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  المقدمةالمقدمة

 وظيفته الرئيسية وهي التشريع، والتـي سـتكون مجـال هـذه             األولى : أساسيتين  بوظيفتين  المجلس التشريعي الفلسطيني   يقوم
  .الدراسة وهي الرقابة والتي ليست مكانها هذه والثانية، الدراسة

  .، حيث تنظم تلك القوانين العالقات داخل الدولة البرلمانهمة الرئيسية لعملم الهيتشريع القوانين  
. مواطن علـى حياتـه و مالـه       اليأمن    الطمأنينة للمواطنين، و   و يحقق األمن االجتماعي    هو الذي يعمل على استتباب    القانون  ف

 وبين األفراد والدولة والتـي ترتـب   فيما بينهم، خاصة أن المجتمعات اليوم قائمة على سلسة من العالقات المتبادلة بين األفراد
 علـى كافـة منـاحي        ستهيمن  التي  الفوضى عن البديل   هودلة  هذه العالقات المتبا  ل القانون   فإن تنظيم  وبالتالي   .حقوق وواجبات 

  .قانونلل خاضعة ربصورة غي السلطة إلرادتها ق حال تطبييوذلك ف  .الحياة،
يحدد النظام األساسي للمجلس التشريعي مراحل التشريع من خالل آلية إعداد وإقرار القوانين، والذي يتضمن الجهات التي مـن          

 ويحـدد . القوانين، وكيفية القراءات الخاصة به وصوال إلى إقراره وإحالته إلى الرئيس للمصادقة عليه       صالحياتها تقديم مشاريع    
القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية آلية إصدار القوانين من طرف رئيس السلطة ونشرها في الجريدة الرسمية لتـصبح               

  .سارية المفعول
 برلمان فلسطيني موحد للضفة الغربية وقطاع غزة منذ االحتالل اإلسرائيلي لفلسطين،            إن المجلس التشريعي الفلسطيني هو أول     

 والقوانين   العثمانية ة العثمانية زمن اإلمبراطوري   للقوانين خضعت األراضي الفلسطينية لتشريعات متعددة سابقاً، حيث خضعت          إذ
، خضع قطاع غـزة لـإلدارة       1948 الفلسطينية عام    راضيلأل اإلسرائيلي   االحتاللوبعد  .  البريطاني االنتدابالبريطانية زمن   

 وبعـد   ،، وخضعت الضفة الغربية لإلدارة األردنية وأصبحت تدار بقوانين أردنية         لديه نظام قانوني خاص به    المصرية وأصبح   
وأخـرى   أصبحت هناك أوامر عسكرية تطبق في قطاع غزة          1967سرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في العام        االحتالل اإل 

  . تطبق في الضفة الغربية
 أوسـلو الموقعـة بـين الجـانبين         وفقا التفاقيـات   السلطة الوطنية الفلسطينية وتأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني         نشأةوبعد  

,  هو بناء وتوحيد النظام القانوني في فلـسطين        ،وضع المجلس التشريعي الفلسطيني لنفسه هدفا أساسيا       .اإلسرائيلي والفلسطيني 
  1 .كأهم متطلبات الديمقراطية, لى طريق إرساء سلطة وسيادة القانونع

آلية تـشريع   , لتشريعي بما فيها  آليات عمل المجلس ا   , والنظام الداخلي للمجلس التشريعي   , نظم القانون األساسي الفلسطيني   وقد  
  .القوانين وسير العملية التشريعية

وذلك من خالل رصـد حركـة القـوانين فـي     ,  للمجلس التشريعي الفلسطينيريعية السياسة التشتقويم  إلى, هذه الدراسة تسعى
الفلسطيني والنظام الـداخلي للمجلـس التـشريعي        األساسي   القانونفي   جاء   التزامها بما ومدى  , يالمجلس التشريعي الفلسطين  

  .الفلسطيني
  

وحصر المتعلقة بمناقشة مشاريع القوانين      على محاضر جلسات المجلس      هناك أمل باإلطالع   كان   من الضروري التنويه إلى أنه    
 خاصة أنه فـي   إفراد جزء من التقرير لذلك،    كان مقرراً  ث، حي  أعضاء المجلس المصوتين على القراءات المختلفة للقوانين       عدد

 يتـوفر   كان عدد األعضاء المصوتين قليل جدا، إال أنه ولألسف تبين أنـه ال   التي تم التصويت عليها    كثير من مشاريع القوانين   
  .أرشيف متكامل في المجلس التشريعي يتضمن ذلك

                                                 
  http://www.pal-plc.org/arabic/about/plc_duties.html  مهام الس التشريعي الفلسطيين، 1
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  نشأة المجلس التشريعي الفلسطينينشأة المجلس التشريعي الفلسطيني: : أوالًأوالً

 استنادا إلى قانون االنتخابـات      1996يناير  /  كانون الثاني    20في   عامة، جرت    النتخاباتتم تشكيل المجلس التشريعي نتيجة      
  1995.1 لسنة 13الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، )1أوسـلو ( المؤقتة في الضفة الغربية وقطـاع غـزة   االنتقالية إعالن المبادئ بشأن ترتيبات المرحلة     تفاقالاستند القانون   وقد  
 )2أوسـلو ( المؤقتة حول الضفة الغربية وقطـاع غـزة          االنتقالية االتفاقية، وبموجب   1993 أيلول   13في واشنطن يوم    لموقع  ا

  . وتركيبة المجلس ومهامه وواليتهاالنتخابيةيل العملية صنت فصالً خاصاً عن تفا، والتي تضم1995 أيلول 28الموقعة في 
إال  .2االنتقالية االتفاقية عضواً وذلك حسب     82 المجلس الفلسطيني وحدد عدد أعضاءه       اسمأطلق على المجلس في بادئ األمر       

 وقسمت أراضي الضفة والقطاع إلـى        عضواً، 88 وأصبح عدد أعضاءه     ، المجلس التشريعي الفلسطيني   اسمأنه تغير الحقاً إلى     
 أيار  تنتهي في  دائرة انتخابية بما فيها دائرة القدس، وحددت مدة والية المجلس بالفترة االنتقالية والتي كان من المفترض أن                   16

1999.  
ربيـة،  الضفة الغ  من   370 من قطاع غزة و    302 منهم   ،مرشحاً) 672 (1996 التشريعية لعام    لالنتخاباتبلغ عدد المرشحين    

، في الكثير من الـدوائر    % 80 التي وصلت إلى     ورغم نسبة االقتراع العالية   . االنتخابات قبل موعد     منهم  مرشحاً 120 انسحب
 امتنـاع    الرئيـسي هـو     والسبب .3االنتخابات التنوع المهني والطبقي والنوع االجتماعي     فلم تعكس نتائج    % 73ونسبة إجمالية   

باإلضـافة  .  التفاقيات أوسلو وما نتج عنهامعارضتهمعن الترشيح لالنتخابات التشريعية، من منطلق      ية  األحزاب والقوى السياس  
  " نظام األغلبية"إلى طبيعة النظام االنتخابي  

منظمـة التحريـر   والمنتمين لمؤسـسات  % 45ومن التكنوقراط % 18والبلدات % 58 المدن ، من همأعضاء المجلس فأغلبية  
% 52وأصحاب الدخل العـالي     % 6 خاصة   مؤسساتوالعاملين في   % 8ويشكل رجال األعمال    % 42سلطة   أو ال  الفلسطيني،
 حركة فتح على    وقد بلغ عدد المقاعد التي حصلت عليها       .4%5.8كما تغيب تمثيل العمال وتدني تمثيل النساء        % 35والالجئين  

  .من مقاعد المجلس% 73 مقعداً أي 64

   الفلسطيني الفلسطينيمهام المجلس التشريعيمهام المجلس التشريعي: : ثانياًثانياً

   . التشريع والرقابة:بمهمتين رئيسيتين هماحدد القانون األساسي الفلسطيني مهام المجلس التشريعي، 
 مهامه التشريعية والرقابيـة علـى       لىخبة ويتو المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنت     "على أن   ) 47(تنص المادة    حيث  

  ".الوجه المبين في نظامه الداخلي

  :عـي التشر– 1

منذ و   .الدولةلعالقات داخل   ل الناظم في أي دولة، كما أن القوانين التي يسنها المجلس هي            للبرلمان األولالهدف  يعتبر التشريع   
مشروع قـانون باإلضـافة لقـوانين        1395عمال المجلس   أ تجمع على جدول      ، 2005 مايو وحتى   1995عمل المجلس عام    
  . باإلضافة لقوانين الموازنة أيضامنهاقانون ) 72(ى  صادق الرئيس عل، الموازنة الثمانية

                                                 
 1 http://www.pal-plc.org/arabic/about/history.html  
  . 10،  ص1995، مركز القدس لإلعالم واالتصال، تشرين الثاين 1995 أيلول، 28 واشنطن - حول الضفة الغربية وقطاع غزة- الفلسطينية املرحلية-أنظر االتفاقية اإلسرائيلية  2
  .2،ص2005، جمموعة غزة للثقافة والتنمية، "مشروع تأهيل مدراء محالت انتخابية"  بعنوانورقة عمل مقدمة لدورة تدريبية" ية حول االنتخابات السابقةدرؤية نق"صاحل زيدان،   3
  .2املرجع ا لسابق، ص  4
يعي الفلسطيين، انظر للتعرف على حركة القوانني يف الس التشر.ناقشة العامة ملشاريع القوانني، بدءاً من املالس التشريعي اليت تصدرت جدول أعمال حسبت بناءاً على حركة قوانني 5

  .7/5/2005، إنشاء قسم حفظ السجالت 26/4/2005مشاريع القوانني يف الس التشريعي 
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  :ةـ الرقاب- 2

