
 المجلس التشريعي الفلسطيني األول
  لجنة الداخلية واألمن والحكم المحلي

  التقارير
  

  التقارير التشريعية
  مضمون التقرير الدورة  التاريخ #
  القراءة الثالثة لقانون األحوال المدنية الرابعة  1.21/4/99
  ية والهيئات األهليةتقرير حول مالحظات رئيس السلطة على قانون الجمعيات الخير  الرابعة  2.12/5/99
  قانون المرور بالمناقشة العامةالمناقشة العامة لمشروع الرابعة  3.24/6/99
  لمشروع قانون التشكيالت اإلداريةتقرير القراءة األول الرابعة  4.6/7/99

  
  الرقابيةالتقارير 

  مضمون التقرير الدورة  التاريخ #
 رفحأحداث الرابعة  5.6/4/99

  
  يةالتقارير التشريع

  مضمون التقرير الدورة  التاريخ #
  التشكيالت اإلداريةالقراءة الثانية لمشروع قانون الخامسة  6.13/3/2000
  المرورالقراءة الثالثة لمشروع قانون الخامسة  7.8/6/2000
المعــــــــــــــــدل لقــــــــــــــــانون الهيئــــــــــــــــات المحليــــــــــــــــة القــــــــــــــــراءة األولــــــــــــــــى لمشــــــــــــــــروع قــــــــــــــــانون  الخامسة  8.19/7/2000

  )العاصمة القدس(
العاصـــــــــمة (الهيئـــــــــات المحليـــــــــة  نالقـــــــــراءة الثانيـــــــــة لمشـــــــــروع قـــــــــانون المعـــــــــدل لقـــــــــانو  الخامسة  9.20/7/2000

  )القدس
  الطيران المدنيالقراءة األولى لمشروع قانون الخامسة  10.8/8/2000
  يالمدن القراءة الثانية لمشروع قانون الطيران الخامسة  11.16/8/2000
العاصــــــــــمة (معــــــــــدل لقــــــــــانون الهيئــــــــــات المحليــــــــــة وع قــــــــــانون القــــــــــراءة الثالثــــــــــة لمشــــــــــر  الخامسة  12.28/9/2000

  )القدس
  

  التقارير الرقابية
  

  مضمون التقرير الدورة  التاريخ #
  أريحاحول مذكرة فعاليات بلدية الخامسة  3/5/2000 .1



  المحالة للجنة من المجلساألسئلةحول الخامسة  1/8/2000 .2
  
  

  التقارير التشريعية
 مضمون التقرير الدورة  التاريخ #

  تنظيم التعامل مع األلعاب الناريةوع قانون ر المناقشة العامة لمش السادسة  1.15/1/2002
  أمانة القدسالمناقشة العامة لمشروع قانون  السادسة  2.15/1/2001
معـــــــــــــدل انتخابـــــــــــــات مجـــــــــــــالس الهيئـــــــــــــات قـــــــــــــانون  عالمناقشـــــــــــــة العامـــــــــــــة لمشـــــــــــــرو  السادسة  3.10/3/2001

  المحلية
  مكافحة التدخين المناقشة العامة لمشروع قانون  سادسةال  4.10/3/2001
  الطيران المدنيالقراءة الثالثة لمشروع قانون السادسة  5.5/4/2001
  معدل األحوال المدنيةالقراءة األولى لمشروع قانون السادسة  6.5/4/2001
  معدل األحوال المدنيةالقراءة الثانية لمشروع قانون السادسة  7.24/6/2001

  
  
  لتقارير التشريعيةا

 #  التاريخ الدورة  مضمون التقرير
  .1  21/7/2003 الثامنة  القراءة األولى لمشروع قانون امانة القدس العاصمة

  .2  19/8/2003 الثامنة  األهليةالقراءة األولى لمشروع قانون معدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات 
  .3 10/12/2003 الثامنة  رات العقلية المناقشة العامة لمشروع قانون المخدرات والمؤث

  .4 10/12/2003 الثامنة  القراءة األولى لمشروع قانون الكسب غير المشروع
  

  التقارير الرقابية 
 #  التاريخ الدورة  مضمون التقرير

  .1  18/8/2003 الثامنة ظاهرة اخذ القانون باليد
  .2 10/12/2003 الثامنة الوضع األمني
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