
  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

 الفترة األولى -الدورة األولى
21/3/1996-12/9/1996  

  التقارير
  

  اتخذ بشأنه القرار  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  1/1/1  22/3/1996- 21 .التعديالت المقترحة على النظام الداخلي للمجلس -- .1
 .جنة وصالحياتها والية عملهاحول مهام الل .1 6/5/1996 .2

  .المواضيع والشكاوى المحالة للجنة .2
8-9/5/1996  --  

  --  16/5/1996- 15 .آلية عمل اللجنة -- .3
  40/6/1  23/5/1996- 22 .قضية األخت أنعام انشاصي -- .4
  --  4/7/1996 .مشروع القانون األساسي -- .5
  70/12/1  11/7/1996- 10 .المناقشة العامة لمشروع القانون األساسي -- .6
  72/13/1  17/7/1996 .حول الخطوات التي اتبعتها اللجنة في إعداد مسودة القانون األساسي -- .7

  
  
  
  
  
  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

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

  التقارير
  

  بشأنه القرار اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  --  -- .تقرير خاص إلى رئاسة المجلس التشريعي حول بعض المواضيع والشكاوى المحالة إليها 8/10/1996  .1
  --  10/10/1996-9 النظام واالنضباط في المجلس --  .2
  110/23/1  10/10/1996-9 وضع ميزانية المجلس التشريعي بالنسبة للموازنة العامة للسلطة الوطنية --  .3
تقرير مشترك مع لجنة شؤون (لعرضها على لجنة الموازنة1997تقديم موازنة المجلس التشريعي للسنة المالية  --  .4

  ).المجلس
9-10/10/1996  118/23/1  

  --  7/11/1996-6 .المناقشة العامة لمشروع قانون الخدمة المدنية 6/11/1996  .5
  --  5/12/1996-4  .مذكرة حول مشروع قانون الخدمة المدنية --  .6
  136/33/1  9/1/97-5  .القراءة األولى لمشروع قانون الخدمة المدنية --  .7
  --  16/1/1996- 15 .غير متوفر مضمون التقرير --  .8
  --  23/1/97- 22  ).سلم الرواتب(مشروع قانون الخدمة المدنية --  .9

  146/36/1  29/1/97 .مة المدنيةالقراءة األولى لجدول الفئات الوظيفية والدرجات المالية في مشروع قانون الخد --  .10
  151/37/1  13/2/97-4 .القراءة األولى لمشروع قانون مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية --  .11

  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

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

  التقارير
  

  اتخذ بشأنه القرار  الجلسةتاريخ  مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  164/8/2  7/5/1997 .رزمة القوانين المحالة من مجلس الوزراء للمجلس التشريعي حسب أولوية أهميتها 5/5/1997  .1
  --  28/5/1997- 27 حول انعقاد جلسات المجلس --  .2
     .النظام الداخلي 27/5/1997  .3
  174/12/2  3/6/1997 .القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة المدنية 1/6/1997  .4
  187/14/2  2/7/1997 .القراءة الثانية لمشروع قانون الهيئات المحلية الفلسطينية 12/6/1997  .5
  304/10/3   تبني اللجنة لمشروع قانون نقابة محامي فلسطين 26/6/1997  .6
     ألعضاءرأي اللجنة بشان مسودة قانون السلطة القضائية المقدمة من عدد من األخوة ا 26/6/1997  .7
تقرير مشترك (المحال من السلطة التنفيذية"المناقشة العامة لمشروع قانون الهيئة العامة الفلسطينية للبترول 26/6/1997  .8

  )مع لجنة المصادر الطبيعية والطاقة واللجنة االقتصادية
  197/18/2  

  189/15/2  14/7/1997 .القراءة الثالثة لمشروع قانون الهيئات المحلية الفلسطينية 13/7/1997  .9
  194/16/2  28/7/1997  القراءة الثانية لمشروع القانون األساسي 14/7/1997  .10
 
  
  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

  الفترة الثانية - الدورة الثانية 
16/9/1997 - 7/3/1998  

  التقارير
  

  راراتخذ بشأنه الق  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  198/18/2  17/9/1997 .التعديالت المقترحة على الباب السادس من القانون األساسي والخاص بأحكام حالة الطوارئ 17/9/1997  .1
     .مشاريع قوانين الخدمة المدنية والهيئات المحلية وسلطة النقد المحالة إلى السيد الرئيس 18/9/1997  .2
     .تملك األجانب للعقارات في فلسطينالقراءة الثانية لمشروع قانون 23/9/1997  .3
     .القراءة الثالثة لمشروع القانون األساسي 15/10/1997  .4
صبحة عضو أبوموسى/الطلب المقدم من السيد رئيس المحكمة العليا حول رفع الحصانة عن األخ 1/11/1997  .5

  .المجلس التشريعي الفلسطيني
    

  216/22/2  12/11/1997 .لسلطة القضائيةإعداد مسودة لمشروع قانون ا 12/11/1997  .6
تقرير مشترك مع اللجنة السياسية ولجنة (المناقشة العامة لمشروع قانون الجمعيات والهيئات األهلية 7/12/1997  .7

