
 االول التشريعي المجلس

 اللجنة السياسية

 ملخص تقارير اللجنة

 

 اتخذ قرار رقم التقرير الدورة التاريخ #
 

 34/7/1  االداء التفاوضي  الدورة االولى 5-6/6/1996    .1
 62/9/1 الخطوط العريضة للحكومة االسرائيلية - 22/6/1996  .2
  مؤتمر القمة العربية - 3/7/1996  .4
 87/18/1 زيارة وفد االتحاد االوروبي لفلسطين وتبادل الزيارات  21-22/8/1996  .3
 96/19/1 االنتهاكات االسرائيلية لالتفاقيات الموقعة - 28-29/8/1996  .5
 122/21/1 المفاوضات الفلسطينية االسرائيلية - 11-12/9/1996  .6
 116/24/1 الحوار الوطني - 7-8/12/1996  .7
 126/23/1 الفرنسي لفلسطين زيارة الرئيس - 42-41/12/1996  .8
  الوضع السياسي  27-28/11/1996  .9

  حول االزمة السياسية الراهنة الدورة الثانية 11/4/1997  .12
  الوضع السياسي - 13/6/1997  .11



  حول لقاءات مع ممثلي القوى السياسية - 24/6/1997  .12
 183/13/2 المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية  42/6/1997  .14
  الوضع السياسي - 4/7/1997  .13
  حول المفاوضات - 13/7/1997  .15
  حول المفاوضات - 14/12/1997  .16
 211/21/2 حول تعثر المفاوضات - 28/12/1997  .17
  حول لقاء واشنطن - 9/11/1997  .18
 214/22/2 مشروع قانون االحزاب السياسية  11-12/11/1997  .19
  حول المفاوضات - 17/11/1997  .22
 228/23/2 حول مشروع قانون الجمعيات - 9/12/1997  .21
  حول العملية السلمية والمفاوضات - 24/12/1997  .22
 223/23/2 حول االتفاقية الموقعة بين اسرائيل والفاتيكان - 28/12/1997  .24
  مشروع قانون االحزاب السياسية - 11/2/1998  .23
  لقاء الرئيس عرفات - 17/2/1998  .25
 267/5/4 الوضع الداخلي ةالدورة الثالث 28/3/1998  .26
 285/7/4 ذكرى النكبة - 26/5/1998  .27
  المفاوضات - 14/7/1998  .28
  المفاوضات - 22/12/1998  .29
  العدوان االمريكي على العراق - 21/12/1998  .42
  حول الرابع من ايار الدورة الرابعة 22/3/1999  .41
  الوضع السياسي - 24/6/1999  .42



  المفاوضات - 22/7/1999  .44
  الوضع السياسي - 23/11/1999  .43
  المفاوضات - 14/12/1999  .45
  المفاوضات المتعددة - 9/2/2222  .46
 352/1/5 تقرير حول االتفاقية بين منظمة التحرير والفاتيكان الدورة الخامسة 29/4/2222  .47
  الوضع السياسي - 7/6/2222  .48
  لقاء مع وزير التخطيط والتعاون الدولي - 7/6/2222  .49
 384/1/5 القمة الثالثي في واشنطن اجتماع - 22/7/2222  .32

 
  التحركات الساسية والمفاوضات الدورة السادسة 23/6/2221  .31
  الممارسات االسرائيلية في االراضي الفلسطينية الدورة الثامنة 13/9/2224  .32
 621/1/8 قرار الحكومة االسرائيلية بابعاد الرئيس عرفات - 25/12/2224  .34
 623/1/4 حول الوضع الداخلي - 25/12/2224  .33
 646/1/8 حول الوضع السياسي الراهن - 9/12/2224  .35
 643/1/8 حول لقاءات بعض اعضاء المجلس مع اسرائيليين - 9/12/2224  .36
 645/1/8 حول منع تنقل بعض اعضاء المجلس - 9/12/2224  .37
  حول االسرى الفلسطينيين - 15/12/2224  .38
 654/1/8 السرائلية في الضفة الغربيةالممارسات ا - 23/1/2223  .39
  حول محاولة اغتيال النائب نبيل عمرو الدورة التاسعة 28/3/2223  .52
 698/1/9 المبادئ االساسية لقانون االنتخابات العامة  9/6/2223  .51
 711/1/9 حول الوضع في شمال غزة - 6/7/2223  .52



  حول جدار الفصل العنصري - 13/7/2223  .54
 759/1/9 حول الوضع السياسي - 23/11/2223  .53
  االنتخابات التشريعية الدورة العاشرة 17/3/2225  .55
 884/1/12 حول مشروع قناة البحرين - 5/7/2225  .56

 

 