وعـدم تجاوزهـا     ة التنفيذية على السلطات األخـرى،     يعتبر وجود رقابة برلمانية حقيقية من أهم الضمانات لعدم تعدي السلط          
  .من أهم آليات محاربة الفساد اإلداري والمالي في مؤسسات السلطةوهي .للقانون

والتـي تعطـي الحـق     أدوات ووسائل الرقابـة،   منه)47( في المادة  التشريعيساسي والنظام الداخلي للمجلس أل ا حدد القانون 
. ألعضاء المجلس التشريعي أو لجانه المشكلة لهذا الغرض، محاسبة السلطة التنفيذية على أعمالها ومـدى مطابقتهـا للقـانون                  

وحق إقرار الغرض،  تشكيل لجان خاصة لهذا     عن طريق     إجراء تحقيق  ، وحق واالستجوابوتتمثل هذه األدوات في حق السؤال       
اوى مـن   كوحق تلقي العـرائض والـش     ئها  الموازنة العامة والحساب الختامي، وحق سحب الثقة من الحكومة أو بعض أعضا           

  .المواطنين
  :: التشريعية التشريعيةآلية سير العمليةآلية سير العملية: : ثالثاًثالثاً

لذي يقوم بمناقشته، ثم إقراره من قبل       ه إلى المجلس ا   مشروع القانون،عبر تقدي  تمر العملية التشريعية بعدة مراحل، تبدأ باقتراح م       
  . السلطة وهو ما يسمى باإلصدار، وأخيراً النشر في الجريدة الرسميةالمجلس، ويلي ذلك التصديق عليه من قبل رئيس

  1:ة على النحو التالي آليات لتنظيم العملية التشريعيتضمن النظام الداخلي للمجلس

    : مشاريع القوانين- 1

نص على واجـب    ييحدد النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني الجهات التي يمكنها تقديم مشاريع القوانين للمجلس، حيث               
في التقدم بمشاريع القوانين للمجلس التشريعي      ) عبر أعضاء المجلس   (التشريعيةوالسلطة  ) عبر مجلس الوزراء   (السلطة التنفيذية 

  :ولكل جهة إجراءات مختلفة في تقديم مشاريع القوانين يمكن إجمالها على النحو التالي. دراستها وإقرارها إلىليصار
   :مشاريع القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية -أ

ـ ) 65( المادة   حيث تنص  تقديم مشاريع القوانين للمجلس،      ي للمجلس التشريعي، مجلس الوزراء إمكانية      النظام الداخل  يخول ن م
  :النظام الداخلي للمجلس على

 مرفقة بمذكراتها اإليضاحية وعلـى الـرئيس أن يحيـل           * إلى الرئيس  االقتراحاتيحيل مجلس الوزراء مشاريع القوانين أو        -
أسبوعين من تـاريخ  ن تقدم اللجنة تقريرها خالل مدة ال تتجاوز     أ إلى اللجنة المختصة إلبداء الرأي، على        االقتراحو  أالمشروع  

  . إليهاهلتإحا
  .  إلى كل عضو قبل ثالثة أيام على األقل من موعد جلسة عرضه على المجلساالقتراح ترسل نسخة عن المشروع أو -
إجماالً بمناقشة المبادئ العامة قبل التـصويت علـى         . مناقشة عامة للمشروع  ب إلى تقرير اللجنة     االستماع يشرع المجلس بعد     -

 تقريـر اللجنـة     انتظـار ءات بشأنه، ويجوز للمجلس أن يقرر البدء في المناقشة العامة دون            اإلجرا الستكمالالمشروع بقبوله   
  .المختصة

بعد المناقشة العامة يطرح المشروع على المجلس للتصويت عليه لقبوله فإذا رفضه إعتبر المشروع مرفوضاً وإذا وافق على                   -
  .بة على ضوء المناقشة العامة التي أجراهاقبوله أحاله إلى اللجنة المختصة إلجراء التعديالت المناس

  . على الرئيس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة القانونية إلبداء مالحظاته القانونية الالزمة-
 مشروع القانون المقدم من جانبه قبل التصويت عليه بقبولـه           استردادلمجلس الوزراء الحق في     "على أن   ) 66(كما تنص المادة    

  ". اإلجراءات بشأنهمالالستكمن المجلس 
  : المقدمة من األعضاء أو من لجان المجلسواالقتراحات مشاريع القوانين -ب

                                                 
  .رام اهللا, الدائرة اإلعالمية , الس التشريعي الفلسطيين, النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيين, انظر   1
  .خلي للمجلس التشريعي، هو رئيس المجلس التشريعي الفلسطينيالرئيس، حسب تعريف المادة األولى من النظام الدا  *
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 تـنص و. يمنح النظام الداخلي للمجلس الحق لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو حتى لجنة من لجانه التقدم بمقترح تشريعي                  
 مـشروع   اقتراح من األعضاء أو أية لجنة من لجان المجلس          يجوز لعضو أو أكثر   "على ذلك حيث أشارت إلى أنه       ) 67(المادة  

 مرفقاً باألسباب الموجبة والمبادئ األساسية على اللجنـة         اقتراحقانون أو تعديل أحد القوانين المعمول بها أو إلغائه، ويحال كل            
 أحاله إلـى اللجنـة القانونيـة        احاالقتر لرأي اللجنة قبول     االستماعداء الرأي، فإذا رأى المجلس بعد       بالمختصة في المجلس إل   

  . أو التي تليهالوضعه في مشروع قانون متكامل لتقديمه للمجلس في الدورة نفسها

  :واالقتراحاتآلية إقرار مشاريع القوانين  2-

قتراحات، واال النظام الداخلي للمجلس التشريعي آلية إقرار مشاريع القوانين يحدد وهي المرحلة الثانية من مرحلة التشريع، حيث
  : خالل المواد اآلتيةمن

 :وتنص على 68المادة 

  : في قراءتين منفصلتين على الوجه التالياالقتراحاتمناقشة مشاريع القوانين أو  ى تجر-أ
 المقدمة بشأنها ويتم التصويت على كل مادة  ثـم يـتم   واالقتراحات في القراءة األولى يناقش المشروع مادة مادة بعد تالوتها  -

  .يت على المشروع في مجملهالتصو
 تجرى القراءة الثانية خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إقرار المشروع بالقراءة األولى وتقتصر علـى مناقـشة التعـديالت                     -

  .المقترحة ويتم التصويت عليها ثم يصوت على المواد نهائياً
ى طلب كتابي مسبب من مجلس الوزراء أو من ربـع          بناء عل )  مناقشة التعديالت المقترحة   ىتقتصر عل ( تجرى قراءة ثالثة     -ب

  .عدد أعضاء المجلس شريطة أن يتم تقديم الطلب قبل إحالة المشروع لرئيس السلطة الوطنية إلصداره
  ).لم ينص على خالف ذلك ما(إقرار مشروع القوانين باألغلبية المطلقة  تنص على، )69( المادة -
 أسبوعين من تاريخ إقراره بالقراءة الثانية       انقضاءوع القانون بالقراءة الثالثة أو فور       فور إقرار مشر   تنص على  )70( المادة   -

  .يحيل الرئيس المشروع إلى رئيس السلطة الوطنية إلصداره، ويجرى نشره في الجريدة الرسمية

  : إصدار القوانين-3 

تـتم فـي وزارة      والتي هي عبارة عن عملية فنيـة         وهي المرحلة الثالثة من التشريع، يعقبها أخيرا النشر في الجريدة الرسمية          
  :على) 71 (تنص المادةالعدل، حيث 

يصدر رئيس السلطة الوطنية القوانين بعد إقرارها من المجلس خالل شهر من تاريخ إحالتها إليه ولـه أن يعيـدها إلـى                       -  
 وإال  اعتراضهألجل مرفقة بمالحظاته أو أسباب      المجلس خالل شهر وتاريخ إحالتها إليه وله أن يعيدها إلى المجلس خالل ذات ا             

  . مصدراً وينشر فوراً في الجريدة الرسميةاعتبر

 إذا رد رئيس السلطة الوطنية مشروع القانون إلى المجلس وفقاً ألحكام الفقرة السابقة تعاد مناقشته في المجلس، فـإذا أقـره                      -
  .  الجريدة الرسمية نافذاً وينشر فوراً فياعتبرباألغلبية المطلقة للمجلس 

  : العامة مشروع قانون الموازنة- 4

فقد تم تنظيم آلية إقرارها عبر قانون تنظيم الموازنة ونص عليها كـذلك              نظراً ألهمية الموازنة العامة وإصدارها سنوياً بقانون،      
  .النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون األساسي الفلسطيني

، 1998 لسنة   7 العامة  رقم     الموازنة   من قانون    4،3ام الداخلي للمجلس التشريعي والمادتين      من النظ ) 74(تنص المادة   حيث  
  :على) 90(،)62( نص القانون األساسي في المادتين وفي السياق نفسه
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  .1  يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية-
وترفع توصياتها بـشأنه إلـى      ل المجلس التشريعي إلى لجنة الموازنة والشئون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيلياً               يحي -

  .المجلس
مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنـة وتوصـياته فيقـر المـشروع               ة خاصة لمناقشة     يعقد المجلس جلس   -

لجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقـديمها إلـى المجلـس                  بالتعديالت قبل بدء السنة المالية ا     
مصحوباً بمالحظات المجلس إلجراء التعديالت المطلوبة وإعادتها للمجلس خالل مدة أقصاها أسبوعان مـن تـاريخ اإلعـادة                  

  .إلقرارها
  .يتم التصويت على مشروع قانون الموازنة باباً باباً   -
  .ة بين أبواب قانون الموازنة العامة إال باالتفاق بين المجلس والسلطة التنفيذيةيجوز إجراء المناقل ال - 
واحـد   (1/12شهرية  باعتمادات   اإلنفاق   إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر              -

