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 رقم
 رقم محتـويــات العـــدد مسمسل

 الصفحة
 أواًل: القوانين

1.  
( لسػػن  7المعػػدؿ لنػػونكف التػػرتوت ال رور ػػ  رقػػـ   ـ2017( لسػػن  6قػػونكف رقػػـ  

 .ـ2012
8 

 10 .ف الندس العوصم  األبد   لفلسط ف حص بتأف  ـ2018( لسن  1قػػونكف رقـ    .2
 12 .ـ2000( لسن  7رقـ   معدؿ لنونكف العمؿ ـ2018( لسن  2قونكف رقـ    .3
 14 .المصولح  المر مع  بتأف  ـ2019( لسن  1قونكف رقـ    .4

 ثانيًا: قرارات المجمس التشريعي

5.  
قبػػػكؿ  نر ػػػر اللرن ػػػ ف  بتػػػأف (5/1/ غ.ع1487 رقػػػـ  المرلػػػس ال تػػػر ع قػػػرار 

 19 .ه قطوع غزةالنونكن   كالس وس   حكؿ االل زاموت النونكن   لالح الؿ  رو

6.  
قبػكؿ  نر ػر لرنػ  النػدس  بتػأف (5/1/ غ.ع1488 رقػـ  المرلس ال تر ع  قرار

 .كاألقصى حكؿ إقداـ العدك الصي كن  على إغالؽ المسرد األقصى المبورؾ
25 

7.  
 إقػرار متػركع قػونكف رقػـ  بتػأف (5/1/ غ.ع1489 رقػـ  المرلػس ال تػر ع قرار 

 .بولنراءة االكل  ـ7111( لسن  2  ـ المعدؿ لنونكف العمؿ رقـ7102( لسن     
28 

8.  
إقػرار متػركع قػونكف رقػـ  بتػأف (5/1/ غ.ع1490 رقػـ  المرلس ال تػر ع قرار 

ـ 7107( لسػػػػن  2ـ المعػػػػدؿ لنػػػػونكف التػػػػرتوت ال رور ػػػػ  رقػػػػـ  7102( لسػػػػن     
 .بولنراءة الثون  

29 

9.  
قبػكؿ  نر ػر لرنػ  النػدس  بتػأف (5/1/ غ.ع1491 رقػـ  المرلس ال تػر ع قرار 

العػػػدكاف الصػػػي كن  الم كاصػػػؿ علػػػى المسػػػرد األقصػػػى المبػػػورؾ  كاألقصػػػى عػػػف
 .كمد ن  الندس

30 

10.  

قبػػػػكؿ  نر ػػػػر لرن ػػػػ   بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1492 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 
االق صػػود   كالمكازنػػ  بتػػأف المصػػودق  علػػى قػػرار اللرنػػ  اةدار ػػ  الحتكم ػػ  رقػػـ 

 ح  ػػػػػػػ   ( بتػػػػػػػأف رسػػػػػػػـك ر صػػػػػػػ   زك ػػػػػػػد  دمػػػػػػػ  مرا ػػػػػػػؽ بن ػػػػػػػ 10/12/7102 
 .لال صوالت

32 

11.  
 إقػرار متػركع قػونكف رقػـ بتػأف  (5/1/ غ.ع1493 رقػـ  المرلػس ال تػر ع قرار 

 .ـ بتأف ال عدم على تبت  التيربوء بولمنوقت  العوم 7102( لسن     
33 
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12.  
المصػػودق  علػػى  ع ػػ ف  بتػػأف (5/1/ غ.ع1494 رقػػـ  المرلػػس ال تػػر ع قػػرار 

 .حلقضوة الص
34 

قبػػػػكؿ  نر ػػػػر اللرنػػػػ   بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1495 رقػػػػـ  تػػػػر ع المرلػػػػس ال قػػػػرار   .13
 .الس وس   حكؿ االس  طوف    األراض  الفلسط ن  

36 

14.  
قبػػػػكؿ  نر ػػػػر اللرنػػػػ   بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1496 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

.  النونكن   حكؿ الذترل المئك   لكعد بلفكر المتئـك
38 

15.  
قبػػػكؿ  نر ػػػر اللرن ػػػ ف  بتػػػأف (5/1/ غ.ع1497 رقػػػـ  المرلػػػس ال تػػػر ع قػػػرار 

 الدكر كالمسئكل  . النونكن   كالرقوب  حكؿ المرلس ال تر ع 
42 

16.  
قبػكؿ  نر ػر لرنػ  النػدس  بتػأف (5/1/ غ.ع1498 رقػـ  المرلس ال تػر ع قرار 

كاألقصػػى حػػكؿ ر ػػض النػػرارات األمر ت ػػ  بػػوالع راؼ بولنػػدس عوصػػم  لالحػػ الؿ 
 يو.الصي كن  كننؿ السفورة األمر ت   إل 

44 

17.  
قبػكؿ  نر ػر لرنػ  الرقوبػ   بتػأف (5/1/ غ.ع1499 رقػـ  المرلس ال تر ع قرار 

العومػػ  كحنػػكؽ االنسػػوف كالحر ػػوت العومػػ  حػػكؿ س وسػػوت حتكمػػ  الحمػػد ا   رػػوه 
 قطوع غزة ك داع و يو.

47 

18.  
إقػػػػرار متػػػػركع قػػػػونكف  بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1500 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

ـ بولمنوقتػػػ  7102( لسػػػن    األبد ػػػ  لفلسػػػط ف رقػػػـ    حصػػػ ف النػػػدس العوصػػػم 
 .العوم 

49 

19.  
إقػػػػرار متػػػػركع قػػػػونكف  بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1501 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

ـ بػػػػولنراءة 7102( لسػػػػن     حصػػػػ ف النػػػػدس العوصػػػػم  األبد ػػػػ  لفلسػػػػط ف رقػػػػـ  
   .االكل 

50 

20.  
 ػػػػر اللرنػػػػ  قبػػػػكؿ  نر  بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1502 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

الس وسػػػػ   حػػػػكؿ الم ػػػػوطر الس وسػػػػ   لنػػػػرارات حتكمػػػػ  الحمػػػػد ا  علػػػػى النضػػػػ   
 الفلسط ن  .

51 

21.  
إقػػػػرار متػػػػركع قػػػػونكف  بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1503 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

ـ بػػػػولنراءة 7102( لسػػػػن     حصػػػػ ف النػػػػدس العوصػػػػم  األبد ػػػػ  لفلسػػػػط ف رقػػػػـ  
 .الثون  

53 

22.  
إقػػػػرار متػػػػركع قػػػػونكف  بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1504 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

 .ـ بولمنوقت  العوم 7102( لسن    المصولح  المر مع   رقـ  
54 
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23.  
قبػػػكؿ  نر ػػػر اللرن ػػػ ف  بتػػػأف (5/1/ غ.ع1505 رقػػػـ  المرلػػػس ال تػػػر ع قػػػرار 

 النونكن   كالس وس   حكؿ ح م   حؽ العكدة.
55 

24.  
قبػكؿ  نر ػر لرنػ  ال رب ػ   تػأفب (5/1/ غ.ع1506 رقػـ  المرلس ال تر ع قرار 

كالنضو و االر موع   حكؿ أكضػوع األسػرل  ػ  سػركف االحػ الؿ الصػي كن  منػذ 
 ـ.7102ـ ح ى إبر ؿ عوـ 7102إبر ؿ عوـ 

58 

25.  
قبػػػػكؿ  نر ػػػػر اللرنػػػػ   بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1507 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

 النونكن   بتأف الدعكة لعند المرلس الكطن  الفلسط ن .
62 

26.  
قبػػكؿ  نر ػر لرنػػ  تػػئكف  بتػأف (5/1/ غ.ع1508 رقػػـ  المرلػػس ال تػر ع قػرار 

 الالرئ ف حكؿ الذترل السبع ف للنتب .
65 

27.  
قبػػػكؿ  نر ػػػر اللرن ػػػ ف  بتػػػأف (5/1/ غ.ع1509 رقػػػـ  المرلػػػس ال تػػػر ع قػػػرار 

 النونكن   كالس وس   حكؿ الذترم الكاحدة كال مس ف للنتس .
67 

28.  
قبػكؿ  نر ػر لرنػ  النػدس  بتػأف (5/1/ غ.ع1510 قػـ ر  المرلس ال تر ع قرار 

 كاألقصى حكؿ آ ر المس ردات    مد ن  الندس.
70 

29.  
إقػػػػرار متػػػػركع قػػػػونكف  بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1511 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

 .ـ بولمنوقت  العوم 7102ال نوعد المبتر لنكل األمف الفلسط ن   رقـ   ( لسن  
73 

إقػػػػرار متػػػػركع قػػػػونكف  بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1512 قػػػػـ ر  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار   .30
 .ـ بولمنوقت  العوم 7102العنكبوت كال داب ر البد ل  رقـ   ( لسن  

74 

31.  
قبػػػػكؿ  نر ػػػػر اللرنػػػػ   بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1513 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

 .النونكن   حكؿ قونكف النكم     تر س للعنصر   الصي كن  (
75 

32.  
 إقػرار متػركع قػونكف رقػـ  بتػأف (5/1/ غ.ع1514 قػـ ر  المرلػس ال تػر ع قرار 

( 4ـ معػػدؿ لنػػونكف الب نػػوت  ػػ  المػػكاد المدن ػػ  كال رور ػػ  رقػػـ  7102( لسػػن     
 .ـ بولمنوقت  العوم 7110لسن  

78 

33.  
 إقػرار متػركع قػونكف رقػـ  بتػأف (5/1/ غ.ع1515 رقػـ  المرلػس ال تػر ع قرار 

 .ـ بولنراءة الثون  7111( لسن  2رقـ  ـ المعدؿ لنونكف العمؿ 7102( لسن     
79 

قبػكؿ  نر ػر اللرنػ  الس وسػ    بتػأف (5/1/ غ.ع1516 رقػـ  المرلس ال تر ع قرار   .34
 سن  على  كق عيو. 72حكؿ االثور ال ط رة ال فوق   أكسلك المتؤكم  بعد مركر 