  )األمن والحكم المحلي
9/11/1997  228/24/2  

تقرير(ة والفضية والبالتينيةالمناقشة العامة لمسودة مشروع قانون دمغ ومراقبة المصوغات الذهبي 20/11/1997  .8
  )مشترك مع  لجنة الموازنة والشؤون المالية واللجنة االقتصادية

25/11/1997  220/23/2  

تقرير مشترك مع (الموقف بين حكومة الفاتيكان والحكومة اإلسرائيلية حول ممتلكات الكاثوليكية بالقدس 8/12/1997  .9
  ).اللجنة السياسية ولجنة القدس

  224/24/2  ؟

  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  الفترة األولى -الدورة الثالثة 

7/3/1998  - 2/9/1998  
  اللجنة القانونية

  التقارير
  

  اتخذ بشأنه القرار  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  3/أ254/1  30/3/98  .حيدر عبد الشافي.د/استقالة األخ 29/3/1998 .1
     .موسى أبو صبحة/ن األخرفع الحصانة ع 29/3/1998 .2
      ).تقرير مشترك مع لجنة الداخلية والحكم المحلي ولجنة الرقابة(اعتداء أفراد من الشرطة على المواطنين   .3
     .التعديالت المقترحة على النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني 12/4/1998 .4
تقرير مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون(في فلسطينالقراءة الثانية لمشروع قانون تشجيع االستثمار -- .5

  ).المالية واللجنة االقتصادية
14/4/98  261/4/3  

  283/7/3  30/8/98 .القراءة األولى لمشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية 30/5/1998 .6
  292/8/3  25/6/98 .القراءة األولى لمشروع قانون السلطة القضائية -- .7
  304/10/3  28/7/98  .المناقشة العامة لقانون نقابة المحامين 28/7/1998 .8
  306/10/3  30/7/98 .من قانون السلطة القضائية)31+3(القراءة األولى للمادتين 28/7/1998 .9

  309/10/3  30/7/98 .القراءة الثانية لمشروع قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية 28/7/1998 .10
  314/11/3  18/7/98 ).تقرير مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية(لثة لمشروع قانون اللوازم القراءة الثا  .11
تقرير مشترك مع لجنة المصادر الطبيعية والطاقة ولجنة (القراءة األولى لمشروع قانون المصادر الطبيعية  .12

  ).الموازنة والشؤون المالية
18/7/98  316/11/3  



  323/11/3  2/9/98 .روع قانون السلطة القضائيةالقراءة الثانية لمش  .13
  
  

  المجلس التشريعي الفلسطيني
  الفترة الثانية –الدورة الثالثة 

20/10/1998  - 7/3/1999  
  اللجنة القانونية

  رالتقاري
  

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  340/14/3  25/11/98 .السلطة القضائيةلقراءة الثالثة لمشروع قانون 25/11/1998 .1
  342/14/98  1/12/98 .القراءة األولى لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 1/12/1998 .2
  354/17/98  6/1/98 .القراءة الثانية لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 3/1/1999 .3

  
  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

  الفترة األولى –ة الدورة الرابع
7/3/1999  - 28/7/1999  

  لتقاريرا
  

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  369/2/4  6/4/1999 .شكوى أصحاب أراضي مطار غزة الولي في رفح 5/4/1999  .1
  371/2/4  6/4/1999 .القراءة الثالثة على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة 5/4/1999  .2
  --   .التعديالت المقترحة على النظام الداخلي 12/5/1999  .3
  382/5/4  25/5/1999 ).مشترك مع لجنة األراضي واالستيطان(تقرير أولي بشأن قيد األراضي في فلسطين 12/5/1999  .4
  --   .تقرير أولي عن أوضاع إخواننا في مخيماتنا الفلسطينية في لبنان 23/6/1999  .5
  397/8/4  6/7/1999 .شة العامة لمشروع قانون التحكيمالمناق 5/7/1999  .6
  400/9/4  20/7/1999 .تعيين رئيس المحكمة العليا والنائب العام 25/7/1999  .7
  --  -- )مقدم للجنة شؤون المجلس التشريعي(نظام لجان الصداقة 23/6/1999  .8
  397/8/4  6/7/1999 المناقشة العامة لمشروع قانون التحكيم 5/7/1999  .9
  
  
  
  
  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

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

  التقارير
  

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  407/10/4  27/10/1999 .المناقشة العامة لمشروع قانون اإلجراءات الجزائية 1.26/10/1999
  411/11/4  23/11/1999 .القراءة األولى لمشروع قانون التحكيم الفلسطيني 2.26/10/1999
  424/13/4  15/12/1999 .المناقشة العامة لمشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية 3.14/12/1999
انون السلطة من ق)63(القراءة األولى والثانية للتعديل المقدم من مجلس الوزراء بشأن تعديل المادة 4.1/2/2000