  .ثالثة شهورمدته ة المنصرفة بحد أقصى لكل شهر من موازنة السنة المالي)  عشراثنيمن 
  العملية التشريعيةآلية سير 

 

                                                 
وتنتهي يف احلادي والثالثني من  )يناير(تبدأ السنة املالية من أول كانون الثاين" على أن السنة املالية ) 1( يف املادة 1998لسنة ) 7( ينص قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم  1

  ".ميالديةمن كل سنة ) ربديسم(شهر كانون أول
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  العوامل التي أثرت على أداء المجلس التشريعيالعوامل التي أثرت على أداء المجلس التشريعي: : رابعاًرابعاً

اب والفصائل لها، فقد تأثر أداء المجلس التـشريعي بـذلك، كمـا كـان               بالنظر إلى ما أسفرت عنه االنتخابات ومقاطعة األحز       
 األثر الـسلبي فـي      حركة التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبالعكس       لالحتالل اإلسرائيلي وإغالقه للمناطق المحتلة، وشل       

  : وتبرز أهم العوامل في اآلتي. عمل وأداء المجلس

  : غياب القوى السياسية المعارضة- 1

هم األزمة التي يعاني منها المجلس التشريعي الفلسطيني عند معرفة غياب القوى السياسية المعارضة عن المجلس، خصوصاً                 تف
 التفاقيات أوسلو الموقعة بـين منظمـة التحريـر          االنتخابات أجريت وفقا   على اعتبار أن     . لالنتخابات العامة  مقاطعتهافي ظل   

   .ضها لهارف  أعلنتالفلسطينية وإسرائيل، والتي
 القـدرة   و أفقـده    اللون السياسي الواحد على تشكيلة المجلس التشريعي، ولم يعكس التنوع السياسي،             ةإلى غلب األمر أدى   هذا   

 تمثيـل إن عـدم     .على تشكيل تكتالت برلمانية من شأنها أن تدفع باتجاه ترسيخ أسس ديمقراطية للعالقة مع السلطة التنفيذيـة                
  .يغلب عليه طابع الموقف الواحد ا وخلق مجلسه،لتشريعي أضعفالمعارضة في المجلس ا

  : حداثة تجربة المجلس التشريعي-2 

ـ  ا تاريخي ا يعتبر حدث  ،حقيقيةفلسطينية   كأول مؤسسة برلمانية     ، انتخاب مجلس تشريعي فلسطيني    إن  فـي حيـاة الـشعب       ا هام
  .مقراطية والعمل المؤسسيالفلسطيني، كخطوة أساسية في بناء مؤسسات فلسطينية تقوم على الدي

فيها مجلس تشريعي إذ أنها المرة األولى التي يشكل       - ،عدم وجود تراث تشريعي في فلسطين     والواقع أن حداثة تجربة المجلس و     
  .النواب والمجلس عموما أثرت سلباً على عمل -بإرادة فلسطينية

  :) الدوائر(النظام االنتخابي  - 3

إال أنه في الحالـة      ما زالت العديد من الدول تأخذ به            و ،ابي هو أحد األنظمة المعروفة عالميا     بالرغم من أن هذا النظام االنتخ     
 فلم تعكس نتـائج االنتخابـات التنـوع المهنـي والطبقـي والنـوع          قاطعة أحزاب المعارضة لالنتخابات،   الفلسطينية ونظرا لم  

د كتل برلمانية متنوعة حيث بلغ عدد المقاعد التي حـصلت           وتم تعزيز العشائرية والجهوية، كما أدى إلى عدم وجو        . االجتماعي
 المجلـس التـشريعي      عمـل  هذا كله أضعف من أهمية    . من مقاعد المجلس  % 73 مقعداً أي    64عليها حركة فتح وحدها على      

عـضاء  وذلك في ضوء سيطرة اللون السياسي الواحـد علـى أ          . خاصة فيما يتعلق بوظيفتيه الرئيسيتين وهما التشريع والرقابة       
  .السلطتين التنفيذية والتشريعية

  :اإلسرائيلي إجراءات قوات االحتالل - 4

 باتخاذ إجراءات شملت مؤسسات الـسلطة كافـة ومـن ضـمنها المجلـس               ياإلسرائيلمنذ بدء انتفاضة األقصى قام االحتالل       
ية لحضور الجلسات فـي رام      التشريعي، حيث منعت هذه القوات أعضاء المجلس من قطاع غزة من الوصول إلى الضفة الغرب              

 المجلس  ة للوصول إلى مدينة رام اهللا مقر      اهللا وبالعكس ، ومنعت كذلك أعضاء المجلس في التحرك من المدن والقرى الفلسطيني            
وكذلك الحال  للمشاركة في نشاطات المجلس المختلفة، لذلك فان المجلس لم يستطع عقد جلساته بانتظام وبكامل هيئة التشريعية،                 

 األمر الذي دفع المجلس إلى عقد الجلسات عبر نظام الفيديو كونفرنس لتخفيف آثار المنع اإلسـرائيلي مـن                   .جانه المختلفة مع ل 
  .حرية التنقل 
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  1 حركة القوانين الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطينيتقويم:  خامساً

دى تطابق سير العملية التـشريعية مـع مـا هـو             م  ىمن خالل التعرف عل    . حركة القوانين الصادرة عن المجلس     سيتم تقويم 
 بإصدار القانون من    انتهاء القانون بالقراءة األولى      من إقرار مشروع   بدءا.منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس التشريعي      

ل علـى   حيث تحتوي الجداو    في سير العملية التشريعية،     من عدمه  لفة مقدار المخا   وذلك من خالل جداول توضح     .رئيس السلطة 
هذه المخالفة، أما في حال عدم وجود مخالفة فـي          ويتم اإلشارة للمخالفة فيها في اليوم والشهر والسنة حسب مدة           حركة القوانين   
 لسير االلتزام بالفترات الزمنية   الخانة الخاصة بالفترات الزمنية لسير العملية التشريعية فارغة داللة على             تترك مشروع القانون 
  :تم تحديد الفترات الزمنية لسير العملية التشريعية بناء على النظام الداخلي للمجلس التشريعي كما يلي .عيةالعملية التشري

  ).ب(الفقرة ) 1(البند ) 68(الفترة الزمنية بين القراءة األولى والثانية، شهر حسب المادة  -1
 ).70(سب المادة ، حن، أسبوعاالفترة الزمنية بين القراءة الثانية واإلحالة لرئيس السلطة -2

 ).70(الفترة الزمنية بين القراءة الثالثة واإلحالة لرئيس السلطة، فوراً حسب المادة  - 3

 ). 1(بند ) 71( المادة  حسب شهر،واإلصدار،الفترة الزمنية بين اإلحالة لرئيس السلطة  -4

  
  
 
 
  

                                                 
  .، يف ملحق اجلداولانظر حركة القوانني يف الس التشريعي الفلسطيين  1



 1

 )72(صدرها الرئيس وعددها أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني وأالقوانين التي  - 1

الفترة الزمنية 

بين القراءة 

   والثانيةاألولى

الفترة الزمنية 

بين القراءة 

  الثانية والثالثة

الفترة الزمنية 

 بين القراءة

  الثانية

  واإلحالة

الفترة الزمنية 

بين القراءة 

 الثالثة واإلحالة

الفترة الزمنية 

بين اإلحالة 

  واإلصدار

   مشروعرقم

  القانون
 القانونمشروع 

  يوم  شهر  يوم  شهر  يوم  شهر  يوم شهر  يوم  شهر

 26 55  2        25  16  12  األساسي  1/96

               21  1  هيئات المحلية الفلسطينية مجالس الانتخابات  2/96
 24  9            4  4  الخدمة المدنية  3/96

 21 2  7        12  20  4   المحلية الفلسطينيةتالهيئا  4/97

        15  5    19 2  النقدسلطة   6/97
 2 5  13        3 5  1  تنظيم مهنة المحاماة  9/97

 13  3                 تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية  10/97

 23  7     29  2     26 1  حماية الثروة الحيوانية  11/97

                      مراكز اإلصالح وتأهيل السجون  13/97
   41  10      23 2 7  2  السلطة القضائية  14/97
 8  1     19      23  2  الدفاع المدني  17/97

         18      25 2  األسلحة النارية والذخائر  18/97
 4 5 17  2    25  9   2  الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية  19/97
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                      في فلسطيناالستثمارتشجيع   20/97
 1 6 21  1    4 2 13  3  تنظيم أعمال الوكالء التجاريين  21/97

         24      5 3   العامةاالجتماعات  24/97
 4  2            8  3  دمغ ومراقبة المعادن الثمينة  25/97

 18  1     26      4  1  اللوازم العامة  29/1/97

 1 6  18      14 6 24  2  العطاءات لألشغال الحكومية  29/2/97

      3      2 5 3 10  العمل الفلسطيني  28/98
 19  1       1    17  2  المصادر الطبيعة  30/98

     10       5  1  3  1  اإلحصاءات العامة  31/98
 23  1     21           المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية  32/98

      19      13  4      األحوال المدنية  35/98
  23  4            9  1 البيئة  36/98
 13  2     19            التعليم العالي الفلسطيني  37/98

 7 2  7      9 2 8  2  حقوق المعاقين  40/98

 1 8  5       21 2 14 3  ارفــالمص  43/98

   3  9      23 3 29  1  رورــــالم  49/99

50/99  
التعديالت على قانون دمغ ومراقبة المعادن 

  الثمينة
                   

          19      10  2  التحكيم  53/99
 16 2  3      16 2 26  1  سوالمقاييالمواصفات   55/99

 19  9     25      13  4  اإلجراءات الجزائية  56/99



 3

 6  7    16            الرسوم القنصلية  58/99

 19 4  10      10 6 10 10  المياه  59/99

  1  1                  المعدل لقانون تنظيم مهنة المحاماة  61/99
  13 9 1      5 2      تشكيل المحاكم النظامية  62/99
 20  26    5  1    13  3  االجتماعيةالتأمينات   63/99