80 

35.  
قبػػػػكؿ  نر ػػػػر اللرنػػػػ   بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1517 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

 .نونكن   حكؿ عدـ ترع   عبوس ك نداف  مث لو للتعب الفلسط ن ال
83 
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36.  
 تػػػت ؿ لرنػػػ  برلمون ػػػ   بتػػػأف (5/1/ غ.ع1518 رقػػػـ  المرلػػػس ال تػػػر ع قػػػرار 

 .ل نص  الحنوئؽ حكؿ الص د    حكض م نوء غزة
85 

إقػػػػرار متػػػػركع قػػػػونكف  بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1519 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار   .37
 .ـ بولنراءة األكلى7102( لسن    ربوء رقـ   نظ ـ اس يالؾ التي

87 

38.  
: إقرار متركع قونكف رقـ  بتأف (5/1/ غ.ع1520 رقـ  المرلس ال تر ع قرار 

( 4ـ معػػدؿ لنػػونكف الب نػػوت  ػػ  المػػكاد المدن ػػ  كال رور ػػ  رقػػـ  7102( لسػػن     
 .ـ بولنراءة األكلى7110لسن  

88 

39.  
قبػكؿ  نر ػر لرنػ   نصػ   بتػأف (5/1/ غ.ع1521 رقـ  المرلس ال تر ع قرار 

 .الحنوئؽ البرلمون   حكؿ الص د    حكض م نوء غزة
89 

40.  
إقػػػػرار متػػػػركع قػػػػونكف  بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1522 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 
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92 

41.  
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42.  
قبػػػػكؿ  نر ػػػػر اللرنػػػػ   بتػػػػأف (5/1/ غ.ع1524 رقػػػػـ  المرلػػػػس ال تػػػػر ع قػػػػرار 

الس وسػػػػػ   حػػػػػكؿ متػػػػػركع النػػػػػرار األمر تػػػػػ  ب دانػػػػػ  حمػػػػػوس كالريػػػػػود اةسػػػػػالم  
 كالمنوكم  الفلسط ن   لدل األمـ الم حدة.

94 
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50.  
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 108 .بدا    ون كنس 223/2012   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .54
 109 .129/2012   النض   رقـ  صودر عف محتم  بدا   غزة قرار إميوؿ  .55
 110 .بدا   د ر البلح 138/2012   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .56
 111 .بدا   د ر البلح 266/2012النض   الرزائ   رقـ     قرار إميوؿ  .57
 112 .903/2015   النض   رقـ  صودر عف محتم  بدا   غزة قرار إميوؿ  .58
 113 .بدا    ون كنس 195/2017   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .59
 114 .بدا    ون كنس 318/2012   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .60
 115 .بدا    ون كنس 79/2016رقـ     النض   الرزائ   قرار إميوؿ  .61
 116 .بدا    ون كنس 365/2011   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .62
 117 .بدا    ون كنس 10/2010   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .63
 118 .بدا    ون كنس 500/2011   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .64
 119 .بدا    ون كنس 601/2016النض   الرزائ   رقـ     قرار إميوؿ  .65
 120 .بدا    ون كنس 499/2011   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .66
 121 .بدا    ون كنس 145/2009   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .67
 122 .بدا   د ر البلح 60/2013   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .68
 123 .بدا   د ر البلح 26/2012  النض   الرزائ   رقـ   قرار إميوؿ  .69

70.  
 ػ  النضػ   الرزائ ػ  رقػـ  / أسػوم  حسػف سػل موف النطتػوفإلى المػ يـ قرار إميوؿ

 .بدا   د ر البلح 2018/ 82
124 

71.  
 ػ  النضػ   الرزائ ػ  رقػـ  محمكد حسف سل موف النطتػوف /إلى الم يـ قرار إميوؿ

 .بدا   د ر البلح 82/2018
125 
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72.  
 ػ  النضػ   الرزائ ػ  رقػػـ  عػالء حسػف سػل موف النطتػػوف /إلػى المػػ يـ قػرار إميػوؿ

 .بدا   د ر البلح 82/2018
126 

 127 .بدا   د ر البلح 143/2012   النض   الرزائ   رقـ  قرار إميوؿ  .73
 128 .1521/2014   النض   رقـ  صودر عف محتم  بدا   غزة قرار إميوؿ  .74
 129 .1162/2016   النض   رقـ  تم  بدا   غزةصودر عف مح قرار إميوؿ  .75
 130 .632/2018   النض   رقـ  صودر عف محتم  بدا   غزة قرار إميوؿ  .76

قرار إميوؿ إلى الم يم / إسراء  ضؿ محمد تالب صودر عف محتم  بدا   غزة   .77
 .936/2017   النض   رقـ 

131 

78.  
صػػودر عػػف محتمػػ  بدا ػػ  قػػرار إميػػوؿ إلػػى المػػ يـ/ أحمػػد زى ػػر عبػػد المػػنعـ نرػػـ 

 .936/2017غزة    النض   رقـ 
132 

79.  
 ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ الػػػػبلح  بدا ػػػػ  د ػػػػر صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

579/2015 . 
133 

80.  
 ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ الػػػػبلح  بدا ػػػػ  د ػػػػر صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

02/7112. 
134 

81.  
  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ  ػػػػالػػػػبلح  بدا ػػػػ  د ػػػػر صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

21/7102. 
135 

82.  
 ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ الػػػػبلح  بدا ػػػػ  د ػػػػر صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

740/7102. 
136 

83.  
رقػػػػـ   ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  ػػػػون كنس بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

012/7101. 
137 

  ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ  ن ػػػػكنس بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ  .84
68/2016 . 

138 

85.  
 ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ   ػػػػون كنسبدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

522/2018  . 
139 

86.  
 ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ  ػػػػون كنس  بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

95/2012 . 
140 

87.  
رقػػػػـ   ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  ػػػػون كنس بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

603/2016  . 
141 



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 7 - 

88.  
رقػػػػـ   ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ   ػػػػون كنسبدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

722/7107. 
142 

 ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ  ػػػػون كنس بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ  .89
546/2012 . 

143 

90.  
رقػػػػـ   ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  ػػػػون كنس بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

249/2003 . 
144 

91.  
 ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ  ػػػػون كنس بدا ػػػػ   حتمػػػػ صػػػػودر عػػػػف م قػػػػرار إميػػػػوؿ

22/7110. 
145 

92.  
رقػػػػـ   ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  ػػػػون كنس بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

70/2018  . 
146 

93.  
رقػػػػـ   ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  ػػػػون كنس  بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

242/7107. 
147 

94.  
النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ   ػػػػ  ػػػػون كنس بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

222/7102. 
148 

95.  
د ػػػػر الػػػػبلح  ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ  صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  بدا ػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ

8/2019. 
149 

 ػػػػ  النضػػػػ   الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ  ػػػػون كنس بدا ػػػػ   صػػػػودر عػػػػف محتمػػػػ  قػػػػرار إميػػػػوؿ  .96
00/7100. 

150 
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 م2117( لسنة 6قانون رقم )
 م2112( لسنة 7رقم )المعدل لقانون الشركات التجارية 

 

 رئ س السلط  الكطن   الفلسط ن  
 ك عد ال و، 7110بعد االطالع على النونكف األسوس  لسن  

 ـ،7107( لسن  2كعلى قونكف الترتوت ال رور   رقـ  
 ( منو،71كعلى النظوـ الدا ل  للمرلس ال تر ع ، كالس مو المودة  

 ـ،02/12/7102و المنعندة ب ور خ كبنوءن على مو أقره المرلس ال تر ع     رلس 
 2003( مف النونكف األسوسػ  لسػن  41كبعد أف أصبح النونكف مصدران بنكة المودة  

 ك عد ال و،
 ثـ بوسـ التعب العرب  الفلسط ن ، ا بوسـ 
 النونكف ال ول :صدر 

 (0المودة  
ر ( متػػػر 00ـ المػػػودة  7107( لسػػػن  2ضػػػوؼ إلػػػى قػػػونكف التػػػرتوت ال رور ػػػ  رقػػػـ   ي 

 على النحك ال ول :
 ركز  سػر ؿ تػرتوت ال  يػدؼ إلػى  حن ػؽ الػربح ذات مسػؤكل   محػدكدة  ػ  سػرؿ 

، ك يحػػػػػٌدد أحتوميػػػػػو ، ػػػػػوص  يسػػػػػمى  سػػػػػرؿ التػػػػػرتوت ال ػػػػػ  ال  يػػػػػدؼ إلػػػػػى الػػػػػربح(
كأسػػلكب  ،كالرقوبػػ  عل يػػو ،كاألعمػػوؿ ال ػػ   حػػؽ ليػػو ممورسػػ يو ،كغو و يػػو ،كتػػركطيو

 ،كأسػػػػػػلكب إنفوقيػػػػػػو ،كمصػػػػػػودر  مك ليػػػػػػو ،حصػػػػػػكليو علػػػػػػى المسػػػػػػوعدات كال برعػػػػػػوت
كالب ونػػػػوت ال ػػػػ   رػػػػب أف  نػػػػـك  ،كأ لكلػػػػ  أمكاليػػػػو عنػػػػد ال صػػػػف   كالك ػػػػوة ،ك صػػػػف  يو

 بمكرب نظوـ  وص  صدر ليذه النو  . ،كسوئر األمكر الم علن  ،ب ند ميو للمراقب

 (7المودة  
 النونكف. لنى تؿ حتـ   عورض مع أحتوـ ىذا 
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 (0المودة  
 نف ذ أحتػوـ ىػذا النػونكف، ك عمػؿ  –  مو   صو  تؿه  –   آالم  ص  ت على الريوت

 بو مف  ور خ صدكره، ك نتر    الرر دة الرسم  . 