  .القضائية
3/2/2000  431/14/2  

  434/14/2  3/2/2000 .القراءة الثانية لمشروع قانون التحكيم الفلسطيني 5.1/2/2000
  430/14/4  3/2/2000 .االقتراح المقدم من مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون السلطة القضائية 6.1/2/2000
  432/14/4  3/2/2000 .المحاكمات المدنية المناقشة العامة لمشروع قانون أصول 7.1/2/2000
  439/14/4  15/2/2000 .القراءة األولى لمشروع قانون اإلجراءات الجزائية 8.7/2/2000
  

  
  
  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

  الفترة األولى –الدورة الخامسة 
7/3/2000 – 28/9/2000  

  التقارير
  

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  12/3/2000 القراءة األولى والثانية لمشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية في فلسطين 1.12/3/2000

13/3/2000  
443/1/5  
445/1/5  

  464/1/5  17/5/2000 القراءة الثالثة لمشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية في فلسطين 2.16/5/2000
  --  -- الت النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطينيتعدي 3.7/6/2000
  480/1/5  28/6/2000 المناقشة العامة لمشروع قانون البينات في المواد المدنية والتجارية 4.7/6/2000
  482/1/5  28/6/2000 القراءة الثانية لمشروع قانون اإلجراءات الجزائية 5.28/6/2000
  492/1/5  9/8/2000 قانون البينات في المواد المدنية والتجاريةالقراءة األولى لمشروع 6.31/7/2000
  494/1/5  16/8/2000 القراءة الثانية لمشروع قانون البينات في المواد المدنية والتجارية 7.14/8/2000
  496/1/5  19/9/2000 القراءة األولى لمشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 8.18/9/2000
  501/1/5  28/9/2000 القراءة الثانية لمشروع قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 9.28/9/2000

  
  
  
  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

  الفترة األولى –الدورة السادسة 
10/3/2001 – 15/10/2001  

  التقارير
  

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  529/1/6  8/8/2001  المناقشة العامة لمشروع قانون التنفيذ 1.5/8/2001
  530/1/6  8/8/2001 المناقشة العامة لمشروع قانون رسوم المحاكم 2.5/8/2001

 
 
 
  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

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

  التقارير
  

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير دادتاريخ اإلع #
  542/1/6  15/10/2001 المناقشة العامة لمشروع قانون العقوبات 24/9/2001  .1
  543/1/6  16/10/2001 القراءة األولى لمشروع قانون رسوم المحاكم 24/9/2001  .2
  544/1/6  15/10/2002 يةالقراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائ 15/10/2001  .3
  545/1/6  15/10/2002 القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية 15/10/2001  .4
  548/1/6  16/10/2002 القراءة الثانية لمشروع قانون رسوم المحاكم النظامية 16/1/2002  .5
مشترك مع(ات مجالس الهيئات المحليةالمناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون انتخاب 29/5/2002  .6

  )لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي
--  --  

  --  -- التعديالت الصياغية على مواد القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية 29/6/2002  .7
  --  -- المقترح الخاص بضرورة إعداد مشروع قانون االنتخابات العامة في فلسطين 24/8/2002  .8

 
  
  
  



  لمجلس التشريعي الفلسطينيا
  اللجنة القانونية

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

  التقارير
  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #

  7/أ555/1  11/9/2002  الرأي المتعلق بالتكيف القانوني لوضع الحكومة 10/9/2002  .1
  557/1/7  6/10/2002 لعامة لمشروع قانون الطفلالمناقشة ا --  .2
  --  28/9/2002  المناقشة العامة لمشروع قانون الكسب غير المشروع --  .3
  563/1/7  4/11/2002  المناقشة العامة لمشروع قانون واجبات وحقوق األعضاء 5/10/2002  .4
  564/1/7  4/11/2002  القراءة األولى لمشروع قانون واجبات وحقوق األعضاء 6/10/2002  .5
  576/1/7 12/12/2002 القراءة األولى لمشروع قانون واجبات وحقوق النواب --  .6

  --  --  )تقرير مشترك مع لجنة الداخلية(القراءة األولى لمشروع قانون مكافحة الكسب غير المشروع 27/10/2002  .7
بشأن المواصفات والمقاييس 2000لسنة)6(لمشروع قانون المعدل لقانون رقمالمناقشة العامة 11/11/2002  .8

   الفلسطينية
12/12/2002 575/1/7  

بشأن تشجيع االستثمار في 1998لسنة)1(المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم 12/11/2002  .9
   فلسطين

12/12/2002 574/1/7  

  572/1/7 12/12/2002  بشأن سلطة النقد1997لسنة)2(لمشروع قانون المعدل لقانون رقمالمناقشة العامة 13/11/2002  .10
  575/1/7 12/12/2002 العامة بشأن اللوازم1998لسنة)9(المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم 14/11/2002  .11

  



م بشأن تنظيم الموازنة العامة 1998لسنة)7(المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم 16/11/2002  .12
   )تقرير مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية(والشؤون المالية 

12/12/2002 570/1/7  

بشأن المدن والناطق الصناعية 1998لسنة)10(المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم 17/11/2002  .13
   الحرة

