أو تعــاون أمنيــًا حفاظــًا علــى أمــن االحتــال، أو تجســس علــى أبنــاء شــعبه لصالــح 
االحتــال، أو مــع االحتــال، فهــو خــارج عــن ديــن اإلســام؛ إال أن يتــوب وتظهــر توبتــه 

فــي أقوالــه وأعمالــه.

ــماوية،  ــرائع الس ــه الش ــقٌّ أقرت ــال ح ــة االحت ــريعي أن مقاوم ــس التش ــد المجل 7- يؤك
ــال. ــرد االحت ــة بط ــائل الكفيل ــكل الوس ــة، وب ــن الوضعي والقواني
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7- قرار رقم )1415/ غ.ع1/4(
 أواًل: قبــول تقريــر لجنــــة القــدس حــول الذكــرى الثامنــة واألربعيــن لاحتــال 

باإلجمــاع. األقصــى  والمســجد  القــدس  لشــرقي  الصهيونــي 

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــــة القــدس حــول الذكــرى الثامنــة واألربعيــن 
كالتالــي:  لتكــون  األقصــى؛  والمســجد  القــدس  لشــرقي  الصهيونــي  لاحتــال 

1- توجيــه التحيــة لألهــل الكــرام فــي القــدس واألرض المحتلــة منــذ عــام 1948م علــى 
صمودهــم البطولــي فــي الربــاط، واالســتمرار فــي شــدّ الرحــال إلــى المســجد األقصــى 
األهــَل  هــؤالء  ونطالــب  الصهيونيــَة،  االقتحامــاتِ  ببســالة  ومواجهتهــم  المبــارك، 
الكــرامَ جميعــًا باالســتمرار فــي هــذا الصمــود والتحــدي، والربــاط والمواجهــة للمحتــل 

ــكل الوســائل.   ــه ب ــي، ومقاومت الصهيون

2- مطالبــة جميــع الفصائــل المجاهــدة الفلســطينية بالتوحــد، ووضــع الخطــة المتكاملــة 
لتحريــر القــدس واألقصــى؛ ألنهــا لــن تعــود بالمفاوضــات والتنســيق األمنــي، كمــا 
ــي،  ــي مــع العــدو الصهيون ــاون األمن ــة الفلســطينية بوقــف التع ــب األجهــزة األمني نطال
وكــفِّ يدهــا عــن ماحقــة شــباب المقاومــة؛ حتــى يتمّكــن هــؤالء الشــباب مــن القيــام 
بدورهــم البطولــي فــي مقاومــة المحتــل الغاصــب فــي القــدس والضفــة الفلســطينية. 

ــة  ــا لحماي ــوط به ــا المن ــامَ بدوره ــطينية القي ــة الفلس ــلطة الوطني ــن الس ــب م 3- الطل
المقدســات اإلســامية والمســيحية فــي القــدس مــن خــال تفعيــل البعــد القانونــي فــي 
ــدل  ــة الع ــة، ومحكم ــات الدولي ــة الجناي ــي محكم ــة ف ــرب الصهاين ــي الح ــة مجرم ماحق
الدوليــة، وغيرهمــا مــن المحاكــم الدوليــة والوطنيــة؛ القتــراف هــؤالء المجرميــن جرائــمَ 
ــذه  ــب ه ــا، ونطال ــيين فيه ــا المقدس ــى، وأهلن ــجدها األقص ــدس، ومس ــقِّ الق ــرب بح ح
ــم  ــة، ومــن ث ــات الدولي الســلطة بضــرورة اســتثمار انضمــام فلســطين لمحكمــة الجناي

التقــدم لهــا بالملفــات الازمــة للتقاضــي أمامهــا ضــد هــؤالء المجرميــن الصهاينــة.

4- مطالبــة وزيــر شــؤون القــدس فــي الحكومــة الفلســطينية بالعمــل علــى تنفيــذ قانون 
ــذي أقــرّه المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي  الصنــدوق الوطنــي لدعــم القــدس ال
عــام 2012م، والعمــل علــى اعتمــاد الموازنــة الازمــة لدعــم مشــاريع صمــود أهلنــا فــي 
مدينــة القــدس؛ لمواجهــة المخططــات الصهيونيــة الراميــة لتهويــد المدينــة المقدســة، 

وطمــس معالمهــا اإلســامية والمســيحية وتقســيم المســجد األقصــى المبــارك.

5- دعــوة العــرب والمســلمين شــعوبًا وقــادة وحكومــات تقديــم كلِّ أنــواع الدعــم المــادي 
والسياســي واإلعامــي والقانونــي لصمــود أهلنــا المقدســيين مــن أجل إفشــال المشــاريع 
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الصهيونيــة لتهويــد المســجد األقصــى والمدينــة المقدســة، كمــا نطالــب القــادة والحــكام 
العــرب بتنفيــذ قراراتهــم فــي مؤتمــري القمــة العربيــة فــي مدينتــي )ســرت( بليبيــا، و 
ــدوق لهــذا  ــًا وإنشــاء صن ــا فــي القــدس مالي ــة قطــر لدعــم أهلن )الدوحــة( عاصمــة دول

الدعــم.

6- دعــوة البرلمانــات العربيــة واإلســامية للقيــام بمــا هــو مطلــوب منهــم لنصــرة 
ــن  ــاع ع ــة للدف ــن الازم ــنّ القواني ــال س ــن خ ــا م ــى وأهله ــجدها األقص ــدس ومس الق
ــم  ــي برلماناته ــطين ف ــدس وفلس ــة للق ــكيل لجن ــم بتش ــا نطالبه ــا، كم ــدس وأهله الق

ــة. ــة المقدّس ــذه القضي ــام به لاهتم

7- دعــوة األمــم المتحــدة بمؤسســاتها المختلفــة، ومنظمتــي الهال والصليــب األحمرين، 
ــات الدوليــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، وعــن المســجد  ــات والهيئ وســائر المنظم
األقصــى ودور العبــادة مــن المســاجد والكنائــس، وتحمّــل مســئولياتهم القانونيــة 
واألخاقيــة والوفــاء بالتزاماتهــم، والعمــل على إلــزام دولة االحتــال الصهيونيــة باحترام 
قــرارات الشــرعية الدوليــة، وتطبيقهــا فــي األراضــي الفلســطينية المحتلــة، والعمــل على 
توفيــر الحمايــة الفوريــة للشــعب الفلســطيني، وخاصــة فــي مدينــة القــدس مــن جرائــم 

الحــرب واالنتهــاكات الصهيونيــة.

ــادة والحكومــة التونســية بمنــع الرحــات إلــى القــدس؛  8- يثمــن المجلــس موقــف القي
ــذوا  ــلمين أن يح ــرب والمس ــائر الع ــو س ــي، وندع ــان الصهيون ــع الكي ــع م ــع التطبي لمن

ــم. حذوه

ــد فــي  ــراف بتســجيل الموالي ــة بعــدم االعت 9- يقــدر المجلــس قــرار المحكمــة األمريكي
ــم  ــي دول العال ــة ف ــم الوطني ــع المحاك ــب جمي ــة، ونطال ــية الصهيوني ــدس بالجنس الق

ــرار. ــل هــذا الق بفعــل مث

8- قرار رقم )1418/ غ.ع1/4(
ــة  ــول جريم ــة ح ــات العام ــان والحري ــوق اإلنس ــة وحق ــة الرقاب ــر لجن ــول تقري أواًل: قب
االعتقــال السياســي علــى خلفيــة مقاومــة االحتــال فــي الضفــة الفلســطينية باإلجمــاع.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة حــول 
ــة الفلســطينية  ــال فــي الضف ــة مقاومــة االحت ــى خلفي ــال السياســي عل جريمــة االعتق

كالتالــي:
اعتبــار جميــع أشــكال التخابــر األمنــي )التنســيق األمنــي( مــع االحتــال خيانــة عظمى  1-

للشــعب والقضيــة، واعتمــاد مصطلــح التخابــر األمنــي بديــًا عــن مصطلــح التنســيق 
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األمنــي، وتعميمــه علــى المؤسســات التعليميــة، واإلعاميــة، والسياســية كافة.

ــطينية  2- ــة الفلس ــي الضف ــة ف ــلطة األمني ــزة الس ــة ألجه ــدة األمني ــاء العقي ــادة بن إع
ــة. ــة ووطني ــة وديني ــس أخاقي ــى أس عل

إعــادة بنــاء هيكلــة األجهــزة األمنيــة فــي الضفــة الفلســطينية علــى أن يكــون دورها  3-
ــروع  ــون المش ــة، وص ــة المقاوم ــطيني، وحماي ــن الفلس ــن المواط ــى أم ــاَظ عل الحف

الوطنــي التحــرري، والتصــدي إلجــراءات االحتــال.

ــًة مــن  4- ــًة للمقاومــة، وخالي ــاء الســلطة؛ بحيــث تصبــح حاضن ــى إعــادة بن الدعــوة إل
ــطيني. ــعبنا الفلس ــح ش ــًة لمصال ــاد، وراعي الفس

ــار  5- ــن اختي ــطيني م ــعب الفلس ــن الش ــة، وتمكي ــات عام ــراء انتخاب ــى إج ــوة إل الدع
ــي  ــطيني وتحم ــعب الفلس ــح الش ــى مصال ــة ترع ــة وطني ــكيل حكوم ــه، وتش قيادت

ــام. ــة االنقس ــي حال ــة، وتنه المقاوم

دعــوة فصائــل العمــل الوطنــي إلــى تشــكيل جبهــة لحمايــة المقاومــة والمقاوميــن  6-
والوقــوف فــي وجــه االعتقــال السياســي، ومنــع ماحقــة المقاوميــن.

دعــوة فصائــل العمــل الوطنــي، ال ســيَّما حركــة فتــح التخــاذ موقــف واضــح وصريح  7-
ضــدَّ الســلطة؛ لتجريــم ظاهــرة االعتقــال السياســي، واتخــاذ مواقــف عمليــة، وعــدم 

االكتفــاء بالشــعارات والتصريحــات اإلعامية.

مطالبــة الفصائــل الفلســطينية بتضميــن أســماء المعتقليــن السياســيين فــي  8-
ســجون الســلطة فــي أي صفقــة تبــادل قادمــة مــع االحتــال.

تشــكيل هيئــة وطنيــة تعنــى بتوثيــق جرائــم التخابــر األمنــي مــع االحتــال، بمــا  9-
فــي ذلــك االعتقــاالت السياســية، ومــا يرافقهــا مــن جرائــم، وذلــك تمهيــدًا لمحاســبة 

المتورطيــن فيهــا ومعاقبتهــم شــعبيًا وقضائيــًا.

دعوة الشرفاء من أبناء الشعب الفلسطيني للتمرد ضد االعتقال السياسي ومقاومته. 10-

نــزع صاحيــات عبــاس؛ النتهــاء شــرعيته، واعتبــاره فاقــدًا لألهليــة الوطنيــة  11-
والدســتورية، والعمــل علــى محاكمتــه علــى جريمــة التخابــر األمنــي مــع االحتــال.

تحميــل الحمــد اهلل وحكومتِــه المســئوليَة الكاملــَة عــن جرائــم االعتقــال السياســي،  12-
ومطالبــة جميــع المؤسســات الفلســطينية القضائيــة بمحاكمتــه.
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ــح  13- ــي فض ــا ف ــام بدوره ــة للقي ــطينية والدولي ــة الفلس ــات الحقوقي ــوة المؤسس دع
الســلوك اإلجرامــي للســلطة فــي االعتقــال السياســي، وللدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 

الفلســطيني وحرياتــه العامــة.

علــى الــدول العربيــة المعنيــة بوحــدة الشــعب الفلســطيني الضغــط علــى ســلطة  14-
أوســلو لوقــف التخابــر األمنــي )التنســيق األمنــي( كأحــد أهــم األدوات التــي تضــرب 

وحــدة الشــعب الفلســطيني، وتعيــق المصالحــة الفلســطينية.

تشــكيل وفــد مشــترك مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي لشــرح خطــورة االعتقــال  15-
السياســي أمــام المحافــل اإلقليميــة والدوليــة.

ــم  16- ــة والتعلي ــه وزارة التربي ــترك في ــوي تش ــي وترب ــي إعام ــروع تثقيف ــاق مش إط
اإلعاميــة،  والمؤسســات  والرياضــة،  الشــباب  ووزارة  األوقــاف،  ووزارة  العالــي، 
المجتمــع  وحمايــة  المقاومــة،  ثقافــة  لتعزيــز  المدنــي؛  المجتمــع  ومؤسســات 
ــل  ــن خادعــة؛ مث ــة عناوي ــل تحــت أي ــاون مــع المحت الفلســطيني مــن مخاطــر التع

التنســيق األمنــي الــذي ال يعــدو كونــه تخابــرًا أمنيــًا مــع المحتــل؛ ليــس إالَّ.

ــه  17- ــى ترجمت ــل عل ــريعي، والعم ــس التش ــق المجل ــن وثائ ــة م ــر وثيق ــار التقري اعتب
ــًا. ــًا ودولي ــًا وإقليمي ــة محلي ــات المعني ــى الجه ــه عل وتعميم

9- قرار رقم )1421/ غ.ع1/4(
ــية  ــاع السياس ــدس واألوض ــة الق ــول انتفاض ــية ح ــة السياس ــر اللجن ــول تقري أواًل: قب

ــات. ــع التعدي ــاع م ــة باإلجم الراهن

ــاع  ــدس واألوض ــة الق ــول انتفاض ــية ح ــة السياس ــر اللجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــي: ــة كالتال ــية الراهن السياس

ــال  ــاوم االحت ــاوم، ويق ــن ق ــكل م ــكر ل ــة والش ــريعي بالتحي ــس التش ــه المجل 1- يتوج
حتــى تحريــر كل شــبر مــن فلســطين، مــن األطفــال والرجــال والنســاء والشــيوخ، مــن 
ــاء  ــكر، والدع ــة والش ــزة، التحي ــام 1948م، وغ ــة ع ــة، واألرض المحتل ــدس، والضف الق

ــة. ــواعد المقاوم للس

2- يدعــو المجلــس التشــريعي الفلســطيني الســلطة فــي رام اهلل والضفــة بتجــاوز العمل 
باتفاقيــة أوســلو، ومــا تبعهــا، والتوقــف التــام عــن التعــاون األمنــي مــع العــدو، والتخلــص 
ــي  ــة الت ــة الغربي ــة ألجهــزة األمــن الفلســطينية فــي الضف ــة الحالي ــدة األمني مــن العقي

تلوثــت بهــذا العــار.
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3- يدعــو المجلــس التشــريعي الشــعب الفلســطيني إلــى تشــكيل جبهــة وطنيــة عريضة، 
عنوانهــا الوطــن كل الوطــن، األرض كل األرض، الشــعب كل الشــعب، المقاومــة ســبيلها، 

والحريــة التامــة مقصدهــا، واألقصــى قبلتها السياســية.

4- يدعــو المجلــس التشــريعي القــوى السياســية وقــوى المقاومــة إلــى توحيــد الموقــف 
ــدس  ــة والق ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــد االنتفاض ــار تصعي ــي خي ــي، وتبن السياســي والوطن

ــكل الوســائل. ــا ب ــى دعمه ــة، والعمــل عل ــع أرض فلســطين المحتل وجمي

ــة،  ــة الوطني ــة لتنســيق الحال ــة وطني ــى تشــكيل هيئ ــس التشــريعي إل 5- يدعــو المجل
ــدن  ــع الم ــي جمي ــان ف ــكيل لج ــلو، وتش ــن أوس ــج ع ــي النات ــار السياس ــح المس وتصحي

ــدس. ــة الق ــة النتفاض ــدرات الداعم ــر الق ــطينية، وتوفي ــاء الفلس ــرى واألحي والق

ــد  ــر، وعق ــة التحري ــادي لمنظم ــار القي ــد اإلط ــى عق ــريعي إل ــس التش ــو المجل 6- يدع
المجلــس التشــريعي بجميــع قوائمــه وأعضائــه إلعــادة الخطــاب الوطنــي الجامــع.

7- يدعــو المجلــس التشــريعي الجهــات التنفيذيــَة فــي الســلطة الوطنيــة والمؤسســات 
الحقوقيــة والقانونيــة إلــى رصــد جرائــم االحتــال بحــق أبنــاء شــعبنا وتوثيقهــا، 
ــة  ــا بمحاكم ــمح قوانينه ــي تس ــدول الت ــي ال ــة ف ــة والوطني ــم الدولي ــا للمحاك وتقديمه
ــة بمحاكمتهــم. ــاء شــعبنا، والمطالب ــم بحــق أبن ــن للجرائ ــادة السياســية، والمنفذي القي

8- يدعــو المجلــس التشــريعي الســلطة إلــى تكثيــف التحــرك السياســي والدبلوماســي 
علــى المســتوى العربــي والدولــي، ورفــض تحــركات كيــري ومواقفــه، والمواقــف التــي 

تحــاول االلتفــاف علــى انتفاضــة القــدس وحقــوق شــعبنا فــي المقاومــة. 

ــع  ــاتٍ م ــم عاق ــي تقي ــامية الت ــة واإلس ــدول العربي ــريعي ال ــس التش ــو المجل 9- يدع
ــم  ــريعي العال ــس التش ــو المجل ــا يدع ــات، كم ــذه العاق ــع ه ــي أن تقط ــدو الصهيون الع

ــوده. ــه وصم ــم مقاومت ــطيني، ودع ــعب الفلس ــب الش ــوف بجان ــى الوق ــامي إل اإلس

10- يدعــو المجلــس التشــريعي المجتمــعَ الدولــي والبرلمانــاتِ والمؤسســاتِ الحقوقيــَة 
ــاء شــعبنا، ودعــم انتفاضــة  ــة للوقــوف مــع أبن ــة واإلســامية والدولي ــة العربي والقانوني

القــدس حتــى دحــر االحتــال.

11- يدعــو المجلــس التشــريعي المجتمــع الدولــي خاصــة الــدول األوروبيــة والمؤسســات 
الحقوقيــة الدوليــة بــإدراج الكيــان الصهيونــي وقيادتــه ومســتوطنيه علــى قوائــم 

ــعبنا. ــاء ش ــد أبن ــم ض ــى جرائمه ــم عل ــم ومحاكمته ــاب، وماحقته اإلره

12- يدعــو المجلــس التشــريعي العالــم الغربــي إلــى مراجعــة سياســاته تجــاه القضيــة 
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الفلســطينية، خدمــة لمصالــح الغــرب فــي المســتقبل، ففلســطين ســتتحرر بــإذن اهلل، 
وهــي حقيقــة قرآنيــة، وعليهــا شــواهد تاريخيــة قديمــة ومعاصــرة ومســتقبلية، وعندهــا 
ــى  ــة وتشــجعيه لهــا، والســكوت عل ســيدفع الغــرب ثمــن مســاندته للجرائــم الصهيوني

جرائمهــا.

ــدس،  ــش الق ــكيل جي ــم تش ــى دع ــة إل ــدول العربي ــريعي ال ــس التش ــو المجل 13- يدع
وتســليحه وتدريبــه وتهيئتــه؛ ليحقــق انتصــار وعــد اآلخــرة، والــذي وعدنــا اهلل فــي كتابــه 
ــوُه 

ُ
ل

َ
ــا َدخ َم

َ
ــِجَد ك َمْس

ْ
 ال

ْ
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ُ
ل

ُ
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ُ
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ُ
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ــِإذ
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ــم: »ف الكري

« صــدق اللــه العظيــم، ]ســورة اإلســراء: 7[.
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10- قرار رقم )1422/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول التقريــر المشــترك للجنــة القانونيــة ولجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي 
حــول تداعيــات قيــام الســلطات المصريــة بإغــراق الشــريط الحــدودي مــع قطــاع غــزة 

بميــاه البحــر باإلجمــاع مــع التعديــات.

ــن  ــة واألم ــة الداخلي ــة ولجن ــة القانوني ــترك للجن ــر المش ــات التقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
والحكــم المحلــي حــول تداعيــات قيــام الســلطات المصريــة بإغــراق الشــريط الحــدودي 

ــاه البحــر كالتالــي: مــع قطــاع غــزة بمي
الطلــب إلــى الســلطات المصريــة بالتوقــف فــورًا عــن هــذه األعمــال التــي تُْلحِــقُ  1-

بالشــعبين المصــري والفلســطيني األضــرار البيئيــة والصحيــة التــي ال يمكــن 
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تداركهــا مســتقبًا. وأن تتحمــل مصــر مســؤولياتها التاريخيــة والسياســية والقانونية 
واألخاقيــة تجــاه شــعبنا الفلســطيني فــي قطــاع غــزة.

إلــى األمــم المتحــدة وأمينهــا العــام الســيد بــان كــي مــون بتحمــل  2- الطلــب 
واحتــرام  الدولــي،  القانــون  بقواعــد  المصريــة  الســلطات  وإلــزام  مســؤولياته 
ــة  ــدول، واتخــاذ الخطــوات القانوني ــة المنظمــة للعاقــات بيــن ال القواعــد القانوني
األمميــة بشــأن إجبــار الســلطات المصريــة للتوقــف فــورًا عــن هــذه األعمــال التــي 
تســبب أضــرارًا بيئيــة فــي حــوض البحــر األبيــض المتوســط. وتنفيــذ التوصيــات 
التــي وردت فــي تقريــر اللجنــة الدوليــة األمميــة لتقصــي الحقائــق بشــأن الحــرب 
علــى غــزة )تقريــر جولدســتون(، والخاصــة برفــع الحصــار الجائــر عــن أبنــاء شــعبنا 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــة ف ــطيني، خاص الفلس

توجيــه رســالة عاجلــة إلــى جامعــة الــدول العربيــة، ومطالبتهــا بعقــد جلســة خاصــة  3-
ــة واالقتصاديــة  ــرة األمني ــار الخطي ــة العــرب مــن أجــل مناقشــة اآلث ــوزراء الخارجي ل
والصحيــة والبيئيــة واالجتماعيــة والقانونيــة لبنــاء قنــاة وأحــواض ميــاه علــى امتــداد 
الحــدود بيــن مصــر وقطــاع غــزة، وضــخ الميــاه المالحــة بهــا، ومــدى تأثيــر ذلــك علــى 

األمــن القومــي العربــي فــي ظــلِّ اســتمرار العــدوان الصهيونــي علــى قطــاع غــزة.

مناشــدة منظمــة المؤتمــر اإلســامي للدفــاع عــن الشــعب الفلســطيني، والعمــل  4-
لــدى الجهــات الدوليــة لفــك هــذا الحصــار الظالــم عــن الشــعب الفلســطيني، خاصــة 
فــي قطــاع غــزة، والدعــوة إلــى تشــكيل لجنــة تحقيــق فــي اآلثــار الكارثيــة الناجمــة 

عــن إغــراق حــدود قطــاع غــزة مــع مصــر بالميــاه المالحــة.

ــى  5- ــط عل ــرورة الضغ ــة بض ــامية والدولي ــة واإلس ــات العربي ــع البرلمان ــب جمي نطال
حكوماتهــم للتدخــل لــدى الحكومــة المصريــة مــن أجــل العمــل علــى وقــف انتهــاكات 
ــة واإلنســانية، خاصــة فــي قطــاع غــزة. حقــوق الشــعب الفلســطيني السياســية والمدني

ــة بضــرورة  6- ــع منظمــات حقــوق اإلنســان والمنظمــات والمحافــل الدولي دعــوة جمي
العمــل الفــوري إليقــاف بنــاء هــذه القنــاة المائيــة علــى طــول الحــدود الفلســطينية 

المصريــة مــن خــال رفــع قضايــا قانونيــة فــي المحاكــم المحليــة والدوليــة.

ــن  7- ــاد المحامي ــة اتح ــم، وخاص ــي العال ــن ف ــن والقانونيي ــادات الحقوقيي ــوة اتح دع
العــرب ونقابــة المحاميــن المصرييــن لرفــع دعــاوى لــدي الجهــات والمحاكــم 

ــم. ــروع الظال ــذا المش ــاف ه ــر إليق ــي مص ــة ف المختص
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مطالبــة جميــع اإلعامييــن والصحفييــن فــي العالــم، وخاصــة فــي العالميــن  8-
العربــي واإلســامي بالقيــام بحملــة إعاميــة لفضــح هــذه الجريمــة بحــق الشــعب 

ــموع. ــروء والمس ــي والمق ــام المرئ ــال اإلع ــن خ ــطيني م الفلس

ــى  9- ــاظ عل ــرورة الحف ــزة، بض ــاع غ ــي قط ــة ف ــطيني، خاص ــعب الفلس ــة الش مطالب
الوحــدة الوطنيــة، ورصّ الصفــوف، والثبــات والصمــود فــي مواجهــة الحصــار 

الظالــم والمشــاريع والمخططــات التــي تســتهدف تشــديده، وإطالــة أمــده.

ادانــة محمــود عبــاس بنــاًء علــي تورطــه المباشــر لفكــرة القنــاة المائيــة الخاصــة  10-
بإغــراق الحــدود مــع قطــاع غــزة، األمــر الــذي يجعلــه تحــت طائلــة المســئولية.

تكليــف هيئــة توثيــق بإعــداد )ملــف قانونــي( متكامــل خــاص ببنــاء القنــاة المائيــة  11-
علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة، تمهيــدًا لرفــع دعــاوى أمــام المحاكــم الدوليــة مــع 
وصــف فنــي للخنــدق المائــي وكذلــك ترجمتــه لتعميمــه علــى المحافــل الدوليــة. 

11- قرار رقم )1430/ غ.ع1/4(
ــر رفــح  ــي حــول أزمــة معب ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي ــر لجن ــول تقري أواًل: قب

ــات. ــع التعدي ــاع م باإلجم

ــة  ــول أزم ــي ح ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــر لجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــي: ــون كالتال ــح؛ لتك ــر رف معب

مطالبــة محمــود عبــاس وحكومــة الوفــاق بالتوقــف الفــوري عن حمــات التحريض  1-
ضــد قطــاع غــزة، وخاصــة تحريــض الســلطات المصريــة علــى إقفــال معبــر رفــح، 
ــة عــن هــذا  ــار المترتب ــر، واآلث ــة عــن إغــاق المعب ونحملهــم المســؤولية الكامل

اإلعــام.

ــي  2- ــي، والقانــون الدول مطالبــة اإلخــوة فــي مصــر الحتــرام قواعــد القانــون الدول
ــر. ــر فــورًا دون تأخي ــح المعب ــي لحقــوق اإلنســان، وفت ــون الدول اإلنســاني، والقان

دعــوة فصائــل العمــل الوطنــي واإلســامي لتشــكيل لوبــي ضاغــط علــى الجانــب  3-
المصــري لفتــح المعبــر.

دعــوة جميــع القــوى السياســية والنقابيــة والشــعبية لتنظيــم فعاليــات احتجاجيــة  4-
للضغــط علــى الجانــب المصــري لفتــح المعبــر.

دعــوة كل الوســائل اإلعاميــة المحليــة والعربيــة والدوليــة لتســليط الضــوء علــى  5-
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معانــاة ســكان القطــاع جــراء إغــاق المعبــر.

حــث البرلمانــات العربيــة واإلســامية ليقومــوا بدورهــم فــي الضغــط علــى  6-
الجانــب المصــري لفتــح المعبــر.

ضــرورة تجنيــب معبــر رفــح التجاذبــاتِ السياســيَة مــن جميــع األطــراف؛ لمــا لــه  7-
مــن أهميــة كبيــرة تجــاه عمــوم ســكان قطــاع غــزة.

ــاق  8- ــكلة إغ ــل مش ــزة لح ــي غ ــة ف ــوى الفاعل ــن الق ــل بي ــق العاج ــرورة التواف ض
ــر. المعب

رفــع دعــاوى مــن قبــل المتضرريــن مــن إغــاق معبــر رفــح أمــام القضــاء  9-
والدولــي. الفلســطيني 

تشــكيل لجنــة عليــا لمتابعــة قضيــة معبــر رفــح البــري مكونة مــن نــواب المجلس  10-
ــل  ــي والفصائ ــس الوطن ــاء المجل ــن أعض ــم، وم ــاف انتماءاته ــريعي باخت التش

الفلســطينية.

12-قرار رقم )1432/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر لجنــة القــدس حــول االنتهــاكات وجرائــم الحــرب الصهيونيــة فــي 

ــة القــدس وضواحيهــا عــام 2015م. باإلجمــاع مــع التعديــات. مدين

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة القــدس حــول االنتهــاكات وجرائــم الحــرب الصهيونية 
فــي مدينــة القــدس وضواحيهــا عــام 2015م؛ لتكــون كالتالي:

1- دعــوة شــباب انتفاضــة القــدس وشــاباتها إلــى االســتمرار فــي هــذه االنتفاضــة 
المباركــة، ونحييهــم علــى صمودهــم وثباتهــم البطولــي فــي مواجهــة المخططــات 
الصهيونيــة الهادفــة لتدنيــس المســجد األقصــى المبــارك، وتهويــد المدينــة المقدســة 

جغرافيــًا وديموغرافيــًا، وطمــس معالمهــا اإلســامية والمســيحية.

2- مطالبــة الفصائــل الفلســطينية والشــعب الفلســطيني بتفعيــل المقاومــة ضــد 
المحتــلِّ الصهيونــي بــكلِّ أشــكالها، وتقديــم كل دعــم الزم حتــى تســتمر انتفاضــة 
ــاء  ــل إنه ــن أج ــوري م ــل الف ــرورة العم ــل بض ــب الفصائ ــا نطال ــة، كم ــدس المبارك الق
حالــة االنقســام، وإتمــام المصالحــة، وإعــادة الوفــاق الوطنــي علــى أســاس الحفــاظ علــى 

ــات. ــى والمقدس ــدس واألقص ــا الق ــي مقدمته ــت، وف الثواب

3- الطلــب مــن الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا األمنيــة فــي الضفــة الفلســطينية 
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بضــرورة وقــف التعــاون األمنــي مــع العــدو الصهيونــي وأجهزتــه األمنيــة، ورفــع يدهــا 
ــدم  ــدس وع ــي الق ــادي ف ــم الجه ــام بواجبه ــن القي ــوا م ــى يتمّكن ــن حت ــن المقاومي ع

ــاباتها. ــة وش ــباب االنتفاض ــة ش ماحق

ــارك  ــى المب ــجد األقص ــدس والمس ــرة الق ــلمين بنص ــرب والمس ــع الع ــة جمي 4- مطالب
وتقديــم الدعــم المــادي واإلعامــي والمعنــوي والقانونــي لمشــاريع صمــود أهلنــا 
ــؤالء األهــل  ــطوري؛ لتثبيــت ه ــم األس ــلة، وصموده ــم الباس ــدس، ومقاومته ــي الق ف

الصامديــن فــي عقاراتهــم ومنازلهــم ومحاتهــم، وعلــى أرضهــم ومقدســاتهم.

5- دعــوة جامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون اإلســامي، للقيــام بالواجــب 
ــادة  ــع الق ــب جمي ــا نطال ــات، كم ــى والمقدّس ــدس واألقص ــرة للق ــا نص ــوب منهم المطل
العــرب والمســلمين بتقديــم الدعــم المالــي المطلــوب لمشــاريع صمــود أهلنــا فــي 
ــا  ــرت بليبي ــي س ــم ف ــرارات مؤتمراته ــذ ق ــارك وتنفي ــى المب ــجد األقص ــدس والمس الق

ــدس.  ــل الق ــود أه ــاريع صم ــي لمش ــم المال ــم الدع ــر بتقدي ــي قط ــة ف والدوح

بالتدخــل  واإلســامية  العربيــة  البرلمانيــة  والكتــل  البرلمانــات  رؤســاء  6- مطالبــة 
العاجــل والســريع إلنقــاذ أهلنــا فــي فلســطين بعامــة، وفــي القــدس بخاصــة مــن جرائــم 
الحــرب الصهيونيــة، والتــي فــي مقدمتهــا التهويــد الصهيونــي المتواصــل والســريع 
للقــدس، وتهجيــر أهلنــا الصامديــن منهــا، وســحب هوياتهــم، وطمــس معالمنــا وآثارنــا 
ومقدســاتنا اإلســامية والمســيحية، والمحــاوالت المتكــررة للمــسّ بالمســجد األقصــى 

ــيته. ــه وقدس ــاك حرمت ــارك وانته المب

7- مطالبــة وزراء الخارجيــة العــرب بتفعيــل قرارهــم القاضــي بإحالــة ملــف االنتهــاكات 
الصهيونيــة فــي القــدس مــن حفريــات وأنفــاق أســفل المســجد األقصــى المبــارك 
وســاحاته، ومــن اســتيطان صهيونــي، ومصــادرة أراٍض فلســطينية بــآالف الدونمــات فــي 
القــدس، وغيــر ذلــك، إلــى مجلــس األمــن الدولــي ومحكمــة العــدل الدوليــة وغيرهــا مــن 

ــة. المنظمــات والمحاكــم الدولي

ــدس  ــا الق ــراز قضاي ــرورة إب ــامية بض ــة واإلس ــة العربي ــات اإلعامي ــوة المؤسس 8- دع
واألخطــار التــي تتهددهــا، عبــر اإلعــام المرئــي والمقــروء والمســموع باللغــات العالميــة 

فــي جميــع قــارات العالــم، وفضــح االنتهــاكات الصهيونيــة فــي القــدس واألقصــى.

9- مطالبــة األميــن العــام لألمــم المتحــدة، ومؤسســات مجلــس األمــن الدولــي ومجلــس 
حقــوق اإلنســان، والجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة ومحكمــة الجنايــات الدوليــة، 
ومحكمــة العــدل الدوليــة، ومنظمــة الهــال الدوليــة، ومنظمــة الصليــب الدوليــة بضــرورة 



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار
ي

طين
س

فل
 ال

ي
يع

شر
الت

س 
جل

لم
ا

81 8081

توفيــر الحمايــة القانونيــة والعمليــة لمدينــة القدس ومقدســاتها اإلســامية والمســيحية، 
وأهلنــا المقدســيين والحفــاظ علــى حقوقهــم الشــرعية المقدســة السياســية واإلنســانية 
والمدنيــة والدينيــة ، ونطالــب مجلــس حقــوق اإلنســان والــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة 
ــم  ــاكات وجرائ ــث االنته ــة لبح ــات الازم ــد االجتماع ــام 1949م بعق ــة لع ــف الرابع جني
ــي  ــيء ف ــقِّ كل ش ــه بح ــي وقادت ــال الصهيون ــا االحت ــي يقترفه ــيمة الت ــرب الجس الح

القــدس .

13- قرار رقم )1436/ غ.ع1/4(
ــي  ــرى ف ــاع األس ــول أوض ــة ح ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن ــول تقري أواًل: قب

ــات. ــع التعدي ــاع م ــيين باإلجم ــن السياس ــي والمعتقلي ــال الصهيون ــجون االحت س

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة حــول أوضــاع األســرى 
فــي ســجون االحتــال الصهيونــي والمعتقليــن السياســيين؛ لتكــون كالتالــي:

ــع  1- ــى رف ــل عل ــاص، للعم ــات االختص ــطينية، وكل جه ــلطة الفلس ــادة الس ــوة قي دع
ــة باســم األســرى وذويهــم ضــد حكومــة االحتــال وقادتــه  ــة والجماعي الدعــاوى الفردي
أمــام المحاكــم الدوليــة، ومقاضاتهــم علــى جرائمهــم أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة.

دعــوة المؤسســات الدوليــة، وخاصــة مجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة  2-
لتكليــف لجنــة دوليــة؛ لاطــاع علــى أوضــاع األســرى فــي ســجون االحتــال، ومعاينــة 

ــف. ــة جني ــك اتفاقي ــي ذل ــا ف ــي، بم ــون الدول ــة للقان ــاكات الصارخ االنته

الدعــوة إلــى تشــكيل ائتــاف عالمــي مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان إلطــاق حملــة  3-
ــي  ــي الت ــال الطب ــرادي، واإلهم ــزل االنف ــال اإلداري، والع ــة االعتق ــد سياس ــة ض عالمي

ــرى. ــقِّ األس ــي بح ــال الصهيون ــها االحت يمارس

ــم،  4- ــات العال ــامي، وبرلمان ــر اإلس ــة المؤتم ــة، ومنظم ــدول العربي ــة ال ــوة جامع دع
ــد جلســة خاصــة؛ لمناقشــة األوضــاع المأســاوية لألســرى،  ــة؛ لعق واالتحــادات البرلماني

ــًا. ــه دولي ــه، ومحاكمت ــي، ومقاطعت ــال الصهيون ــم االحت وتجري

لنصــرة  5- تضامنيــة  اعتصامــات  لتنظيــم  واإلســامية  العربيــة  الســفارات  دعــوة 
األســرى، وإصــدار نشــرات للتعريــف بقضيــة األســرى ومعاناتهــم وجرائــم االحتــال 

بحقهــم، ودعــم حقوقهــم اإلنســانية المشــروعة.

دعــوة برلمانــات العالــم إلــى تحمــل مســؤولياتهم القانونيــة واألخاقيــة واإلنســانية  6-
تجــاه مــا يتعــرض لــه زماؤهــم مــن نــواب الشــعب الفلســطيني مــن اختطــاف، وإهانــات 
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واعتقــاالت ومحاكمــات إداريــة باطلــة فــي ســجون االحتــال الصهيونــي.

دعــوة قيــادة الســلطة الفلســطينية وأجهزتهــا األمنيــة إلــى االلتــزام بالقانــون، وعــدم  7-
انتهــاك حقــوق المواطــن الفلســطيني، وعــدم االعتقــال علــى خلفيــة سياســية.

نثمــن جهــود المقاومــة الفلســطينية ومســاعيها لتحريــر أســرانا البواســل، ونناشــدها  8-
بعــدم تقديــم أيِّ معلومــة عــن أســرى االحتــال حتــى يفــرج ابتداًء عــن )األســيرات كافة، 
ومحــرري الصفقــة الذيــن أعــاد اعتقالهــم، وإنهــاء حــاالت العــزل االنفــرادي، واالعتقــال 

اإلداري(.                  

14- قرار رقم )1440/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر لجنــة الاجئيــن حــول الذكــري الثامنــة والســتين للنكبــة باإلجمــاع 

مــع التعديــات.

ــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة الاجئيــن حــول الذكــري الثامنــة والســتين للنكبــة  ثاني
لتكــون علــى الوجــه التالــي:

يؤكــد المجلــس التشــريعي بأنــه ال توجــد مشــكلة مــع أي شــعب مــن الشــعوب  1-
ــا  ــم لن ــتقبل، وكله ــي المس ــر، وال ف ــي الحاض ــي، وال ف ــي الماض ــة، ال ف العربي

ــوا أرضنــا، وشــرَّدوا شــعبنا. ســند، ومشــكلتنا مــع اليهــود الذيــن احتلُّ

كلُّ االتهامــات والتلفيقــات التــي يقــوم بهــا بعــض المرتزقــة، وأصحــاب الضمائــر  2-
الخبيثــة، ســواء مــن هنــا أو مــن هنــاك يكشــفها الزمــن، ويخيب ظن المشــعوذين 

هنــا وهنــاك، ويخــزي اهلل الخونــة والمنحرفيــن عــن الفطرة الســليمة.

ــا، ونحــرس  3- ــداء علين ــة، اعت ــى أي أرض عربي ــي، أو عل ــى أي عرب ــداء عل أي اعت
ــا. ــا المجــاورون لن الحــدود كمــا يحرســها إخوانن

ثوابــت القضيــة الفلســطينية ال نحيــد عنهــا، وال يمكــن أن نتنــازل عنهــا مهمــا  4-
طــال الزمــن.

أســرانا فــي ســجون االحتــال ال يطلــق االحتــال ســراحهم ال بالمحادثــات، وال  5-
باالتفاقيــات المتعــددة التــي حدثــت وتحــدث، وإنمــا بإبــداع وســائل المقاومــة؛ 

إلرغــام االحتــال علــى إطــاق ســراح األســرى.

أيُّ صفقــة تبــادل ال بــدَّ أن تشــمل النســاء، واألطفــال، والمختطفيــن مــن  6-
ــرب. ــن الع ــرى م ــابقة، واألس ــات س ــي صفق ــرِّروا ف ــن حُ الذي
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مناشــدة مصــر العــرب والعروبــة رئيســًا وقــادة وشــعبًا أن يقومــوا بإطــاق  7-
ــر. ــى مص ــم إل ــي طريقه ــم ف ــوا وه ــن اختطف ــة الذي ــراح األربع س

15- قرار رقم )1443/ غ.ع1/4(
ــن  ــة القــدس واألقصــى بمناســبة الذكــرى التاســعة واألربعي ــر لجن ــول تقري أواًل: قب

ــاع. ــارك باإلجم ــى المب ــجد األقص ــدس والمس ــرقي الق ــي لش ــال الصهيون لاحت

ثانيــًا: إقــرار توصيــات لجنــة القــدس واألقصــى بمناســبة الذكــرى التاســعة واألربعين 
لاحتــال الصهيونــي لشــرقي القــدس والمســجد األقصــى المبــارك باإلجمــاع  مــع 

التعديــات؛ لتكــون علــى الوجــه التالــي:

1- نوجّــه التحيــة لألهــل الكــرام فــي القــدس واألرض المحتلــة منــذ عــام 1948م علــى 
صمودهــم البطولــي فــي الربــاط، واالســتمرار فــي شــدِّ الرحــال إلــى المســجد األقصــى 
المبــارك، ومواجهتهــم ببســالة االقتحامــاتِ الصهيونيــَة، ونخــصُّ بالذكــر شــباب القــدس 
وشــاباتها الذيــن يقاومــون المحتــل الصهيونــي بعمليــات بطوليــة بمــا يتوفــر لديهــم مــن 
وســائل، كمــا نخــصّ بالذكــر النســاَء المرابطــاتِ وطــاب مصاطــب العلــم  وطالباتهــا 
الذيــن هــم فــي مقدمــة هــؤالء الصامديــن والمرابطيــن، ونطالــب هــؤالء األهــل الكــرام 
جميعــًا باالســتمرار فــي هــذا الصمــود والتحــدي والربــاط والمواجهــة للمحتــل الصهيوني، 

ومقاومتــه بــكل الوســائل. 

ــاون فــي  ــاء االنقســام، والتع ــل والقــوى الفلســطينية بالتوحــد، وإنه ــب الفصائ 2- نطال
وضــع خطــة متكاملــة لتحريــر القــدس واألقصــى وفلســطين، واحتضــان انتفاضــة القدس 
ودعمهــا، والوقــوف فــي مواجهــة مــن يحــاول إجهاضهــا؛ ألن حقنــا الدينــي، والتاريخــي، 
والحضــاري فــي هــذه المدينــة المقدســة لــن يعــود بالمفاوضــات والتعــاون األمنــي مــع 

المحتــل؛ بــل بالمقاومــة بــكل أشــكالها. 

3- علــى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الفلســطينية وقــف التعــاون األمنــي 
مــع العــدو الصهيونــي، وكــفّ يدهــا عــن ماحقــة شــباب المقاومــة؛ حتــى يتمّكــن هــؤالء 
ــدس  ــي الق ــب ف ــل الغاص ــة المحت ــي مقاوم ــي ف ــم البطول ــام بدوره ــن القي ــباب م الش

والضفــة الفلســطينية.

4- نطالــب الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالقيــام بدورهــا المنــوط بهــا لحمايــة 
المقدســات اإلســامية والمســيحية فــي القــدس مــن خــال تفعيــل البعــد القانونــي فــي 
ــدل  ــة الع ــة، ومحكم ــات الدولي ــة الجناي ــي محكم ــة ف ــرب الصهاين ــي الح ــة مجرم ماحق
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الدوليــة، وغيرهمــا مــن المحاكــم الدوليــة والوطنيــة والمحافــل الدوليــة؛ القتــراف هــؤالء 
المجرميــن جرائــمَ حــرب بحــقِّ القــدس، ومســجدها األقصــى، وأهلنــا المقدســيين فيهــا، 
ونطالــب هــذه الســلطة بضــرورة اســتثمار انضمام فلســطين لمحكمــة الجنايــات الدولية؛ 

بالتقــدم لهــا بالملفــات الازمــة للتقاضــي أمامهــا ضــد هــؤالء المجرميــن الصهاينــة.

5- ندعــو العــرب والمســلمين شــعوبًا وقــادة وحكومــات بتقديــم كل أنــواع الدعــم المــادي 
والسياســي واإلعامــي والقانونــي لصمــود أهلنــا المقدســيين مــن أجل إفشــال المشــاريع 
الصهيونيــة لتهويــد المســجد األقصــى والمدينــة المقدســة، كمــا نطالــب القــادة والحــكام 
العــرب بتنفيــذ قراراتهــم فــي مؤتمــرات القمــة العربيــة بتقديــم الدعــم المالــي ألهــل 

القــدس الــذي قــرَّروه فيهــا. 

ــرة  ــم لنص ــوب منه ــو مطل ــا ه ــام بم ــامية بالقي ــَة واإلس ــاتِ العربي ــو البرلمان 6- ندع
ــن الازمــة للدفــاع عــن  القــدس ومســجدها األقصــى وأهلهــا؛ مــن خــال ســنّ القواني
ــم  ــي برلماناته ــطين ف ــدس وفلس ــة للق ــكيل لجن ــم بتش ــا نطالبه ــا، كم ــدس وأهله الق

ــة. ــة المقدّس ــذه القضي ــام به لاهتم

والصليــب  الهــال  ومنظمتــي  المختلفــة،  بمؤسســاتها  المتحــدة  األمــم  علــى   -7
األحمريــن، ومنظمــة اليونســكو وســائر المنظمــات والهيئــات الدوليــة الدفــاع عــن حقــوق 
اإلنســان الفلســطيني فــي القــدس، وعــن المســجد األقصــى، ودور العبــادة مــن المســاجد 
والكنائــس، وتحمّــل مســئولياتهم القانونيــة واألخاقيــة، والوفــاء بالتزاماتهــم، والعمــل 
ــا فــي  ــة، وتطبيقه ــرارات الشــرعية الدولي ــرام ق ــي باحت ــال الصهيون ــزام االحت ــى إل عل
للشــعب  الفوريــة  الحمايــة  توفيــر  علــى  والعمــل  المحتلــة،  الفلســطينية  األراضــي 
الفلســطيني، وخاصــة فــي مدينــة القــدس مــن جرائــم الحــرب واالنتهــاكات الصهيونيــة.

16- قرار رقم )1449/ غ.ع1/4(
ــن  ــة القــدس واألقصــى بمناســبة الذكــري الســابعة واألربعي ــر لجن ــول تقري أواًل: قب

ــارك باإلجمــاع مــع التعديــات. إلحــراق المســجد األقصــى المب

ــة القــدس واألقصــى بمناســبة الذكــري الســابعة  ــر لجن ــات تقري ــًا: إقــرار توصي ثاني
ــي: ــارك؛ لتكــون كالتال ــن إلحــراق المســجد األقصــى المب واألربعي

ــة  ــدس واألرض المحتل ــي الق ــرام ف ــل الك ــة لأله ــريعي التحي ــس التش ــه المجل 1- يوج
منــذ عــام 1948م علــى صمودهــم البطولــي فــي الربــاط، واالســتمرار فــي شــدّ الرحــال 
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إلــى المســجد األقصــى المبــارك ومواجهتهــم ببســالة االقتحامــاتِ الصهيونيــَة، ونخــصُّ 
بالذكــر شــباب القــدس الذيــن يقاومــون المحتــل الصهيونــي بعمليــات بطولية بمــا يتوفر 
لديهــم مــن وســائل، كمــا نخــصُّ بالذكــر النســاَء المرابطــاتِ وطــاب مصاطــب العلــم 
ــؤالء  ــب ه ــن، ونطال ــن والمرابطي ــؤالء الصامدي ــة ه ــي مقدم ــم ف ــن ه ــا الذي وطالباته
ــة  ــاط والمواجه ــدي والرب ــود والتح ــذا الصم ــي ه ــتمرار ف ــًا باالس ــرام جميع ــل الك األه

للمحتــل الصهيونــي ومقاومتــه بــكل الوســائل.  

2- مطالبــة الفصائــل والقــوى الفلســطينية بالتوحــد، وإنهــاء االنقســام، والتعــاون فــي 
ووضــع خطــة متكاملــة لتحريــر القــدس واألقصــى، واحتضــان انتفاضــة القــدس ودعمهــا 
والوقــوف فــي مواجهــة مــن يحــاول إجهاضهــا؛ ألن حقنــا الدينــي، والتاريخــي، والحضــاري 
فــي هــذه المدينــة المقدســة لــن يعــود بالمفاوضــات والتعــاون األمنــي؛ بــل بالمقاومــة 

بــكل أشــكالها.

3- علــى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الفلســطينية وقــف التعــاون األمنــي 
مــع العــدو الصهيونــي، وكــفّ يدهــا عــن ماحقــة شــباب المقاومــة حتــى يتمّكــن هــؤالء 
ــدس  ــي الق ــب ف ــل الغاص ــة المحت ــي مقاوم ــي ف ــم البطول ــام بدوره ــن القي ــباب م الش

والضفــة الفلســطينية. 

4- نطالــب الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالقيــام بدورهــا المنــوط بهــا لحمايــة 
المقدســات اإلســامية والمســيحية فــي القــدس مــن خــال تفعيــل البعــد القانونــي فــي 
ــدل  ــة الع ــة، ومحكم ــات الدولي ــة الجناي ــي محكم ــة ف ــرب الصهاين ــي الح ــة مجرم ماحق
الدوليــة، وغيرهمــا مــن المحاكــم الدوليــة والوطنيــة؛ القتــراف هــؤالء المجرميــن جرائــم 
ــذه  ــب ه ــا، ونطال ــيين فيه ــا المقدس ــى، وأهلن ــجدها األقص ــدس، ومس ــقّ الق ــرب بح ح
الســلطة بضــرورة اســتثمار انضمــام فلســطين لمحكمــة الجنايــات الدوليــة بالتقــدم لهــا 

ــة. بالملفــات الازمــة للتقاضــي أمامهــا ضــد هــؤالء المجرميــن الصهاين

5- نطالــب الحكومــة الفلســطينية بالعمــل علــى تفعيــل وتنفيــذ قانــون تحريــم وتجريــم 
التنــازل عــن القــدس الــذي أقــرّه المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي عــام 2008م، 
وقانــون الصنــدوق الوطنــي لدعــم القــدس الــذي أقــرّه المجلس التشــريعي الفلســطيني 
ــود  ــاريع صم ــم مش ــة لدع ــة الازم ــاد الموازن ــى اعتم ــل عل ــام 2012م، والعم ــي ع ف
أهلنــا فــي مدينــة القــدس؛ لمواجهــة المخططــات الصهيونيــة الراميــة لتهويــد المدينــة 
المســجد األقصــى  والمســيحية، وتقســيم  اإلســامية  المقدســة، وطمــس معالمهــا 

المبــارك.
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6- يدعــو المجلــس التشــريعي العــرب والمســلمين شــعوبًا وقــادة وحكومــات بتقديــم كل 
أنــواع الدعــم المــادي والسياســي واإلعامــي والقانونــي لصمــود أهلنــا المقدســيين مــن 
أجــل إفشــال المشــاريع الصهيونيــة لتهويــد المســجد األقصــى والمدينــة المقدســة، كمــا 
نطالــب القــادة والحــكام العــرب بتنفيــذ قراراتهــم فــي مؤتمــري القمــة العربيــة بتقديــم 

الدعــم المالــي ألهــل القــدس الــذي قــرروه فيهــا.

7- يدعــو المجلــس التشــريعي البرلمانــات العربيــة واإلســامية بالقيــام بمــا هــو مطلــوب 
منهــم لنصــرة القــدس ومســجدها األقصــى وأهلهــا مــن خــال ســنّ القوانيــن الازمــة 
ــة للقــدس وفلســطين فــي  ــا نطالبهــم بتشــكيل لجن ــا، كم ــاع عــن القــدس وأهله للدف

برلماناتهــم لاهتمــام بهــذه القضيــة المقدّســة.

8- علــى األمــم المتحــدة بمؤسســاتها المختلفــة، ومنظمتــي الهــال والصليــب األحمرين، 
ومنظمــة اليونســكو وســائر المنظمــات والهيئــات الدوليــة بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان 
وعــن المســجد األقصــى ودور العبــادة مــن المســاجد والكنائــس، وتحمّــل مســئولياتهم 
ــزام االحتــال الصهيونــي  ــى إل ــة والوفــاء بالتزاماتهــم، والعمــل عل ــة واألخاقي القانوني
ــة،  ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ــا ف ــة وتطبيقه ــرعية الدولي ــرارات الش ــرام ق باحت
والعمــل علــى توفيــر الحمايــة الفوريــة للشــعب الفلســطيني وخاصــة فــي مدينــة القــدس 

مــن جرائــم الحــرب واالنتهــاكات الصهيونيــة.

ــان  ــع الكي ــع م ــع التطبي ــامية من ــة واإلس ــات العربي ــف الحكوم ــس موق ــن المجل 9- يثم
الصهيونــي، ونطالــب بقطــع العاقــات الدبلوماســية وعــدم إقامــة أي عاقــات مــع 

االحتــال الصهيونــي.

ــَة  ــاكاتِ الصهيوني ــوا االنته ــم أن يخص ــي العال ــاجد ف ــاء المس ــة وخطب ــوة أئم 10- دع
المتكــررة بحــق المســجد األقصــى المبــارك والقــدس فــي خطبهــم، كمــا ندعــو المفكرين 

والباحثيــن أن يفــردوا النــدوات والمحاضــرات لهــذه المواضيــع.

11- اعتبــار هــذا التقريــر وثيقــة رســمية مــن وثائــق المجلــس التشــريعي الفلســطيني، 
ــة واإلســامية  ــات والمحافــل العربي ــع البرلمان ــى جمي ــه ونشــره إل ــى ترجمت والعمــل عل

والدوليــة، وحثهــم علــى التحــرك العاجــل والفــوري.

17- قرار رقم )1460/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى حــول االنتهــاكات وجرائــم االحتــال 
الصهيونيــة فــي مدينــة القــدس وضواحيهــا خــال عــام 2016م باإلجمــاع مــع التعديــات.

ــم  ــاكات وجرائ ــول االنته ــى ح ــدس واألقص ــة الق ــر لجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
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االحتــال الصهيونيــة فــي مدينــة القــدس وضواحيهــا خــال عــام 2016م؛ لتكــون 
كالتالــي: 

1- توجيــه التحيــة ألهلنــا فــي القــدس والمرابطيــن والمرابطــات فــي األقصــى والقــدس 
علــى صمودهــم وثباتهــم البطولــي فــي مواجهــة المخططــات الصهيونيــة الهادفــة 
لتدنيــس قدســية المســجد األقصــى المبــارك وحرمتــه، وتهويــد المدينــة المقدســة، 
وطمــس معالمهــا، وندعوهــم لاســتمرار فــي هــذه المواجهــة البطوليــة نيابــة عــن األمــة.

2- مطالبــة الفصائــل الفلســطينية والشــعب الفلســطيني بتفعيــل المقاومــة، ودعــم 
اســتمرار انتفاضــة القــدس ضــد المحتــّل الصهيونــي بــكّل أشــكالها، وتقديــم كل دعــم 
الزم حتــى تســتمر انتفاضــة القــدس المباركــة، كمــا نطالــب الفصائــل بضــرورة العمــل 
ــي  ــاق الوطن ــادة الوف ــة، وإع ــام المصالح ــام، وإتم ــة االنقس ــاء حال ــل إنه ــن أج ــوري م الف
ــا القــدس، واألقصــى والمقدســات. ــت، وفــي مقدمته ــى الثواب ــاظ عل ــى أســاس الحف عل

3- دعــوة الســلطة الفلســطينية إلــى وقــف التعــاون األمنــي، والكــف عــن ماحقــة 
المقاوميــن، ورفــع قضيــة القــدس، وجرائــم الحــرب الصهيونيــة أمــام محكمــة الجنايــات 
الدوليــة، وغيرهــا مــن المحاكــم؛ بهــدف محاكمــة مجرمــي حــرب الصهاينــة، كمــا نطالبهــا 
بالعمــل علــى تفعيــل القــرارات الدوليــة، وباألخــص قــرار منظمــة اليونســكو األخيــر الــذي 
ــًا مقدســًا يخــصُّ المســلمين  ــار المســجد األقصــى بــكل مكوناتــه مكان نــص علــى اعتب
ــم )2334(  ــر رق ــن األخي ــس األم ــرار مجل ــه، وق ــة ب ــة للصهاين ــه ال عاق ــم، وأن وحده
والــذي نــص علــى إدانــة االســتيطان الصهيونــي فــي القــدس وأرضنــا الفلســطينية، كمــا 

ندعــو العــرب والمســلمين للعمــل علــى تنفيــذ هــذه القــرارات الدوليــة .

ــود  ــز الوج ــى تعزي ــل عل ــاتهم بالعم ــلمين ومؤسس ــرب والمس ــر الع ــة جماهي 4- مطالب
الفلســطيني فــي مدينــة القــدس مــن خــال وضــع اســتراتيجية فلســطينية عربيــة 
ــة ودعــم الربــاط فــي  إســامية؛ لمواجهــة اســتراتيجية التهويــد واالســتئصال الصهيوني
ــة  ــة واالقتصادي ــاتهم االجتماعي ــم مؤسس ــيين، ودع ــود المقدس ــز صم ــى، وتعزي األقص
ــى  ــي لهــم حت ــم الدعــم المال ــك بتقدي ــة والشــبابية، وذل ــة والصحي ــة والتعليمي والثقافي

ــم. ــي صموده ــتمروا ف يس

بالواجــب  للقيــام  اإلســامي،  التعــاون  العربيــة، ومنظمــة  الــدول  5- دعــوة جامعــة 
ــرب  ــادة الع ــب الق ــا نطال ــات، كم ــى والمقدّس ــدس واألقص ــرة للق ــا نص ــوب منهم المطل
والمســلمين بتقديــم الدعــم المالــي المطلــوب لمشــاريع صمــود أهلنــا فــي القــدس 
ــارك، وتنفيــذ قــرارات مؤتمراتهــم بهــذا الخصــوص فــي ســرت  والمســجد األقصــى المب

ــر. ــة بقط ــا، والدوح بليبي
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6- ندعــو إلــى تكويــن جبهــة دوليــة مــن مؤسســات حقوقيــة ومنظمــات دوليــة؛ للدفــاع 
المخالفــة  الصهيونيــة  والمخططــات  للهجمــة  والتصــدي  ومقدســاتها،  القــدس  عــن 
ــي  ــة ف ــرب الصهاين ــي الح ــة مجرم ــة، وماحق ــق الدولي ــن والمواثي ــات والقواني لاتفاقي

ــة. ــم الدولي ــل والمحاك المحاف

ــاد  ــل الج ــامية بالعم ــة واإلس ــة العربي ــل البرلماني ــات والكت ــاء البرلمان ــة رؤس 7- مطالب
إلنقــاذ أهلنــا فــي فلســطين بعامــة، وفــي القدس بخاصــة، من جرائــم الحــرب الصهيونية، 
ــا  ــر أهلن ــي المتواصــل والســريع للقــدس وتهجي ــد الصهيون ــا التهوي ــي فــي مقدمته والت
ــامية  ــاتنا اإلس ــا ومقدس ــا وآثارن ــس معالمن ــم، وطم ــحب هوياته ــا، وس ــن منه الصامدي
والمســيحية والمحــاوالت المتكــررة للمــسّ بالمســجد األقصــى المبــارك وانتهــاك حرمتــه 

وقدســيته.

8- دعــوة المؤسســات اإلعاميــة العربيــة واإلســامية إلبــراز قضايــا القــدس واألقصــى، 
واألخطــار التــي تتهددهمــا عبــر اإلعــام المرئــي والمقــروء والمســموع باللغــات العالميــة 
فــي جميــع قــارات العالــم ، وفضــح االنتهــاكات الصهيونيــة بحقهمــا مــن خــال البرامــج 

الخاصــة بموضــوع القــدس واألقصــى، وفــي نشــرات األخبــار تغطيــة وتعليقــًا.

ــي  ــد لألمــم المتحــدة، ومؤسســات مجلــس األمــن الدول ــن العــام الجدي ــة األمي 9- مطالب
ــات  ــة الجناي ــدة، ومحكم ــم المتح ــة لألم ــة العمومي ــان، والجمعي ــوق اإلنس ــس حق ومجل
الدوليــة، ومحكمــة العــدل الدوليــة، ومنظمتــي الهــال الدوليــة والصليــب الدوليتيــن 
ومجلــس حقــوق اإلنســان، بضــرورة توفيــر الحمايــة القانونيــة والعمليــة لمدينــة القــدس 
ومقدســاتها اإلســامية والمســيحية فيهــا، وأهلنــا المقدســيين، والحفــاظ علــى حقوقهــم 
الشــرعية المقدســة السياســية واإلنســانية والمدنيــة والدينيــة، وبحث االنتهــاكات وجرائم 

الحــرب التــي يقترفهــا االحتــال الصهيونــي وقادتــه بحــقِّ كل شــيٍء فــي القــدس.

10- اعتبــار هــذا التقريــر وثيقــة رســمية مــن وثائــق المجلــس التشــريعي الفلســطيني، 
ــامية  ــة واإلس ــل العربي ــات والمحاف ــع البرلمان ــى جمي ــره إل ــه ونش ــى ترجمت ــل عل والعم

والدوليــة وحثهــم علــى التحــرك العاجــل والفــوري.

18- قرار رقم )1476/ غ.ع1/5(
ــي  ــري ف ــاع األس ــول أوض ــة ح ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن ــرار تقري أواًل: إق

ــات. ــع التعدي ــاع م ــيين باإلجم ــن السياس ــي والمعتقلي ــال الصهيون ــجون االحت س

ثانيًا: إقرار توصيات التقرير؛ لتكون كالتالي:
1- دعــوة المؤسســات الدوليــة وخاصــة مجلــس حقــوق اإلنســان باألمــم المتحــدة إلــى تكليــف 
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ــاكات  ــة االنته ــال، ومعاين ــجون االحت ــي س ــرى ف ــاع األس ــى أوض ــاع عل ــة لاط ــة دولي لجن
الصارخــة للقانــون الدولــي، والقانــون الدولــي اإلنســاني، بمــا فــي ذلــك اتفاقيــات جنيــف.