 ـ12/12/7102: ب ور خبمد ن  غزة صدر 
 ق/0402/04المكا ؽ:                

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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 م2018( لسنة 1قــانون رقم )
 تحصين القدس العاصمة األبدية لفمسطينشأن ب

 رئ س السلط  الكطن   الفلسط ن  
( 3ال سػػ مو المػػودة   ،ك عد ال ػػو 2003بعػػد االطػػالع علػػى النػػونكف األسوسػػ  لسػػن  

 منو،
 ،ـ2002( لسن  4كعلى قونكف العوصم  رقـ  

 ـ،2008( لسن  2كعلى قونكف  حر ـ ك رر ـ ال نوزؿ عف الندس رقـ  
 قطوع غزة،    ـ ك عد ال و السورم1936لسن   (74 كف العنكبوت رقـ كعلى قون

 ك عد ال و السورم    الضف  النرب  ، 1960( لسن  16كعلى قونكف العنكبوت رقـ  
 ( منو،71كعلى النظوـ الدا ل  للمرلس ال تر ع ، كالس مو المودة  

 ـ21/02/2018: كبنػػوء علػػى مػػو أقػػره المرلػػس ال تػػر ع  برلسػػ و المنعنػػدة ب ػػػور خ
( مػػػػف النػػػػونكف األسوسػػػػ  لسػػػػن  41كبعػػػػد أف أصػػػػبح النػػػػونكف مصػػػػدران بنػػػػكة المػػػػودة  

 ك عد ال و، ـ2003
 ثـ بوسـ التعب العرب  الفلسط ن ، ا بوسـ 
 النونكف ال ول : صدر

 (1مودة  
النػػػػدس أرض  لسػػػػط ن   عرب ػػػػ  إسػػػػالم   بحػػػػدكدىو المعرك ػػػػ  أكا ػػػػر عيػػػػد ال ال ػػػػ  

 م  األبد   لفلسط ف كى  رزء ال   رزأ مف  لسط ف ال ور    .العثمون   كى  العوص

 (2مودة  
تػػؿ  تػػر ع أك قػػرار أك ا فػػوؽ أك  صػػرؼ  نػػ نص مػػف  ،مطلنػػون   نػػع بػػوطالن بطالنػػون  .1

الحػػػؽ كالكرػػػكد الفلسػػػط ن   ػػػ  النػػػدس أك أم رػػػزء منيػػػو أك   ػػػولؼ أحتػػػوـ ىػػػذا 
 النونكف، أك أم  تر ع ذم عالق .
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قع  للندس ال كلف   أثر بأ   قرارات أك  صر وت  صػدر المرتز النونكن  أك الكا .2
 عف أم ري   لسط ن   أك غ ر  لسط ن  .

 ع بر ال فر ط بولندس أك ال نوزؿ عف أم رػزء منيػو علػى أم نحػك رر مػ    ونػ   .3
 عظمى ال  سنط بول نودـ ك عوقب عل يو بأقصى العنكبوت المنررة ليذه الرر م .

 (3مودة  
 ع أحتوـ ىذا النونكف. لنى تؿ مو   عورض م

 (4مودة  
 ال بأغلب   ثلث  أعضوء المرلس ال تر ع .إال  عدؿ كال  لنى ىذا النونكف 

 (5مودة  
 نف ذ أحتػوـ ىػذا النػونكف، ك عمػؿ  –  مو   صو  تؿه  –   آعلى الريوت الم  ص  ت

 بو مف  ور خ صدكره، ك نتر    الرر دة الرسم  . 
 

 ـ14/14/7102: ب ور خبمد ن  غزة صدر 
 ىػ/0402/02المكا ؽ:                 

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 12 - 

 م2018( لسنة 2قانون رقم )
 م2000( لسنة 7معدل لقانون العمل رقم )

 رئ س السلط  الكطن   الفلسط ن  
 ك عد ال و، 2003بعد االطالع على أحتوـ النونكف األسوس  المعدؿ لسن  

 ـ،2012( لسن  4لمدن  رقـ  كعلى النونكف ا
 ـ،2000( لسن  7كعلى قونكف العمؿ رقـ  

 ( منو،71كعلى النظوـ الدا ل  للمرلس ال تر ع ، كالس مو المودة  
 ـ،29/08/2018 :كبنوءن على مو أقره المرلس ال تر ع     رلس و المنعندة ب ور خ

ألسوسػػػػ  لسػػػػن  ( مػػػػف النػػػػونكف ا41كبعػػػػد أف أصػػػػبح النػػػػونكف مصػػػػدران بنػػػػكة المػػػػودة  
 ك عد ال و، ـ2003

ـٌ بوسـ التعب العرب  الفلسط ن ،  بوسـ ا  ث
 صدر النونكف ال ول :

 (1مودة  
ـ، كذلػػؾ علػػى النحػػك 2000( لسػػن  7( متػػرر لنػػونكف العمػػؿ رقػػـ  6 ضػػوؼ المػػودة  

   :اآل
بمػو  ،ال  يسمع دعكل المطولب  بأم مف الحنكؽ الم ر ب  بمن ضى أحتػوـ ىػذا النػونكف

بعػد مضػ   ،ذلؾ أركر سوعوت العمؿ اةضو    ميمػو تػوف مصػدرىو أك منتػؤىو   
 ثالث سنكات مف نتكء سبب المطولب  ب لؾ الحنكؽ كاألركر.

 (2مودة  
علػػػى تػػػؿ الحنػػػكؽ ال ػػػ  ات مػػػؿ  نودميػػػو ك نػػػو لل تػػػر ع  ، سػػػرم أحتػػػوـ ىػػػذا النػػػونكف

 مو لـ  تف قد صدر بيو حتـ بوت. ،السوبؽ

 (3مودة  
   عورض مع أحتوـ ىذا النونكف. لنى تؿ حتـ 
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 (4مودة  
 نف ذ أحتػوـ ىػذا النػونكف، ك عمػؿ  –  مو   صو  تؿه  –   آعلى الريوت الم  ص  ت

 مف  ور خ صدكره، ك نتر    الرر دة الرسم  .  اع بوران بو 

 ـ04/01/7102: ب ور خ بمد ن  غزة صدر
 ىػ/0441/12المكا ؽ:                 

 ة الفمسطينيةرئيس السمطة الوطني
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 م 2019( لسنة 1قانون رقم )
 المصالحة المجتمعيةبشأن 

 رئ س السلط  الكطن   الفلسط ن  
 ك عد ال و، ـ2003بعد االطالع على أحتوـ النونكف األسوس  المعدؿ لسن  

 ك عد ال و،  ـ2001( لسن  3كعلى قونكف اةرراءات الرزائ   رقـ  
 ك عد ال و، ـ1936( لسن  74بوت رقـ  كعلى قونكف العنك 

 ( منو،71كعلى النظوـ الدا ل  للمرلس ال تر ع  كال س مو المودة  
    كبعػػد االطػػالع علػػى ا فوق ػػ  الك ػػوؽ الػػكطن  الفلسػػط ن  المبرمػػ   ػػ  النػػوىرة ب ػػور خ

 ـ،2011مو ك  4
 ـ28/11/2018 :كبنوءن على مو أقره المرلس ال تر ع     رلس و المنعندة ب ور خ

( مػػػػف النػػػػونكف األسوسػػػػ  لسػػػػن  41كبعػػػػد أف أصػػػػبح النػػػػونكف مصػػػػدران بنػػػػكة المػػػػودة  
 ك عد ال و، ـ2003
 ثـ بوسـ التعب العرب  الفلسط ن ، ا بوسـ 
 النونكف ال ول :صدر 

 (1مودة  
 تكف للتلموت كالعبورات ال ول   المعون  الم صص  ليو أدنوه مو لـ  دؿ النر ن  علػى 

  الؼ ذلؾ:
 لرن  المصولح  المر مع  . نة:المج

الم ضػػرر مػػف األحػػداث المؤسػػف  أك كت لػػو ال ػػوص أك كرث ػػو أك كتػػ ليـ  المتصــال :
 ال وص.

 ا فوؽ ب ف الم صولح كلرن  المصولح  المر مع  .  سند المصالحة:
ىػػ  المنوزعػػوت النو رػػ  عػػف االق  ػػوؿ الػػدا ل  كاالننسػػوـ للف ػػرة  األحــداث المؤســفة:

 .1/5/2011كلنو    1/1/2005 ور خ  الكاقع  مو ب ف
 صندكؽ المصولح  المر مع  . الصندوق:
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 (2المودة  
، عػف االق  ػوؿ الػدا ل  كاالننسػوـ علػى المنوزعػوت النو رػ  ، سرم أحتوـ ىذا النػونكف

كلنو ػ   1/1/2005كال   كقعت    المحو ظوت الرنكب    الؿ الف رة مو ب ف  ور خ 
1/5/2011. 

 (3مودة  
 (.لجنة المصالحة المجتمعيةكرب ىذا النونكف لرن  مس نل   سمى   نتأ بم .1
   م ع اللرن  بولت ص   االع بور   كالذم  المول   المس نل  لممورس  ميوميو. .2
 يٌتػػتؿ اللرنػػ  ك نػػون لمػػو كرد  ػػ  ا فوق ػػ  الك ػػوؽ الػػكطن  الفلسػػط ن  المبرمػػ   ػػ   .3

ف الفصػػوئؿ الفلسػػط ن   ـ بػػول كا ؽ مػػف ميمثلػػ ف عػػ2011مػػو ك  4النػػوىرة ب ػػور خ 
 كت ص وت كطن   مس نل  ال  نؿ عددىـ عف  سع  أعضوء.

   ور اللرن     أكؿ ار موع ليو رئ سون كنوئبون للرئ س، ك يحدِّد الالئح  ال نظ م    .4
 إرراءات عمليو.

 يتٌتؿ بنرار مف اللرن  لروف  رع   م  صص  كأ رل  مث ل      تؿ محو ظ ،  .5
رراءات عمليو.  يحًدد النرار ميوميو   كا 

 (4مودة  
  نـك اللرن  بولميوـ كاال  صوصوت ال ول  :

اةتراؼ على إرراءات الصلح ك نظ ميو ب ف أ راد المر مع الفلسػط ن  ن  رػ   .1
 األحداث المؤسف .

 عػػػك ض الم صػػػػولح كربػػػػر الضػػػرر للضػػػػحو و ن  رػػػػ  األحػػػداث المؤسػػػػف  ك نػػػػون  .2
 ألحتوـ ىذا النونكف.