12/12/2002 571/1/7  

م 2000لسنة)6(القراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 17/11/2002  .14
  )تقرير مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية(

13/1/2003  577/1/7  

  --  --  .م1998ةلسن)1(القراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون تشجيع االستثمار في فلسطين رقم 17/11/2002  .15
  565/1/7 12/12/2002 رأي اللجنة بشأن موضوع الجمع بين عضوية المجلس وتولي وظائف تنفيذية 24/11/2002  .16
  579/1/7  13/1/2003  تعيين وتثبيت المعوقين في الوظائف العامة 24/11/2002  .17
  --  --  الوضع القانوني للقضاء النظامي في فلسطين 29/12/2002  .18
  581/1/7  13/1/2003 القراءة الثانية لمشرع قانون واجبات وحقوق األعضاء 13/1/2003  .19
تقرير مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون (المناقشة العامة لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية واإلدارية 18/1/2003  .20

   )المالية
--  --  

  573/1/7 12/12/2002 م1998لسنة)9(لعامة رقمالقراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون اللوازم ا 23/1/2003  .21
  
  
  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

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

 التقارير
  

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  591/1/8  10/3/2003 المعدل للقانون األساسيالقراءة األولى لمشروع القانون  5/4/2003 .1
  --  -- تعديل أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي 29/6/2003 .2
  594/1/8  14/4/2003  القراءة األولى لمشروع قانون العقوبات 18/12/2002 .3
  8/أ598/2  14/4/2003 القراءة الثالثة لمشروع قانون رسوم المحاكم النظامية 2/4/2003 .4
  --  -- مذكرة إيضاحية لمشروع القانون المعدل لقانون السلطة القضائية 6/4/2003 .5
  610/1/8  20/7/2003  مالحظات ديوان الفتوى والتشريع على مشروع قانون واجبات وحقوق النواب المقر بالقراءة الثانية 7/5/2003 .6
  632/1/8  2/12/2003  تقرير حول بنك فلسطين الدولي 5/10/2003 .7
  643/1/8  31/12/2003 المناقشة العامة لمشروع قانون كتاب العدل 23/12/2003 .8
  644/1/8  31/12/2003 المناقشة العامة لمشروع قانون المحكمة الدستورية 23/12/2003 .9

  
 
 
  



  المجلس التشريعي الفلسطيني
  اللجنة القانونية

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

 التقارير
  

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  675/1/9  5/5/2004 تجاوزات محافظ سلطة النقد المكلفتقرير خاص ب 3/5/2004  .1
رقم 2000لسنة)1(القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرة والهيئات األهلية رقم 11/1/2004  .2

  )و.م/127/2003(
5/5/2004  676/1/9  

  697/1/2005  9/6/2004 تسريب شركات فلسطينية إسمنتًا مصريًا إلى السوق اإلسرائيلي --  .3
 تقرير اللجنة القانونية حول المبادئ والنقاط المحورية لمشروع قانون االنتخابات- 7/6/2004  .4

ت المقترحة على قانون االنتخابات رقم ورقة التوجهات المشتركة للجنة السياسية واللجنة القانونية حول التعديال -
  1995لعام  13

10/6/2004  698/1/9  

  704/1/9  30/6/2004 )و.م/145/2004(مشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية والنيابية العامة رقمالمناقشة العامة ل 20/6/2004  .5
  745/1/9  5/10/2004 )و.م/156/2004(ئي الفلسطيني رقممشروع قانون المعهد القضاالمناقشة العامة ل 26/6/2004  .6
      تقرير بشأن إعادة إحالة مشاريع قوانين 28/6/2004  .7
  747/1/9  5/10/2004  )و.م/154/2004(قانون إصابات العمل ألعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية رقمالمناقشة العامة لمشروع 5/7/2004  .8

  
 

  المجلس التشريعي الفلسطيني



  اللجنة القانونية
  الثانيةالفترة  – التاسعةالدورة 

20/10/2004  - 21-/2/2005  
 التقارير

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد #
  760/1/9  24/11/2004 ).ل/98/2002(رقم1995لسنة13المناقشة العامة لمشروع قانون معدل قانون االنتخابات العامة رقم 24/11/2004 .1
  776/1/9  30/11/2004  ).ل/98/2002(رقم1995لسنة13القراءة األولى لشروع قانون معدل قانون االنتخابات العامة رقم 24/11/2004 .2
رقن 2001لسنة)5(المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 24/11/2004 .3

  ).ع/167/2004(
24/11/2004  765/1/9  

رقن2001لسنة)5(القراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 24/11/2004 .4
  ).ع/167/2004(

30/11/2004  779/1/9  

رقم 2001لسنة)2(المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24/11/2004 .5
  ).و.م/157/2004(

24/11/2004  766/1/9  

رقم2001لسنة)2(القراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24/11/2004 .6
  ).و.م/157/2004(