2- الدعــوة إلــى تشــكيل ائتــاف عالمــي مــن مؤسســات حقــوق اإلنســان إلطــاق حملــة عالميــة 
ضــد سياســة االعتقــال اإلداري، والعــزل االنفــرادي، واإلهمــال الطبــي التــي يمارســها االحتــال 

الصهيونــي بحــق األســرى، ومعانــاة األســرى مــن األطفــال والنســاء والمرضــى والجرحــى.

3- دعــوة جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة المؤتمر اإلســامي وبرلمانــات العالــم واللجان 
ــة لعقــد جلســة خاصــة؛ لمناقشــة األوضــاع المأســاوية  البرلمانيــة واالتحــادات البرلماني
ــي  ــال الصهيون ــم االحت ــة، وتجري ــن خاص ــرى المختطفي ــواب األس ــة والن ــرى عام لألس

ومقاطعتــه ومحاكمتــه دوليــًا.

ــادة  ــم ق ــة لتقدي ــة المختص ــة والدولي ــات القانوني ــائل والمؤسس ــكل الوس ــل ب 4- العم
االحتــال الصهيونــي للعدالــة الدوليــة ومحاكمتهــم كمجرمــي حــرب أمــام محكمــة 

الجنايــات الدوليــة، والمحاكــم الدوليــة األخــرى.

5- دعــوة الســفارات العربيــة واإلســامية لتنظيــم اعتصامــات تضامنيــة لنصرة األســرى، 
وإصــدار نشــرات للتعريــف بقضيــة األســرى ومعاناتهــم وجرائــم االحتــال بحقهــم، 

ودعــم حقوقهــم اإلنســانية المشــروعة.

6- دعــوة برلمانــات العالــم إلــى تحمــل مســؤولياتهم القانونيــة واألخاقيــة واإلنســانية 
تجــاه زمائهــم مــن نــواب الشــعب الفلســطيني فــي ســجون االحتــال الصهيونــي.

ــكل  ــاع عنهــم ب ــة األســرى، والدف ــي قضي ــة لتبَنِّ 7- دعــوة األنظمــة السياســية العربي
قــوة، وإطــاع برلمانــات العالــم والحكومــات والســفارات والمؤسســات الدوليــة والحقوقية 
علــى جرائــم االحتــال بحــقِّ شــعبنا وأســرانا، وتوكيــل محاميــن دولييــن للدفــاع عنهــم 

نظــرًا لعجــز النظــام السياســي الفلســطيني الحالــي. 

8- الدعــوة لحشــد الطاقــات الوطنيــة الفاعلــة؛ للوقــوف ضــد ظاهــرة التنســيق والتعــاون 
األمنــي المخزيــة، وإنهــاء االعتــداءات واالعتقــاالت السياســية التــي تمارســها أجهــزة 

ــة.    األمــن الفلســطينية فــي الضفــة الغربي

9- تثميــن جهــود المقاومــة الفلســطينية ومســاعيها لتحريــر أســرانا البواســل، ونناشــدها 
بعــدم تقديــم أيِّ معلومــة عــن أســرى االحتــال حتــى يفــرج أواًل عــن األســيرات كافــة، 
وعــن محــرري الصفقــة الذيــن أعــاد اعتقالهــم، وإنهــاء حــاالت العــزل االنفــرادي، 

واالعتقــال اإلداري.
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19- قرار رقم )1482/ غ.ع1/5(
أواًل: قبــول تقريــر لجنــة الاجئيــن حــول الذكــرى التاســعة والســتين للنكبــة باإلجمــاع 

ــع التعديات. م

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة الاجئيــن حــول الذكــرى التاســعة والســتين 
للنكبــة؛ لتكــون كالتالــي:

1- قضيــة فلســطين دينيــة مقدســة فــي المقــام األول، وأن أي معالجــة ال تكــون علــى 
أســاس دينــي جهــادي مكتــوب عليهــا اإلخفــاق ال محالــة، والتاريــخ شــاهد علــى ذلــك.

ــة،  ــوم القيام ــى ي ــلمين إل ــال المس ــى أجي ــامي عل ــف إس ــطين أرض وق 2- أرض فلس
أوقفهــا الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب، ووافقــه صحابــة رســول اهلل صلــى اهلل عليــه 
وســلم، وأقــرت ذلــك الوقــف المذاهــب الفقهيــة، وأرض الوقــف ال يســري عليهــا قانــون 

التقــادم.

3- حــق عودتنــا إلــى أرضنــا التــي هُجِّرنــا منهــا حــق فــردي وجماعــي، ال يمكــن التفريــط 
بــه، أو التنــازل عنــه؛ مهمــا طــال الزمــن.

4- التوطيــن فــي أي بقعــة مــن بقــاع األرض مرفــوض فــي كل الظــروف واألحــوال، وال 
نرضــى عــن فلســطيننا بديــًا، ولــو اجتمعــت علينــا كل أمــم األرض. 

5- المعــارك الحاســمة فــي تاريــخ العروبــة واإلســام مــن القادســية واليرمــوك وحطيــن 
وعيــن جالــوت إلــى بــور ســعيد والجزائــر والعاشــر مــن رمضــان )العبــور(، كانــت صيحــة 
الحــرب فيهــا )اهلل أكبــر(، وهكــذا يجــب أن تكــون صيحــة الحــرب فــي فلســطين )اهلل أكبــر(.

6- ال بــد إال أن نســعى ســعيًا حثيثــًا إلطــاق صــراح أســرانا، وال يكفــي أن نذكرهــم 
ــًا فــي إطــاق ســراحهم، والســجان ال يرحــم، ففــي  ــا ال يجــدي نفع أو نتذكرهــم، فألمن
ــًا علــى إطــاق ســراح النســاء واألطفــال  ــا منصب أي عمليــة تبــادل يجــب أن يكــون همن
والذيــن اختطفــوا، ســواء كانــوا نوابــًا، أو لمــن ســبق أن أفــرج عنــه فــي صفقــات التبــادل.

7- نطالــب الفصائــل الفلســطينية، والشــعب الفلســطيني، بتفعيــل المقاومــة ضــد 
ــب  ــا نطال ــة، كم ــم الزم للمقاوم ــم كل دع ــكالها، وتقدي ــكل أش ــي ب ــل الصهيون المحت
الفصائــل بضــرورة العمــل الفــوري مــن أجــل إنهــاء حالــة االنقســام، وإتمــام المصالحــة، 
وإعــادة الوفــاق الوطنــي علــى أســاس الحفــاظ علــى الثوابــت، وفــي مقدمتهــا حــق العودة 

لــكل الاجئيــن إلــى ديارهــم التــي هجــروا منهــا.

8- ضــرورة توعيــة األجيــال العربيــة واإلســامية بالقضيــة الفلســطينية مــن خــال 
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المناهــج التعليميــة، والنــدوات التثقيفيــة؛ لتبقــى الذاكــرة مرتبطــة بفلســطين ونكبتهــا 
ــذ العــام 1948م. التــي مــا زالــت مســتمرة من

20- قرار رقم )1484/ غ.ع1/5(
أواًل: قبــول تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى بمناســبة الذكــرى الخمســين لاحتــال 

الصهيونــي لشــرقي القــدس والمســجد األقصــى باإلجمــاع مــع التعديــات.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى بمناســبة الذكــرى الخمســين 
لاحتــال الصهيونــي لشــرقي القــدس والمســجد األقصــى؛ لتكــون كالتالــي:

1- نوجّــه التحيــة لألهــل الكــرام فــي القــدس واألرض المحتلــة منــذ عــام 1948م علــى 
صمودهــم البطولــي فــي الربــاط، واالســتمرار فــي شــدّ الرحــال إلــى المســجد األقصــى 
المبــارك، ومواجهتهــم ببســالة االقتحامــاتِ الصهيونيــَة، ونخــصُّ بالذكــر شــباب القــدس 
الذيــن يقاومــون المحتــل الصهيونــي بعمليــات بطوليــة بمــا يتوفــر لديهــم مــن وســائل، 
كمــا نخــصّ بالذكــر النســاَء المرابطــات وطــاب مصاطــب العلــم وطالباتهــا الذيــن هــم 
ــًا  ــرام جميع ــل الك ــؤالء األه ــب ه ــن، ونطال ــن والمرابطي ــؤالء الصامدي ــة ه ــي مقدم ف
ــه  ــي، ومقاومت ــل الصهيون ــة للمحت ــاط، والمواجه ــود والرب ــذا الصم ــي ه ــتمرار ف باالس

بــكل الوســائل المشــروعة والمتاحــة.  

ــاون فــي  ــاء االنقســام، والتع ــل والقــوى الفلســطينية بالتوحــد، وإنه ــب الفصائ 2- نطال
وضــع خطــة متكاملــة للدفــاع عــن القــدس واألقصــى، ورعايــة انتفاضــة القــدس ودعمها، 
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والوقــوف فــي مواجهــة مــن يحــاول إجهاضهــا؛ ألن حقنــا الدينــي والتاريخــي والحضــاري 
فــي هــذه المدينــة المقدســة لــن يعــود بالمفاوضــات، والتعــاون األمنــي؛ بــل بالمقاومــة 
ــروع  ــق مش ــة ح ــذه المقاوم ــلحة؛ ألن ه ــة المس ــا المقاوم ــي مقدمته ــكالها، وف ــكل أش ب
ومقــدس للشــعوب التــي يتــمُّ احتــال أرضهــا حســب القوانيــن والمواثيــق واالتفاقــات 

الدوليــة.

3- علــى األجهــزة األمنيــة الفلســطينية فــي الضفــة الفلســطينية وقــفُ التعــاون األمنــي 
مــع العــدو الصهيونــي، وكــفُّ يدهــا عــن ماحقــة شــباب المقاومــة؛ حتــى يتمّكــن هــؤالء 
ــدس  ــي الق ــب ف ــل الغاص ــة المحت ــي مقاوم ــي ف ــم البطول ــام بدوره ــن القي ــباب م الش

والضفــة الفلســطينية.

ــة  ــا لحماي ــوط به ــا المن ــام بدوره ــطينية، بالقي ــة الفلس ــلطة، والحكوم ــب الس 4- نطال
المقدســات اإلســامية والمســيحية فــي القــدس؛ بتفعيــل البعــد القانونــي فــي ماحقــة 
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــة، ومحكم ــات الدولي ــة الجناي ــي محكم ــة ف ــرب الصهاين ــي الح مجرم
وغيرهمــا مــن المحاكــم الدوليــة والوطنيــة؛ القتــراف هــؤالء المجرميــن جرائــمَ حــرب 
بحــقّ القــدس، ومســجدها األقصــى، وأهلنــا المقدســيين فيهــا، كمــا نطالبهــم بالعمــل 
علــى تفعيــل وتنفيــذ قانــون تحريــم وتجريــم التنــازل عــن القــدس الــذي أقــرَّه المجلــس 
التشــريعي الفلســطيني فــي عــام 2008م، وقانــون الصنــدوق الوطنــي لدعــم القــدس 
الــذي أقــرّه المجلــس التشــريعي الفلســطيني فــي عــام 2012م، والعمــل علــى اعتمــاد 
هــذه القوانيــن لمواجهــة المخططــات الصهيونيــة الراميــة لتهويــد المدينــة المقدســة، 

وطمــس معالمهــا اإلســامية والمســيحية، وتقســيم المســجد األقصــى المبــارك.

5- نســتنكر بشــدة التصريحــات المبتذلــة للمدعــو جبريــل الرجــوب القيــادي فــي حركــة 
فتــح الــذي صــرَّح بــأن حائــط البــراق هــو لليهــود، وهــذا زعــم باطــل، وعلــى الســلطة 
الفلســطينية، وحركــة فتــح، إلجــامُ هــذه األصــوات النشــاز الخارجــة عــن اإلجمــاع 
الفلســطيني والعربــي واإلســامي والدولــي بــأن حائــط البــراق هــو جــزء ال يتجــزأ مــن 
المســجد األقصــى المبــارك، ممــا أكــده قــرار اليونســكو الصــادر فــي شــهر ســبتمبر مــن 

ــي 2016م. ــام الماض الع

6- ندعــو العــرب والمســلمين شــعوبًا وقــادة وحكومــات بتقديــم كل أنــواع الدعــم المــادي 
والسياســي واإلعامــي والقانونــي لصمــود أهلنــا المقدســيين مــن أجل إفشــال المشــاريع 
الصهيونيــة لتهويــد المســجد األقصــى المبــارك والمدينــة المقدســة، كمــا نطالــب القــادة 
والحــكام العــرب بتنفيــذ قراراتهــم فــي مؤتمــرات القمــة العربيــة بتقديــم الدعــم المالــي 

ألهــل القــدس الــذي قــرروه فيهــا.
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7- ندعــو البرلمانــات العربيــة واإلســامية للقيــام بمــا هــو مطلــوب منهــم لنصــرة 
القــدس، ومســجدها األقصــى، وأهلهــا، مــن خــال ســنّ القوانيــن الازمــة للدفــاع 
ــي  ــطين ف ــدس وفلس ــة للق ــة دائم ــكيل لجن ــم بتش ــا نطالبه ــا، كم ــدس وأهله ــن الق ع

برلماناتهــم؛ لاهتمــام بهــذه القضيــة المقدّســة.

8- نطالــب جامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون اإلســامي، بضــرورة القيــام بالــدور 
ــرات  ــد المؤتم ــاتها، وعق ــامية ومؤسس ــة واإلس ــن العربي ــد األمتي ــا لحش ــوط بهم المن
الازمــة مــن أجــل الدفــاع عــن القــدس واألقصــى والمقدســات بــكل الوســائل، والعمــل 
ــا فــي القــدس فــي مواجهــة المخططــات  ــوب لصمــود أهلن ــم الدعــم المطل ــى تقدي عل

ــة. الصهيوني

ــي  ــم ف ــام بواجبه ــرورة القي ــدس، بض ــاء الق ــص علم ــة، وباألخ ــاء األم ــب علم 9- نطال
ــم  ــرعية بتحري ــكام الش ــان األح ــى، وبي ــة األقص ــدس وحماي ــرة الق ــة لنص ــاض األم إنه

ــي. ــدو الصهيون ــع الع ــي م ــاون األمن ــع والتع التطبي

والصليــب  الهــال  ومنظمتــي  المختلفــة،  بمؤسســاتها  المتحــدة  األمــم  علــى   -10
األحمريــن، ومنظمــة اليونســكو، وســائر المنظمــات والهيئــات الدوليــة، أن تقــوم بالدفــاع 
ــاجد  ــن المس ــادة م ــارك، ودور العب ــى المب ــجد األقص ــن المس ــان، وع ــوق اإلنس ــن حق ع
القانونيــة  والمنظمــات تحمُّــل مســئولياتهم  المؤسســات  والكنائــس، وعلــى هــذه 
ــرام  ــي باحت ــال الصهيون ــزام االحت ــى إل ــل عل ــم، والعم ــاء بالتزاماته ــة، والوف واألخاقي
ــل  ــة، والعم ــطينية المحتل ــي الفلس ــي األراض ــا ف ــة، وتطبيقه ــرعية الدولي ــرارات الش ق
علــى توفيــر الحمايــة الفوريــة للشــعب الفلســطيني، وخاصــة فــي مدينــة القــدس مــن 

ــة. ــاكات الصهيوني ــرب واالنته ــم الح جرائ

ــي  ــام الماض ــن الع ــر م ــي أكتوب ــادر ف ــكو الص ــة اليونس ــرار منظم ــًا ق ــن عالي 11- نثمِّ
2016م الــذي أّكــد علــى أن المســجد األقصــى المبــارك، وحائــط البــراق، وتلــة المغاربــة 
ــجد  ــذا المس ــة له ــمية اليهودي ــض التس ــط، ورف ــلمين فق ــاص بالمس ــدس خ ــكان مق م
بجبــل الهيــكل، كمــا نثمــن قــرار مجلــس األمــن رقــم 2334 الصــادر مؤخــرًا، والــذي أدان 
االســتيطان الصهيونــي فــي القــدس والضفــة الفلســطينية، وندعوهمــا إلــى العمــل علــى 
تنفيــذ قراريهمــا، وإجبــار العــدو الصهيونــي علــى االلتــزام بهمــا وبغيرهمــا مــن القــرارات 

األمميــة.

12- نطالــب الحكومــات العربيــة واإلســامية بالتوحــد علــى إنهــاء االحتــال الصهيونــي 
للقــدس وفلســطين، ووقــف الهرولــة نحــو التطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، كمــا نطالبهــا 

بقطــع العاقــات الدبلوماســية، وعــدم إقامــة أي عاقــات مــع االحتــال الصهيونــي.
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21- قرار رقم )1487/ غ.ع1/5(
أواًل: قبــول تقريــر اللجنتيــن القانونيــة والسياســية حــول االلتزامــات القانونيــة 

لاحتــال تجــاه قطــاع غــزة باإلجمــاع مــع التعديــات.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر اللجنتيــن القانونيــة والسياســية حــول االلتزامــات 
القانونيــة لاحتــال تجــاه قطــاع غــزة؛ لتكــون كالتالــي:

أواًل: الوســائل غيــر القضائيــة لمحاســبة االحتــال عن اإلخــال بواجباته 
تجــاه قطــاع غزة:

1- التأكيــد فــي جميــع المحافــل، والســيما فــي الخطــاب اإلعامــي، علــى أن قطــاع غــزة 
ال يــزال إقليمــًا يــرزح تحــت االحتــال، وأن الكيــان الصهيونــي ملــزمٌ بموجــب القانــون 

الدولــي بالمســؤولية الكاملــة تجــاه قطــاع غــزة. 

2- إن انتهــاج االحتــال لوســائل خبيثــة فــي خطتــه المتدرجــة بمحاولتــه إلقاء المســئولية 
علــى غيــره مــن الــدول اإلقليميــة، أو الســلطة الفلســطينية، ال يُعفيــه مــن المســئولية 

الكاملــة الملقــاة علــى عاتقــه كســلطة احتــال للقطــاع.

3- مطالبــة المجتمــع الدولــي، واألطــراف الســامية المتعاقــدة علــى اتفاقيــات جنيــف؛ بــأن 
ــزام  ــى االلت ــا عل ــل إجباره ــن أج ــال م ــى ســلطات االحت ــط عل ــا بالضغ ــوم بواجباته تق
بأحــكام القانــون الدولــي اإلنســاني، وخاصــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لحمايــة المدنييــن 
زمــن الحــرب، بمــا يأخــذ بالحســبان تعويضهــم عــن جميــع األضــرار والمصائــب الجســيمة 

التــي لحقــت بهــم جــراء االحتــال، وممارســاته، وجرائمــه.

4- مطالبــة األمــم المتحــدة بــأن تتحمــل مســئولياتها، وأن تفــي بالتزاماتهــا تجــاه ســكان 
األراضــي الفلســطينية المحتلــة، وأن تعمــل علــى توفيــر الحمايــة الدوليــة الازمــة 

ــطيني. ــعب الفلس للش

ــة  ــم، والمؤسســات الحقوقي 5- مطالبــة كل الحقوقييــن، ونقابــات المحامييــن فــي العال
الدوليــة، بســرعة التحــرك والعمــل علــى ماحقــة االحتــال اإلســرائيلي، وتحريــك 
الدعــاوى القضائيــة ضــده، ومحاســبته علــى إخالــه بالتزاماتــه تجــاه اإلقليــم المحتــل، 

ومــا اقترفــه ومــا زال يقترفــه مــن جرائــم ضــد اإلنســانية فــي قطــاع غــزة.

6- مطالبــة المجتمــع الدولــي بالضغــط علــى إســرائيل مــن أجــل فــك الحصــار، وإزالــة 
العــدوان عــن قطــاع غــزة.
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ــى  ــاع عل ــارة قطــاع غــزة، واالطِّ ــى زي 7- دعــوة منظمــات ونشــطاء حقــوق اإلنســان إل
ــل االحتــال مــن مســؤولياته تجــاه قطــاع غــزة. األوضــاع المأســاوية جــراء تنصُّ

8- تفعيــل إجــراءات رصــد انتهــاكات المحتــل، وتوثيقهــا فــي ملفــات رســمية، تتضمــن 
ــا  ــدًا لتقديمه ــا تمهي ــئولين عنه ــنادها للمس ــا وإس ــت ارتكابه ــي تثب ــة الت ــة المادي األدل
إلــى المرجعيــات القانونيــة والقضائيــة المتخصصــة لمعاقبــة المحتــل علــى انتهاكاتــه، 

ــه بواجباتــه، واقترافــه جرائــم ضــد اإلنســانية. وإخال

ــة  ــوة الجمعي ــد دع ــة، وبالتحدي ــة المختلف ــات الدولي ــات والمنظم ــى الهيئ ــوء إل 9- اللج
العامــة لألمــم المتحــدة لانعقــاد بــدورة خاصــة أو اســتثنائية؛ لمناقشــة هــذه اإلجــراءات 
اإلســرائيلية األخيــرة، واســتصدار قــرار منهــا إلدانتهــا وتقديــر حجــم التعويضــات الماديــة 
عــن مجمــوع الخســائر البشــرية والماديــة التــي خلَّفهــا االحتــال جَــرَّاء محــاوالت التحلــل 

مــن مســؤولياته تجــاه قطــاع غــزة كإقليــم محتــل.

10- التوجــه إلــى المنظمــات الدوليــة المُتخصصــة؛ كمنظمــة الصحــة العالميــة؛ لحثهــا 
ــر  ــض، وجب ــه بالتعوي ــي، ومطالبت ــال الصهيون ــة االحت ــرارات بإدان ــتصدار ق ــى اس عل
الضــرر جــراء إيقــاف التحويــات الطبيــة لمرضــى قطــاع غــزة، وتقليــص كميــات األدويــة 
والمســتهلكات الطبيــة األساســية المُــورَّدة للقطــاع، ممــا ترتــب عنــه أضــرارٌ جســيمٌة، 
وصلــت إلــى حــدِّ الوفــاة، وتفشــي األمــراض الخطيــرة والتشــوهات، وكذلــك رفــع األمــر 
لمنظمــة الفــاو جــراء تجريــف األراضــي الزراعيــة، وتدميــر اآلبــار، وغيرهــا مــن المنظمات 

الدوليــة ذات االختصــاص.

11- التنســيق مــع المؤسســات المختصــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان داخــل األراضــي 
ــة  ــم المحلي ــام المحاك ــاوى أم ــك الدع ــى تحري ــا عل ــام 1948م، وحثُّه ــذ ع ــة من المحتل

ــاني.    ــي االنس ــون الدول ــد القان ــة قواع ــتنادًا لمخالف ــة اس والدولي

12- تشــكيل لجنــة تنســيق ومتابعة مــن المجلس التشــريعي واللجنة اإلداريــة الحكومية 
تكــون فــي حالــة انعقــاد دائــم؛ بهــدف متابعــة ورصــد مــا يتحقــق مــن توصيــات والعمــل 
علــى التنســيق بيــن األطــراف المعنيــة بالتحــرك إللــزام االحتــال بالوفــاء بواجباتــه تجــاه 

ــاع غزة.  قط

13- اللجــوء إلــى كل الوســائل المتاحــة والمشــروعة دوليــًا إلنهــاء االحتــال؛ بمــا فــي ذلك 
المقاومــة بــكلِّ أشــكالها؛ باعتبــار أن جريمــة احتــال فلســطين هــي أصــل كل الجرائم.
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ثانيــًا: الوســائل القضائيــة المقترحــة لمحاســبة االحتــال عــن اإلخــال 
بواجباتــه تجــاه قطــاع غــزة:

ــام  ــا أم ــع القضاي ــن؛ لرف ــن والدوليي ــن المحليي ــن القانونيي ــاع م ــة دف ــكيل لجن 1- تش
محاكــم الــدول ذات االختصــاص العالمــي، تختصــم فيهــا دولــة االحتــال؛ بســبب 

ــاه المدنييــن فــي قطــاع غــزة. ــن واجباتهــا تج ــا التــي تتخذهــا للتحلــل م إجراءاته

2- التوجــه إلــى محكمــة العــدل الدوليــة فــي الهــاي للمطالبــة بالتعويــض عــن األضــرار 
التــي ســببتها الممارســات األخيــرة لاحتــال ضــد أبنــاء قطــاع غــزة، وذلــك اســتنادًا لمــا 
نصــت عليــه المــادة )91( مــن البروتوكــول اإلضافــي األول التفاقيــات جنيــف لعــام 
1977 الــذي جــاء فيــه: )يلتــزم طــرف النـــزاع الــذي ينتهــك أحــكام االتفاقيــات، أو هــذا 
البروتوكــول، دفــعَ تعويضــات، وتحمــل المســؤولية عــن جميــع األعمــال التــي يقترفهــا 
لون جــزءًا مــن قواتــه المســلحة، وكذلــك تحميــل األفــراد  األشــخاص الذيــن يشــكِّ

ــة(.  ــؤولية الجنائي ــاكات المس ــذه االنته ــدوث ه ــن ح ــؤولين ع المس

ــج عــن  ــرة تنت ــُث هــذه األخي ــة؛ حي ــة والمعنوي ويشــمل التعويــض األضــرار المادي
باألضــرار  المتعلقــة  الخطيــرة  واألضــرار  الشــديدة،  واآلالم  الاإنســانية،  المعاملــة 
المعنويــة، والتــي اعتبرتهــا اتفاقيــات جنيــف األربــع ضمــن المخالفــات الجســيمة، والتــي 

ــرب. ــم الح ــن جرائ ــول األول ضم ــا البروتوك يصنفه

ــي(  ــي )العالم ــي الدول ــاص القضائ ــة االختص ــة صاحب ــم الوطني ــى المحاك ــه إل 3- التوج
ــي  ــة الت ــم الدولي ــا بمحاكمــة كلِّ مــن ارتكــب جريمــة مــن الجرائ ــي تســمح قوانينه الت
وقعــت خــارج أراضيهــا، وكان الفاعــل والضحيــة مــن غيــر مواطنيهــا، حيــُث ســبق لمحكمة 
بريطانيــة أن أصــدرت أمــرًا بإلقــاء القبــض علــى الجنــرال )دورون ألمــوغ( القائــد الســابق 
ــوق  ــطيني لحق ــز الفلس ــع المرك ــد أن رف ــال  بع ــش االحت ــي جي ــة ف ــة الجنوبي للمنطق
اإلنســان دعــوى قضائيــة ضــده؛ الرتكابــه جرائــمَ حــرب ضــد الفلســطينيين فــي غــزة، 
ــا الجيــش اإلســرائيلي فــي حــي  ــي ارتكبه ــى دور )ألمــوغ( فــي المجــزرة الت مســتندة إل
» الــدرج » بمدينــة غــزة بتاريــخ 15-7-2002، والتــي قتــل فيهــا 15 فلســطينيًا، مــن 
ــي  ــيفي ليفن ــق تس ــاف بح ــا إيق ــن بريطاني ــرارات م ــدور ق ــال، وص ــعة أطف ــم تس بينه
وإيهــود بــاراك، لذلــك جــاءت التحذيــرات مــن إدارة الشــؤون القانونيــة بالخارجيــة 
اإلســرائيلية جديــة بضــرورة تجنــب المســؤولين اإلســرائيليين المتهميــن بقضايــا مثــارة 
ــة  ــة المرفوع ــا، والقضي ــال فيه ــية االعتق ــا خش ــدول، الســفر إليه ــم هــذه ال ــام محاك أم
ــهاد  ــت استش ــي رافق ــم الت ــوص الجرائ ــًا بخص ــباني حالي ــي اإلس ــاء الجنائ ــام القض أم
القيــادي الفلســطيني صــاح شــحادة رحمــه اهلل فــي غــزة عبــر اغتيالــه من قبــل االحتال 
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الصهيونــي عــام 2002، وكذلــك أمــام القضــاء الجنائــي التركــي أكبــر دليــل علــى ذلــك.

ــم  ــى محاك ــوء إل ــال اللج ــن خ ــي م ــي اإليجاب ــاص القضائ ــن االختص ــتفادة م 4- االس
الــدول األجنبيــة التــي تأخــذ »باالختصــاص الشــخصي اإليجابــي« أي الــدول التــي يمكــن 
أن يكــون بعــض المتهميــن اإلســرائيليين يحملــون جنســياتِها؛ حيــُث إنــه مــن المعــروف 
ــك  ــون الجنســية اإلســرائيلية هــم مزدوجــو الجنســية، ولذل ــن يحمل ــرًا مــن الذي أن كثي
ــام  ــاكات أم ــذه االنته ــوص ه ــاوى بخص ــع الدع ــار، ورف ــذا الخي ــى ه ــوء إل ــن اللج فيمك
محاكــم هــذه الــدول األجنبيــة التــي يحمــل هــؤالء المتهمــون اإلســرائيليون جنســياتِها.

5- اللجــوء إلــى محاكــم الــدول األجنبيــة التــي تأخــذ باالختصــاص الشــخصي الســلبي؛ 
ــذه  ــا ه ــد ضحاي ــدول، إذا كان أح ــذه ال ــم ه ــي لمحاك ــاص الجنائ ــد االختص ــث ينعق حي
الجرائــم يحمــل جنســيتها؛ وضحايــا العــدوان والجرائــم اإلســرائيلية كثيــرون جــدًا، 
وهــم غيــر محصوريــن بالفلســطينيين وحدهــم، فهنــاك الضحايــا مــن جنســيات عربيــة 
مختلفــة، وأجنبيــة متعــددة )األوكرانيــة -الفرنســية - األميركيــة - علــى ســبيل المثــال(.. 
وكذلــك إذا كان الضحايــا -ولــو كانــوا فلســطينيين- يعملــون لصالــح دول أو مؤسســات 

أجنبيــة الــخ . 

6- االســتفادة مــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، وذلــك بالنســبة للجرائــم ضــد 
اإلنســانية التــي يقترفهــا االحتــال بحــقِّ ســكان قطــاع غــزة،  ويمكــن محاكمــة قــادة 
ــي ارتكبوهــا،  ــم الت ــي السياســيين والعســكريين أمامهــا عــن الجرائ االحتــال الصهيون
وتحريــك الدعــوى الجنائيــة ضــد القــادة السياســيين والعســكريين، وأفــراد قواتهــا 
المســلحة، وكل مــن ارتكــب جريمــة مــن الجرائــم ضــد اإلنســانية بموجــب المــادة /5/ 
مــن نظامهــا األساســي ويكــون لهــا بمقتضــى المــادة /25/ اختصــاص علــى األشــخاص 
الطبيعييــن، أمــا بالنســبة للطــرق المتاحــة للوصــول إلــى عقــد اختصاصهــا للنظــر فــي 
هــذه الجرائــم، وماحقــة المتهميــن بارتكابهــا؛ فتتمثــل بموجــب المــادة /13/ فــي إحالــة 
دولــة طــرف إلــى المحكمــة »حالــة مــا« يبــدو فيهــا أن جريمــة أو أكثــر مــن هــذه الجرائــم 
قــد ارتكبــت فعليــًا، كمــا يمكــن للمدعــي العــام بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أن يباشــر 
ــد  ــي بن ــت ف ــد نصَّ ــي، فق ــام األساس ــن النظ ــادة )15( م ــي الم ــا ورد ف ــات كم التحقيق
-1- )للمدعــي العــام أن يباشــر التحقيقــات مــن تلقــاء نفســه علــى أســاس المعلومــات 

المتعلقــة بجرائــم تدخــل فــي اختصــاص المحكمــة(.

22- قرار رقم )1488/ غ.ع1/5(
ــى  ــي عل ــدو الصهيون ــدام الع ــول إق ــى ح ــدس واألقص ــة الق ــر لجن ــول تقري أواًل: قب

ــات. ــع التعدي ــاع م ــارك باإلجم ــى المب ــجد األقص ــاق المس إغ
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ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى حــول إقــدام العــدو الصهيونــي 
علــى إغــاق المســجد األقصــى المبــارك؛ لتكــون كالتالــي:

ــة جباريــن  ــرار األبطــال الثاثــة مــن عائل ــار لشــهدائنا األب ــة إجــال وإكب 1- نوجــه تحي
مــن مدينــة أم النــور )أم الفحــم( علــى عمليتهــم البطوليــة التــي أدت إلــى قتــل وإصابــة 
العديــد مــن الشــرطة الصهيونيــة، وســاح الحــدود الصهيونــي، هــذه العمليــة التــي أكدت 
بقــوة علــى اســتمرار انتفاضــة القــدس، وعلــى أن شــعبنا لــن يفــرط بالمســجد األقصــى 

المبــارك أقــدِس مقدســاتنا فــي فلســطين وبــاد الشــام.

2- نحمــل الكيــان الصهيونــي المســئولية الكاملــة عــن استشــهاد األبطــال الثاثــة مــن عائلــة 
جباريــن الذيــن قتلهــم العــدو الصهيونــي فــي المســجد األقصــى المبــارك غيــرَ مراٍع لقدســيته 

وحرمتــه، كمــا نحملــه المســئولية عــن عبثــه بمحتويــات المســجد األقصــى ومكوناتــه.

3- نحيــي أهلنــا الكــرام فــي القــدس علــى موقفهــم البطولــي فــي تحــدي إجــراءات العــدو 
الصهيونــي فــي األقصــى؛ بعــدم دخولهــم إليــه مــن البوابــات اإللكترونيــة، وقيامهــم بــأداء الصــاة 
ــة  ــس الهيئ ــم رئي ــي مقدمته ــدس، وف ــاء الق ــن علم ــوى م ــى فت ــاء عل ــات بن ــذه البواب ــل ه مقاب
اإلســامية العليــا الشــيخ الدكتــور عكرمــة صبــري، والمفتــي العــام للقــدس والديــار الفلســطينية 
الشــيخ محمــد حســين، كمــا نحيــي هــؤالء األهــل الكــرام علــى صمودهــم البطولــي فــي مواجهــة 

ــم. ــى أراضيه ــم، واالســتياء عل ــدم منازله ــم، وه ــة بحقه ــة القمعي اإلجــراءات الصهيوني

ــب علمــاء فلســطين واألمــة بالتحــرك العاجــل؛ للدفــاع عــن المســجد األقصــى  4- نطال
ــه  ــة بأهميت ــف األم ــعبية لتعري ــمية والش ــود الرس ــد الجه ــى حش ــل عل ــارك، والعم المب
ومكانتــه، وتحريكهــا وتحشــيدها لفضــح المخططــات الصهيونيــة لتهويــده ومواجهتهــا.

ــي  ــب ف ــوة وغض ــام بق ــر الع ــى النفي ــامية إل ــة واإلس ــة العربي ــر األم ــو جماهي 5- ندع
ــه  ــارك، وحاضنت مســيرات غضــب يــوم الجمعــة القادمــة نصــرة للمســجد األقصــى المب
مدينــة القــدس، ورفضــًا إلجــراءات العــدو الصهيونــي بحقــه وإغاقــه، ونطالــب شــعبنا 
الفلســطيني للتوجــه فــي مســيرات غضــب إلــى حواجــز التمــاس مــع العــدو الصهيونــي 

ــارك. واالشــتباك معــه فيهــا دفاعــًا عــن المســجد األقصــى المب

6- ندعــو األردن -ملــكًا وحكومــًة وشــعبًا- بصفتــه صاحــب الوصاية والواليــة الدينية على المســجد 
ــة  ــم الصهيوني ــة الجرائ ــة لمواجه ــة وفاعل ــة وقوي ــراءات عملي ــام بإج ــى القي ــارك إل ــى المب األقص
بحــق المســجد األقصــى وعــدم االكتفــاء بالمواقــف القوليــة؛ كالشــجب واالســتنكار والتنديــد فقــط.

7- نطالــب الحــكام العــرب والمســلمين بوقــف الهرولــة للتطبيــع المجــرَّم والمحــرَّم مــع 
ــة  ــات المقاوم ــددة بعملي ــات المن ــاف التصريح ــم بإيق ــا نطالبه ــي، كم ــان الصهيون الكي
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للمحتــل الصهيونــي كمــا صــدر ذلــك عــن بعــض وزراء الخارجيــة العرب لألســف الشــديد.

8- نطالــب جامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة المؤتمــر اإلســامي، بتفعيــل دورهمــا أكثــر 
ــارك، والدعــوة إلــى عقــد مؤتمــرات قمــة وغيرهــا؛  للدفــاع عــن المســجد األقصــى المب
لدراســة العــدوان الصهيونــي المتواصــل عليــه، واتخــاذ القــرارات الازمــة إلجبــار العــدو 
ــة  ــه القمعي ــف إجراءات ــى، ووق ــجد األقص ــن المس ــحاب م ــاع؛ باالنس ــي لانصي الصهيون

بحــقِّ أهلنــا المصليــن والمرابطيــن والمرابطــات فيــه.

ــام  ــامية بالقي ــة واإلس ــَة العربي ــَل البرلماني ــاداتِ والكت ــاتِ واالتح ــب البرلمان 9- نطال
بالــدور المطلــوب منهــم والمنــوط بهــم دفاعــًا عــن المســجد األقصــى المبــارك، وسَــنِّ 
القوانيــن الازمــة لوقــف هرولــة حكوماتهــم؛ للتطبيــع مــع الكيــان الصهيونــي، ولحمايــة 
القــدس وأقصاهــا ومقدســاتها، والتــراث الدينــي والثقافــي فيهــا، ونخــص بالذكــر 
البرلمــان العربــي، ورابطــة )برلمانيــون ألجــل القــدس(، والبرلمــان األوروبــي، وغيرهــا.

10- نطالــب الســلطة الفلســطينية فــي رام اهلل بوقــف المهزلــة فــي اللهثــان وراء العــدو 
الصهيونــي؛ الســترضائه بقيــام هــذه الســلطة علــى ألســنة العديــد مــن قادتهــا باســتنكار 
العمليــة البطوليــة فــي األقصــى، وإرســالهم وفــدًا لتعزيــة العــدو الصهيونــي بقتــاه الذين 
قتلــوا أبنــاء شــعبنا، كمــا نطالــب هــذه الســلطة بوقــف جريمــة التعــاون والتخابــر األمنــي 
ــطينية  ــل الفلس ــع الفصائ ــن جمي ــن م ــة المقاومي ــف ماحق ــي ووق ــدو الصهيون ــع الع م

الذيــن يمارســون حقنــا الشــرعي والمقــدس فــي مقاومــة االحتــال الصهيونــي.

ــام  ــان، للقي ــوق اإلنس ــات حق ــدة، ومنظم ــم المتح ــة األم ــاتِ منظم ــو مؤسس 11- ندع
بدورهــا فــي حمايــة الشــعب الفلســطيني فــي القــدس، ومســجده األقصــى، ومقدســاته 
اإلســامية والمســيحية، وحقوقــه التراثيــة والثقافيــة التــي نصــت عليهــا القوانيــن 

ــة. ــات الدولي ــات واإلعان ــق واالتفاق والمواثي
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23- قرار رقم )1491/ غ.ع1/5(
أواًل: قبــول تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى عــن العــدوان الصهيونــي المتواصــل علــى 

المســجد األقصــى المبــارك ومدينــة القــدس باإلجمــاع مــع التعديات.

ــي  ــدوان الصهيون ــن الع ــى ع ــدس واألقص ــة الق ــر لجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــي: ــون كالتال ــدس؛ لتك ــة الق ــارك، ومدين ــى المب ــجد األقص ــى المس ــل عل المتواص

1- نحيــي المرجعيــات الدينيــة فــي القــدس، ونشــكرهم علــى وقفتهــم البطوليــة فــي 
بوابــات األقصــى، وإصدارهــم الفتــاوى الازمــة لمواجهــة االحتــال الصهيونــي الجديــد 

لألقصــى.

ــه  ــي وج ــي ف ــم البطول ــي صموده ــتمرارهم ف ــى اس ــدس عل ــي الق ــا ف ــي أهلن 2- نحي
العــدوان الصهيونــي المتواصــل علــى األقصــى، وحاضنتــه مدينــة القــدس، وعلــى 
ــدو  ــى ينصــاع الع ــى االســتمرار فــي هــذه المواجهــة حت ــا، وندعوهــم إل كلَّ شــيء فيه

ــى. ــه لألقص ــي احتال ــم، وينه ــي له الصهيون

المســيرات  فــي  اليومــي  النفيــر  فــي  باالســتمرار  والمســلمين  العــرب  نطالــب   -3
والتظاهــرات الحاشــدة، وخاصــة بعــد صــاة الجمعــة القادمــة رفضــًا للعــدوان الصهيونــي 
علــى األقصــى؛ دفاعــًا عــن هــذا المســجد المبــارك، والعمــل علــى تقديــم الدعــم، وخاصة 
الدعــم المالــي، لمشــاريع صمــود أهلنــا المقدســيين، وتخفيــف معاناتهــم حتــى يســتمروا 
ــى  ــجد األقص ــى المس ــل عل ــي المتواص ــدوان الصهيون ــة الع ــي مواجه ــود ف ــي الصم ف

ــارك وحاضنتــه مدينــة القــدس. المب

4- نطالــب الفصائــل الفلســطينية بوجــوب إنهــاء االنقســام فــورًا، وتوجيــه الجهــود 
ــتمرة  ــت مس ــا زال ــي م ــدس الت ــة الق ــم انتفاض ــى، ودع ــن األقص ــاع ع ــا للدف وتوحيده

بالعمليــات البطوليــة.

ــر األمنــي مــع العــدو الصهيونــي  ــى الســلطة الفلســطينية وقــف التعــاون والتخاب 5- عل
ــن  ــطينية م ــة الفلس ــي الضف ــن ف ــا المقاومي ــة أبنائن ــف ماحق ــة، ووق ــه األمني وأجهزت

ــل. ــع الفصائ جمي

6- ندعــو المنظمــاتِ الدوليــَة، ومنظمــاتِ حقــوق اإلنســان؛ لحمايــة شــعبنا الفلســطيني 
ومقدســاته والمســجد األقصــى المبــارك مــن جرائــم الحــرب الصهيونيــة، ونطالــب 
المحاكــم الدوليــة وذات االختصــاص بالعمــل علــى محاكمــة ومقاضــاة مجرمــي الحــرب 
ــر العرقــي  ــم التطهي ــم الحــرب ضــد اإلنســانية وجرائ ــن يقترفــون جرائ ــة الذي الصهاين

ــارك وفــي القــدس. ــي فــي المســجد األقصــى المب ــون الدول وضــد القان
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24- قرار رقم )1495/ غ.ع1/5(
ــة السياســية حــول االســتيطان فــي األراضــي الفلســطينية  ــر اللجن أواًل: قبــول تقري

باإلجمــاع مــع التعديــات.

ــي  ــي األراض ــتيطان ف ــول االس ــية ح ــة السياس ــر اللجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
الفلســطينية؛ لتكــون كالتالــي:

1- إبقــاء فعاليــات رفــض االســتيطان حيــة في الوعــي الفلســطيني واإلســامي والعربي، 
واســتمرار تحريــك الشــارع الفلســطيني، ومقاومــة االســتيطان، بكل أشــكال المقاومة.

2- واجــب علــى الســلطة الفلســطينية توفيــر جميــع أشــكال الدعــم السياســي والمعنــوي 
والمــادي للفعاليــات المناهضــة لاســتيطان، وتفعيــل موضــوع االســتيطان فــي المحافــل 
الدوليــة، والطلــب مــن مجلــس األمــن ومؤسســات األمــم المتحــدة بإلــزام االحتــال 

الحتــرام قــرارات الشــرعية الدوليــة، وتطبيقهــا فــي األراضــي الفلســطينية.

ــدى  ــتيطان ل ــوع االس ــي موض ــي ف ــال الصهيون ــى االحت ــة عل ــاوى قضائي ــع دع 3- رف
المحاكــم الدوليــة، خاصــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؛ باعتبــار االســتيطان جريمــَة 

ــانية. ــد اإلنس ــًة ض ــرب، وجريم ح

4- دعــوة العــرب والمســلمين شــعوبًا وقــادًة وحكومــاتٍ بتقديــم كل أنــواع الدعــم 
المــادي والسياســي، واإلعامــي والقانونــي لصمــود الشــعب الفلســطيني، وإفشــال 
ــة  ــد مــن األراضــي الفلســطينية، وإقام ــى مزي ــي فــي االســتياء عل المشــروع الصهيون

المســتوطنات عليهــا.

5- دعــوة البرلمانــات العربيــة واإلســامية والدوليــة، واتحــاد البرلمــان الدولــي بالقيــام 
بمــا هــو مطلــوب منهــم لمواجهــة ســلطات االحتــال الصهيونــي فــي مصــادرة األراضــي، 

وإقامــة المســتوطنات عليهــا وتهجيــر الســكان األصلييــن.

6- دعــوة دول العالــم لمقاطعــة منتجــات المســتوطنات الصهيونيــة، وإقامــة حظــر علــى 
أيِّ تعامــل مــع كل مــا يخــصُّ تلــك المســتوطنات، وتوجيــه الشــكر لــكل الــدول التــي 

التزمــت بهــذه المقاطعــة.

ــعب  ــق الش ــي ح ــة ف ــك جريم ــار ذل ــدو، واعتب ــع الع ــع م ــو التطبي ــة نح ــف الهرول 7- وق
ــي  ــدو ف ــقَّ للع ــي الح ــا تعط ــيحية؛ كونه ــامية والمس ــات اإلس ــطيني، والمقدس الفلس

ــن. ــكانها األصليي ــاب س ــى حس ــذه األرض عل ه

8- إطاق يد المقاومة ضد المستوطنين وعدم ماحقتهم.
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25- قرار رقم )1496/ غ.ع1/5(
أواًل: قبول تقرير اللجنة القانونية حول الذكرى المئوية لوعد بلفور المشئوم.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر اللجنــة القانونيــة حــول الذكــرى المئويــة لوعــد بلفــور 
المشــئوم؛ لتكــون كالتالــي:

1- نحمِّــل الحكومــة البريطانيــة كلَّ التبعــات الناشــئة عــن هــذا الوعــد المشــئوم، ســواًء 
ــار المعنــوي للشــعب الفلســطيني واســتعادة الحقــوق، وعــودة  علــى مســتوى ردِّ االعتب
ــة  ــة دولي ــاره جريم ــد، واعتب ــذا الوع ــى ه ــة عل ــار المترتب ــع اآلث ــة جمي ــن، وإزال الاجئي

ــاء الشــعب الفلســطيني ســكان األرض األصلييــن. ــا بحــق أبن ارتكبتهــا بريطاني

2- نُطالــب بريطانيــا بإعــادة النظــر فــي العاقــة بينهــا وبين الكيــان الصهيونــي، وكذلك 
ــرت الدعــم السياســي، واإلعامــي، والزيــف  مطالبــة كل الــدول التــي ســاندت وأيَّــدت ووفَّ
ــة  ــئولياتها القانوني ــل مس ــك، وتحمُّ ــن ذل ــف ع ــي بالتوق ــال الصهيون ــي لاحت القانون

واألخاقيــة تجــاه ضحايــا هــذا الوعــد المشــؤوم مــن أبنــاء شــعبنا الفلســطيني.

3- نُطالــب الحكومــة البريطانيــة بتحمــل مســئولياتها فــي ســبيل إنهــاء االحتــال 
ــقط  ــُث ال يس ــئوم، حي ــور المش ــد بلف ــن وع ــرَّر م ــن تض ــض كل مَ ــي، وتعوي الصهيون
الحــق بالمطالبــة بالتعويضــات المدنيــة للضحايــا والمتضرريــن مــن الجرائــم التــي 
تســبب بهــا الوعــد، عمــًا بقــرارات األمــم المتحــدة بالخصــوص، وكذلــك عمــًا بالمــادة 
91 مــن البروتوكــول اإلضافــي األول لعــام 1977، والتــي تُوجــب التعويــض المــادي عــن 

ــر. ــي اإلنســاني، وســبَّب ضــررًا للغي ــون الدول ــة للقان ــه مخالف كل عمــل في

4- نطالــب األمــة العربيــة واإلســامية الكــفَّ عــن الهرولــة خلــف االحتــال، ووقــف التطبيــع 
والتنســيق األمنــي البغيــض معه.

5- ندعو إلى حشد الضمير العالمي الحر، وبكل السبل؛ لمواجهة هذا الظلم التاريخي.

ــق  ــة بح ــاوى القضائي ــة الدع ــدّي إلقام ــرك الج ــى التح ــة إل ــلطة التنفيذي ــو الس 6- ندع
بريطانيــا، ومطالبتهــا بالتعويــض عــن اآلثــار المدمــرة التــي ســبَّبتها للشــعب الفلســطيني 
طيلــة المائــة عــام المنصرمــة مــن تهجيــر وتشــريد، وقتــل وإبــادة؛ عندمــا مهَّــدت الطريق 

لاحتــال الغتصــاب أرض فلســطين.

7- التوجــه للجمعيــة العموميــة لألمــم المتحــدة، واســتصدار قــرار يُلــزم جميــع األطــراف، 
وذلــك اســتنادًا للقــرار رقــم 377 لعــام 1956 »االتحــاد ألجــل الســام« مــن أجــل تشــكيل 
محكمــة خاصــة لمعاقبــة الحكومــة البريطانيــة علــى وعــد بلفــور »الــذي تســبب بمعانــاة 
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للشــعب العربــي الفلســطيني الــذي لــم يحصــل إلــى يومنــا هــذا علــى حــق تقريــر المصير« 
علــى غــرار محكمــة نورمبــرغ، ومحكمــة الحريــري.

ــة،  ــة دولي ــور جريم ــد بلف ــار وع ــريعي باعتب ــس التش ــن المجل ــاص ع ــون خ ــن قان 8- س
وتجريــم التعاطــي مــع هــذا الوعــد علــى المســتويات الدوليــة واإلقليميــة والفلســطينية، 
وتشــكيل هيئــة وطنيــة لمتابعــة الجهــات التــي تــروج للوعــد ورصدهــا؛ لماحقتهــا 
قضائيــًا ودبلوماســيًا، والضغــط علــى الحكومــة البريطانيــة لاعتــذار عــن الوعــد، واإلقــرار 

ــه. ــة عن ــة والقانوني ــؤوليتها التاريخي بمس

9- نُطالــب المجتمــع الدولــي بالعمــل علــى تطبيــق المواثيــق واالتفاقيــات الدوليــة، 
ــرارات  ــق ق ــطين، وتطبي ــه لفلس ــاء احتال ــرورة إنه ــى ض ــي عل ــان الصهيون ــار الكي وإجب

األمــم المتحــدة المتعلقــة بإنهــاء االحتــال الصهيونــي لفلســطين.

ــة  ــار المقاوم ــكِ بخي ــى التمسُّ ــارج إل ــل والخ ــي الداخ ــطيني ف ــعب الفلس ــو الش 10- ندع
بــكلِّ الوســائل التــي يملكهــا، وعــدم التســاوق مــع المخططــات الصهيونيــة الراميــة إلــى 
التطبيــع أو التنــازل عــن حــقِّ العــودة إلــى األراضــي التــي هُجِّــروا منهــا ســنة 1948م.

11- ندعــو إلــى الشــروع فــي تدشــين حملــة دوليــة واســعة لفضــح اآلثــار الكارثيــة التــي 
خّلفهــا وعــد بلفــور، وتمــادي الحكومــة البريطانيــة فــي خــرق القوانيــن الدوليــة، وانتهاكهــا 

للمواثيــق والتشــريعات الدوليــة.

ــات  ــي، والبرلمان ــاد األورب ــي، ولاتح ــوم البريطان ــس العم ــى مجل ــائل إل ــه رس 12- توجي
ــرة،  ــة المؤث ــخصيات الدولي ــة، والش ــة الغربي ــات الحقوقي ــة، والمؤسس ــة واألوروبي العربي
ــي  ــطينيين ف ــاع الفلس ــه أوض ــت إلي ــا آل ــم بم ــة؛ إلحاطته ــام الغربي ــائل اإلع ــى وس وإل
ــد  ــذا الوع ــبب ه ــتات؛ بس ــات الش ــي مخيم ــزة، وف ــاع غ ــدس، وقط ــة، والق ــة الغربي الضف

ــطينية. ــة الفلس ــى القضي ــر عل ــي المتآم ــدور البريطان ــى ال ــه إل ــؤوم، والتنوي المش

13- نُطالــب الســلطة الفلســطينية بالتحــرك -وبســرعة- نحــو إبطــال كل مــا تــمَّ التوافــق 
عليــه مــع االحتــال، وخاصــة مــا جــاء فــي اتفاقيــات أوســلو ومــا بعدهــا، التــي بموجبهــا 
تنازلــت فيهــا الســلطة الفلســطينية عــن األرض المحتلــة عــام 1948 تحــت مســمَّى 
الوصــول إلــى مفاوضــات الحــل النهائــي، وغيــره مــن الحلــول التفاوضيــة التــي ثبت فشــلها 

علــى مــدار أكثــرَ مــن عشــرين ســنة.

14- حــث مؤسســات حقــوق اإلنســان، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، علــى توحيــد جهودها 
وتحمُّــل مســئولياتها، والتحــرك لتحميــل بريطانيــا المســؤولية القانونيــة عــن الوعــد، وكلِّ 

مــا آلــت إليــه أوضــاع الفلســطينيين بســبب الوعــد المشــؤوم.
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15- ندعــو كًا مــن وزارة التربيــة، والتعليــم العالــي، إلــى تضميــن المناهــج الفلســطينية 
مباحــث تُســلِّط الضــوء علــى الــدور البريطانــي في تســهيل وصــول العصابــات الصهيونية 
لفلســطين، ومســاعدتها علــى االســتيطان، وســلب األراضــي مــن خــال االمتيــازات التــي 
منحتهــا بريطانيــا للعصابــات الصهيونيــة، والتأكيــد علــى رســوخ الحــق الفلســطيني، 

وعــدم ســقوطه بمــرور الزمــن.

ــام  ــاف، ووزارة اإلع ــة، ووزارة األوق ــم، والثقاف ــة، والتعلي ــن وزارة التربي ــو كًا م 16- ندع
إلــى بــذل الجهــود الازمــة لتبصيــر المجتمــع بكامــل شــرائحه حــول حقيقــة وعــد بلفــور، 
والــدور المشــبوه لبريطانيــا مــن خــال إنتــاج األفــام التصويريــة، وتجهيــز الخطــب 

ــك. ــة لذل ــات الازم والمطبوع

17- ندعــو إلــى عقــد جلســة برلمانيــة طارئــة قبــل 21-11-2017م، تضــم الكتــل 
والقوائــم البرلمانيــة كافــة.

26- قرار رقم )1498/ غ.ع1/5(
أواًل: قبــول تقريــر لجنــة القــدس واألقصــى حــول رفــض القــرارات األمريكيــة 
ــا. ــة إليه ــفارة األمريكي ــل الس ــي، ونق ــال الصهيون ــة لاحت ــدس عاصم ــراف بالق باالعت

ــة  ــرارات األمريكي ــض الق ــول رف ــى ح ــدس واألقص ــة الق ــات لجن ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــا؛  ــة إليه ــفارة األمريكي ــل الس ــي، ونق ــال الصهيون ــة لاحت ــدس عاصم ــراف بالق باالعت

ــي: ــون كالتال لتك

1- نحيــي أهلنــا المقدســيين المرابطيــن والمرابطــات علــى أرض القــدس، وفــي ســاحات 
األقصــى المبــارك؛ دفاعــًا عــن المســجد األقصــى المبــارك، وحاضنتــه مدينــة القــدس، 
ــيطرة  ــم بالس ــال وحلفائه ــات االحت ــال مخطط ــي إفش ــر ف ــم الكبي ــى دوره ــد عل ونؤك
ــباط  ــاب األس ــة ب ــي هب ــر ف ــا ظه ــذا م ــارك، وه ــى المب ــجد األقص ــدس، والمس ــى الق عل

قبــل أربعــة أشــهر.

ــدء  ــي، والب ــان الصهيون ــة للكي ــار القــدس عاصم ــة باعتب ــرارات األمريكي 2- نرفــض الق
بإجــراءات نقــل الســفارة األمريكيــة مــن » تــل أبيــب« إلــى القــدس، ونطالــب الواليــات 
ــة،  ــرارات الظالم ــذه الق ــن ه ــع ع ــب بالتراج ــها ترام ــة برئيس ــة ممثل ــدة األمريكي المتح
ــا  ــرارات، وإنن ــذه الق ــاذ ه ــه باتخ ــاءة ل ــذه اإلس ــن ه ــطيني ع ــعب الفلس ــذار للش واالعت
نعتبــر أن هــذه القــراراتِ األمريكيــَة وغيرَهــا الداعمــة دائمــًا للعــدو الصهيونــي مشــاركٌة 
مــع هــذا العــدو الغاشــم فــي العــدوان علــى شــعبنا وقضيتــه، وأرضــه ومقدســاته، ونؤكــد 
علــى أن هــذه القــراراتِ ال يمكــن أن تضفــيَ شــرعية لاحتــال الصهيونــي علــى أرض 
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فلســطين عامــة، والقــدس خاصــة، ونحمــل الرئيــس األمريكــي واإلدارة األمريكيــة نتائــج 
هــذه القــرارات المنحــازة للعــدو الصهيونــي.

الفلســطيني  الداخــل  الفلســطيني فــي كل مــكان فــي  3- ندعــو جماهيــر شــعبنا 
ــي  وفــي الخــارج، لاســتمرار فــي اســتنكار الموقــف األمريكــي الداعــم للعــدو الصهيون
بالمســيرات الحاشــدة، واتخــاذ المواقــف الفاعلــة والقويــة، وتفعيــل مقاومتــه لاحتــال 
الصهيونــي فــي األرض الفلســطينية جميعهــا، والدفــاع عــن دُرَّتِهــا القــدس واألقصــى 

ــائل. ــتى الوس بش

4- نطالــب الفصائــل الفلســطينية وشــبابنا وشــاباتنا بتفعيــل انتفاضــة القدس، وإشــعال 
جذوتهــا مــن جديــد ردًا علــى هــذا العــدوان األمريكــي الجديــد الداعــم للعــدو الصهيونــي، 
كمــا نطالــب هــذه الفصائــل بضــرورة فــرض إنهــاء االنقســام، وإتمــام المصالحــة، وإعادة 

ــاق الوطني. الوف

ــى  ــي عل ــان الصهيون ــراف بالكي ــاء االعت ــا بإلغ ــطينية وقادته ــلطة الفلس ــب الس 5- نطال
أي جــزء مــن أرضنــا الفلســطينية، وعلــى أي جــزء مــن القــدس المباركــة، كمــا نطالبهــم 
بضــرورة وقــف أجهزتهــم األمنيــة عــن ماحقــة المقاوميــن مــن كل الفصائــل فــي الضفــة 
ــم،  ــي الغاش ــال الصهيون ــة االحت ــون بمقاوم ــؤالء المقاوم ــوم ه ــى يق ــطينية؛ حت الفلس
كمــا نطالبهــم بضــرورة وقــف التعــاون والتخابــر األمنــي مــع األجهــزة األمنيــة الصهيونيــة.

6- نؤكــد بقــوة علــى قــرارات منظمــة اليونســكو، واألمــم المتحــدة، والمنظمــات الدوليــة 
ــا أرض  ــا، وأنه ــرقيها وغربيه ــا ش ــدس كلِّه ــي الق ــدس ف ــا المق ن ــى حقِّ ــدت عل ــي أكَّ الت
فلســطينية عربيــة إســامية خالصــة لنــا نحــن شــعبَ فلســطين، وأنهــا ال حــقَّ للكيــان 

الصهيونــي فيهــا مــن قريــب أو بعيــد.

7- نطالــب علمــاء األمــة العربيــة واإلســامية بضــرورة التحــرك، والقيــام بالواجــب 
ــام  ــا للقي ــة وتحفيزه ــر األم ــى، وتذكي ــدس واألقص ــن الق ــاع ع ــم؛ للدف ــوب منه المطل

بواجبهــا دفاعــًا عــن األقصــى، وحاضنتــه مدينــة القــدس.

8- نطالــب العــرب، والمســلمين، وأحــرار العالــم قــادًة وحكومــاتٍ وبرلمانــاتٍ ومؤسســاتٍ 
وشــعوبًا -وخاصــة منظمــة التعــاون اإلســامي، وجامعــة الــدول العربيــة، واألمــم المتحدة 
ــي  ــل ف ــا الكام ــم حقن ــدس(- بدع ــل الق ــون ألج ــة )برلماني ــاتها، ورابط ــع مؤسس بجمي
القــدس وفلســطين، واســتنكار مــا أقدمــت عليــه الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن 
قــرارات جائــرة ضــد شــعبنا وقضيتــه، وقدســه وأقصــاه لصالــح العــدو الصهيونــي، كمــا 
نطالبهــم بتســيير مســيرات حاشــدة، واالعتصــام أمــام الســفارات األمريكيــة فــي العالــم 
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كلِّــه اســتنكارًا لهــذا العــدوان األمريكــي علــى شــعبنا ومقدســاته، كمــا نطالبهــم بوقــف 
ــع أشــكالها مــع  ــي، وقطــع العاقــات بجمي ــان الصهيون ــع مــع الكي ــة نحــو التطبي الهرول

الكيــان الصهيونــي، وعــدم إقامــة أي عاقــات معــه.