 المصولح  كالم ولصوت المول   مع الم صولح.إعداد النموذج كسندات  .3
إرػػػػراء ال ر  بػػػػوت النونكن ػػػػ  كاةررائ ػػػػ  لا ػػػػراج عػػػػف النػػػػزالء الم صػػػػولح ف مػػػػف  .4

 مراتز اةصالح كال أى ؿ بسبب األحداث المؤسف .
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إعداد ك نف ذ البرامج كال طط ال كعك   اليود ػ  إلػى إرسػوء منكمػوت المصػولح   .5
توع  ق ـ كثنو   ا لمكاطن  الم سوك   كالعدال  االر موع   كاح راـ كالمصورح  كا 

 حنكؽ اةنسوف.
 (5مودة  

 إتراؼ اللرن . على  سند المصولح (  حت  كرب على الم صولح ال كق ع  .1
  ل ـز اللرن  أف  د ع للم صولح مو  ل : .2

 الد وت    األنفس كمندارىو  مسكف ألؼ دكالر أمر ت . - أ
بنػػػػوءن  ،رنػػػػ  الفرع ػػػػ  الم  صصػػػػ إرش الرراحػػػػوت  اةصػػػػوبوت( ك نػػػػدره الل  - ب

 على  نور ر طب   ميكثن  صودرة عف لرن  طب   م  صص .
ال عػػػك ض عػػػف المم لتػػػوت العومػػػ  كال وصػػػ  ك نػػػون لل نػػػد رات الصػػػودرة عػػػف  - ج

 اللرن  الفرع   الم  صص .
 (6مودة  

اننضوء الػدعكل الرزائ ػ  كلػك تونػت  ،  ر ب على ال كق ع على سند المصولح  .1
االدعوء المبوتر ك سنط أ ػ  عنكبػوت أصػل   أك  بع ػ ، ك ػأمر مر كع  بطر ؽ 

الن وب  العوم  بكقؼ  نف ذ العنكب  إذا كقع الصػلح أثنػوء  نف ػذىو، ك ػزكؿ رم ػع 
 اآلثور الرزائ   الم ر ب  عل يو.

 ي لػػػى سػػػب ؿ المكقػػػك  ف كالمحتػػػكم ف ممػػػف  تػػػمليـ أحتػػػوـ ىػػػذا النػػػونكف بػػػأمر  .2
الم  ص ، أمو    النضو و ال   مو زالػت ق ػد   صدره النوئب العوـ إلى الريوت

  صدر المحتمػ  أك  لػؾ الريػ   ،النظر سكاء أموـ المحوتـ أك أم ري  أ رل
 حسب من ضى الحوؿ النرارات الالزم  بتأنيو  طب نون ألحتوـ ىذا النونكف.

 (7مودة  
م  ع بػػر سػػند المصػػولح  بو ػػون كنيوئ ػػون كال ررػػكع   ػػو، كال  رػػكز النتػػكؿ عنػػو بػػأ .1

 حوؿ مف األحكاؿ كميمو تونت األسبوب كا  لفت الدكاع  كميمو طوؿ الزموف.
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قػػػع علػػػى سػػػند المصػػػولح  ب ػػػرؾ أ ػػػ  مطولبػػػوت قضػػػوئ   أك  .2  ل ػػػـز الطػػػرؼ الميكِّ
عر  ػ  أك تػػرع   أك قونكن ػػ  م ر بػػ  لػػو بسػػبب األحػػداث المؤسػػف  كذلػػؾ بمرػػرد 

 اس الـ مبلغ ال عك ض كال كق ع على السند.
 (8مودة  

"صػػػػػندكؽ المصػػػػػولح  أ بمن ضػػػػػى أحتػػػػػوـ ىػػػػػذا النػػػػػونكف صػػػػػندكؽ  يسػػػػػمى  نتػػػػػ .1
 المر مع  ".

  بع الصندكؽ للرن ؛ بح ث  نكـ برم ػع ال صػر وت النونكن ػ  الالزمػ  ل حن ػؽ  .2
اىدا ػػو بمػػو  ػػ  ذلػػؾ ابػػراـ العنػػكد كقبػػكؿ ال برعػػوت كاليبػػوت كالكصػػو و كالكقػػؼ 

 كالن وـ بوةرراءات النضوئ  .
 للصندكؽ مف ب ف أعضوءىو. يسم  اللرن  أم نون  .3
 يعٌ ف مد ران  نف ذ و للصندكؽ مف ذكم اال  صوص كال برة ك تكف مسؤكالن أموـ  .4

 أم ف الصندكؽ.
  ضع اللرن  نظوـ دا ل   يدؼ ل نظ ـ عمؿ الصندكؽ ك ر  ب إرراءا و.  .5
 تكف المرتز الرئ سػ  للصػندكؽ  ػ  النػدس كللرنػ  إنتػوء  ػركع ك ػ ح متو ػب  .6

    أم منطن .
دؼ الصندكؽ ل ك  ر أمكاؿ ال عك ضوت للم صولح ف مف األحداث المؤسػف   ي .7

 مف  الؿ السع  للحصكؿ على المسوعدة كالدعـ المحل  كاةقل م  كالدكل .
 نػػػكـ اللرنػػػ  بفػػػ ح رقػػػـ حسػػػوب بنتػػػ  للصػػػندكؽ  يػػػكدع بػػػو أمػػػكاؿ ال عك ضػػػوت  .8

 للم صولح ف.
 صندكؽ كمصرك و و. نـك اللرن  بنتر  نر ر مول  سنكم  فصح عف مكارد ال .9
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 (9مودة  
مػػع عػػدـ اة ػػالؿ بأ ػػ  عنكبػػ  أتػػد  ػػنص عل يػػو قػػونكف آ ػػر؛  عوقػػب بولسػػرف مػػػف 
 مسػػ  عتػػر سػػن  إلػػػى السػػرف المؤبػػد كغرامػػػ  مػػف عتػػر ف ألػػػؼ د نػػور أردنػػ  إلػػػى 
أربع ف ألؼ د نػور أردنػ  أك مػو  عودليػو بولعملػ  الم داكلػ  قونكنػون، تػؿ مػف   ػولؼ أك 

 و    سند المصولح . ننض مو كٌقع عل 
 (10مودة  

 نكـ اللرن  ب نروز الميوـ المنوط  بيو  الؿ مدة ال   روكز ثالث سنكات مػف  ػور خ 
 صدكر ىذا النونكف، ك ركز بطلب منيو  مد د الف رة مف قبؿ المرلس ال تر ع .

 (11مودة  
 لنونكف. تكف للرن  ا  وذ اةرراءات كالضكابط ككضع اللكائح المنفذة ألحتوـ ىذا ا

 (12مودة  
 ع بر سندات المصولح  كالم ولصوت المول   مع الم صولح ف المكقع  قبؿ نفػوذ ىػذا 

 متمكل  بيذا النونكف. ،النونكف
 (13مودة  

  يكقؼ العمؿ بوألحتوـ ال     عورض مع أحتوـ ىذا النونكف  الؿ   رة نفوذه.

 (14مودة  
، ك عمػؿ  نف ذ أحتػوـ ىػذا النػونكف –  مو   صو  تؿه  –   آعلى الريوت الم  ص  ت

 مف  ور خ صدكره، ك نتر    الرر دة الرسم  .  بو اع بوران 

 ـ07/10/7102: ب ور خبمد ن  غزة صدر 
 ىػ/0441/12المكا ؽ:                 

 رئيس السمطة الوطنية الفمسطينية
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثون  عتر االر موع –كلى الرلس  األ
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ05/07/2017 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1487قرار رقـ  

االر مػػوع الثػػون  عتػػر المنعنػػدة -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.05/07/2017   مد ن   راـ ا  كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ 

 ر:أخذًا بعين االعتبا
 نر ػػػر اللرن ػػػ ف النونكن ػػػ  كالس وسػػػ   حػػػكؿ االل زامػػػوت النونكن ػػػ  لالحػػػ الؿ  رػػػوه  -

 قطوع غزة.
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
قبػػكؿ  نر ػػر اللرن ػػ ف النونكن ػػ  كالس وسػػ   حػػكؿ االل زامػػوت النونكن ػػ  لالحػػ الؿ  أواًل:

 بوةرموع مع ال عد الت.  روه قطوع غزة
إقػػرار  كصػػ وت  نر ػػر اللرن ػػ ف النونكن ػػ  كالس وسػػ   حػػكؿ االل زامػػوت النونكن ػػ   ثانيــًا:

 قطوع غزة ل تكف تول ول :لالح الؿ  روه 
الوسائل غيـر القاـائية لمحاسـبة االحـتنل عـن ابخـنل بواجباتـق تجـا  قطـاع  -أ

 غزة:
 طوب اةعالم  على أف قطوع غػزة ال ال أت د    رم ع المحو ؿ كالس مو    ال .1

 زاؿ إقل مون  رزح  حػت االحػ الؿ، كأف الت ػوف الصػي كن  ملزمػ  بمكرػب النػونكف 
 الدكل  بولمسؤكل   التومل   روه قطوع غزة. 
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أف ان يوج االح الؿ لكسوئؿ  ب ث      ط و الم درر  بمحوكل و النوء المسػئكل    .2
ط  الفلسػػػط ن   ال  عف ػػو مػػف المسػػػئكل   علػػى غ ػػره مػػف الػػػدكؿ االقل م ػػ  أك السػػل

 التومل  الملنوة على عو نو تسلط  اح الؿ للنطوع.
مطولب  المر مع الدكل  كاألطراؼ السػوم   الم عوقػدة علػى ا فوق ػوت رن ػؼ بػأف   .3

 نػـك بكاربو يػػو بولضػنط علػػى سػػلطوت االحػ الؿ مػػف أرػػؿ إربورىػو علػػى االل ػػزاـ 
 وصػ  ا فوق ػ  رن ػؼ الرابعػ  لحمو ػ  المػدن  ف بأحتوـ النونكف الػدكل  اةنسػون  ك 

زمػػػف الحػػػرب، بمػػػو  أ ػػػذ بولحسػػػبوف  عك ضػػػيـ عػػػف تو ػػػ  األضػػػرار كالمصػػػوئب 
 الرس م  ال   لحنت بيـ رراء االح الؿ كممورسو و كررائمو.