     5      21 6 28  5  الصحة العامة  65/2000
 18  6    25            لمدنية والتجاريةأصول المحاكمات ا  66/2000

 9  27                  معدل قانون السلطة القضائية  67/2000

      نفس اليوم    22 8 27  6  الكسب غير المشروع  70/2000
 13  7        1          البيانات في المواد المدنية والتجارية  71/2000

 6 24  1      8  2      قانون العاصمة القدس  72/2000

 لسنة) 6( األحوال المدنية رقم معدل قانون  79/2000
2001  

2  19    1  6    2  29 

 4  2    16  1    27 13  الزراعة  80/2000

                16  2  األوراق المالية  82/2001
 7 3  13      27 14   3  رسوم المحاكم النظامية  90/2001

 11  12            18  8  مزاولة مهنة تدقيق الحسابات  91/2001

 9  13     16   9  6  10  ال الفلسطيني رأس المسوقهيئة   183/2001

    3     29           معدل السلطة القضائية  94/2002

95/2002  
) 6( رقم التأهيل و اإلصالحمعدل قانون مراكز

  1998لسنة 
       1  3         
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 27  11             20  2  الطفل الفلسطيني  97/2002

 18  19      19      21  1  عضاءواجبات وحقوق األ  99/2002

101/2002  
نون المدن والمناطق الصناعية الحرة معدل قا

  1998لسنة ) 10(رقم 
3  22      19     6  24 

102/2002  
) 2( الفلسطينية رقم النقرمعدل قانون سلطة 

  1997لسنة 
4  15         2 19 16 10 

        4  2    20  3  1998لسنة ) 9(معدل قانون اللوازم العامة رقم   103/2002

لسنة ) 1( رقم راالستثمامعدل قانون تشجيع   104/2002
1998  

3  23      19      6  24 

105/2002  
) 6(معدل قانون المواصفات والمقاييس رقم 

 2000لسنة 
4  15      19     6  24 

   5    13  3    20  2  ديوان الرقابة اإلدارية والمالية  107/2002

108/2002  
صندوق تعويضات إلزالة آثار العدوان 

  اإلسرائيلي
                3  3 

      نفس اليوم        8      القانون األساسيمعدل   111/2003
      5      16 5 19  2  األسرى والمحررين  116/2003

126/2003  
  ) 4(معدل لقانون الخدمة المدنية رقم 

  1998لسنة 
2  23    3  19         

128/2003  
التأمين والمعاشات لقوى األمن الوطني 

  الفلسطيني
      نفس اليوم          2

 17  4                 المجلس التشريعي مكافآت ومخصصات أعضاء  148/2004
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  وأعضاء الحكومة والمحافظين

                     معدل قانون هيئة سوق رأس المال الفلسطيني  151/2004
                 4  1  معدل قانون ضريبة الدخل  152/2004
     10  1  20  1  10 1      مجالس  الهيئات المحليةانتخاباتمعدل لقانون   155/2004

167/2004  
) 5(شكيل المحاكم القانونية رقم معدل قانون ت

 2001لسنة 
      نفس اليوم     4  1   

لسنة ) 13( العامة رقم االنتخاباتمعدل قانون   168/2004
1995 

      نفس اليوم        نفس اليوم  

                      في السجون اإلسرائيليةدعم صمود األسرى   184/2004



  :يليما   سنجدأعالهعند تحليل الجدول 

التي أقرها المجلس التشريعي و أصـدرها رئـيس الـسلطة الوطنيـة             انين  عدد القو بلغ   -1
  . قانون72 الفلسطينية

 شـهر    د بالقراءة الثانية بعد ما يزي      من القوانين،  %)68( بمعدل   أي  قانون 49 تم إقرار    -2
  .وهي الفترة الزمنية المسموح بها بين القراءة األولى والثانية

 التـي أقـرت بـالقراءة        من القوانين  %)70( بمعدل   أي 30من مجموع   قانون   21 هناك-3
و ال  .  أيـام    7 شـهور و     4في نفس اليوم إلى     بين اإلقرار    اإلقرارتراوحت فيها فترة     الثالثة

 القـراءة الثانيـة    الفترة الزمنية بـين      يحدد  نص النظام األساسي للمجلس التشريعي   يوجد في   
ألوراق المالية، قانون ضريبة الدخل، دعـم       ا( قوانين هي    5 خطأ في توثيق     يوجدكما  .والثالثة

صمود األسرى في السجون اإلسرائيلية، معدل قانون هيئة سـوق رأس المـال الفلـسطيني،               
والخطأ إما في القـراءة الثالثـة أو فـي          ) مين والمعاشات لقوى األمن الوطني الفلسطيني     أالت

  1.اإلحالة
 تـم إحالتهـا    التي    ن القوانين م %)66.5( أي بمعدل    39مجموع  من    قانون 26 يخالف -3

 فيما يتعلق بالفترة الزمنية بـين       نظام الداخلي للمجلس التشريعي   ال ،للرئيس بعد القراءة الثانية   
  .أسبوعانتجاوزت الفترة المنصوص عليها وهي حيث  .ءة الثانية واإلحالةالقرا

لنظام الداخلي للمجلس نص     فيما يتعلق بالفترة الزمنية بين القراءة الثالثة واإلحالة نجد أن ا           -4
تعنـي   هل   . بكلمة فوراً  على أن تكون اإلحالة فوراً وهذا بالطبع يخلق تساؤل ما هو المقصود           

  . في نفس اليوم ؟اإلحالة
ن أ العموم بالنظر للجدول نجـد       ى، وعل واضح في هذا الصدد   إن النظام الداخلي للمجلس غير      
 19شهرين و    تراوحت من إقرار في نفس اليوم إلى         واإلحالةالفترة الزمنية بين القراءة الثالثة      

  . الخمس قوانين التي توجد بها خطأ في التوثيقباالعتبار األخذ هذا دون يوم
 يالنظام الداخل  ,من حركة القوانين   %)64(أي بمعدل    72من مجموع   قانونا   46 يخالف -5

حيث تجـاوزت الفتـرة     ار  رة الزمنية بين اإلحالة واإلصد     فيما يتعلق بالفت   للمجلس التشريعي 
 شهر كالقـانون    55 فقد بلغت نسبة التجاوز في بعض القوانين ال          . بها وهي الشهر   حموالمس

  .1/96األساسي رقم 
                                                 

 خريشة مقرر عام الس التشريعي بتاريخ إبراهيم من السيد طالب فيها مركز امليزان االستيضاح حول هذه القوانني رسالة إرسالمت  1
  .يتم الرد ومل 2/6/2005
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المحالة إلى الرئيس ولم يتم توقيعها  مشاريع قوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني - 2

  )8(وعددها 

  :للجدول أعاله نالحظ ما يلي وفقاً

  .يها لم يتم التوقيع والمصادقة عل  للمدد القانونية، فانهالمشاريعبالرغم من مخالفة هذه  -
 ،رئيس ولم يتم توقيعها   المجلس التشريعي إلى ال    التي أحالها     الثمانية  مشاريع القوانين  خالفت -
  :لتالي على النحو ا   للمجلس التشريعي الفلسطينييلنظام الداخلا
 )2001لسنة  ) 2(المدنية والتجارية رقم     معدل لقانون أصول المحاكمات   (باستثناء قانون    -أ

  .قراءة األولى والثانية وهي الشهرالمدة القانونية للفترة الزمنية بين ال  القوانينتجاوزت
عقـارات  المدة بين القراءة األولى والثانية في مشروع قانون تنظيم تملك األجانب لل           فقد بلغت   

 أيـام،   7 شهور، وفي مشروع قانون الهيئة العامة الفلسطينية للبترول شهرين و          3في فلسطين   
 4 أيام، ومشروع قانون مكافحـة التـدخين         10 شهرين و  اإلداريةومشروع قانون التشكيالت    

 يوم، ومشروع قانون صندوق     14 القدس تسعة أشهر و     يوم، ومشروع قانون أمانة    19شهور و 
   . يوم29 يوم، ومشروع قانون التقاعد العام شهر و23هور والنفقة ستة ش

 المدة القانونية للفتـرة الزمنيـة بـين         ، الثمانية    مشاريع قوانين   مجموع منتجاوز اثنان    -ب
 وهمـا مـشروع قـانون التـشكيالت         .القراءة الثانية واإلحالة لرئيس السلطة وهي أسبوعان      

ية الفترة الزمن

بين القراءة 

  األولى والثانية

الفترة الزمنية 

بين القراءة 

  الثانية والثالثة

الفترة الزمنية 

بين القراءة 

الثالثة واإلحالة 

  للرئيس

رقم مشروع  

  القانون
  مشروع القانون

  يوم  شهر  يوم  شهر  يوم  شهر

           3 تنظيم تملك األجانب للعقارات في فلسطين  7/97

          7  2  الهيئة لعامة الفلسطينية للبترول  8/97
          10  2  التشكيالت اإلدارية  44/98
  24    10  1  19  4  مكافحة التدخين  74/2000
          14  9  أمانة القدس  99/2001

    5  7  2  23  6  صندوق النفقة  110/2003
معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية   157/2004

 2001لسنة ) 2(والتجارية رقم 

     22      

      4  24  29  1  التقاعد العام  162/2004
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، 13/3/2000 يوم، حيث تمت قراءته الثانية بتـاريخ         26 ي بلغت المدة فيه      ياإلدارية، الذ 
 ، ومشروع قانون أمانة القدس الـذي بلغـت          9/4/2000وتمت إحالته إلى الرئيس بتاريخ      