27- قرار رقم )1502/ غ.ع1/5(
ــة  ــرارات حكوم ــية لق ــر السياس ــول المخاط ــية ح ــة السياس ــر اللجن ــول تقري أواًل: قب

ــطينية. ــة الفلس ــى القضي ــد اهلل عل الحم

ثانيــًا: إقــرار توصيــات اللجنــة السياســية حــول المخاطــر السياســية لقــرارات حكومــة 
الحمــد اهلل علــى القضيــة الفلســطينية؛ لتكــون كالتالــي:

التأكيــد علــى عــدم شــرعية حكومــة الحمــد اهلل؛ حيــُث لــم يُصــادَق عليهــا مــن  1-
ــطيني،  ــي الفلس ــون األساس ــه القان ــصَّ علي ــا ن ــًا لم ــريعي وفق ــس التش المجل
وكذلــك بنــود اتفــاق الفصائــل الفلســطينية، ودعوتهــا لتقديــم اســتقالتها؛ تجنبــًا 

ــل المســئولية القانونيــة والوطنيــة أمــام الشــعب والتاريــخ. لتحمُّ

الطلــب مــن النائــب العــام فتــح تحقيــق رســمي فــي الفســاد الموجَّــه إلــى  2-
ــم  ــه؛ النتحاله ــل مع ــق العام ــه، والفري ــد اهلل نفس ــي الحم ــة رام ــس الحكوم رئي
صفــة الحكومــة والــوزارة، وقيامهــم بالتصــرف فــي المــال العــام خافــًا للقانــون 

األساســي واألصــول، وتقديــم الئحــة اتهــام ضدهــم تمهيــدا لمحاكمتهــم.

دعــوة جميــع أعضــاء المجلــس التشــريعي مــن الكتــل والقوائــم البرلمانيــة كافــًة  3-
إلــى تحمــل المســؤولية القانونيــة واألخاقيــة أمــام أبنــاء شــعبهم، وعقــد جلســة 
طارئــة لمناقشــة تشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي، وكيفيــة الرقابــة عليهــا، وذلــك 

منعــًا الستشــراء حالــة الفســاد التــي تمارســها حكومــة الحمــد اهلل.

التأكيــد علــى عــدم شــرعية مؤسســات منظمــة التحريــر ومراجعــة كافــة الشــرعيات  4-
المدعــاة، ســواء الحكومــة،  أو الرئاســة، أو مؤسســات منظمــة التحريــر.

دعــوة األطــراف ذات العاقــة إلــى إبــاغ الوســيط المصــري بصــورة حازمــة عــن موقــف المجلــس  5-
التشــريعي؛ مــن أجــل إلــزام حركــة فتــح، وحكومــة الحمــد اهلل، بتنفيــذ بنــود اتفاقيــات المصالحــة.

دعــوة القــوى الفلســطينية واألطــر الوطنيــة الفاعلــة لتقــول رأيهــا صراحــة فــي  6-
ــة  ــادرة وطني ــى الخــروج بمب ــحة، والعمــل عل ــات المصال ــة التفاقي الجهــة المعطل
شــاملة خــال مــدة محــددة؛ للخــروج بتوصيــات تســهم فــي حــل األزمــة المتفاقمة 

علــى مســتوى القضيــة الفلســطينية كلِّهــا.
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ج.  قرارات في الشأن المالي

1- قرار رقم )1404/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر لجنــة الموازنــة والشــؤون الماليــة حــول مشــروع قانــون الموازنــة 

العامــة للســنة الماليــة 2015م باإلجمــاع مــع التعديــات.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة الموازنــة والشــؤون الماليــة حــول مشــروع قانــون 
الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 2015م؛ لتكــون كالتالــي:

أواًل: على المستوى القانوني:

 أ. تعديل القوانين التالية من أجل زيادة اإليرادات:

تعديــل قانــون ضريبــة الدخــل علــى أن يتــم اســتقطاع نســبة 10% مــن  1-
الشــركات المســاهمة العامــة التــي تحقــق ربحــًا صافيــًا يتجــاوز المليــون دوالر 
ســنويًا، وذلــك باإلضافــة إلــى الضرائــب المفروضــة أصــا عليهــا بموجــب 

ــرى. ــن أخ قواني

ــة بمــا  2- ــى القوانيــن الخاصــة باألراضــي الحكومي إجــراء التعديــات الازمــة عل
يســاهم فــي زيــادة إيــراد ســلطة األراضــي.
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ــارات،  ــة بالعق ــات المتعلق ــل النزاع ــاري، لتقلي ــهر العق ــاص بالش ــون خ ــدار قان ب. إص
وضمــان زيــادة اإليــرادات مــن خــال توثيــق العقــود المتعلقــة بالمعامــات العقاريــة.

ثانيًا: على المستوى اإلداري:

ــي  1- ــواردة ف ــريعي ال ــس التش ــرارات المجل ــزام بق ــرورة االلت ــى ض ــد عل التأكي
ــا. ــم تنفيذه ــم يت ــي ل ــابقة، والت ــات الس الموازن

تقليص التعيينات والترقيات إلى الحد األدنى؛ لضمان تقليص اإلنفاق. 2-

ــاح  3- ــول إص ــة ح ــة واضح ــع رؤي ــوم بوض ــاح اإلداري تق ــة لإلص ــكيل لجن تش
عمــل المؤسســات والــوزارات، والقيــام بالتدويــر الوظيفــي بيــن الــوزارات بمــا 

يحقــق المصلحــة العامــة.

تشــكيل لجنــة برلمانيــة مــن أجــل الرقابــة علــى تنفيــذ خطــة اإلنقــاذ، وتقييــم  4-
األداء المالــي خــال الفتــرة مــن )1 إبريــل 2015م حتى 31 ديســمبر 2015م(، 
ومتابعــة ذلــك مــع وكاء الــوزارات، وخاصــة وزارات الماليــة، والعمــل، والشــئون 

االجتماعيــة، والداخليــة، والصحــة، والتعليــم، واالقتصاد.

ثالثًا: على المستوى المالي واالقتصادي:

فــرض ضرائــب إضافيــة تحــت مســمى ضريبــة التكافــل الوطنــي علــى جميــع  1-
الســلع والبضائــع الداخلــة إلــى المحافظــات الجنوبيــة بمــا ال يجــاوز 10% مــن 
ــزة  ــاع غ ــل قط ــات داخ ــى كل الخدم ــبة عل ــا ذات النس ــرض أيض ــا، وتف قيمته

وخارجــه.

تفعيــل آليــات التحصيــل الضريبــي، ال ســيما مــن الشــركات والمؤسســات  2-
الكبــرى؛ كالبنــوك، وشــركات االتصــاالت، والشــركات المســاهمة العامــة.

رابعــًا: إقــرار مشــروع قانــون الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 
األصــول. حســب  التعديــات  مــع  باإلجمــاع  2015م 

خامســًا: نشــر مشــروع قانــون الموازنــة العامــة للســنة الماليــة 
2015م حســب األصــول وفــور إصــداره.
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2- قرار رقم )1426/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر اللجــان القانونيــة واالقتصاديــة والموازنــة والشــئون الماليــة حــول مشــروع 

تخصيــص أراضــي حكوميــة لصالــح مشــاريع اإلســكان باإلجمــاع مــع التعديــات.

ــة  ــئون المالي ــة والش ــة والموازن ــة واالقتصادي ــان القانوني ــر اللج ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــي: ــون كالتال ــكان؛ لتك ــاريع اإلس ــح مش ــة لصال ــي حكومي ــص أراض ــروع تخصي ــول مش ح

ــط  1- ــداد الخرائ ــة، وإع ــة الازم ــات الفني ــراء الدراس ــد اج ــوية بع ــم التس ــب أن تت يج
ــك. لذل

يراعــى أن يكــون تخصيــص األراضــي بواقــع قطعــة أرض واحــدة لــكل مســتفيد أو  2-
مســتفيدين.

يجــب علــى الجهــات المختصــة بالتثميــن ألراضــي مشــاريع اإلســكان مراعــاة  3-
ســعر المثــل وقــت التعاقــد مــع المســتفيدين مــن هــذه المشــاريع، وتبنــي معاييــر 
موضوعيــة إلجــراء التثميــن لألراضــي المخصصــة تراعــي عــدم الغبــن أو اإلجحــاف 

ــتفيد. ــق المس بح

ــرار  4- ــدار ق ــة بإص ــات ذات العاق ــع الجه ــيق م ــي بالتنس ــا لألراض ــة العلي ــى اللجن عل
لتحديــد ضوابــط االســتفادة مــن هــذا المشــروع للمواطنيــن والموظفيــن، وكل مــن 

يتقاضــى راتبــه مــن الخزينــة العامــة، ولديــه مســتحقات علــى هــذه الخزينــة.

يتــم احتســاب رصيــد مســتحقات الموظفيــن حتــى تاريــخ 2015/12/31م، ومــا  5-
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ــي. ــا لألراض ــة العلي ــن اللجن ــرار م ــاط بق ــى أقس ــديده عل ــن تس ــه يمك ــى علي تبق

تمكيــن المســتفيد أو المســتفيدين مــن األرض المخصصــة بموجــب عقــد بيــع  6-
ــن  ــع الثم ــد دف ــتفيدين بع ــتفيد أو المس ــم المس ــا باس ــجل ملكيته ــي، وتس ابتدائ

ــًا. كام

منح حق االمتياز لديون الدولة الناتجة عن هذا المشروع. 7-

بمــا ال يتعــارض مــع مــا ورد فــي هــذا القــرار يتمتــع المســتفيدون مــن هــذا المشــروع  8-
باالمتيــازات  العامــة  الخزينــة  مــن  مخصصاتِهــم  أو  رواتبَهــم  يتلقــون  الذيــن 
ــة. ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــدى الهيئ ــن ل ــع المواطني ــة لجمي ــات الممنوح والخصوم

منــح إعفــاء بنســبة %20 مــن قيمــة األرض المخصصــة للمســتفيدين الذيــن يتلقــون  9-
مخصصاتِهــم مــن الخزينــة العامــة فــي قطــاع غــزة.

ــا لألراضــي، تشــكيل لجــان لفــضِّ  10- ــة العلي ــى ســلطة األراضــي، واللجن ــب إل الطل
النزاعــات والتظلمــات الناتجــة عــن تخصيــص تلــك األراضــي علــى أن يُراعــى فــي 

تشــكيل هــذه اللجــان الخبــرات القانونيــة والهندســية والعقاريــة.

مناطــق  11- فــي  األراضــي  أســعار  االختصــاص ضبــط  جهــات  تراعــي  أن  يجــب 
ــي  ــروعة ف ــر المش ــات غي ــكارات والمنافس ــات واالحت ــع المضارب ــص، ومن التخصي

التــداول بتلــك األراضــي.

تُســتثنى مشــاريع اإلســكان المخصصــة بموجــب هــذا القــرار مــن بعــض القيــود  12-
ــابقة؛  ــرارات الس ــة والق ــمولة باألنظم ــكان المش ــاريع اإلس ــى مش ــة عل المفروض
شــريطة أن تحــدد اللجنــة العليــا لألراضــي اإلجــراءات التفصيليــة لمراحــل تنفيــذ 

المشــروع بموجــب نظــام يصــدر عنهــا.

3- قرار رقم )1431/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2015، بشــأن الرســوم العامــة بالقــراءة الثانيــة 

باإلجماع.

ثانيًا: سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب األصول.

4- قرار رقم )1438/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر لجنــة الموازنــة والشــئون الماليــة حــول الخطــة الماليــة للدوائــر 
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الحكوميــة لعــام 2016م باإلجمــاع مــع التعديــات.
ــة  ــة المالي ــول الخط ــة ح ــئون المالي ــة والش ــة الموازن ــر لجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني

للدوائــر الحكوميــة لعــام 2016م؛ لتكــون علــى الوجــه التالــي:

ــر  1- ــى تطوي ــل عل ــرادات بالعم ــة االي ــرادات ولجن ــر اإلي ــة ودوائ ــزام وزارة المالي إل
آليــات تحصيــل اإليــرادات وفقــًا للقانــون، ودون المســاس بالطبقــات الفقيــرة فــي 

المجتمــع.

ــز  2- ــات مراك ــي مخصص ــص ف ــادة أو تقلي ــة زي ــون أي ــأن تك ــة ب ــزام وزارة المالي إل
ــرادات،  ــل اإلي ــتوى تحصي ــي مس ــوط ف ــادة والهب ــع الزي ــب م ــئولية تتناس المس
وربــط تلــك الزيــادة أو التقليــص بالنســب المئويــة المخصصــة لــكلِّ مركــز 

ــة. ــوزارة الصح ــادة ل ــة الزي ــى أولوي ــى أن تعط ــئولية، عل مس

ــن  3- ــتحقات الموظفي ــة مس ــاص بتغطي ــد الخ ــة البن ــة بمعالج ــة وزارة المالي مطالب
ــة؛  ــى جــزء مــن األراضــي الحكومي مــن خــال المشــاريع اإلســكانية المقامــة عل
ليكــون ضمــن التمويــل الــازم لتغطيــة العجــز، وذلــك باســتحداث بنــد: األراضــي 
المخصصــة الازمــة لتغطيــة مســتحقات الموظفيــن، علــى أن يقابــل ذلــك بنفــس 

القيمــة بنــد: مســتحقات موظفيــن تمــت تســويتها.

ــة  4- ــوارد المالي ــون إدارة الم ــن قان ــن )4-3( م ــذف المادتي ــة بح ــزام وزارة المالي إل
ــوزارة األوقــاف وأمــوال  ــوارد ضمــن هــذه الخطــة، والمتعلقــة ب ــام 2016م ال للع

الوقــف.

إلــزام وزارة الماليــة بتنفيــذ قــرار المجلــس التشــريعي رقــم )828/1/10( بشــأن  5-
اســتقالية المجلــس التشــريعي إداريــًا وماليــًا، بحيــث تظهــر مخصصــات المجلس 
ــدر  ــى أن تص ــط، عل ــم فق ــام 2016م كرق ــة للع ــة المالي ــي الخط ــريعي ف التش
المخصصــات التشــغيلية غيــر المركزيــة للمجلــس التشــريعي، وكذلــك مخصصات 
مصاريــف مكاتــب النــواب ضمــن أربعــة أوامــر ماليــة منتظمــة بقيمــة )311( ألــف 

شــيكل لألمــر المالــي الواحــد.

الوظيفــي  6- التدويــر  سياســة  باعتمــاد  المختصــة  الحكومــة  الجهــات  مطالبــة 
ــة  ــات والمــوارد البشــرية المتاحــة، ال ســيَّما فــي حال ــل للطاق واالســتخدام األمث
تكــدُّس الموظفيــن فــي بعــض المرافــق، ونقصهــم فــي بعــض المرافــق األخــرى.
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5- قرار رقم )1485/ غ.ع1/5(
أواًل: قبــول تقريــر لجنتــي االقتصاديــة والموازنــة بشــأن المصادقــة علــى قــرار اللجنة 
اإلداريــة الحكوميــة رقــم )2017/08/2( بشــأن إعفــاء جميــع مســتلزمات الطاقــة البديلــة 

مــن الجمــارك والرســوم خــال العــام 2017م باإلجمــاع مــع التعديــات.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات لجنتــي االقتصاديــة والموازنــة بشــأن المصادقــة علــى قــرار 
اللجنــة اإلداريــة الحكوميــة رقــم )2017/08/2( بشــأن إعفــاء جميــع مســتلزمات الطاقــة 

البديلــة مــن الجمــارك والرســوم خــال العــام 2017م، وذلــك حســب األصــول.

6- قرار رقم )1492/ غ.ع1/5(
أواًل: قبــول تقريــر لجنتــي االقتصاديــة والموازنــة بشــأن المصادقــة علــى قــرار 
ــة  ــد خدم ــم )2017/07/03( بشــأن رســوم رخصــة تزوي ــة رق ــة الحكومي ــة اإلداري اللجن

ــات. ــع التعدي ــة م ــاالت باألغلبي ــة لاتص ــة تحتي ــق بني مراف

ثانيــًا: إقــرار توصيــات لجنتــي االقتصاديــة والموازنــة بشــأن المصادقــة علــى قــرار 
ــة  ــد خدم ــة تزوي ــوم رخص ــأن رس ــم )2017/07/3( بش ــة رق ــة الحكومي ــة اإلداري اللجن

ــك حســب األصــول. ــة لاتصــاالت، وذل ــة تحتي مرافــق بني

ح.  قرارات في الشأن االقتصادي

1- قرار رقم )1402/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر اللجنــة االقتصاديــة حــول الحصــار وآثــاره الكارثيــة علــى قطــاع غــزة 

باإلجمــاع مــع التعديــات.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر اللجنــة االقتصاديــة حــول الحصــار وآثــاره الكارثيــة علــى 
قطــاع غــزة؛ لتكــون كالتالــي:

تحميــل االحتــال الصهيونــي، ومــن يعاونــه، المســؤولية الكاملــة عــن القتــل والدمــار  1-
الــذي وقــع بشــعبنا فــي غــزة.

مطالبــة األمــم المتحــدة، والمنظمــات الدوليــة، ومنظمــات حقــوق اإلنســان، أن تقــوم  2-
بالضغــط علــى االحتــال اإلســرائيلي لرفــع الحصــار بشــكل دائــم وكامــل عــن 

ــي. ــه يهــدد األمــن والســلم الدول الشــعب الفلســطيني؛ ألن
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مطالبــة اإلخــوة فــي مصــر بفتــح المعبــر مــن الطــرف المصــري، انطاقــًا مــن مبــدأ  3-
العروبــة واإلســام، وحــق الجــوار، والمصالــح المشــتركة.

الطلــب مــن قيــادة الســلطة التنفيذيــة بالعمــل الجــاد باســتخدام عاقاتهــا مــع  4-
المجتمــع الدولــي لرفــع الحصــار، والمســارعة فــي إعــادة اإلعمــار، وتســهيل دخــول 

ــا. ــب عنه ــع الضرائ ــاء، ورف ــد الكهرب ــركة تولي ــات لش المحروق

الدعــوة لتشــكيل فريــق عمــل قانونــي مــن الخبــراء الفلســطينيين والعــرب والدوليين  5-
مســتقل، لتحضيــر ملفــات خاصــة لــكل أثــر مــن آثــار هــذا الحصــار الــذي يشــكل أكثــر 

مــن جريمــة دوليــة تســتلزم رفــع أكثــرَ مــن قضيــة أمــام محكمــة الجنايــات الدوليــة.

تشــكيل لجنــة برلمانيــة برئاســة رئيــس اللجنــة القانونيــة، وعضويــة كل من رؤســاء  6-
ــي(،  ــم المحل ــن والحك ــة - واألم ــة - السياس ــرى )االقتصادي ــة األخ ــان المختص اللج

وذلــك لمتابعــة ملــف الحصــار مــع الفريــق المذكــور ســابقًا.

ــة،  7- ــركات االحتكاري ــاص بالش ــاد الخ ــف الفس ــي مل ــق ف ــة التحقي ــب بمواصل الطل
وخاصــة شــركة توليــد الكهربــاء الفلســطينية،  وشــركة جــوال، واالتصــاالت، 

ــا. وغيره

التوصيــة بالمتابعــة والمحاســبة لــكل مــن شــارك ويشــارك فــي حصــار قطــاع غــزة  8-
مــن المســؤولين المنســقين أمنيــًا مــع االحتــال الصهيونــي.

الطلــب باإلســراع فــي التوجــه لمحكمــة الجنايــات الدوليــة لرفــع الحصــار عــن قطــاع  9-
ــة  ــا، وماحق ــد إنكاره ــتطيع أح ــة األركان ال يس ــة مكتمل ــار جريم ــون الحص ــزة؛ ك غ

المتســببين بــه ومحاكمتهــم.

مناشــدة منظمــات حقــوق اإلنســان فــي الوطــن والخــارج، وأحــرار العالــم، مــن أجــل  10-
ماحقــة قــادة االحتــال قضائيــاً عــن جرائمهــم، وخاصــة جريمــة الحصــار.

دعــوة برلمانــات العالــم إلــى الضغــط علــى حكوماتهــم لنجــدة الشــعب الفلســطيني،  11-
وتقديــم يــد العــون لــه، والعمــل علــى رفــع الحصــار الجائــر.

ــعوب  12- ــة الش ــاواة، ومعامل ــدل والمس ــادئ الع ــق مب ــى تطبي ــة إل ــدول الغربي ــوة ال دع
ــا  ــت عليه ــي قام ــاواة الت ــة والمس ــعارات الحري ــق ش ــي تُطب ــة والت ــة منصف معامل

ــة. ــم الغربي ــض المفاهي بع
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الشــعب  13- مســاندة  إلــى  بالــذات،  العربــي  والشــباب  العربيــة،  الشــعوب  مطالبــة 
الفلســطيني، والضغــط علــى حكوماتهــم مــن أجــل إنهــاء الحصــار علــى غــزة، الــذي 

ــام. ــة واإلس ــادئ العروب ــف مب يخال

2- قرار رقم )1419/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر لجنتــي الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة، 

واالقتصاديــة حــول أزمــة الكهربــاء فــي قطــاع غــزة باإلجمــاع مــع التعديــات.

ــات  ــان والحري ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــي الرقاب ــر لجنت ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــي: ــزة؛ كالتال ــاع غ ــي قط ــاء ف ــة الكهرب ــول أزم ــة ح ــة، واالقتصادي العام

أواًل: بخصوص محطة التوليد:

ــق  1- ــا يحق ــد بم ــركة التولي ــع ش ــة م ــات المبرم ــود واالتفاقي ــل العق ــرورة تعدي ض
االنســجام مــع القوانيــن الفلســطينية، وبمــا يلــزم المحطــة بتوفيــر الوقــود بأســعار 

مناســبة، ال ســيما فيمــا يتعلــق بالبنــود التاليــة:

إلزام شركة التوليد بتوفير الوقود الازم لتشغيل المحطة.  أ- 

ــا  ــوص عليه ــب المنص ــوم والضرائ ــع كل الرس ــد بدف ــركة التولي ــزام ش إل  ب- 
ــلطة. ــة الس ــاب خزين ــا لحس ــطينية، وتحويله ــن الفلس ــي القواني ف

إلــزام شــركة التوليــد بالمســاهمة فــي تحســين قطــاع الكهربــاء فــي غــزة   ج- 
لتقليــل نســب الفاقــد الفنــي فــي الشــبكة.

إلــزام شــركة التوليــد بتطويــر المحطــة، وتزويدهــا بمولــدات حديثــة   د- 
مناســبة. اقتصاديــة  وبكلفــة  عاليــة،  إنتاجيــة  بطاقــة 

ــق  2- ــن طري ــك ع ــا، وذل ــاع وتنوعه ــي القط ــة ف ــادر الطاق ــادة مص ــى زي ــل عل العم
توســعة محطــة الكهربــاء، وتشــجيع االســتثمار فــي مجــال مشــاريع الطاقــة النظيفة، 

ــب المصــري. ــال، أو الجان ــة مــن االحت ــات الطاقــة المدخل والتوســع فــي كمي

علــى الســلطة تحمــل مســئولياتها، وإزالــة جميــع العقبــات التــي تعتــرض تنفيــذ  3-
مشــروع الربــط الثمانــي.

ضــرورة العمــل الجــاد والســريع مــن قبــل الســلطة علــى مــدِّ خــطِّ غــاز لمحطــة  4-
ــث. ــى الثل ــوواط الواحــد إل ــك ســتنخفض تكلفــة الكيل ــد، وبذل التولي

علــى الســلطة التوقــف عــن تضييــع مقــدرات الشــعب الفلســطيني فيمــا يتعلــق  5-
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ــى  ــاز عل ــع عقــود اســتغال الغ ــا بعــرض جمي ــاز، والتزامه باســتغال حقــول الغ
ــر ملزمــة. ــة وغي المجلــس التشــريعي للمصادقــة عليهــا، وإال اعتبــرت الغي

ثانيًا: بخصوص شركة التوزيع:

علــى الســلطة تســهيل إدخــال مــواد الصيانــة إلــى قطــاع الكهربــاء، ووقــف سياســة  1-
العقــاب الجماعــي واالبتــزاز الــذي يســتخدم ضــد الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة.

تجديد الشبكات القائمة لتقليل الفاقد الفني في الطاقة. 2-

تبنــي العمــل بالعــدادات الذكيــة وصــواًل إلــى التحكــم الكامــل فــي الشــبكة، وإلــى  3-
حيــن ذلــك التوســعُ فــي اســتخدام العــدادات مســبقة الدفــع.

دعــوة جميــع الجهــات الحكوميــة للتــدارس فيمــا بينهــا )الوزارات-الشــرطة- 4-
النيابة-ســلطة الطاقــة -شــركة الكهربــاء( وذلــك بهــدف:

تشكيل خلية أزمة من جميع الجهات.  أ- 

وضــع خطــة وطنيــة لتحقيــق العدالــة فــي التوزيــع، ومعالجــة الهــدر فــي   ب- 
كميــات الكهربــاء.

رفع نسبة التحصيل في الجباية العامة من المواطنين.  ج- 

التقليل من الفاقد األسود )السرقات( إلى أقل حدٍّ ممكن.  د- 

القضــاء علــى ظاهــرة القابــات غيــر المرخصــة، والقضــاء علــى ظاهــرة   ه- 
ــبكة. ــث بالش العب

ــر الكهربــاء للفئــات الضعيفــة والمهمشــة  5- تبنــي نظــام للتضامــن االجتماعــي يوفِّ
ــن  ــول م ــاص يُم ــدوق خ ــاء صن ــة، وإنش ــة وإغاثي ــاريع خيري ــق مش ــن طري ع
ــر  ــة غي ــات الضعيف ــص للفئ ــة - ويُخص ــة والمانح ــات الخيري ــاهمات الجه مس

ــاء. ــورة الكهرب ــى دفــع فات القــادرة عل

العمــل علــى إنشــاء صنــدوق خــاص يتــم تمويلــه مــن اقتطــاع نســبة 5-10 % مــن  6-
قيمــة فاتــورة الجبايــة العامــة، وذلــك الســتخدامه فــي تطويــر الشــبكة.

تبنــي نظــام تحفيــز للمواطنيــن علــى ترشــيد اســتهاك الكهربــاء، وتكليــف فريق  7-
فنــي بذلــك، وذلــك فــي إطــار خطــة لتعزيــز ثقافــة تحمــل المســئولية، والقيــام 

بالواجبــات قبــل المطالبــة بالحقــوق.
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ــة، ويجــرم  8- ــز الجباي وضــع تشــريع يمكــن الشــركة مــن التحكــم بالشــبكة وتعزي
كل مــن يعتــدي علــى الشــبكة أو يعبــث بهــا، مــع وضــع عقوبــات رادعــة لذلــك، 

ودعــوة جميــع الجهــات القضائيــة للتعــاون فــي هــذا األمــر.

ــام  9- ــى القي ــة، والفصائــل، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، إل دعــوة القــوى الوطني
بدورهــا فــي حــل أزمــة الكهربــاء، والضغــط علــى الســلطة فــي رام اهلل، وعــدم 

ــة. ــرج، أو التصريحــات اإلعامي ــاء بالتف االكتف

دعــوة جميــع المؤسســات الحكوميــة والوطنيــة واألهليــة لالتــزام بدفــع فاتــورة  10-
الكهربــاء، ومــا عليهــم مــن ديــون مســتحقة. 

علــى لجــان األحيــاء والوجهــاء فــي المناطــق القيــام بواجبهــم الوطنــي واألخاقــي  11-
تجــاه التعديــات علــى الشــبكة، وتمكيــن شــركة التوزيــع مــن القيــام بعملهــا وفــق 

األصول.

دعــوة كل منظمــات حقــوق اإلنســان للقيــام بواجبهــا فــي الدفــاع عــن الحقــوق  12-
ــات  ــة سياس ــزة نتيج ــاع غ ــي قط ــعبنا ف ــة لش ــة المنتهك ــة واالقتصادي االجتماعي
التمييــز والحصــار والعقــاب الجماعــي الــذي تقــوم به ســلطات االحتــال والحكومة 

الفلســطينية فــي رام اهلل.

خ. قرارات في الشأن الرقابي

1- قرار رقم )1405/ غ.ع1/4(
ــة حــول الوضــع الصحــي فــي  ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن أواًل: قبــول تقري

قطــاع غــزة، باإلجمــاع مــع التعديــات.

ــع  ــول الوض ــة ح ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــي: ــون كالتال ــزة؛ لتك ــاع غ ــي قط ــي ف الصح

أواًل: على المستوى القانوني:
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 1-الطلب من وزارة الصحة في حكومة الوفاق بالتالي:
ــي  ــة ف ــات الصحي ــة للخدم ــاء األولوي ــة، وإعط ــئولياتها كامل ــام بمس القي  أ- 
وزارة  وإخــراج  والمســتلزمات،  النواقــص  جميــع  بتوفيــر  غــزة؛  قطــاع 
الصحــة مــن دائــرة االختافــات السياســية؛ ألنهــم مؤتمنــون علــى صحــة 
النــاس الذيــن يدفعــون ثمنــًا باهظــًا مــن صحتهــم؛ بســبب إهمــال الــوزارة 

للعمــل الصحــي فــي قطــاع غــزة.

ــن  ــن للمواطني ــف ع ــي، والتخفي ــزف المال ــل الن ــة لح ــة حكيم ــع سياس  ب-وض
مــن العــاج بالخــارج؛ حيــُث مــا يصــرف علــى العــاج بالخــارج يقــارب 

ميزانيــة وزارة الصحــة.

ــي؛  ــفاء الطب ــع الش ــي مجم ــف ف ــر ناي ــز األمي ــكلة مرك ــل مش ــرورة ح  ج-ض
ــى  ــل عل ــاج، والعم ــذا الع ــن له ــى المحتاجي ــاج المرض ــى ع ــل عل ليعم

ــعاع. ــاج باإلش ــكلة الع ــل مش ــر لح ــز آخ ــاد مرك إيج

2-مطالبــة األشــقاء فــي مصــر بضــرورة فتــح معبــر رفح فــي االتجاهيــن؛ ليلبــي الحاجات 
اإلنســانية والصحيــة اليوميــة لســكان القطاع، وخاصــة المرضى.

3-مطالبــة المؤسســات غيــر الحكوميــة المحليــة واألجنبيــة والمنظمــات الدوليــة والمحلية 
ــذي يوشــك  ــاذ الوضــع الصحــي ال ــا اإلنســاني تجــاه قطــاع غــزة؛ إلنق أن تقــوم بواجبه

علــى االنهيــار.

4-يقــدر المجلــس التشــريعي صمــود الموظفيــن فــي الصحــة الذيــن يبذلــون كل جهــد 
مــن أجــل عــدم وقــوع كارثــة صحيــة فــي ظــل عــدم صــرف رواتبهــم.

5-تتحمــل الرئاســة الفلســطينية المســئولية الجزائيــة والمدنيــة عمــا يحــدث مــن كــوارَث 
صحيــةٍ، وتســبب فــي حــاالت الوفــاة.

6-أن تتحمــل وكالــة الغــوث وتشــغيل الاجئيــن مســئوليتها تجــاه هــذا الوضــع للحــدِّ مــن 
ــة الصحية. الكارث

2- قرار رقم )1410/ غ.ع1/4(
  أواًل: قبــول تقريــر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول احتياجــات بلديــات 

محافظــات قطــاع غــزة ومشــاكلها باإلجمــاع.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي حــول مشــاكل 
بلديــات محافظــات قطــاع غــزة واحتياجاتهــا؛ كالتالــي: 
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يتحمــل االحتــال الصهيونــي كل مــا جــري مــن دمــار للبنــي التحتيــة، والمنشــآت والطــرق  1-
وغيرهــا، وعليــه نطالــب بســرعة العمــل علــى تقديــم قادتــه للمحاكــم الجنائيــة الدوليــة.

يتحمــل عبــاس وحكومتــه المســئولية الكاملــة لــكل مــا يحــدث مــن تأخيــر  2-
الحصــار. بتشــديد  والمســاهمة  لإلعمــار، 

نوصــى بتشــكيل لجنــة خاصــة للمتابعــة وإعــادة اإلعمــار؛ للتواصــل مــع الــدول  3-
المانحــة، ووضعهــا عنــد التزاماتهــا وتعهداتهــا فــي مؤتمــر القاهــرة للوفــاء بمــا 

وعــدت بــه؛ إلعــادة إعمــار غــزة.

ــر رفــح، وبشــكل  4- ــح معب ــف التواصــل مــع األشــقاء فــي مصــرَ لفت ضــرورة تكثي
دائــم؛ إلدخــال المــواد األوليــة واألساســية لتنفيــذ المشــاريع الخاصــة بالبلديــات 
وغيرهــا، وإدخــال اآلليــات، وقطــع الغيــار، وكل مــا يلــزم البلديــات للقيــام بمهامها 
تجــاه المواطنيــن، وهــذا أقــل مــا يمكــن أن تقــوم بــه الجــارة الشــقيقة مصــر تجــاه 

الشــعب الفلســطيني الشــقيق والمنكــوب.

ضــرورة إلــزام االحتــال بمــا تــم االتفــاق عليــه باتفــاق التهدئــة بالقاهــرة لرفــع  5-
الحصــار وإعــادة اإلعمــار.

علــى البلديــات أن تقــوم بوضــع خطــة عمليــة لمواجهــة مشــاكلها، وحســب  6-
المتاحــة. إمكانياتهــا 

ــى أداء دورهــا مــن  7- ــات عل ــوا البلدي ــه أن يعين ــن كلٍّ حســب طاقت ــى المواطني عل
ــن  ــات م ــن البلدي ــتحقة؛ لتمكي ــة مس ــوق مالي ــن حق ــم م ــا عليه ــة م ــال تأدي خ

ــن. ــاه المواطني ــا تج ــام بمهامه القي

االهتمام بالتوأمة مع العواصم العربية واإلسامية. 8-

ضرورة أن يكون هناك نصيب كبير للبلديات في إعادة االعمار. 9-

ــرعي  10- ــم الش ــان الحك ــى بي ــاف عل ــل وزارة األوق ــن قب ــز م ــاك تركي ــون هن أن يك
ــات. ــتحقات للبلدي ــع المس ــن دف ــاع ع لامتن

دعوة الجهات المانحة أن تقتدي بقطر في تنفيذ المشاريع. 11-

ــات  12- ــم الخدم ــي تقدي ــا ف ــل ولمجهوداته ــا الفاع ــات لدوره ــكر للبلدي ــم الش تقدي
ــوارد.  ــة الم ــار وقل ــدة الحص ــم ش ــن رغ للمواطني
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3-قرار رقم )1412/ غ.ع1/4(

  أواًل: قبــول تقريــر لجنــــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة حــــــول واقــع العمــال فــي 
فلســطين باإلجمــاع.

  ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة حــــــول واقــع 
ــي:  العمــال فــي فلســطين كالتال

أواًل: على المستوى الحكومي:

1- مطالبــة حكومــة التوافــق بتحمــل مســئوليتها األخاقيــة والقانونيــة لقضايــا العمــال، 
للمســاهمة فــي الحــد مــن البطالــة، وتوفيــر فــرص عمــل كريمــة لهــم، فــي ظــل 
تقصيرهــا؛ حيــُث لــم تصــرف دوالرًا واحــدًا لعمــال غــزة، ولــم تفعــل أيَّ برامجَ تشــغيلية.

2- ضــرورة إنشــاء صنــدوق مركــزي لتشــغيل العمــال تحــت إشــراف هيئــة وطنيــة تمثــل 
المؤسســات فــي القطــاع العــام والخــاص كافــة.

ــدة  ــة جدي ــدٍ عامل ــى النمــو والتطــور، واســتيعاب أي ــة عل 3- تشــجيع الصناعــات المحلي
ــة لهــا. ــر الحماي ــي، وتوفي ــج المحل مــن خــال سياســة تشــجيع المنت

4- تشــجيع القطاعــات التكنولوجيــة، وتوجيــه الجامعــات لبرامــج فــي مجــال التكنلوجيــا؛ 
لاســتفادة مــن رأس المــال البشــري.

5- الطلــب مــن الحكومــة تكثيــف الجهــود لــدي الــدول العربيــة لفتــح ســوق العمــل أمــام 
العمالــة الفلســطينية.

6- الطلــب مــن الحكومــة التوقــف عــن االرتهــان لاتفاقــات االقتصاديــة التــي ألحقــتِ 
ــي. ــًا لاقتصــاد الصهيون ــه مرهون ــار باالقتصــاد الفلســطيني، وجعلت الدم

ــم  ــتقبل المحاك ــُث تس ــل؛ حي ــا العم ــي قضاي ــة ف ــةٍ متخصص ــمَ عمالي ــاء محاك 7- انش
الفلســطينية ســنويًا آالف القضايــا العماليــة، وقــد أدى عــدم توفــر محاكــم عماليــة خاصة 

إلــى إطالــة أمــد التقاضــي، وإلــى تراكــم القضايــا العماليــة لــدى القضــاء.

ــل،  ــوق العم ــول س ــل دخ ــن أج ــا م ــال وتطويره ــي للعم ــب مهن ــز تدري ــاء مراك 8- إنش
ــطيني. ــاج الفلس ــي اإلنت ــدة ف ــاالت جدي ــح مج وفت

ثانيًا: على المستوى القانوني:

مــن  1- اإلجبــاري  التحصيــل  مــن خــال  الــزكاة  تنظيــم  قانــون  بتفعيــل  الطلــب 
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األشــخاص االعتباريــة، ورصــد هــذه األمــوال لدعــم الطبقــات المهمشــة، ومنهــا العمــال، 
ــة. ــن البطال ــد م ــي الح ــل، وبالتال ــن العم ــن ع ــغيل العاطلي ــج تش ــم برام ولدع

العمــال  2- احتياجــات  يلبــي  الــذي  االجتماعــي(  الضمــان  )قانــون  ســن  ضــرورة 
ــز  ــة، والعج ــم والصح ــل التعلي ــة؛ مث ــاتِ الضروري ــر االحتياج ــُث يوف ــم؛ بحي وطموحاته

وُأسَــِرهن. العامــات  النســاء  وحمايــة  والشــيخوخة، 

العمــل بضريبــة التكافــل ضمــن إطــار قانونــي يكفــل توفيــر دخــل مســتقر للعمــال  3-
والعاطليــن عــن العمــل.

ــي  4- ــور الت ــه القص ــتدراك أوج ــنة 2000م، واس ــم )7( لس ــل رق ــون العم ــة قان مراجع
ــى لألجــور. ــل مــواده ال ســيما الحــد األدن ــك تفعي ــه وكذل تعتري

منــح قضايــا العمــال صفــة االســتعجال فــي المحاكــم، وعــدم انتظارهــا طويــًا أمــام  5-
المحاكــم، وذلــك مــن خــال نــصٍّ قانونــي. 

ثالثًا: على مستوي القطاع الخاص:

ــن  ــيحد م ــدوره س ــذي ب ــتورد وال ــج المس ــة المنت ــتثمارية لمنافس ــاريع اس ــح مش 1- فت
ــة. ــرة البطال ظاه

ــدر  ــر ق ــتيعاب أكب ــدة؛ الس ــاج جدي ــوط إنت ــح خط ــة، وفت ــات المحلي ــر الصناع 2- تطوي
ــال. ــن العم ــن م ممك

ــح  ــل لصال ــوم عم ــرة ي ــوا بأج ــال أن يتبرع ــاب األعم ــن وأصح ــن المنتجي ــب م 3- الطل
ــال. العم

رابعًا: على مستوي المجتمع المدني:

ــة، أن تمــول  1- يجــب علــى منظمــات المجتمــع المدنــي، وخاصــة المؤسســات الدولي
المشــاريع الصغيــرة مــن أجــل اســتيعاب أكبــر قــدر مــن العمالــة.

أن تســاهم فــي الحــد مــن البطالــة مــن خــال برامــج التشــغيل بالتعــاون مــع  2-
العاقــة. الجهــات ذات 

ــن  3- ــرًا م ــددًا كبي ــتوعب ع ــي تس ــة الت ــاريع التعاوني ــل المش ــي تموي ــاهم ف أن تس
ــال. العم
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خامسًا: على مستوى وكالة الغوث:

الخدمــات للشــعب  العمــل علــى االســتمرار فــي تقديــم  الوكالــة  الطلــب مــن   
الفلســطيني، وتوفيــر الدعــم المالــي للفلســطينيين فــي شــتى مناطــق تواجدهــم؛ ألنــه 

ــطينيين. ــغيل الفلس ــؤولية تش ــا مس ــع عليه يق

4- قرار رقم )1414/ غ.ع1/4(
 أواًل: قبــول تقريــر لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة حــول 

موازنــة الســلطة لســنة 2014م تكريــس للحصــار علــى قطــاع غــزة باإلجمــاع.

ــات  ــان والحري ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــر لجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق   ثاني
العامــة حــول موازنــة الســلطة لســنة 2014م تكريــس للحصــار علــى قطــاع غــزة؛ لتكون 

كالتالــي: 
ــة  1- ــات المالي ــات والممارس ــة السياس ــول جمل ــة ح ــق برلماني ــة تحقي ــكيل لجن تش

ــزة. ــاع غ ــد قط ــة ض ــة المتبع واالقتصادي

ــع  2- ــي الوقائ ــل ف ــق عاج ــح تحقي ــى فت ــاد إل ــة الفس ــس هيئــة مكافح ــوة رئي دع
والبيانــات المذكــورة فــي التقريــر؛ للكشــف عــن حــاالت الفســاد، وســوء اســتعمال المــال 
العــام مــن قبــل بعــض المتنفذيــن، وتقديمهــم لمحكمــة جرائــم الفســاد، ومحاكمــة كل 
مــن شــارك فــي إهــدار المــال العــام فــي الســنوات الســابقة، بمــا يضمــن عــدم إفــات 

الفاســدين مــن العقــاب.

دعــوة النائــب العــام إلــى تحريــك الدعــوى الجزائيــة بحــق المســئولين عــن إهــدار  3-
المــال العــام، ومحاصــرة قطــاع غــزة، والســطو علــى حقوقــه الماليــة.

تحريــك دعــاوى لــدى القضــاء الوطنــي مــن المتضرريــن الختصــام الجهــات التــي  4-
ــق  ــه والتضيي ــد محاصرت ــزة، وتتعم ــاع غ ــي قط ــطيني ف ــعب الفلس ــوال الش ــرق أم تس

ــه، ومحاكمتهــم. علي

دعــوة المؤسســات الحقوقيــة ومنظمــات حقــوق اإلنســان فــي فلســطين إلــى  5-
ممارســة الرقابــة علــى المــال العــام، وإصــدار تقاريــر تفصيليــة كاشــفة لحجــم الفســاد 

ــام. ــال الع ــدار للم واإله

ــا  6- ــود يوقعه ــات أو عق ــة اتفاق ــن أي ــئول ع ــرَ مس ــريعي غي ــس التش ــار المجل اعتب
ــة. ــول القانوني ــى األص ــر ألدن ــا تفتق ــاس؛ باعتباره ــيد عب الس
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االلتــزام بعــرض الموازنــة العامــة، والخطــة العامــة للتنميــة، والحســاب الختامــي  7-
علــى المجلــس التشــريعي إلقرارهــا.

ــة  8- ــة الخاصــة بموازن ــات المالي ــزام الســلطة الفلســطينية بنشــر البيان ضــرورة الت
ــفافية  ــدأ الش ــرام مب ــاب احت ــن ب ــة، م ــع وزارة المالي ــى موق ــة 2015م عل ــنة المالي الس
والنزاهــة، وحســن إدارة المــال العــام، مــع مراعــاة إقرارهــا وفقــًا لألصــول الدســتورية 

ــة. ــم الموازن ــون تنظي ــون األساســي، وقان ــا فــي القان ــة المنصــوص عليه والقانوني

ضرورة اإلفصاح عن البيانات المالية الخاصة بالدين العام. 9-

ضــرورة اإلفصــاح مــن قبــل الســلطة عــن البيانــات المتعلقــة بصنــدوق االســتثمار،  10-
ــك،  ــم المؤسســات الفلســطينية بذل وصفقــات غــاز غــزة، التــي تمــت بالســر، ودون عل

ودون مصادقــة المجلــس التشــريعي عليهــا.

ــلطة بتوفيــر األمــوال الازمــة لقطــاع غــزة فــي الموازنــة  11- ضــرورة التــزام الس
العامــة للســنة الماليــة 2015م، وبمــا ال يقــل عــن %40 مــن قيمــة الموازنــة، بمــا يضمــن 

ــة التوزيــع، شــريطة عــدم إدراج أمــوال إعــادة اإلعمــار فيهــا. عدال

ضــرورة توزيــع اإلحداثيــات الجديــدة )التعيينــات( بشــكل عــادل بيــن الضفــة  12-
ــا  ــن عم ــض الخريجي ــرص، وتعوي ــؤ الف ــدأ تكاف ــق مب ــا يحق ــزة بم ــاع غ ــة وقط الغربي
ــام )2015-2008م(. ــن الع ــف م ــات التوظي ــن إحداثي ــم م ــرر بحرمانه ــن ض ــم م لحقه

اإلســراع فــي صــرف األمــوال المخصصــة لمشــاريع إعــادة اإلعمــار فــي قطــاع غــزة  13-
دون اقتطــاع أيــة جــزء منهــا، وإدراجهــا فــي بنــد مســتقل عــن الموازنــة التطويريــة.

ممارســة الضغــط علــى حكومــة التوافــق مــن أجــل صــرف رواتــب موظفــي غــزة  14-
ــات  ــرف الموازن ــك ص ــؤ، وكذل ــور، ودون تلك ــى الف ــم عل ــى رأس عمله ــم عل ــن ه الذي
التشــغيلية لجميــع الدوائــر الحكوميــة فــي قطــاع غــزة، وذلــك لتمكينهــا مــن االســتمرار 

ــن. ــا للمواطني ــم خدماته بتقدي

إلغــاء اتفاقيــة باريــس االقتصاديــة المجحفــة بحــق الشــعب الفلســطيني، والعمــل  15-
علــى تحريــر االقتصــاد الفلســطيني مــن قبضــة االحتــال.

ــام  16- ــريعي؛ للقي ــس التش ــل المجل ــة لتفعي ــة كاف ــم البرلماني ــل والقوائ ــوة الكت دع
بــدوره فــي الرقابــة علــى المــال العــام وأداء الســلطة التنفيذيــة، والكشــف عــن حــاالت 

ســوء اســتخدام المــال العــام، وإســاءة اســتعمال الســلطة.

ــة، واتخاذهــم  17- ــات الشــعب الفلســطيني كافــة مســئولياتهم الوطني ــل مكون تحمُّ
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اإلجــراءاتِ الكفيلــَة بإجبــار الســيد عبــاس وحكومــة التوافــق علــى القيــام بالتزاماتهــم 
تجــاه قطــاع غــزة، ومحاســبة الفاســدين علــى جرائمهــم.

ــدول المانحــة؛  18- ــك ال ــة، وكذل ــة، والمؤسســات الحقوقي ــات العربي ــة البرلمان مخاطب
للتوضيــح لهــم عــن الممارســات الفاســدة التــي يقــوم بهــا الســيد عبــاس فــي تســيس 
المــال العــام وإهــداره، وخاصــة األمــوال التــي تقــدَّمُ علــى صيغــة هبــاتٍ ومســاعداتٍ 

للشــعب الفلســطيني.

ــاس  19- ــيد عب ــا الس ــوم به ــي يق ــراءات الت ــع اإلج ــرعية جمي ــدم ش ــى ع ــد عل التأكي
مــن إصــدار قــرارات بقانــون، تمــس اإليــرادات والنفقــات، وتؤثــر ســلبًا علــى االقتصــاد 
الفلســطيني برمتــه، ال ســيما أنــه ووفــق القانــون األساســي الفلســطيني الــذي حصــر 
ــه أي شــرعية أو  ــم يعــد ل فتــراتِ الرئاســة بفترتيــن رئاســيتين، قــد انتهــت واليتــه ول

ــتورية. ــة دس صاحي

العمــل علــى عقــد مؤتمــر وطنــي إلنقــاذ غــزة، ورفــع الحصــار عنهــا، وتمكينهــا مــن  20-
بنــاء مينــاء ومطــار، وإعــادة إعمارهــا، وإنقــاذ اقتصادهــا، وتمكينهــا مــن العيــش بحريــة 

وكرامة.

اعتبــار غــزة منطقــة منكوبــة بفعــل العــدوان المتواصــل عليهــا من قبــل االحتال،  21-
وبفعــل السياســات العقابيــة التمييزيــة التــي يرتكبهــا عبــاس ضــده، ودعــوة المجمــوع 

الوطنــي إلــى جعــل إنقــاذ غــزة وإنصافهــا أولويــة وطنيــة.

5- قرار رقم )1448/ غ.ع1/4(
أواًل: قبــول تقريــر لجنتــي الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي والقانونيــة بشــأن 

المخــدرات والمؤثــرات العقليــة فــي قطــاع غــزة باإلجمــاع مــع التعديــات.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنتــي الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي والقانونيــة 
بشــأن المخــدرات والمؤثــرات العقليــة فــي قطــاع غــزة؛ لتكــون كالتالــي:

أ- الجوانب الفنية والقانونية:

ــل  1- ــي ال تق ــن قوم ــة أم ــا قضي ــى أنه ــدرات عل ــار بالمخ ــة االتج ــع جريم ــل م التعام
ــا. ــات، وغيره ــر العم ــر، وتزوي ــم التخاب ــن جرائ ــورة ع خط

ــل  2- ــق التعدي ــزام بتطبي ــرورة االلت ــن بض ــرطة والمحققي ــز الش ــى مراك ــم عل التعمي
التشــريعي لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم )4( لســنة 2009 المعــدل لقانــون 
ــدرات  ــا المخ ــار قضاي ــي باعتب ــنة 2001، والقاض ــم )3( لس ــة رق ــراءات الجزائي اإلج
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ــابقًا. ــت س ــا كان ــة كم ــة ضبطي ــت قضي ــي ليس ــرق، فه ــكل الط ــت ب تثب

ــد  3- ــليمة عن ــراءات الس ــة، باإلج ــة العام ــة، والنياب ــة القضائي ــزام الضابط ــرورة الت ض
الضبــط، والتحقيــق، واإلحالــة للنيابــة العامــة، والفحــص للمــواد المخــدرة لــدى 
ــى  ــي إل ــد تفض ــة ق ــة إجرائي ــرات قانوني ــة ثغ ــب أي ــك لتجن ــي، وذل ــل الجنائ المعم

ــم. ــام المحاك ــن أم ــراءة المتهمي ب

اإليعــاز لمراكــز الشــرطة والنيابــة العامــة بااللتــزام باإلجــراءات القانونيــة فــي  4-
متابعــة قضايــا المخــدرات، وعــدم االســتجابة أليــة تدخــات خارجيــة تطلــب اإلفــراج 

ــاطتها. ــت بس ــا كان ــدرات؛ مهم ــا مخ ــي قضاي ــن ف ــن، أو الموقوفي ــن المتهمي ع

الطلــب إلــى القضــاء بتشــكيل هيئــة قضائيــة خاصــة لنظــر جرائــم المخــدرات  5-
ــوع  ــة هــذا الن ــى المجتمــع، وخصوصي ــم عل ــار خطــورة هــذه الجرائ ــن باالعتب آخذي

ــم. ــن الجرائ م

ــا المخــدرات  6- ــة فــي قضاي ــاف العمــل بالتســويات المالي ــة العامــة بإيق ــاز للنياب اإليع
وغيرهــا مــن القضايــا الــى ان يتــم إقــرار قانــون الصلــح الجزائــي مــن قبــل المجلــس 

التشــريعي.

مخاطبــة المجلــس األعلــى للقضــاء بضــرورة التــزام الســادة القضــاة بتطبيــق  7-
ــه  ــا ورد ب ــنة 2013، وم ــم )7( لس ــة رق ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــون المخ ــكام قان أح
مــن عقوبــات مغلظــة تصــل لحــد اإلعــدام بحــقِّ مروجــي المخــدرات، والمتاجريــن 
بدمــاء الشــعب الفلســطيني المقــاوم، وضــرورة االلتــزام بالتعميمــات الصــادرة عــن 

ــدرات. ــم المخ ــي جرائ ــديد ف ــاء بالتش ــى للقض ــس األعل المجل

تفعيــل دور لجنــة التفتيــش القضائــي تجــاه القضــاة المتســاهلين فــي الحكــم فــي  8-
قضايــا المخــدرات، ومحاســبتهم فــي حــال تكــرار التســاهل، والتدخــل لتعديــل بنــود 
ــة  ــق العدال ــل تحقي ــا يكف ــة بم ــلطة القضائي ــون الس ــي قان ــي ف ــش القضائ التفتي

والشــفافية.

يجــب تشــدد المحاكــم فــي اإلفــراج بكفالــة عــن الموقوفيــن فــي جرائــم المخــدرات،  9-
وعــدم منــح الموقوفيــن هــذا االمتيــاز إال فــي حــدود ضيقــة جــدًا.

اإلســراع مــن المحاكــم فــي البــت فــي االســتئنافات الخاصــة بطلبــات الكفالــة  10-
ــن  ــراج ع ــى اإلف ــؤول إل ــي ت ــررة الت ــات المتك ــب التأجي ــدرات، وتجن ــا المخ بقضاي

الموقــوف. 
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ــن  11- ــنة 2016م م ــم )2( لس ــي رق ــي الوطن ــجل العدل ــون الس ــق قان ــي تطبي ــراع ف اإلس
قبــل المحاكــم والنيابــة العامــة والشــرطة للحــدِّ مــن ظاهــرة العــود لجريمــة المخدرات، 

وتوقيــع العقوبــات المشــددة علــى المجــرم العائــد.

ــم المخــدرات  12- ــة العــود اإلجرامــي لجرائ ــات فــي حال ــى المحاكــم تشــديد العقوب عل
ــنة 2013 م. ــم )7( لس ــة رق ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــون المخ ــكام قان ــتنادا ألح اس

مطالبــة مــدراء الســجون بااللتــزام بأحــكام القانــون رقــم )5( لســنة 2009 المعــدل  13-
لقانــون مراكــز اإلصــاح والتأهيــل رقــم )6( لســنة 1998 الــذي حــدد ضوابــط 
ــجناء  ــى الس ــا عل ــى تطبيقه ــل عل ــزالء، والعم ــة للن ــازات البيتي ــح اإلج ــراءات من وإج

ــدرات. ــم المخ ــي جرائ ف

ب- الجوانب البشرية واللوجستية:

المخــدرات، وتعزيــز اإلمكانيــات  1- العامــة لمكافحــة  زيــادة عــدد عناصــر اإلدارة 
اللوجســتية لهــا.

تخصيــص امتيــازات خاصــة بمنتســبي اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات تشــمل  2-
حوافــز وعــاوة مخاطــرة.

ــي  3- ــاج الطب ــاليب الع ــا أس ــر فيه ــى أن يتواف ــن عل ــاج المدمني ــات لع ــاء مصح إنش
ــث. ــي الحدي ــي واالجتماع والنفس

ــص كل  4- ــى فح ــادرًا عل ــح ق ــُث يصب ــي، بحي ــل الجنائ ــر المعم ــى تطوي ــل عل العم
العينــات بشــكل دقيــق وعاجــل.

تشــديد الرقابــة علــى الحــدود واألنفــاق واعتبــار الجرائــم المضبوطــة بأنهــا جرائــم  5-
مركبــة يجتمــع بهــا جريمتــا التهريــب واالتجــار بالمخــدرات؛ لتوقيع أقصــى العقوبات 

علــى الموقوفيــن.

ضــرورة فصــل مجرمــي المخــدرات عــن غيرهــم مــن النــزالء فــي مراكــز التأهيــل  6-
واإلصــاح، والعمــل علــى صياغــة برامــجَ وخطــطٍ تأهيليــة عمليــة لمدمنــي 
ــلوكي  ــي والس ــاج النفس ــى الع ــي إل ــجون تفض ــل الس ــن داخ ــدرات المودعي المخ

لهــم. 

تشــديد الرقابــة علــى زيــارات الســجون التــي تكفــل منــع حصــول الســجناء علــى  7-
ــك. المــواد المخــدرة، وضــرورة محاســبة المقصريــن فــي ذل
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ث: الجوانب التوعوية:

تفعيــل دور وســائل اإلعــام، وتفعيــل الخطــاب الدينــي؛ بغــرض محاربــة هــذه  1-
اآلفــة التــي تفتــك بالمجتمــع.

االهتمام ِبدَوِْر الخدمة االجتماعية في المدارس والجامعات والمؤسسات وغيرها. 2-

وضــع خطــة لتدريــب منتســبي اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات لرفــع مســتوى  3-
ــذوي  ــم ب ــدرة، وتزويده ــواد المخ ــي للم ــط اإلجرائ ــائل الضب ــي مس ــي ف ــم العمل أدائه

الكفــاءة العاليــة والخبــرة واالختصــاص.

تكثيف العمل الدعوي واإلرشادي داخل السجون للموقوفين في جرائم المخدرات. 4-

التعــاون مــع وزارات )الصحــة، األوقــاف، الثقافــة، اإلعــام، التعليــم، الشــؤون  5-
االجتماعيــة( لوضــع تصــور لمجابهــة انتشــار المخــدرات بيــن الشــباب، وتجفيــف المنابــع 

التــي تــروج لهــذه اآلفــة.

توصية ختامية:

تشــكيل لجنــة برلمانيــة لمتابعــة تطبيــق توصيــات هــذا التقريــر، والتواصــل مــع   
الجهــات المختصــة، وتقديــم الدعــم لألجهــزة التنفيذيــة؛ لتمكينهــا مــن القيــام بمهامهــا 

ــة. ــول القانوني ــًا لألص وفق

6- قرار رقم )1463/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار تقريــر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بشــأن واقــع جهــاز الدفــاع 

المدنــي واحتياجاتــه باإلجمــاع مــع التعديــات.

ثانيــًا: إقــرار توصيــات تقريــر لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بشــأن واقــع 
جهــاز الدفــاع المدنــي واحتياجاتــه؛ لتكــون كالتالــي:

الطلــب بتوفيــر عــدد )143( ضابــط وضابــط صــف وفــرد لجهــاز الدفــاع المدنــي  1-
بمــا يناســب احتياجاتــه البشــرية.

الطلــب باســتبدال المركبــات المتهالكــة، أو منتهيــة الصاحيــة بأخــرى حديثــة  2-
ومناســبة.

ــا يشــهده القطــاع  3- ــي تواكــب م ــة والت ــي بالمعــدات المطلوب ــاع المدن ــد الدف تزوي
ــي. ــادة فــي الســكان والتطــور العمران مــن حــروب وأزمــات، ويتناســب مــع الزي



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار
ي

طين
س

فل
 ال

ي
يع

شر
الت

س 
جل

لم
ا

127 126127

العمــل علــى تعزيــز غــرف العمليــات واالتصــاالت بمحطــات إرســال عــدد )7(  4-
وأجهــزة اتصــال الســلكي عــدد )66(، وهواتــف ذات كفــاءة عاليــة عــدد )18(، ومقاســم 

ــدد )5(. ــوت ع ــجيل ص ــزة تس ــدد )5(، وأجه ــاالت ع اتص

ــد مــن المقــرات  5- ــم العدي ــدةٍ، وترمي ــى إنشــاء )4( مراكــزَ جدي ضــرورة العمــل عل
فــي مختلــف المحافظــات فــي قطــاع غــزة.

اعتماد صرف موازنة منتظمة تغطي أشهر السنة. 6-

ــزات مختلفــة  7- ــاث وتجهي ــر االحتياجــات الازمــة مــن أث ــى توفي ضــرورة العمــل عل
ــاع المدنــي. لمقــرات الدف

زيادة نسبة الصرف من المحروقات حسب االحتياجات.  8-

نظــرًا ألهميــة جهــاز الدفــاع المدنــي الطلــب أن يوضــع هــذا الجهــاز ضمــن األجهــزة  9-
ذات األولويــة األولــى لتوفيــر االحتياجــات، ولضمــان قيامــه بواجباتــه علــى أحســن وجــه.

7- قرار رقم )1481/ غ.ع1/5(
ــى  ــره عل ــة حــول الحصــار وأث ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن ــول تقري أواًل: قب

ــات. ــاع مــع التعدي القطــاع الصحــي باإلجم

ــار  ــول الحص ــة ح ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــر لجن ــات تقري ــرار توصي ــًا: إق ثاني
ــي: ــون كالتال ــي؛ لتك ــاع الصح ــى القط ــره عل وأث

تحميــل االحتــال جميــع المســؤوليات اإلنســانية واالجتماعيــة واألخاقيــة، ومــا يترتب  1-
عــن هــذا الحصــار الظالــم، وتأثيــره علــى مناحــي الحيــاة فــي قطــاع غــزة كافــة.

تحميــل قيــادة الســلطة الفلســطينية فــي رام اهلل المســئولية الوطنيــة واإلنســانية  2-
تجــاه المرضــى فــي قطــاع غــزة، ونطالبهــا بإبعــاد الخدمــات الصحيــة واالجتماعيــة 
مــن دائــرة التجاذبــات السياســية، واالمتثــال لحقــوق المواطنيــن الصحيــة بموجــب 

القوانيــن والمواثيــق الدوليــة واإلنســانية.

ــن  3- ــة ع ــئولية الكامل ــي رام اهلل، المس ــة ف ــر الصح ــق، ووزي ــة التواف ــل حكوم تحمي
تدهــور األوضــاع الصحيــة فــي القطــاع، وندعوهــم للقيــام بمســئولياتهم، والعمــل 

علــى إمــداد الــوزارة فــي غــزة بــكل االحتياجــات والمســتلزمات الطبيــة.

ــذ  4- ــأن تأخ ــة ب ــة واألهلي ــانية والحقوقي ــات اإلنس ــات والمؤسس ــع الهيئ ــدة جمي مناش
ــى قطــاع غــزة. ــم المفــروض عل دورهــا فــي إنهــاء الحصــار الظال
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مناشــدة منظمــة الصحــة العالميــة بإنقــاذ ســكان قطــاع غــزة مــن الكارثــة الصحيــة  5-
المنتظــرة.

مناشــدة الــدول المانحــة التــي تدعــم القطــاع الصحــي فــي الســلطة الفلســطينية  6-
بضمــان إيصــال نصيــب قطــاع غــزة مــن االحتياجــات الصحيــة كافــة.