25/11/2004  774/1/9  

) 6( رقن"السجون"المناقشة العامة القراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل 20/11/2004 .7
  ).ع/95/2002(رقم  1998لسنة 

24/11/2004  767/1/9  

رقم  1998لسنة)6(رقن"السجون"القراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل 20/11/2004 .8
  )ع/95/2002(

25/11/2004  772/1/9  

رقم  1998لسنة)6(رقم"السجون"الح والتأهيلالقراءة الثانية لمشروع القانون المعدل لقانون مراكز اإلص 1/12/2004 .9
  ). ع/95/2002(

8/12/2004  787/1/9  



  775/1/9  30/11/2004) أ/168/2004(رقم1995لسنة13المناقشة العامة لمشروع قانون معدل قانون االنتخابات العامة رقم -- .10
  776/1/9  30/11/2005  ) أ/168/2004(رقم1995لسنة13قمالقراءة األولى لمشروع قانون معدل قانون االنتخابات العامة ر  -- .11
  777/1/9  30/11/2004  )أ/168/2004(رقم1995لسنة13القراءة الثانية لمشروع قانون معدل قانون االنتخابات العامة رقم -- .12
  778/1/9  30/11/2004  ) أ/168/2004(رقم1995لسنة13القراءة الثالثة لمشروع قانون معدل قانون االنتخابات العامة رقم -- .13
  780/1/9  1/12/2004  ).ل/98/2002(رقم1995لسنة13القراءة األولى لمشروع قانون معدل قانون االنتخابات العامة رقم -- .14
رقم2001لسنة)5(القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1/12/2004 .15

  ) ع/167/2004(
1/12/2004  781/1/9  

رقم2001لسنة)2(القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 1/12/2004 .16
  ) و.م/157/2004(

1/12/2004  782/1/9  

رقم1996القراءة الثانية لمشروع قانون معدل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية لعام  .17
  ) ل/155/2004(

1/12/2004  783/1/9  

رقم  2001لسنة)2(القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 1/12/2004 .18
  ).و.م/157/2004(

8/12/2004  786/1/9  

رقم  1998لسنة)6(رقم"السجون"القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون مراكز اإلصالح والتأهيل 1/12/2004 .19
  ).ع/95/2002(

8/12/2004  787/1/9  

رقم2001لسنة)5(القراءة الثالثة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 22/12/2004 .20
  ).ع/167/2004(

5/1/2005  797/1/9  

رقم  2001لسنة)2(مالقراءة الثالثة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رق 27/1/2005 .21
  ) و.م/157/2004(

30/1/2005  808/1/9  

رقم2001لسنة)1(المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم 30/1/2005 .22
  ).ل/113/2003(

1/2/2005  811/1/9  



رقم1995لسنة)13(القراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون االنتخابات العامة رقم -- .23
  ).ل/98/2002(

3/2/2005  812/1/9  

  817/1/9  15/2/2005 ).و.م/171/2004(المناقشة العامة لمشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 9/2/2005 .24
  
  
  
  
 
  



  
  المجلس التشريعي الفلسطيني

  اللجنة القانونية
  الفترة األولى – العاشرةالدورة 

7-10/3/2005 –29 /11/2006  
 التقارير

  قرارال بشأنه اتخذ  تاريخ الجلسة مضمون التقرير تاريخ اإلعداد قمالر 
  10/3/2005 م2002لسنة)1(رقمقانون السلطة القضائيةلمعدلالقانون المشروعلالقراءة األولى 8/2/2005 .1

  
827/1/10  

  834/1/10  14/3/2005 ).و.م/92/2001(مشروع قانون التنفيذ رقملالقراءة األولى 10/2/2005 .2
  842/1/10  5/4/2005 )و.م/138/2004(رقمالمناقشة العامة لمشروع قانون األراضي -- .3
  844/1/10  5/4/2005 )ع/188/2005(رقممشروع قانون الحق في الحصول على المعلوماتالمناقشة العامة ل 3/4/2005 .4
  851/1/10  20/4/2005 )ل/98/2002(معدل لقانون االنتخابات رقم القراءة الثانية لمشروع قانون 3/4/2005 .5
  852/1/10  25/4/2005 )و.م/180/2005(العامة رقملمشروع قانون المخابراتةالمناقشة العام -- .6
  10/5/2005  )ع/184/2005(مشروع قانون الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن رقمالمناقشة العامة 1/5/2005 .7

  
858/1/10  

  867/1/10  26/5/2005 )ع/190/2005(مشروع قانون صيانة حرمة العلم الفلسطيني رقمعامة لالمناقشة ال 1/5/2005 .8
  لم يتخذ قرار  --  مشروع قانون السلطة القضائية 10/5/2005 .9

  865/1/10  18/5/2005 )ل/98/2002(معدل لقانون االنتخابات رقم القراءة الثالثة لمشروع قانون 21/5/2005 .10
  890/1/10  20/7/2005   )ل/192/2005(رقم2003مشروع قانون معدل القانون األساسي المعدل لسنةالعامة لالمناقشة 18/7/2005 .11
  891/1/10  21/7/2005 )ل/113/2003(مشروع قانون معدل قانون السلطة القضائية رقمالقراءة الثانية 18/7/2005 .12