مطولبػػ  األمػػـ الم حػػدة بػػأف   حمػػؿ مسػػئكل و يو كأف  فػػ  بول زامو يػػو  رػػوه سػػتوف  .4
 ، كأف  عمػػػؿ علػػػى  ػػػك  ر الحمو ػػػ  الدكل ػػػ  الالزمػػػ  األراضػػػ  الفلسػػػط ن   المح لػػػ

 للتعب الفلسط ن .
مطولبػػػ  تو ػػػ  الحنػػػكق  ف كننوبػػػوت المحػػػوم  ف  ػػػ  العػػػولـ كالمؤسسػػػوت الحنكق ػػػ   .5

الدكل ػػػػ  بسػػػػرع  ال حػػػػرؾ كالعمػػػػؿ علػػػػى مالحنػػػػ  االحػػػػ الؿ اةسػػػػرائ ل  ك حر ػػػػؾ 
ةقلػػ ـ المح ػػؿ الػػدعوكل النضػػوئ   ضػػده كمحوسػػب و علػػى إ اللػػو بول زامو ػػو  رػػوه ا
 كمو اق ر و كمو زاؿ  ن ر و مف ررائـ ضد اةنسون      قطوع غزة.

زالػػػ   .6 مطولبػػ  المر مػػػع الػػدكل  بولضػػػنط علػػػى إسػػرائ ؿ مػػػف أرػػػؿ  ػػؾ الحصػػػور كا 
 العدكاف عف قطوع غزة.

دعػػكة منظمػػوت كنتػػطوء حنػػكؽ اةنسػػوف إلػػى ز ػػورة قطػػوع غػػزة كاالطػػالع علػػػى  .7
 ح الؿ مف مسؤكل و و  روه قطوع غزة.األكضوع المأسوك   رراء  نصؿ اال

 فع ػػؿ إرػػػراءات رصػػػد ان يوتػػػوت المح ػػػؿ ك كث نيػػو  ػػػ  ملفػػػوت رسػػػم  ،   ضػػػمف  .8
سنودىو للمسػئكل ف عنيػو  مي ػدا ل نػد ميو إلػى  األدل  المود   ال    ثبت ار توبيو كا 
المررع ػػػوت النونكن ػػػػ  كالنضػػػوئ   الم  صصػػػػ  لمعوقبػػػػ  المح ػػػؿ علػػػػى ان يوتو ػػػػو 

 ربو و كاق را و ررائـ ضد اةنسون  .كا  اللو بكا
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دعػكة الرمع ػ  العومػ   إلى الي ئوت كالمنظموت الدكل   الم  لف  كبول حد د اللركء .9
اةرػػػراءات  لألمػػػـ الم حػػػدة لالنعنػػػود بػػػدكرة  وصػػػ  أك اسػػػ ثنوئ   لمنوقتػػػ  ىػػػذه

اةسػػػرائ ل   األ  ػػػػرة كاس صػػػػدار قػػػػرار منيػػػو ةدان يػػػػو ك نػػػػد ر حرػػػػـ ال عك ضػػػػوت 
عػػػػف مرمػػػػكع ال سػػػػوئر البتػػػػر   كالمود ػػػػ  ال ػػػػ   لفيػػػػو االحػػػػ الؿ رػػػػراء  المود ػػػػ 

 محوكالت ال حلؿ مف مسؤكل و و  روه قطوع غزة ت قل ـ مح ؿ.
ال كرػػػو إلػػػى المنظمػػػوت الدكل ػػػ  المي  صصػػػ ، تمنظمػػػ  الصػػػح  العولم ػػػ  لحثيػػػو  .10

كمطولب ػو بػول عك ض كربػػر  علػى اس صػدار قػرارات ب دانػ  االحػ الؿ الصػي كن 
راء إ نػػػوؼ ال حػػػك الت الطب ػػػ  لمرضػػػى قطػػػوع غػػػزة ك نلػػػ ص تم ػػػوت الضػػػرر رػػػ

ػػػكردة للنطػػػوع ممػػػو  ر ػػػب عػػػف ذلػػػؾ  األدك ػػػ  كالمسػػػ يلتوت الطب ػػػ  األسوسػػػ   المي
أضػػراران رسػػ م  كصػػلت إلػػى حػػد الك ػػوة ك فتػػ  األمػػراض ال ط ػػرة كال تػػكىوت، 

بػور كتذلؾ ر ع األمر لمنظم  الفػوك رػراء  رر ػؼ األراضػ  الزراع ػ  ك ػدم ر اآل
 كغ رىو مف المنظموت الدكل   ذات اال  صوص.

ال نسػػػ ؽ مػػػع المؤسسػػػوت الم  صػػػ   ػػػ  مرػػػوؿ حنػػػكؽ اةنسػػػوف دا ػػػؿ االراضػػػ   .11
ـ  كحثيػػو علػػى  حر ػػؾ الػػدعوكل أمػػوـ المحػػوتـ المحل ػػ  1948المح لػػ  منػػذ عػػوـ 

 كالدكل   اس نودان لم ولف  قكاعد النونكف الدكل  االنسون .   
بعػػ  مػػف المرلػػس ال تػػر ع  كاللرنػػ  اةدار ػػ  الحتكم ػػ   تػػت ؿ لرنػػ   نسػػ ؽ كم و .12

  حنؽ مػف  كصػ وت كالعمػؿ   تكف    حول  انعنود دائـ بيدؼ م وبع  كرصد مو
ةلػػزاـ االحػػ الؿ بولك ػػوء بكاربو ػػو  علػػى ال نسػػ ؽ بػػ ف األطػػراؼ المعن ػػ  بػػول حرؾ

   روه قطوع غزة.
وء االحػ الؿ بمػو  ػ  ذلػؾ اللركء الى تؿ الكسوئؿ الم وح  كالمتػركع  دكل ػو ةنيػ .13

المنوكمػػػػ  بتػػػػؿ اتػػػػتوليو بوع بػػػػور أف رر مػػػػ  احػػػػ الؿ  لسػػػػط ف ىػػػػ  أصػػػػؿ تػػػػؿ 
 الررائـ.
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الوســائل القاــائية المقترحــة لمحاســبة االحــتنل عــن ابخــنل بواجباتــق تجــا   -ب
 قطاع غزة:

 تػػت ؿ لرنػػ  د ػػوع مػػف النػػونكن  ف المحل ػػ ف كالػػدكل  ف لر ػػع النضػػو و أمػػوـ محػػوتـ  .1
ات اال  صوص العػولم ،    صػـ   يػو دكلػ  االحػ الؿ بسػبب ارراءا يػو الدكؿ ذ

 ال      ذىو لل حلؿ مف كاربو يو  روه المدن  ف    قطوع غزة.
ال كرو إلى محتمػ  العػدؿ الدكل ػ   ػ  الىػوم للمطولبػ  بػول عك ض عػف األضػرار  .2

دا ال ػػ  سػػبب يو الممورسػػوت األ  ػػرة لالحػػ الؿ ضػػد أبنػػوء قطػػوع غػػزة، كذلػػؾ اسػػ نو
( مػف البرك كتػكؿ اةضػو   األكؿ ال فوق ػوت رن ػؼ 91لمو نصػت عل ػو المػودة  

الذم روء   و   ل ـز طرؼ النػزاع الذم  ن يؾ أحتوـ اال فوق ػوت أك  1977لعوـ 
ىػػػذا البرك كتػػػكؿ، د ػػػع  عك ضػػػوت ك حمػػػؿ المسػػػؤكل   عػػػف تو ػػػ  األعمػػػوؿ ال ػػػ  

سلح ، كتذلؾ  حم ؿ األ راد  ن ر يو األت وص الذ ف  تتلكف رزءان مف قكا و الم
 المسؤكل ف عف حدكث ىذه االن يوتوت المسؤكل   الرنوئ  (. 

ك تػػػػمؿ ال عػػػػك ض األضػػػػرار المود ػػػػ  كالمعنك ػػػػ  ح ػػػػث ىػػػػذه األ  ػػػػرة  نػػػػ ج عػػػػف 
المعوملػػػػػ  الالإنسػػػػػون   كاآلالـ التػػػػػد دة كاألضػػػػػرار ال ط ػػػػػرة الم علنػػػػػ  بوألضػػػػػرار 

ألربػػػع ضػػػمف الم ولفػػػوت الرسػػػ م ، المعنك ػػػ  كال ػػػ  اع بر يػػػو ا فوق ػػػوت رن ػػػؼ ا
 كال    صنفيو البرك كتكؿ األكؿ ضمف ررائـ الحرب.

