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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة

 االجتماع الثالث والسبعون  –الجلسة األولى 
 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة

 م30/1/2014-29-28أيام الثالثاء االربعاء والخميس الموافق
 (4/1/ غ.ع1382) قرار رقم

 

االجتماع الثالث  الفررررررلل ع المال مد لس مم اتس لا     -المجلس التشررررررلفلس اليلفرررررره اس لس جلفررررررت  ا  ل  
  .29/1/2014 غزد     ا لبلاء الم الق 

 آخذًا بعين االعتبار:

 ت لفل اللجاة ال اا اية ح ل ال ضاء الاظامس  الايالة اللامة. -
 أحكا  الاظا  الماخلس.-
 ا اش  ت صيات ا خ د  ا خ ات أعضاء المجلس. -

 يقـــرر:
  قب ل ت لفل اللجاة ال اا اية ح ل ال ضاء الاظامس  الايالة اللامة، لاإلجماع مع التلميالت. أواًل:

 
 

 إقلال ت صيات ت لفل اللجاة ال اا اية ح ل ال ضاء الاظامس  الايالة اللامة  لتك ع كالتالس: ثانيًا:
 

 الجوانب الفنية: -أوالً 
اشررررراء محاك   .1 التلك ز عل  ال ضررررراء المتخصرررررن لس الج ااو المماية  اإلمالفة  الجزايية  التاي و ما أمكع، ام

يفرررررررررررران  لس الحم مع اللمالة متخصررررررررررررصررررررررررررة لس جلاي  ا م ال،  تشررررررررررررك   محكمة للجاايات الكبل ، مما 
المعا    لالتالس اإللما   الله ية، لايمد نوا الماهج تكمع لس تخصررررررررررررررن ال اضررررررررررررررس لس ا ع محمم مع

 لأحكامها،  لالتالس فتك ع ف  لة لاإلجلاءات.
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تلم   قاا ع أصرررررررررر ل المحاكمات المماية  التجالفة، بمضررررررررررالة أحكا  تيلن جزاءات عل  المحام ع الو ع  .2
يلمم ع إلهالة أمم الت اضرررررررررررس، بتلمم التأجيالت المتكللد  التفررررررررررر فا،  الهلع الك م ،  امعامد الاظل لس 

 ءات التبليغ.إجلا
 اإلفلاع لس إصمال ح ثيات ا حكا ،   اظل الهللات المفتلجلة،  ملاعاد خص ص تها. .3
" للمحكمة تأجيل مع قرراا ع أصرررررررررررررر ل المحرراكمررات التس تان عل  التررالس:  (121) المررامدلررأحكررا   الت  ررم .4

  إذا اقتنعتالدعوى من وقت آلخر وفق مقتضى الحال، وال يجوز التأجيل ألكثر من مرة لذات السبب إال
 "  التس ال تج ز للمحكمة تكلال التأج   إال لس حم م ضي ة.المحكمة بضرورة ذلك

 الو   2003الصامل عع المجلس ا عل  لل ضاء فاة  "بدليل إدارة سير الدعوى الحقوقية" اللم تيل    .5
تبا  ماظ مة متكاملة إلمالد المع   لم  محكمة الصلح  البماية، تخضع لماهجية علمية،  تلاعس الجم لة 

 الزماية،  الحم مع إهالة أمم الت اضس،  متاللة حفع االلتزا  ل  مع قب  مايلد التيتيش ال ضايس.
(،  نس علالد عع مفاعم ع قاا ا  ع لم  المحاك ،  ااط مفوضين لدى المحاكمهيئات عل  إاشاء ) اللم  .6

به  التلهم لملا المع  ،  تصرررايي ،  تحم م مم  اختصررران المحكمة،  ع الكث ل مع المعا   تفرررتاز  
  قت المحكمة،  تلم شكاًل للم  االختصان.