مطالبــة الناطقيــن باســم الحكومــة بــرام اهلل بوقــف التحريــض علــى غــزة، واتهــام  7-
المســئولين فــي غــزة بالتقصيــر فــي حــلِّ المشــاكل الصحيــة وغيرهــا، وهــي التــي 
قامــت بدورهــا اإلنســاني واألخاقــي الجليــل لخدمــة المرضــى فــي أحلــك الظــروف.

إرســال هــذا التقريــر إلــى جامعــة الــدول العربيــة، والبرلمانــات العربيــة، واإلســامية  8-
ومنظمــة المؤتمــر االســامي.

ترجمــة هــذا التقريــر، وإرســاله إلــى الــدول األجنبيــة الصديقــة، ومنظمــات حقــوق  9-
اإلنســان الدوليــة، ومنظمــة الصحــة العالميــة.   

ــح  10- ــوض( لصال ــب مقب ــل )رات ــهر كام ــب ش ــريعي برات ــس التش ــواب المجل ــرع ن تب
ــوي. ــل الكل ــرطان والفش ــى الس مرض

8- قرار رقم )1499/ غ.ع1/5(
ــات العامــة حــول  ــة العامــة وحقــوق اإلنســان والحري ــة الرقاب ــر لجن ــول تقري أواًل: قب

ــا. سياســات حكومــة الحمــد اهلل تجــاه قطــاع غــزة وتداعياته

ثانيــًا: إقــرار توصيــات لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة حــول 
سياســات حكومــة الحمــد اهلل تجــاه قطــاع غــزة وتداعياتهــا؛ لتكــون كالتالــي:

إعــان قطــاع غــزة منطقــة منكوبــة، واتخــاذ كل اإلجــراءات القانونيــة والماليــة  1-
واإلداريــة التــي تقتضيهــا الحالــة.

ــة،  2- ــاه كل الحال ــئولياتها تج ــل مس ــة بتحم ــة والوطني ــات الحقوقي ــام المؤسس قي
ــة. ــات ذات العاق ــأنها للجه ــر بش ــع تقاري ورف

تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تقوم بالتحقيق في الموضوعات التالية: 3-

اإلجراءات الحكومية العقابية بحق أبناء قطاع غزة ومؤسساته.  أ. 
ملفــات الفســاد المتعــددة والمتعلقــة بالموازنــات التشــغيلية والرأســمالية   ب. 

ــزة. ــاع غ ــي قط ــة ف ــر الحكومي ــة وغي ــر الحكومي ــة بالدوائ الخاص
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ملف العاج بالخارج والتمييز المتبع بحق المرضى. ت. 
ملف إعمار قطاع غزة. ث. 

ملف كهرباء قطاع غزة. ج. 
ملــف بيــع األراضــي الفلســطينية فــي مدينــة القــدس للسماســرة واليهــود  ح. 
المســتوطنين، والتــي كان آخرهــا قيــام البطريــرك اليونانــي للطائفــة 
األرثوذكســية، وبالتواطــؤ مــع بعــض قيــادات الســلطة، ببيــع )500( دونــم 

ــا. مــن أراضــي الكنيســة األرثوذكســية فــي القــدس، وأوقافه

اعتبــار حكومــة الحمــد اهلل حكومــة غيــر شــرعية، حيــُث لــم يُصــادَقْ عليهــا مــن  4-
المجلــس التشــريعي، ولــم يتــم الرقابــة عليهــا، وتشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي 

تضــم جميــع الفصائــل الفلســطينية وفــق اتفــاق المصالحــة 2011م.

ــة  5- ــع أعضــاء المجلــس التشــريعي مــن كل الكتــل والقوائــم البرلماني دعــوة جمي
إلــى تحمُّــل المســئولية القانونيــة واألخاقيــة أمــام أبنــاء شــعبهم، وعقــد جلســة 
طارئــة لمناقشــة تشــكيل حكومــة إنقــاذ وطنــي، وكيفيــة الرقابــة عليهــا، وذلــك 

منعــًا الستشــراء حالــة الفســاد التــي تمارســها حكومــة الحمــد اهلل. 

الطلــب مــن النائــب العــام فتــح تحقيــق رســمي فــي الفســاد الموجَّــه إلــى الحمــد  6-
اهلل نفســه، والفريــق العامــل معــه النتحالهــم صفــة الحكومــة والــوزارة، وقيامهــم 

بالتصــرف فــي المــال العــام خافــًا للقانــون األساســي واألصــول.

دعــوة البنــوك إلــى تأجيــل اســترداد أقســاط القــروض المترتبــة علــى المواطنيــن  7-
لفتــرة ســتة أشــهر مراعــاة لمعانــاة المقترضيــن.

د. قرارات في الشأن التشريعي

أ- المناقشة العامة
1- قرار رقم )1388/ غ.ع1/4(

أواًل: إقرار مشروع قانون الوقف بالمناقشة العامة باإلجماع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب 
األصول.
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2-رقم )1389/ غ.ع1/4(
أواًل: إقرار مشروع قانون الرسوم العامة بالمناقشة العامة باإلجماع.

ــة  ــة واللجن ــة واالقتصادي ــة واللجن ــة الموازن ــى لجن ــون إل ــة مشــروع القان ــًا: إحال ثاني
ــى حســب األصــول. ــراءة األول ــة؛ إلعــداده للق القانوني

3-قرار رقم )1392/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون إيجــار العقــارات رقــم)5( لســنة 2013م 

بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب 
األصول.

4-قرار رقم )1393/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون معــدل ألحــكام قانــون مزاولــة مهنــة الحســابات رقــم )9( 

لســنة 2004م بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب 
األصول.

5-قرار رقم )1394/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م 

بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع قانــون معــدل لقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م إلــى 
اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب األصول.

6-قرار رقم )1406/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2015م بتعديــل بعــض أحــكام لقانــون 

األراضــي العموميــة رقــم )6( لســنة 1942م بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيًا: إحالة مشروع القانون للجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة األولى حسب األصول.

7-قرار رقم )1417/ غ.ع1/4(
أواًل: إقرار مشروع قانون الفصل في المنازعات اإلدارية بالمناقشة العامة باإلجماع.

ثانيًا: إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة األولى حسب األصول.
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8-قرار رقم )1420/ غ.ع1/4( 
ــي  ــي الوطن ــم )( لســنة 2015، بشــأن الســجل العدل ــون رق ــرار مشــروع قان أواًل: إق

ــاع. ــة باإلجم ــة العام بالمناقش

ثانيًا: إحالة المشروع للجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة األولى حسب االصول.

9-قرار رقم )1424/ غ.ع1/4(
أواًل: إقرار مشروع قانون تنظيم استهاك الكهرباء بالمناقشة العامة باألغلبية.

ــة  ــة القانوني ــى اللجن ــاء إل ــتهاك الكهرب ــم اس ــون تنظي ــروع قان ــة مش ــًا: إحال ثاني
ولجنــة الموازنــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب األصــول.

10-قرار رقم )1427/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون أصــول المحاكمــات الشــرعية رقــم )( لســنة 2015م 

بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب 
األصــول.

11-قرار رقم )1439/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون معــدل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقم)3( لســنة 2001م 

بالمناقشــة العامــة باإلجماع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع قانــون معــدل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة رقــم)3( لســنة 
للقــراءة األولــى حســب االصــول. القانونيــة؛ إلعــداده  2001م للجنــة 

12-قرار رقم )1444/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون اللجنــة اإلداريــة والحكوميــة رقــم )( لســنة 2016م 

بالمناقشــة العامــة باألجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع قانــون اللجنــة اإلداريــة والحكوميــة رقــم )( لســنة 2016م للجنة 
القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب األصول.

13-قرار رقم )1452/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2016 بشــأن تعديــل قانــون رقم)4( لســنة 

1999م بشــأن حقــوق المعوقيــن بالمناقشــة العامــة باإلجماع.
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ــًا: إحالــة مشــروع القانــون للجنــة التربيــة واللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة  ثاني
األولــى حســب األصــول.

14-قرار رقم )1453/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2016 بشــأن تعديــل بعــض مــواد قانــون 

حمايــة المســتهلك رقــم)21( لســنة 2005م بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون للجنــة االقتصاديــة واللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده 
للقــراءة األولــى حســب األصــول.

15-قرار رقم )1461/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون 
تمليــك الطبقــات والشــقق والمحــات رقــم)1( لســنة 1996م بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيًا: إحالة مشروع القانون للجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة األولى حسب األصول.

16-قرار رقم )1462/ غ.ع1/5(
ــى  أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م بشــأن قانــون حظــر التعــدي عل
األمــوال الخاصــة المملوكــة للدولــة واألشــخاص االعتباريــة العامــة بالمناقشــة العامــة 

ــاع. باإلجم

ثانيًا: إحالة مشروع القانون للجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة األولى حسب األصول.

17-قرار رقم )1464/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017 بشــأن معدل لقانــون الســلطة القضائية 

رقم)1( لســنة 2002م بالمناقشــة العامــة باإلجماع.

ثانيًا: إحالة مشروع القانون للجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة األولى حسب األصول.

18-قرار رقم )1468/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون اللجنــة اإلداريــة والحكوميــة رقــم )4( لســنة 

2016م بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيًا: إحالة مشروع القانون للجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة األولى حسب األصول.

19-قرار رقم )1473/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017 المعــدل لقانــون الشــركات التجاريــة 
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رقــم)7( لســنة 2012م بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون للجنــة االقتصاديــة والقانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة 
األولــى حســب األصــول.

20-قرار رقم )1477/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م المعــدل لقانــون العمــل رقــم )7( 

لســنة 2000م بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب 
األصول.

21-قرار رقم )1486/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م بشــأن تشــكيل محكمــة الجنايــات 

الكبــرى بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب 
األصول.

22-قرار رقم )1493/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م بشــأن التعــدي علــى شــبكة 

العامــة باألغلبيــة. الكهربــاء بالمناقشــة 

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة األولــى حســب 
األصول.

23-قرار رقم )1500/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون تحصيــن القــدس العاصمــة األبديــة لفلســطين رقــم ) ( 

لســنة 2018م بالمناقشــة العامــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنتيــن القانونيــة والقــدس واألقصــى؛ إلعــداده 
للقــراءة األولــى حســب األصــول.
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ب- القراءة األولى

1-قرار رقم )1395/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع معــدل لقانــون إيجــار العقــارات رقــم)5( لســنة 2013م بالقــراءة 

األولــى باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة الثانيــة حســب 
األصول.

2-قرار رقم )1396/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون معــدل ألحــكام قانــون مزاولــة مهنــة الحســابات رقــم )9( 

لســنة 2004م بالقــراءة األولــى باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة الثانيــة حســب 
األصول.

3-قرار رقم )1397/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م 

بالقــراءة األولــى باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع قانــون معــدل لقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م إلــى 
اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة الثانيــة حســب األصول.

4-قرار رقم )1407/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2015م بتعديــل بعــض أحــكام لقانــون 

األراضــي العموميــة رقــم )6( لســنة 1942م بالقــراءة األولــى باإلجمــاع.

ثانيًا: إحالة مشروع القانون للجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة الثانية حسب األصول.

5-قرار رقم )1423/ غ.ع1/4(
ــات  ــي المنازع ــل ف ــأن الفص ــنة 2015، بش ــم )( لس ــون رق ــروع قان ــرار مش أواًل: إق

ــاع.  ــى باإلجم ــراءة األول ــة بالق اإلداري

ثانيًا: إحالة المشروع للجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة الثانية حسب األصول.

6-قرار رقم )1428/ غ.ع1/4(
ــي  ــي الوطن ــم )( لســنة 2015، بشــأن الســجل العدل ــون رق ــرار مشــروع قان أواًل: إق
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ــاع. ــى باإلجم ــراءة األول بالق

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة الثانيــة حســب 
األصول.

7-قرار رقم )1429/ غ.ع1/4(
ــراءة  ــة بالق ــوم العام ــأن الرس ــنة 2015، بش ــم )( لس ــون رق ــروع قان ــرار مش أواًل: إق

ــاع. ــى باإلجم األول

ــراءة  ــداده للق ــة؛ إلع ــة والموازن ــة القانوني ــى اللجن ــون إل ــروع القان ــة مش ــًا: إحال ثاني
ــول. ــب األص ــة حس الثاني

8-قرار رقم )1444/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون اللجنــة اإلداريــة والحكوميــة رقــم )( لســنة 2016م 

بالقــراءة األولــى باألجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع قانــون اللجنــة اإلداريــة والحكوميــة رقــم )( لســنة 2016م للجنة 
القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة الثانيــة حســب األصول.

9-قرار رقم )1447/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون الصلــح الجزائــي رقــم )( لســنة 2016م بالقــراءة األولــى 

باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة الثانيــة حســب 
األصول.

10- قرار رقم )1465/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2016 بشــأن تعديــل بعــض مــواد قانــون 

حمايــة المســتهلك رقــم)21( لســنة 2005م بالقــراءة األولــى باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون للجنــة االقتصاديــة والقانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة 
الثانيــة حســب األصــول.
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11- قرار رقم )1466/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017 بشــأن معدل لقانــون الســلطة القضائية 

رقــم )1( لســنة 2002م بالقــراءة األولــى باإلجماع.

ثانيًا: إحالة مشروع القانون للجنة القانونية؛ إلعداده للقراءة الثانية حسب األصول.

12- قرار رقم )1467/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م بشــأن قانــون األراضــي والعقــارات 
ــى  ــراءة األول ــنة 2017م. بالق ــم )( لس ــة رق ــة العام ــخاص االعتباري ــة واألش ــة للدول العام

باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون للجنــة القانونيــة؛ إلعــداده للقــراءة الثانيــة حســب 
األصــول.

13-قرار رقم )1469/ غ.ع1/5(
ــم )4(  ــة رق ــة والحكومي ــة اإلداري ــون اللجن ــدل لقان ــون مع ــروع قان ــرار مش أواًل: إق

لســنة 2016م بالقــراءة األولــى باإلجمــاع.

ــب  ــة حس ــراءة الثاني ــداده للق ــة؛ إلع ــة القانوني ــون للجن ــروع القان ــة مش ــًا: إحال ثاني
ــول. األص

14-قرار رقم )1474/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون 

تمليــك الطبقــات والشــقق والمحــات رقــم )1( لســنة 1996م بالقــراءة األولــى باإلجماع.
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ــب  ــة حس ــراءة الثاني ــداده للق ــة؛ إلع ــة القانوني ــون للجن ــروع القان ــة مش ــًا: إحال ثاني
ــول. األص

15-قرار رقم )1478/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م المعــدل لقانــون الشــركات التجارية 

رقــم)7( لســنة 2012م بالقــراءة األولــى باإلجماع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون الــى اللجنــة القانونيــة واللجنــة االقتصاديــة؛ إلعــداده 
للقــراءة الثانيــة حســب األصــول.

16-قرار رقم )1489/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م المعــدل لقانــون العمــل رقــم)7( 

لســنة 2000م بالقــراءة األولــى باإلجمــاع.

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون إلــى اللجنتيــن القانونيــة واالقتصاديــة؛ إلعــداده 
للقــراءة الثانيــة حســب األصــول.

17-قرار رقم )1501/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون تحصيــن القــدس العاصمــة األبديــة لفلســطين رقــم ) ( 

ــى باإلجمــاع. لســنة 2018م بالقــراءة األول

ثانيــًا: إحالــة مشــروع القانــون الــى اللجنتيــن القانونيــة والقــدس واالقصــى؛ إلعــداده 
للقــراءة الثانيــة حســب األصــول.

ت- القراءة الثانية

1-قرار رقم )1387/ غ.ع1/4(
أواًل: إقرار مشروع قانون التجارة بالقراءة الثانية باإلجماع.

ثانيًا: استكمال إجراءات قانون التجارة وفقًا لألصول القانونية.

2-قرار رقم )1398/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع معــدل لقانــون إيجــار العقــارات رقــم )5( لســنة 2013م بالقــراءة 

الثانيــة باإلجمــاع.
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ثانيــًا: اســتكمال إجــراءات مشــروع قانــون معــدل لقانــون إيجــار العقــارات رقــم )5( 
لســنة 2013م حســب األصــول.

3-قرار رقم )1399/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون معــدل ألحــكام قانــون مزاولــة مهنــة الحســابات رقــم )9( 

لســنة 2004م بالقــراءة الثانيــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: اســتكمال إجــراءات مشــروع قانــون معــدل ألحــكام قانــون مزاولــة مهنــة 
الحســابات رقــم )9( لســنة 2004م حســب األصــول.

4-قرار رقم )1400/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون معــدل لقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 1936م 

بالقــراءة الثانيــة باإلجمــاع.

ثانيــًا: اســتكمال إجــراءات مشــروع قانــون معــدل لقانــون العقوبــات رقــم )74( لســنة 
1936م حســب األصــول.

5-قرار رقم )1408/ غ.ع1/4(
ــون  ــكام لقان ــض أح ــل بع ــنة 2015م بتعدي ــم )( لس ــون رق ــروع قان ــرار مش أواًل: إق

ــة. ــة المطلق ــة باألغلبي ــراءة الثاني ــنة 1942م بالق ــم )6( لس ــة رق ــي العمومي األراض

ثانيًا: سيتم إصدار القانون ونشره حسب االصول.

6-قرار رقم )1431/ غ.ع1/4(
ــراءة  ــة بالق ــوم العام ــأن الرس ــنة 2015، بش ــم )( لس ــون رق ــروع قان ــرار مش أواًل: إق

ــاع. ــة باإلجم الثاني

ثانيًا: سيتم نشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية حسب األصول.

7-قرار رقم )1433/ غ.ع1/4(
أواًل: إقرار مشروع قانون رقم )( لسنة 2015، بشأن السجل العدلي الوطني باإلجماع. 

ثانيًا: استكمال إجراءات القانون حسب األصول.

8-قرار رقم )1435/ غ.ع1/4(
ــات  ــي المنازع ــل ف ــأن الفص ــنة 2015، بش ــم )( لس ــون رق ــروع قان ــرار مش أواًل: إق

ــاع. ــة باإلجم ــراءة الثاني ــة بالق اإلداري
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ثانيًا: استكمال إجراءات القانون حسب األصول.

9-قرار رقم )1446/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون اللجنــة اإلداريــة والحكوميــة رقــم )( لســنة 2016م 

بالقــراءة الثانيــة باألجمــاع.

ثانيًا: استكمال إجراءات القانون حسب األصول.

10-قرار رقم )1454/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون الصلــح الجزائــي رقــم )( لســنة 2016م بالقــراءة الثانيــة 

باألغلبيــة.

ثانيًا: استكمال إجراءات القانون حسب األصول.

11-قرار رقم )1470/ غ.ع1/4(
ــم )4(  ــة رق ــة والحكومي ــة اإلداري ــون اللجن ــدل لقان ــون مع ــروع قان ــرار مش أواًل: إق

لســنة 2016م بالقــراءة الثانيــة باإلجمــاع.

ثانيًا: استكمال إجراءات القانون حسب األصول.

12-قرار رقم )1475/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2016 بشــأن تعديــل بعــض مــواد قانــون 

حمايــة المســتهلك رقــم )21( لســنة 2005م بالقــراءة الثانيــة باإلجمــاع.

ثانيًا: سيتم استكمال إجراءات القانون حسب األصول.

13-قرار رقم )1479/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م بشــأن تعديــل بعــض أحــكام قانــون 
تمليــك الطبقــات والشــقق والمحــات رقــم )1( لســنة 1996م بالقــراءة الثانيــة باإلجمــاع.

ثانيًا: سيتم نشر القانون حسب األصول.

14-قرار رقم )1480/ غ.ع1/4(
ــى األراضــي  ــون رقــم )( لســنة 2017م بشــأن حظــر التعــدي عل أواًل: إقــرار مشــروع قان
والعقــارات العامــة للدولــة واألشــخاص االعتباريــة العامــة بالقراءة الثانيــة باألغلبيــة المطلقة.

ثانيًا: سيتم نشر القانون حسب األصول.
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15-قرار رقم )1490/ غ.ع1/4(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون رقــم )( لســنة 2017م المعــدل لقانــون الشــركات التجارية 

رقــم )7( لســنة 2012م بالقــراءة الثانيــة باألغلبية.

ثانيًا: استكمال إجراءات مشروع القانون حسب األصول.

16-قرار رقم )1503/ غ.ع1/5(
أواًل: إقــرار مشــروع قانــون تحصيــن القــدس العاصمــة األبديــة لفلســطين رقــم ) ( 

ــة. ــة باألغلبي لســنة 2018م بالقــراءة الثاني

ثانيًا: استكمال إجراءات مشروع القانون حسب األصول.
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أعمال اللجان
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سادسًا: أعمال اللجان:
تشــكل اللجــان العمــودَ الفقــريَّ لعمــل المجلــس التشــريعي، البرلمانــي والرقابــي 

ــَغ األهميــة علــى مختلــف األصعــدة والمجــاالت. والتشــريعي، وتمــارس دورًا بال

وال يقتصــر دور اللجــان علــى اقتــراح مشــاريع القوانيــن وإعدادهــا والبــتّ فيهــا، بــل 
يتعــدى ذلــك إلــى ممارســة دور رقابــي ذي أهميــة بالغــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة، 
هــا فــي اســتخدام األدوات الرقابيــة المعروفــة، ممــا يجعــل مــن اللجــان روح  مــن خــال حقِّ
ــه  ــه وفعاليات ــه وشــرايين أعمال ــي تســري فــي أوصال ــاء الت ــس التشــريعي، والدم المجل

ومهامــه المختلفــة. 

ورغــم التجاذبــات السياســية التــي ســادت العاقــة بيــن الكتــل البرلمانيــة، وال ســيما 
ــا  ــاط به ــا المن ــارس دوره ــتطاعت أن تم ــان اس ــاس، إال أن اللج ــح وحم ــي فت ــن كتلت بي
تشــريعيًا ورقابيــًا، وأن تناقــش العديــد مــن الملفــات ذات البعــد السياســي واالقتصــادي 
والمالــي والرقابــي، وقدمــت تقاريرهــا بهــذا الشــأن إلــى المجلــس، ورغــم اســتمرار حالــة 
االنقســام والمحــاوالت المتعــددة لتعطيــل عمــل المجلــس التشــريعي والــذي أدى بــدوره 
إلــى تعطيــل جزئــي لعمــل اللجــان، إال أنهــا اســتطاعت عقــد اجتماعــات عديــدة وممارســة 

أعمالهــا دون توقــف، وذلــك حســب اإلحصائيــة التاليــة: 

الممتــدة مــن  الفتــرة  المختلفــة خــال  اللجــان  أنشــطة  التالــي يوضــح  الجــدول 
2018/3/7م: ولغايــة  2014/3/7م 

جلسات اجتماعاتاسم اللجنة
االستماع

زيارات 
ورش تقاريرميدانية

عمل
مشاريع 
مراساتشكاوىقوانين

شئون 
170000000المجلس

20408314564الموازنة

6734224970105295الرقابة

5312917178125772القانونية

1263951507146262االقتصادية
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6777551084281352التربية

20060000السياسية

3008121000القدس

1699382261206211088الداخلية
00010001الاجئين

398265137344489214582134المجموع

ــق(  ــي الحقائ ــة تقص ــة، لجن ــة الخاص ــة البرلماني ــرى )اللجن ــان األخ ــاطات اللج نش
ــريعي. ــس التش ــة المجل ــن رئاس ــرار م ــكلة بق والمش

جلسات اجتماعاتاسم اللجنة
االستماع

زيارات 
ورش تقاريرميدانية

عمل
مشاريع 
مراساتشكاوىقوانين

البرلمانية 
64000000الخاصة

تقصي 
27000000الحقائق

المجموع 
811000000العام

االجتماعات:
جــرى العمــل البرلمانــي علــى أن تعقــد اللجــان اجتماعاتهــا فــي أســبوع، فيمــا يعقــد 

المجلــس جلســاته فــي األســبوع الثانــي. 

ــا  ــًا له ــا مجموعــه 406 اجتماع ــة م ــس التشــريعي المختلف ــد عقــدت لجــان المجل وق
ــا  ــت خاله ــى2018/3/7م  ناقش ــخ 2014/03/07 وحت ــن تاري ــدة م ــرة الممت ــال الفت خ
والتعليميــة  واإلداريــة،  والقانونيــة  والماليــة،  االقتصاديــة،  المواضيــع  مــن  العديــد 
اإلنســان، كذلــك  األمنيــة، وحــاالت حقــوق  األجهــزة  والرقابيــة، وعمــل  والصحيــة، 
المواضيــع ذات الطابــع العــام؛ مثــل الوظيفــة العموميــة وسياســات التوظيــف، وموضــوع 
الدراجــات الناريــة، وموضــوع األنفــاق واســتثمار أمــوال النــاس فيهــا، وكذلــك موضــوع 
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الكهربائــي، وتســعيرة المواصــات، وتوفيــر  التيــار  الفلســطينية وقطــع  الجامعــات 
ــا  ــوال، كم ــف األم ــركات توظي ــرول، وش ــعار مشــتقات البت ــث أس ــية، وبح ــلع األساس الس
ناقشــت شــكاوى المواطنيــن التــي وردت إليهــا، وقامــت بالعمــل علــى حــل الكثيــر منهــا 
عبــر المراســات واللقــاءات، وأحيانــًا الزيــارات الميدانيــة، وأحيانــًا أخــرى بتشــكيل لجــان 

ــة: ــمَّ مناقش ــك ت ــام، كذل ــع الع ــكاوى ذات الطاب ــة الش ــا لمتابع ــرة منه مصغ
أوضــاع التعليــم مــع الجهــات المعنيــة وجهــات االختصــاص )مناقشــة أوضــاع وزارة  1-

ــي  ــة ف ــي للطلب ــل العلم ــة التحصي ــية وقضي ــج الدراس ــم والمناه ــة والتعلي التربي
ــن(. ــة المعلمي ــب نقاب ــك مطال ــدارس وكذل الم

قطاع العدالة والقضاء. 2-

قطاع األمن والحكم المحلي. 3-

المخاطر السياسية والقانونية لطلب عضوية فلسطين على حدود 1967م. 4-

تفعيل القوانين الصادرة عن المجلس. 5-

قضايــا الصحــة أزمــة األدويــة التــي تواجــه القطــاع )أوضــاع مخــازن األدويــة  6-
الخارجيــة(. والتحويــات  الصحــة  بــوزارة  الطبيــة  والمســتلزمات 

ــواردة فــي قانــون  7- ــود ال ــه - البن ــة )المنتــج الوطنــي وســبل حمايت ــا اقتصادي قضاي
الموازنــة العامــة وكيفيــة تطبيقهــا - موازنــة العــام 2014 - وموازنــة العــام 2015، 
وموازنــة العــام 2016 وموازنــة العــام 2017، وكذلــك وضــع مقتــرح لســلطة النقــد 

وهيئــة ســوق المــال فــي قطــاع غــزة(.

قوانيــن تهــم المجتمــع الفلســطيني )الرســوم العامــة – ترخيــص المؤسســات  8-
اإلعاميــة – تنظيــم المهــن الطبيــة ....(.

ملف سلطة األراضي والجمعيات االسكانية. 9-

قضايا ذات عاقة بالجهات الحكومية )الوضع القضائي – القضاء الشرعي(. 10-

تعزيــز الجانــب الرقابــي للمجلــس التشــريعي والعاقــة مــع الهيئــات الرقابيــة  11-
)ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة(.

مشكلة الطاقة والكهرباء. 12-

وضع حقوق اإلنسان والمواضيع ذات العاقة. 13-

قضايا داخلية تهم المجلس التشريعي. 14-
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ب- الزيارات الميدانية:
ــة  ــارة ميداني ــي 137 زي ــا قامــت لجــان المجلــس المختلفــة بحوال ضمــن إطــار عمله
خــال الفتــرة 2014/3/7م حتــى تاريــخ 2018/3/7م ، وذلــك لمتابعــة القضايــا العامــة، 
ــة  ــات الحكومي ــوزارات والمؤسس ــل ال ــى عم ــاع عل ــن، واالط ــكاوى المواطني ــث ش وبح
المختلفــة، وكان مــن أبــرز الزيــارات الميدانيــة زيــارة اإلخــوة الــوزراء والمســئولين فــي 
ــى  ــاع عل ــاح، لاط ــل واإلص ــز التأهي ــرطة ومراك ــام الش ــر ع ــارة مدي ــم، وزي وزاراته
األوضــاع الحياتيــة والمعيشــية للموقوفيــن، والوقــوف علــى اإلجــراءات القانونيــة ومــدى 
ســامتها ومطابقتهــا للقوانيــن الفلســطينية المعمــول بهــا فــي مناطــق الســلطة 

ــكري. ــي والعس ــقيه: المدن ــاء بش ــة والقض ــة العام ــارات للنياب ــك زي ــة، وكذل الوطني

كمــا تــم تنظيــم زيــارات للهيئــات المحليــة والبلديــات واالســتماع منهــم حــول آليــة 
عملهــم ومشــاريعهم وســبل تذليــل العقبــات. كذلــك تمــت زيــارة المستشــفيات، والعديد 
مــن المؤسســات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، ومنظمــات حقــوق اإلنســان، 
وكذلــك تمــت عشــرات الزيــارات الميدانيــة للجــان امتحانــات الثانويــة العامــة فــي جميــع 
أنحــاء قطــاع غــزة، كذلــك تمــت زيــارة مجلــس العــدل األعلــى، والنيابــة العامــة، والقضــاء 
العســكري، وديــوان الفتــوى والتشــريع، ومراقــب عــام وزارة الداخليــة، والســجون، وقــد 

كانــت أبــرز الزيــارات الميدانيــة خــال الفتــرة علــى النحــو التالــي:
ــوزارة الصحــة لمتابعــة  1- بتاريــخ 2014/4/7 قامــت لجنــة التربيــة بزيــارة ميدانيــة ل

عمــل الــوزارة والصعوبــات التــي تواجههــا.

2- بتاريــخ 2014/4/15 قامــت لجنــة التربيــة لقــاء مــع وفــد مــن )مبــادرة جســر األمــل( 
مــن جمعيــة الحيــاة الثقافيــة.
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ــاء  ــرأة، ولق ــئون الم ــوزارة ش ــارة ل ــدس بزي ــة الق ــت لجن ــخ 2015/1/21م قام 3- بتاري
معالــي الوزيــرة ووكيلــة الــوزارة وعــدد مــن المــدراء فــي الــوزارة؛ للتشــاور فــي بعــض 

ــة. ــة القــدس المحتل ــا الخاصــة بمدين القضاي

4- بتاريــخ 2015/2/4م قامــت لجنــة القــدس بزيــارة لــوزارة العــدل ولقــاء معالــي 
الوزيــر ووكيــل الــوزارة وعــدد مــن المــدراء فــي الــوزارة؛ للتشــاور فــي بعــض القضايــا 

ــة. ــدس المحتل ــة الق ــة بمدين الخاص

5- بتاريــخ 2015/2/18م قامــت لجنــة القــدس بزيــارة لــوزارة األوقــاف والشــئون 
ــض  ــي بع ــاور ف ــوزارة للتش ــي ال ــدراء ف ــن الم ــدد م ــوزارة وع ــل ال ــاء وكي ــة ولق الديني

القضايــا الخاصــة بمدينــة القــدس المحتلــة.

ــم؛  ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــارة وكي ــة القــدس بزي ــخ 2015/3/3م قامــت لجن 6- بتاري
ــة والمقدســات اإلســامية. للتشــاور بمــا يخــص القــدس المحتل

7- بتاريــخ 2015/3/4م قامــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بزيــارة ميدانية 
لمحطــات تجميــع الميــاه العادمــة فــي رفــح ومحطــة تحليــة ميــاه البحــر فــي خــان يونــس 

ــر البلح. ودي

للغــاز  شــرف  شــركة  بزيــارة  االقتصاديــة  اللجنــة  قامــت  2015/3/4م  بتاريــخ   -8
المعدنيــة. والصناعــات 
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9- بتاريخ 2015/3/10م قامت اللجنة االقتصادية بزيارة محطة توليد الكهرباء.

10- بتاريــخ 2015/3/17م قامــت لجنــة القــدس بزيــارة قيــادة التوجيــه السياســي 
ــامية. ــات اإلس ــة والمقدس ــدس المحتل ــص الق ــا يخ ــاور بم ــوي للتش والمعن

11- بتاريخ 2015/3/17م قامت اللجنة القانونية بزيارة النيابة العامة.

12- بتاريــخ 2015/3/19م قامــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بزيــارة 
ــاه. ــي للمي ــوم العالم ــات الي ــاركة بفعالي ــاه والمش ــلطة المي لس

13- بتاريــخ 2015/3/31م قامــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بزيــارة 
ــاع. ــي القط ــي ف ــاع المدن ــات الدف ــع محط ــى جمي ــة عل ــي وجول ــاع المدن ــادة الدف قي

ــارة اإلدارة  ــا االجتماعيــة بزي 14- بتاريــخ 2015/3/31م قامــت لجنــة التربيــة والقضاي
العامــة للمعابــر والحــدود لاطــاع علــى أوضــاع المعابــر وآليــات الســفر للموطنيــن.

15- خــال شــهر مــارس 2015م قامــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة )5( بخمــس 
زيــارات ميدانيــة لمديــرات التربيــة والتعليــم فــي محافظــات قطــاع غــزة لاطــاع علــى 

ســير العمليــة التعلميــة.

16- بتاريــخ 2015/04/12م قامــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بزيــارة مستشــفى 
عبســان العســكري.

ــرطة  ــاز الش ــارة لجه ــن بزي ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2015/04/12م قام 17- بتاري
ولقــاء مديــر عــام الجهــاز وأركان إدارتــه، وتــم االســتماع منهــم لظــروف عمــل الجهــاز في 

ظــل الوضــع الحالــي، ونشــاطات إدارتــه المختلفــة.
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18- بتاريــخ 2015/04/14م قامــت لجنــة الداخليــة واألمــن بزيــارة لمقــر جهــاز األمــن 
الداخلــي؛ لاطــاع علــى أوضــاع الجهــاز واالســتماع منهــم لألوضــاع األمنيــة فــي قطــاع 

غــزة، وأيضــًا تــم تفقــد الســجن الخــاص واالطــاع علــى ظروفــه وظــروف المحتجزيــن.

19- بتاريــخ 2015/05/04م قامــت لجنــة الرقابــة بزيــارة صحيفــة الرســالة واالجتمــاع 
مــن مجموعــة مــن الخبــراء االقتصادييــن.

20- بتاريــخ 2015/05/28م قامــت لجنــة القــدس واألقصــى بزيــارة إلــى وزارة الداخلية 
والتقــت وكليــل الــوزارة؛ للتشــاور فــي بعــض الفعاليــات، وكيفيــة دعــم صمــود أهالــي 

المدينــة المقدســة، وأيضــًا تفعيــل وحــدة القــدس بــوزارة الداخليــة.

21- بتاريــخ 2015/06/08م قامــت لجنــة الرقابــة بزيــارة لــوزارة الشــئون االجتماعيــة؛ 
لمناقشــتهم فــي البرنامــج االجتماعيــة المقدمــة مــن الــوزارة للموظفيــن.

ــوق  ــتقلة حق ــة المس ــارة للهيئ ــة بزي ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2015/06/10م قام 22- بتاري
االنســان؛ لتقديــم تقريــر اللجنــة لهــم والــذي يتحــدث عــن موازنــة الســلطة لســنة 

2014م وتــدارس الخطــط العمليــة لذلــك معهــم.

23- بتاريــخ 2015/06/16م قامــت لجنــة الرقابــة بزيــارة لشــبكة المنظمــات األهليــة 
ــنة 2014م،  ــلطة لس ــة الس ــن موازن ــدث ع ــذي يتح ــم، وال ــة له ــر اللجن ــم تقري لتقدي

ــم. ــك معه ــة لذل ــط العملي ــدارس الخط وت

24- بتاريــخ 2015/06/17م قامــت لجنــة الرقابــة بزيــارة للغرفــة التجاريــة لتقديــم تقريــر اللجنــة 
لهــم، والــذي يتحــدث عــن موازنــة الســلطة لســنة 2014م، وتــدارس الخطــط العمليــة لذلــك معهــم.

25- بتاريــخ 2015/06/20 م قامــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بزيــارة للجــان 
امتحانــات الثانويــة العامــة فــي مناطــق قطــاع غــزة؛ لاطمئنــان علــى أحــوال الطلبــة، 

واالطــاع عــن قــرب علــى ســير عمليــة االمتحانــات حســب االصــول.
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26- بتاريــخ 2015/07/26م قامــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بزيــارة لــوزارة 
ــدارس  ــف الم ــر مقاص ــة تأجي ــة قضي ــوزارة؛ لمناقش ــل ال ــاء وكي ــم ولق ــة والتعلي التربي

ــة. الحكومي

بزيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  قامــت  2015/08/01م  بتاريــخ   -27
لمستشــفى الشــفاء للقــاء وكيــل وزارة الصحــة؛ لاطــاع علــى أحــوال المستشــفى، 
ومناقشــة موضــوع نقــل قســم القلــب مــن المستشــفى األوروبــي إلى مستشــفى الشــفاء.

ــارة وزارة العــدل؛ لمناقشــة  ــة بزي ــة القانوني 28- بتاريــخ 2015/08/03م قامــت اللجن
اخــر التطــورات والعقبــات التــي تواجــه الــوزارة.

29- بتاريــخ 2015/09/29م قامــت اللجنــة االقتصاديــة بزيــارة شــركة الفــردوس 
ــاز.  ــر الغ ــر لبئ ــع الحف ــي موق ــل ف ــير العم ــى س ــت عل َلع ــاز، واطَّ ــن الغ ــب ع للتنقي

ــارة  ــي بزي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2015/09/30م قام 30- بتاري
ــببتها  ــي س ــة الت ــم الكارث ــى حج ــاع عل ــة؛ لاط ــدود الفلســطينية المصري ــة للح تفقدي

ــدود. ــى الح ــة عل ــة المصري ــاة المائي القن

ــارة  ــي بزي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2015/09/30م قام 31- بتاري
لبلديــة رفــح، تــمَّ االســتماع منهــم ألهــمِّ المشــاكل التــي تعانــي منهــا البلديــة.

الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بزيــارة  32- بتاريــخ 2015/09/30م قامــت لجنــة 
ــاع علــى الترميمــات التــي تقــوم بهــا إدارة المعبــر  تفقديــة لمعبــر رفــح الحــدودي، وتــم االطِّ

ــر. ــه المعب ــا يعاني واالســتماع منهــم ألهــم م

الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بزيــارة  33- بتاريــخ 2015/10/12م قامــت لجنــة 
المعمــل الجنائــي التابــع للشــرطة الفلســطينية تنــاول آليــات العمــل، فــي المعمــل واالســتماع 

ــى العمــل. للمعيقــات التــي تحــد مــن قدرتهــم عل

34- بتاريــخ 2015/10/13م قامــت اللجنــة االقتصاديــة بزيــارة لمعبــر كــرم أبــو ســالم 
مــن أجــل االطــاع علــى تنفيــذ توصيــات اللجنــة حــول العمــل فــي المعبــر.

ــارة  ــي بزي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2015/10/13م قام 35- بتاري
لمقــر جهــاز التوجيــه السياســي والمعنــوي، وإلقــاء محاضــرة لرئيــس اللجنــة حــول 

التنســيق األمنــي.

ــارة  ــي بزي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2015/10/20م قام 36- بتاري
بلديــة غــزة تنــاول متابعــة شــكاوى بعــض الموطنيــن ضــد البلديــة.
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37- بتاريخ 2015/10/20م قامت اللجنة القانونية بزيارة المعمل الجنائي.

ــوق  ــتقلة لحق ــة المس ــارة الهيئ ــة بزي ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2015/10/26م قام 38- بتاري
ــة د. أحمــد حــرب لمناقشــة وضــع  ــام للهيئ ــه مــع المفــوض الع اإلنســان، واجتمعــت في

حقــوق اإلنســان فــي قطــاع غــزة.

ــارة  ــي بزي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2015/11/17م قام 39- بتاري
ــدي؛  ــى أرض الوحي ــة عل ــة المقام ــك البرك ــوان، كذل ــيخ رض ــة الش ــق، وبرك ــارع النف ش

ــاه االمطــار. ــد هــذه األماكــن ومــدى االســتعدادات الســتيعاب مي لتفق

40- بتاريــخ 2016/01/02م قامــت لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان بزيــارة إلــى ســجن 
أنصــار.

ــارة  ــان بزي ــوق االنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2016/03/09م قام 41- بتاري
ــي  ــا الت ــض القضاي ــي بع ــتهم ف ــوزارة لمناقش ــل ال ــع وكي ــاع م ــة واالجتم وزارة الزراع

ــوزارة. ــص ال تخ

42- بتاريخ 2016/03/22م قامت اللجنة القانونية بزيارة ديوان الموظفين العام.

بزيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  قامــت  2016/04/03م  بتاريــخ   -43
تفقديــة لمستشــفى الرنتيســي بمدينــة غــزة؛ لاطــاع علــى أوضــاع مرضــى الســرطان 
وظروفهــم، والمشــكات التــي تواجــه قســم أورام الــدم والــذي تــم نقلــه مــن مستشــفى 
دار الشــفاء إلــى مستشــفى الرنتيســي، واطلعــت اللجنــة علــى مرافــق المستشــفى بمــا 
ــزة  ــض واألجه ــوادر التمري ــة، وك ــي األدوي ــل ف ــص الحاص ــكان، والنق ــق الم ــا ضي فيه

ــفى. ــة للمستش ــوب وطابع ــازي حاس ــم جه ــة بتقدي ــدت اللجن ــزات، ووع والتجهي

44- بتاريــخ 2016/04/25م قامــت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان بزيــارة مقــر 
مكتــب المراقــب العــام لــوزارة الداخليــة، وذلــك لمناقشــة مجموعــة مــن القضايــا الرقابية.

بزيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  قامــت  2016/04/27م  بتاريــخ   -45
تفقديــة لــوزارة العمــل؛ بهــدف االطــاع علــى أوضــاع الــوزارة ودورهــا مــن خــال 
ــة  ــت اللجن ــد ناقش ــال، وق ــريحة العم ــة ش ــي خدم ــا ف ــي تقدمه ــاريع الت ــج والمش البرام
ــامة  ــالم س ــب س ــدَّ النائ ــل، وأك ــن العم ــن ع ــال العاطلي ــاع العم ــئولين أوض ــع المس م
بــأن وزارة العمــل مــن أكثــر الــوزارات أهميــة فــي مجتمعنــا الفلســطيني الــذي نعيشــه، 

ــم. ــس حاجاته ــن، وتلم ــع الموطني ــر م ــكاك مباش ــى احت ــا عل ــة وأنه خاص

46- بتاريــخ 2016/05/03م قامــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بزيــارة تفقدية 



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار
ي

طين
س

فل
 ال

ي
يع

شر
الت

س 
جل

لم
ا

151 150151

ــوزارة، ودورهــا فــي اكتشــاف  ــوزارة الســياحة واآلثــار؛ بهــدف االطــاع علــى أوضــاع ال ل
االثــار والمحافظــة علــى المقتنيــات االثريــة.

47- بتاريــخ 2016/05/09م قامــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بزيــارة تفقدية 
ــي  ــة الت ــكات الصحي ــى المش ــب عل ــن كث ــاع ع ــدف االط ــي؛ به ــفاء الطب ــع الش لمجم

ــى صحــة المرضــى. ــان عل ــه، واالطمئن تواجهــه أقســام المجمــع وعيادات

ــارة  ــي بزي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2016/05/15م قام 48- بتاري
تفقديــة لحــوض الصــرف الصحــي فــي منطقــة الشــيخ عجليــن، وتفقــد األضــرار الناجمــة 

عــن انهيــار الحــوض.

49- بتاريــخ 2016/05/24م قامــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم والمحلــي بزيــارة 
لجهــاز األمــن والحمايــة؛ لتفقــد أوضــاع الجهــاز واالطــاع علــى أهــم المعيقات والمشــاكل 

التــي تواجهــا الجهــاز.

50- بتاريــخ 2016/05/30م قامــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بزيــارة تفقدية 
للجــان امتحانــات الثانويــة العامــة فــي القطاع.

ــارة  ــي بزي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2016/06/14م قام 51- بتاري
ــا الموطنيــن. ــي؛ لمناقشــة بعــض قضاي قــوى األمــن الداخل

ــارة  ــان زي ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2016/08/16م نظم 52- بتاري
ميدانيــة لمعبــر كــرم أبــو ســالم؛ بهــدف االطــاع علــى آليــة العمــل فــي المعبــر، ورصــد 

المعيقــات التــي تعترضــه.

ــارة  ــان زي ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2016/09/21م نظم 53- بتاري
ميدانيــة لــوزارة الماليــة للقــاء وكيــل وزارة الماليــة ومســؤولي المعابــر، وذلــك لمتابعــة 

نتائــج زيــارة اللجنــة لمعبــر كــرم أبــو ســالم.

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2016/10/30م  بتاريــخ   -54
ــى البرامــج  ــا؛ بهــدف االطــاع عل ــة اإلدارة والسياســة لدراســات العلي ــة ألكاديمي ميداني
والتخصصــات التــي تمنحهــا، وتشــرف عليهــا األكاديميــة والبيئــة األكاديميــة والمكانيــة 

لهــا.

55- بتاريــخ 2016/11/08م نظمــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي زيــارة ميدانية 
لبلديــة غــزة تنــاول البحــث فــي عــدة شــكاوى مــن قبــل المواطنيــن، واالطــاع علــى اســتعداد 

البلدية الســتقبال موســم الشــتاء.



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار

ي
طين

س
فل

 ال
ي

يع
شر

الت
س 

جل
لم

ا

153 152153

ــارة  ــان زي ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2016/11/21م نظم 56- بتاري
ــن. ــد الموقوفي ــع أح ــاء م ــكرية، وااللتق ــرطة العس ــجن الش ــة لس ميداني

57- بتاريــخ 2016/11/22م نظمــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي زيــارة ميدانية 
لجهــاز الدفــاع المدنــي تنــاول اســتعدادهم الســتقبال موســم الشــتاء والمعيقــات التــي تواجــه 

الجهــاز مــن أجــل إنجــاز مهامــه.

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2016/11/29م نظم 58- بتاري
ــو  ــر كــرم أب ــة األنفــاق والحــدود ومعب ــى جانــب هيئ ــي إل ــة لقــوات األمــن الوطن ميداني
ســالم علــى الحــدود مــع مصــر؛ لاطــاع علــى أوضاعهــم والمعيقــات التــي تواجههــم.

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2016/12/19م نظم 59- بتاري
ــًا »محافظــة غــزة«. ــة لحواجــز الشــرطة لي ميداني

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2016/12/08م  بتاريــخ   -60
ميدانيــة ممثلــة بالنائــب/ هــدى نعيــم فــي يــوم المعــاق العالمــي.

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2016/12/13م  بتاريــخ   -61
ميدانيــة لــوزارة الصحــة التقــت خالــه د. يوســف أبــو الريــش بهــدف مناقشــة عــدد مــن 

ــوزارة. ــل ال ــص عم ــي تخ ــا الت القضاي

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2016/12/21م نظم 62- بتاري
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ــواب المحافظــة. ــًا »محافظــة الشــمال« بمشــاركة ن ــة لحواجــز الشــرطة لي ميداني

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2016/12/26م نظم 63- بتاري
ميدانيــة لحواجــز الشــرطة ليــًا »محافظــة الوســطى« بمشــاركة نــواب المحافظــة، 
باإلضافــة لقيــادة الحركــة، وكذلــك وكيــل وزارة الداخليــة واألمــن والوطنــي اللــواء 

ــم. ــو نعي ــق أب توفي

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن م ــخ 2016/12/28م نظَّ 64- بتاري
ــاركة  ــح« بمش ــة رف ــس، محافظ ــان يون ــة خ ــًا »محافظ ــرطة لي ــز الش ــة لحواج ميداني

ــة. ــواب المحافظ ن

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2016/12/29م نظم 65- بتاري
ــة واألمــن الوطنــي. ــوزارة الداخلي ــز ب ــإلدارة العامــة لإلمــداد والتجهي ــة ل ميداني

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/01/03م  بتاريــخ   -66
ــذي  ــاق العالمــي وال ــوم المع ــات ي ــم فــي فعالي ــب أ. هــدى نعي ــة بمشــاركة النائ ميداني
أعدتــه جمعيــة رابطــة الخرجيــن المعاقيــن؛ لمناقشــة مشــروع قانــون األشــخاص ذوي 

ــة. اإلعاق

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2017/01/10م نظم 67- بتاري
الضروريــة؛  واحتياجاتــه  الجهــاز  أوضــاع  تنــاول  البحريــة  الشــرطة  لجهــاز  ميدانيــة 

لاســتمرار فــي تقديــم الخدمــة، وحمايــة المجتمــع الفلســطيني.

ــارة  ــان زي ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2017/01/11م نظم 68- بتاري
ــض  ــة بع ــها لمناقش ــع رئيس ــاع م ــة واالجتم ــة واإلداري ــة المالي ــوان الرقاب ــة لدي ميداني

ــة. ــور الرقابي األم

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2017/01/11م نظم 69- بتاري
ميدانيــة لجهــاز األمــن الداخلــي تنــاول األوضــاع األمنيــة فــي قطــاع غــزة.

ــارة  ــان زي ــوق االنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2017/01/24م نظم 70- بتاري
ميدانيــة لمقــر صنــدوق االســتثمار، واالجتمــاع بعــدد مــن مجلــس اإلدارة؛ لمناقشــتهم 

ــة. ــوان الرقاب حــول تســهيل عمــل دي

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/02/01م  بتاريــخ   -71
ميدانيــة تفقديــة لمستشــفى بيــت حانــون.

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/02/01م  بتاريــخ   -72
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ميدانيــة تفقديــة لمستشــفى كمــال عــدوان.

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/02/01م  بتاريــخ   -73
ميدانيــة لــوزارة التربيــة والتعليــم؛ لمناقشــة القضايــا الماليــة العالقــة بيــن وزارة التربيــة 

ــة. ــم ووزارة المالي والتعلي

ــارة  ــان زي ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2017/02/08م نظم 74- بتاري
ــجناء. ــض الس ــجن وبع ــر الس ــاء بمدي ــة، وااللتق ــجن الكتيب ــر س ــة لمق ميداني

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/02/13م  بتاريــخ   -75
ميدانيــة ألراضــي الواقــف المعتــدى عليهــا.

76- بتاريــخ 2017/02/20م نظمــت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق االنســان زيــارة 
ميدانيــة لمقــر جهــاز األمــن الداخلــي، واالجتمــاع بــإدارة الجهاز، ومناقشــة بعــض القضايا.

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2017/02/21م نظم 77- بتاري
ــة لقــوات التداخــل وحفــظ النظــام. ــة ليلي ميداني

78- بتاريــخ 2017/02/22م عقــدت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان زيــارة 
ميدانيــة لمديــر عــام قــوى األمــن الفلســطيني؛ لمناقشــة األوضــاع األمنيــة العامــة فــي 

قطــاع غــزة.

79- بتاريــخ 2017/03/06م نظمــت لجنــة التربيــة القضايــا االجتماعيــة زيــارة ميدانيــة 
لمستشــفى الوفــاء الطبــي، واالطــاع عــن كثــب علــى الخدمــات الصحيــة النوعيــة التــي 

يقدمهــا المستشــفى للمرضــى، ومجريــات العمــل فــي المستشــفى.
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80- بتاريــخ 2017/03/12م نظمــت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان زيــارة 
ميدانيــة لمكتــب المراقــب العــام واالجتمــاع وفريقــه؛ للتحضيــر لورشــة عمــل حــول حقــوق 

االنســان والحريــات العامــة فــي قطــاع غــزة.

81- بتاريــخ 2017/03/12م نظمــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي زيــارة ميدانيــة 
لمقــر األمــن الداخلــي.

82- بتاريــخ 2017/03/21م نظمــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بزيــارة كليــة 
فلســطين التقنيــة؛ بهــدف االطــاع علــى ســير العمليــة التعليميــة ومناقشــة عــدد مــن 

ــة. ــة للكلي ــيرة التعليمي ــم المس ــي ته ــا الت القضاي

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2017/03/23م نظم 83- بتاري
ميدانيــة للمناطــق الحدوديــة الفلســطينية المصريــة حــول تفقــد أوضــاع قــوات االمــن 

الوطنــي.

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2017/03/27م نظم 84- بتاري
ميدانيــة لمجلــس القضــاء العســكري؛ لمتابعــة عمــل الجهــاز العســكري والمعيقــات أمــام 

أدائــه لمهامــه.

ــارة  ــان زي ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2017/04/01م نظم 85- بتاري
ميدانيــة لمقــر اللجنــة اإلداريــة الحكوميــة؛ لبحــث ومناقشــة مخالفــات بعــض الــوكاء.

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2017/04/01م نظم 86- بتاري
ــة لبلديــة خــان يونــس؛ لتفقــد مشــاريع البلديــة فــي المحافظــة. ميداني

ــارة ميدانيــة لمعبــر بيــت  87- بتاريــخ 2017/05/10م نظمــت اللجنــة االقتصاديــة زي
حانــون.

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/05/14م  بتاريــخ   -88
 ميدانيــة لــوزارة الصحــة، واســتمعت لرئيــس القطــاع الصحــي حــول مــا آلت إليــه األوضاع
فــي وزارة الصحــة فــي ظــلِّ القــرارات غيــر المســؤولة مــن قبــل الســلطة الفلســطيني 

ــي رام اهلل. ف

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/05/15م  بتاريــخ   -89
ميدانيــة لــوزارة التربيــة والتعليــم، واســتمعت لرئيــس قطــاع التعليــم حــول عــدد مــن 

ــوزارة. ــل ال ــص عم ــي تخ ــة الت ــا التعليمي القضاي

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2017/05/17م نظم 90- بتاري
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ميدانيــة للشــارع الممتــد لشــارع الصناعــة واالســتماع لشــكاوى بعــض المواطنيــن؛ 
ــه. ــرة الحــوادث ب لكث

ــة  ــت لجن ــة نظم ــة العام ــات الثانوي ــاء امتحان ــى انته ــخ 2017/06/07م حت 91- بتاري
التربيــة والقضايــا االجتماعيــة )10( زيــارات ميدانيــة للجــان امتحانــات الثانويــة العامــة 
ــات. ــى ســير لجــان االمتحان ــان عل فــي جمعــي محافظــات قطــاع غــزة؛ بهــدف االطمئن

ــارة  ــان زي ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2017/07/18م نظم 92- بتاري
ميدانيــة لمكتــب النائــب العــام المستشــار ضيــاء الديــن المدهــون؛ لاطــاع علــى عمــل 

النيابــة العامــة.

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن الحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2017/07/23م نظم 93- بتاري
ــة. ــة والحكومي ــة اإلداري ــي اللجن ــن ف ــاع االم ــس قط ــر رئي ــة لمق ميداني

94- بتاريــخ 2017/08/09م نظمــت لجنــة القــدس واألقصــى زيــارة ميدانيــة لمكتــب 
قنــاة الجزيــرة فــي غــزة، حيــث هدفــت الزيــارة لتقديــم الشــكر للقنــاة علــى دورهــا البــارز 
ــم،  ــن معه ــى، وللتضام ــجد األقص ــدس والمس ــي الق ــرة ف ــداث األخي ــة األح ــي تغطي ف

وتعزيزهــم بعــد قــرار االحتــال الصهيونــي بغلــق مكاتبهــم فــي القــدس.

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/08/21م  بتاريــخ   -95
ــة بالنائــب هــدى نعيــم مســؤول ملــف األشــخاص ذوي اإلعاقــة برئيــس  ميدانيــة ممثل
قطــاع الحكــم المحلــي م. رفيــق مكــي لمناقشــة تفعيــل مشــروع قانــون األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، وناقشــت معــه موضــوع الموائمــة لــكل أصنــاف اإلعاقــة الحركيــة والســمعية 

ــزة. ــر غ ــواطئ بح ــة وش ــن العام ــي واألماك ــة المبان ــص مواءم ــة واألخ والبصري
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زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/08/23م  بتاريــخ   -96
ميدانيــة ممثلــة بالنائــب هــدى نعيــم لرئيــس القطــاع الصحــي والشــؤون االجتماعيــة د. 
باســم نعيــم؛ لمناقشــة تفعيــل قانــون المعاقيــن، وتفعيــل بطاقــة ذوي اإلعاقــة، وبحــث 

تشــكيل جســم ممثــل لــذوي اإلعاقــة.

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/08/24م  بتاريــخ   -97
ميدانيــة لمستشــفى شــهداء األقصــى التابــع لــوزارة الصحــة؛ بهــدف االطــاع علــى 
التــي  والتحديــات  والمشــاكل  للهمــوم  واالســتماع  والمرضــى،  المستشــفى  أوضــاع 

تواجههــا المستشــفى فــي ظــل الحصــار المفــروض علــى قطــاع غــزة.

زيــارة  االجتماعيــة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  نظمــت  2017/08/28م  بتاريــخ   -98
ميدانيــة ممثلــة برئيــس اللجنــة د. عبــد الرحمــن الجمــل وعضــو اللجنــة النائــب هــدى 
نعيــم لرئيــس قطــاع التعليــم والثقافــة واألوقــاف؛ لمناقشــة تنفيــذ قانــون ذوي اإلعاقــة، 
وخاصــة فــي التعليــم، ودمــج الطــاب ذوي اإلعاقــة مــع الطلبــة العادييــن، والتأكيــد علــى 

ــة ونســبة %5. حقــوق ذوي اإلعاقــة فــي الوظائــف الحكومي

ــارة  ــي زي ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــت لجن ــخ 2017/08/23م نظم 99- بتاري
ميدانيــة للشــريط األمنــي للحــدود الفلســطينية المصريــة، ومناقشــة مــا تــم إنجــازه مــن 
الشــريط إلــى جانــب عقــد مؤتمــر صحفــي بخصــوص حادثــه التفجيــر بحضــور رئيــس 

قطــاع األمــن وقائــد قــوات األمــن الوطنــي.

100- بتاريــخ 2017/08/27م نظمــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي زيــارة 
ميدانيــة لجهــاز الشــرطة العســكرية؛ لبحــث العديــد مــن شــكاوى الموطنيــن.

101- بتاريــخ 2017/08/17م نظمــت اللجنــة القانونيــة زيــارة ميدانيــة ممثلــة بالنائــب 
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محمــد فــرج الغــول لــوزارة الماليــة لمناقشــة مشــروع قانــون الضريبــة المضافــة.

102- بتاريــخ 2017/10/23م نظمــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة زيــارة 
ميدانيــة للجامعــة اإلســامية بغــزة؛ لتقديــم التهنئــة بمناســبة حصولهــا علــى المرتبــة 
ــة  ــارب )1000( جامع ــا يق ــن م ــن بي ــا م ــم تصنيفه ــي ت ــات الت ــن الجامع ــن بي ) 55 ( م

ــي. ــم العرب ــم عــاٍل فــي العال ومؤسســة تعلي

103- بتاريــخ 2017/11/13م نظمــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي زيــارة 
ــى  ــك لاطــاع عل ــة فــي الشــرطة الفلســطينية، وذل ــات المركزي ــر العملي ــة لمق ميداني

ســير العمــل، ومتابعــة االحتياجــات الضروريــة التــي تخــص عمــل الجهــاز.

المحلــي  والحكــم  واألمــن  الداخليــة  لجنــة  نظمــت  2017/11/21م  بتاريــخ   -104
بمشــاركة وزارة الحكــم المحلــي وبلديــة غــزة زيــارة ميدانيــة لشــارع تونــس؛ لمعاينتــه 
حيــُث تــم اإليعــاز لــوزارة الحكــم المحلــي بإرســال قانــون للمجلــس بخصــوص التعليــة 

فــي الشــارع.

ــارة  ــان زي ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــت لجن ــخ 2017/12/27م نظم 105- بتاري
ــى  ــاع عل ــوزارة، لاط ــل ال ــاع بوكي ــي واالجتم ــم العال ــة والتعلي ــوزارة التربي ــة ل ميداني

ــوزارة. أوضــاع ال

ت- جلسات االستماع:
عقــدت اللجــان المختلفــة مــن تاريــخ 2014/3/7م حتــى تاريــخ 2018/3/7م مــا 
مجموعــه 276 جلســة اســتماع لإلخــوة الــوزراء والمســئولين والهيئــات المحليــة ومؤسســات 
المجتمــع المدنــي فــي قاعــات المجلــس، وذلــك للبحــث فــي قضايــا عامــة تهــم المواطنين، 
وفيمــا يلــي عــرض ألبــرز جلســات االســتماع التــي عقدتهــا اللجــان لألخــوة المســئولين: 

1- بتاريــخ 2014/03/03 عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
ــج  ــوع دم ــول موض ــي ح ــم المحل ــل وزارة الحك ــر وكي ــدي الغزي ــدس زه ــتماع للمهن اس

ــات.  البلدي

2- بتاريــخ 2014/03/10 عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
ــة.  ــرب قادم ــاز ألي ح ــتعدادات الجه ــول اس ــي ح ــاع المدن ــام الدف ــر ع ــتماع لمدي اس

3- بتاريــخ 2014/03/10 عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لوزيــر الداخليــة؛ لاســتماع منــه حول أوضــاع الشــرطة الفلســطينية واحتياجاتها 

فــي ظــل اشــتداد الحصــار. 
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4- بتاريــخ 2014/03/20 عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
االقتصــاد الوطنــي ومديــر شــركة العــودة؛ لمناقشــة شــكوى العــودة علــى وزارة االقتصاد 

الوطنــي. 

5- بتاريــخ 2014/4/2م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لمديــر عــام 
الماليــة أحمــد الشــنطي؛ لمناقشــة التحصيــل الضريبــي مــن  الضريبــة فــي وزارة 

الفلســطينية. والبنــوك  الشــركات 

6- بتاريــخ 2014/04/14 عقــدت لجنــة الرقابــة جلســة اســتماع لوزيــر الداخلية ناقشــت 
خالهــا بعــض القــرارات الصــادرة عــن الوزيــر والمتعلقــة بالجمعيات.