حيل إلى الـرئيس بتـاريخ      ، وأ 5/5/2004 يوم، إذ تمت قراءته الثانية بتاريخ        25المدة فيه   
30/5/2004.  
 تراوحـت    ، 4 وعـددها    والمحالة للرئيس ين المقرة بالقراءة الثالثة     جميع مشاريع القوان   -ج

 يوم، ومـشروع    24، فمشروع قانون مكافحة التدخين تمت إحالته بعد          يوم 24-4مدتها بين   
 يوم، ومـشروع قـانون معـدل لقـانون أصـول            12قانون صندوق النفقة تمت إحالته بعد       

 أيام، ومـشروع قـانون      5بعد  إحالته   مت ت 2001 لسنة   2المحاكمات المدنية والتجارية رقم     
  . أيام4التقاعد العام تمت إحالته بعد 

 بـالقراءة الثالثـة يحـال    القانون مع أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن فور إقرار           هذا
 كلمة فوراً فهي كلمة ليست ذات داللـة واضـحة   هي لكن اإلشكالية كما ذكرنا سابقاً     ،للرئيس

  .الزمنية فيما يتعلق بالفترة

محالة ال مشاريع قوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني المقرة بالقراءة الثانية و- 3

 )3( وعددها اءلمجلس الوزر

الفترة الزمنية بين 

القراءة األولى 

  والثانية

الفترة الزمنية بين 

القراءة الثانية 

واإلحالة لمجلس 

  الوزراء

مشروع رقم 

  القانون
  القانونمشروع 

  يوم  شهر  ميو  شهر

  6    17  2  معدل قانون االنتخابات  98/2002
) 1(معدل لقانون السلطة القضائية رقم   165/2004

   الخاص بالشق المالي2002لسنة 
     27  

  5        الخدمة في قوى األمن  169/2004
  

  : ما يلييالحظ من الجدول أعاله

 قوى األمن حيث تمت     االلتزام بالمدد القانونية فيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة في         -1
 ،  7/4/2005، والقراء الثانية بتاريخ     5/4/2005القراءة األولى للمشروع بتاريخ     

  .12/4/2005 بتاريخ مجلس الوزراء إلى واإلحالة
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يوجد مخالفة للنظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بالفترة الزمنية بين القراءة األولـى              -2
فـي القـانون المعـدل لقـانون        لك المدة   المحددة بشهر، حيث تم تجاوز ت     والثانية و 
  . يوم17، حيث وصلت إلى شهرين واالنتخابات

يوجد مخالفة للنظام الداخلي للمجلس فيما يتعلق بالفترة الزمنية بين القراءة الثانيـة              - 3
  من النظـام الـداخلي     )2(بند  ) 68( أجازت المادة    حيث،  واإلحالة لمجلس الوزراء  

سبب من مجلس الوزراء، تجـرى قـراءة ثالثـة          أنه بناء على طلب كتابي م     "على  
و الفترة الزمنية   . "شريطة تقديم الطلب قبل إحالة المشروع لرئيس السلطة إلصداره        

بين القراءة الثانية واإلحالة لرئيس السلطة هي أسبوعان إذا من المفترض أن تكون             
عدل لقانون  في القانون الم   لكن   ،   جلس الوزراء خالل فترة األسبوعان    اإلحالة إلى م  

 27 بلغت الفترة الزمنية      الخاص بالشق المالي   2002لسنة  ) 1(السلطة القضائية رقم  
 .يوم

 )2(مشاريع قوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني مقرة بالقراءة الثالثة وعددها  - 4

الفترة الزمنية بين 

القراءة األولى 

  والثانية

نية بين الفترة الزم

القراءة الثانية 

  والثالثة
  مشروعرقم

  القانون
  القانونمشروع 

  يوم  شهر  يوم  شهر

  7  2  23  6  صندوق الرعاية االجتماعية  110/2003
  3  1     منظم للخدمة العسكرية  169/2004

       

  :اله يتضح ما يليعمن خالل الجدول أ

 إال أنه لم تـتم إحالتهمـا مـن          ، القانونين بالقراءة الثالثة   عيإقرار مشرو  بالرغم من    -1
  .رف المجلس التشريعي إلى الرئيسط
، حيـث    النظام الداخلي للمجلـس    االجتماعية مشروع قانون صندوق الرعاية      يخالف -2

  يوم، 23، إذ بلغت ستة شهور و     تجاوزت الفترة الزمنية بين القراءة األولى والثانية الشهر       
الخلل هنا أن النظام    و .مشهرين وسبعة أيا  الفترة الزمنية بين القراءة الثانية والثالثة       بلغت  و

الداخلي للمجلس التشريعي لم يحدد بدقة الفترة الزمنية المفترضة بين القـراءة األولـى              
  .محددةزمنية والثانية وهذا ما يؤدي إلى إيجاد مبرر لعدم االلتزام بفترة 
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 في مشروع قانون     شهر و ثالثة أيام    ت الفترة الزمنية بين القراءة الثانية والثالثة      وصل-3
كما ذكرنا سابقا  لم يحدد النظام الداخلي للمجلس فترة زمنية معينة بينـة              . م للخدمة منظ

  .القراءتين الثانية والثالثة وهذا ما يؤدي إلى إيجاد مبرر لعدم االلتزام بفترة زمنية محددة
  

مشاريع قوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني تم إعادتها للمجلس بعد إحالتها  - 5

  )1(للرئيس 

الفترة الزمنية بين 

القراءة الثانية 

  والثالثة

الفترة الزمنية بين 

القراءة الثالثة واإلحالة 

  للرئيس
قم مشروع ر

  القانون
  مشروع القانون

  يوم  شهر  يوم  شهر

  11    19  7  الطيران المدني  69/2000
  

  :يشير الجدول أعاله إلى أنه

 إلـى المجلـس     المـدني تم إعادة مشروع قانون واحد هو مشروع قانون الطيران           -1
 .التشريعي

 يوم وهي فتـرة     19بلغت الفترة الزمنية بين القراءة الثانية والثالثة سبعة شهور و            -2
واإلشكالية هي كما ذكرنا سابقا عدم تحديـد النظـام الـداخلي للمجلـس              . طويلة  

    .التشريعي الفترة الزمنية بين القراءتين الثانية والثالثة
يوم مع أن النظام الـداخلي      ) 11( واإلحالة للرئيس    ثالثةاءة ال الفترة الزمنية بين القر    - 3

 .نص على اإلحالة للرئيس فوراً بعد القراءة الثالثة

ال  بـأن "إن تبرير رئيس السلطة إلعادة مشروع القانون للمجلس بعد إحالته إليـه              -4
 .1 تنفيذية مثل سلطة الطيـران    لاالسلطة  للمجلس بأي قرار يخص مؤسسات      عالقة  
صـميم  خالف لحقيقة عمل المجلس التشريعي الذي يعتبـر التـشريع مـن              م وهذا

  .سواء كان التشريع متعلق بعمل السلطة التنفيذية أو غيرها، اختصاصه

                                                 
 مت إعادا للمجلس بعد إحالتها للرئيس، مشاريع القوانني يف الس  اليتلقوانني يف الس التشريعي الفلسطيينانظر، مشاريع ا  1

  .التشريعي، مرجع سابق
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  1مشاريع قوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني تم دمجهم في قانون واحد - 6

الفترة الزمنية بين 

  نية والثالثةالقراءة الثا

الفترة الزمنية بين 

القراءة الثالثة واإلحالة 

  للرئيس
رقم مشروع 

  القانون
  مشروع القانون

  يوم  شهر  يوم  شهر

7/2000  

معدل قانون انتخابات 
مجالس الهيئات المحلية 

لسنة ) 5(الفلسطينية رقم 
1996  

        

 إلى أنه تم إجراء قراءة ثالثـة        يوجد خطأ في توثيق الفترات الزمنية حيث يشير المصدر        
 وهذا غير   25/7/2004 و إحالة مشروع القانون للرئيس       30/8/2004اريخ  للقانون بت 

 مشروع القانون للرئيس بعد إجراء القراءة الثالثة على حسب مـا            إحالةصحيح حيث يتم    
  .نص عليه النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني

 الموازنة العامة - 7

 الـذي تعتـزم   ،لي لبرنامج العمل المعتمـد  تنبع أهمية أي موازنة عامة من كونها التعبير الما        
الحكومة تنفيذه في فترة زمنية قادمة تحقيقاً ألهداف اقتصادية واجتماعية منشودة، فالموازنـة             

 ولما ينتظر أن تجبيه خالل سنة ميالديـة مقبلـة،           إنفاقههي بيان تقديري لما يجوز للحكومة       
  .ل سنة قادمةوبذلك فهي تعبر عن خطة الحكومة وبرنامجها للحكم خال

ومنطلقا أساسيا للحكم على التوجهـات العامـة        العامة للسلطة ذات أهمية      ةتعتبر الموازن لذلك  
  ،لسياسات السلطة

حيـث توضـح    . خاصة فيما يتعلق بإعمال حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         
تهم المواطن  خدمية التي   الموازنة حجم ما ترصده السلطة من مبالغ مالية لتطوير القطاعات ال          

  .)الخ.....اإلسكانحة، التعليم، الشئون االجتماعية، قطاع الص(بشكل مباشر مثل 

                                                 
  .1995لسنة ) 5(انتخابات جمالس اهليئات احمللية الفلسطينية رقم دجمهم يف قانون معدل قانون واحد  1

الس التشريعي الفلسطيين مت دجمها يف قانون واحد خبالف القانون السابق،لكن مل تصل ملرحلة يوجد مشاريع قوانني أخرى يف : مالحظة
  .اإلقرار لذلك مل يتم التطرق إليها
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عند إعداد الموازنة أن يتم مراعاة االحتياجات الفعلية للـوزارات خاصـة            من هنا فإنه يجب     
المدد القانونية   كما أنه يجب عند تقديم الموازنة وإقرارها االلتزام ب         .منهاالتطويرية  االحتياجات  