 قاا ع الل  لات الم ل لال لاءد ا  ل . إصمال سل اإلفلاع .7
لتس (، ابالتســوية القضــائية( مع قاا ع أصررر ل المحاكمات المماية  التجالفة المتلل ة )68) لالمامد  اللم  تيل  .8

 تج ز للمجلس ا عل  لل ضاء امو قاٍن  ت ل  الت ل ق ب ع الخص  ، لس المعا   التس  ج ز الصلح ل ها.
ات  الو  فيفه  لس الحم مع اإلشكالياإلفلاع لس إقلال مشل ع قاا ع المجلس ا عل  للفلهة ال ضايية،  .9

 ب ع  زالد اللمل،  ال ضاء،  الايالة اللامة.
 لل ضاء الل ايح  التلميمات ال ضايية اللامية لتيل   ا ماء ال ضايس. ا عل  المجلسإصمال  .10
بماء اليتا    .11  ل اا اية.اتيل   م ل المكتو الياس الفتخالن الف ابق الهامة،  تجميع الملامئ ال اا اية،  ام
 تيل   مايلد التيتيش ال ضايس لس ال ضاء  الايالة اللامة. .12
تكل ا قاٍن للم لل م محاكمات فرررررررلفلة للم ق ل ع لس قضرررررررايا لفررررررريهة لس ملاكز اإلصرررررررال   التأن    .13

  الشلهة لفلعة اإلاجاز.
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 الجوانب البشرية والمالية: -ثانياً 
زفامد عمم ال ضرراد ليصرر  إل  ثماا ع قاضرريًا كحم أما  للحم مع االكتظاد لس عمم ال ضررايا،  زفامد عمم  .1

 الم ظي ع اإلمالف ع المؤنل ع لم  المحاك  .
إاهاء ظانلد م ظيس ع  م اللهالة لس المحاك   الايالة اللامة  تثب ت الم ظي ع المؤقت ع،  لس أفرررررررررررررر أ  .2

 الظل   تجم م اللهالة له .
امد المع  للملهم اللالس لل ضاء،  افتيلاو الخلفج ع المم زفع لس كليات الح  ق لس الملهم،  معمه  زف .3

ماليًا مع أج  إعمامن  مهايًا ك ضرررررراد  أعضرررررراء ايالة عامة، لفررررررم اللجز لس الكياءات ال اا اية المهل لة 
 لللم  لس ال ضاء  الايالة اللامة.

للمت اض ع   كاليه  تفج   المعا    ملاجلتها عع للم،  اختصال اعتمام بلامج  أاظمة إلكتل اية تتيح  .4
 اإلجلاءات،  ت ل ل ال قت  التكلية المامية،  الحم مع االزمحا . 

 تشم م اللقالة  المتاللة الم لفة عل  م ظيس المحاك  اإلمالف ع مع الا احس المالية  اإلمالفة  الياية. .5
المحاك  ُتلكز عل  إمالد المع   الح  قية،  كييية الحم مع   ع م م لات عاجلة لل ضرررررررررررررراد  اإلمالف ع لم  .6

 إهالة أمم الت اضس،  مع  بلاامج ال ضاد    كالء الايالة الجمم الو  ي    ل  الملهم اللالس لل ضاء.
 

 الجوانب اللوجستية: -ثالثاً 
 ع غزد.اإلفلاع لس بااء قصل اللمل،  بااء م ال ماافلة للمحاك   الايالة اللامة لس قها .1
 إلزا  الحك مة لاإلفلاع لس تجه ز الملم  الجاايس  صحيية الف ابق. .2
 عمم الشلهة ال ضايية،  تز فمن  لملكلات   ق م  ملاجات االفة لالضهالع لمهامه . زفامدضل لد  .3

 تشك   لجاة متاللة، لتهب ق ت صيات نوا الت لفل، بليافة لييس اللجاة ال اا اية.رابعًا: 
 
 د. محمود الرمحي                                                  د. أحمد بحر                 

 أمين سر                                                     النائب األول                     
 لرئيس المجلس التشريعي    المجلس التشريعي                                                      

 
 