ها قوات االحتالل اإلسرائيلي رقممشروع قانون المناطق التي ستنسحب منالمناقشة العامة ل -- .13
  )و.م/194/2005(

21/7/2005  893/1/10  

  10/أ896/7  27/7/2005 )ل/192/2005(رقم2003القراءة األولى لمشروع قانون معدل للقانون األساسي لسنة 26/7/2005 .14
  10/أ897/7  27/7/2005 )ل/192/2005(رقم2003القراءة الثانية لمشروع قانون معدل للقانون األساسي لسنة 26/7/2005 .15
  917/1/10  25/8/2005 )و.م/194/2005(مشروع قانون التنفيذ رقمالقراءة الثانية ل 23/8/2005 .16
 1996لسنة)5(مشروع قانون معدل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقمالقراءة األولى ل 27/8/2005 .17

   )ل/199/2005(وتعديالته رقم 
27/8/2005  921/1/10  

 1996لسنة)5(مشروع قانون معدل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقمالقراءة الثانية ل -- .18
   )ل/199/2005(وتعديالته رقم 

27/8/2005  922/1/10  

  928/1/10  19/9/2005  )ع/201/2005(رقممشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري الفلسطينيالمناقشة العامة ل 18/9/2005 .19
  929/1/10  19/9/2005 )ع/202/2005(القضاء العسكري الفلسطيني رقم المناقشة العامة لمشروع قانون 18/9/2005 .20
  930/1/10  20/9/2005 ).ع/190/2005(القراءة األولى حول مشروع قانون صيانة حرمة العلم الفلسطيني رقم 12/9/2005 .21
ق التي ستنسحب منها قوات االحتالل اإلسرائيلي رقم القراءة األولى حول مشروع قانون المناط -- .22

  ).و.م/194/2005(
21/9/2005  933/1/10  

  941/1/10  4/10/2005  )ل/113/2003(رقم2002لسنة)1(مشروع قانون معدل قانون السلطة القضائية رقمالقراءة الثالثة ل 2/10/2005 .23
  953/1/10  18/10/2005 )ع/190/2005(م الفلسطيني رقممشروع قانون حرمة العلالقراءة الثانية ل 15/10/2005 .24
رقم  2000لسنة)1(مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقمالقراءة الثانية ل 10/10/2005 .25

  )و.م/127/2003(
18/10/2005  954/1/10  

ين في دار الفتوى والبحوث اإلسالمية رقم مشروع قانون رفع سن المفتين العاملالمناقشة العامة ل 8/11/2005 .26
  )و.م/206/2005(

19/11/2005  957/1/10  

  958/1/10  19/11/2005  .المقدم من مجلس الوزراء)و.م/207/2005(مشروع قانون كتبة العرائض رقمالمناقشة العامة ل 8/11/2005 .27