  .فالتأخير بتقديم أو إقرار الموازنة من شأنه أن يؤثر على سياسات السلطة بالسلب

  قرها المجلسأالموازنات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي 

الفترة الزمنية بين 

تاريخ التقديم 

والتاريخ القانوني 

  للتقديم

ين الفترة الزمنية ب

اإلقرار والتاريخ 

  القانوني لإلقرار

السنة 

  المالية
 القانونمشروع 

  يوم  شهر  يوم  شهر

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام   1997
1997  4  15  4  26  

الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام   1998
1998  

5    5  29  

  11  7  13  8  1999الموازنة العامة للسنة المالية   1999
  26    16    2000العامة للسنة المالية الموازنة   2000
  4  3  10  4  2001الموازنة العامة للسنة المالية   2001
  1  1    2  2003الموازنة العامة للسنة المالية   2003
  15    2  1  2004الموازنة العامة للسنة المالية   2004
   3  16  4  2005الموازنة العامة للسنة المالية   2005

 أقرهـا   التيخاص بالموازنات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية        الجدول أعاله ال   تقويمعند  

  :المجلس

ما يالحظ أنه وبالرغم من أن القانون نص على أن الموازنة تصدر بقانون إال أنها                -1
 .لم تنشر في الجريدة الرسمية

 بتاريخ تقديم الموازنات العامة مـن قبـل وزارة           وعدم التزام  يوجد مخالفة واضحة   -2
يقدم ( 31/10حيث تجاوزت فترة التقديم القانونية وهي        ،س التشريعي المالية للمجل 

مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شـهرين            
  .)1من بداية السنة المالية

                                                 
تبدأ السنة املالية من أول " على أن السنة املالية ) 1( يف املادة 1998لسنة ) 7( ينص قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم  1
  ".ميالديةمن كل سنة ) ديسمرب(وتنتهي يف احلادي والثالثني من شهر كانون أول )يناير(نون الثاينكا
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 بتاريخ إقرار الموازنات، حيـث تجـاوزت الفتـرة          واضحة وإخالل يوجد مخالفة    - 3
 المجلس جلسة خاصة لمناقشة مشروع قانون       يعقد. (31/12المنصوص عليها وهي    

الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصياته فيقر المشروع بالتعديالت قبـل            
بدء السنة المالية الجديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شـهر مـن                

وبة تاريخ تقديمها إلى المجلس مصحوباً بمالحظات المجلس إلجراء التعديالت المطل         
  ).وإعادتها للمجلس خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ اإلعادة إلقرارها

  :وسيكون التفصيل على النحو التالي

   1997موازنة عام : أوالً

 ، أي 15/3/1997هناك تأخير في تاريخ تقديم الموازنة، حيث تم تقديمها بتاريخ      -
    . يوم15 شهور و4أن التأخير وصل إلى 

يخ إقرار الموازنة من طرف المجلس التشريعي، حيث أقرت         يوجد تأخير في تار    -
 . يوم27 شهور و4 ، أي أن التأخير وصل إلى 27/5/1997بتاريخ 

   1998موازنة عام : ثانياً

، إذ بلغ التأخير    31/3/1998 في تقديم الموازنة، حيث قدمت بتاريخ        يوجد تأخير  -
  . شهور5

، 29/6/1998قرارها بتاريخ   إ ، حيث تم  ةإلقرار الموازن يوجد تأخير في تاريخ      -
  . يوم28  شهور و5أي أن التأخير وصل إلى 

   1999موازنة عام : ثالثاً

 ،14/7/1999يوجد تأخير في تقديم الموازنة، حيث تم تقـديمها بتـاريخ             -
وتميزت هذه الموازنة بأنها األكثر تأخيرا من كافة الموازنات، حيث وصل           

  . يوم13شهور و 8التأخير إلى 
، وكذلك  12/8/1999خير في إقرار الموازنة، حيث أقرت بتاريخ        يوجد تأ  -

تميزت هذه الموازنة بأنها األكثر تأخيرا في اإلقرار من كافة الموازنـات            
 . يوم11 شهور و7األخرى، حيث وصل التأخير إلى 

   2000موازنة : رابعاً
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 ،  17/11/1999يوجد تأخير في تقديم الموازنة، حيـث قـدمت بتـاريخ             -
ذه الموازنة بأنها األقل تأخيرا من الموازنات السابقة، حيث بلغ          وتميزت ه 

  . يوما فقط16التأخير 
 ، إذ   26/1/2000يالحظ تأخير في إقرار الموازنة، حيث أقرت بتـاريخ           -

 . يوم26وصل التأخير إلى 

   2001موازنة  :خامساً

، إذ  10/3/2001يوجد تأخير في تقديم الموازنة، حيـث قـدمت بتـاريخ           -
  . أيام10 شهور و4خير إلى وصل التأ

 ، إذ   4/4/2001يوجد تأخير في إقرار الموازنة، حيث تم إقرارها بتاريخ           -
  . أيام4 شهور و3وصل التأخير إلى 

   2002موازنة عام : سادساً

  . وبالتالي لم تقرلم تقدم الموازنة هذا العام، -
  المجلس التشريعي على صـعيد الموازنـة        عمل  أكبر خلل واجه   يعد هذا   -

  .  إال أنه لم يفعل شيئا تجاه الحكومة في ذلك الوقتعامة،ال
   2003موازنة عام : سابعاً

، إذ  31/12/2002يوجد تأخير في تقديم الموازنة، حيث قدمت بتـاريخ           -
 .وصل التأخير إلى شهرين

، 2/2003//1يوجد تأخير في إقرار الموازنة، حيث تم إقرارها بتـاريخ            -
  .أي أن التأخير بلغ شهر ويوم

  2004موازنة عام : امناًث

، إذ بلغ   3/12/2003يوجد تأخير في تقديم الموازنة، حيث قدمت بتاريخ          -
  .التأخير شهر ويومين

 ،  15/1/2004يالحظ تأخير في إقرار الموازنة، حيث أقـرت بتـاريخ            -
  . يوم فقط15وهذه الموازنة تعتبر األقل تأخيرا، إذ وصل التأخير فيها إلى 

   2005موازنة عام : تاسعاً

 ،  16/3/2005يوجد تأخير في تقديم الموازنة، حيث تم تقديمها بتـاريخ            -
  . يوم16 شهور و4فقد وصل التأخير إلى 
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 ،31/3/2005يوجد تأخير في إقرار الموازنة، حيث تم إقرارها بتـاريخ            -
 . شهور3إذ وصل التأخير إلى 

 سلباً علـى    يؤثر ، العامة  في تاريخ تقديم وإقرار الموازنة      ظهر واضحاً   هذا التأخير الذي   إن
 المجلس التشريعي ودوره، باعتبار إقرار الموازنة العامة أوردها يعتبر أحد أهم وسـائل              أداء

 كمـا يـؤثر علـى     . الرقابة المتاحة للمجلس للضغط على الحكومة وإلزامها بالسياسة العامة        
 التأخير إلى تـرك     حيث يؤدي هذا  . السلطة وسياساتها المزمع القيام بها في سنة مالية معينة        

 فـي   إرباكاالمراكز المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية، تعاني من فراغ مالي، و يسبب            
األداء المؤسسي للوزارات، ذلك ألن اإلنفاق يتم على أساس ما تم إنفاقه في الشهر نفسه من                

تي يفتـرض أن    السنة المالية السابقة، بما ال يأخذ المشروعات التطويرية بعين االعتبار، وال          
وهذا بدوره يؤثر على حجم وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين،         . يكون قد تم إقرارها مسبقا    

وتعد القطاعات الخدماتية، من أكثر القطاعات تضررا نتيجة تأخر تقـديم وبالتـالي إقـرار               
 . مشروع قانون الموازنة العامة، وذلك بسبب تزايد احتياجاتها باستمرار
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  جــالنتائ
 

 يمكـن أن    1996 حركة القوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني منذ تشكيله           استعراض دبع
  :نستخلص عدد من النتائج

يعد المجلس التشريعي متجاوزاً لمدة واليته القانونية والتي حددت بـالفترة الزمنيـة     -1
  .19991 آيار 4 -1995 آيار 4 االنتقالية

%) 52(لتي أصدرها الرئيس لم تتجاوز    اوانين المقرة من المجلس التشريعي      عدد الق  -2
 72من عدد مشاريع القوانين التي أدرجت على جدول أعمال المجلس حيث بلغـت              

 . مشروع قانون وضعت على جدول أعمال المجلس  139قانون من مجموع 

 ,تدخل حيز التطبيق الفعلـي    العديد من القوانين التي نشرت في الجريدة الرسمية لم           - 3
 .لمدنية وقانون حقوق المعاقينمثل قانون الخدمة ا

 المحـددة لـسير   يوجد مخالفة في معظم حركة القوانين فيما يتعلق بالمدد القانونيـة           -4
 سير العملية    نظم  واضح بالقانون الذي   اكتراثوهذا يدل على عدم     .العملية التشريعية 

 .همية هذه القوانينأل إدراك ويدل أيضاً على عدم ,التشريعية

اخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني جميع الفترات الزمنية لـسير         لم يحدد النظام الد    -5
حيث لم يحدد الفترة الزمنية بين القراءة الثانية والثالثة، والفترة          . العملية التشريعية   

 بين اإلحالة لمجلس الوزراء وإعادة رد مجلس الوزراء مـشروع القـانون             الزمنية
  .للمجلس التشريعي

نظام الداخلي للمجلس التشريعي فيما يتعلق بالمـدة        يوجد عدم وضوح في صياغة ال      -6
) 70(الزمنية بين إقرار القانون بالقراءة الثالثة واإلحالة للرئيس حيث تنص المـادة             