7- بتاريــخ 2014/04/14 عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن جلســة اســتماع لمســئول 
ــاز. ــص الجه ــي تخ ــع الت ــض المواضي ــة بع ــه؛ لمناقش ــة وقيادات ــن والحماي ــاز األم جه

8- بتاريــخ 2014/04/16 عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن جلســة اســتماع للعقيــد 
جهــاد محســين مســئول الشــؤون العســكرية فــي وزارة الداخليــة؛ لمناقشــة العديــد مــن 

ــة. ــة للجن ــكاوى المقدم الش

9- بتاريــخ 2014/4/16 عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
االقتصــاد الوطنــي حــول موضــوع األســمنت.

10- بتاريــخ 2014/4/28 عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع لوزيــر 
العمــل والشــئون االجتماعيــة؛ لمناقشــة كل مــن تشــغيل العائديــن مــن دول الربيــع العربــي، 
ــي  ــانية ف ــة اإلنس ــك الحال ــي، كذل ــان االجتماع ــج الضم ــة لبرنام ــدارة، باإلضاف ــج ج وبرنام
قطــاع غــزة، وتقريــر ديــوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة عــن أعمــال وزارة الشــؤون االجتماعية.
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11- بتاريــخ 2014/04/29 عقــدت لجنــة الرقابــة جلســة اســتماع مــع الهيئــة المســتقلة 
لحقــوق اإلنســان؛ لمناقشــة تقريرهــم المقــدم للجنــة حــول تعذيــب القصــر فــي مراكــز 

التوقيــف، وبعــض األمــور األخــرى التــي تتعلــق بحقــوق اإلنســان.

12- بتاريــخ 2014/05/13 عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لمندوبــي 
الســائقين العموميــن، للســماع لشــكواهم ضــد وزارة النقــل والمواصــات.

ــي  ــن ف ــتماع للعاملي ــة اس ــة جلس ــة االقتصادي ــد اللجن ــخ 2014/05/18 عق 13- بتاري
ــي. ــاد الوطن ــة واالقتص ــد وزارة المالي ــكواهم ض ــة وش ــطين الميكانيكي ــركة فلس ش

ــة  ــي جلس ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2014/10/20 عق 14- بتاري
ــح.  ــة رف ــس بلدي ــتماع لرئي اس

ــل وزارة  ــتماع لوكي ــة اس ــة جلس ــة االقتصادي ــدت اللجن ــخ 2014/10/26 عق 15- بتاري
ــن،  ــن الحكوميي ــب الموظفي ــي وروات ــع المال ــة الوض ــي؛ لمناقش ــف الكيال ــة يوس المالي

ــة. ــة الموازن ــع لجن ــاركة م ــك بالمش وذل

ــة  ــي جلس ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2014/10/27 عق 16- بتاري
ــرول. ــة البت ــس هيئ ــاد ورئي ــل وزارة االقتص ــتماع لوكي اس

 17- بتاريــخ 2014/11/27 عقــدت اللجنــة القانونيــة جلســة اســتماع لرئيــس مجلــس 
أمنــاء هيئــة الــزكاة؛ لمناقشــة إشــكاليات تطبيــق قانــون الــزكاة.

18- بتاريــخ 2014/11/19 عقــدت اللجنــة القانونيــة جلســة اســتماع لنقيــب المحاميــن؛ 
لمناقشــة فــرض القضــاء لدمغــة خاصــة بالطلبــات لــدى المحاكــم.

19- بتاريــخ 2015/1/27م عقــدت لجنــة التربيــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة التربيــة 
والتعليــم د. زيــاد ثابــت حــول أوضــاع وزارة التربيــة والتعليــم وآليــة عمــل الــوزارة فــي 
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ظــل األوضــاع الراهنــة، وخاصــة فــي ظــل أزمــة الرواتــب.

20- بتاريــخ 2015/1/27م عقــدت لجنــة الداخليــة جلســة اســتماع لنائــب رئيس ســلطة 
الميــاه لاســتماع حــول الوضــع المائــي فــي قطــاع غزة.

21- بتاريــخ 2015/1/29م عقــدت لجنــة التربيــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة الصحــة 
د. يوســف أبــو الريــش، وذلــك مــن أجــل االطــاع علــى أوضــاع وزارة الصحــة فــي ظــل 

أزمــة نقــص األدويــة والوقــود وأثــر االضرابــات علــى أداء وزارة الصحــة.

22- بتاريــخ 2015/2/2م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لنائــب مديــر عــام 
الهيئــة العامــة للبتــرول؛ لاســتماع حــول أزمــة الغــاز أســباِبها وســبِل حلهــا.

23- بتاريــخ 2015/2/2م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
ــتهلك. ــة المس ــرة حماي ــول دور دائ ــتماع ح ــي؛ لاس ــاد الوطن االقتص

ــس  ــب رئي ــتماع لنائ ــة اس ــة جلس ــة االقتصادي ــدت اللجن ــخ 2015/2/3م عق 24- بتاري
ــاء، وســبل الحــل. ــة الكهرب ســلطة الطاقــة؛ لاســتماع حــول قضي

ديــوان  لرئيــس  اســتماع  التربيــة جلســة  لجنــة  بتاريــخ 2015/2/4م عقــدت   -25
ــة  ــى، وآلي ــة األقص ــي جامع ــي ف ــكادر األكاديم ــة ال ــول قضي ــتماع ح ــن، لاس الموظفي

عمــل الديــوان.

26- بتاريــخ 2015/2/5م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لنائــب مديــر 
جامعــة فلســطين د. محمــود العجرمــي لمناقشــة شــكواه المتعلقــة بانتخابــات مجلــس 

إدارة الجامعــة.

ــة؛  ــل وزارة المالي ــتماع لوكي ــة اس ــة جلس ــة التربي ــدت لجن ــخ 2015/2/18م عق 27- بتاري
لاســتماع حــول مشــكلة الموظفيــن الذيــن نقصــت رواتبهــم بعــد تغييــر المســمى الوظيفــي 

لهــم، ومشــكلة بطالــة الوافديــن مــن ســوريا.

28- بتاريــخ 2015/2/18م عقــدت لجنــة التربيــة جلســة اســتماع لوكيل وزارة األشــغال؛ 
لاســتماع حــول اإلعمــار والتعويضــات للمواطنين.

29- بتاريــخ 2015/2/18م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم لمديــر عــام قــوى 
األمــن الداخلــي وأركان إدارتــه.

ــة  30- بتاريــخ 2015/2/26م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع دائــرة حماي
المســتهلك فــي وزارة االقتصــاد الوطنــي؛ لمناقشــة آليــة صــرف اإلســمنت وبيعــه، 
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ــا. ــة ضبطه ــواق، وكيفي ــي األس ــض ف ــن والبي ــعار الدواج ــاع أس ــة ارتف وقضي

31- بتاريــخ 2015/3/9م عقــدة اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع مــع د. عمــاد البــاز 
مديــر دائــرة حمايــة المســتهلك بــوزارة االقتصــاد وموظفــي وزارة الزراعــة حــول وضــع 

آليــة للتنســيق بيــن الوزارتيــن فــي إدخــال ومنــع الدواجــن والبيــض.

32- بتاريــخ 2015/3/15م عقــدة اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لمديــر عــام 
الهيئــة العامــة للبتــرول أ. أحمــد الشــنطي، وصاحــب شــركة شــرف للغــاز أ. يوســف شــرف؛ 

لوضــع حــل للمشــاكلة العالقــة بينهمــا وذلــك مــن بــاب دعــم المنتــج المحلــي.

ــل وزارة  ــتماع لوكي ــة اس ــة جلس ــة العام ــة الرقاب ــدة لجن ــخ 2015/3/18م عق 33- بتاري
ــات  ــح، والجمعي ــر رف ــوع معب ــة موض ــات؛ لمناقش ــر الجمعي ــر ومدي ــر المعاب ــة ومدي المالي

ــاع. ــي القط ــة ف ــة العامل ــة االجنبي الخيري

34- بتاريــخ 2015/3/24م عقــدة لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة لقــاء مــع الوفــد 
االجنبــي لزراعــة الكلــى، والــذي يــزور قطــاع غــزة.

35- بتاريــخ 2015/3/31م عقــدة لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
ــال  ــفى كم ــكلة مستش ــة، ومش ــة المهن ــان مزاول ــة امتح ــة؛ لمناقش ــل وزارة الصح لوكي

عــدوان، وشــهداء االقصــى.

36- بتاريــخ 2015/04/06م عقــدت اللجنــة القانونيــة جلســة اســتماع لرئيــس مجلــس 
القضــاء أ. عبــد الــروف الحلبــي.

صورة عن جلسة استماع اللجنة القانونية لرئيس مجلس القضاء الشرعي.

37- بتاريــخ 2015/04/06م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لرئيــس 
ســلطة الطاقــة حــول مشــاريع الطاقــة البديلــة.
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اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع للغرفــة  38- بتاريــخ 2015/04/08م عقــدت 
التجاريــة حــول آخــر المســتجدات والقضايــا العالقــة بينهــم وبيــن وزارة االقتصــاد 

والــواردات. الصــادرات  بخصــوص 

ــرة  ــتماع لدائ ــة اس ــن جلس ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2015/04/13م عق 39- بتاري
األمــن االقتصــادي التابعــة لجهــاز األمــن الداخلــي؛ لمناقشــة قضيــة أرض المارينــا 

الســياحية.

االجتماعيــة جلســة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  بتاريــخ 2015/04/15م عقــدت   -40
اســتماع لوكيــل وزارة التربيــة والتعليــم.

41- بتاريــخ 2015/04/20م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لدائــرة األمــن 
االقتصــادي حــول آخــر المســتجدات، وخاصــة رســوم التكافــل علــى الــواردات.

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 42- بتاريــخ 2015/04/22م عقــدت لجن
اســتماع لوكيــل وزارة الحكــم المحلــي حــول موضــوع خلــو الطــرف الضريبــي فــي 

البلديــات، وقضيــة الديــون بيــن الحكومــة والبلديــات.

43- بتاريــخ 2015/05/06م عقــدت لجنــة الرقابــة جلســة اســتماع لمديــر عــام االجهــزة 
األمنيــة؛ لمناقشــته حــول حقــوق اإلنســان، والوضــع األمنــي فــي قطــاع غــزة.

ــاد  ــل وزارة االقتص ــتماع لوكي ــة اس ــة جلس ــدت الرقاب ــخ 2015/05/07م عق 44- بتاري
الوطنــي؛ لمناقشــته فــي إذن رســوم االســتيراد المفــروض علــى تجــار اللحــوم المجمــدة.

45- بتاريــخ 2015/05/13م عقــدت الرقابــة جلســة اســتماع لمديــر عــام ضريبــة 
الدخــل والجمــارك؛ لاستفســار حــول طبيعــة الجبايــة، ومقدارهــا.

46- بتاريــخ 2015/05/13م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
االقتصــاد الوطنــي؛ لمناقشــته حــول آخــر المســتجدات االقتصاديــة، وارتفــاع األســعار.

االجتماعيــة جلســة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  بتاريــخ 2015/06/08م عقــدت   -47
ــغيل  ــوث وتش ــة غ ــص وكال ــة تقلي ــة قضي ــدوان؛ لمناقش ــام ع ــور عص ــتماع للدكت اس
ــزة. ــاع غ ــى قط ــار عل ــروف الحص ــم ظ ــا رغ ــع عملياته ــي جمي ــف ف ــن للوظائ الاجئي

االجتماعيــة جلســة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  بتاريــخ 2015/06/17م عقــدت   -48
اســتماع للدكتــور ريــاض أبــي ِزنّــاد لمناقشــة أوضــاع جامعــة األقصــى ومشــاكلها، 

وقضايــا الموظفيــن فــي الجامعــة.
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االجتماعيــة جلســة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  بتاريــخ 2015/06/23م عقــدت   -49
اســتماع لعــدد مــن كــوادر جامعــة األقصــى حــول أوضــاع الجامعــة ومشــاكلها.

االجتماعيــة جلســة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  بتاريــخ 2015/07/06م عقــدت   -50
ــول  ــه ح ــتمعت من ــم، واس ــة والتعلي ــل وزارة التربي ــت وكي ــاد ثاب ــور زي ــتماع للدكت اس
ــات  ــة طلب ــول الوكال ــض قب ــة رف ــن قضي ــى، وع ــة األقص ــه جامع ــي تواج ــاكل الت المش

توظيــف خريجــي بعــض البرامــج والمؤسســات.

ــة القانونيــة جلســة اســتماع لرئيــس جهــاز  51- بتاريــخ 2015/08/03م عقــدت اللجن
القضــاء العســكري.

52- بتاريــخ 2015/08/11م عقــدت للجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
ــات  ــن الموضوع ــد م ــة العدي ــون؛ لمناقش ــدراء العام ــزة والم ــة غ ــس بلدي ــتماع لرئي اس
المتمثلــة بمشــروع تجميــع ميــاه األمطــار فــي أرض الوحيــدي، ومناقشــة شــكوى ســكان 

شــارع الرشــيد، ووضــع اللجنــة فــي صــورة الميــاه والطــرق الداخليــة لنفــود البلديــة.

53- بتاريــخ 2015/08/16م عقــدت لجنــة الرقابــة جلســة اســتماع لنائــب رئيــس 
ــاء  ســلطة الطاقــة المهنــدس فتحــي الشــيخ خليــل؛ لاســتماع منــه حــول أزمــة الكهرب

فــي قطــاع غــزة.

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 54- بتاريــخ 2015/08/16م عقــدت لجن
ــرطة  ــزة، وش ــة غ ــة، وبلدي ــغال العام ــات ووزارة االش ــل والموص ــوزارة النق ــتماع ل اس
ــر(،  ــزي ووت ــة كري ــيد )منطق ــارع الرش ــى ش ــة عل ــوادث المروري ــوص الح ــرور بخص الم

ــي. ــرج الصوران ــة ب ــكان منطق ــكوى س ــة ش ومعالج

55- بتاريــخ 2015/08/25م عقــدت التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
ــوف  ــل الوق ــن أج ــي م ــن الصيف ــور حس ــة الدكت ــؤون الدني ــاف والش ــل وزارة األوق لوكي
عــن كثــب علــى االســتعدادات التــي اتخذتهــا الــوزارة لموســم الحــج للعــام الحالــي فــي 

ــاج. ــل الحج ــن كاه ــف ع ــعودية؛ للتخفي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــطين، وف فلس

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 56- بتاريــخ 2015/08/30م عقــدت لجن
اســتماع مــع ســكان منطقــة الصورانــي؛ لمناقشــة فتــح ممــر للمشــاء فــي الســياج 

ــيد. ــارع الرش ــل لش الفاص

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 57- بتاريــخ 2015/08/31م عقــدت لجن
اســتماع لقــادة األجهــزة األمنيــة لاطــاع علــى آخــر التطــورات واألوضــاع األمنيــة فــي 
القطــاع إلــى جانــب قضيــة المختطفيــن األربعــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، ووضــع 
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ــن  ــة المنحرفي ــوص قضي ــة بخص ــزة األمني ــه األجه ــت إلي ــا وصل ــورة م ــي ص ــة ف اللجن
ــًا. فكري

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 58- بتاريــخ 2015/09/08م عقــدت لجن
اســتماع لــوزارة األشــغال العامــة بخصــوص الحــوادث المروريــة علــى شــارع الرشــيد.

59- بتاريــخ 2015/09/09م عقــدت التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
لوفــد مــن وزارة الصحــة تنــاول قضيــة تنقــات أقســام بالكامــل مــن مستشــفى ألخــرى، 

وتنقــات بعــض األطبــاء االستشــاريين مــن مستشــفى ألخــرى.

60- بتاريــخ 2015/09/13م عقــدت التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
ــي  ــل الت ــج، والعراقي ــم الح ــوزارة لموس ــات ال ــا ترتيب ــاول فيه ــاف تن ــل وزارة األوق لوكي

ــم. ــز جوازاته ــن تفيي ــاج م ــت الحج منع

61- بتاريــخ 2015/09/13م عقــدت التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
لوكيــل وزارة الشــؤون االجتماعيــة تنــاول خالهــا موضــوع حجــب المســاعدات عــن 

ــرة. ــر الفقي ــض األس بع

62- بتاريــخ 2015/09/15م عقــدت التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
ــة  ــن الحكوم ــا م ــة ومطالبه ــاكل النقاب ــاول مش ــي تن ــاج الطبيع ــة الع ــن نقاب ــد م لوف

والمجلــس التشــريعي.

ــة القانونيــة جلســة اســتماع لرئيــس جهــاز  63- بتاريــخ 2015/09/18م عقــدت اللجن
القضــاء العســكري.

64- بتاريــخ 2015/09/22م عقــدت التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
لوكيــل مســاعد شــؤون التعليــم العالــي تنــاول فيهــا مشــاكل التعليــم العالــي، وخاصــة 

ــرة. ــورات األخي ــى والتط ــة األقص جامع

65- بتاريــخ 2015/10/04م عقــدت التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
لوكيــل مســاعد وزارة التربيــة والتعليــم العالــي د. أيمــن اليــازوري؛ لاســتماع منــه حــول 
رؤيتــه للواقــع التعليــم، والمشــاكل التــي تواجــه ســبل النهــوض بالتعليــم العالــي فــي 

فلســطين.

ــة  ــي جلس ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2015/10/27م عق 66- تاري
اســتماع لمديــر عــام إدارة المكافحــة ومــدراء الفــروع لمناقشــة المعوقــات التــي تحــد مــن 

أداء اإلدارة العامــة لمكافحــة المخــدرات.
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67- بتاريــخ 2015/10/27م عقــدت اللجنــة القانونيــة جلســة اســتماع للمراقــب العــام 
لــوزارة الداخليــة.

68- بتاريــخ 2015/11/02م عقــدت للجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع تنــاول دراســة توصيــات ورشــة العمــل التــي عقــدت بعنــوان دور اللجان الشــعبية 

فــي المخيمــات الفلســطينية.

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 69- بتاريــخ 2015/11/09م عقــدت لجن
اســتماع لجميــع رؤســاء بلديــات محافظــات غــزة؛ لمناقشــة اســتعداد البلديــات الســتقبال 

موســم الشــتاء الحالــي فــي ظــل توقعــات بعواصــف شــديدة وامطــار غزيــرة.

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 70- بتاريــخ 2015/11/17م عقــدت لجن
اســتماع ألركان وزارة الداخليــة ووزارة الماليــة؛ لمناقشــة احتســاب العــاوات الماليــة 

ــد ومقــدم. ــة رائ ــة لرتب واإلداري

71- بتاريــخ 2015/11/30م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة اســتماع 
مــع مســئول المعمــل الجنائــي فــي وزارة الداخليــة؛ للبحــث فــي تجهيز المعمــل بمعــدات وأدوات 

.)DNA( تخــدم عمــل فحوصــات

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 72- بتاريــخ 2015/12/02م عقــدت لجن
اســتماع لرئيــس بلديــة خــان يونــس؛ لمناقشــة بعــض شــكوى المحافظــة.

73- بتاريخ 2015/12/09م عقدت اللجنة القانونية جلسة استماع للنائب العام.

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 74- بتاريــخ 2015/12/27م عقــدت لجن
اســتماع لرئيــس هيئــة الرقابــة الماليــة واإلداريــة إلــى جانــب وكيــل وزارة الحكــم المحلي 

والبلديــات الخمــس الكبــرى؛ لمناقشــة تقريــر الديــوان عــن أعمــال تلــك البلديــات.

ــل وزارة  ــتماع لوكي ــة اس ــة جلس ــة القانوني ــدت اللجن ــخ 2015/12/29م عق 75- بتاري
العــدل.

76- بتاريــخ 2015/12/31م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
ــوزارة خــال النصــف  ــف اإلعمــار، باإلضافــة إلنجــازات ال االشــغال العامــة؛ لمناقشــة مل

الثانــي للعــام 2015م، وكذلــك تأخيــر صــرف تعويضــات للمنــازل المهدمــة كليــًا.
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ــر عــام  ــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لمدي 77- بتاريــخ 2016/01/04م عقــدت اللجن
الصيدليــة حــول تســعيرة األدويــة.

ــب  ــع الط ــتماع م ــة اس ــة جلس ــة االقتصادي ــدت اللجن ــخ 2016/01/10م عق 78- بتاري
ــات. ــن والفقاس ــاع الدواج ــي قط ــاكل ف ــم المش ــول أه ــري ح البيط

ــي  ــع مرب ــتماع م ــة اس ــة جلس ــة االقتصادي ــدت اللجن ــخ 2016/01/13م عق 79- بتاري
ــض  ــم حصــة البي ــبب تعوي ــون؛ بس ــا المرب ــي منه ــي يعان الدواجــن حــول المشــاكل الت

ــب. المخصَّ

80- بتاريــخ 2016/01/18م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع مــع أصحــاب 
الفقاســات؛ لاســتماع إليهــم حــول أثــر سياســة تعويــم حصــة البيــض المخصَّــب.

81- بتاريــخ 2016/01/26م عقــدت اللجنــة القانونيــة جلســة اســتماع لرئيــس ديــوان 
الموظفيــن العــام.

االجتماعيــة جلســة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  بتاريــخ 2016/02/07م عقــدت   -82
ــوزارة  ــل ال ــور وكي ــام بحض ــن الع ــوان الموظفي ــم ودي ــة والتعلي ــوزارة التربي ــتماع ل اس
ورئيــس الديــوان لمناقشــة القضايــا المتعلقــة بنقــص أعــداد الموظفيــن فــي الــوزارة؛ 

ــن. ــأنها للمعنيي ــة بش ــات الازم ــدار التوصي ــدف إص به

83- بتاريــخ 2016/02/07م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم والمحلــي جلســة 
اســتماع للشــرطة العســكرية بخصــوص شــكوى عائلــة أبــو جزر ضد الشــرطة العســكرية 

بخصــوص خــاف مالــي حــول نفــق حــدودي.

ــة  ــي جلس ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــد لجن ــخ 2016/02/08م عق 84- بتاري
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ــن. ــض الموطني ــكاوى بع ــوص ش ــوال بخص ــم األم ــة جرائ ــتماع إلدارة مكافح اس

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 85- بتاريــخ 2016/02/10م عقــدت لجن
ــاءات  ــي واإلنش ــة للمبان ــروط التنظيمي ــد الش ــام تحدي ــودة نظ ــة مس ــتماع؛ لمناقش اس

ــن. ــات الاجئي ــن مخيم ــة ضم الواقع

86- بتاريــخ 2016/02/10م عقــدت التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
لمديــر وحــدة نظــم المعلومــات بــوزارة الصحــة أ. هانــي الوحيــدي حــول تقريــر ديــوان 
ــى  ــوف عل ــدف الوق ــوزارة؛ به ــات بال ــم المعلوم ــدة نظ ــل وح ــص عم ــا يخ ــة فيم الرقاب

ــوزارة. ــي ال ــن ف ــع المعنيي ــا م ــبل معالجته ــدة، وس ــل الوح ــه عم ــي تواج ــاكل الت المش

االجتماعيــة جلســة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  بتاريــخ 2016/02/14م عقــدت   -87
اســتماع اســتكملت اللجنــة مناقشــة قضيــة االحتياجــات الوظيفيــة بحضــور وزارة التربيــة 
والتعليــم العالــي وديــوان الموظفيــن العــام حــول نقــص الــكادر البشــري فــي الــوزارة، 

ــات الازمــة. وأصــدرت عــددًا مــن التوصي

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 88- بتاريــخ 2016/02/15م عقــدت لجن
اســتماع لرئيــس بلديــة خــان يونــس بخصــوص موضــوع التعويضــات ألصحــاب البيــوت 

واألراضــي التــي يتــم االنتفــاع بهــا عنــد افتتــاح شــوارع أو مشــاريع خاصــة بالبلديــة.

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي 89- بتاريــخ 2016/02/16م عقــدت لجن
اســتماع لرئيــس مجلــس القضــاء العســكري بخصــوص اإلجــراءات المتخــذة بحــق أحــد 
القضــاة، وأيضــًا مناقشــة قضيــة تعينــات أربعــة معاونيــن نيابــة بالقضــاء العســكري دون 

اتبــاع اإلجــراءات القانونيــة.

90- بتاريــخ 2016/02/18م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايا االجتماعية جلســة اســتماع 
لــإلدارة العامــة لتنميــة القــوى البشــرية بــوزارة الصحــة؛ لمناقشــة ســبل تفعيــل قانــون 
نقــل اأِلعضــاء البشــرية وزراعتهــا، وتفســير بعــض مــواد القانــون مــن أجــل صياغتهــا 

فــي اللوائــح التنفيذيــة.

91- بتاريــخ 2016/03/09م عقــدت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة 
ــي  ــته ف ــم(؛ لمناقش ــو نعي ــق أب ــيد )توفي ــي الس ــن الداخل ــوى األم ــام ق ــر ع ــتماع لمدي اس

ــان. ــوق اإلنس ــا حق ــض قضاي ــة، وبع ــا األمني رؤيته

92- بتاريــخ 2016/03/16م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة واللجنــة 
القانونيــة جلســة اســتماع بحضــور النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي للمعنييــن 
فيمــا يتعلــق بأســعار األدويــة والتســعيرة الدوائيــة، وناقشــت المرجعيــات القانونيــة بمــا 
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فيهــا قانــون مزاولــة مهنــة الصيدلــة، وقانــون حمايــة المســتهلك، والقــرارات واألنظمــة 
الصــادرة عــن مجلــس الــوزارة؛ بهــدف الخــروج بتوصيــة تحافــظ علــى المصلحــة العامــة.

االجتماعيــة جلســة  والقضايــا  التربيــة  لجنــة  بتاريــخ 2016/03/16م عقــدت   -93
اســتماع لمديــر التربيــة والتعليــم )غــرب غــزة( ممثلــة ب أ. فتحــي رضــوان حــول 
المشــاكل التــي تواجهــا المســيرة التعليميــة، خاصــة قضيــة نقــص المعلميــن، ونصــاب 
ــين،  ــض المدرس ــي لبع ــد المكان ــية، والبع ــكيات المدرس ــبوعي، والتش ــص األس الحص
وقدمــوا مجموعــة مــن األفــكار والمشــاريع التعليميــة العمليــة، وعبــر أعضــاء اللجنــة عــن 
ــوزارة فــي ســبيل تحســين قــدرات الطلبــة. دعمهــم للبرامــج التــي تقــوم بتنفيذهــا ال

94- بتاريــخ 2016/03/21م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم والمحلــي جلســة 
اســتماع مــع العديــد مــن األطــراف المعنيــة إلــى جانــب الدائــرة القانونيــة فــي المجلــس 
للمبانــي  وتحديدهــا  التنظيميــة  الشــروط  تنظيــم  لمناقشــة موضــوع  التشــريعي؛ 

ــن. ــات الاجئي ــن مخيم ــة ضم ــاءات الواقع واإلنش

95- بتاريــخ 2016/04/04م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة واللجنــة 
القانونيــة، وبحضــور النائــب األول، جلســة اســتماع لنقابــة الصيادلــة ممثلــة ب د. خليــل 
أبــو ليلــة فــي إطــار متابعتهــا للتقريــر المعــد منهمــا حــول التســعيرة الدوائيــة؛ بهــدف 
االســتماع إلــى ماحظــات النقابــة علــى التقريــر، والخــروج بقــرار واضــح يضمــن معالجــة 
ــب  ــن وصاح ــة المواط ــن مصلح ــوازن بي ــة، وي ــعيرة الدوائي ــة بالتس ــكاليات المتعلق اإلش

ــة. الصيدلي

96- بتاريــخ 2016/04/18م عقــدت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان باالشــتراك 
ــإدارة برنامــج تنميــة قــدرات  مــع لجنــة التربيــة جلســة اســتماع مــع اللجنــة المكلفــة ب

الخريجيــن للعــام 2016م، والتــي ســيتم بموجبهــا توظيــف 2500عقــد.

ــتراك  ــة باالش ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــدت لجن ــخ 2016/04/18م عق 97- بتاري
مــع لجنــة الرقابــة جلســة اســتماع للجنــة المكلفــة بمشــروع تنميــة قــدرات الخريجيــن 
وتشــغيلهم؛ بهــدف االطــاع علــى ســير عمــل اللجنــة، والتحقــق مــن ســامة اإلجــراءات 
ــذه  ــروع وتنفي ــذا المش ــاح ه ــبيل إنج ــي س ــة ف ــة المكلف ــا اللجن ــي اتخذته ــات الت واآللي

حســب األصــول والقانــون.

98- بتاريــخ 2016/04/20م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة باالشــتراك مع 
اللجنــة القانونيــة، وبحضــور النائــب األول، جلســة اســتماع لوكيــل وزارة الصحــة ونائــب 
أميــن عــام مجلــس الــوزارة حــول التســعيرة الدوائيــة؛ بهــدف االســتماع إلــى ماحظاتهــم 
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علــى التقريــر، والخــروج بقــرار واضــح يضمــن معالجــة اإلشــكاليات المتعلقــة بالتســعيرة 
المجلــس  برئاســة  لجنــة مشــتركة  الحضــور علــى تشــكيل  اتفــق  وقــد  الدوائيــة، 
التشــريعي وعضويــة مجلــس الــوزارة، ووزارة الصحــة، ونقابــة الصيادلــة؛ لوضــع نظــام 
واضــح لتحديــد أســعار األدويــة بمــا يخــدم مصلحــة الجميــع )الموطــن والصيدليــة( حســب 

األصــول والقانــون.

99- بتاريــخ 2016/04/26م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم والمحلــي جلســة 
اســتماع لوكيــل وزارة الحكــم المحلــي؛ لمناقشــة موضــوع الماعــب المعشــبة المنتشــرة 
فــي محافظــات قطــاع غــزة، وكذلــك تنظيــم الشــروط التنظيميــة وتحديدهــا للمبانــي 

واالنشــاءات الواقعــة ضمــن مخيمــات الاجئيــن.

100- بتاريــخ 2016/04/27م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
حــول وقــف برنامــج االمتيــاز لعــدد مــن األطبــاء خريجــي الجامعــات المصريــة، وتواصلــت مــع 

المعنييــن لحــل اإلشــكالية.

101- بتاريــخ 2016/05/02م عقــدت اللجنــة القانونيــة جلســة اســتماع للدكتــور. 
ــكري. ــاء العس ــة القض ــس هيئ ــلمان رئي ــر س ناص

ــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة  102- بتاريــخ 2016/05/02م عقــدت اللجن
النقــل والموصــات.

103- بتاريخ 2016/05/02م عقدت اللجنة االقتصادية جلسة استماع لوكيل وزارة المالية.

104- بتاريــخ 2016/05/03م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم والمحلــي جلســة 
اســتماع لمديــر عــام قــوى األمــن الداخلــي، ومديــر عــام الشــرطة؛ الســتعراض مــا تــمَّ 
تنفيــذه فــي الربــع األول مــن وزارة الداخليــة للعــام 2016م، والعديــد مــن الموضوعــات 

المتعلقــة باألوضــاع األمنيــة لقطــاع غــزة.
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105- بتاريــخ 2016/05/09م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لمديــر عــام الدفــاع المدنــي، ووكيــل وزارة الحكــم المحلــي، حــول االحتياجــات 
ــزات  ــي التجهي ــديد ف ــص الش ــص النق ــي، وباألخ ــاع المدن ــاز الدف ــل جه ــة لعم الضروري

لموســم االصطيــاف الحالــي، وأيضــًا تــمَّ مناقشــة احتياجــات الجهــاز.

106- بتاريــخ 2016/05/15م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن الحكــم والمحلــي جلســة 
اســتماع لرئيــس بلديــة غــزة بخصــوص انهيــار أحــد أحــواض الصــرف الصحــي وتضــرر 

العديــد مــن ســكان المنطقــة.

ــل وزارة  ــتماع لوكي ــة اس ــة جلس ــة االقتصادي ــدت اللجن ــخ 2016/05/16م عق 107- بتاري
ــي. االقتصــاد الوطن

108- بتاريــخ 2016/05/16م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لمديــر عــام جهــاز األمــن الداخلــي، وتــم وضــع اللجنــة فــي صــورة الوضــع األمني 
العــام، ووضعهــا فــي صــورة األحــداث األخيــرة مــن محاولــة بعــض األطــراف إعــادة إحــداث 

فلتــان أمنــي فــي قطــاع غــزة.

ــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة  ــة الرقاب 109- بتاريــخ 2016/05/29م عقــدت لجن
ــاز، وذلــك حــول  ــة المســتهلك بــوزارة االقتصــاد د. عمــاد الب اســتماع لمديــر عــام حماي

بعــض القضايــا االقتصاديــة، ومعبــر كــرم أبــو ســالم.

ــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة  ــة الرقاب 110- بتاريــخ 2016/05/29م عقــدت لجن
اســتماع للوكيــل المســاعد لــوزارة الماليــة أ. عونــي الباشــا، وذلــك حــول بعــض القضايــا 

االقتصاديــة ومعبــر كــرم أبــو ســالم.

111- بتاريــخ 2016/05/30م عقــدت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة 
ــا  اســتماع لوكيــل وزارة االقتصــاد الوطنــي م. حاتــم عويضــة، وذلــك حــول بعــض القضاي

ــالم. ــو س ــرم أب ــر ك ــة، ومعب االقتصادي

ــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة  ــة الرقاب 112- بتاريــخ 2016/05/30م عقــدت لجن
اســتماع لرئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة أ. إســماعيل محفــوظ، وذلــك حــول 

بعــض القضايــا االقتصاديــة، ومعبــر كــرم أبــو ســالم.

113- بتاريــخ 2016/05/30م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
األوقاف.

114- بتاريــخ 2016/06/06م عقــدت لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة 
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اســتماع لوكيــل وزارة الشــباب والرياضــة، وذلــك حــول بعــض القضايــا التــي تخــص الــوزارة؛ 
مثــل األنديــة الرياضيــة، والمراكــز الشــبابية.

ــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة  ــة الرقاب 115- بتاريــخ 2016/06/12م عقــدت لجن
اســتماع لوكيــل وزارة الزراعــة، وذلــك حــول بعــض القضايــا التــي تخــص الــوزارة؛ مثــل 

ارتفــاع أســعار الدواجــن مــع بدايــة شــهر رمضــان المبــارك.

116- بتاريــخ 2016/06/15م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
ــز. ــورات المرك ــر تط ــة آخ ــي؛ لمناقش ــازي الطب ــز حج ــر مرك ــتماع لمدي اس

117- بتاريــخ 2016/06/28م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
ــة. ــوزارة الصح ــوارئ ب ــعاف والط ــة لإلس ــإلدارة العام ــتماع ل اس

118- بتاريــخ 2016/07/02م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لمديــر دائــرة المعاقيــن فــي وزارة الشــؤون االجتماعيــة؛ لمناقشــة المقترحــات 

ــن. ــون المعاقي ــى قان ــا عل ــي ســيتم إدخاله الت

119- بتاريــخ 2016/7/02م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية جلســة اســتماع 
لــكل مــن وكيــل وزارة التربيــة والتعليــم، والوكيــل المســاعد للتعليــم العالــي، ورئيــس 

جامعــة األقصــى باإلنابــة؛ لاطــاع علــى آخــر مســتجدات التعليــم، وجامعــة األقصــى.

120- بتاريــخ 2016/07/20م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لنائــب 
ــزة. ــي غ ــة ف ــلطة الطاق ــس س رئي

121- بتاريــخ 2016/07/25م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع لوكيــل 
وزارة الصحــة، لاطــاع علــى آخــر مســتجدات وزارة الصحــة، ومناقشــة العديــد مــن القضايــا العالقــة.
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122- بتاريــخ 2016/07/26م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع للهيئــة المســتقلة لحقــوق المواطــن تنــاول االســتماع للعديــد مــن المواضيــع، 

أبرزهــا االحتجــاز علــى ذمــة الشــرطة العســكرية بخصــوص المواطنيــن المدنييــن.

123- بتاريــخ 2016/07/27م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
ــاول موضــوع االنتخابــات البلديــة الــى جانــب  اســتماع لوكيــل وزارة الحكــم المحلــي تن

بعــض شــكاوى المواطنيــن علــى بعــض البلديــات.

124- بتاريــخ 2016/08/08م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
ــور. ــاء األم ــزي ألولي ــس المرك ــتماع للمجل اس

125- بتاريــخ 2016/08/14م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع للســيد د. محمــد عــوض حــول تطــورات جامعــة األقصــى فــي ظــل القــرارات 
األخيــرة التــي اتخذتهــا الــوزارة فــي رام اهلل، ومنهــا عــدم االعتــراف بالجامعة، وبشــهادات 

ــة، وبموظفــي الجامعــة. الطلب

126- بتاريــخ 2016/08/15م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
ــل والموصات. النق

127- بتاريــخ 2016/08/16م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم والمحلــي جلســة 
ــع  ــاف م ــول الخ ــرطة، ح ــام الش ــر ع ــي، ومدي ــن الداخل ــوى االم ــام ق ــر ع ــتماع لمدي اس

جهــاز مكافحــة المخــدرات.

128- بتاريــخ 2016/08/17م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لجمعيــة الســام للمعاقيــن.

129- بتاريــخ 2016/08/24م عقــدت االقتصاديــة جلســة اســتماع لرئيــس ســلطة 
ــي. األراض

130- بتاريــخ 2016/9/5م عقــدت لجنــة الداخليــة األمــن والحكــم المحلــي جلســة 
ــي  ــة ف ــاع األمني ــورة األوض ــاول ص ــي تن ــن الداخل ــاز األم ــام جه ــر ع ــع مدي ــتماع م اس

ــزة. ــاع غ ــات قط محافظ

131- بتاريــخ 2016/09/21م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع مــع عضويــن مــن مجلــس إدارة جامعــة األقصــى لســماع المقترحــات والحلــول 

التــي تــم االتفــاق عليهــا.

132- بتاريــخ 2016/09/26م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
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اســتماع للمفوضيــة العليــا للهيئــة المســتقلة لحقــوق اإلنســان تنــاول وضــع الحريــات فــي 
غــزة، والتطــور الحاصــل فــي األجهــزة األمنيــة، وأيضــًا األوضــاع داخــل الســجون.

133- بتاريــخ 2016/09/28م عقــدت اللجنــة البرلمانيــة الخاصــة جلســة اســتماع مــع 
رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة الســيد إســماعيل محفــوظ؛ لمناقشــة موضــوع 

أرض القطعــة رقــم )88(.

134- بتاريــخ 2016/10/05م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لرئيــس أكاديميــة اإلدارة والسياســة للدراســات العليــا حــول واقــع األكاديميــة، 

ــا. ــي تواجهه ــكات الت ــا، والمش ــرف عليه ــا، وتش ــي تمنحه ــات الت ــج والتخصص والبرام

135- بتاريــخ 2016/10/16م عقــدت اللجنــة البرلمانيــة الخاصــة جلســة اســتماع 
للمهنــدس زيــاد الظاظــا؛ لمناقشــته فــي قضيــة األرض رقــم )88(.

136- بتاريــخ 2016/10/17م عقــدت لجنتــا الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان، ولجنــة 
التربيــة، جلســة اســتماع لوكيــل وزارة اإلســكان واألشــغال العامــة؛ لمناقشــة المشــروع 

التركــي لإلســكان.

137- بتاريــخ 2016/10/17م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية جلســة اســتماع 
لوكيــل وزارة اإلســكان حــول واقــع المشــاريع اإلســكانية، والفئــات المســتهدفة مــن هــذه 

المشــاريع، والمعاييــر التــي تعتمدهــا الــوزارة لمنــح المواطنيــن الشــقق الســكنية.

ــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة  ــة الرقاب 138- بتاريــخ 2016/10/18م عقــدت لجن
اســتماع للــواء توفيــق أبــو نعيــم واللــواء تيســير البطــش؛ لمناقشــتهم فــي عديــد مــن 
القضايــا التــي تهــم الشــأن العــام، وعلــى رأســها قضيــة توظيــف )500( جنــدي لــوزارة 

الداخليــة.

139- بتاريــخ 2016/10/18م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع للجنــة الوطنيــة لمكافحــة المخــدرات.

ــتماع  ــة اس ــة جلس ــة الخاص ــة البرلماني ــدت اللجن ــخ 2016/10/19م عقـــــ 140- بتاري
نائــب رئيــس ســلطة األراضــــــي أ. حســن أبــو ريالــة؛ لمناقشــته فــي قضيــة األرض رقــم 

.)88(

141- بتاريــخ 2016/10/20م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لنقابــة المحاســبين والشــرطة العســكرية بخصــوص شــكوى حــول خــاف علــى نفــق 

حــدودي مــن قبــل عائلــة أبــو جــزر.
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142- بتاريــخ 2016/10/24م عقــدت اللجنــة البرلمانيــة الخاصــة جلســة اســتماع لــكل 
مــن أ. إســماعيل محفــوظ و م. إبراهيــم رضــوان و أ. حســن أبــو ريالــة؛ لمناقشــتهم فــي 

قضيــة األرض رقــم )88(.

ــة بمشــاركة  ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي 143- بتاريــخ 2016/10/26م عقــدت لجن
اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة د. حســن 

الصيفــي؛ لمناقشــة العديــد مــن األمــور التــي تخــص الــوزارة.

144- بتاريــخ 2016/10/27م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لوكيــل مســاعد وزارة التعليــم العالــي د. أيمــن اليــازوري حــول واقــع مؤسســات 

التعليــم العالــي فــي القطــاع.

145- بتاريــخ 2016/10/30م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع للســيد أ. موســى معمــر مديــر عــام الماليــة فــي وزارة الوقــاف والشــؤون الدينيــة 

حــول قــرار تدويــره.

146- بتاريــخ 2016/10/30م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعية جلســة اســتماع 
للســيد أ. زكريــا الهــور مديــر عــام فــي وزارة التربيــة والتعليــم حــول قــرار تدويــره.

147- بتاريــخ 2016/11/01م عقــدت للجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
الزراعــة؛ لمناقشــة بعــض األمــور التــي تخــص عمــل الــوزارة.

148- بتاريــخ 2016/11/03م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع للجنــة التدويــر الحكوميــة بنــاء علــى تظلــم مــن وقــع عليــه التدويــر فــي 

الــوزارات.
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ــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة  ــة الرقاب 149- بتاريــخ 2016/11/06م عقــدت لجن
اســتماع ألحــد المســئولين؛ لمناقشــة آليــة توزيــع الشــقق الســكنية فــي مدينــة حمــد.

150- بتاريــخ 2016/11/09م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع للشــرطة العســكرية؛ لمناقشــة بعــض الشــكاوى علــى الجهــاز.

151- بتاريــخ 2016/11/13م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لجهــاز المخابــرات العامــة تنــاول البحــث فــي بعــض القضايــا التــي تخــص عمــل 

الجهــاز.

152- بتاريــخ 2016/11/14م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لوكيــل وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي ومديــر عــام الشــرطة، ومــدراء اإلدارات 
ــرطية  ــزة الش ــل األجه ــص عم ــي تخ ــا الت ــن القضاي ــد م ــاول العدي ــرطة، تن ــة للش العام

ومعيقــات عملهــا.

153- بتاريــخ 2016/11/14م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لهيئــة التوجيــه السياســي والمعنــوي بخصــوص ســن قانــون اإلفــراج المشــروط 

للمســاجين.

154- بتاريــخ 2016/11/16م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
ــرة.  ــج والعم ــركات الح ــاب ش ــتماع ألصح اس

155- بتاريــخ 2016/11/20م عقــدت اللجنــة القانونيــة جلســة اســتماع لــكل مــن 
الســيد / يوســف الكيالــي وكيــل وزارة الماليــة، باإلضافــة للســيد/ أســامة ســعد رئيــس 

ــة. ــة اإلداري اللجن

156- بتاريــخ 2016/11/21م عقــدت لجنــة الموازنــة العامــة جلســة اســتماع لرئيــس 
ديــوان الرقابــة اإلداريــة والماليــة الســيد/ إســماعيل محفــوظ تنــاول القضايــا الرقابيــة.

157- بتاريــخ 2016/11/21م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة اســتماع 
ــطيني  ــباب الفلس ــع الش ــول واق ــم ح ــتماع منه ــة؛ لاس ــباب والرياض ــن وزارة الش ــد م لوف

والهمــوم التــي تهــدد مســتقبل الشــباب.

158- بتاريــخ 2016/11/21م عقــدت لجنــة الموازنــة العامــة جلســة اســتماع لرئيــس 
مجلــس إدارة هيئــة الــزكاة الدكتــور عــاء الرفاتــي تنــاول مناقشــة تقريرهــم الســنوي، 

باإلضافــة لمناقشــة أهــم المعيقــات التــي تحــول دون تطويــر عمــل الهيئــة.
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159- بتاريــخ 2016/11/23م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع للنيابــة العســكرية حــول قضيــة أحــد المحتجزيــن لــدى الشــرطة العســكرية.

160- بتاريــخ 2016/11/29م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لعــدد مــن األكاديمييــن بجامعــة األقصــى حــول األزمــة التــي تمــر بهــا الجامعــة، 

ــوزارة فــي رام اهلل. ــا ال ــي اتخذته ــرة الت وواقــع الجامعــة فــي ظــل القــرارات األخي

161- بتاريــخ 2016/11/30م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لوكيــل وزارة التربيــة والتعليــم؛ لمناقشــة آخــر المســتجدات والمناهــج وتقريــر 

ــة. الرقاب

162- بتاريــخ 2016/12/01م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لوكيــل وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة د. حســن الصيفــي، وعــدد مــن أصحــاب 
شــركات الحــج والعمــرة، حــول ظــروف شــركات الحــج والعمــرة فــي ظــل اســتمرار الحصار 

المفــروض علــى قطــاع غــزة، وفــوات موســم العمــرة.

163- بتاريــخ 2016/12/08م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل 
الماليــة، باإلضافــة لوكيــل وزارة االقتصــاد، وشــخصيات مــن وزارة الزراعــة حــول األنفاق.

164- بتاريــخ 2016/12/13م عقــدت اللجنــة االقتصاديــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
ــن  ــن م ــكوى المزارعي ــول ش ــا ح ــت الهي ــة بي ــس بلدي ــة لرئي ــي، باإلضاف ــم المحل الحك

الضريبــة المفروضــة مــن قبــل البلديــة.

165- بتاريــخ 2016/12/15م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لرئيــس هيئــة القضــاء العســكري؛ لمناقشــة بعــض الشــكاوى الــواردة للجنــة.
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166- بتاريــخ 2016/12/21م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لرئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة اإلســامية أ. د نصــر الديــن المزينــي، ورئيــس 
الجامعــة أ. د عــادل عــوض اهلل، ورئيــس كليــة العلــوم التطبيقيــة والمهنيــة أ. د رفعــت 
رســتم؛ بهــدف إطــاع اللجنــة علــى واقــع المؤسســات التعليميــة فــي فلســطين، وســبل 

االرتقــاء بالمســتوى األكاديمــي والمهنــي للطلبــة.

لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة خــال جلســة اســتماع لرئيــس مجلــس أمنــاء الجامعــة 
اإلســامية

ــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة  ــة الرقاب 167- بتاريــخ 2016/12/21م عقــدت لجن
اســتماع للســيد/ إســماعيل محفــوظ رئيــس ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة.

168- بتاريــخ 2017/01/03م عقــدت لجنــة الداخليــة واإلمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لمســئول الطائفــة الاتينيــة؛ لبحــث قضيــة إعفــاء البطاركــة األجانــب القادميــن الــى 

ــوم. ــن الرس ــيحية م ــاد المس ــال باألعي ــزة لاحتف غ

169- بتاريــخ 2017/01/11م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لربطــة المحاربيــن القدامــى؛ لبحــث قضيــة األرض التــي بحــوزة الرابطــة.

170- بتاريــخ 2017/01/11م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لرئيــس ســلطة األراضــي؛ لبحــث العديــد مــن القضايــا، والتــي مــن أهمهــا قضية 

ســكان المدرســة األمريكيــة، وقضيــة قانــون األرضــي.

171- بتاريــخ 2017/01/16م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لجهــاز الشــرطة العســكرية؛ لمناقشــة شــكوى ضــد الجهــاز.

172- بتاريــخ 2017/01/25م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
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اســتماع بخصــوص قضيــة بوليتكنــك فلســطين.

173- بتاريــخ 2017/01/29م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لرؤســاء اللجــان الشــعبية فــي المخيمــات؛ لمناقشــة العديــد مــن الموضوعــات 

التــي تهــم واقــع الاجئيــن.

ــة  ــي جلس ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2017/01/30م عق 174- بتاري
اســتماع لقائــد األمــن الوطنــي، ومديــر هيئــة األنفــاق والحــدود؛ لبحــث معيقــات العمــل فــي 

الهيئــة وآليــة عمــل األنفــاق الحدوديــة.

ــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة  ــة الرقاب 175- بتاريــخ 2017/02/01م عقــدت لجن
اســتماع للســيد د. كامــل ماضــي رئيــس مجلــس إدارة صنــدوق االســتثمار.

176- بتاريــخ 2017/03/06م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لوكيــل وزارة التربيــة والتعليــم حــول واقــع المســيرة التعليميــة فــي ظــل 
ــراءات  ــر واإلج ــة المعايي ــري، وماهي ــكادر البش ــن ال ــية م ــة المدرس ــات التعليمي االحتياج

المتبعــة لمــلء  هــذه االحتياجــات.

177- بتاريــخ 2017/03/13م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
ــح،  ــة رف ــس بلدي ــكان، ولرئي ــل وزارة اإلس ــي ووكي ــم المحل ــل وزارة الحك ــتماع لوكي اس

بخصــوص إشــكالية المشــردين مــن عمــارة صــاح أبــو طــه )رفــح(.

178- بتاريــخ 2017/04/03م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لرئيــس هيئــة القضــاء العســكري بخصــوص تقديــم ورقــة لتعديــل القانــون؛ 

بحيــث يتســاوى القاضــي العســكري مــع القاضــي المدنــي.

صورة لجنة الداخلية تعقد جلسة استماع مع القضاء العسكري
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179- بتاريــخ 2017/04/04م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
ــن  ــوات األم ــل ق ــورة عم ــي ص ــة ف ــع اللجن ــي لوض ــن الوطن ــوات األم ــد ق ــتماع لقائ اس
الوطنــي فــي المناطــق الحدوديــة، وباألخــص المنطقــة الحدوديــة مــع جمهوريــة مصــر 

العربيــة.

180- بتاريــخ 2017/04/05م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لرئيــس قطــاع التعليــم والثقافــة فــي اللجنــة اإلداريــة الحكوميــة حــول التعليــم 

ــة. ــات التعليمي والمؤسس

181- بتاريــخ 2017/04/10م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
ــه  ــة حــول رؤيت ــة الحكومي ــة اإلداري ــة فــي اللجن اســتماع لرئيــس قطــاع الصحــة والبيئ
لتصفيــر المشــكات الموجــودة فــي الــوزارة فــي ظــل التحديــات واألعبــاء التــي تواجــه 

ــاع. ــي فــي القط ــاع الصح القط

182- بتاريــخ 2017/04/18م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لرئيــس بلديــة غــزة م. نــزار حجــازي، ورئيــس قطــاع الصحــة والبيئــة م. رفيــق 
ــل  ــي مدخ ــة أراض ــة قضي ــن؛ لمناقش ــير محيس ــي تيس ــاب األراض ــل أصح ــي، وممث مك

حــرم المينــاء وقضيــة ضريبــة المنــازل واألمــاك التــي تفرضهــا بلديــة غــزة.

183- بتاريــخ 2017/05/10م عقــدت لجنــة الرقابــة العامة وحقوق اإلنســان باالشــتراك 
ــة جلســة اســتماع للســيد/ إســماعيل محفــوظ مســئول القطــاع  ــة االقتصادي مــع اللجن
ــات  ــول السياس ــه ح ــتماع من ــك لاس ــة، وذل ــة الحكومي ــة اإلداري ــي اللجن ــادي ف االقتص

المتبعــة فــي وزارة الزراعــة.

184- بتاريــخ 2017/05/17م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم جلســة اســتماع 
لمديــر جهــاز الشــرطة العســكرية، ومديــر وحــدة جرائــم األمــوال فــي وزارة الداخليــة.

185- بتاريــخ 2017/05/24م عقــدت لجنــة الموازنــة العامــة جلســة اســتماع للســيد/ 
عبــد الســام صيــام، والســيد/ رامــي الغمــري؛ لاســتماع منهــم حــول مــا جــاء فــي الخطة 

المقدمــة مــن اللجنــة اإلداريــة الحكوميــة.

186- بتاريــخ 2017/05/24م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لرئيــس بلديــة خــان يونــس حــول أرض المنــدوب »المواصــي«.

ــة العامــة وحقــوق اإلنســان جلســة  ــة الرقاب 187- بتاريــخ 2017/07/31م عقــدت لجن
ــل  ــول عم ــته ح ــوزراء؛ لمناقش ــس ال ــام مجل ــن ع ــعد أمي ــامة س ــار أس ــتماع للمستش اس

ــوزراء. ــة العامــة لمجلــس ال األمان
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188- بتاريــخ 2017/08/03م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
ــن،  ــه الصيادي ــي تواج ــكات الت ــل المش ــار تذلي ــي إط ــن ف ــن الصيادي ــدد م ــتماع لع اس
وتنظيــم مهنــة الصيــد وفقــًا لضوابــط منصــوٍص عليهــا فــي األنظمــة والقوانيــن التــي 

ــة. ــذه المهن ــم ه تنظ

صورة لجنة الرقابة العامة وحقوق اإلنسان خال جلسة استماع للمستشار أسامة سعد أمين 
عام مجلس الوزراء لمناقشته حول عمل األمانة العامة لمجلس الوزراء

189- بتاريــخ 2017/08/14م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
لمواجهــة  اللجنــة  اســتعدادات  حــول  الحكوميــة  اإلداريــة  اللجنــة  لرئيــس  اســتماع 
اإلجــراءات العقابيــة التــي تهــدد بهــا الســلطة فــي رام هلل ضــد قطــاع غــزة، ومنهــا إحالــة 

ــر. ــد المبك ــى التقاع ــن إل الموظفي

190- بتاريــخ 2017/08/14م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة ممثلــة 
بالنائــب د. خميــس النجــار جلســة اســتماع لنقيــب الممرضيــن حــول مشــكلة التوظيــف 
للتخصصــات الطبيــة، وامتحــان مزاولــة المهنــة، وإجــراءات توظيفهــم فــي ديــوان 

ــام. ــن الع الموظفي

191- بتاريــخ 2017/08/15م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لرئيــس قطــاع الحكــم المحلــي م. رفيــق مكــي، ورئيــس بلديــة غــزة؛ لمناقشــة 

مشــروع شــارع رقــم 3.

المحلــي  الحكــم  واألمــن  الداخليــة  لجنــة  عقــدت  2017/08/22م  بتاريــخ   -192
جلســة اســتماع لرئيــس قطــاع الحكــم المحلــي م. رفيــق مكــي، ورئيــس بلديــة غــزة، 

والمتضرريــن مــن فتــح شــارع رقــم 3.

193- بتاريــخ 2017/08/08م عقــدت للجنــة القانونيــة جلســة اســتماع لرئيــس ســلطة 
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األراضــي أ. كامــل أبــو ماضــي و أ. موســى الســماك وكيــل وزارة العمــل؛ لمناقشــة شــكوى 
جمعيــة العــودة.

194- بتاريــخ 2017/10/12م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن الحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لوكيــل وزارة الحكــم المحلــي، ورئيــس بلديــة غــزة؛ لبحــث شــكوى شــارع 

ــتاء. ــم الش ــتقبال موس ــة الس ــتعداد البلدي ــك اس ــس، وكذل تون

195- بتاريــخ 2017/11/5م عقــدت لجنــة الرقابــة وحقــوق اإلنســان والحريــات العامــة 
ــتماع لــألخ إســماعيل محفــوظ، واألخ يوســف  ــة اس ــة القانونيــة جلس ــاركة اللجن بمش

ــي، واألخ أبــو عــزام زايــد. الكيال

ــة  ــي جلس ــم المحل ــن الحك ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2017/12/4م عق 196- بتاري
اســتماع لمديــر قــوى األمــن الداخلــي، ومديــر عــام األمــن الداخلــي، ومديــر عــام الشــرطة 
الفلســطينية؛ لمناقشــة الوضــع األمنــي العــام فــي ظــل المتغيــرات الجديــدة فــي القطاع.

197- بتاريــخ 2017/12/11م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن الحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لرؤســاء البلديــات؛ لمناقشــة اســتعداد البلديــات الســتقبال موســم الشــتاء.

198- بتاريــخ 2017/12/17م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لعــدد مــن رؤســاء المؤسســات التعليميــة وممثليهــا فــي قطــاع غــزة، والحاصلــة 

ــرة االنقســام. ــم خــال فت ــة والتعلي ــى تراخيــص مــن وزارة التربي عل

199- بتاريــخ 2018/12/03م عقــدت اللجنــة القانونيــة جلســة اســتماع لوكيــل وزارة 
العــدل/ محمــد النحــال لمناقشــة آخــر المســتجدات، وأنشــطة وزارة العــدل.

200- بتاريــخ 2018/01/17م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة جلســة 
اســتماع لوكيــل وزارة التربيــة والتعليــم الدكتــور/ زيــاد ثابــت؛ لمناقشــة آخــر التطــورات 

ــة والتعليــم فــي ظــل المصالحــة. فــي وزارة التربي

201- بتاريــخ 2018/01/25م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي جلســة 
اســتماع لمديــر المعمــل الجنائــي الســيد/ ســامح الســلطان؛ لمناقشــة آخــر التطــورات، 

واالطــاع علــى ســير عمــل المعمــل الجنائــي.

ــي جلســة  ــة واألمــن والحكــم المحل ــة الداخلي ــخ 2018/02/6م عقــدت لجن 202- بتاري
ــى  ــاع عل ــم؛ لاط ــو نعي ــق أب ــيد/ توفي ــاع الس ــي القط ــن ف ــوى األم ــر ق ــتماع لمدي اس

ــي العــام فــي قطــاع غــزة. الوضــع األمن
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ت- ورش العمل:
2014/3/7م  الفتــرة  48 ورشــة عمــل خــال  عقــدت لجــان المجلــس المختلفــة 
عليهــا  المعروضــة  المختلفــة  القوانيــن  مشــاريع  حــول  2018/3/7م  تاريــخ  حتــى 
ــرض  ــك بغ ــن، وذل ــراء والمعنيي ــاص والخب ــور ذوي االختص ــة بحض ــراءات المختلف بالق
أخــذ الماحظــات، وإدخــال التعديــات، وكذلــك ورش عمــل حــول قضايــا عامــة تخــصُّ 
المواطنيــن؛ مثــل اســتعدادات البلديــات الســتقبال فصــل الصيــف وموســم االصطيــاف، 

ــا:  ــت أبرزه ــة، وكان ــات البلدي ــال الخدم ــي مج ــتقبلية ف ــة المس ــط التنمي وخط
ــس اإلدارة  ــع مجل ــل م ــة عم ــة ورش ــة القانوني ــدت اللجن ــخ 2014/03/03م عق 1- بتاري
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــل الغرف ــة لعم ــي القانوني ــن النواح ــة كل م ــة لمناقش ــة التجاري الغرف
مطالــب مجلــس اإلدارة مــن الحكومــة والمجلــس بشــأن األنظمــة واللوائــح التــي تنظــم 

ــة.  ــات القادم ــداد لانتخاب ــة، واإلع ــة التجاري ــل الغرف عم

2- بتاريــخ 2014/03/23م عقــدت اللجنــة القانونيــة ولجنــة التربيــة ورشــة عمــل 
مصغــرة؛ لمناقشــة ماحظــات وزارة الصحــة علــى قانــون تنظيــم المهــن الصحيــة. 

3- بتاريــخ 2015/2/17م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي ورشــة عمــل 
حــول واقــع الميــاه فــي قطــاع غــزة.

4- بتاريــخ 2015/3/24م عقــدت لجنــة القــدس واألقصــى ورشــة تحــت عنــوان »وســائل 
صمــود أهالــي القــدس والمقدســات اإلســامية والمســيحية«.

ــل  ــة عم ــة ورش ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــدت لجن ــخ 2015/04/01م عق 5- بتاري
ــزكاة. ــة ال حــول هيئ

6- بتاريــخ 2015/04/07م عقــدت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل حــول ماحظــات 
قانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة.

ــة الرقابــة ورشــة عمــل لتــدارس تقريــر يرصــد  7- بتاريــخ 2015/05/21م عقــدت لجن
معانــاة قطــاع غــزة فــي ظــل موازنــة الســلطة للعــام 2014م، تــم دعــوة مــا يقــارب مــن 

)40( مختصــًا لهــا.

8- بتاريــخ 2015/06/03م عقــدت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل حول قانــون المنازعات 
اإلدارية.

9- بتاريــخ 2015/06/03م عقــدت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل بــوزارة الداخليــة حــول 
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تنفيــذ أحــكام اإلعــدام فــي الوقــت الراهــن.

ــة ورشــة عمــل  ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــخ 2015/06/15م عقــدت لجن 10- بتاري
ــة  ــاه(؛ لمناقش ــة المي ــة، مصلح ــاد، الزارع ــة، االقتص ــوزارات )الصح ــوادر ال ــن ك ــدد م لع

ــه.  ــة من ــبِل الوقاي ــبابهِ وس ــرطان أس ــرض الس ــي م ــرة تفش ظاه

11- بتاريــخ 2015/06/16م عقــدت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل حــول جرائــم االعتداء 
علــى شــبكة الكهرباء.