ال كرػػو إلػػى المحػػوتـ الكطن ػػ  صػػوحب  اال  صػػوص النضػػوئ  الػػدكل   العػػولم (  .3
ال ػػ  بمحوتمػػ  تػػؿ مػػف ار تػػب رر مػػ  مػػف الرػػرائـ الدكل ػػ  ال ػػ   سػػمح قكان نيػػو 

ر مكاطن يػػو، ح ػػث سػػبؽ كقعػػت  ػػورج أراضػػ يو، كتػػوف الفوعػػؿ كالضػػح   مػػف غ ػػ
لمحتمػػ  بر طون ػػ  أف أصػػدرت أمػػران ب لنػػوء النػػبض علػػى الرنػػراؿ  دكركف ألمػػكغ( 
النوئػػػػد السػػػػوبؽ للمنطنػػػػ  الرنكب ػػػػ   ػػػػ  رػػػػ ش االحػػػػ الؿ  بعػػػػد أف ر ػػػػع المرتػػػػز 

ر توبػػػو رػػػرائـ حػػػرب ضػػػد الالفلسػػػط ن  لحنػػػكؽ اةنسػػػوف دعػػػكل قضػػػوئ   ضػػػده 
مكغ(    المرزرة ال   ار تبيػو الرػ ش الفلسط ن  ف    غزة، مس ندة إلى دكر  أل

، كال ػ  ق ػؿ   يػو 2002-7-15اةسرائ ل     ح  "الػدرج" بمد نػ  غػزة ب ػور خ 
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 لسػػط ن ون، مػػف ب ػػنيـ  سػػع  أطفػػوؿ، كصػػدكر قػػرارات مػػف بر طون ػػو ا نػػوؼ  (15 
مػػػف إدارة التػػػؤكف  بحػػػؽ  سػػػ ف  ل فنػػػ  كا يػػػكد بػػػوراؾ، لػػػذلؾ رػػػوءت ال حػػػذ رات

اةسػػػرائ ل  ف    اةسػػػرائ ل   رد ػػػ  بضػػػركرة  رنػػػب المسػػػؤكل فالنونكن ػػػ  بول ورر ػػػ
االع نػػػوؿ  الم يمػػػ ف بنضػػػو و مثػػػورة أمػػػوـ محػػػوتـ ىػػػذه الػػػدكؿ، السػػػفر إل يػػػو  تػػػ  

الرػرائـ    يو، كالنض   المر كع  أموـ النضوء الرنوئ  اةسبون  حول ون ب صػكص
  غػزة عبػر ال   را نت اس تيود الن ػودم الفلسػط ن  صػالح تػحودة رحمػو ا   ػ

، كتذلؾ أمػوـ النضػوء الرنػوئ  2002قبؿ االح الؿ الصي كن  عوـ  اغ  ولو مف
 ال رت  أتبر دل ؿ على ذلؾ.

إلػػػى محػػػوتـ ء النضػػػوئ  اة رػػػوب  مػػػف  ػػػالؿ اللرػػػك  االسػػػ فودة مػػػف اال  صػػػوص .4
 أم الػدكؿ ال ػ « بوال  صوص الت ص  اال رػوب »الدكؿ األرنب   ال    أ ذ 
 يمػػ ف اةسػػرائ ل  ف  حملػػكف رنسػػ و يو، ح ػػث إنػػو مػػف  متػػف أف  تػػكف بعػػض الم

تث ران مف الذ ف  حملكف الرنس   اةسػرائ ل   ىػـ مزدكرػك الرنسػ  ،  المعركؼ أف
إلى ىذا ال  ور، كر ع الدعوكل ب صػكص ىػذه االن يوتػوت  كلذلؾ   متف اللركء

 األرنب ػػػػ  ال ػػػػ   حمػػػػؿ ىػػػػؤالء الم يمػػػػكف اةسػػػػرائ ل كف أمػػػػوـ محػػػػوتـ ىػػػػذه الػػػػدكؿ
 رنس و يو.

إلػػى محػػوتـ الػػدكؿ األرنب ػ  ال ػػ   أ ػػذ بوال  صػػوص الت صػػ  السػػلب   اللرػكء .5
ح ث  نعند اال  صوص الرنوئ  لمحػوتـ ىػذه الػدكؿ، إذا تػوف أحػد ضػحو و ىػذه 

العدكاف كالررائـ اةسرائ ل   تث ركف رػدان كغ ػر  الررائـ  حمؿ رنس  يو؛ كضحو و
حو و مػف رنسػ وت عرب ػ  م  لفػػ  الضػػ محصػكر ف بولفلسػط ن  ف كحػدىـ،  ينػوؾ

علػػى سػػب ؿ المثػػوؿ(..  - األم رت ػػ  -الفرنسػػ   -كأرنب ػػ  م عػػددة  األكتران ػػ  
دكؿ أك   عملػػػكف لصػػػولح -كلػػػك تػػػونكا  لسػػػط ن  ف -كتػػػذلؾ إذا تػػػوف الضػػػحو و 

  مؤسسوت أرنب   الخ.
االسػػ فودة مػػف ا  صػػوص المحتمػػ  الرنوئ ػػ  الدكل ػػ ، كذلػػؾ بولنسػػب  للرػػرائـ ضػػد  .6

نسػػون   ال ػػ   ن ر يػػو االحػػ الؿ بحػػؽ سػػتوف قطػػوع غػػزة، ك متػػف محوتمػػ  قػػودة اة
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االحػػ الؿ الصػػي كن  الس وسػػ  ف كالعسػػتر  ف أموميػػو عػػف الرػػرائـ ال ػػ  ار تبكىػػو 
ك حر ػػػػػؾ الػػػػػدعكل الرنوئ ػػػػػ  ضػػػػػد النػػػػػودة الس وسػػػػػ  ف كالعسػػػػػتر  ف كأ ػػػػػراد قكا يػػػػػو 

/ 5بمكرػب المػودة /المسلح  كتؿ مف ار تػب رر مػ  مػف الرػرائـ ضػد اةنسػون   
/ ا  صػػػػػوص علػػػػػى 25مػػػػف نظوميػػػػػو األسوسػػػػػ  ك تػػػػػكف ليػػػػػو بمن ضػػػػػى المػػػػػودة /

بولنسػػػػػػب  للطػػػػػػرؽ الم وحػػػػػػ  للكصػػػػػػكؿ إلػػػػػػى عنػػػػػػد  األتػػػػػػ وص الطب ع ػػػػػػ ف، أمػػػػػػو
الم يمػ ف بور توبيػو    مثػؿ بمكرػب  ا  صوصيو للنظر    ىذه الررائـ كمالحنػ 

 بػػدك   يػػو أف  «حولػػ  مػػو»طػػرؼ إلػػى المحتمػػ   /  ػػ  إحولػػ  دكلػػ 13المػػودة /
 عل ػػون، تمػػو  متػػف للمػػدع  العػػوـ  رر مػػ  أك أتثػػر مػػف ىػػذه الرػػرائـ قػػد ار تبػػت

( مػػف 15بولمحتمػػ  الرنوئ ػػ  الدكل ػػ  أف  بوتػػر ال حن نػػوت تمػػو كرد  ػػ  المػػودة  
للمػػػدع  العػػػوـ أف  بوتػػػر ال حن نػػػوت مػػػف  -1النظػػػوـ األسوسػػػ   نصػػػت  ػػػ  بنػػػد 

  برػػػػرائـ  ػػػػد ؿ  ػػػػ  ا  صػػػػوص  لنػػػػوء نفسػػػػو علػػػػى أسػػػػوس المعلكمػػػػوت الم علنػػػػ
 المحتم (.

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثولث عتر االر موع –الرلس  األكلى 
 كغزة المنعندة    مد ن   راـ ا 

 ـ19/07/2017 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1488قرار رقـ  

االر مػػوع الثولػػث عتػػر المنعنػػدة -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.19/07/2017   مد ن   راـ ا  كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
علػى إغػالؽ المسػرد  نر ر لرن  النػدس كاألقصػى حػكؿ إقػداـ العػدك الصػي كن   -

 األقصى المبورؾ.
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
قبػػكؿ  نر ػػر لرنػػ  النػػدس كاألقصػػى حػػكؿ إقػػداـ العػػدك الصػػي كن  علػػى إغػػالؽ  أواًل:

 المسرد األقصى المبورؾ بوةرموع مع ال عد الت.
الندس كاألقصى حكؿ إقداـ العدك الصي كن  على  إقرار  كص وت  نر ر لرن  ثانيًا:

 المبورؾ ل تكف تول ول :إغالؽ المسرد األقصى 
تبػػور لتػػيدائنو األبػػرار األبطػوؿ الثالثػػ  مػػف عوئلػػ  ربػػور ف مػػف  .1 نكرػو  ح ػػ  إرػػالؿ كا 

صوب  العد د  مد ن  أـ النكر  أـ الفحـ( على عمل  يـ البطكل   ال   أدت إلى ق ؿ كا 
ن   كسػػالح الحػػدكد الصػػي كن ، ىػػذه العمل ػػ  ال ػػ  أتػػدت بنػػكة مػػف التػػرط  الصػػي ك 

على اس مرار ان فوض  الندس كعلى أف تعبنو لػف  فػرط بولمسػرد األقصػى المبػورؾ 
 أقدس مندسو نو     لسط ف كبالد التوـ.

نحمؿ الت وف الصي كن  المسئكل   التومل  عف اس تيود األبطوؿ الثالثػ  مػف عوئلػ   .2
العػػػدك الصػػػي كن   ػػػ  المسػػػرد األقصػػػى المبػػػورؾ غ ػػػر مػػػراعو ربػػػور ف الػػػذ ف قػػػ ليـ 



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 26 - 

لندسػػػ  و كحرم ػػػو، تمػػػو نحملػػػو المسػػػئكل   عػػػف عبثػػػو بمح ك ػػػوت المسػػػرد األقصػػػى 
 كمتكنو و.

نح ػػػ  أىلنػػػو التػػػراـ  ػػػ  النػػػدس علػػػى مػػػكقفيـ البطػػػكل   ػػػ   حػػػدم إرػػػراءات العػػػدك  .3
ق ػوميـ بػأداء الصي كن   ػ  األقصػى بعػدـ د ػكليـ إل ػو مػف البكابػوت اةلت ركن ػ  ك 

الصالة منوبؿ ىذه البكابوت بنوء على   كل مف علمػوء النػدس ك ػ  منػدم يـ رئػ س 
الي ئ  اةسالم   العل و الت خ الدت كر عترمػ  صػبرم كالمف ػ  العػوـ للنػدس كالػد ور 
الفلسػػط ن   التػػػ خ محمػػػد حسػػػ ف، تمػػػو نح ػػ  ىػػػؤالء األىػػػؿ التػػػراـ علػػػى صػػػمكدىـ 

الصي كن   النمع   بحنيـ كىدـ منوزليـ كاالس  الء  البطكل     مكاري  اةرراءات
 على أراض يـ.