  --  -- )و.م/194/2005(مشروع قانون التنفيذ رقمالقراءة الثالثة ل 8/11/2005 .28
  --  -- )و.م/133/2003(القراءة األولى لمشروع قانون المحكمة الدستورية رقم 17/10/2005 .29
  --  -- تقرير اللجنة القانونية بخصوص قرار المحاكم الشرعية بتعديل قانون نافذ 21/11/2005 .30
  --  -- )ع/190/2005(الفلسطيني رقمالقراءة الثالثة لمشروع قانون حرمة العلم 22/11/2005 .31
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	29/6/2002
	التعديلات الصياغية على مواد القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية
	--
	--
	24/8/2002
	المقترح الخاص بضرورة إعداد مشروع قانون الانتخابات العامة في فلسطين
	--
	--
	المجلس التشريعي الفلسطيني
	اللجنة القانونية
	الدورة السابعة – الفترة الأولى
	9/9/2002 – 10/3/2003
	التقارير
	#
	تاريخ الإعداد
	مضمون التقرير
	تاريخ الجلسة
	اتخذ بشأنه القرار
	10/9/2002
	الرأي المتعلق بالتكيف القانوني لوضع الحكومة  
	11/9/2002
	555/1أ/7
	--
	المناقشة العامة لمشروع قانون الطفل
	6/10/2002
	557/1/7
	--
	المناقشة العامة لمشروع قانون الكسب غير المشروع 
	28/9/2002
	--
	5/10/2002
	المناقشة العامة لمشروع قانون واجبات وحقوق الأعضاء 
	4/11/2002
	563/1/7
	6/10/2002
	القراءة الأولى لمشروع قانون واجبات وحقوق الأعضاء 
	4/11/2002
	564/1/7
	--
	القراءة الأولى لمشروع قانون واجبات وحقوق النواب
	12/12/2002
	576/1/7
	27/10/2002
	القراءة الأولى لمشروع قانون مكافحة الكسب غير المشروع (تقرير مشترك مع لجنة الداخلية) 
	--
	--
	11/11/2002
	المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن المواصفات والمقاييس الفلسطينية 
	12/12/2002
	575/1/7
	12/11/2002
	المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين 
	12/12/2002
	574/1/7
	13/11/2002
	المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم (2) لسنة 1997 بشأن سلطة النقد 
	12/12/2002
	572/1/7
	14/11/2002
	المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللوازم  العامة
	12/12/2002
	575/1/7
	16/11/2002
	المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم (7) لسنة 1998م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية (تقرير مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية) 
	12/12/2002
	570/1/7
	17/11/2002
	المناقشة العامة لمشروع قانون المعدل لقانون رقم (10) لسنة 1998 بشأن المدن والناطق الصناعية الحرة 
	12/12/2002
	571/1/7
	17/11/2002
	القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م (تقرير مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية)
	13/1/2003
	577/1/7
	17/11/2002
	القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون تشجيع الاستثمار في فلسطين رقم (1) لسنة 1998م.
	--
	--
	24/11/2002
	رأي اللجنة بشأن موضوع الجمع بين عضوية المجلس وتولي وظائف تنفيذية
	12/12/2002
	565/1/7
	24/11/2002
	تعيين وتثبيت المعوقين في الوظائف العامة 
	13/1/2003
	579/1/7
	29/12/2002
	الوضع القانوني للقضاء النظامي في فلسطين  
	--
	--
	13/1/2003
	القراءة الثانية لمشرع قانون واجبات وحقوق الأعضاء
	13/1/2003
	581/1/7
	18/1/2003
	المناقشة العامة لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية (تقرير مشترك مع لجنة الموازنة والشؤون المالية) 
	--
	--
	23/1/2003
	القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998م
	12/12/2002
	573/1/7
	المجلس التشريعي الفلسطيني
	اللجنة القانونية
	الدورة الثامنة – الفترة الأولى
	10/3/2003 – 10/3/2004
	التقارير
	#
	تاريخ الإعداد
	مضمون التقرير
	تاريخ الجلسة
	اتخذ بشأنه القرار
	5/4/2003
	القراءة الأولى لمشروع القانون المعدل للقانون الأساسي
	10/3/2003
	591/1/8
	29/6/2003
	تعديل أحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي 
	--
	--
	18/12/2002
	القراءة الأولى لمشروع قانون العقوبات 
	14/4/2003
	594/1/8
	2/4/2003
	القراءة الثالثة لمشروع قانون رسوم المحاكم النظامية
	14/4/2003
	598/2أ/8
	6/4/2003
	مذكرة إيضاحية لمشروع القانون المعدل لقانون السلطة القضائية
	--
	--
	7/5/2003
	ملاحظات ديوان الفتوى والتشريع على مشروع قانون واجبات وحقوق النواب المقر بالقراءة الثانية
	20/7/2003
	610/1/8
	5/10/2003
	تقرير حول بنك فلسطين الدولي
	2/12/2003
	632/1/8
	23/12/2003
	المناقشة العامة لمشروع قانون كتاب العدل
	31/12/2003
	643/1/8
	23/12/2003
	المناقشة العامة لمشروع قانون المحكمة الدستورية
	31/12/2003
	644/1/8
	المجلس التشريعي الفلسطيني
	اللجنة القانونية
	الدورة التاسعة – الفترة الأولى
	10/3/2004 - 5/10/2004
	التقارير
	#
	تاريخ الإعداد
	مضمون التقرير
	تاريخ الجلسة
	اتخذ بشأنه القرار
	3/5/2004
	تقرير خاص بتجاوزات محافظ سلطة النقد المكلف
	5/5/2004
	675/1/9
	11/1/2004
	القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرة والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000 رقم (127/2003/م.و)
	5/5/2004
	676/1/9
	--
	تسريب شركات فلسطينية إسمنتاً مصرياً إلى السوق الإسرائيلي
	9/6/2004
	697/1/2005
	7/6/2004
	- تقرير اللجنة القانونية حول المبادئ والنقاط المحورية لمشروع قانون الانتخابات
	- ورقة التوجهات المشتركة للجنة السياسية واللجنة القانونية حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات رقم 13 لعام 1995
	10/6/2004
	698/1/9
	20/6/2004
	المناقشة العامة لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم النظامية والنيابية العامة رقم (145/2004/م.و)
	30/6/2004
	704/1/9
	26/6/2004
	المناقشة العامة لمشروع قانون المعهد القضائي الفلسطيني رقم (156/2004/م.و)
	5/10/2004
	745/1/9
	28/6/2004
	تقرير بشأن إعادة إحالة مشاريع قوانين
	5/7/2004
	المناقشة العامة لمشروع قانون إصابات العمل لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية رقم (154/2004/م.و)
	5/10/2004
	747/1/9
	المجلس التشريعي الفلسطيني
	اللجنة القانونية
	الدورة التاسعة – الفترة الثانية
	20/10/2004 - 21-/2/2005
	التقارير
	#
	تاريخ الإعداد
	مضمون التقرير
	تاريخ الجلسة
	اتخذ بشأنه القرار
	24/11/2004
	المناقشة العامة لمشروع قانون معدل قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 1995 رقم (98/2002/ل).
	24/11/2004
	760/1/9
	24/11/2004
	القراءة الأولى لشروع قانون معدل قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 1995 رقم (98/2002/ل).
	30/11/2004
	776/1/9
	24/11/2004
	المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 رقن (167/2004/ع).
	24/11/2004
	765/1/9
	24/11/2004
	القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 رقن (167/2004/ع).
	30/11/2004
	779/1/9
	24/11/2004
	المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (2) لسنة 2001 رقم (157/2004/م.و).
	24/11/2004
	766/1/9
	24/11/2004
	القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (2) لسنة 2001 رقم (157/2004/م.و).
	25/11/2004
	774/1/9
	20/11/2004
	المناقشة العامة القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقن (6) لسنة 1998 رقم (95/2002/ع).
	24/11/2004
	767/1/9
	20/11/2004
	القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقن (6) لسنة 1998 رقم (95/2002/ع)
	25/11/2004
	772/1/9
	1/12/2004
	القراءة الثانية لمشروع القانون المعدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998 رقم (95/2002/ع). 
	8/12/2004
	787/1/9
	--
	المناقشة العامة لمشروع قانون معدل قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 1995 رقم (168/2004/أ) 
	30/11/2004
	775/1/9
	--
	القراءة الأولى لمشروع قانون معدل قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 1995 رقم (168/2004/أ) 
	30/11/2005
	776/1/9
	--
	القراءة الثانية لمشروع قانون معدل قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 1995 رقم (168/2004/أ)
	30/11/2004
	777/1/9
	--
	القراءة الثالثة لمشروع قانون معدل قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 1995 رقم (168/2004/أ) 
	30/11/2004
	778/1/9
	--
	القراءة الأولى لمشروع قانون معدل قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 1995 رقم (98/2002/ل).
	1/12/2004
	780/1/9
	1/12/2004
	القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 رقم (167/2004/ع) 
	1/12/2004
	781/1/9
	1/12/2004
	القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (2) لسنة 2001 رقم (157/2004/م.و) 
	1/12/2004
	782/1/9
	القراءة الثانية لمشروع قانون معدل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية لعام 1996 رقم (155/2004/ل) 
	1/12/2004
	783/1/9
	1/12/2004
	القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 رقم (157/2004/م.و).
	8/12/2004
	786/1/9
	1/12/2004
	القراءة الثانية لمشروع قانون معدل لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون" رقم (6) لسنة 1998 رقم (95/2002/ع).
	8/12/2004
	787/1/9
	22/12/2004
	القراءة الثالثة لمشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001 رقم (167/2004/ع).
	5/1/2005
	797/1/9
	27/1/2005
	القراءة الثالثة لمشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001 رقم (157/2004/م.و) 
	30/1/2005
	808/1/9
	30/1/2005
	المناقشة العامة لمشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2001 رقم (113/2003/ل).
	1/2/2005
	811/1/9
	--
	القراءة الأولى لمشروع قانون معدل لقانون الانتخابات العامة رقم (13) لسنة 1995 رقم (98/2002/ل).
	3/2/2005
	812/1/9
	9/2/2005
	المناقشة العامة لمشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (171/2004/م.و).
	15/2/2005
	817/1/9
	المجلس التشريعي الفلسطيني
	7-10/3/2005 –29 /11/2006
	التقارير