ــة  ــي ورش ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2015/08/05م عق 12- بتاري
ــتهاكًا(. ــًا واس ــاع إنتاج ــي القط ــاه ف ــع المي ــول )واق ــاه ح ــلطة المي ــع س ــل م عم

ــة  ــي ورش ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2015/09/01م عق 13- بتاري
ــزة(. ــاع غ ــوب قط ــة جن ــراض الزراعي ــة لألغ ــاه التجاري ــار المي ــوان )آب ــل بعن عم

ــة ورشــة عمــل  ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــخ 2015/10/21م عقــدت لجن 14- بتاري
بمشــاركة مديريــات التربيــة والتعليــم الســتة حــول مطالــب المدرســين بتخفيــض عــدد 

أيــام الدراســة فــي األســبوع إلــى خمســة أيــام.

15- بتاريــخ 2015/10/26 م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن ورشــة عمــل تحــت عنــوان 
)واقــع المخيمــات الفلســطينية(. 

16- بتاريــخ 2015/11/08م عقــدت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل؛ لمناقشــة مشــروع 
قانــون المنازعــات اإلداريــة.

ــة  ــي ورش ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2015/11/09م عق 17- بتاري
ــة(. ــر البيئي ــًا بالمعايي ــر التزام ــات األكث ــم البلدي ــوان )تكري ــت عن ــل تح عم

18- بتاريــخ 2015/11/18 م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن وســلطة جــودة البيئة ورشــة 
عمــل تحــت عنــوان )الكســارات وآثارهــا البيئية(. 

ــوان )أزمــة  ــة ورشــة عمــل تحــت عن ــة الموازن ــخ 2015/12/16م عقــدت لجن 19- بتاري
الصحــة فــي قطــاع غــزة وســبل عاجهــا( دعــت فيهــا المختصيــن كافــة؛ لتشــكيل خليــة 

أزمــة.

20- بتاريــخ 2016/02/14م عقــدت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل حــول مشــروع قانــون 
تنظيــم اســتهاك الكهرباء.

21- بتاريــخ 2016/02/16م شــاركت لجنــة الموازنــة بورشــة عمــل تحــت عنــوان موازنــة 
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ــس  ــن دور المجل ــل ع ــة عم ــة بورق ــت اللجن ــط، وتقدم ــا وزارة التخطي ــلطة، نظمته الس
التشــريعي فــي الموازنــة العامــة.

ــة  ــان بورش ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــاركت لجن ــخ 2016/02/16م ش 22- بتاري
ــطينية. ــة الفلس ــلطة الوطني ــة للس ــة العام ــول الموازن ــط ح ــا وزارة التخطي ــل نظمته عم

23- بتاريــخ 2016/02/29م عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بالتعــاون مــع 
وزارة الشــئون االجتماعيــة ورشــة عمــل حــول اآلثــار النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 

المترتبــة عــن أزمــة عــدم صــرف الرواتــب للموظفيــن الحكومييــن فــي غــزة.

صــورة لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة تعقــد ورشــة عمــل بالتعــاون مــع وزارة الشــئون 
االجتماعيــة حــول اآلثــار النفســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة المترتبــة عــن أزمــة عــدم صــرف 

الرواتــب للموظفيــن

ــة  ــان بورش ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــاركت لجن ــخ 2016/03/07م ش 24- بتاري
عمــل نظمتهــا كليــة العــودة حــول الــدور االقتصــادي والسياســي للموازنــة العامــة، 

ــل.  ــة عم ــم بورق ــدى نعي ــب/ ه ــة النائ ــررة اللجن ــا مق ــت فيه وتقدم

الموازنــة بورشــة عمــل تحــت عنــوان  25- بتاريــخ 2016/03/10م شــاركت لجنــة 
)الموازنــة العامــة(، نظمتهــا مؤسســة أمــان، وتقدمــت اللجنــة بورقــة فيهــا )مشــاركة حركة 

ــة(. حمــاس فــي دعــم الموازن

ــل  ــة عم ــة ورش ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــدت لجن ــخ 2016/03/23م عق 26- بتاري
لتفعيــل قانــون المعاقيــن مــن خــال تطبيــق بطاقــة المعــاق وفقــًا للقانــون رقــم )4( 
لســنة 1999م بحضــور مؤسســات المجتمــع المدنــي، ووزارة الشــؤون االجتماعيــة، ودعــت 
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ــى تعديــل قانــون المعاقيــن رقــم )4( لســنة 1999م حســب األصــول، والعمــل  الورشــة إل
علــى تشــكيل المجلــس األعلــى لــذوي اإلعاقــة وتفعيلــه، واإلســراع فــي تشــغيل البرنامــج 
المحوســب لــذوي اإلعاقــة، والبــدء بتطبيــق بطاقــة المعــاق، وتصنيفــه حســب األصــول فــي 
ظــل ازديــاد أعــداد ذوي اإلعاقــة نتيجــة مــا يتعــرض لــه أبنــاء شــعبنا فــي القطاع مــن حروب.

27- بتاريــخ 2016/05/04م قامــت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بالمشــاركة 
التشــريعية  الســلطتين  مــع  الداخليــة  وزارة  )واقــع عاقــة  حــول  دراســي  يــوم  فــي 
والقضائيــة( عبــر ورقــة عمــل بعنــوان عاقــة المجلــس التشــريعي باألجهــزة األمنيــة مــن 

ــُث األداء. حي

28- بتاريــخ 2016/05/10م شــارك رئيــس لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــة م ــزة األمني ــريعي باألجه ــس التش ــة المجل ــوان عاق ــل بعن ــة عم بورق

ــة. ــاط الجامعي ــة الرب ــا كلي ــل نظمته ــة عم ــي ورش ــة ف رقابي

ــل  ــة عم ــة ورش ــة الداخلي ــة ولجن ــة القانوني ــدت اللجن ــخ 2016/08/03م عق 29- بتاري
ــزة. ــاع غ ــي قط ــة ف ــرات العقلي ــدرات والمؤث ــول المخ ــتركة ح مش

30- بتاريخ 2016/08/10م عقدت اللجنة القانونية ورشة عمل بشأن قانون الصلح الجزائي.

31- بتاريــخ 2016/08/24م شــارك رئيــس لجنــة الرقابــة العامــة وحقــوق اإلنســان 
بورقــة عمــل بعنــوان )انعــكاس نتائــج االنتخابــات المحليــة علــى البيئــة االســتراتيجية(، 

ــودة. ــة الع ــا كلي ــي نظمته ــل الت ــة العم ــن ورش ــك ضم وذل

ــة ورشــة عمــل  ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــخ 2016/11/13م عقــدت لجن 32- بتاري
حــول مشــروع القانــون المعــدل لقانــون ذوي اإلعاقــة.
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ــة ورشــة عمــل  ــا االجتماعي ــة والقضاي ــة التربي ــخ 2017/01/02م عقــدت لجن 33- بتاري
حــول واقــع الجامعــات وجــودة البرامــج التعليميــة حضرهــا كل مــن وزارة التربيــة والتعليم، 

والعديــد مــن رؤســاء جامعــات وكليــات فلســطينية.

34- بتاريخ 2017/02/07م نظمت اللجنة القانونية ورشة عمل حول قانون سلطة األرضي.

35- بتاريــخ 2017/03/27م شــاركت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بورشــة 
عمــل حــول تقييــم األداء البيئــي للبلديــات، والتــي تنظمــه ســلطة جــودة البيئــة.

ــع  ــاون م ــان بالتع ــوق اإلنس ــة وحق ــة العام ــة الرقاب ــدت لجن ــخ 2017/04/04م عق 36- بتاري
مكتــب المراقــب العامــة ورشــة عمــل حــول حقــوق اإلنســان والحريــات العامــة فــي قطــاع غــزة.

37- بتاريــخ 2017/04/12م شــاركت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة بيــوم دراســي 
حــول المناهــج الفلســطينية الجديــدة للصفــوف مــن األول وحتــى الرابــع )واقــع وتحديــات( 
ــة  ــنطي ورق ــة الش ــة جميل ــت النائب ــزة، وقدم ــم بغ ــة والتعلي ــه وزارة التربي ــذي نظمت وال

عمــل حــول المناهــج الجديــدة.

38- بتاريــخ 2017/04/30م عقــدت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل حــول الضريبــة 
ــن وذوي االختصــاص مــن وزارة  ــراء والمحامي ــا مجموعــة مــن الخب ــة، شــارك فيه المضاف

ــريع. ــوى والتش ــوان الفت ــة، ودي المالي

39- بتاريــخ 2017/05/17م عقــدت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل حــول ضريبــة القيمــة 
المضافــة.

ــة  ــى ورش ــم المحل ــن والحك ــة واألم ــة الداخلي ــدت لجن ــخ 2017/06/14م عق 40- بتاري
ــس«. ــان يون ــي – خ ــدوب »المواص ــول أرض المن ــل ح عم
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41- بتاريــخ 2017/07/04م عقــدت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل حــول المحكمــة 
الخاصــة بمشــاركة كلٍّ مــن )النيابــة العامــة، القضــاء، وزارة العــدل(.

42- بتاريــخ 2017/08/08م نظمــت اللجنــة القانونيــة ورشــة عمــل حــول مشــروع قانون 
ــة الجنايات. محكم

43- بتاريــخ 2017/08/24م شــاركت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي بورشــة 
عمــل لتقييــم مصــادر الميــاه الجوفيــة فــي أراضــي المحــررات نظمتهــا ســلطة الميــاه.

44- بتاريــخ 2018/2/13م عقــدت لجنــة الداخليــة واألمــن والحكــم المحلــي ورشــة عمــل 
حــول ظاهــرة الذمــم الماليــة فــي ظــل األزمــة االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة.

ج- التقارير:
أنجــزت لجــان المجلــس التشــريعي المختلفــة 344 تقريــرًا منــذ مــارس 2014م وحتى 
ــرًا للمجلــس التشــريعي فــي جلســاته المختلفــة،  مــارس 2018م، تــم تقديــم 53 تقري
وتــم إقرارهــا وفقــًا لألصــول )ورد تفصيلهــا فــي الجــزء الخــاص بالتقاريــر(-، و234 
ــا حــول أمــور  ــم مناقشــتها فــي اجتماعــات اللجــان- وتركــزت معظمه ــًا ت ــرًا داخلي تقري
رقابيــة علــى الســلطة التنفيذيــة، وتقاريــر حــول قضايــا عامــة تهــم المصلحــة العامــة، 
ــس  ــي المجل ــرت ف ــي أق ــن الت ــة للقواني ــراءات المختلف ــول الق ــريعيًا ح ــرًا تش و53 تقري

التشــريعي حســب األصــول.
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ح- مشاريع القوانين:
أحيــل إلــى لجــان المجلــس المختلفــة مــا يقــارب 55 قانونــًا بالقــراءات المختلفــة خال 
الفتــرة مــن مــارس 2014م حتــى مــارس2018م والتــي وردت إلــى المجلــس مــن مجلــس 
ــات  ــس فــي أوق ــى جــدول أعمــال المجل ــت مدرجــة عل ــن كان ــوزراء، أو مشــاريع قواني ال
ســابقة، ولــم يتــمَّ اســتكمالها، وكذلــك تــم تعديــل بعــض القوانيــن المقــرة والســارية 
المفعــول فــي مناطــق الســلطة الوطنيــة، وجــرى نشــر القوانيــن التــي تــم إقرارهــا فــي 
المجلــس التشــريعي فــي الجريــدة الرســمية )ورد تفصيــل للقوانيــن فــي الجــزء الخــاص 

بجلســات المجلــس(.

خ- الشكاوى:
ــخ  ــرة 2014/3/7م حتــى تاري ــى اللجــان المختلفــة فــي المجلــس خــال الفت وردت إل
2018/3/7م مــا يزيــد عــن 1458 شــكوى مــن المواطنيــن، ومن هيئات أهلية ومؤسســات 
حقوقيــة، وقــد نظــرت اللجــان المختلفــة فيهــا، وقامــت بالعمــل علــى حــلِّ العديــد منهــا، 
إمــا بالمراســات للجهــات ذات االختصــاص، أو بالمتابعــة الشــخصية معهــم، أو بتشــكيل 
لجــان مصغــرة لمتابعــة الشــكاوى، أو بطلــب جلســات اســتماع لإلخــوة المســؤولين 

والمعنييــن بتلــك الشــكاوى.
وقد كان تصنيف الشكاوى الواردة إلى لجان المجلس التشريعي على النحو التالي:

• شكاوى ذات طابع اقتصادي أو مالي.	

• شكاوى ذات طابع قانوني وحقوقي.	

• شكاوى ذات طابع اجتماعي.	

د- مراسالت اللجان:
بلــغ عــدد مراســات لجــان المجلــس التشــريعي المختلفــة خــال الفتــرة 2014/3/7م 
والمؤسســات  الــوزارات  إلــى  2134 رســالة  مــا مجموعــه  2018/3/7م  تاريــخ  حتــى 
الحكوميــة المختلفــة لاستفســار عــن مواضيــع ذات عاقــة بشــكاوى مقدمــة مــن قبــل 
مواطنيــن، أو هيئــات مجتمــع مدنــي، أو رســائل خاصــة بطلــب مســؤولين لجلســات 
اســتماع أمــام اللجــان المختلفــة للمجلــس التشــريعي، أو بخصــوص طلــب معلومــات مــن 

ــة. ــع معين ــوزارات حــول مواضي ال
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ذ- نشاط إعالمي للجنة القدس:
القــدس واألقصــى بيانــًا صحفيــًا حــول  1- 2014/09/28 أصــدرت لجنــة  بتاريــخ 

القــدس واألقصــى. الصهيونيــة بحــق مدينــة  االنتهــاكات 

بتاريــخ 2015/01/27م أصــدرت لجنــة القــدس واألقصــى بيانــًا صحفيــًا حــول االنتهــاكات  2-
الصهيونيــة بحــق مدينــة القــدس والمســجد األقصــى المبــارك لعــام 2014م.

بتاريــخ 2016/10/20م قامــت لجنــة القــدس واألقصــى بعقــد مؤتمــر صحفــي فــي  3-
المجلــس التشــريعي حــول قــرار منظمــة اليونســكو بخصــوص المســجد األقصــى 
ــًا إســاميًا  ــارك فــي مدينــة القــدس تراث ــار المســجد األقصــى المب ــارك، باعتب المب
خالصــًا ومكانــًا خاصــًا لصــاة المســلمين، ال ارتبــاط لليهــود فيــه ال مــن قريــب وال 
مــن بعيــد، كمــا تضمــن هــذا القــرار اعتبــار تلــة المغاربــة وحائــط البــراق جــزءًا ال 

يتجــزأ مــن المســجد األقصــى المبــارك.

بتاريــخ 2017/07/17م أعــدت لجنــة القــدس واألقصــى خبــرًا صحفيًا حــول األحداث  4-
فــي المدينــة المقدســة، باإلضافــة إلرســال برقيــات عاجلــة لحكومــات ومؤسســات 
ــك  ــة وإســامية )البرلمــان العربــي، منظمــة المؤتمــر اإلســامي، مل رســمية عربي
المملكــة المغربيــة، بصفتــه رئيــسَ لجنــة القــدس الدوليــة، ملــك المملكــة األردنية 

الهاشــمية، جامعــة الــدول العربيــة(.
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ــي  5- ــت ف ــي حدث ــداث الت ــرز األح ــمل أب ــرًا يش ــى تقري ــدس واألقص ــة الق ــدت لجن أع
ــوة  ــى اإلخ ــه عل ــمَّ توزيع ــي، وت ــهر الحال ــال الش ــة خ ــة المقدس ــى والمدين األقص

ــة. ــاء اللجن ــواب أعض الن

بتاريــخ 2017/07/23م عقــدت لجنــة القــدس واالقصــى مؤتمــرًا صحفيــًا حــول آخــر  6-
التطــورات فــي المســجد األقصــى المبــارك بمقــر مكتــب اإلعــام الحكومــي.

ــًا حــول آخــر  7- ــرًا صحفي ــة القــدس واألقصــى خب ــخ 2017/07/24م أعــدت لجن بتاري
ــارك. التطــورات فــي المســجد األقصــى المب

بتاريــخ 2017/07/20م و 2017/07/31م أرســلت لجنــة القــدس واألقصــى تقريــرًا  8-
رقابيــًا للدائــرة اإلعاميــة حــول أحــداث المدينــة المقدســة؛ لتغطيتهــا فــي صحيفــة 

البرلمــان.

بتاريــخ 2017/08/15م أعــدت لجنــة القــدس واألقصــى تقريــرًا مختصــرًا لجلســات  9-
المجلــس التشــريعي؛ لترجمتــه وإرســاله للبرلمانــات العربيــة واإلســامية والدوليــة؛ 

لوضعهــم فــي آخــر المســتجدات فــي المدينــة المقدســة.

بتاريــخ 2017/08/21م عقــد مؤتمــر صحفــي فــي الذكــرى الثامنــة واألربعيــن  10-
ــارك. ــى المب ــجد األقص ــراق المس إلح
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بتاريــخ 2017/08/16م غــادر مقــرر لجنــة القــدس واألقصــى أ. د. أحمــد أبــو حلبيــة  11-
للديــار الحجازيــة، ألداء مناســك الحــج، يعقبهــا جولــة خارجيــة؛ للتواصــل مــع 

ــا. ــدس وأهله ــة للق ــات الداعم الجه

ــول  12- ــًا ح ــًا صحفي ــى تصريح ــدس واألقص ــة الق ــدت لجن ــخ 2017/08/24م أع بتاري
الســماح ألعضــاء الكنيســت الصهيونــي باقتحــام األقصــى مطلــع األســبوع األخيــر 

فــي شــهر 8.

ــة القــدس واألقصــى النائــب أ. د. أحمــد  13- ــخ 2017/08/27م اْلتقــى مقــرر لجن بتاري
ــة الشــيخ علــي  ــة روابــي القــدس اللبنانيــة للحــج برئاســة فضيل أبــو حلبيــة بحمل
اليوســف، حيــُث تــمَّ مناقشــة األوضــاع فــي القدس، وســبل دعــم أهلنا المقدســيين 

هنــاك فــي وجــه العــدو الصهيونــي.

بتاريــخ االثنيــن 2017/8/28م صــرح مقــرر لجنــة القــدس واألقصــى أ. د. أحمــد أبــو  14-
حلبيــة بالدعــوة لشــد الرحــال إلــى المســجد األقصــى المبــارك فــي ظــل الدعــوات 

اإلســرائيلية القتحامــه غــدًا الثاثــاء.

تقــوم اللجنــة القانونيــة بحــل العديــد مــن الشــكاوى عبــر الهاتــف والتواصــل مــع  15-
الجهــات المختصــة.

بتاريــخ 2017/08/29م كرمــت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة فــي المجلــس  16-
التشــريعي الفائــزاتِ مــن ذوي اإلعاقــة فــي بطولــة كــرة الســلة للكراســي المتحركة 

علــى مســتوى فلســطين.

ــى  17- ــة إل ــو حلبي ــب أحمــد أب ــة القــدس النائ ــرر لجن ــخ 2017/9/11م وصــل مق بتاري
مدينــة إســطنبول التركيــة فــي مســتهل جولــة خارجيــة؛ لعقــد سلســلة لقــاءات مــع 
المســؤولين واألحــزاب والهيئــات المختلفــة؛ لوضعهــم فــي صــورة آخــر التطــورات 

فــي مدينــة القــدس والمســجد األقصــى.

أحمــد  18- النائــب  واألقصــى  القــدس  لجنــة  مقــرر  شــارك  2017/9/16م  بتاريــخ 
 أبــو حلبيــة فــي نــدوة بحثيــة بعنــوان )التطبيــع اســتراتيجية احتــال( بفنــدق 

»Wish More« بإسطنبول.

بتاريــخ 2017/9/22م زار مقــرر لجنــة القــدس واألقصــى النائــب أحمــد أبــو حلبيــة  19-
معهــد أكاديميــة المعــارف المقدســية، وقــام بالمشــاركة فــي توزيــع شــهادات 

ــات. ــوات التركي ــن األخ ــية م ــارف المقدس ــات دورة المع خريج
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بتاريــخ 2017/10/20م شــارك مقــرر اللجنــة النائــب أ. د. أحمــد أبو حلبيــة بالمؤتمر  20-
الدولــي )رواد بيــت المقــدس الدولــي التاســع( المنعقــد بإســطنبول بعنــوان: »شــعب 
ــر  ــة بالمؤتم ــات المتعلق ــي والتوصي ــان الختام ــا البي ــاءة«، وت ــة معط ــد.. أم صام

الــذي اســتمر علــى مــدار يوميــن كامليــن.

بتاريــخ 2017/10/21م شــارك مقــرر اللجنــة فــي مؤتمــر علمــاء األمــة علــى هامش  21-
فعاليــات ملتقــى رواد بيــت المقدس التاســع بإســطنبول.

ــر  22- ــة للمؤتم ــة االفتتاحي ــي الجلس ــة ف ــرر اللجن ــارك مق ــخ 2017/10/24م ش بتاري
ــدس«. ــل الق ــاً ألج ــعار »مع ــت ش ــة تح ــات المهني ــات والنقاب ــي للمؤسس ــي الثان الدول

ــة حــول  23- ــو حلبي ــد أب ــب أ. د. أحم ــة النائ ــرر اللجن ــخ 2017/10/12م صــرح مق بتاري
ــى  ــه عل ــد عدوان ــة؛ لتصعي ــاد اليهودي ــم األعي ــي لموس ــدو الصهيون ــتغال الع اس

ــا. ــدس، وأهله ــى، والق األقص

بتاريــخ 2017/10/12م عملــت اللجنــة علــى تجهيــز مخاطبــات رســمية للبرلمانــات  24-
العربيــة، وجامعــة الــدول العربيــة، ومنظمــة التعــاون اإلســامي، والبرلمــان العربي، 
عــن طريــق )برلمانيــون ألجــل القــدس(، وذلــك لحثِّهــم علــى تقديم شــيٍء لألقصى 
فــي ظــل مــا يتعــرض لــه مــن انتهــاكات متزايــدة، والتــي ظهــر منهــا مؤخــرًا افتتــاح 
مشــروع أكبــر قطــار فــي العالــم تحــت األرض، حيــُث يصــل بيــن القــدس و »تــل 

أبيب«.

تغطية زيارات مقرر اللجنة ومشاركاته الدولية في صحيفة البرلمان الدورية. 25-

بتاريــخ 2017/11/02م نظمــت لجنــة القــدس واألقصــى زيــارة ميدانيــة بمشــاركة  26-
مقــرر اللجنــة أ. د أحمــد أبــو حلبيــة فــي المؤتمــر العالمــي الثانــي لعلمــاء األمــة فــي 
بيــروت بعنــوان »فلســطين بيــن وعــد بلفــور والوعــد اإللهــي«، وتحــت شــعار »معــًا 

نقــاوم معــًا ننتصــر«.

ــول  27- ــًا ح ــرًا صحفي ــى مؤتم ــدس واألقص ــة الق ــدت لجن ــخ 2017/11/29م عق بتاري
تســارع وتيــرة التهويــد واالنتهــاكات الصهيونيــة فــي المســجد األقصــى، وحاضنتــه 

القــدس.

بتاريــخ 2017/12/04م شــارك د. أبــو حلبيــة فــي نــدوة حواريــة بعنــوان »دور  28-
ــزة. ــة بغ ــة الجامعي ــي الكلي ــك ف ــدس«، وذل ــن الق ــاع ع ــي الدف ــة ف الطلب
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بتاريــخ 2017/12/05م أصــدرت لجنــة القــدس واألقصــى بيانــًا صحفيــًا حــول نيــة  29-
ترامــب إعــان القــدس عاصمــة للكيــان الصهيونــي.

بتاريــخ 2017/12/18م شــاركت لجنــة القــدس واألقصــى بوقفــة نصــرة للقــدس  30-
نظمتهــا دائــرة القــدس بحركــة حمــاس.

بتاريــخ 2018/01/11م شــاركت لجنــة القــدس واألقصــى ممثلــة بالنائــب أ. د.  31-
ــوان القــدس  ــة التــي نظمتهــا وزارة الثقافــة بعن ــة بالنــدوة الثقافي ــو حلبي أحمــد أب

ــب.  ــرار ترام وق
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الدبلوماسية البرلمانية



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار

ي
طين

س
فل

 ال
ي

يع
شر

الت
س 

جل
لم

ا

197 196197

سابعًا: الدبلوماسية البرلمانية

أواًل: العالقات الخارجية:

أ- الجولة البرلمانية خريف عام 2014م:
قــام وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي، 
وعضويــة اإلخــوة النــواب د. عبــد الرحمــن الجمــل، و م. إســماعيل األشــقر، بجولــة 
برلمانيــة شــملت )المملكــة العربيــة الســعودية، دولــة قطــر، الجمهوريــة التركيــة(، حيــُث 
ــتكمل  ــمَّ اس ــج، ومــن َث ــأداء فريضــة الح ــة ب ــه الخارجي ــي جولت ــد البرلمان اســتهل الوف
ــي خــال  ــة واإلســامية المذكــورة، وقــد قــام الوفــد البرلمان ــدول العربي ــه فــي ال جولت

جولتــه بالعديــد مــن الفعاليــات فــي تلــك الــدول، ومــن أبرزهــا:

أواًل: المملكة العربية السعودية )09/20 – 10/06 2014م(:
زيارة القنصل التركي أكرم شاش رئيس البعثة التركية للحج. 1-

زيــارة األخ وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة يوســف ادعيــس، وشــكره علــى  2-
الجهــود الطيبــة فــي إنجــاح موســم الحــج وخدمــة الحجيــج وتوحيــد أبنــاء شــعبنا.

عقــد لقــاء مفتــوح مــع الجاليــة الفلســطينية فــي جــدة؛ حيــث ضــم اللقــاء الوجهــاء  3-
واألعيــان الفلســطينيين المقيميــن فــي الســعودية، وقــد دار الحديــث عــن العدوان 

األخيــر علــى قطــاع غــزة.

زيارة رئيس البعثة الكويتية د. عادل فاح. 4-

زيــارة رئيــس بعثــة الحــج اإليرانيــة، وتــم وضعــه فــي صــورة الوضــع المأســاوي  5-
ــران وكل  ــًا إي ــذي يعيشــه ســكان قطــاع غــزة بعــد العــدوان المدمــر لغــزة حاث ال

الخيرييــن لدعــم شــعبنا.
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صورة زيارة القنصل التركي أكرم شاش رئيس البعثة التركية للحج 

زيارة فضيلة الشيخ العامة سفر بن عبد الرحمن الحوالي. 6-

زيارة رئيس البعثة العمانية الشيخ الفاضل د. أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي. 7-

زيــارة حجــاج مكرمــة خــادم الحرميــن الشــريفين مــن أهالــي الشــهداء والجرحــى  8-
فــور وصولهــم مكــة، وااللتقــاء بهــم فــي أماكــن ســكناهم.

ــة مشــرفيها  9- ــة أحــد مؤسســي الجامعــة اإلســامية، ورئيــس هيئ زار الوفــد عائل
فــي الخــارج األخ/  د. خيــري حافــظ األغــا »رحمــه اهلل« فــي جــدة.

زيارة رئيس البعثة القطرية الشيخ على بن مبارك. 10-

زيارة رئيس البعثة البحرينية في مقرِّها. 11-

ــة  12- ــات للمملك ــاء البعث ــع رؤس ــملت جمي ــي ش ــة الت ــوة التركي ــي الدع ــاركة ف المش
لموســم الحــج للتعــارف؛ حيــث ركــز د. أحمــد بحــر فــي كلمتــه علــى المســتجدات 
علــى الســاحة الفلســطينية، ومــا أتبــع الحــرب العدوانيــة علــى قطــاع غــزة مــن 

شــهداء ودمــار.

ثانيًا: دولة قطر )15-2014/10/25م(:
ــس  1- ــس مجل ــب رئي ــواري نائ ــة الك ــن ربيع ــى ب ــيخ عيس ــعادة الش ــاء بس االلتق

الشــورى القطــري، حيــُث تــمَّ التأكيــد علــى عمــق العاقــة بيــن فلســطين ودولة 
قطــر، ودعــا د. أحمــد بحــر رئيــس وأعضــاء مجلــس الشــورى القطــري لزيــارة 
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ــكر  ــزة، وش ــى غ ــرة عل ــرب األخي ــراء الح ــع ج ــى أرض الواق ــاع عل ــزة، واالط غ
ــار  ــادة إعم ــون دوالر( إلع ــه )450 ملي ــخائه ومنح ــى س ــم عل ــر تمي ــمو األمي س

غــزة.

ــة  2- ــي دول ــن ف ــرار المقيمي ــاء األح ــة وف ــي صفق ــن ف ــوة المحرري ــاء باإلخ االلتق
ــقيقة. ــر الش قط

زيارة الشيخ العامة د. يوسف القرضاوي. 3-

ثالثًا: الجمهورية التركية )01-2014/11/29م(:
لقــاء النائــب األول لرئيــس البرلمــان التركــي صــادق ياقــوت، بحضــور عــدد مــن  1-

النــواب والــوزراء األتــراك بمقــر البرلمــان التركــي، وضــع فيــه د. أحمــد بحــر 
الحضــور فــي صــورة الحــرب األخيــرة، والعــدوان الغاشــم علــى غــزة، ومــا تتعــرض 
لــه القــدس والمقدســات، ومسلســل جرائــم االحتــال بحــق شــعبنا التــي امتــدت 
الختطــاف النــواب، وقصــف البرلمــان الفلســطيني، واســتهداف النــواب وبيوتهــم 

والحصــار الظالــم المفــروض علــى غــزة منــذ عــدة ســنوات.

لقــاء اللجنــة السياســية، ولجنــة التعــاون والصداقــة الفلســطينية التركيــة التــي  2-
ــم  ــا للدع ــبُّ عمله ــي ينص ــا الت ــرورة تفعيله ــى ض ــر عل ــد بح ــا د. أحم ــد فيه أك

ــطين. ــاء فلس ــاني ألبن اإلنس

لقــاء لجنــة حقــوق اإلنســان البرلمانيــة؛ حيــث دار الحديــث عــن االنتهــاكات  3-
الصهيونيــة بحــق الشــعب الفلســطيني فــي غــزة، والمســجد األقصــى، واختطــاف 
ــة. ــانية بصل ــتُّ لإلنس ــي ال تم ــة الت ــادة الجماعي ــرب واإلب ــم الح ــواب، وجرائ الن
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ــكاري  4- ــم ع ــهيد/ إبراهي ــدس الش ــة الق ــذ عملي ــزاء منف ــة ع ــي خيم ــاركة ف المش
ــكاري. ــى ع ــا موس ــى تركي ــد إل ــير المبع ــقيق األس ش

ــاء  5- ــة علم ــطينية، وهيئ ــة الفلس ــا الجالي ــة نظمته ــة تضامني ــي وقف ــاركة ف المش
فلســطين فــي الخــارج، والتــي أقيمــت بمســجد محمــد الفاتــح تضامنــًا مــع أبنــاء 
ــذه  ــي ه ــة ف ــر كلم ــد بح ــى د. أحم ــد ألق ــدس، وق ــي الق ــطيني ف ــعبنا الفلس ش

ــة. ــعبًا ورئاس ــًة وش ــا حكوم ــل لتركي ــكر الجزي ــى الش ــا عل ــد فيه ــبة أكَّ المناس

زيــارة األخ المهنــدس عمــاد العلمــي »أبــو همــام«؛ لاطمئنــان علــى صحتــه بعــد  6-
إصابتــه فــي الحــرب علــى غــزة.

زيــارة الجرحــى الفلســطينيين فــي مدينــة إســطنبول؛ حيــث كان لهــا الوقــع  7-
الكبيــر علــى أنفســهم، والجلــوس معهــم مــرارًا وتكــرارًا.

زيارة الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مدينة أنقرة. 8-

زيــارة األخ وزيــر األوقــاف والشــؤون الدينيــة التركــي محمــد كورمــاز، حيــُث شــكر  9-
ــاندة  ــم ومس ــن دع ــه م ــا يقدمون ــى م ــعبًا عل ــًة وش ــا حكوم ــر تركي ــد بح د. أحم
للقضيــة الفلســطينية، مــن جهتــه شــكر وزيــر األوقــاف التركــي المقاومــة الباســلة 
فــي غــزة التــي تصــدت للمحتــل الغاشــم، ووعــد الوزيــر بالمســاهمة الفاعلــة فــي 
إعــادة المســاجد المدمــرة، وأصــدر التعميــم علــى جميــع مســاجد تركيــا أن تكــون 

خطبــة الجمعــة القادمــة عــن المســجد األقصــى المبــارك.

لقاء النائب األول د. أحمد بحر مع وزير األوقاف والشؤون الدينية التركي محمد كورماز
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عقــد لقــاء حــواري مــع عــدد مــن المفكريــن والسياســيين فــي مؤسســة دار الفكــر  10-
ــا، شــارك فيــه النائبــان م. إســماعيل األشــقر والشــيخ ســيد  والحكمــة فــي تركي

أبــو مســامح.

لقاء مع إدارة وكالة األناضول التركية ممثلة بالسيد حسن أويماز. 11-

لقــاء مــع نقابــة العمــال التركيــة والدعــوة لتوأمةٍ بيــن نقابــة العمال الفلســطينية  12-
والتركية.

لقــاء مــع اتحــاد كبــار موظفــي الدولــة، ووضعهــم فــي صــورة آخــر التطــورات علــى  13-
الســاحة الفلسطينية.

لقاء مع مجلس إدارة الجمعية التركية )IHH( بأنقرة. 14-
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ــودة  15- ــا المفق ــوان »أرضن ــر بعن ــري الكبي ــان الجماهي ــي المهرج ــاركة ف ــم المش ت
فلســطين« وكانــت الكلمتــان الرئيســتان لــألخ د. أحمــد بحــر و م. إســماعيل 

ــقر. األش

ب- نشاطات متفرقة لإلخوة النواب خارج الوطن:
المشــاركة فــي االجتمــاع الــدوري للمنتــدى العالمــي للبرلمانييــن اإلســاميين  1-

بحضــور النائبيــن ناصــر عبــد الجــواد والنائــب ســيد أبو مســامح في إســطنبول، 
وتقديــم ورقــة تفصيليــة عــن أوضــاع المجلــس التشــريعي الفلســطيني، ومــا 
يتعــرض لــه النــواب فــي الضفــة الغربيــة مــن مضايقــات وانتهــاكات، فــي 

كانــون ثانــي 2014م.

المشــاركة فــي )المنتــدى العربــي الدولــي لهيئــات نصــرة أســرى الحريــة فــي  2-
ــم ورقــة عمــل هامــة عــن  ــروت، وتقدي ــي( فــي بي ــال الصهيون ســجون االحت
ــام 2014م. ــئونهم، ع ــة ش ــم ورعاي ــوب تحريره ــطينيين، ووج ــرى الفلس األس

2015م  3- نوفمبــر  والحضــارة”:  للفكــر  كوااللمبــور  “منتــدى  فــي  المشــاركة 
بماليزيــا، بعنــوان: “الحريــة والديمقراطيــة ودورهمــا فــي االســتقرار والتنميــة” 

ــد. ــر محم ــة مهاتي ــت رعاي تح

المشــاركة فــي مؤتمــر بعنــوان )المصالحــة الفلســطينية – اآلفــاق والتحديــات(.  4-
الــذي أقامــه مركــز زيتونــة للدراســات واالستشــارات فــي لبنــان، وتقديــم ورقــة 
ــة  ــزة األمني ــطينية ودور األجه ــة الفلس ــوان: )المصالح ــر بعن ــي المؤتم ــل ف عم
فــي تعطيلهــا(، فــي 25 آذار 2015م وقــد أثــارت جــداًل مــن قبــل ممثلــي حركــة 

فتــح فــي المؤتمــر.

المشــاركة فــي عضويــة )المؤتمــر القومــي اإلســامي( فــي دورتــه التاســعة فــي  5-
بيــروت، وإلقــاء كلمــة فــي المؤتمــر فــي آذار 2015م.

ــذي  6- ــًا( ال ــطيني-رؤى وآفاق ــي الفلس ــروع الوطن ــر: )المش ــي مؤتم ــاركة ف المش
ــطنبول، حضــره ممثلــون  ــية- فــي إس ــة للتنميــة السياس أقامــه -مركــز رؤي
ــح  ــا فت ــا حركت ــارات واألحــزاب السياســية الفلســطينية( ومنه عــن معظــم التي

ــي 2016. ــون ثان ــي كان ــاس، ف وحم

المشــاركة فــي مؤتمــر علمــي عــن القضيــة الفلســطينية فــي كليــة االقتصــاد  7-
والعلــوم السياســية فــي )جامعــة مايــا( كبــرى الجامعــات الماليزيــة، وتقديــم 

ورقــة علميــة عــن البرلمــان الفلســطيني باللغــة اإلنجليزيــة، عــام 2016م.
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ــوزراء  8- ــه، ونائــب رئيــس ال لقــاءات هامــة مــع رئيــس البرلمــان الماليــزي ونائب
ــزاب 2016م. ــة واألح ــل البرلماني ــاء الكت ــن رؤس ــدد م ــزي، وع المالي

ــالها  9- ــا، وإرس ــي ماليزي ــة ف ــة العربي ــن الجالي ــات م ــع التبرع ــي جم ــاركة ف المش
ــا. ــى ماليزي ــار إل ــن مينم ــن م ــا القادمي ــن الروهينج ــى الاجئي إل

ــوان:  10- ــدس( بعن ــل الق ــن أج ــون م ــة )برلماني ــر األول لرابط ــي المؤتم ــاركة ف المش
ــس  ــي، ورئي ــس الترك ــور الرئي ــطنبول بحض ــي إس ــات المرحلة-ف ــدس وتحدي -الق
البرلمــان، ورئيــس الــوزراء، وإلقــاء كلمــة فــي المؤتمــر بعنــوان )المجلس التشــريعي 

الفلســطيني والعوائــق التــي تمنــع تفعيلــه( 2017.

لقــاءات هامــة مــع رئيــس البرلمــان التونســي ونائبه، ومعظــم الكتــل البرلمانية  11-
األحــزاب السياســية، وطــرح مبــادرة لتشــكيل لجنــة برلمانيــة خاصة بفلســطين، 
ــاء كلمــة هامــة فــي البرلمــان التونســي عــن  ــى تشــكيلها، وإلق والموافقــة عل
ــد مــن أهــمِّ  ــة الفلســطينية والمجلــس التشــريعي، ولقــاءات مــع العدي القضي

وســائل اإلعــام التونســي الرســمية والخاصــة، فــي أيلــول 2016م.

لقــاءات هامــة فــي الهنــد مــع رؤســاء األحــزاب والجماعات اإلســامية واليســارية،  12-
ــات  ــن مؤسس ــد م ــة، والعدي ــادات طابي ــاء اتح ــان ورؤس ــي البرلم ــاء ف وأعض
المجتمــع المدنــي، ومنهــا )جمعيــة علمــاء الهنــد(، ولقــاء زعيــم الجماعــة 
)موالنــا محمــود المدنــي( وقيــادة الجماعــة، وزيــارة المركــز الرئيســي للجماعــة 
اإلســامية فــي الهنــد، ولقــاء أميــر الجماعــة الســيد )موالنــا جــال الديــن 
العمــري(، وأعضــاء مجلــس الشــورى، وعــدد مــن أمــراء الواليــات فــي الجماعــة. 
ــن  ــد الدي ــن )وحي ــان( اب ــام خ ــر اإلس ــهير )ظف ــامي الش ــر اإلس ــارة المفك وزي

ــباط 2017م. ــي ش ــدى(، ف ــام يتح ــاب )اإلس ــب كت ــان( صاح خ

ــي  13- ــدة نشــاطات فــي أندونيســيا، ف ــن والمشــاركة فــي ع ــاءات مــع برلمانيي لق
حزيــران 2017م.

المشــاركة فــي العديــد مــن الفعاليــات المؤيــدة للحــق الفلســطيني فــي ماليزيــا،  14-
ومنهــا اعتصامــات ومظاهــرات مــن أجــل القــدس والمســجد األقصــى، وتأييــد 
األســرى المضربيــن عــن الطعــام، وتقديــم العديــد مــن المحاضــرات التعريفيــة 

بالقضيــة الفلســطينية لطــاب جامعــاتٍ ومــدارسَ ماليزيــة.

لقــاءات مختلفــة مــع العديــد مــن وســائل اإلعــام الماليزيــة والكويتيــة  15-
والقطريــة، وغيرهــا فــي عــدة مناســبات.
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ثانيًا: استقبال الوفود:
ــي، وتوثيــق عــرى  ــى التواصــل مــع المحيــط اإلقليمــي والدول فــي إطــار حرصــه عل
ــن،  ــة والبرلمانيي ــامية والدولي ــة واإلس ــات العربي ــة البرلمان ــة، وخاص ــة الخارجي العاق
ــس  ــد اســتقبلت رئاســة المجل ــاون المشــترك؛ فق ــك لبســط جســور التواصــل والتع وذل
واإلخــوة النــواب خــال العــام الحالــي العديــد مــن الوفــود البرلمانيــة والدوليــة، وكان مــن 

أبــرز الضيــوف والوفــود: 
ــه  1- ــد المرافــق ل ــا والوف ــا فــي فلســطين الســيد ماكاليم ــوب إفريقي ــة جن ســفير دول

2014/1/14م. بتاريــخ 

وفــد مــن مركــز كارتــر للســام ضــمَّ الوفــد الخبيــر الدولــي بمجــال تنظيــم  2-
ــر البرنامــج بالمركــز الســيد  ــه مدي ــات العامــة الســيد أســامة كامــل يرافق االنتخاب

2014/1/27م. بتاريــخ  تحســين عاونــة 

بتاريــخ  3- الســيد عصــام يوســف  أميــال مــن االبتســامات »26« برئاســة  قافلــة 
2014م. /4 /22

عضو مجلس النواب األردني د. محمد الدوايمة بتاريخ 2014/08/31م. 4-

سفير دولة جنوب أفريقيا في مدينة رام اهلل بتاريخ 2015/2/10م. 5-

السيد كريستير نوردال نائب مدير عمليات األونروا في غزة بتاريخ 2015/5/17م. 6-

السيد مامادو سو مدير اللجنة الدولية للصليب األحمر بغزة بتاريخ 2015/3/17م. 7-

وفد طبي أمريكي برئاسة الدكتور األمريكي بيل ديبس بتاريخ 2015/3/29م. 8-
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السيدة ساندرا ميتشل نائب مفوض عام األونروا بتاريخ 2015/08/02م. 9-

وفد من وزارة األديان التركية بتاريخ 2015/09/29م. 10-

رئيس اللجنة القطرية إلعمار غزة السفير محمد العمادي بتاريخ 2016/1/11م.  11-

سفير دولة جنوب أفريقيا السيد أشرف سليمان بتاريخ 2016/04/18م. 12-

ــروط  13- ــارس اله ــن ف ــد رك ــة عقي ــي برئاس ــي الميدان ــفى األردن ــن المستش ــدًا م وف
2016/11/2م. بتاريــخ 

ثالثًا: المخاطبات الدبلوماسية:
ــدوان  1- ــف الع ــل لوق ــم بالتدخ ــًة؛ لمطالبته ــم كاف ــات العال ــى برلمان ــائل إل رس

الصهيونــي الغاشــم علــى غــزة بدايــة أغســطس 2014م.

رســائل إلــى البرلمانــات العربيــة والدوليــة كافــًة حــول مبــررات اســتئناف  2-
جلســات المجلــس التشــريعي بغــزة بدايــة عــام 2015م.

ــنغالية  3- ــة س ــة برلماني ــكيل مجموع ــر تش ــنغالي إث ــان الس ــكر للبرلم ــالة ش رس
ــام 2015م. ــع ع ــطينية مطل ــة الفلس ــم القضي لدع

رســالة لرئيــس البرلمــان العراقــي الدكتــور ســليم الجبوري بمناســبة اســتضافة  4-
العــراق للمؤتمــر اإلســامي العــام المقبــل بداية عــام 2015م.
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رســائل إلــى جميــع رؤســاء برلمانــات األردن واإلمــارات والمغــرب، وأميــن عــام  5-
اتحــاد البرلمانــات اإلســامية، حــول طلــب انضمام المجلــس التشــريعي لجمعية 

األمنــاء العامييــن لــدول منظمــة التعــاون اإلســامي مطلــع عــام 2015م.

رســالة لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــر شــرحت لــه  6-
فيهــا أوضــاع قطــاع غــزة المحاصــر منــذ ثمانــي ســنوات مطلــع عــام 2015م.

تقريــر توثيقــي للســيد مــرزوق الغانــم رئيــس البرلمــان العربــي حــول اعتداءات  7-
ــخ  ــك بتاري ــى الشــعب الفلســطيني خــال انتفاضــة القــدس، وذل االحتــال عل

29/10/2015م. 

ــود  8- ــيد كل ــي، والس ــان األورب ــس البرلم ــولز رئي ــن ش ــيد مارت ــى الس ــائل إل رس
الفرنســي«؛  »البرلمــان  الفرنســية  الوطنيــة  الجمعيــة  رئيــس  بارتولــون 
ــة  ــى الفضائي ــاة األقص ــث قن ــر ب ــا بحظ ــن قراره ــا ع ــع فرنس ــة بتراج للمطالب

بتاريــخ20/03/2016م.

رســائل إلــى جميــع برلمانــات العالــم باللغتيــن اإلنجليزيــة والفرنســية حــول  9-
مخالفــة رئيــس الســلطة الفلســطينية محمــود عبــاس للدســتور الفلســطيني؛ 

بإصــداره قــرار تشــكيل المحكمــة الدســتورية بتاريــخ 12/04/2016م.  

رســائل إلــى البرلمانــات األعضــاء فــي االتحــاد البرلمانــي الدولــي حــول مطالبة  10-
رئاســة المجلــس التشــريعي إدانــة قــرار الواليــات المتحــدة إدراج النائــب فتحي 

حمــاد علــى قائمة اإلرهــاب األمريكيــة بتاريــخ 19/9/2016م.

رســالة تعزيــة لرئيــس مجلــس العمــوم البريطانــي بوفــاة عضــو مجلــس  11-
بتاريــخ  الفلســطينية  للقضيــة  المناصــر  كوفمــان«  »جيرالــد  العمــوم 

01/03/2017م.

ــرى  12- ــبة الذك ــي بمناس ــعب التونس ــواب الش ــس ن ــس مجل ــة لرئي ــالة تهنئ رس
»61« الســتقال الجمهوريــة التونســية بتاريــخ 19/03/2017م.

رســائل برلمانيــة لــكل مــن )رئيــس مجلــس النــواب العراقــي، رئيــس المجلس  13-
الشــعبي الوطنــي الجزائــري، رئيــس مجلــس الشــورى اإليرانــي، رئيــس 
ــا فــي قطــاع غــزة ومســاندتهم،  البرلمــان العربــي(؛ للعمــل علــى دعــم أهلن

02/05/2017م. بتاريــخ 

رســالة إلــى رئيــس المجلــس الوطنــي الســوداني لتقديــم التهانــي برفــع  14-
10/10/2017م. بتاريــخ  الســودان  األمريكيــة عــن  العقوبــات 

ــاتهم  15- ــي لمواس ــي والعراق ــان اإليران ــس البرلم ــن رئي ــكل م ــة ل ــات تعزي برقي
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بضحايــا الزلــزال الــذي ضــرب الجمهوريتيــن اإليرانيــة والعراقيــة بتاريــخ 
14/11/2017م.

رســائل شــكر إلــى رؤســاء البرلمانــات العربيــة علــى موقفهــا المســاند للموقــف  16-
الفلســطيني، والمناهــض لقــرار ترامــب فيمــا يخــصُّ نقــل الســفارة األمريكية 

إلــى القــدس المحتلــة 2017/12/17م، ورؤســاء البرلمانــات هــم:

رئيس مجلس النواب األردني عاطف الطراونة.	 

رئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم.	 

رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي.	 

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي محمد الناصر.	 

رئيس المجلس الوطني السوداني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر.	 

رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة.	 

رســائل شــكر إلــى رؤســاء البرلمانــات العربيــة والدوليــة علــى موقفهــا المســاند  17-
للموقــف الفلســطيني، والمناهــض لقــرار ترامــب فيمــا يخــصُّ نقــل الســفارة 

األمريكيــة إلــى القــدس المحتلــة 18/12/2017م، ورؤســاء البرلمانــات هــم:

رئيس البرلمان األوروبي أنطونيو تاياني	 

رئيس مجلس العموم البريطاني جون بيركاو	 

رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية كلود بارتولون	 

رئيس المنظمة العربية لحقوق اإلنسان-لندن محمد جميل	 

رئيس البرلمان القبرصي يمتريس سيللوريس	 

أمين عام منظمة التعاون اإلسامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين	 

أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط	 

رئيس البرلمان المصري علي عبد العال سيد أحمد.	 

رئيس البرلمان اإليراني علي الريجاني.	 

ــد آل  18- ــد اهلل زي ــن عب ــد ب ــري حم ــورى القط ــس الش ــس مجل ــى رئي ــالة إل رس
محمــود لتهنئــة دولــة قطــر باليــوم الوطنــي. 19/12/2017م.

ــى أميــن عــام األمــم المتحــدة، ورئيــس اتحــاد البرلمــان األوروبــي،  19- رســالة إل
ــأن  ــة بش ــات األجنبي ــك للبرلمان ــي، وكذل ــان الدول ــاد البرلم ــام اتح ــن ع وأمي
ــخ 6/2/2018م.  ــاب بتاري ــة اإلره ــى الئح ــة عل ــماعيل هني ــب إس إدراج النائ
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الفعاليات الوطنية 
والمجتمعية
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ثامنًا: الفعاليات الوطنية والمجتمعية
ــة -2014  ــع الماضي ــال الســنوات األرب ــريعي الفلســطيني خ ــس التش ــل المجل واص
2018م دوره البرلمانــي فــي خدمــة جميــع فئــات المجتمــع الفلســطيني، وحرصــت 
رئاســة المجلــس علــى متابعــة جميــع المناســبات واألحــداث الوطنيــة واالجتماعيــة، 
واســتقبلت العشــرات مــن الوفــود النقابيــة والطابيــة والشــعبية، وبــادرت إلــى تنظيــم 
العديــد مــن الفعاليــات البرلمانيــة والوطنيــة واالجتماعيــة، وشــارك نــواب المجلــس فــي 
عشــرات الفعاليــات الوطنيــة والشــعبية؛ تحقيقــًا لــدور المجلــس التشــريعي فــي خدمــة 

ــات: ــك األنشــطة والفعالي ــرز تل ــاء الشــعب الفلســطيني، وكان مــن أب أبن
اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي فــي مقــر المجلــس المئــات مــن شــكاوى  1-

الجهــات  مــع  بالتواصــل  وقامــت  2014م،  العــام  خــال  ومظالمهــم  المواطنيــن 
المختصــة، والعمــل علــى حــل العديــد مــن تلــك المظالــم.

اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن طالبــات مدرســة العبــاس بــن عبــد المطلــب  2-
الشــجاعية ضمــن مشــروع المواطنــة بتاريــخ 6/3/2014م.

اســتقبل د. أحمــد بحــر فــي مقــر المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن طالبــات كليــة  3-
الشــريعة والقانــون مــن الجامعــة اإلســامية، وذلــك بتاريــخ 6/3/2014م.

اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن طــاب الجامعــة اإلســامية، وتــم عقــد لقــاء  4-
مــع النائــب مشــير المصــري، وذلــك بتاريــخ 9/3/2014م.

شــارك نــواب المجلــس التشــريعي فــي اعتصــام أمــام مقــر الســفارة المصريــة بغــزة؛  5-
للمطالبــة بفتــح معبــر رفــح البــري، وذلــك بتاريــخ 12/3/2014م.
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ــبة  6- ــزة بمناس ــودور بغ ــدق الكوم ــي فن ــًا ف ــريعي حف ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
الذكــرى الســنوية األولــى لرحيــل النائــب/ مريــم فرحــات »أم نضــال«، وذلــك بتاريــخ 

17/3/2014م.

ــة  7- ــة التربي ــن مديري ــي م ــان الطاب ــن البرلم ــدًا م ــريعي وف ــس التش ــتقبل المجل اس
والتعليــم فــي محافظــة شــمال غــزة، وتــمَّ عقــد لقــاء مــع النائــب د. محمــد شــهاب، 

ــخ 1/4/2014م. ــك بتاري وذل

شــارك د. أحمــد بحــر فــي احتفــال اليــوم الرياضــي الفلســطيني الــذي نظمتــه وزارة  8-
الشــباب والرياضــة فــي مقــر المجلــس التشــريعي بحضــور وزيــر الشــباب والرياضــة 

د. محمــد المدهــون بتاريــخ 6/4/2014م.

نظمــت رئاســة المجلــس زيــارة تفقديــة لــوزارة الصحــة؛ لاطــاع علــى ســير العمــل  9-
بالــوزارة، حيــث كان باســتقبال الوفــد البرلمانــي وزيــر الصحــة وطاقــم العمــل 

بالــوزارة، وذلــك بتاريــخ 7/4/2014م.
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نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي لقــاءًا خاصــًا بتطويــر إجــراءات القضــاء فــي محافظــات  10-
غــزة بحضــور رئيــس الــوزراء إســماعيل هنيــة، ووزيــر الداخليــة، والنائــب العــام، ورئيــس 
مجلــس العــدل األعلــى للقضــاء، وأميــن عــام مجلــس الــوزراء، وذلــك بتاريــخ 9/4/2014م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن مستشــفى الوفــاء للتأهيــل الطبــي  11-
وذلــك بتاريــخ 13/4/2014م.

ــي  12- ــوي ف ــي والمعن ــه السياس ــة التوجي ــه هيئ ــذي أقامت ــل ال ــي الحف ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
ــخ 14/4/2014م. ــة بتاري ــة بالمحافظ ــزة األمني ــدراء األجه ــم م ــزة؛ لتكري ــمال غ ــة ش محافظ

ــة إلعمــار غــزة،  13- ــة القطري اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن اللجن
ــخ 15/4/2014م. ــك بتاري وذل

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي رئيــس وأعضــاء المجلــس االستشــاري  14-
الشــبابي لوزيــر الشــباب والرياضــة، وذلــك بتاريــخ 20/4/2014م.

ــامات  15- ــن االبتس ــال م ــة أمي ــن قافل ــدًا م ــريعي وف ــس التش ــة المجل ــتقبلت رئاس اس
»26« وذلــك بتاريــخ 22/4/2014م.

ــة  16- ــة اآلداب بالجامع ــه كلي ــذي نظمت ــي ال ــوم الدراس ــي الي ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
ــخ 22/4/2014م. ــك بتاري ــة«، وذل ــر فروان ــح عم ــاعر »صال ــاة الش ــول حي ــامية ح اإلس

ــة  17- ــي لحرك ــب السياس ــس المكت ــب رئي ــريعي نائ ــس التش ــة المجل ــتقبلت رئاس اس
ــك  ــة، وذل ــوزراء إســماعيل هني ــو مــرزوق بحضــور رئيــس ال حمــاس د. موســي أب

28/4/2014م. بتاريــخ 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي المؤتمــر العلمــي الــذي نظمتــه كليــة أصــول الديــن فــي  18-
الجامعــة اإلســامية بالتعــاون مــع االتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين -فــرع غــزة- 
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ــور »عمــر األشــقر«،  ــة والسياســية للعامــة الدكت ــة والدعوي حــول الجهــود العلمي
وذلــك بتاريــخ 29/4/2014م.

ــر  19- ــام مق ــة أم ــة التضامني ــي الوقف ــر ف ــد بح ــة د. أحم ــي برئاس ــد برلمان ــارك وف ش
الصليــب األحمــر مــع األســرى اإلدارييــن المضربيــن عــن الطعــام فــي ســجون 

االحتــال، وذلــك بتاريــخ 5/5/2014م.

شــارك نــواب المجلــس التشــريعي فــي المســيرة التــي نظمتهــا وزارة األســرى  20-
والمحرريــن تضامنــًا مــع األســرى اإلدارييــن المضربيــن عــن الطعــام فــي ســجون 

االحتــال بتاريــخ 7/5/2014م.

ــرة  21- ــه دائ ــذي أقامت ــة«، وال ــى النكب ــهود عل ــر »ش ــي مؤتم ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
شــئون الاجئيــن فــي حركــة حمــاس بمناســبة ذكــرى النكبــة، وذلــك بتاريــخ 

13/5/2014م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل افتتــاح المستشــفى التخصصــي الجديــد فــي مجمــع  22-
الشــفاء الطبــي، وذلــك بتاريــخ 15/5/2014م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي اليــوم الدراســي الــذي نظمتــه جامعــة األمــة حــول حقــوق  23-
الاجئيــن بتاريــخ 17/5/2014م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي االعتصــام التضامنــي مــع األســرى  24-
اإلدارييــن المضربيــن عــن الطعــام فــي ســجون االحتــال، وذلك أمــام مقــر الصليب 

األحمــر بغزة بتاريــخ 17/5/2014م. 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي افتتــاح المقــر الجديــد لــوزارة األوقــاف والشــئون الدينيــة  25-
بمدينــة غــزة، وذلــك بتاريــخ 20/5/2014م.

ــم  26- ــام لتكري ــل لأليت ــد األم ــه معه ــذي أقام ــال ال ــي االحتف ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
المؤسســات، وذلــك بتاريــخ 21/5/2014م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي حفــل توقيــع الروايــة األدبيــة )ســنبلة وســيف(  27-
التــي جسّــدت ســيرة الراحلــة النائــب/ مريــم فرحــات، وذلــك بتاريــخ 21/5/2014م.

عقــدت رئاســة المجلــس التشــريعي لقــاءًا مفتوحــًا مــع عشــرات اإلعامييــن، وذلــك  28-
بتاريــخ 27/5/2014م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي حفــل الرثــاء الــذي أقامته مؤسســة  29-
ــة  ــرى الرابع ــبة »الذك ــطين بمناس ــي فلس ــا ف ــفير تركي ــور س ــة بحض ــت الحكم بي

لشــهداء ســفينة مرمــرة التركيــة«، وذلــك بتاريــخ 29/5/2014م.
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شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي الحفــل التكريمــي الــذي أقامتــه  30-
وزارة الداخليــة واألمــن الوطنــي لــوداع وزيــر الداخليــة النائــب فتحــي حمــاد، وذلــك 

ــخ 2/6/2014م. بتاري

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي الجولــة الميدانيــة التــي نظمتهــا  31-
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بمشــاركة وزراء حكومــة الوفــاق بغــزة؛ لتفقــد عــدد 

مــن قاعــات امتحانــات الثانويــة العامــة، وذلــك بتاريــخ 7/6/2014م.

ــر«  32- ــاعل التحري ــات »مش ــن مخيم ــًا م ــدًا طابي ــريعي وف ــس التش ــتقبال المجل اس
ــخ 9/6/2014م. ــك بتاري ــو راس، وذل ــروان أب ــب م ــد بالنائ ــى الوف ــث التق حي

ــم  33- ــه وزارة الصحــة لتكري ــذي أقامت شــارك د. أحمــد بحــر فــي الحفــل التكريمــي ال
ــخ 9/6/2014م. ــك بتاري ــي، وذل ــد المخلات ــر د. مفي الوزي

ــك  34- ــة«، وذل ــم »رواد النهض ــن مخي ــًا م ــدًا طابي ــريعي وف ــس التش ــتقبل المجل اس
10/6/2014م. بتاريــخ 

ــزكاة برئاســة د. عــاء  35- ــة ال ــدًا مــن هيئ ــس التشــريعي وف اســتقبلت رئاســة المجل
الرفاتــي بتاريــخ 12/6/2014م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي خيمــة االعتصــام التــي أقامتهــا  36-
لجنــة األســرى للقــوى والفصائــل الوطنيــة واإلســامية أمــام مقــر الصليــب األحمــر 
بغــزة تضامنــًا مــع النــواب المختطفيــن واألســرى اإلدارييــن المضربيــن عــن الطعام 

فــي ســجون االحتــال، وذلــك بتاريــخ 16/6/2014م.

ــًا  37- نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي اعتصامــًا فــي مقــر المجلــس بغــزة تضامن
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مــع د. عزيــز دويــك ونــواب المجلــس المختطفيــن واألســرى اإلدارييــن المضربيــن 
عــن الطعــام فــي ســجون االحتــال، وذلــك بتاريــخ 19/6/2014م. 

المجلــس  38- نــواب  مــع  تضامنيــة  وقفــة  التشــريعي  المجلــس  رئاســة  نظمــت 
المختطفيــن بالضفــة المحتلــة، وذلــك بحضــور وزراء حكومــة التوافــق الفلســطينية 

19/06/2014م. بتاريــخ  بغــزة 

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي حفــل تأبيــن وجنــازة وزيــر الصحــة  39-
الســابق المرحــوم د. مفيــد المخلاتــي، وذلــك بتاريــخ 22/6/2014م.

ــي  40- ــدوان الصهيون ــار الع ــة آلث ــة تفقدي ــريعي جول ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
ــرب  ــاء الح ــد انته ــك بع ــزة، وذل ــح، غ ــس، رف ــطى، خانيون ــات الوس ــى محافظ عل

ــرة. ــزة مباش ــى غ ــة عل الصهيوني

شــارك د. أحمــد بحــر فــي الجولــة التــي نظمتهــا مديريــة تعليــم غــرب غــزة لتهنئــة  41-
أوائــل الثانويــة العامــة فــي محافظــة غــزة، وذلــك بتاريــخ 02/09/2014م

ــك  42- ــية، وذل ــورات السياس ــر التط ــول آخ ــية ح ــرة سياس ــر محاض ــد بح ــى د. أحم ألق
بمقــر وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بمشــاركة معلمــي الــوزارة وموظفيهــا، وذلــك 

ــخ 3/9/2014م. بتاري

ــاء  43- ــة أثن ــات العامل ــًا للمؤسس ــًا تكريمي ــريعي حف ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
العــدوان علــى غــزة، تــم خالــه تكريــم أكثــرَ مــن مائتــي مؤسســة حكوميــة ودولية 

وإعاميــة وخيريــة، وذلــك فــي فنــدق رويــال بــازا بغــزة بتاريــخ 17/9/2014م.