نطولػػػػب علمػػػػوء  لسػػػػط ف كاألمػػػػ  بػػػػول حرؾ العورػػػػؿ للػػػػد وع عػػػػف المسػػػػرد األقصػػػػى  .4
المبورؾ كالعمؿ على حتد الريكد الرسم   كالتعب   ل عر ؼ االم  بأىم  و كمتون و 

 اري يو.ك حر تيو ك حت دىو لفضح الم ططوت الصي كن   ل يك ده كمك 
ندعك رموى ر األم  العرب   كاةسالم   إلى النف ر العوـ بنكة كغضػب  ػ  مسػ رات  .5

غضب  ـك الرمع  النودم  نصرة للمسرد األقصى المبورؾ كحوضن و مد ن  الندس 
غالقػػػو، كنطولػػػب تػػػعبنو الفلسػػػط ن   كر ضػػػون ةرػػػراءات العػػػدك الصػػػي كن  بحنػػػو كا 

س مػػع العػػدك الصػػي كن  كاالتػػ بوؾ لل كرػػو  ػػ  مسػػ رات غضػػب إلػػى حػػكارز ال مػػو
 معو   يو د وعون عف المسرد األقصى المبورؾ.

بصف و صوحب الكصو   كالكال   الد ن   على  –ملتون كحتكم  كتعبون -ندعك األردف  .6
المسرد األقصى المبورؾ إلى الن وـ ب رراءات عمل   كقك   ك وعل  لمكاري  الررائـ 

االت فػػػػوء بػػػػولمكاقؼ النكل ػػػػ  تولتػػػػرب الصػػػػي كن   بحػػػػؽ المسػػػػرد األقصػػػػى كعػػػػدـ 
 كاالس نتور كال ند د  نط.

نطولب الحتوـ العرب كالمسلم ف بكقؼ اليركل  لل طب ع المررَّـ كالمحرَّـ مػع الت ػوف  .7
الصػػي كن ، تمػػو نطػػولبيـ ب  نػػوؼ ال صػػر حوت المنػػددة بعمل ػػوت المنوكمػػ  للمح ػػؿ 

 لألسؼ التد د. الصي كن  تمو صدر ذلؾ عف بعض كزراء ال ورر   العرب
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نطولػػػب رومعػػػ  الػػػدكؿ العرب ػػػ  كمنظمػػػ  المػػػؤ مر اةسػػػالم  ب فع ػػػؿ دكرىمػػػو أتثػػػر  .8
للد وع عف المسرد األقصى المبورؾ كالدعكة إلى عند مؤ مرات قم  كغ رىو لدراسػ  
العػػػػػدكاف الصػػػػػي كن  الم كاصػػػػػؿ عل ػػػػػو كا  ػػػػػوذ النػػػػػرارات الالزمػػػػػ  ةربػػػػػور العػػػػػدك 

المسػػرد األقصػػػى ككقػػػؼ إرراءا ػػػو النمع ػػػ   الصػػي كن  لالنصػػػ وع بوالنسػػػحوب مػػػف
 بحؽ أىلنو المصل ف كالمرابط ف كالمرابطوت   و.

نطولػػب البرلمونػػوت كاال حػػودات كالت ػػؿ البرلمون ػػ  العرب ػػ  كاةسػػالم   بولن ػػوـ بولػػدكر  .9
المطلػػكب مػػنيـ كالمنػػكط بيػػـ د وعػػون عػػف المسػػرد األقصػػى المبػػورؾ كسػػف النػػكان ف 

 يـ لل طب ػػػع مػػػع الت ػػػوف الصػػػي كن  كلحمو ػػػ  النػػػدس الالزمػػػ  لكقػػػؼ ىركلػػػ  حتكمػػػو
كأقصوىو كمندسو يو كال راث الػد ن  كالثنػو     يػو، كن ػص بولػذتر البرلمػوف العربػ  

 كرابط  برلمون كف ألرؿ الندس كالبرلموف األكركب  كغ رىو.
نطولػػػػب السػػػػلط  الفلسػػػػط ن    ػػػػ  راـ ا  بكقػػػػؼ الميزلػػػػ   ػػػػ  الليثػػػػوف كراء العػػػػدك  .10

الس رضػػوئو بن ػػوـ ىػػذه السػػلط  علػػى ألسػػن  العد ػػد مػػف قود يػػو بوسػػ نتور الصػػي كن  
رسػوليـ ك ػدان ل عز ػ  العػدك الصػي كن  بنػ اله الػػذ ف  العمل ػ  البطكل ػ   ػ  األقصػى كا 
ق لكا أبنوء تعبنو، تمو نطولػب ىػذه السػلط  بكقػؼ رر مػ  ال عػوكف كال نسػ ؽ األمنػ  

ف رم ع الفصوئؿ الفلسط ن   الذ ف مع العدك الصي كن  ككقؼ مالحن  المنوكم ف م
  مورسكف حننو الترع  كالمندس    منوكم  االح الؿ الصي كن .

ندعك مؤسسوت منظمػ  األمػـ الم حػدة كمنظمػوت حنػكؽ اةنسػوف للن ػوـ بػدكرىو  ػ   .11
حمو ػػػػ  التػػػػعب الفلسػػػػط ن   ػػػػ  النػػػػدس كمسػػػػرده األقصػػػػى كمندسػػػػو و اةسػػػػالم   

   ال   نصت عل يو النػكان ف كالمكاث ػؽ كاال فوقػوت كالمس ح   كحنكقو ال راث   كالثنو 
 كاةعالنوت الدكل  .

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثولث عتر االر موع –الرلس  األكلى 
 لمنعندة    مد ن   راـ ا  كغزةا

 ـ19/7/2017 ـك االربعوء 
 (5/1/ غ.ع1489قرار رقـ  

االر مػػوع الثولػػث عتػػر المنعنػػدة -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.19/07/2017   مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
ـ المعػدؿ لنػونكف العمػؿ 2017تػركع قػونكف رقػـ   ( لسػن  لم ى نر ر النػراءة األكلػ -
 ـ  المندـ مف اللرن  ف النونكن   كاالق صود  .2000( لسن  7  رقـ
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
( لسػن  7  قػــ المعدؿ لنونكف العمؿ ر 2017إقرار متركع قونكف رقـ   ( لسن   أواًل:

 .بوةرموع ىـ بولنراءة االكل2000
ـــًا: إحولػػػ  متػػػركع النػػػونكف الػػػى اللرن ػػػ ف النونكن ػػػ  كاالق صػػػود   ةعػػػداده للنػػػراءة  ثاني

 الثون   حسب األصكؿ.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 الػفلسط ن  المػرلس الػ تر ع 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثولث عتر االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ19/7/2017 ـك االربعوء 
 (5/1/ غ.ع1490قرار رقـ  

االر مػػوع الثولػػث عتػػر المنعنػػدة -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.19/7/2017االربعوء المكا ؽ    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك 

 أخذًا بعين االعتبار:
ـ المعػػػػدؿ لنػػػػونكف 2017 نر ػػػػر النػػػػراءة الثون ػػػػ  لمتػػػػركع قػػػػونكف رقػػػػـ   ( لسػػػػن   -

ـ، المنػػػػػدـ مػػػػػف اللرن ػػػػػ ف النونكن ػػػػػ  2012( لسػػػػػن  7التػػػػػرتوت ال رور ػػػػػ  رقػػػػػـ  
 كاالق صود  .

 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 لمرلس.ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء ا -

 يقــرر: 
ـ المعػػدؿ لنػػونكف التػػرتوت ال رور ػػ  2017إقػػرار متػػركع قػػونكف رقػػـ   ( لسػػن   أواًل:
 ـ بولنراءة الثون   بوألغلب  .2012( لسن  7رقـ  
 اس تموؿ إرراءات متركع النونكف حسب االصكؿ. ثانيًا:

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  يالمجمس التشريع
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الرابع عتر االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ27/07/2017 ـك ال م س 
 (5/1/ غ.ع1491قرار رقـ  

بع عتر المنعندة    االر موع الرا-المرلس ال تر ع  الفلسط ن     رلس و األكلى 
 ـ.27/07/2017مد ن   راـ ا  كغزة  ـك ال م س المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػػر لرنػػ  النػػدس كاألقصػػى عػػف العػػدكاف الصػػي كن  الم كاصػػؿ علػػى المسػػرد  -

 األقصى المبورؾ كمد ن  الندس.
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -
 ـرر: يقـ

قبػػػكؿ  نر ػػػر لرنػػػ  النػػػدس كاألقصػػػى عػػػف العػػػدكاف الصػػػي كن  الم كاصػػػؿ علػػػى  أواًل:
 المسرد األقصى المبورؾ كمد ن  الندس بوةرموع مع ال عد الت.

إقػػػػػرار  كصػػػػػ وت  نر ػػػػػر لرنػػػػػ  النػػػػػدس كاألقصػػػػػى عػػػػػف العػػػػػدكاف الصػػػػػي كن   ثانيـــــًا:
 ل ول :الندس ل تكف توالم كاصؿ على المسرد األقصى المبورؾ كمد ن  

نح   المررع وت الد ن ػ   ػ  النػدس كنتػترىـ علػى كقفػ يـ البطكل ػ   ػ  بكابػوت  .1
صػػػػػدارىـ الف ػػػػػوكل الالزمػػػػػ  لمكاريػػػػػ  االحػػػػػ الؿ الصػػػػػي كن  الرد ػػػػػد  األقصػػػػػى كا 

 لألقصى.
نح   أىلنو    النػدس علػى اسػ مرارىـ  ػ  صػمكدىـ البطػكل   ػ  كرػو العػدكاف  .2

 نػػ  النػػدس كعلػػى تػػؿ تػػ ء الصػػي كن  الم كاصػػؿ علػػى األقصػػى كحوضػػن و مد
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  يو، كندعكىـ إلى االس مرار    ىػذه المكاريػ  ح ػى  نصػوع العػدك الصػي كن  
 ليـ ك ني  اح اللو لألقصى.