	تاريخ الإعداد
	مضمون التقرير

	تاريخ الجلسة
	اتخذ بشأنه القرار
	8/2/2005
	827/1/10
	10/2/2005
	--
	842/1/10
	3/4/2005
	844/1/10
	3/4/2005
	20/4/2005
	851/1/10
	1/5/2005
	26/5/2005
	867/1/10
	10/5/2005
	--
	لم يتخذ قرار
	21/5/2005
	18/5/2005
	865/1/10
	18/7/2005
	20/7/2005
	890/1/10
	18/7/2005
	21/7/2005
	891/1/10
	--
	21/7/2005
	893/1/10
	26/7/2005
	27/7/2005
	896/7أ/10
	26/7/2005
	27/7/2005
	897/7أ/10
	23/8/2005
	25/8/2005
	917/1/10
	27/8/2005
	27/8/2005
	921/1/10
	--
	27/8/2005
	922/1/10
	18/9/2005
	19/9/2005
	928/1/10
	18/9/2005
	19/9/2005
	929/1/10
	12/9/2005
	20/9/2005
	930/1/10
	--
	21/9/2005
	933/1/10
	2/10/2005
	4/10/2005
	941/1/10
	15/10/2005
	18/10/2005
	953/1/10
	10/10/2005
	18/10/2005
	954/1/10
	8/11/2005
	19/11/2005
	957/1/10
	8/11/2005
	19/11/2005
	958/1/10
	8/11/2005
	--
	--
	17/10/2005
	--
	--
	21/11/2005
	--
	--
	22/11/2005
	--
	--