على فور إقرار مشروع القانون بالقراءة الثالثة يحيل الرئيس المشروع إلى رئـيس             
لمة فوراً هنا غيـر     السلطة الوطنية إلصداره ويجري نشره في الجريدة الرسمية، فك        

واضحة هل المقصود بها اإلحالة في نفس وقت اإلقرار أو أنه لو تم اإلحالة بعد يوم                
 يومين يعد أيضاً غير مخالف ألحكام المادة حيث كان هناك مدة زمنيـة مختلفـة       أو

 .بين اإلقرار بالقراءة الثالثة واإلحالة في معظم مشاريع القوانين

                                                 
، حيث مت متديد دورته بناءاً على 2002لسنة )  3(، ورقم 2002لسنة ) 1(مت متديد عمل الس وفقاً للمرسوم الرئاسي رقم   1

  .لكن والية الس التشريعي ظلت ممتدة إىل الوقت احلايل. مشهور كحد أقصى بعد صدور كل مرسوثالثة املرسومني ملدة 
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وهـو  ) 1(س التشريعي بعد إحالتها للـرئيس وعـددها         إعادة مشاريع قوانين للمجل    - 7
 المدني حيث برر رئيس السلطة ذلك أن ال عالقة للمجلـس            ون الطيران مشروع قان 

التشريعي بأي قرار يخص مؤسسات السلطة التنفيذية مثل سلطة الطيـران، وهـذا             
 , عمله سـواء   من صميم مخالف لحقيقة عمل المجلس التشريعي الذي يعتبر التشريع         

 .بالسلطة التنفيذية أو غيرهاان التشريع متعلق ك

كان هناك حـضور    حضور النواب للجلسات يكون في معظم األحيان قليل، حتى لو            -8
في بداية الجلسات فإنه عند نهايتها نجد عدد النواب تقلص بشكل كبير وهـذا مـن                

أن "جرار علـى    برهان  ولقد أكد النائب    . شأنه أال يؤدي للوصول إلى قوانين سليمة      
 نهاية أعمالها، بوجود أربعة إلى خمـسة        اقترابأغلب جلسات المجلس تنتهي، مع      

تكررت هذه الظاهرة، وهي    " كما قال نائب رئيس المجلس حسن خريشة      "نواب فقط   
  1. من قبل العديد من النواباكتراثتؤكد على وجود عدم 

  :ت على من النظام الداخلي في حالة تغيب العضو عن الجلسا106وتنص المادة 
في حالة تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أو لم يحضر بعد مـدة                 )1(

يجوز للرئيس   و اب،اإلجازة يعتبر متنازالً عن حقه في مخصصات المياومة مدة الغي         
 . الرئيساقتراحلفت نظره كما يجوز للمجلس لومه بناء على 

 فـي  متفرقـة جلـسات  إذا تغيب أحد أعضاء أي لجنة ثالث جلسات متتالية أو سبع   )2(
 مستقيالً من عضوية اللجنة وعلـى       اعتبرو عذر مقبول    أالدورة الواحدة دون إجازة     

 .مقرر اللجنة إعالم الرئيس بذلك

ورغم وضوح هذا النص إال أن هناك العديد من أعضاء المجلس تغيبوا كثيراً عـن                )3(
ـ . حضور العديد من الجلسات   ة العـضو  كما أنه ال توجد عقوبات تأديبية لدى مخالف

  . الداخلي للمجلسأحكام النظام

                                                 
  .8/4/2005األيام،   1
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  التوصيات

  
 . التشريعية بأسرع وقت ممكناالنتخاباتريع في إجراء سالت )1(

من تجربته  ، مستفيداّ   يالداخلمراجعة شاملة لنظامه    على المجلس التشريعي أن يقوم ب      )2(
 تحديد فتـرة    السابقة، ومستأنساً بتجارب برلمانية أخرى، ونؤكد في هذا الصدد على         

نية محددة وقصيرة بين القراءة الثانية والثالثة وبين اإلحالـة لمجلـس الـوزراء              زم
 تعـديل كلمـة     كما نؤكد أيضا على     . وإعادة رد مشروع القانون للمجلس التشريعي     

 إلى الرئيس بعـد إقـراره    اًالتي تنص على إحالة القانون فور     ) 70(فوراً من المادة    
كما نؤكد على وضع آلية للمجلس يـتم        . ة محددة بالقراءة الثالثة، وإبدالها بمدة زمني    

من خاللها نشر القانون بالجريدة الرسمية في حالة عدم مـصادقة الـرئيس علـى               
فهناك العديد من الحاالت التي لم يصادق عليها        . مشروع القانون في الفترة المحددة    

يـستطع  لـم   للمـصادقة،  المدة القانونية    انتهاءالرئيس على مشاريع القوانين ورغم      
 المجلـس نـشره فـي       استطاعةالمجلس وضع هذا القانون حيز التنفيذ وذلك لعدم         

 .الجريدة الرسمية دون مصادقة الرئيس

 بالمدة القانونية لسير العمليـة التـشريعية وذلـك           التشريعي  المجلس التزامضرورة   )3(
 .بتفعيل اإلجراءات التشريعية وتطويرها بشكل يحول دون تجاوز المدد القانونية

العمل على تفعيل الرقابة الشعبية على عمل المجلس من خالل جعل جلسات المجلس              )4(
 .علنية وبثها مباشرة على التلفاز

 متواصـلة   ضغوطالعمل على متابعة المجلس للقوانين الصادرة عنه وكذلك ممارسة           )5(
 . قرارات المجلس التشريعي وتنفيذهااحترامعلى السلطة التنفيذية لحملها على 
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  جداولمالحق ال

 )72( القوانين التي أقرها المجلس التشريعي الفلسطيني وإصدارها الرئيس وعددها -1

  
 مشروع رقم

  القانون
  اإلصدار اإلحالة  القراءة الثالثة  القراءة الثانية  القراءة األولى  القانونمشروع 

  29/8/2002  4/10/97  2/10/97  17/9/97  1/9/96  األساسي  1/96

الهيئات  مجالس انتخابات  2/96
  16/12/96     1/12/96  10/10/96  المحلية الفلسطينية

  28/5/98  4/6/97    3/6/96  29/1/97 الخدمة المدنية  3/96
  12/10/96  21/7/97 14/7/97  2/7/97  12/2/97  الهئيات المحلية الفلسطينية  4/97
  16/12/97  15/12/97    30/6/97  11/4/97  النقدسلطة   6/97
  24/5/99  19/4/99  6/4/99  6/1/99  1/12/98  ةتنظيم مهنة المحاما  9/97

تنظيم الموازنة العامة   10/97
  3/8/98  20/4/98    14/8/98  2/4/98  والشئون المالية

  2/11/98  9/3/98    10/12/97  14/10/97  حماية الثروة الحيوانية  11/97

  28/5/98  2/5/98    28/4/98  2/4/98مراكز اإلصالح وتأهيل   13/97



 20

  السجون

  6/5/2002  5/12/98  25/11/98  2/9/98  25/6/98  لطة القضائيةالس  14/97
  28/5/98  20/4/98    31/3/98 8/1/98  الدفاع المدني  17/97
  20/5/98  20/4/98    2/4/98  7/1/98  األسلحة النارية والذخائر  18/97

الجمعيات الخيرية والهيئات   19/97
  16/1/2000  12/8/99  25/5/99  30/7/98  30/6/98  األهلية

  23/4/98  20/4/98    14/4/98  19/3/98   في فلسطيناالستثمارتشجيع   20/97

تنظيم أعمال الوكالء   21/97
  16/1/2000  15/7/99  24/6/99  20/4/99  7/1/99  التجاريين

  28/12/98  19/2/98    25/11/98  20/8/98   العامةاالجتماعات  24/97
  28/5/98  24/3/98    17/3/98  9/12/97  دمغ ومراقبة المعادن الثمينة  25/97
  2/11/98  9/9/98    18/8/98  14/7/98  اللوازم العامة  29/1/97
  28/12/99  27/6/99  9/8/99  25/11/98  1/9/98  العطاءات لألشغال الحكومية  29/2/97

  30/4/2000  2/4/2000  29/3/2000  27/10/99  24/12/98  العمل الفلسطيني  28/98
  24/1/99  5/12/98    5/11/98  18/8/98  المصادر الطبيعة  30/98
  8/7/2000  17/6/2000  7/6/2000  2/5/2000  29/3/2000  اإلحصاءات العامة  31/98

المدن الصناعية والمناطق   32/98
 الحرة الصناعية

29/7/98  18/8/98    9/9/98  2/11/98  
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  8/6/99  10/5/99  21/4/99  8/12/98  2/11/98  األحوال المدنية  35/98
  28/12/91  5/8/99    8/7/99  27/5/98  البيئة  36/98
  2/11/98  19/8/98    30/7/98  13/7/98  التعليم العالي الفلسطيني  37/98
  9/8/99  2/6/99  25/5/99  16/3/99  8/1/99  حقوق المعاقين  40/98
  21/5/2002  20/9/2001  15/9/2001  24/6/2001  10/3/2001  المصارف  43/98
  17/9/2000  17/6/2000 8/6/2000  15/12/2000  16/12/99  المرور  49/99

التعديالت على قانون دمغ   50/99
  27/9/99تم إصدار مرسوم رئاسي بهذه التعديالت بتاريخ   ومراقبة المعادن الثمينة

  5/4/2000  22/2/2000    3/2/2000  23/12/99  التحكيم  53/99
  17/9/2000  1/7/2000  28/6/2000  12/4/2000  16/12/2000  سوالمقاييالمواصفات   55/99
  12/5/2001  23/7/2000    28/6/2000  15/12/2000  جراءات الجزائيةاإل  56/99
  30/1/2001  24/6/2000    8/6/2000  17/5/2000  الرسوم القنصلية  58/99
  17/7/2002  28/2/2002  18/2/2000  8/8/2001  28/9/2000  المياه  59/99