ــريعي  44- ــس التش ــوان »دور المجل ــدوة بعن ــره ن ــي مق ــريعي ف ــس التش ــم المجل نّظ
الفلســطيني فــي تعزيــز مفاهيــم الحكــم الرشــيد« بالتعــاون مــع أكاديميــة اإلدارة 

ــخ 4/1/2015م.   ــا بتاري ــات العلي ــة للدراس والسياس

قامــت رئاســة المجلــس التشــريعي بتكريــم الفتــاة المبدعــة »فــرح باســل بكــر«،  45-
والتــي تــم اختيارهــا ضمــن الشــخصيات المائــة األكثــر تأثيــرًا فــي الشــرق األوســط، 

وذلــك بحضــور عائلتهــا بتاريــخ 4/1/2015م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي بحضــور عــدد مــن النــواب رئيــس ســلطة  46-
األراضــي م. إبراهيــم رضــوان؛ بهــدف مناقشــة عــدد مــن القضايــا المتعلقــة 

باألراضــي الحكوميــة، وذلــك بتاريــخ 10/1/2015م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل اختتــام دورات أحــكام التــاوة الــذي نظمتــه هيئــة التوجيــه  47-
السياســي والمعنــوي لمنتســبي األجهــزة األمنيــة والشــرطية، وذلــك بتاريــخ 22/1/2015م.
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شــارك د. أحمــد بحــر فــي الفعاليــة التــي نظمتهــا حركــة األحــرار في ســاحة المجلس  48-
التشــريعي حــول تداعيــات إعاقة إعمار غــزة، وذلك بتاريــخ 28/1/2015م. 

ــة  49- ــوح لرئاس ــاء المفت ــي اللق ــطى ف ــة الوس ــواب المحافظ ــر ون ــد بح ــارك د. أحم ش
ــخ 7/2/2015م. ــك بتاري ــا، وذل ــة وأعيانه ــاء المحافظ ــع وجه ــس م ــواب المجل ون

شــارك د. أحمــد بحــر فــي االعتصــام األســبوعي مــع األســرى فــي ســجون االحتــال  50-
أمــام مقــر اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر فــي غــزة بتاريــخ 16/2/2015م.

نظمــت رئاســة المجلــس زيــارة ميدانيــة إلــى مقــر صحيفــة فلســطين، وذلــك  51-
16/2/2015م. بتاريــخ 

اســتقبل د. أحمــد بحــر فــي مقــر المجلــس التشــريعي وفــدًا يضــم متدربيــن  52-
دبلوماســيين مــن وزارة الخارجيــة الفلســطينية ضمن دورة »التدريب الدبلوماســي« 

ــخ 17/2/2015م. ــت الحكمــة بتاري ــاون مــع معهــد بي بالتع

اســتقبل د. أحمــد بحــر فــي مقــره بالمجلــس التشــريعي وكيــل وزارة األوقــاف  53-
والشــئون الدينيــة د. حســن الصيفــي بتاريــخ 26/2/2015م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي افتتــاح مركــز »ربيــع العمــر  54-
للمســنين« فــي مدينــة غــزة بتاريــخ 26/2/2015م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة لعائلة األســير »حســن ســامة«، لتهنئتهم  55-
بحصولــه علــى شــهادة البكالوريوس داخل الســجون بتاريــخ 27/2/2015م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي لقــاًء إعاميــًا مــع رؤســاء المؤسســات اإلعامية  56-
العاملــة فــي غزة، وذلــك بتاريــخ 1/3/2015م.

اســتقبل د. أحمــد بحــر فــي مقــره وفــدًا مــن مديريــة الدفــاع المدنــي برئاســة العميــد د.  57-
ســعيد الســعودي، وذلــك بمناســبة اليــوم العالمــي للدفــاع المدنــي بتاريــخ 2/3/2015م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي مراســم وضــع حجــر األســاس لمشــروع مدينــة األســرى  58-
ــة  ــس اللجن ــاركة رئي ــزة بمش ــاع غ ــوب قط ــراء جن ــة الزه ــي مدين ــن ف والمحرري

ــخ 16/3/2015م. ــك بتاري ــادي، وذل ــد العم ــفير محم ــة الس القطري

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي بمشــاركة نــواب المجلــس زيــارة إلــى عائلــة  59-
الشــهيد الشــيخ أحمــد ياســين فــي ذكــرى استشــهاده، وذلــك بتاريــخ 23/3/2015م.

اســتقبل المجلــس التشــريعي الفلســطيني وفــودًا كشــفية ضمــن فعاليــات يوم الكشــافة  60-
ــه وزارة الشــباب والرياضــة فــي مقــر المجلــس التشــريعي، حيــث  ــذي نظمت العالمــي ال

ألقــى الدكتــور أحمــد بحــر كلمــة خــال الفعاليــة، وذلــك بتاريــخ 24/3/2015م.
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نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي وقفــة تضامنيــة مــع الاجئيــن الفلســطينيين  61-
فــي مخيــم اليرمــوك بســوريا، وذلــك بتاريــخ 6/4/2015م.

ــة الشــهيد الدكتــور عبــد العزيــز  62- نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة لعائل
ــخ 16/4/2015م. ــهاده بتاري ــرى استش ــي ذك ــي ف الرنتيس

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي لقــاءًا مــع مــدراء المؤسســات اإلعاميــة  63-
فــي مقــر المجلــس بغــزة حــول قانــون التكافــل االجتماعــي، وذلــك بتاريــخ 

27/4/2015م.
نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي لقــاءًا مــع نشــطاء اإلعــام الجديــد فــي مقــر  64-

المجلــس بغــزة حــول قانــون التكافــل االجتماعــي، وذلــك بتاريــخ 29/4/2015م.
نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي لقــاًء خاصــاً مــع أســاتذة الجامعــات، ومحلليــن،  65-

وكتّــاب؛ لمناقشــة قانــون التكافــل االجتماعــي بتاريــخ 4/5/2015م.
نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي لقــاًء خاصــًا مــع الفصائــل الفلســطينية؛  66-

6/5/2015م. بتاريــخ  االجتماعــي  التكافــل  قانــون  لمناقشــة 
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ــن  67- ــن العموميي ــة الموظفي ــن نقاب ــدًا م ــريعي وف ــس التش ــة المجل ــتقبلت رئاس اس
14/5/2015م. بتاريــخ 

بتاريــخ  68- وذلــك  القضــاة،  مــن  عــددًا  التشــريعي  المجلــس  رئاســة  اســتقبلت 
14/5/2015م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي المســيرة الجماهيريــة التــي دعــت  69-
إليهــا لجنــة القــوى والفصائــل الفلســطينية فــي الذكــرى الســابعة والســتين للنكبة، 

ــخ 16/5/2015م. وذلك بتاري

ــة  70- ــروع كلي ــاء مش ــاس؛ إلنش ــر األس ــع حج ــم وض ــي مراس ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
النهضــة فــي محافظــة رفــح، وذلــك بتاريــخ 17/5/2015م.

ــك  71- ــة، وذل ــن والحماي ــاز األم ــن جه ــدا م ــريعي وف ــس التش ــة المجل ــتقبلت رئاس اس
18/5/2015م. بتاريــخ 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج فــوج جهــاز األمــن والحمايــة الســادس تحــت  72-
عنــوان »أحــرار رغم الحصــار«، وذلــك بتاريــخ 21/5/2015م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي االعتصــام الــذي نفذتــه الجبهــة الشــعبية لتحريــر  73-
فلســطين فــي مقــر المجلــس التشــريعي بغــزة تضامنــًا مــع النائبــة األســيرة 

23/5/2015م.  بتاريــخ  وذلــك  جــرار«،  »خالــدة 

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي وقفــة تضامنيــة مــع النائــب األســير المريــض  74-
»نايــف الرجــوب«، وذلــك أمــام مقــر الصليــب األحمــر بغــزة بتاريــخ 25/5/2015م.

ــن  75- ــنوات م ــع س ــوان »تس ــًا بعن ــًا خاص ــريعي حف ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
الصمــود والعطــاء رغــم الحصــار«، تــم خاله توزيــع إصــدارات المجلس التشــريعي، 

ــخ 26/5/2015م. ــك بتاري وذل

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي جولــة تفقديــة للجــان امتحانــات  76-
الثانويــة العامــة، وذلــك بتاريــخ 31/5/2015م.

نظمــت رئاســة المجلــس جولــة تفقديــة علــى لجــان امتحانــات الثانويــة العامــة فــي  77-
مدرســتي الزهــراء والرملــة 17/6/2015م.

ــزة،  78- ــة غ ــة بمدين ــات التنمي ــد دراس ــن معه ــدًا م ــريعي وف ــس التش ــتقبل المجل اس
وذلــك بتاريــخ 18/6/2015م.

ــي  79- ــن الوطن ــة واألم ــه وزارة الداخلي ــذي نظمت ــل ال ــي الحف ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
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لتكريــم »رجــل األمــن المثالــي«، وذلــك فــي فنــدق آدم بمدينــة غــزة بتاريــخ 
21/6/2015م.

ــة  80- ــل طلب ــل أوائ ــى عوائ ــة عل ــارات تهنئ ــريعي زي ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
ــخ  ــزة بتاري ــاع غ ــات قط ــع محافظ ــي جمي ــك ف ــن، وذل ــة المتفوقي ــة العام الثانوي

.5-6/07/2015

شــارك د. أحمــد بحــر فــي الحفــل المركــزي الــذي أقامتــه حركــة األحــرار فــي ذكــرى  81-
انطاقتهــا الثامنــة فــي مركــز رشــاد الشــوا الثقافــي بتاريــخ 07/07/2015 

اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن طالبــات منتــدى الشــباب الحضــاري التابــع  82-
لمؤسســة إبــداع حيــث التقــى الوفــد بالنائــب د. جميلة الشــنطي التي ألقــت محاضرة 

بعنــوان »الــدور القيــادي للمــرأة الفلســطينية«، وذلــك بتاريــخ 04/08/2015م.

ــُث قــدم  83- اســتقبل د. أحمــد بحــر وفــدًا مــن االتحــاد الفلســطيني أللعــاب القــوى، حي
الوفــد درعــًا تكريميــًا لرئاســة المجلــس بعــد اختتــام فعاليــات ســباق ماراتــون »يــوم 
الجــري األولمبــي« التــي نظمهــا االتحــاد فــي مقــر المجلــس بتاريــخ 04/08/2015م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن وزارة الثقافــة الفلســطينية برئاســة  84-
وكيــل الــوزارة الســيد مصطفــى الصــواف، وذلــك بتاريــخ 09/08/2015م. 

نظــم المجلــس التشــريعي اعتصامــًا احتجاجيــًا فــي مقــره بغــزة رفضــًا لتقليصــات  85-
خدمــات األونــروا، وذلــك بحضــور عــدد كبيــر مــن قيــادات الفصائــل الفلســطينية 

ــخ 12/08/2015م.  ــاء بتاري والوجه

ــًا  86- ــن 180 طالب ــًا م ــًا مكون ــدًا طابي ــطيني وف ــريعي الفلس ــس التش ــتقبل المجل اس
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متفوقــًا مــن المرحلــة الثانويــة ضمــن مخيمــات الكتلة اإلســامية في محافظة شــمال 
غــزة، حيــث التقــى الوفــد بالنائــب مشــير المصــري وذلــك بتاريــخ 18/08/2015م.

ــي  87- ــي نظمهــا أهال ــة الت ــواب المجلــس التشــريعي فــي الوقفــة االحتجاجي شــارك ن
الشــبان الفلســطينيين المختطفيــن فــي مصــر لمطالبــة الســلطات المصريــة 
بالعمــل علــى اإلفــراج عنهــم، وذلــك فــي مقــر المجلــس التشــريعي بغــزة بتاريــخ 

25/08/2015م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج الفــوج الحــادي والعشــرين مــن خريجــي جامعة  88-
األقصــى بغــزة حيــث ألقــى كلمة ضيــف االحتفــال، وذلــك بتاريــخ 29/08/2015م.

ــزة  89- ــة غ ــي بلدي ــف ف ــة للموظ ــارة تضامني ــريعي زي ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
ــك فــي مستشــفى  ــه، وذل ــه عمل ــاء تأديت ــداء أثن ــدران بعــد تعرضــه العت حســام ب

ــخ 30/08/2015م. ــزة بتاري ــة غ ــفاء بمدين الش
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نظــم المجلــس التشــريعي الفلســطيني زيــارة لبلديــة غــزة التقــى خالهــا رئيــس  90-
وأعضــاء المجلــس البلــدي، وذلــك بتاريــخ 31/08/2015م.

ــا الحركــة النســائية  91- ــي نظمته ــة الت ــس التشــريعي فــي الوقف ــواب المجل شــارك ن
نصــرة للمســجد األقصــى، وقــد ألقــى النائــب مشــير المصــري كلمــة خــال الوقفــة 

التــي أقيمــت فــي مقــر المجلــس التشــريعي بغــزة بتاريــخ 15/09/2015م.

شــارك النائــب الدكتــور خميــس النجــار فــي الفعاليــة التــي نظمتهــا نقابــة العــاج الطبيعــي  92-
فــي مقــر المجلــس بمناســبة اليــوم العالمــي للعــاج الطبيعــي، وذلــك بتاريــخ 15/09/2015م.

ــب  93- ــة نائ ــان البرلماني ــاء اللج ــور رؤس ــريعي بحض ــس التش ــة المجل ــتقبلت رئاس اس
رئيــس ســلطة الطاقــة المهنــدس فتحــي الشــيخ خليــل، حيــث تــمَّ مناقشــة 

المشــروع الوطنــي للكهربــاء، وذلــك بتاريــخ 17/09/2015م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي لقــاء معايــدة فــي مقــر المجلــس بغــزة بمشــاركة األخــوة  94-
نــواب وموظفــي المجلــس، وذلــك ثالــث أيــام عيــد األضحــى المبــارك بتاريــخ 26/09/2015م. 

اســتقبلت رئاســة المجلــس وفــد مديريــة تعليــم غــرب غــزة برئاســة الســيد محمــود  95-
مطــر مديــر التعليم، وذلــك بتاريــخ 2/10/2015م. 

قــام د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي بتقديــم واجــب العــزاء هاتفيــا  96-
لعوائــل شــهداء انتفاضــة القــدس فــي الضفــة المحتلــة )الشــهيد مهنــد الحلبي-الشــهيدة 

هديــل الهشلمون-الشــهيد عبــد الرحمــن عبيــد اهلل(، وذلــك بتاريــخ 4/10/2015م.

ــاد  97- ــا اتح ــي نفذه ــة الت ــة التضامني ــي الوقف ــريعي ف ــس التش ــواب المجل ــارك ن ش
ــث  ــدس، حي ــي الق ــا ف ــع أهلن ــًا م ــس تضامن ــر المجل ــي مق ــطيني ف ــال الفلس العم
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ألقــى د. أحمــد بحــر كلمــة خــال الوقفــة، وذلــك بتاريــخ 11/10/2015م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي جولــة زيــارات لتقديــم واجــب العــزاء لعوائــل  98-
شــهداء انتفاضــة القــدس )بربخ–عثمان–عبيد–حســان(، وذلــك فــي محافظتــي 

خانيونــس والوســطى بتاريــخ 12/10/2015م. 

ــل  99- ــة األســير المحــرر خلي ــة لعائل ــارة تهنئ ــس التشــريعي زي نظمــت رئاســة المجل
ــهيد  ــة ش ــزاء لعائل ــب الع ــت واج ــا وقدم ــطى، كم ــة الوس ــي المحافظ ــنب ف ــو ش أب

ــخ 22/10/2015م. ــك بتاري ــرحي، وذل ــد الس ــدس أحم ــة الق انتفاض

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق  100-
اإلنســان برئاســة المفــوض العــام د. أحمــد حــرب، وذلــك بتاريــخ 26/10/2015م.

شــارك نــواب المجلــس التشــريعي فــي الفعاليــة التضامنيــة التــي أقامتهــا حركــة  101-
األحــرار فــي مقــر المجلــس التشــريعي نصــرة ألهلنــا فــي مدينــة القــدس المحتلــة، 

وألقــى د. أحمــد بحــر كلمــة خــال الفعاليــة، وذلــك بتاريــخ 27/10/2015م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة لعائلــة الشــهيد هانــي عابــد فــي  102-
2/11/2015م. بتاريــخ  الواحــد والعشــرين الستشــهاده، وذلــك  الذكــرى 

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي وقفــة تضامنيــة فــي مقــر المجلــس بغــزة بمشــاركة  103-
كافــة الكتــل البرلمانيــة تضامنــًا مــع انتفاضــة القــدس، وذلــك بتاريــخ 10/11/2015م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي فعاليــة برلمانيــة تضامنيــة مــع األســرى فــي ذكــرى استشــهاد  104-
أحمــد الجعبــري وعــز الديــن القســام، وذلــك أمــام مقــر الصليــب األحمــر بغــزة بتاريــخ 23/11/2015م.

شــارك الدكتــور أحمــد بحــر فــي مؤتمــر »المنــاخ القضائــي الداعــم للعدالــة  105-
26/11/2015م. بتاريــخ  األعلــى  القضــاء  الــذي عقــده مجلــس  الناجــزة« 
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عقــد المجلــس التشــريعي دورة متخصصــة فــي »الصياغــة التشــريعية« بمشــاركة خبــراء  106-
قانونييــن مــن خــارج فلســطين عبــر الفيديوكونفرانــس، وذلــك بتاريــخ 10/12/2015م. 

ــة  107- ــي محافظ ــن ف ــة المعلمي ــه نقاب ــذي أقامت ــل ال ــي الحف ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
ــخ 17/12/2015م. ــك بتاري ــطيني«، وذل ــم الفلس ــوم المعل ــبة »ي ــس بمناس خانيون

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي رئيــس اللجنــة القطريــة إلعمــار غــزة  108-
الســفير محمــد العمــادي بتاريــخ 11/1/2016م. 

صورة عن استقبال المجلس التشريعي للسفير القطري 2016/1/11
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ــه  109- ــذي أقامت ــام 2015م وال ــطة الع ــام أنش ــل اختت ــي حف ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
هيئــة التوجيــه السياســي والمعنوي-فــرع خانيونــس بتاريــخ 4/1/2016م.

اســتقبل النائــب يحيــى العبادســة وفــدًا شــبابيًا مــن معهــد دراســات التنميــة  110-
4/1/2016م. بتاريــخ  وذلــك   ،)IDS(

اســتقبل النائــب د. عاطــف عــدوان وفــدًا مــن النقابــة العامــة لعمــال النقــل العــام،  111-
وذلــك بتاريــخ 5/1/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج دورة ضبــاط »فرســان األقصــى« والــذي  112-
أقامــه جهــاز األمــن الوطنــي بتاريــخ 10/1/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي االعتصــام التضامنــي مــع األســير »محمــد القيــق«  113-
المضــرب عــن الطعــام فــي ســجون االحتــال بتاريــخ 11/1/2016م. 

ــة لألســير المحــرر مــن ســجون  114- ــارة تهنئ ــس التشــريعي زي نظمــت رئاســة المجل
ــخ 12/1/2016م. ــك بتاري ــه«، وذل ــد رب ــي عب ــال »راج االحت

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج دورات مديريــة التدريــب فــي وزارة  115-
17/1/2016م. بتاريــخ  الداخليــة 

اســتقبل النائــب د. محمــد شــهاب وفــدًا شــبابيًا مــن منظومــة شــبابي اإلعاميــة،  116-
وذلــك بتاريــخ 19/1/2016م.

ــع  117- ــًا م ــرى تضامن ــه وزارة األس ــذي أقامت ــام ال ــي االعتص ــي ف ــد برلمان ــارك وف ش
ــخ 1/2/2016م. ــك بتاري ــام، وذل ــن الطع ــن ع ــرى المضربي األس

شــارك د. أحمــد بحــر فــي افتتــاح معــرض »كنــوز فلســطينية« والــذي أقامتــه وزارة  118-
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الســياحة واآلثــار بقصــر الباشــا بغزة، وذلــك بتاريــخ 3/2/2016م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن المركــز الفلســطيني لألبحــاث  119-
ــخ 8/2/2016م. ــك بتاري ــارات«، وذل ــتراتيجية »مس ــات االس ــية والدراس السياس

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن نقابــة المحاميــن الفلســطينيين،  120-
وذلــك بتاريــخ 11/2/2016م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن تجمــع الشــخصيات المســتقلة،  121-
ــخ 11/2/2016م. ــك بتاري وذل

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تكريــم الطلبــة المتفوقيــن فــي مدرســة عرفــات  122-
للموهوبيــن بمدينــة غــزة، وذلــك بتاريــخ 17/2/2016م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي وقفــة تضامنيــة بمشــاركة الكتــل البرلمانيــة  123-
فــي مقــر المجلــس بغــزة تضامنــًا مــع النائــب نجــاة أبــو بكــر، وذلــك بتاريــخ 

27/2/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج دورة الضبــاط العشــرين الــذي أقامــه جهــاز  124-
الشــرطة الفلســطينية تحــت عنــوان » غزة درع األمــة« بتاريــخ 06/03/2016م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي جولــة زيــارات فــي المحافظــة الوســطى  125-
شــملت زيــارة تهنئــة لعائلــة األســير المحــرر زهيــر أبــو الجديــان فــي مدينــة ديــر 
البلــح بمناســبة اإلفــراج عنــه بعــد قضــاء 12 عامــًا مــن ســجون االحتــال، وتقديــم 
ــخ 10/03/2016م. ــك بتاري ــدي، وذل ــليمان العاي ــهيد س ــة الش ــزاء لعائل ــب الع واج

ــر  126- ــي مق ــال ف ــة العم ــا نقاب ــة نظمته ــي وقف ــهاب ف ــد ش ــب د. محم ــارك النائ ش
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بتاريــخ  وذلــك  للعمــال،  تشــغيل  برامــج  بتوفيــر  للمطالبــة  بغــزة  المجلــس 
10/03/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج دورة الرتــب الســامية الــذي أقامــه جهــاز  127-
األمــن الوطنــي فــي فنــدق آدم بغــزة بتاريــخ 16/03/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي خيمــة االعتصــام التــي أقامتهــا شــبكة األقصــى  128-
الفضائيــة رفضــًا لقــرار فرنســا بحــذف القنــاة عــن قمــر يوتلســات، وذلــك بتاريــخ 

16/03/2016م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة لعائلــة الشــهيد الشــيخ أحمــد ياســين  129-
فــي الذكــرى الثانيــة عشــر الستشــهاده، وذلــك بتاريــخ 21/03/2016م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة تهنئــة لعائلــة األســير المحــرر هــال  130-
أبــو طــه فــي محافظــة رفــح بعــد قضائــه 12 عامــًا فــي ســجون االحتــال، وذلــك 

بتاريــخ 23/03/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي فعاليــة يــوم األرض التــي أقامتهــا لجنــة القــوى والفصائل  131-
الفلسطينية بتاريخ 30/03/2016م.

ــا قادمــون( التــي  132- شــارك د. أحمــد بحــر فــي مهرجــان بعنــوان )أبشــري قدســنا إن
أقامتهــا الحركــة النســائية لحمــاس فــي محافظــة رفــح إحيــاء لذكــري القــادة 

الشــهداء ودعمــًا النتفاضــة القــدس بتاريــخ 3/4/2016م.



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار
ي

طين
س

فل
 ال

ي
يع

شر
الت

س 
جل

لم
ا

225 224225

شــارك د. أحمــد بحــر فــي احتفــال يــوم اليتيــم العربــي 2016 التــي نظمتهــا وزارة  133-
الشــئون االجتماعيــة بتاريــخ 4/4/2016م.

استقبلت رئاسة المجلس التشريعي وفدًا من وزارة األسري برئاسة أ. بهاء الدين  134-
 المدهون ضمن فعاليات اليوم الوطني لألسير الفلسطيني، وذلك بتاريخ 4/4/2016م.

ــد  135- ــه معه ــذي نظم ــطيني ال ــم الفلس ــوم اليتي ــل ي ــي حف ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
األمــل لأليتــام بتاريــخ 7/4/2016م.

ــي  136- ــي الدول ــي البرلمان ــي الملتق ــريعي ف ــس التش ــواب المجل ــة ون ــاركت رئاس ش
التــي نظمتهــا كتلــة التغييــر واإلصــاح البرلمانيــة، وذلــك بتاريــخ 10/4/2015م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة لعائلــة الشــهيد القائــد د. عبــد العزيــز  137-
الرنتيســي فــي الذكــري الثانيــة عشــر الستشــهاده، وذلــك بتاريــخ 17/4/2016م. 

ــطيني  138- ــي الفلس ــادي األهل ــه الن ــذي نظم ــال ال ــي االحتف ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
بمناســبة فــوزه ببطولــة كــرة القــدم للدرجــة األولــى، وصعــوده للدرجــة الممتــازة، 

ــخ 21/4/2016م. ــك بتاري وذل
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شــارك د. أحمــد بحــر فــي اليــوم الدراســي الــذي نظمتــه الدائــرة التربويــة لحركــة  139-
حمــاس فــي المحافظــة الوســطى فــي ذكــري وفــاة القائــد الشــيخ حمــاد الحســنات، 

وذلــك بتاريــخ 27/4/2015م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن جامعــة االمــة برئاســة الدكتــور  140-
نعمــان علــوان، وذلــك بتاريــخ 2/5/2016م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن وزارة الشــباب والرياضــة، وذلــك  141-
بتاريــخ 3/5/2016م.  

ــة الشــهيد مــازن  142- ــي برئاســة د. أحمــد بحــر واجــب العــزاء لعائل قــدم وفــد برلمان
ــخ 3/5/2016م. ــك بتاري ــو، وذل اللول

شــارك د. أحمــد بحــر فــي الحفــل الــذي نظمــه معهــد األمــل لأليتــام بمدينــة غــزة  143-
بمناســبة يــوم اليتيــم الفلســطيني، وذلــك بتاريــخ 7/5/2016م.

مشــاركة رئاســة ونــواب التشــريعي فــي التوقيــع علــي عريضــة خاصــة بذكــرى  144-
ــخ 8/5/2016م. ــة بتاري ــوم النكب ي

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن القضــاء النظامــي برئاســة عبــد  145-
الــرؤوف الحلبــي، وذلــك بتاريــخ 9/5/2016م.

 

ــول  146- ــة ح ــا وزارة الداخلي ــي نظمته ــي الت ــوم الدراس ــي الي ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
بتاريــخ  والقضائيــة  التشــريعية  الســلطتين  مــع  الداخليــة  وزارة  واقــع عاقــة 

10/5/2016م.
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ــي  147- ــاح ف ــز اإلص ــع لمراك ــح التاب ــز الفات ــاح مخب ــي افتت ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
مديريــة ديــر البلــح بتاريــخ 18/5/2016م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــودًا مــن أهالــي المغدوريــن مــن جميــع  148-
محافظــات قطــاع غــزة المطالبــة بتنفيــذ القانــون بحــق القتلــة بتاريــخ -17-18-19

21/5/2016م.  

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر بجولــة تفقديــة المتحانــات الثانويــة  149-
العامــة التــي نظمتهــا وزارة التربيــة والتعليــم بتاريــخ 28/5/2016م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج دورة تأهيــل  150-
الضبــاط الحــادي عشــر بعنــوان )واقتــرب الوعــد(، وذلــك بتاريــخ 2/6/2016م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق  151-
12/6/2016م. بتاريــخ  يونــس، وذلــك  األســتاذ عصــام  برئاســة  اإلنســان 

ــح  152- ــان تصحي ــة للج ــة تفقدي ــر بجول ــد بح ــة د.أ حم ــي برئاس ــد برلمان ــارك وف ش
االمتحانــات الثانويــة العامــة فــي محافظتــي خانيونــس وغــزة التــي نظمتهــا وزارة 

ــخ 17/6/2016م. ــك بتاري ــم، وذل ــة والتعلي التربي

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي بالتنســيق مــع وفــد مــن وزارة الصحــة  153-
الفلســطينية زيــارة تفقديــة لمرضــي الســرطان والكلــى فــي مستشــفى عبــد 

28/6/2016م. بتاريــخ  وذلــك  بغــزة،  الرنتيســي  العزيــز 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي الوقفــة التضامنيــة مــع األســري فــي ســجون االحتــال  154-
قــدم خالهــا التهانــي والتبريــكات ألهالــي األســري بحلــول عيــد الفطــر الســعيد، 

ــخ 5/7/2016م. ــك بتاري وذل
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اســتقبال د. أحمــد بحــر المهنئيــن بعيــد الفطــر الســعيد فــي مقــر المجلــس  155-
9/7/2016م. التشــريعي وذلــك رابــع أيــام العيــد بتاريــخ 

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي جولــة زيــارات لتهنئــة عوائــل الطلبــة األوائــل  156-
فــي الثانويــة العامــة فــي محافظــات غــزة، وذلــك خــال الفتــرة 12/7/2016-11م.

ــخ  157- ــرار بتاري ــة األح ــة حرك ــرى انطاق ــل ذك ــي حف ــة ف ــر كلم ــد بح ــى د. أحم ألق
12/7/2016م.

لتكريــم  158- العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  حفــل  فــي  بحــر  أحمــد  د.  شــارك 
ــخ  ــك بتاري ــن، وذل ــتوى الوط ــى مس ــة عل ــة العام ــي الثانوي ــن ف ــل المتفوقي األوائ

17/7/2016م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي جولــة لمخيمــات الطائــع فــي محافظــة  159-
بتاريــخ 19/7/2017-18-17م. وذلــك  قطــاع غــزة، 
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والموظفيــن  160- النــواب  أبنــاء  لتكريــم  حفــًا  التشــريعي  المجلــس  رئاســة  نظمــت 
18/7/2016م. بتاريــخ  المجلــس  مقــر  فــي  وذلــك  العامــة،  الثانويــة  فــي  المتفوقيــن 

ــارات  161- ــداع لاستش ــة إب ــه مؤسس ــذي نظمت ــل ال ــي الحف ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
والتدريــب تحــت عنــوان »الكارثــة والبطولــة«، وذلــك بتاريــخ 19/7/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي االحتفــال الــذي نظمتــه مديريــة التربيــة والتعليــم فــي محافظــة  162-
الوســطي لتكريــم الطلبــة المتفوقيــن فــي الثانويــة العامــة، وذلــك بتاريــخ 19/7/2016م.

قــدم وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر التهنئــة لألســير المحــرر محمــد  163-
البشــيتي مــن محافظــة رفــح لإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــال بعــد قضــاء 12 

عــام، وذلــك بتاريــخ 28/7/2016م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن أصحــاب مكاتــب الحــج والعمــرة  164-
فــي قطــاع غــزة، وذلــك بتاريــخ 22/7/2016م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن أبنــاء األســرى فــي ســجون  165-
االحتــال بحضــور اللــواء توفيــق أبــو نعيــم، وجمعيــة واعــد لألســرى والمحرريــن، 

وذلــك بتاريــخ 3/8/2016م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي وقفــة تضامنيــة مع األســير النائــب »أحمد ســعدات«،  166-
واألســير »بــال كايــد«، فــي مقر المجلــس التشــريعي بتاريــخ 4/8/2016م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر بتلبيــة دعــوة الســفير محمــد العمــادي  167-
في فنــدق الموفمبيــك بتاريــخ 8/8/2016م. 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي النــدوة اإلعاميــة التــي نظمتهــا كتلــة التغييــر واإلصــاح  168-
بعنــوان )التطبيــع مــع االحتال األضــرار والمخاطــر( بتاريــخ 12/8/2016م.
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نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة لعائلــة األســيرة المحــررة »ســناء  169-
ــجون  ــي س ــهور ف ــدة 10 ش ــال لم ــد اعتق ــا بع ــراج عنه ــا باإلف ــي«؛ لتهنئته الحاف

16/8/2016م. بتاريــخ  وذلــك  االحتــال، 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج مخيــم تثقيفــي ألبنــاء القــادة، وذلــك فــي  170-
مقــر األمــن الوطنــي بغــزة بتاريــخ 18/8/2016م. 

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة لعائلــة القائــد الشــهيد إســماعيل أبــو  171-
شــنب فــي الذكــري الثالثــة عشــر الستشــهاده، وذلــك بتاريــخ 21/8/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل وزارة الشــباب والرياضــة لتكريــم أفضــل مراكــز  172-
ــخ 22/8/2016م.  ــام 2015م بتاري ــادرات شــبابية لع ــات ومب وجمعي

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل »كســوة وفرحــة العيــد« الــذي نظمتــه وزارة  173-
الشــئون االجتماعيــة والــذي يأتــي ضمــن توزيــع المســاعدات التركيــة، وذلــك 

4/9/2016م.  بتاريــخ 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي الحفــل الــذي نظمتــه المديريــة العامــة للتدريــب بــوزارة  174-
الداخليــة لتخريــج عــدد مــن الــدورات العســكرية بمحافظــات غــزة بتاريــخ 6/9/2016م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي بمشــاركة عــدد مــن النــواب جولة زيــارات لبيوت الشــهداء  175-
وأســرهم فــي أول أيــام عيــد األضحى المبــارك؛ لتهنئتهــم بالعيد بتاريــخ 13/9/2016م.

المجلــس  176- نــواب  لألخــوة  معايــدة  لقــاء  التشــريعي  المجلــس  رئاســة  نظمــت 
15/9/2016م.  بتاريــخ  المبــارك  األضحــى  عيــد  أيــام  ثالــث  وذلــك  وموظفيــه؛ 

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة تفقديــة لمركــز تأهيــل ورعايــة  177-
المســنين التابــع لجمعيــة الوفــاء لرعايــة المســنين، وذلــك لتهنئتهــم بعيــد األضحى 

المبــارك بتاريــخ 15/9/2016م.
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حجــاج  178- لعوائــل  تهنئــة  زيــارات  جولــة  التشــريعي  المجلــس  رئاســة  نظمــت 
محافظــات غــزة بمناســبة عودتهــم مــن الديــار الحجازيــة، وذلــك خــال الفتــرة -25

26/9/2016م.

ــد  179- ــرر عب ــير المح ــة األس ــة لعائل ــارة تهنئ ــريعي زي ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
الكريــم أبــو معمــر بمناســبة اإلفــراج عنــه بعــد قضــاء12 عــام فــي ســجون االحتال 

اإلســرائيلي، وذلــك بتاريــخ 17/10/2016م.

ــة  180- ــن مدرس ــا م ــن 40 طالب ــا م ــا مكون ــدًا طابي ــريعي وف ــس التش ــتقبل المجل اس
ــخ 19/10/2016م. ــك بتاري ــن، وذل ــية للبني ــتة األساس ــو س ــد اهلل أب ــهيد عب الش

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة تهنئــة للحجــاج الســبعة المفــرج عنهــم  181-
مــن الســجون المصريــة فــي محافظتــي غــزة والوســطى، وذلــك خــال الفتــرة -21

22/10/2016م.

ــة  182- ــن مدرس ــًا م ــن 70 طالب ــًا م ــًا مكون ــدًا طابي ــريعي وف ــس التش ــتقبل المجل اس
ــخ 24/10/2016م. ــك بتاري ــة، وذل ــح اإلعدادي ــر البل ــور دي ذك

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي جولــة تفقديــة لمقــر جهــاز األمــن والحمايــة  183-
فــي مدينــة غــزة، وذلــك بتاريــخ 27/10/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي وقفــة تضامنيــة أمــام مقــر الصليــب األحمــر بغــزة للتضامــن  184-
مــع الشــيخ رائــد صــاح المعتقــل فــي ســجون االحتــال، وذلــك بتاريــخ 27/10/2016م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن المستشــفى الميدانــي األردنــي  185-
برئاســة عقيــد ركــن »فــارس الهــروط«، وذلــك بتاريــخ 2/11/2016م.
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اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن مديريــة تعليــم محافظــة  186-
خانيونــس برئاســة الســيد »عبــد القــادر أبــو علــي« مديــر تعليــم خانيونــس، وذلــك 

10/11/2016م.  بتاريــخ 

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي الدكتــور محمــد المدهــون رئيــس أكاديمية  187-
اإلدارة والسياســية للدراســات العليا بتاريــخ 13/11/2016م. 

ــواء توفيــق أبــو نعيــم وكيــل  188- وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر وبحضــور الل
ــان  ــفاء واالطمئن ــفى الش ــي مستش ــرطة ف ــر الش ــدون عناص ــة يتفق وزارة الداخلي
ــة انتحــار  ــاذ شــاب مــن محاول ــاء محاولتهــم إنق ــى صحتهــم بعــد إصابتهــم أثن عل

28/11/2016م.   بتاريــخ 

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة تهنئــة لعوائــل األســيرين المحرريــن  189-
أحمــد القــن، وحســن الفــي، بمناســبة اإلفــراج عنهمــا بعــد قضاء11عامــًا فــي 

ســجون االحتــال، وذلــك بتاريــخ 1/12/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي فعاليــات اليــوم العالمــي لــذوي اإلعاقــة الــذي نظمتــه  190-
ــخ 4/12/2016م. ــزة بتاري ــامية بغ ــة اإلس الجامع

ــون  191- ــباق ماراث ــي س ــن ف ــم الفائزي ــل تكري ــي حف ــم ف ــدى نعي ــب ه ــاركت النائ ش
خــاص بــذوي اإلعاقــة نفذتــه وزارة الشــباب والرياضــة انطاقــًا مــن مقــر المجلــس 

ــخ 05/12/2016م ــك بتاري بغــزة، وذل

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي الفلســطيني وفــدًا شــبابيًا مــن شــرق  192-
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06/12/2016م. بتاريــخ  التشــريعي، وذلــك  محافظــة غــزة 

ــة  193- ــس الثانوي ــير الري ــة بش ــات مدرس ــن طالب ــدًا م ــريعي وف ــس التش ــتقبل المجل اس
ــخ 06/12/2016م. ــك بتاري ــة الشــنطي، وذل ــب د. جميل ــع النائ ــاء م ــد لق ــم عق ــات، وت للبن

ــاء  194- ــوا أثن ــن ارتق ــن شــهداء القســام الذي شــارك د. أحمــد بحــر فــي تشــييع جثامي
ــخ 8/12/2016م. ــك بتاري ــزة، وذل ــرق غ ــة ش ــق للمقاوم ــار نف انهي

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي خيمــة العــزاء التــي أقامتهــا القوى  195-
الفلســطينية فــي ســاحة الجنــدي المجهــول بغــزة إثــر استشــهاد الطيــار التونســي 

»محمــد الــزواري« بتاريــخ 18/12/2016م.

الشــريعة  196- التشــريعي »اتفاقيــة تعــاون« مــع كليــة  المجلــس  وّقعــت رئاســة 
18/12/2016م بتاريــخ  وذلــك  اإلســامية،  بالجامعــة  والقانــون 

خطــى  197- علــى  فلســطين  »فتــوة  مســير  فعاليــة  فــي  بحــر  أحمــد  د.  شــارك 
20/12/2016م.  بتاريــخ  بغــزة  الوطنــي  األمــن  مقــر  فــي  وذلــك  المجاهديــن«، 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي احتفــال يــوم المعلــم الفلســطيني الــذي أقامتــه  198-
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي مركــز رشــاد الشــوا بمدينــة غــزة بتاريــخ 

20/12/2016م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي افتتــاح مقــر قيــادة جهــاز الشــرطة البحريــة بمدينــة غــزة  199-
22/12/2016م. بتاريخ 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تأبيــن الشــهيد الطيــار التونســي محمــد الــزواري  200-
فــي مركــز رشــاد الشــوا بمدينــة غــزة بتاريــخ 26/12/2016م.

قــدم وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر واجــب العــزاء للنائــب الدكتور/رجائــي  201-
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بركــة بوفــاة شــقيقه بتاريــخ 27/12/2016م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن أصحــاب مكاتــب الحــج والعمــرة  202-
واالســتماع لمشــاكلهم، وذلــك بتاريــخ 2/1/2017م.

شــارك د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي فــي مؤتمــر  203-
ــذي  ــزة( ال ــاع غ ــى قط ــاتها عل ــطينية وانعكاس ــة الفلس ــات المصري ــز العاق )تعزي

نظمتــه أكاديميــة اإلدارة والسياســة للدراســات العليــا بتاريــخ 4/1/2017م. 

شــارك د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي فــي الحفــل  204-
الختامــي ألنشــطة هيئــة التوجيــه السياســي والمعنــوي لعــام 2016م، وذلــك 

5/1/2017م. بتاريــخ 

ــاد  205- ــهيد الصي ــى الش ــب عل ــاة الغائ ــر ص ــد بح ــة د. أحم ــي برئاس ــد برلمان أدى وف
محمــد الهســي بعــد استشــهاده فــي عٌــرِْض البحــر بعــد تدميــر قاربــه مــن قبــل 

ــخ 7/1/2017م. ــي بتاري ــال الصهيون االحت

ــة  206- ــزل عائل ــارة لمن ــواب زي ــن الن ــدد م ــاركة ع ــريعي بمش ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
ــخ 15/1/2017م.  ــهاده بتاري ــة الستش ــري الثامن ــي الذك ــام ف ــعيد صي ــب/ س ــهيد النائ الش

شــارك د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي فــي حفــل تكريــم أســر  207-
الشــهداء المحاســبين الــذي نظمتــه نقابــة المحاســبين، وذلــك بتاريــخ 15/1/2017م.

تعليــم  208- فــي مديريــة  الطابــي  البرلمــان  مــن  وفــدًا  التشــريعي  المجلــس  اســتقبل 
ــخ  ــك بتاري ــري، وذل ــير المص ــب مش ــد النائ ــتقبال الوف ــي اس ــس وكان ف ــرق خانيون ش

18/01/2017م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج دورة تأهيــل  209-
22/1/2017م.  بتاريــخ  الوطنــي  األمــن  الضبــاط 

شــارك د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي فــي اللقــاء  210-
السياســي بعنــوان )مشــروع المقاومــة وأزمــات غــزة المفتعلــة( الــذي نظمتــه حركــة 

ــخ 24/1/2017م. ــك بتاري ــرار، وذل األح

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحر فــي حفل تخريــج الــدورات التخصصية  211-
لضبــاط وزارة الداخلية واألمن الوطنــي بتاريخ 31/1/2017م. 

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي بحضــور عــدد مــن نــواب المجلــس التشــريعي  212-
لقــاًء برلمانيــًا مشــتركًا بيــن المجلــس التشــريعي ورابطــة )برلمانيــون ألجــل 
القــدس( بمدينــة إســطنبول التركيــة عبــر تقنيــة ســكايب بحضــور رئيــس الرابطــة 
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حميــد بــن عبــد اهلل األحمــر فــي مدينــة إســطنبول، وذلــك بتاريــخ 6/2/2017م. 

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج النــزالء القائميــن علــى انجــاز  213-
مشــروع نســخ القــرآن الكريــم كامــًا بالرســم العثمانــي بحضــور اللــواء توفيــق أبــو نعيــم، 
ومديــر مديريــة اإلصــاح والتأهيــل العقيــد فــؤاد أبــو ابطيحــان، وذلــك بتاريــخ 6/2/2017م. 

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي مديــر بيــت الحكمــة الدكتــور زكريــا  214-
المدهــون، والدكتــور غــازي حمــد وكيــل وزارة الخارجيــة؛ لتســلم توصيــات مؤتمــر 

)العدالــة الجنائيــة( الثانــي، وذلــك بتاريــخ 13/2/2017م. 

الجامعــة  215- لقــاًء نخبويــًا فــي  التشــريعي  بالمجلــس  العامــة  العاقــات  نظمــت 
ــة الشــريعة والقانــون بمشــاركة النائــب يحيــى موســى  ــة كلي اإلســامية مــع طلب
ــئون  ــام الش ــر ع ــا مدي ــد األغ ــان، واألخ أمج ــوق اإلنس ــة وحق ــة الرقاب ــس لجن رئي

القانونيــة والتشــريعية المكلــف بالمجلــس، وذلــك بتاريــخ 13/02/2017م. 

شــارك د. أحمــد بحــر النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي فــي نــدوة نظمتــه  216-
كليــة الشــريعة والقانــون بالجامعــة اإلســامية حــول )حقــوق األحــداث وســبل 

ــخ 20/2/2017م.  ــك بتاري ــة(، وذل ــى العدال تمكينهــم مــن الوصــول إل

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن نقابــة الصياديــن برئاســة  217-
27/2/2017م. بتاريــخ  وذلــك  لمشــاكلهم،  واالســتماع  عيــاش،  نــزار  األســتاذ 

ــون  218- ــة القان ــة كلي ــع طلب ــاًء م ــريعي لق ــس التش ــة بالمجل ــات العام ــت العاق نظم
ــى  ــى موس ــب يحي ــاركة النائ ــطين بمش ــة فلس ــي جامع ــة ف ــة القضائي والممارس
ــئون  ــام الش ــر ع ــا مدي ــد األغ ــان، واألخ أمج ــوق اإلنس ــة وحق ــة الرقاب ــس لجن رئي

القانونيــة المكلــف بالمجلــس، بتاريــخ 06/03/2017م.  
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اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن البرلمــان الطابــي لمدرســة بنــات رفــح  219-
اإلعداديــة، وذلــك بتاريــخ 07/03/2017م.

ــاح مدرســة الفرقــان األساســية  220- شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد فــي افتت
ــخ 7/3/2017م. ــون بتاري ــي الزيت ــي ح ــتركة ف المش

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي وقفــة تضامنيــة مــع النائــب ســميرة الحايقــة  221-
بعــد اعتقالهــا مــن قبــل االحتــال اإلســرائيلي بتاريــخ 13/3/2017م. 

افتتــح د. أحمــد بحــر النصــب التــذكاري لجمعيــة األيــدي الرحيمــة فــي ذكــري يــوم  222-
الجريــح الفلســطيني، وذلــك بتاريــخ 13/3/2017م. 

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــد الرقابــة اإلداريــة والماليــة؛ لتســليم  223-
ــخ 19/3/2017م.   ــك بتاري ــة الســنوي، وذل ــر الرقاب التشــريعي تقري

قــدم وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر التهنئــة لألســير المحــرر محمــد صقــر  224-
حســان بمناســبة اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــال بعــد قضــاء 14 عامــًا، وذلــك 

ــخ 19/3/2017م. بتاري

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي اليــوم الدراســي حــول األرشــيف  225-
الوطنــي الــذي أقامتــه وزارة الثقافــة بالتعــاون مــع كليــة العــودة الجامعيــة بتاريــخ 

20/3/2017م.
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ألقــى د. أحمــد بحــر فــي كلمــة حفــل نقابــة المحاســبين بمناســبة يــوم المحاســب  226-
الفلســطيني بتاريــخ 20/3/2017م.

ــكل  227- ــارة ل ــواب زي ــن الن ــدد م ــاركة ع ــريعي بمش ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
مــن عائلــة الشــهيد الشــيخ أحمــد ياســين فــي ذكــرى استشــهاده، وعائلــة النائــب 

ــخ 22/3/2017م. ــك بتاري ــرى، وذل ــي الذك ــات ف ــم فرح ــة مري المرحوم

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي جولــة فــي مدينــة أصــداء لإلنتــاج اإلعامــي،  228-
وذلــك بتاريــخ 22/3/2017م. 

ــاء  229- ــطينية بن ــرأة الفلس ــوان »الم ــي بعن ــر الدول ــي المؤتم ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
وأدوار فــي ظــل التحديــات« الــذي أقامتــه الجامعــة اإلســامية بغــزة بتاريــخ 

26/3/2017م. 

قــدم وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر التهنئــة لألســير المحــرر محمــد مصبــح  230-
بمناســبة اإلفــراج عنــه مــن ســجون االحتــال بعــد قضــاءه 14 عامــًا، وذلــك بتاريــخ 

29/3/2017م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي افتتــاح حفــل الفتــوة المركــزي  231-
فــي مقــر الســرايا بغــزة بتاريــخ 2/4/2017م. 

شــاركت رئاســة المجلــس التشــريعي فــي مؤتمــر )ائتــاف النزاهــة والمســاواة –  232-
أمــان( المنعقــد فــي فنــدق الروتــس بغــزة بتاريــخ 3/4/2017م.

ــوم  233- ــات ي ــاح فعالي ــر افتت ــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي مؤتم ــد برلمان شــارك وف
األســير الفلســطيني مــن أمــام منــزل األســير عبــد الحليــم البلبيســي بتاريــخ 

5/4/2017م. 

ــذي نظمتــه وزارة الثقافــة  234- ــاب ال افتتحــت رئاســة المجلــس معــرض القــدس للكت
بتاريــخ 9/4/2017م.  

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة لقنــاة الكتــاب الفضائيــة، وذلــك بتاريخ  235-
9/4/2017م.  

اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن البرلمــان الطابــي لمدرســة ذكــور صــاح  236-
الديــن اإلعداديــة، وذلــك بتاريــخ 11/04/2017م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي بمشــاركة عــدد مــن النــواب زيــارات لعوائــل  237-
الشــهيد القائــد/ عبــد العزيــز الرنتيســي فــي ذكــري استشــهاده، وعائلــة الشــهيد 

مــازن، عائلــة األســير فــؤاد الشــوبكي، وذلــك بتاريــخ 17/4/2017م. 
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ــذي  238- ــر ال ــي الكبي ــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي الحفــل الوطن شــارك وفــد برلمان
ــخ 18/4/2017م.  ــك بتاري ــة، وذل ــيف الحري ــوان س ــرى بعن ــه وزارة األس نظمت

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي حفــل زواج )56( عريســًا برعايــة  239-
جمعيــة الريــاض الخيريــة، وجمعيــة التيســير للــزواج معــًا، فــي مركــز رشــاد الشــوا 

بتاريــخ 21/4/2017م. 

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي الوقفــة التضامنيــة مــع األســري  240-
فــي إضــراب الكرامــة والحريــة فــي ســجون االحتــال الصهيونــي في ســاحة الســرايا 

30/4/2017م.  بتاريخ 

ــع اتفــاق مؤسســات منظومــة  241- شــارك المجلــس التشــريعي فــي بروتوكــول توقي
ــخ 11/5/2017م.  ــطين بتاري ــي فلس ــة ف ــة الجنائي العدال

شــارك د. أحمــد بحــر فــي مؤتمــر الثوابــت الوطنيــة الــذي نظمتــه حركــة الجهــاد  242-
اإلســامي فــي فنــدق الكمــودور بتاريــخ 14/5/2017م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي الوقفــة التضامنيــة التــي نظمتهــا  243-
القــوي الوطنيــة فــي ذكــري مــرور 69عامــًا علــى النكبــة أمــام مقــر األمــم المتحــدة 

15/5/2017م.  بتاريخ 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي مهرجــان ذكــري النكبــة 69 الــذي نظمتــه الهيئــة  244-
17/5/2017م. بتاريــخ  الكمــودور  فنــدق  فــي  التنســيقية 

قــدم وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر واجــب العــزاء باستشــهاد الصيــاد محمــد  245-
بكــر في عــرض البحــر بتاريــخ 17/5/2017م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل اختتــام تســجيل القــرآن الكريــم بأصــوات القــراء  246-
الثاثــة الشــيخ غســان الشــوربجي، والشــيخ عاهــد زينــو، والشــيخ عــارف العشــي، 

وذلــك بتاريــخ 25/5/2017م. 

ســلمت رئاســة المجلــس التشــريعي الدكتــور باســم نعيــم رئيــس قطــاع الصحــة  247-
ــس التشــريعي براتــب شــهر كامــل  ــواب المجل ــرع ن ــارة عــن تب ــة شــيكًا عب والبيئ

ــك بتاريــخ 1/6/2017م. ــى والســرطان، وذل ــح مرضــى الكل لصال
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شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي الجولــة التفقديــة لقاعــات امتحانــات  248-
الثانويــة العامــة والتــي نظمتهــا وزارة التربيــة والتعليــم، وذلــك بتاريــخ 3/6/2017م.

قامــت رئاســة المجلــس التشــريعي بافتتــاح عــدد مــن المشــاريع الخيريــة التابعــة  249-
لجمعيــة الريــاض الخيريــة بغــزة، وذلــك بتاريــخ 7/6/2017م. 

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. احمــد بحــر فــي الجولــة التفقديــة للجــان تصحيــح  250-
الثانويــة العامــة، وذلك بتاريــخ 11/7/2017م.

ــة  251- ــة مــع دول ــة التضامني ــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي الوقف ــد برلمان شــارك وف
قطــر، وضــد الحصــار المفــروض علــى غــزة الــذي نظمتــه الحركــة النســائية فــي 

ــخ 18/6/2017م.  ــك بتاري ــزة، وذل ــة غ مدين

ــة  252- ــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي خيمــة االعتصــام االحتجاجي ــد برلمان شــارك وف
ــخ 4/7/2017م. ــزة بتاري ــار غ ــى حص عل

ــاة  253- ــوا بوف ــة الش ــزاء لعائل ــب الع ــر واج ــد بح ــة د. أحم ــي برئاس ــد برلمان ــدم وف ق
النائــب فــي المجلــس التشــريعي راويــة الشــوا، وذلــك بتاريــخ 5/7/2017م.

ألقــى د. أحمــد بحــر كلمــة فــي حفــل الذكــرى العاشــرة النطاقــة حركــة األحــرار،  254-
وذلــك بتاريــخ 6/7/2017م. 

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي حفــل تأبيــن للنائــب المرحومــة راويــة الشــوا  255-
فــي مقــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني، وذلــك بتاريــخ 6/7/2017م. 
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ألقــى د. أحمــد بحــر كلمــة فــي حفــل تكريــم أوائــل طلبــة الثانويــة العامــة لعــام  256-
2017 فــي صالــة الشــاليهات التــي نظمتهــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وذلــك 

بتاريــخ 9/7/2017م. 

شــارك د. احمــد بحــر فــي حفــل تكريــم أوائــل طلبــة الثانويــة العامــة فــي محافظة  257-
خانيونــس التــي نظمتهــا مديريــة التربيــة والتعليــم فــي محافظــة خانيونــس 

بتاريــخ 10/7/2017م. 

ــارات  258- ــة زي ــواب جول نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي بمشــاركة عــدد مــن الن
لتهنئــة عائــات الطلبــة األوائــل فــي الثانويــة العامــة لعــام 2017م، وذلــك بتاريــخ 

10 – 12-11 /7/2017م.

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج فــوج الوفــاء للماحــة البحريــة والدفعــة  259-
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الرابعــة للشــرطية التــي نظمتهــا وزارة الداخليــة فــي ملعــب اليرمــوك، وذلــك 
13/7/2017م.  بتاريــخ 

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي زيــارة للطالبــة الكفيفــة أســماء خضــر  260-
أبــو هــال؛ لتهنئتهــا بالنجــاح والتفــوق فــي الثانويــة العامــة، وذلــك بتاريــخ 

25/7/2017م.

ــن  261- ــاء الدي ــار ضي ــام المستش ــب الع ــريعي النائ ــس التش ــة المجل ــتقبلت رئاس اس
المدهــون فــي مقــر المجلــس فــي إطــار التواصــل المســتمر، والحــثِّ علــى تطويــر 

ــخ 31/7/2017م.  ــن بتاري ــة للمواطني ــين الخدم ــة؛ لتحس ــة القضائي المنظوم

اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن طالبــات الجامعــة اإلســامية، وكان فــي  262-
اســتقبال الوفــد النائــب مشــير المصــري، وذلــك بتاريــخ 02/08/2017م.

ــة  263- ــات المرحل ــًة مــن طالب اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا تعــداده »90« طالب
الثانويــة فــي منطقــة الزيتــون بمدينــة غــزة، حيــُث تــم ترتيــب لقــاء مــع النائــب 

ــخ 03/08/2017م.  ــك بتاري ــم، وذل ــدى نعي ه

اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا تعــداده »120« طالبــة مــن طالبــات المرحلــة  264-
ــع  ــاء م ــب لق ــم ترتي ــث ت ــون، حي ــت حان ــا وبي ــت الهي ــي بي ــي منطقت ــة ف الثانوي
ــخ 03/08/2017م. ــك بتاري ــنطي، وذل ــة الش ــة، و د. جميل ــو حلبي ــد أب ــواب د. أحم الن

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر فــي حفــل تخريــج دورات متخصصــة  265-
لعــام 2017م التــي نظمتهــا وزارة الداخليــة بتاريــخ 5/8/2017م. 
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ــة  266- ــا برئاس ــة العلي ــة اإلداري ــاء اللجن ــريعي أعض ــس التش ــة المجل ــتقبلت رئاس اس
األســتاذ عبــد الســام صيــام فــي مقــر المجلــس التشــريعي الفلســطيني لمناقشــة 

ــخ 7/8/2017م.   ــك بتاري ــع، وذل ــص المجتم ــي تخ ــا الت ــض القضاي بع

شــارك وفــد برلمانــي فــي الوقفــة التضامنيــة التــي نظمتهــا حركــة األحــرار مــع الموظفين  267-
الذيــن قطعــت رواتبهــم من قبــل ســلطة رام اهلل بتاريــخ 9/8/2017م. 

شــارك د. أحمــد بحــر فــي حفــل تأبيــن المرحومــة النائــب راويــة الشــوا بمناســبة مــرور  268-
ــخ 12/8/2017م.  ــك بتاري ــى وفاتهــا، وذل أربعيــن يومــًا عل

اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا تعــداده »50« طالبــًة مــن طالبــات الكتلة اإلســامية فــي جامعة  269-
األقصــى، حيــث تــم ترتيــب لقاء مــع النائــب د. جميلة الشــنطي، وذلــك بتاريــخ 13/08/2017م. 

ــداع  270- ــة إب ــع لمؤسس ــاري« التاب ــباب الحض ــدى الش ــن »منت ــدًا م ــريعي وف ــس التش ــتقبل المجل اس
لألبحــاث والدراســات، حيــث تــم ترتيــب لقــاء مــع النائــب مشــير المصــري، وذلــك بتاريــخ 

14/08/2017م.
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اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن منتــدى »مجــددون« التابــع لمعهــد التنميــة فــي مدينــة  271-
رفــح، حيــث تــم ترتيــب لقــاء مــع النائــب مشــير المصــري، وذلــك بتاريــخ 14/08/2017م.

شــارك وفــد برلمانــي برئاســة د. احمــد بحــر فــي المارثــون الرياضــي الذي نظمتهــا حملــة المقاطعة  272-
– فلســطين برئاســة الدكتــور باســم نعيم وبمشــاركة 400 العــب، وذلك بتاريــخ 17/8/2017م.

قــدم وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر واجــب العــزاء لعائلــة الشــهيد محمــد الجعفــراوي الــذي  273-
استشــهد بعــد تفجيــر أحــد عناصــر تنظيــم داعــش نفســه بقــوة مــن الضبــط الميدانــي علــى حــدود 

مصــر بتاريــخ 19/8/2017م.

ــوان  274- ــا( بعن ــازن فقه ــاب الشــهيد )م ــي برئاســة د. أحمــد فــي حفــل إصــدار كت ــد برلمان شــارك وف
ــخ 21/8/2017م.  ــودور بتاري ــدق الكوم ــي فن ــق( ف ــهادات ووثائ ــاالت وش )مق

ألقــى د. أحمــد بحــر كلمــة فــي حفــل تخريــج الفــوج الرابــع والخامــس مــن جامعــة األمــة بتاريــخ  275-
23/8/2017م.

ــد  276- ــة لألســير المحــرر محمــود ســبع العيــش بع ــي برئاســة د. أحمــد بحــر التهنئ ــد برلمان قــدم وف
ــخ 27/8/2017م. ــك بتاري ــي، وذل ــال الصهيون ــجون االحت ــي س ــًا ف ــال دام 15 عام اعتق

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن مخاتيــر عائلــة الترابيــن كنــوع مــن التواصــل بيــن  277-
العائلــة ونــواب المجلس التشــريعي بتاريــخ 28/8/2017م.

ألقــى د. أحمــد بحــر كلمــة فــي حفــل تخريــج دورة قــادة الســرايا الرابعــة، ودورة تأهيــل الضبــاط  278-
الثالثــة عشــر بعنــوان )أجنــاد نحــو القــدس( بتاريــخ 28/8/2017م.

نظمــت رئــاس المجلــس التشــريعي بالتعــاون مــع لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة حفــًا  279-
لتكريــم الفائــزات فــي بطولــة كــرة الســلة للكراســي المتحركــة التــي نفذهــا نــادي الســام لــذوي 
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ــخ 29/08/2017م.  ــك بتاري ــزة، وذل ــة غ ــة بمدين اإلعاق

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي بمشــاركة عــدد مــن النــواب جولــة زيــارات للعوائــل الشــهداء  280-
القــادة فــي أول أيــام العيــد األضحــى شــملت عوائــل الشــهيد القائــد أحمــد الجعبــري، والنائــب فــي 
ــة النائــب  المجلــس التشــريعي مريــم أم نضــال فرحــات، والشــيخ المجاهــد أحمــد ياســين، وعائل
المرحــوم جمــال ســكيك، وزوجــة القائــد الشــهيد مــازن فقهــا، وعائلــة النائــب راويــة الشــوا، وعائلــة 

الشــهيد ســعيد صيــام، وعائلــة الشــهيد إســماعيل أبــو شــنب، وذلــك بتاريــخ 1/9/2017م.

نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي لقــاء معايــدة بيــن نــواب المجلــس التشــريعي وموظفيــه فــي  281-
مقــر المجلــس ثالــث أيــام عيــد األضحــى المبــارك بتاريــخ 3/9/2019م.