المعدل لقانون تنظيم مهنة   61/99
  28/12/99  27/11/99        المحاماة

  12/5/2001  18/5/2000  17/5/2000  13/3/2000  12/3/2000  يل المحاكم النظاميةتشك  62/99
  19/10/2003  29/7/2001    42/6/2001  11/3/2001  االجتماعيةالتأمينات   63/99

  27/12/2004  27/12/2004  22/12/2004  1/6/2004  3/12/2003  الصحة العامة  65/2000
  12/5/2001  23/10/2000    28/9/2000  19/9/2000أصول المحاكمات المدنية   66/2000
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  والتجارية
  14/5/2002  5/2/2000        معدل قانون السلطة القضائية  67/2000
  8/1/2005  6/1/2005  6/1/2005  14/4/2004  17/9/2003  الكسب غير المشروع  70/2000

البيانات في المواد المدنية   71/2000
  12/5/2001  18/9/2000    16/8/2000  9/8/2000  والتجارية

  5/10/2002  29/9/2000  28/9/2000  20/7/2000  9/7/2000  قانون العاصمة القدس  72/2000

معدل قانون األحوال المدنية   79/2000
  21/10/2001  30/7/2001    14/6/2001  5/4/2000  2001 لسنة) 6(رقم 

  5/8/2003  31/5/2003    15/4/2003  18/2/2002  الزراعة  80/2000
  1/12/2004  7/7/2004  5/10/2004  30/6/2004  14/4/2004  يةاألوراق المال  82/2001
  5/8/2003  28/4/2003  15/4/2003  16/1/2002  16/10/2001  رسوم المحاكم النظامية  90/2001
  8/9/2004  8/10/2002    6/10/2002  16/1/2002  مزاولة مهنة تدقيق الحسابات  91/2001

هيئة سوق رأس المال   183/2001
  1/12/2004  22/10/2002    6/10/2002  16/1/2002  الفلسطيني

  14/5/2002  14/2/2002    15/1/2002  15/1/2002 معدل السلطة القضائية  94/2002

95/2002  
معدل قانون مراكز اإلصالح 

لسنة ) 6(والتأهيل رقم 
1998  

26/11/2004  8/12/2004        

  15/8/2004  18/8/2003    18/8/2003  28/5/2003  الطفل الفلسطيني  97/2002
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  20/9/2004  2/2/2003    13/1/2003  12/12/2002  واجبات وحقوق األعضاء  99/2002

101/2002  
معدل قانون المدن والمناطق 

) 10(الصناعية الحرة رقم 
  1998لسنة 

6/2/2003  28/5/2003    17/6/2003  11/1/2004  

102/2002  
 النقدمعدل قانون سلطة 

لسنة ) 2(الفلسطينية رقم 
1997  

13/1/2003  28/5/2003    17/8/2003  27/12/2004  

معدل قانون اللوازم العامة   103/2002
  15/8/2004  2/8/2003    28/5/2003  8/2/2003  1998لسنة ) 9(رقم 

 االستثمارمعدل قانون تشجيع   104/2002
  11/1/2004  17/6/2003    28/5/2003  6/2/2003  1998لسنة ) 1(رقم 

105/2002  
معدل قانون المواصفات 

لسنة ) 6( رقم والمقاييس
2000 

13/1/2003  28/5/2003    17/6/2003  11/1/2004  

ديوان الرقابة اإلدارية   107/2002
  27/12/2004  27/7/2004    14/4/2004  24/1/2004  والمالية

صندوق تعويضات إلزالة   108/2002
  8/9/2004  5/6/2004    27/5/2004  27/5/2004  آثار العدوان اإلسرائيلي

  18/3/2003  18/3/2003  18/3/2003  10/3/2003  10/3/2003  انون األساسيمعدل الق  111/2003
  27/12/2004  27/12/2004  22/12/2004  6/7/2004  17/4/2004  األسرى والمحررين  116/2003
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معدل لقانون الخدمة المدنية   126/2003
  1998لسنة ) 4(رقم 

1/9/2004  24/11/2004    13/3/2005  2/4/2005  

المعاشات لقوى التأمين و  128/2003
  األمن الوطني الفلسطيني

1/7/2004  1/9/2004  1/12/2004  
22/12/2004  

7/10/2004  28/12/2004  

148/2004  
مكافآت ومخصصات أعضاء 
المجلس التشريعي وأعضاء 

  الحكومة والمحافظين
14/4/2004  5/5/2004    15/5/2004  2/10/2004  

معدل قانون هيئة سوق رأس   151/2004
  ينيالمال الفلسط

1/9/2004  6/10/2004  24/11/2004  14/10/2004  1/2/2004  

  1/12/2004  14/10/2004  24/11/2004  5/10/2004  31/8/2004  معدل قانون ضريبة الدخل  152/2004

 مجالس انتخاباتمعدل لقانون   155/2004
 الهيئات المحلية

31/8/2004  31/8/2004  21/10/2004  
1/12/2004  1/12/2004  1/12/2004  

معدل قانون تشكيل المحاكم   167/2004
  5/1/2005  5/1/2005  5/1/2005  1/12/2004  30/11/2004 2001لسنة ) 5(القانونية رقم 

 العامة االنتخاباتمعدل قانون   168/2004
  1/12/2004  30/11/2004  30/11/2004  30/11/2004  30/11/2004  1995لسنة ) 13(رقم 

دعم صمود األسرى في   184/2004
  1/12/2004  13/9/2004  24/11/2004  28/8/2004  28/8/2004   اإلسرائيليةالسجون
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  )8(إلى الرئيس ولم يتم توقيعها وعددها  المحالة مشاريع قوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني

مشروع رقم 

  القانون
 القانونمشروع 

  القراءة

   األولى
  القراءة الثانية

القراءة 

  الثالثة

اإلحالة لمجلس 

  الوزراء

اإلحالة 

  للرئيس

  4/10/97     30/9/97  30/6/97  تنظيم تملك األجانب للعقارات في فلسطين  7/97

  7/12/97      25/11/97  18/9/97  الهيئة لعامة الفلسطينية للبترول  8/97
  9/4/2000      13/3/2000  3/11/99  التشكيالت اإلدارية  44/98
  29/1/2005  2/12/2004  5/1/2005  25/11/2004  6/7/2004  مكافحة التدخين  74/2000
  30/5/2004  15/5/2004    5/5/2004  21/7/2003 أمانة القدس  99/2001
  12/4/2005  5/2/2005  7/4/2005  30/1/2005  7/7/2004  صندوق النفقة  110/2003

معدل لقانون أحوال المحاكمات المدنية   157/2004
  2001لسنة ) 2(والتجارية رقم 

25/11/2004  8/12/2004  30/1/2005  16/12/2004  5/2/2005  

  11/4/2005  13/3/2005  7/4/2005  8/3/2005  31/3/2005  التقاعد العام  162/2004
  

  )3( بالقراءة الثانية ومحالة لمجلس الوزراء وعددها مشاريع قوانين  في المجلس التشريعي الفلسطيني المقرة

  مشروعرقم

  القانون
  نيةالقراءة الثا  القراءة األولى  القانونمشروع 

  

محال لمجلس 

  الوزراء
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  26/4/2005  20/4/2005  3/2/2005  معدل قانون االنتخابات  98/2002

) 1(معدل لقانون السلطة القضائية رقم   165/2004
  3/2/2005  6/1/2005  8/12/2004   الخاص بالشق المالي2002لسنة 

  12/4/2005  7/4/2005  5/4/2005  الخدمة في قوى األمن  169/2004
  

 انين في المجلس التشريعي مقرة بالقراءة الثالثةمشاريع قو

رقم مشروع 

  القانون
  القراءة الثالثة  القراءة ا لثانية  القراءة األولى  مشروع القانون

  7/4/2005  30/1/2005  7/7/2004  صندوق الرعاية االجتماعية  110/2003
  

  )1(إحالتها للرئيس مشاريع قوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني تم إعادتها للمجلس بعد 

رقم مشروع 

  القانون
 القراءة الثالثة  القراءة الثانية  القراءة األولى  مشروع القانون

اإلحالة مجلس 

 الوزراء
  اإلحالة للرئيس

  16/4/2001    5/4/2001  16/8/2000  8/8/2000  الطيران المدني  69/2000
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  نون واحدمشاريع قوانين في المجلس التشريعي الفلسطيني تم دمجهم في قا

رقم مشروع 

  القانون
  مشروع القانون

  القراءة 

  األولى

القراءة 

  الثانية

اإلحالة لمجلس 

  الوزراء
  اإلحالة للرئيس  القراءة الثالثة

معدل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية   7/2000
  25/7/2004  30/8/2004  10/7/2004  1/7/2004 30/6/2004  1996لسنة ) 5(الفلسطينية رقم 

  
 قرها المجلسأالموازنات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية التي 

رقم   مشروع 

  القانون
  اإلقرار  تاريخ التقديم  مشروع القانون

  27/5/97  15/3/97  1997الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام   5/97
  29/6/98  31/3/98  1998الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لعام   34/98
  12/8/99  14/7/99  1999الموازنة العامة للسنة المالية   54/99
  26/1/2000  17/11/99  2000الموازنة العامة للسنة المالية   60/2000
  4/4/2001  10/3/2001  2001الموازنة العامة للسنة المالية   85/2001
  1/2/2003  31/12/2002  2003الموازنة العامة للسنة المالية   108/2003
  15/1/2004  3/12/2003 2004الموازنة العامة للسنة المالية   134/2004
  31/3/2005  16/3/2005  2005الموازنة العامة للسنة المالية   185/2005

  