ألقــى د. أحمــد بحــر كلمــة فــي الوقفــة التضامنيــة مــع مســلمي بورمــا فــي مقــر المجلــس والتــي  282-
نظمتهــا كتلــة التغييــر واإلصــاح، وبمشــاركة كتلــة فتــح البرلمانيــة، وذلــك بتاريــخ 7/9/2017م. 

شــارك د. أحمــد بحــر وعــدد مــن نــواب المجلــس فــي احتفــال المصالحــة المجتمعيــة الــذي أقامتــه  283-
لجنــة التكافــل المجتمعــي فــي مركــز رشــاد الشــوا بغــزة بتاريــخ 14/09/2017م.

ــرام  284- ــت اهلل الح ــاج بي ــارات لحج ــة زي ــواب جول ــن الن ــدد م ــاركة ع ــس بمش ــة المجل ــت رئاس نظم
وتقديــم التهانــي لهــم بمناســبة أداء فريضــة الحــج، وذلــك بتاريــخ 18/9/2017-17-16-15م.

ألقــى د. أحمــد بحــر كلمــة فــي حفــل الترحيــب بحجــاج بيــت الحــرام فــي المحافظــة الوســطي التــي  285-
أقامتهــا وزارة األوقــاف فــي المحافظــة وتهنئتهــم بالســامة، وتنــاول طعــام الغــداء، وذلــك بتاريــخ 

16/9/2017م.

اســتقبلت رئاســة المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن كبــار الضبــاط العامليــن بمراكــز التأهيــل  286-
11/10/2017م.  أبــو ابطيحــان بتاريــخ  واإلصــاح بقيــادة العميــد فــؤاد 

ــكات  287- ــي والتبري ــم التهان ــامية؛ لتقدي ــة اإلس ــارة للجامع ــريعي زي ــس التش ــة المجل ــت رئاس نظم
ــا  ــن م ــة ال 55 مــن بي ــى المرتب ــا عل ــي، وحصوله ــات الوطــن العرب ــى مســتوي جامع ــا عل بتفوقه

ــخ 23/10/2017م. ــي بتاري ــم العرب ــي العال ــاٍل ف ــم ع ــة تعلي ــة ومؤسس ــارب ال 1000جامع يق
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ــة اإلمــارات؛ لتهنئتهــا بعــد  288- هاتــف د. أحمــد بحــر الطالبــة الفلســطينية )عفــاف الشــريف( فــي دول
ــخ 24/10/2017م.  ــراءة بتاري ــدي الق ــابقة تح ــز األول بمس ــى المرك ــا عل حصوله

ــواء توفيــق أبــو نعيــم؛ لاطمئنــان  289- نظمــت رئاســة المجلــس التشــريعي ونوابــه زيــارة لمنــزل الل
ــخ 30/10/2017م. ــال بتاري ــة اغتي ــه بعــد تعرضــه لمحاول علي

ــبير،  290- ــاح ش ــاميين مصب ــهيدين القس ــى الش ــازة عل ــاة الجن ــة ص ــي تأدي ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
ومحمــد األغــا، فــي مســجد الســنية بخانيونــس للذيــن استشــهدا أثنــاء محاولتهمــا إنقــاذ زمائهــم 
ــل االحتــال اإلســرائيلي بتاريــخ  ــذي تــمَّ اســتهدافه مــن قب مــن ســرايا القــدس داخــل النفــق ال

31/10/2017م.

قــدم وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر جولــة لتعــازي أهالــي شــهداء نفــق الحريــة النفــق الــذي  291-
تــم قصفــه مــن قبــل االحتــال الصهيونــي فــي ديــر البلــح بتاريــخ 1/11/2017م.

شــارك وفــد برلمانــي مــن نــواب المجلــس التشــريعي فــي الفعاليــة التــي نظمتهــا وزارة الثقافــة  292-
فــي مقــر المجلــس التشــريعي فــي ذكــري مــرور 100 عــام علــى وعــد بلفــور المشــؤوم بتاريــخ 

3/11/2017م. 

شــارك وفــد مــن نــواب المجلــس التشــريعي فــي المســيرة التــي نظمتهــا القــوي والفصائــل  293-
بتاريــخ  المتحــدة  األمــم  مقــر  إلــى  المجهــول  الجنــدي  ســاحة  مــن  انطلقــت  الفلســطينية 

3/11/2017م.

ألقــى د. أحمــد بحــر كلمــة فــي حفــل لجهــاز الشــرطة البحريــة بمناســبة مــرور عــام علــى تأســيس  294-
جهــاز الشــرطة البحريــة وذلــك فــي صالــة الروزا بتاريــخ 5/11/2017م. 

قــدم وفــد برلمانــي برئاســة د. أحمــد بحــر التعــازي ألهالــي شــهداء نفــق الحريــة بتاريــخ  295-
5/11/2017م.

اســتقبل المجلــس التشــريعي وفــدًا مــن طلبــة القانــون فــي الكليــة الجامعيــة للعلــوم التطبيقيــة  296-
ــخ 08/11/2017م. بتاري

شــارك نــواب المجلــس التشــريعي فــي المهرجــان الخــاص بالمصالحــة المجتمعيــة، وذكــرى وفــاة  297-
القائــد ياســر عرفــات، فــي ســاحة الكتيبــة الخضــراء بتاريــخ 9/11/2017م.

بتاريــخ  298- اإلســامية  الجامعــة  فــي  اآلداب  لكليــة  زيــارة  التشــريعي  المجلــس  رئاســة  نظمــت 
13/11/2017م.

ــي  299- ــري ف ــد الجعب ــد أحم ــهيد القائ ــزل الش ــام من ــة أم ــي وقف ــريعي ف ــس التش ــواب المجل ــارك ن ش
ــخ  ــدرع مقــدم مــن رئاســة المجلــس التشــريعي بتاري ــة ب ــم العائل ــم تكري ذكــرى استشــهاده، وت

14/11/2017م. 
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شــاركت النائــب هــدي نعيــم فــي الوقفــة التــي نظمتهــا جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر حــول  300-
مناهضــة العنــف داخــل المجلــس التشــريعي بتاريــخ 4/12/2017.

ــا  301- ــي نظمته ــاب اهلل الت ــات كت ــن حافظ ــة م ــج كوكب ــل تخري ــي حف ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
جمعيــة الشــابات المســلمات بتاريــخ 5/12/2017م. 

شارك نواب المجلس التشريعي في مسيرة الغضب لألقصى بتاريخ 8/12/2017. 302-

شــارك د. أحمــد بحــر فــي مؤتمر القــدس العلمي الحادي عشــر بعنــوان )األبعاد االســتراتيجية  303-
لقضيــة القدس وآليات اســتنهاض األمــة للدفاع عنها( بتاريــخ 22/12/2017م. 

ــار  304- ــدس واآلث ــي الق ــق ف ــوان )الح ــي بعن ــي العلم ــوم الدراس ــي الي ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
ــخ 23/12/2017م.  ــي( بتاري ــان الصهيون ــة للكي ــا عاصم ــي به ــراف األمريك ــى االعت ــة عل المترتب

ــة  305- ــه مؤسس ــذي نظم ــر ال ــادي عش ــي الح ــدس العلم ــر الق ــي مؤتم ــر ف ــد بح ــارك د. أحم ش
القــدس الدوليــة بفنــدق الكومــودور 23/12/2017م.

مشــاركة رئاســة المجلــس الوقفــة التضامنيــة مــع مدينــة القــدس ورفضــًا لقــرار الرئيــس  306-
ــة  ــاركة برلماني ــة، وبمش ــل البرلماني ــف الكت ــن مختل ــواب م ــاركة ن ــب بمش ــي ترام االمريك

ــخ 3/1/2018م.  ــة بتاري عربي

مشــاركة رئاســة المجلــس فــي المؤتمــر النقابــي الســادس الــذي عقــد فــي فنــدق الكومودور  307-
6/1/2018م.  بتاريخ 

ــي  308- ــى الت ــجد األقص ــع المس ــة م ــة التضامني ــي الوقف ــه ف ــس ونواب ــة المجل ــاركة رئاس مش
ــخ 22/1/2018م.  ــطيني بتاري ــريعي الفلس ــس التش ــر المجل ــي مق ــائية ف ــة النس ــا الحرك نظمته

قيــام رئاســة المجلــس ونوابــه بزيــارات؛ لتهنئــة عــدد مــن األســري المحرريــن فــي شــمال  309-
قطــاع غــزة وجنوبــه، وهــم باســل أبــو زينــة، وأســامة أبــو الجديــان، وطــارق المدلــل، وزيــاد 

الصوفــي، عصــام القرينــاوي بتاريــخ 22/1/2018م. 

مشــاركة رئاســة المجلــس ونوابــه فــي الوقفــة التضامنيــة مــع األســيرة )إســراء الجعابيــص(  310-
والتــي نظمتهــا الحركــة النســائية فــي حركــة األحــرار بتاريــخ 28/1/2018م. 

ــاد  311- ــز رش ــي بمرك ــاد العلم ــد عم ــن القائ ــل تأبي ــي حف ــه ف ــس ونواب ــة المجل ــاركة رئاس مش
الشــوا بتاريــخ 2018-2-3م.

ــأن  312- ــة )بش ــماعيل هني ــب إس ــع النائ ــة م ــة تضامني ــواب بوقف ــس والن ــة المجل ــام رئاس قي
إدراجــه علــى قوائــم اإلرهــاب( بمقــر المجلــس بتاريــخ 2018-2-4م.

ــاحة  313- ــي س ــرار( ف ــد ج ــهيد )أحم ــزاء الش ــة ع ــي خيم ــواب ف ــس والن ــة المجل ــاركة رئاس مش
بتاريــخ 2018-2-7م.  المجهــول  الجنــدي 
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الفعاليات اإلعالمية
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تاسعًا: الفعاليات اإلعالمية 
يولــي المجلــس التشــريعي لإلعــام أهميــة كبــرى، إيمانــًا منــه بالــدور المهــم 
لإلعــام البرلمانــي وأهميتــه فــي التواصــل مــع الجماهيــر واطاعهــم علــى أخــر أخبــار 

ومســتجدات العمــل البرلمانــي.

وخــال األربــع ســنوات 2014 – 2018م نظــم المجلــس 32 مؤتمــرًا صحفيــًا، وأصــدر 
ــق  ــًا، وأطل ــوارًا صحفي ــرًا وح ــد 135 تقري ــًا، وأع ــرًا صحفي ــًا، 1726 خب ــًا صحفي 580 بيان

برنامــج إذاعــي بعنــوان »تحــت قبــة البرلمــان«.

وأصــدر 106 أعــداد مــن صحيفــة البرلمــان، ونظــم 42 زيــارة لمؤسســات إعاميــة، 
كمــا وأصــدر 8 إصــدارات إعاميــة )كتيبــات ونشــرات تعريفيــة(، وتفاعــل بشــكل جيــد 

مــع اإلعــام الجديــد. 

أواًل: المؤتمرات الصحفية:
عقــدت رئاســة المجلــس واللجــان والنــواب خــال األعــوام 2014-2018م مــا 
ــتجدات الوضــع السياســي الفلســطيني،  مجموعــه )32( مؤتمــرًا صحفيــًا تناولــت مس
باإلضافــة لألوضــاع اإلقليميــة والدوليــة، وكانــت أهــم المؤتمــرات علــى النحــو التالــي: 

مؤتمر صحفي لرئاسة المجلس تناول استئناف المجلس عقد جلساته العامة. 1-

مؤتمــر صحفــي لرئاســة المجلــس عالــج قضيــة قــرار المحكمــة المصريــة باعتبــار  2-
حركــة حمــاس منظمــة إرهابيــة.

الاجئيــن  3- وتشــغيل  الغــوث  وكالــة  نيــة  حــول  المجلــس  لرئاســة  صحفــي  مؤتمــر 
خدماتهــا.  تقليــص  الفلســطينيين 

عقــدت لجنــة القــدس واألقصــى مؤتمريــن تناولــت فيهمــا االنتهــاكات الصهيونيــة  4-
بحــق مدينــة القــدس والمســجد األقصــى خــال العــام 2015م.

عقــدت لجنــة التربيــة والقضايــا االجتماعيــة مؤتمريــن صحفييــن فــي مستشــفى الشــفاء  5-
ــتهلكات  ــة والمس ــص األدوي ــة نق ــي أزم ــتجدات ف ــا والمس ــر القضاي ــا آخ ــت فيهم تناول

الطبيــة والواقــع الصحــي فــي قطــاع غــزة.
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صورة عن مؤتمر لجنة التربية والقضايا االجتماعية حول نقص االدوية

مؤتمــر عقدتــه رئاســة المجلــس بتاريــخ 2 فبرايــر 2016 بمناســبة مــرور عشــر ســنوات  6-
علــى الحصــار. 

مؤتمــر صحفــي لرئاســة المجلــس بتاريــخ 25 فبرايــر 2016م حــول إجــراءات النيابــة  7-
العامــة فــي رام اهلل بحــق النائــب د. نجــاة أبــو بكــر. 

مؤتمــر صحفــي لرئاســة المجلــس بتاريــخ 25 ابريــل 2016م حــول قــرار »عبــاس« بتشــكيل  8-
المحكمــة الدســتورية.

مؤتمــر صحفــي حــول منــع النــواب مــن أداء فريضــة الحــج لهــذا العــام لرئاســة المجلــس  9-
»البرلمــان 196«.

مؤتمــر صحفــي تنديــدًا بــإدراج النائــب فتحــي حمــاد علــى الئحــة اإلرهــاب الدولــي  10-
لرئاســة المجلــس والنــواب عقــد فــي شــهر ســبتمبر 2016م.  

مؤتمــر صحفــي للجنــة القــدس واألقصــى حــول االنتهــاكات الصهيونيــة فــي مدينــة  11-
القــدس خــال الربــع األول مــن العــام 2017م.

ــم فــي مدرســة  12- ــه رئاســة التشــريعي ورئيــس قطــاع التعلي مؤتمــر صحفــي عقدت
ــاح. ــوظ النحن محف

مؤتمــر صحفــي لرئاســة المجلــس حــول قطــع رواتــب نــواب الضفــة، عقــد فــي شــهر  13-
7 – 2017م. 
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ــة  14- ــاء تفقدهــم للحــدود الفلســطينية المصري ــة واألمــن عقــد أثن ــة الداخلي مؤتمــر للجن
ــهر 8 – 2017م. ــي ش ف

مؤتمــر صحفــي للجنــة القــدس واألقصــى فــي الذكــرى الثانيــة واألربعيــن إلحــراق  15-
المســجد األقصــى عقــد فــي شــهر 2017-8م.

مؤتمــر صحفــي لرئاســة المجلــس التشــريعي ونوابــه فــي مستشــفى الشــفاء حــول  16-
مــا وصــل إليــه الوضــع الصحــي فــي قطــاع غــزة.

عقــدت رئاســة المجلــس التشــريعي مؤتمــرًا صحفيــًا ردًا علــى إقــرار حكومــة الحمــد  17-
هلل لموازنــة 2018م.

ثانيًا: البيانات والتصريحات الصحفية:
ــوام 2014- ــال األع ــان خ ــواب واللج ــريعي والن ــس التش ــة المجل ــن رئاس ــدر ع ص
2018م مــا مجموعــه )580( مــا بيــن بيــان وتصريــح صحفــي، تناولــت األحداث السياســية 

التــي مــرت علــى الســاحة الفلســطينية، والســاحات العربيــة، واإلقليميــة، والدوليــة.

ثالثًا: األخبار:
صــدر عــن المجلــس التشــريعي خــال األعــوام 2014-2018م مــا مجموعــه )1726( 
ــت مــن خالهــا مجمــل األحــداث واألنشــطة والفعاليــات التــي نظمهــا  خبــرًا صحفيــًا غطَّ
المجلــس التشــريعي ولجانــه المختلفــة، وتــم تعميــم هــذا األخبــار علــى وســائل االعــام 

المختلفــة.
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رابعًا: المقابالت واللقاءات االذاعية والتلفزيونية
أجــرت رئاســة المجلــس التشــريعي والنــواب خــال األعــوام 2014-2018م مــا 
مجموعــه )191( مــا بيــن مقابــات إعاميــة وإذاعيــة ولقــاءات متلفــزة مــع العديــد مــن 
ــت  الفضائيــات واإلذاعــات والوســائل اإلعاميــة المختلفــة المحليــة منهــا والدوليــة، وغطَّ

ــي. ــي واإلقليمــي والدول ــد المحل ــى الصعي ــات األحــداث والسياســية عل هــذه المقاب

خامسًا: التقارير والحوارات الصحفية
صــدر عــن المجلــس التشــريعي والنــواب خــال األعــوام 2014-2018م مــا مجموعــه 
)135( مــا بيــن تقريــر وحــوار صحفــي مــع رئاســة المجلــس والنــواب، تــمَّ نشــرها فــي 

صحيفــة البرلمــان وصحــف ومواقــع إلكترونيــة ووســائل إعاميــة مختلفــة.

سادسًا: البرنامج اإلذاعي »تحت قبة البرلمان«.
وهــو برنامــج إذاعــي يهتــم باألعمــال واألنشــطة البرلمانيــة وتقدمــه الدائــرة 
اإلعاميــة بالمجلــس التشــريعي، واســتمرَّ البرنامــج لمــدة دورة برامجيــة كاملــة، وتــمَّ 

ــج:  ــات البرنام ــح لحلق ــي توضي ــا يل ــطينية، وفيم ــرأي الفلس ــة ال ــر إذاع ــر أثي ــه عب بث

التاريخاسم الضيفترتيب الحلقة

31-10 -2016مالنائب أحمد بحراألولى
7-11-2016مالنائب صاح البردويلالثانية
14  11 – 2016مالنائب مروان أبو راسالثالثة

21–11 – 2016مالنائب أحمد أبو حلبيةالرابعة
28– 11– 2016مالنائب محمد شهابالخامسة

5 – 12 – 2016مالنائب مشير المصريالسادسة 
12–12 – 2016مالنائب عاطف عدوانالسابعة 

19– 12– 2016مالنائب إسماعيل األشقرالثامنة
26– 12– 2016مالنائب محمد فرج الغولالتاسعة
2–1– 2017مالنائب خميس النجارالعاشرة

9 – 1 – 2017مالنائب سالم سامةالحادية عشرة
16 – 1 – 2017مالنائب يونس األسطلالثانية عشرة
23 – 1 – 2017مالنائب جميلة الشنطيالثالثة عشرة

30 – 1 – 2017مالنائب يوسف الشرافيالرابعة عشرة
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التاريخاسم الضيفترتيب الحلقة

6 – 2 – 2017مأمين عام المجلس نافذ المدهونالخامسة عشرة
13 – 2 – 2017مالنائب يحيى العبادسةالسادسة عشرة
مديــر عــام كتلــة التغيــر واالصــاح السابعة عشرة

م.محمــد رضــوان
20 – 2 – 2017م

27 – 2 – 2017مالنائب مشير المصريالثامنة عشرة
6 – 3 – 2017مالنائب محمود الزهارالتاسعة عشرة

سابعًا: صحيفة البرلمان
صــدر عــن المجلــس التشــريعي خــال األعــوام 2014-2018م مــا مجموعــه »106« 
أعــداد مــن صحيفــة البرلمــان الناطقــة باســم المجلــس التشــريعي، وهــي صحيفــة نصف 
شــهرية هــذه األعــداد هــي مــن العــدد »130« الــذي صــدر بتاريــخ 2 ينايــر مــن العــام 

2014م، إلــى العــدد »235« الــذي صــدر بتاريــخ 2018/3/1م.

ثامنًا: اإلعالم الجديد:
اهتــمَّ المجلــس التشــريعي خــال األعــوام 2014-2018م باإلعــام الجديــد نظــرًا 
ألهميتــه وســعة انتشــاره، وفعَّلــت الدائــرة اإلعاميــة منصاتهــا اإلعاميــة وصفحاتهــا 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، ومنهــا »الفيــس بــوك، تويتــر، انســتقرام، وكذلــك 
مجموعــة الواتــس آب، والموقــع اإللكترونــي للمجلــس«، كمــا نظمــت الدائــرة لقــاء 
ــف  ــي النص ــد ف ــام الجدي ــطاء اإلع ــع نش ــريعي م ــس التش ــس المجل ــب األول لرئي للنائ

ــنة 2014م.   ــن س األول م
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تاسعًا: اإلصدارات اإلعالمية:
صــدر عــن المجلــس التشــريعي خــال األعــوام 2014-2018م العديــد مــن الكتيبــات 

والنشــرات التعريفيــة بالمجلــس التشــريعي، منهــا:

كتيِّب حول المواقف البرلمانية في معركة العصف المأكول. 1-

كتيِّب قوانين حماية الثوابت.  2-

بروشور تعريفي. 3-

كتيِّب مواقف برلمانية. 4-

كتيِّب اللجنة السياسية.  5-

كتيِّب تقرير لجنة الرقابة حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة. 6-

كتيِّب تقرير لجنة الرقابة حول موازنة السلطة لسنة 2014م.  7-

كتــاب أربــع ســنوات مــن العطــاء رغــم الحصــار الجــزء الثانــي )2010م  8-
– 2014م(.
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أعمال ديوان الشكاوى
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عاشرًا: أعمال ديوان الشكاوى 
حرصــًا مــن المجلــس التشــريعي علــى اســتمرار دوره الفاعــل فــي خدمــة أبناء شــعبنا 
ــات  ــدى المؤسس ــات ل ــكات ومعيق ــن مش ــم م ــا يعترضه ــم فيم ــطيني ومؤازرته الفلس
الحكوميــة والخدماتيــة فقــد عكــف المجلــس مــن خــال دائــرة الشــكاوى، ولجــان المجلس 
ــس  ــتقبل المجل ــُث اس ــا؛ حي ــن ومعالجته ــكاوى المواطني ــتقبال ش ــى اس ــة، عل المختلف
ــم  ــكوى، ول ــدد )1588( ش ــارس 2018م ع ــى م ــارس 2014م وحت ــن م ــرة م ــال الفت خ
تَــْأُل رئاســة المجلــس ولجانــه المختلفــة جهــدًا فــي متابعــة تلــك الشــكاوى مــع الجهــات 
ــن،  ــل المواط ــن كاه ــف ع ــا يخف ــكان؛ بم ــدر اإلم ــا ق ــى معالجته ــل عل ــة، والعم المختص

ويعــزز مــن منظومــة العدالــة المجتمعيــة فــي مختلــف المؤسســات.

ــمَّ اســتقبالها  ــي ت ــا الت ــي شــكل توضيحــي لطبيعــة الشــكاوى وتفاصيله ــا يل وفيم
خــال تلــك الفتــرة: 

             السنة

التصنيف
المجموع 20142015201620172018

الكلي

11113618017420621وزارات حكومية

6024320327422802أجهزة أمنية

31----15--------16النيابة والقضاء

16202229491بلديات

43----10--------33حاالت اجتماعية

236399405502461588المجمــــوع



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار
ي

طين
س

فل
 ال

ي
يع

شر
الت

س 
جل

لم
ا

257 256257

أعمال لجنة 
صياغة التشريعات
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حادي عشر: أعمال لجنة صياغة 
التشريعات

ــدادًا  ــن إع ــاريع القواني ــن مش ــرات م ــع العش ــريعات م ــة التش ــة صياغ ــت لجن تعامل
ومراجعــة وتنقيحــًا، كمــا وضعــت العديــد مــن اللوائــح التنفيذيــة واألنظمــة والتشــريعات 
ــي  ــاركة ف ــريعية والمش ــرؤى واألوراق التش ــن ال ــد م ــع العدي ــى رف ــاوة عل ــة، ع الثانوي

ــة. ــام دراســية قانوني ورش عمــل وأي

تاريخ الجلسةاسم المهمةم

-1  

الرد على مذكرة النيابة العامة بشأن عقار الترامادول	 
مِراجعة مشروع قانون الكشافة والمرشدات.	 
مراجعة تعديات قانون الصناعة. 	 
البدء في إعداد نظام المكاتب السياحية. 	 

2014/03/03

-2  

مناقشــة مفهــوم اإلشــراف اإلداري علــى المحاكــم الــواردة 	 
بقانــون الســلطة القضائيــة. 

استعراض البيئة التشريعية لقانون الكشافة والمرشدات. 	 
ــى 	  ــول عل ــي الحص ــق ف ــون الح ــروع قان ــتعراض مش اس

المعلومــات.

2014/03/10

-3  

البــدء فــي مناقشــة مشــروع قانــون أصــول المحاكمــات 	 
الشــرعية بحضــور   د. حســن الجوجــو رئيــس المجلــس 
الشــرعي، و د. عمــر نوفــل قاضــي  األعلــى للقضــاء 

ــرعية.  ــا الش ــة العلي المحكم
مناقشــة مشــروع معــدل لقانــون التقاعــد العــام مقــدم 	 

ــة.  مــن وزارة المالي

2014/03/17

-4  

مناقشــة نظــام المســاحة بحضــور م. عمــر زايــدة مديــر 	 
عــام المســاحة بســلطة األراضــي. 

مراجعــة التعديــات المقترحــة علــى قانــون التقاعــد 	 
ــام.  الع

2014/03/24

-5  

وصياغتــه 	  وإعــداده  المســاحة  نظــام  مشــروع  اســتكمال 
زايــدة.  عمــر  م.  بحضــور 

رئاســة 	  بتقريــر  الصياغــة  لجنــة  تقريــر  دمــج  مناقشــة 
التشــريعي.  المجلــس 

2014/03/26
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تاريخ الجلسةاسم المهمةم

-6  

إعــداد وصياغــة مشــروع قانــون معــدل لقانــون مزاولــة مهنــة 	 
تدقيــق الحســابات. 

مناقشــة تفعيــل قانــون الكســب غيــر المشــروع والبــدء فــي 	 
إعــداد الئحتــه التنفيذيــة. 

استعراض مشروع قانون مكافحة السحر والشعوذة. 	 

2014/03/31

-7  

مراجعة مشروع نظام رسوم دخول المواقع السياحية.	 
اســتعراض مشــروع اإلطــار القانونــي للجنــة مكافحــة األمــوال 	 

ومناقشــته مــع النيابــة العامــة والقضــاء. 
إعــداد مشــروع نظــام المســاحة بصيغتــه النهائيــة بحضــور م. 	 

عمــر زايــدة.  

2014/04/07

-8  

الــرد علــى ماحظــات الشــؤون البرلمانيــة علــى مشــروع 	 
الصناعــة. قانــون 

الــرد علــى ماحظــات وزارة الشــباب والرياضــة علــى مشــروع 	 
قانــون الصناعــة. 

الــرد علــى ماحظــات وزارة االشــغال العامــة واإلســكان علــى 	 
مشــروع قانــون الصناعــة. 

الــرد علــى ماحظــات وزارة العمــل علــى مشــروع قانــون 	 
الصناعــة. 

الــرد علــى ماحظــات وزارة العمــل علــى مشــروع قانــون 	 
الصناعة. 

لقانــون 	  معــدل  لمشــروع  النهائــي  التعديــل  اقتــراح 
الخلــع(. )قانــون  الشــخصية  األحــوال 

2014/04/14

-9  

البــدء فــي إعــداد مشــروع الائحــة التنفيذيــة لقانــون الصحــة 	 
العامــة وصياغتــه بحضــور: 

د. فؤاد العيسوي  مدير عام الرعاية األولية بوزارة الصحة. ( 1
د. ناصر أبو شعبان  مدير عام الموارد البشرية بوزارة الصحة. ( 2
أ. سعيد البطة  مدير عام الشؤون القانونية المكلف بوزارة الصحة.( 3
أ. لؤي عصفور  مدير عام ديوان الوزراء. ( 4

مراجعة الماحظات على مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية.	 

2014/04/21

2014/04/28مراجعة مقترح نظام جامعة الرباط	   10-
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تاريخ الجلسةاسم المهمةم

تــم إعــداد مشــروع نظــام جامعــة الربــاط بالكامــل العتمــاده 	   11-
2014/05/05مــن مجلــس الــوزراء.

-12  

اســتكمال إعــداد مشــروع قانــون أصــول المحاكمات الشــرعية 	 
ومناقشته. 

تــم مناقشــة عمــل لجنــة الصياغــة فــي ضــوء المصالحــة 	 
الفلســطينية. 

2014/05/12

-13  
مناقشة الحقوق التقاعدية لمن يعين بدرجة وزير. 	 
إعــداد رؤيــة حــول التعامــل مــع التشــريعات الصــادرة فــي كل 	 

مــن غــزة والضفــة خــال فتــرة االنقســام. 
2014/05/19

اعــداد مشــروع اتفاقيــة الغــاز المقترحــة مــن وزارة الداخليــة 	   14-
2014/05/27ومراجعتــه. 

2014/05/28مراجعة الائحة التنفيذية لقانون تنظيم الزكاة .	   15-

مراجعــة مشــروع الائحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم الــزكاة 	   16-
2014/05/29بشــكلها النهائــي.

2014/06/02مناقشة مشروع الائحة التنفيذية لقانون الصحة العامة. 	   17-

-18  
مناقشة سيناريوهات عدم دعوة الرئيس النعقاد التشريعي. 	 
مراجعــة مشــروع الائحــة التنفيذيــة لقانــون الصحــة العامــة 	 

بحضــور ممثليــن عــن وزارة الصحــة. 
2014/06/23

-19  
مراجعــة بنــود اتفــاق القاهــرة 2011 للمصالحــة، ال ســيما 	 

ــة  ــة اإلداري ــكيل اللجن ــة بتش ــوص المتعلق ــق بالنص ــا يتعل م
القانونيــة ومفهومهــا .

2014/06/30

-20  

ــات 	  ــاق والتفاهم ــم االتف ــول مفاهي ــة ح ــة قانوني ــداد رؤي إع
ــن،  ــي بوســاطة المصريي ــال الصهيون والمذكــرات مــع االحت
ــة،  ــرة التهدئ ــي فت ــزة ف ــى غ ــدوان عل ــال الع ــك خ وكان ذل
وذلــك قبــل الوصــول للتفاهمــات مــع االحتــال بواســطة 

المصرييــن. 

2014/8

-21  
ومناقشــة 	  الوفــاق  حكومــة  لقــرارات  شــاملة  مراجعــة 

الســيناريوهات المقترحــة فــي حــال بقيــت الحكومــة متنكــرة 
للقطــاع. 

2014/09/01
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-22  

مناقشة ممارسة صاحيات الوكاء في غزة. 	 
مناقشة موضوع عدم صرف الحكومة للموازنة التشغيلية للوزارات. 	 
مناقشة قرارات حكومة الوفاق. 	 
دارسة تفاهمات القاهرة بين حركتي فتح وحماس. 	 
دراسة والية المحكمة الجنائية الدولية. 	 

2014/10/1

-23  
ــود 	  ــلطة لبن ــس الس ــاق ورئي ــة الوف ــات حكوم ــة مخالف متابع

ــة.  ــاق المصالح اتف
متابعة اللجنة اإلدارية القانونية. 	 

2014/10/15

-24  
مواعيــد 	  علــى  المعلقــة  الــوزراء  قــرارات مجلــس  دراســة 

. صاحياتهــا  مــدد  وانتهــت  محــددة 
دراسة مآالت عمل لجنة الكردي والروبي.	 

2014/11/12

-25  

مناقشــة خصــم قيمــة الــزكاة مــن الضريبــة المســتحقة وفــق 	 
قانــون تنظيــم الــزكاة واعــداد مذكــرة قانونيــة بالخصــوص. 
ــس  ــس مجل ــي ) رئي ــاء الرفات ــور د. ع ــاع بحض وكان االجتم

أمنــاء هيئــة الــزكاة( وعــدد مــن موظفــي الهيئــة. 

2014/11/19

-26  

حضــور لقــاء الفيديــو كونفرنــس مــع الخبيــر القانونــي )تومي 	 
كادمــان(، ومناقشــة تقريــر اللجنــة األمميــة فــي الحــرب 
الصهيونيــة علــى غــزة دون وصولهــا للقطــاع، وتمركزهــا 

فــي األردن. 
المتضرريــن 	  الضحايــا  ألهالــي  رابطــة  تشــكيل  مناقشــة 

ــور  ــاء بحض ــذا اللق ــزة، وكان ه ــى غ ــر عل ــدوان األخي ــن الع م
األســتاذ/محمد فــرج الغــول، ود. باســم نعيــم.

2014/12/17

-27  

دراســة الخطــوات الواجــب اتخاذهــا علــى المســتوى الرســمي 	 
بشــأن االنضمــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

دراســة صاحيــات المجلــس التشــريعي ولجانــه علــى حكومــة 	 
الوفــاق التــي لــم تنــل الثقــة منــه.

مراجعة ملف األراضي .	 

2015/01/19

2015/01/21مناقشة ملف األراضي .	   28-
2015/01/22إعداد مشروع قانون معدل لقانون األراضي العمومية. 	   29-
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-30  
ــب 	  ــار كتائ ــتعجلة باعتب ــور المس ــة األم ــرار محكم ــة ق مراجع

ــة.  ــة إرهابي ــام منظم القس
مراجعة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2015م. 	 

201/02/02

-31  

صــرف 	  وآليــات  الموظفيــن  أوضــاع  تســوية  مناقشــة 
الماليــة.  مســتحقاتهم 

ــزة، 	  ــاه غ ــه تج ــوزراء بواجبات ــس ال ــام مجل ــدم قي ــة ع مناقش
ــل.  ــة البدائ ودراس

2015/03/16

مراجعــة خارطــة الطريــق السويســرية بشــأن موظفــي غــزة، 	   32-
2015/03/17وإعــداد الماحظــات القانونيــة عليهــا.

-33  
مراجعة مشروع قانون المحافظين.	 
مراجعة مقترح التقاضي على درجتين. 	 

2015/5/12 

-34  
مراجعة نموذج متابعة القوانين المقرة من المجلس التشريعي.	 
مراجعة قانون تشكيل المحاكم إلدخال القضايا اإلدارية اليه.	 

2015/5/20 

2015/5/26مراجعة مشروع قانون الفصل في المنازعات االدارية.	   35-

-36  

مراجعــة ماحظــات ورشــة العمــل علــى مشــروع قانــون 	 
االداريــة. المنازعــات  فــي  الفصــل 

مناقشــة بدائــل تطبيــق أحــكام اإلعــدام فــي ظــل غيــاب 	 
والرئاســة. الحكومــة 

2015/6/3

-37  
مراجعة مشروع قانون السجل العدلي. 	 
مراجعة مسودة تشكيل اللجان اإلدارية. 	 

2015/07/27

مناقشــة ســيناريوهات تنفيــذ أحــكام اإلعــدام فــي ظــل 	   38-
2015/08/17االنقســام 

المحلــول والمنــدوب 	   39- أراضــي  مناقشــة موضــوع تســويات 
2015/10/19بحضــور النائــب محمــد فــرج الغــول. 

-40  
مراجعــة مشــروع قانــون الســجل العدلــي بعــد ماحظــات 	 

ــل.  ــة العم ورش
مراجعة مشروع قانون الكهرباء. 	 

2015/11/03

-41  

مراجعــة مشــروع إســكان ذوي الدخــل المحــدود بمشــاركة 	 
ــول،  ــرج الغ ــد ف ــار محم ــدوان، والمستش ــف ع ــواب د. عاط الن
واألســتاذ جمــال نصــار، وبحضــور المهنــدس إبراهيــم رضوان 

رئيــس ســلطة األراضــي. 

2015/11/22
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2015/12/17مراجعة مشروع قانون المجلس التنفيذي. 	   42-
2015/12/28مراجعة مشروع قانون المنازعات اإلدارية.	   43-

-44  

ــل 	  ــون التكاف ــب قان ــتيراد حس ــات االس ــوم أذون ــة رس مناقش
بحضــور النواب/جمــال نصــار، والنائــب/ محمــد فــرج الغــول، 

ــة.  ــم عويض ــاد م. حات ووكل وزارة االقتص
مناقشة مشروع قانون الرسوم العامة. 	 
مناقشــة مشــروع قانــون المنازعــات اإلداريــة بحضــور د. 	 

هانــي غانــم .

2016/02/17

2016/02/22إعداد مشروع نظام البناء في المخيمات وصياغته. 	   45-

مناقشــة القالــب القانونــي لتنظيــم مهنــة الصيادلــة 	   46-
الدوائيــة.  2016/03/20والتســعيرة 

-47  

ــه 	  ــا وصياغت ــة العلي ــة اإلداري ــون اللجن ــروع قان ــة مش مناقش
ــة، ود.  ــو حلبي ــد أب ــول، ود. أحم ــرج الغ ــد ف ــور/ أ. محم بحض

ــنطي.  ــة الش جميل
مراجعة مشروع قانون تنظيم الكهرباء بوضعه النهائي. 	 

2016/03/27

-48  
ــب/ 	  ــور النائ ــة بحض ــوم العام ــون الرس ــروع قان ــة مش مراجع

ــرج الغــول. محمــد ف
إعداد مشروع قانون الصلح الجزائي. 	 

2016/04/18

-49  
ــتهلك 	  ــة المس ــون حماي ــدل لقان ــون مع ــروع قان ــة مش مراجع

بحضــور الدكتــور/ عمــاد البــاز مديــر عــام حمايــة المســتهلك، 
والمستشــار القانونــي لــوزارة االقتصــاد الوطنــي. 

2016/04/25

-50  

مناقشــة مشــروع قانــون معــدل لقانــون حمايــة المســتهلك بشــأن 	 
إضافــة الشــركات غيــر الربحيــة بحضــور د. عمــاد البــاز. 

مناقشــة تعديــل قانــون اإلجــراءات الجزائيــة بشــأن المصادقة 	 
علــى أحــكام اإلعدام. 

مناقشــة مشــروع معــدل لقانــون اإلجــراءات الجزائيــة بشــأن 	 
الصلــح الجزائــي. 

2016/05/30

-51  
إعداد مشروع قانون حماية المستهلك. 	 
إعداد مشروع قانون الصلح الجزائي. 	 
إعداد مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية. 	 

2016/11/22
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-52  
مناقشة مشروع قانون رسوم األراضي. 	 
مناقشة مشروع قانون معدل لقانون تمليك الطبقات والشقق. 	 
مناقشة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية. 	 

2016/12/07

-53  

مناقشــة مشــروع قانــون معــدل لقانــون المعوقيــن وصياغتــه 	 
بحضــور النائــب/ هــدى نعيــم. 

ــكري 	  ــاء العس ــون القض ــدل لقان ــون مع ــروع قان ــة مش مراجع
ــكرية.  ــم العس ــاة المحاك ــور قض ــة بحض ــة المقاوم ــون حماي وقان

2016/12/14

مراجعــة مشــروع قانــون الصلــح الجزائــي بحضــور النائــب/ فــرج 	   54-
2016/1/04الغــول، وقاضــي المحكمــة العليــا المستشــار/ أنــور أبــو شــرخ 

-55  

العقــارات 	  البيئــة التشــريعية لقانــون حمايــة  دراســة 
واألوقــاف. الحكوميــة 

دراســة البيئــة التشــريعية لقانــون الســلطة القضائيــة 	 
المعــدل 2017، وســبل المعالجة الدســتورية والتشــريعية 

لتعييــن القضــاة.
دراســة عوائــق تطبيــق قانــون ملكيــة الطبقــات والتعديات 	 

الازمــة مــن أجــل إنفاذه.

2017/02/28

-56  

مناقشــة فكــرة إنشــاء المجلــس التنفيــذي الفلســطيني 	 
ــر  ــد بح ــور د. أحم ــك بحض ــذي، وذل ــراغ التنفي ــد الف لس
النائــب األول لرئيــس المجلــس التشــريعي، والنائــب/

محمــد فــرج الغــول. 

2017/03/11

-57  

ــول 	  ــل ح ــون العم ــدل لقان ــون مع ــررات قان ــة مب مناقش
تقــادم الحقــوق العماليــة فــي بيئــة العمــل الفلســطينية 

ــا.  وخصائصه
مناقشة أحكام قانون حماية شبكة الكهرباء الوطنية.	 

2017/07/04



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار
ي

طين
س

فل
 ال

ي
يع

شر
الت

س 
جل

لم
ا

265 264265

استمرار اختطاف أسرى 
الشرعية
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ثاني عشر: استمرار اختطاف 
أسرى الشرعية: 

منــذ األســابيع األولــى لــدوران عجلــة الديمقراطيــة الفلســطينية التــي أعقبــت 
االنتخابــات التشــريعية مطلــع عــام 2006م، تكالــب العديــد مــن األطــراف إلجهــاض هــذه 
ــائل  ــن الوس ــد م ــر العدي ــه عب ــطيني وتاريخ ــعبنا الفلس ــاة ش ــي حي ــدة ف ــة الرائ التجرب
ــى  ــًا- عل ــًا وعدوان ــواب ومحاكمتهــم -ظلم ــي وقــف اختطــاف الن ــة الت واألســاليب القمعي
رأســها، وقــد تحولــت قضيــة نــواب الشــرعية الفلســطينية المختطفيــن إلــى إحــدى أهــم 
القضايــا التــي تشــغل بــال شــعبنا فــي ظــلِّ التحديــات الخطيــرة التــي اســتهدفت طمــس 

قضيتــه الوطنيــة.

لــم تأبــه ســلطات االحتــال بالحصانــة البرلمانيــة التــي يتمتــع بهــا النــواب، ولــم تــراِع 
المواثيــق والقوانيــن الدوليــة التــي تحفــظ حقــوق ممثلــي الشــعوب المنتخبيــن، وعمــدت 
ــرب  ــدف ض ــجون؛ به ــان الس ــة وراء قضب ــعبية المنتخب ــية والش ــادات السياس ــى زَجَّ القي إل
ــن  ــة م ــاحة الوطني ــغ الس ــة، وتفري ــه الحدودي ــي إطارات ــطيني ف ــي الفلس ــل البرلمان العم
القيــادات الواعيــة والعناصــر الوازنــة المؤثــرة فــي واقــع الوطــن ومســار والشــعب والقضيــة.

لــم يســتثِن القمــع واالختطــاف أحــدًا؛ فقــد طــال الغالبيــة الســاحقة مــن النــواب علــى 
فتــرات زمنيــة مختلفــة، وفــي مقدمتهــم رئيــس المجلــس التشــريعي الدكتــور/ عزيــز 

دويــك، والزالــت مشــاهد االختطــاف تتكــرر حتــى اليــوم.

وقــد بذلــت رئاســة المجلــس التشــريعي جهــودًا مضنيــة فــي ســبيل تفعيــل قضيــة 
ــة  ــرح القضي ــمَّ ط ــة، وت ــة والدولي ــل اإلقليمي ــف المحاف ــي مختل ــن ف ــواب المختطفي الن
ــريعي  ــس التش ــا المجل ــام به ــي ق ــة الت ــارات البرلماني ــاءات والزي ــن اللق ــر م ــي الكثي ف
إبــان جوالتــه الدبلوماســية البرلمانيــة الخارجيــة، كمــا تــمَّ طرحهــا فــي إطــار التواصــل 
البرلمانــي الــذي انطلقــت بــه رئاســة المجلــس التشــريعي مــع رؤســاء البرلمانــات العربية 

واإلســامية والدوليــة طيلــة المرحلــة الماضيــة.

ــف  ــال المواق ــن خ ــريعي م ــس التش ــة المجل ــود رئاس ــرت جه ــد أثم ــل، فق وبالفع
ــة  ــة العربي ــادات البرلماني ــات واالتح ــن البرلمان ــدرت ع ــي ص ــة الت ــية والبرلماني السياس
ــواب الشــرعية  ــة الســافرة بحــقِّ ن ــت االنتهــاكات الصهيوني ــة، وأدان ــة والدولي واألوروبي

ــة. ــق الدولي ــن والمواثي ــراف والقواني ــكلِّ األع ــا ل ــطينية ومخالفته الفلس
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إنجازات إدارية للمجلس 
التشريعي
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ثالث عشر: إنجازات إدارية للمجلس 
التشريعي )2018-2014(

ــي،  ــريعي والرقاب ــن التش ــي المجالي ــريعي ف ــس التش ــازات المجل ــر إنج ــم تقتص ل
وممارســة الديبلوماســية البرلمانيــة، إنمــا حــرص علــى إيــاء الجوانــب اإلداريــة أهميــة 
ــرزت  ــة، وب ــم اإلداري ــع دور الطواق ــريعي م ــدور التش ــة ال ــه بتكاملي ــًا من ــة؛ إيمان خاص
إنجــازات المجلــس علــى المســتوى اإلداري بإصــدار باقــة مــن األدلــة واألنظمــة واللوائــح 
اإلداريــة؛ عــاوة علــى إبــرام مذكــرات تفاهــم ثنائيــة مــع جهــات خارجيــة، ووضــع 
الخطــط االســتراتيجية والســنوية، فضــًا عــن اعتمــاد أنظمــة إلكترونيــة تُســاهم فــي 
ــذا  ــس ه ــت إدارة المجل ــد توَّج ــره، وق ــريعي ودوائ ــس التش ــان المجل ــل لج ــير عم تيس
ــية  ــام دراس ــد دورات وأي ــات، وعق ــدارات والمطبوع ــن اإلص ــة م ــدار جُمل ــود بإص المجه

ــي. ــأن البرلمان ــى بالش تعن

أ- أدلة وأنظمة ولوائح إدارية:
أنجــز المجلــس التشــريعي العديــد مــن األدلــة واألنظمــة واللوائــح اإلداريــة؛ بهــدف 

مأسســة عمــل المجلــس وتطويــره، وهــذه أهمهــا: 

دليل العمل البرلماني

كتيــب يشــرح للنــواب والمهتميــن بالعمــل البرلمانــي المهــام 
ــة بأســلوب مبســط مدّعــم  ــة التشــريعية والرقابي البرلماني

بالصــور الملونــة.

دليل إجراءات عمل 

المجلس التشريعي

نظــام يوضــح الخطــوات العمليــة الدقيقــة لتنفيــذ مهــام 
الوطــف الوظيفــي لــكل وحــدة إداريــة ضمــن ســقف زمنــي، 

ــة. ــاذج المطلوب ــان النم وبي

نظام الوصف الوظيفي

ــًا  ــف وفق ــن كل موظ ــوب م ــي المطل ــف الوظيف ــدد الوص يح
للوحــدة اإلداريــة المســكن بهــا بشــكل دقيــق، ويوضــح جهــة 

اإلشــراف والمســؤوليات.

دليل تقييم األداء 

السنوي للموظفين

ــم الســنوي  ــة إجــراء التقيي يوجــه الجهــات اإلشــرافية بكيفي
ــاذج المعتمــدة،  ــر والنم ــد والمعايي ــان المواعي مــن خــال بي

ــم. ــق والتظل ــة بالتدقي ــان المكلف واللج
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نظام إعداد تقارير 

المجلس التشريعي.

والتقاريــر  التشــريعية  التقاريــر  إعــداد  إجــراءات  يحــدد 
ــة  ــراءات منهجي ــد وإج ــوذج موح ــق نم ــان وف ــة للج البرلماني
واضحــة تكفــل جــودة الشــكل والمضمــون النهائــي للتقريــر.

نظام الشكاوى

يوضــح إجــراءات تقديــم الشــكوى لــدى المجلــس التشــريعي 
وآليــات التعامــل معهــا، والتواصــل مــع الجهــات ذات العاقــة، 
والمســتندات المطلوبــة الســتكمال نظــر الشــكوى، والمــدد 

الزمنيــة للــرد، وإجــراءات األرشــفة والتوثيــق. 

نظام الحوافز

ينظــم إجــراءات تقديــر الموظــف الــذي يبــذل جهــدًا أو يقــدم 
عمــًا متميــزًا يُســهم فــي تطويــر واقــع العمل فــي المجلس 
التشــريعي، وتحســين صورتــه، ومســتوى الخدمــات المقدمة 

الخدمــــة. لمتلقي 

نظام الموظف المثالي

تخصيــص جائــزة ســنوية )الموظــف المثالــي( للمجلــس 
ــب  ــر، أو بطل ــر المباش ــن المدي ــيح م ــًا لترش ــريعي وفق التش

ــر. ــًا لمعايي ــف وفق ــه الموظ يقدم

نظام التحقيق في 

المخالفات اإلدارية

ــدءًا مــن  ــق مــع الموظــف ب يحــدد إجــراءات ممارســة التحقي
توجيــه الدعــوة للحضــور والمخالفــة، وكيفيــة االســتماع، 
ــات  ــن المحضــر، وحقــوق الموظــف، والعقوب وإجــراءات تدوي

ــة. ــوع المخالف ــق ن ــررة وف المق

نظام المناسبات 

االجتماعية

ــة،  ــارات االجتماعيــة الداخليــة والخارجي ــر الزي لضبــط معايي
وتحديــد الهدايــا المقدمــة وفــق فئــات ومحــددات ماليــة 

منضبطــة.

نظام النظافة

نظــام يعــزز الحفــاظ علــى صــورة المجلــس التشــريعي 
المشــرقة مــن خــال تنظيــم جــدول أعمــال النظافــة، ونطاق 

ــة   ــم النظاف ــة لتقيي ــف واإلجــراءات المتبع ــال التنظي أعم



أربع سنوات من العطاء رغم الحصار أربع سنوات من العطاء رغم الحصار

ي
طين

س
فل

 ال
ي

يع
شر

الت
س 

جل
لم

ا

271 270271

ب- مذكرات تفاهم:
ع المجلس التشريعي العديد من مذكرات التفاهم مع جهات وطنية، أهمها:  وقَّ

مذكرة التفاهم 

مع كلية الشريعة 

والقانون في الجامعة 

اإلسالمية

ــى التنســيق  ــا عل ــا بينهم ــاون فيم ــى التع ــاق عل تشــمل االتف
ــة،  ــادل فــي المجــاالت التشــريعية والقانوني المشــترك والمتب

ــدارات. ــادل اإلص ــب، وتب ــاالت التدري ومج

مذكرة تفاهم مع 

مركز رؤى للدراسات 

واألبحاث

ــداد  ــريعي بأع ــس التش ــد المجل ــا بتزوي ــا بينهم ــاون فيم للتع
مــن الوقائــع الفلســطينية )الجريــدة الرســمية( النــادرة بغرض 

.)Scanner( إعــداد نســخ منهــا بواســطة الماســح الضوئــي

مذكرة تفاهم بين 

السلطة القضائية 

)القضاء + النيابة 

العامة( ووزارة العدل 

والمجلس التشريعي 

وبيت الحكمة للدراسات 

واالستشارات

والقضائيــة  القانونيــة  الجهــود  لتنســيق  تهــدف  مذكــرة 
ــث  ــان، وتحدي ــوق اإلنس ــة حق ــال رعاي ــي مج ــريعية ف والتش

المجتمــع.  يوائــمُ  بمــا  التشــريعات 

ت- خطط:
ــنوية  ــغيلية والس ــتراتيجية والتش ــه االس ــاز خطط ــريعي بإنج ــس التش ــم المجل اهت

ــاز: ــق اإلنج لتحقي

الخطة االستراتيجية 

للمجلس التشريعي

تشــمل  التشــريعي  للمجلــس  اســتراتيجية  خطــة  اعتمــاد 
.SWOT الرؤيــة والرســالة وتحاكــي الواقــع ضمــن معيــار

الخطة التشغيلية 

للمجلس التشريعي

تبنــي خطــط ســنوية للجــان واإلدارات والدوائــر لــكل دورة 
ــة للتنفيــذ تنســجم مــع الخطــة  برلمانيــة تكــون عمليــة قابل

االســتراتيجية للمجلــس.
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ث- أنظمة إلكترونية:
عمل المجلس التشريعي على تطوير أنظمة إلكترونية، أهمها:

نظام األرشفة 
والتوثيق اإللكتروني

ــفة  ــي أرش ــاعد ف ــق يس ــفة والتوثي ــي لألرش ــج إلكترون برنام
ــوارد والصــادر والوثائــق البرلمانيــة كافــة؛ بحيــُث يســاهم  ال

ــا. ــات وتجويده ــرعة أداء المعام ــي س ف

نظام شؤون 
الموظفين 
اإللكتروني

برنامــج إلكترونــي ينظــم كل مــا يتعلــق بالموظــف بأســلوب 
واالنصــراف  والحضــور  اإلجــازات  مــن حصــر  بــدءًا  ســلس 

وحقوقــه الوظيفيــة والجــزاءات. 

نظام اللجان 
اإللكتروني

برنامــج إلكترونــي ينظــم ممارســة اللجــان لمهامهــا بساســة 
مــن خــال تنظيــم عقــد اجتماعاتهــا، وعقــد ورش العمــل 

ــتماع. ــات االس ــارات، وجلس والزي

برنامج الشكاوى 
اإللكتروني

تخصيــص ايقونــة للجمهــور لتقديــم الشــكاوى إلكترونيــًا، 
ــًا. ــردِّ عليهــا إلكتروني وإحالتهــا للجهــة المختصــة، وضمــان ال

اإللكترونيــة  الشــكاوى  لمتابعــة  المجلــس  داخــل  برنامــج 
بالشــكوى،  الخاصــة  األوراق  كل  يحفــظ  حيــُث  والورقيــة، 

وحفظهــا. الــوزارات  مــع  ومتابعتهــا 

أيقونة القوانين على 
موقع المجلس

تخصيــص أيقونــة تتيــح للعامــة اســتعراض القوانيــن المقــرة 
عــن المجلــس التشــريعي كافــة، والقــدرة علــى التصفــح 

ــة. ــع بالحماي ــج يتمت ــة ببرنام والطباع

نظام االستبانة 
اإللكتروني

مــن  المعلومــات  جمــع  فــي  يســاهم  إلكترونــي  برنامــج 
التحليــل  ودعــم  وتحليلهــا،  ســريع  بشــكل  الموظفيــن 
بالعمــل. االرتقــاء  فــي  تســاهم  توضيحيــة  برســومات 
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ج- اإلصدارات والمطبوعات:
ــق المجلــس التشــريعي أهــمَّ محطــات عملــه وإنجازاتــه مــن خــال العديــد مــن  وثَّ

اإلصــدارات والمطبوعــات، أهمهــا:
كتيب مواقف 

برلمانية أثناء العدوان 
الصهيوني على قطاع 

غزة 2014م

يشمل التوثيق لجهود نواب المجلس التشريعي خال حرب 
العصف المأكول لسنة 2014.

كتيب قوانين حماية 
الثوابت الفلسطينية

)الاجئين – القدس – 
المقاومة – الشهداء(

يشمل القوانين التي أقرَّها المجلس التشريعي، والتي 
تكفل الحفاظ على الحقِّ الفلسطيني.

كتيب حول التقرير 
التوثيقي لموازنة 

السلطة لسنة 2014م 
-تكريس للحصار على 

قطاع غزة

صادر عن لجنة الرقابة العامة حول موازنة السلطة لسنة 
2014، ويبرز باإلحصائيات والنسب تواطؤ سلطة رام اهلل 

ضد قطاع غزة.

كتيب حول التقرير 
التوثيقي ألزمة 

الكهرباء في قطاع 
غزة

صادر لجنة الرقابة واللجنة االقتصادية يبرز توصيف 
إشكالية الكهرباء والمسؤوليات والحلول المقترحة.

كتاب أربع سنوات من 
العطاء رغم الحصار 

)2014 – 2010(

يتضمن األداء التشريعي للمجلس والجلسات والقوانين، 
وتقارير اللجان، والدبلوماسية البرلمانية، والفعاليات 

الوطنية والمجتمعية، والفعاليات اإلعامية، وأعمال ديوان 
الشكاوى، ولجنة الصياغة والتشريعات، وأسرى الشرعية.

كتيب حول التقرير 
التوثيقي لمشروع 
القرار المقدم من 

السلطة الفلسطينية 
إلى مجلس األمن 

إلنهاء االحتال

صادر عن اللجنة السياسية، ويشمل قراءة األبعاد القانونية 
لمشروع القرار المقدم من السلطة الفلسطينية إلى 

مجلس األمن إلنهاء االحتال.
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ح- دورات وأيام دراسية:
عقــد المجلــس التشــريعي العديــد مــن الــدورات واأليــام الدراســية؛ لتطويــر الــكادر 

الوظيفــي، أهمهــا:

دورة العمل المؤسسي
تهــدف الــدورة إلــى تأهيــل الفئــة العليــا فــي المجلــس 
التشــريعي؛ لإللمــام بالمهــارات الحديثــة لــإلدارة والمتابعــة 

ــة. ــي األوروبي ــل المؤسس ــر العم ــق معايي ــم وف والتقيي

دراســي  يــوم  تنظيــم 
مشــترك مــع األكاديمية 
للدراســات العليــا حــول 
البرلمانيــة  )التجربــة 

)2016 -2006

عقــدت بالتنســيق مــع مكتــب الصليــب األحمــر فــي غــزة، 
بمجــرد  الفلســطيني  الجانــب  التزامــات  لبيــان  وتهــدف 
ســيَّما  ال  ومناقشــته،  دوليــة  اتفاقيــة  فــي  االنضمــام 

التشــريعية.  االلتزامــات 

دورة التزامــات فلســطين 
االنضمــام  بموجــب 

الدوليــة لاتفاقيــات 

ــزة  ــي غ ــر ف ــب األحم ــب الصلي ــع مكت ــيق م ــدت بالتنس عق
بمجــرد  الفلســطيني  الجانــب  التزامــات  لبيــان  وتهــدف 
ســيَّما  ال  ومناقشــتها،  دوليــة  اتفاقيــة  فــي  االنضمــام 

التشــريعية.  االلتزامــات 
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الدولــي  القانــون  دورة 
والمحكمــة  اإلنســاني 

الدوليــة الجنائيــة 

عقــدت بالتنســيق مــع مكتــب الصليــب األحمــر فــي غــزة، 
ــن  ــال ع ــة لاحت ــؤولية القانوني ــراز المس ــى إب ــدف إل وته
جرائــم الحــرب، وصاحيــات محكمــة الجنايــات الدوليــة، 

ــاوى. ــر الدع ــرض نظ ــي تعت ــات الت والتحدي
إعــداد  مهــارات  دورة 
والمحاضــر  الخطــط 
التقاريــر  وكتابــة 

نيــة لما لبر ا

تهــدف إلــى تطويــر مهــارات موظفــي المجلــس التشــريعي 
ــة  ــر علمي ــق معايي ــية وف ــة األساس ــم الوظيفي ــي مهامه ف

ــة موحــدة. ومنهجي

مــع  التعامــل  دورة 
واألزمــات الطــوارئ 

ــارات، وضــع خطــط طــوارئ فــي  ــى اكتســاب مه تهــدف إل
دون  األزمــات  إدارة  وكيفيــة  واألزمــات،  الحــروب  حالــة 

ارتبــاك أو عشــوائية أو ارتجــال.
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.. فــإن إنجــاز هــذا اإلصــدار الــذي يوثــق صفحــة مضيئــة مــن مســيرة عمــل 
ً
وأخيــرا  

المجلــس التشــريعي الفلســطيني الثانــي مــن األعــوام )2014-2018(، بمــا يحتويــه مــن 
أعمــال كبيــرة، وجهــود مباركــة علــى الصعيديــن الوطنــي والبرلمانــي، لــم يكــن ليــرى 
النــور لــوال الدعــم الواســع، واالحتضــان الكبيــر الــذي أبــداه شــعبنا الفلســطيني للمجلــس 
التشــريعي، ولــوال التعــاون الواضــح للــوزارات والدوائــر والمؤسســات الحكوميــة والمؤسســة 
القضائيــة مــع أعمــال المجلــس التشــريعي ونشــاطاته، مــا كان لــه أعظــم األثــر فــي 
ــة البهيــة التــي تحــوي بيــن طياتهــا مــا يضاهــي أعمــال أفضــل 

ّ
ــراز المجلــس بهــذه الحل إب

البرلمانــات العربيــة والدوليــة. 

ل 
ِّ
ولــن نتجــاوز الواقــع بالتأكيــد علــى أن هــذا اإلصــدار التاريخــي ســوف يشــك  

 فــي حيــاة شــعبنا الفلســطيني، وقاعدة سياســية وقانونية ودســتورية 
ً
 أصيــا

ً
 وطنيــا

ً
مرجعــا

تنبنــي عليهــا أســس النظــام السياســي الفلســطيني وأركانــه خــال المرحلــة المقبلــة.

شــعبنا،  أبنــاء  بخدمــة  نفخــر   
ْ
إذ الفلســطيني  التشــريعي  المجلــس  فــي  إننــا   

مــن  للتخفيــف  الــدؤوب  والعمــل  وتطلعاتــه،  وآمالــه، وهمومــه  آالمــه  مــع  والتاحــم 
ــا  ــي نواجههــا، فإنن ــات الت ــوان المحــن، والتحدي ــه فــي ظــلِّ الظــروف القاســية، وأل معانات
ال نبتغــي الشــكر مــن أحــد، فهــذا واجبنــا، وهــو أقــلُّ مــا يمكــن أن نقدمــه لهــذا الشــعب 
ــر والصمــود، بعــد  ــه القــوة والعزيمــة، والصب ــذي نســتلهم من ــر الصامــد المعطــاء ال الصاب
اللــه تعالــى؛ لاســتمرار فــي مســيرة العمــل الوطنــي التحــرري حتــى النصــر والتحريــر ورفــع 

رايــة الحــق علــى مــآذن المســجد األقصــى وقبابــه، وكل بقــاع فلســطين الحبيبــة.

َد خطواِتنــا، ويلهَمنــا مفاعيــل الصــواب  ٌع إلــى اللــه تعالــى أن يســدِّ وكلنــا تضــرُّ  
والرشــاد؛ كــي نســتمرَّ فــي أداء رســالتنا البرلمانيــة والوطنيــة خــال المرحلــة المقبلــة، وأن 
نتمكــن مــن مواجهــة المؤامــرات، وكبــح التحديــات التــي تتربــص بشــعبنا وقضيتنــا، وقدســنا 

ومقدســاتنا، إنــه نعــم المولــى ونعــم النصيــر.

» َواللَُّه َغاِلٌب َعَلٰى َأْمِرِه َولَِٰكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن «
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