نطولػػػػػػب العػػػػػػرب كالمسػػػػػػلم ف بوالسػػػػػػ مرار  ػػػػػػ  النف ػػػػػػر ال ػػػػػػكم   ػػػػػػ  المسػػػػػػ رات  .3
كال ظػػػػػوىرات الحوتػػػػػدة ك وصػػػػػ  بعػػػػػد صػػػػػالة الرمعػػػػػ  النودمػػػػػ  ر ضػػػػػون للعػػػػػدكاف 

ألقصػػى د وعػػون عػػف ىػػذا المسػػرد المبػػورؾ، كالعمػػؿ علػػى  نػػد ـ الصػػي كن  علػػى ا
الدعـ ك وص  الدعـ المول  لمتور ع صمكد أىلنو المندس  ف، ك  ف ؼ معونػو يـ 
ح ػػػى  سػػػ مركا  ػػػ  الصػػػمكد  ػػػ  مكاريػػػ  العػػػدكاف الصػػػي كن  الم كاصػػػؿ علػػػى 

 المسرد األقصى المبورؾ كحوضن و مد ن  الندس.
رػػػػػكب إنيػػػػػوء االننسػػػػػوـ  ػػػػػكران ك كر ػػػػػو الريػػػػػكد نطولػػػػػب الفصػػػػػوئؿ الفلسػػػػػط ن   بك  .4

ك كح ػػػدىو للػػػد وع عػػػف األقصػػػى كدعػػػـ ان فوضػػػ  النػػػدس ال ػػػ  مػػػو زالػػػت مسػػػ مرة 
 بولعمل وت البطكل  .

علػػى السػػلط  الفلسػػط ن   كقػػؼ ال عػػوكف كال نسػػ ؽ األمنػػ  مػػع العػػدك الصػػي كن   .5
  مػػػف كأريز ػػػو األمن ػػػ  ككقػػػؼ مالحنػػػ  أبنوئنػػػو المنػػػوكم ف  ػػػ  الضػػػف  الفلسػػػط ن 

 رم ع الفصوئؿ.
نػػػدعك المنظمػػػوت الدكل ػػػ  كمنظمػػػوت حنػػػكؽ اةنسػػػوف لحمو ػػػ  تػػػعبنو الفلسػػػط ن   .6

كمندسػػػو و كالمسػػػرد األقصػػػى المبػػػورؾ مػػػف رػػػرائـ الحػػػرب الصػػػي كن  ، كنطولػػػب 
المحػػػوتـ الدكل ػػػ  كذات اال  صػػػوص بولعمػػػؿ علػػػى محوتمػػػ  كمنوضػػػوة مررمػػػ  

اةنسػػون   كرػػرائـ ال طي ػػر الحػػرب الصػػيو ن  الػػذ ف  ن ر ػػكف رػػرائـ الحػػرب ضػػد 
 العرق  كضد النونكف الدكل     المسرد األقصى المبورؾ ك   الندس.

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 ال ومس عتر ر موعاال –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ09/08/2017 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1492قرار رقـ  

االر مػػوع ال ػػومس عتػػر المنعنػػدة  ػػ  -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.09/08/2017مد ن   راـ ا  كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
لرن   االق صود   كالمكازن  بتأف المصودق  على قرار اللرن  اةدار ػ  الحتكم ػ    نر ر -

 ( بتأف رسـك ر ص   زك د  دم  مرا ؽ بن    ح    لال صوالت.03/07/2017رقـ  
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
ـ 2017-05-25( المػػؤرخ ب ػػور خ 858ت ػػوب رئػػ س اللرنػػ  اةدار ػػ  الحتكم ػػ  رقػػـ   -

 ى إقرار رسـك ر ص   زك د  دم  مرا ؽ بن    ح    لال صوالت.بتأف المصودق  عل
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
قبػػكؿ  نر ػػر لرن ػػ  االق صػػود   كالمكازنػػ  بتػػأف المصػػودق  علػػى قػػرار اللرنػػ  اةدار ػػ   أواًل:

 ح  ػػػػ   ( بتػػػػأف رسػػػػـك ر صػػػػ   زك ػػػػد  دمػػػػ  مرا ػػػػؽ بن ػػػػ 03/07/2017الحتكم ػػػػ  رقػػػػـ  
 لال صوالت بوألغلب   مع ال عد الت.

ـــًا: إقػػػرار  كصػػػ وت لرن ػػػ  االق صػػػود   كالمكازنػػػ  بتػػػأف المصػػػودق  علػػػى قػػػرار اللرنػػػ   ثاني
( بتأف رسـك ر صػ   زك ػد  دمػ  مرا ػؽ بن ػ   ح  ػ  3/07/2017اةدار   الحتكم   رقـ  

 لال صوالت كذلؾ حسب األصكؿ.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  ين سرأم

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 ال ومس عتر االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ09/08/2017 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1493قرار رقـ  

االر موع ال ػومس عتػر المنعنػدة -ط ن     رلس و األكلى المرلس ال تر ع  الفلس
 ـ.09/08/2017   مد ن   راـ ا  كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
ـ بتػأف ال عػدم علػى 2017 نر ر المنوقت  العوم  لمتركع قونكف رقػـ   ( لسػن   -

 .ربوء المندـ مف اللرن  النونكن  تبت  التي
 لدا ل .أحتوـ النظوـ ا -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
ـ بتػأف ال عػدم علػى تػبت  التيربػػوء 2017إقػرار متػركع قػونكف رقػـ   ( لسػػن   أواًل:

 بولمنوقت  العوم  بوألغلب  .
ـــًا: إحولػػػ  متػػػركع النػػػونكف الػػػى اللرنػػػ  النونكن ػػػ  ةعػػػداده للنػػػراءة األكلػػػ  حسػػػب  ثاني

 األصكؿ.
 د. أحمد بحر  الرمحيد. محمود 

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 السودس عتر االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ13/09/2017 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1494قرار رقـ  

االر مػوع السػودس عتػر المنعنػدة -تػر ع  الفلسػط ن   ػ  رلسػ و األكلػىالمرلس ال 
 ـ.13/09/2017   مد ن   راـ ا  كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػػػر اللرنػػػ  النونكن ػػػػ  حػػػكؿ المصػػػػودق  علػػػى قػػػرار اللرنػػػػ  اةدار ػػػ  الحتكم ػػػػ   -

       المحو ظوت الرنكب  .ب ع  ف قضوة الصلح للمحوتـ النظوم
طلب اللرن  اةدار   المصودق  على  ع  ف قضػوة الصػلح للمحػوتـ النظوم ػ   ػ   -

 المحو ظوت الرنكب  .
ـ كقونكف اللرن  اةدار   الحتكم   2002( لسن  1قونكف السلط  النضوئ   رقـ   -

 ـ.2017( لسن  3ـ كالمعدؿ بولنونكف رقـ  2016( لسن  4رقـ  
 ـ الدا ل .أحتوـ النظو -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
 ح بوةرموع كىـ:لالمصودق  على  ع  ف قضوة الص

 رقـ اليك   االسـ .ـ
 920616646 أحمد  كزم محمد أبك عنل ف 1
 800099301 حسوـ من ر تعبوف نبيوف 2
 800227902 محمكد إبراى ـ سعدم الراع  3
 801460452 حمداف أبك رومع أسوم  عبد ربو 4
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 801754458 محمد ز ود عل  اللحوـ 5
 800504664 أحمد ز ود رب ع المطكؽ 6
 802118364  ل ؿ أحمد  ل ؿ حكر 7
 903486850 حمدم محمد عبد الرحمف توى ف 8
 800661795 حمداف سل موف محمد الدحدكح 9

 800095630 أمرد سعد محمكد تراب 10
 801132028 صر ىوتـ ال  رعبد الرحمف ن 11
 801245242 أحمد حسف سع د  ل ؿ 12
 802329573 أحمد إبراى ـ درك ش عطوا  13
 901504050 كائؿ زى ر عبد ا  تلش 14
 800123374 رتدم محمد رتدم أبك س دك 15
 802113399 محمد أحمد حومد  ركان  16
 800768194  ح ى إسموع ؿ محمد حرارة 17

 
 د. أحمد بحر  د الرمحيد. محمو 

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 السوبع عتر االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ24/10/2017 ـك الثالثوء 
 (5/1/ غ.ع5149قرار رقـ  

االر مػػوع السػػوبع عتػػر المنعنػػدة -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.24/10/2017   مد ن   راـ ا  كغزة  كـ الثالثوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
  نر ر اللرن  الس وس   حكؿ االس  طوف    األراض  الفلسط ن  . -
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 األ كات كاة كة أعضوء المرلس. ننوش كمدا الت -

 يقــرر: 
قبػػػػػكؿ  نر ػػػػػر اللرنػػػػػ  الس وسػػػػػ   حػػػػػكؿ االسػػػػػ  طوف  ػػػػػ  األراضػػػػػ  الفلسػػػػػط ن    أواًل:

 بوةرموع مع ال عد الت.
إقػػػػػرار  كصػػػػػ وت  نر ػػػػػر اللرنػػػػػ  الس وسػػػػػ   حػػػػػكؿ االسػػػػػ  طوف  ػػػػػ  األراضػػػػػ   ثانيـــــًا:

 الفلسط ن   ل تكف تول ول :
      الكع  الفلسػط ن  كاةسػالم  كالعربػ ، إبنوء  عول وت ر ض االس  طوف ح .1

 كاس مرار  حر ؾ التورع الفلسط ن  كمنوكم  االس  طوف بتو   أتتوؿ المنوكم .
كارػػػب علػػػى السػػػلط  الفلسػػػط ن    ػػػك  ر تو ػػػ  أتػػػتوؿ الػػػدعـ الس وسػػػ  كالمعنػػػكم  .2

كالمػػػػػودم للفعول ػػػػػوت المنوىضػػػػػ  لالسػػػػػ  طوف ك فع ػػػػػؿ مكضػػػػػكع االسػػػػػ  طوف  ػػػػػ  
 ػػػ ، كالطلػػػب مػػػف مرلػػػس األمػػػف كمؤسسػػػوت األمػػػـ الم حػػػدة بػػػ لزاـ المحو ػػػؿ الدكل

 االح الؿ الح راـ قرارات الترع   الدكل   ك طب نيو    األراض  الفلسط ن  .
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ر ػػػع دعػػػوكل قضػػػوئ   علػػػى االحػػػ الؿ الصػػػي كن   ػػػ  مكضػػػكع االسػػػ  طوف لػػػدل  .3
مػػ  المحػػوتـ الدكل ػػ ،  وصػػ  المحتمػػ  الرنوئ ػػ  الدكل ػػ  بوع بػػور االسػػ  طوف رر 

 حرب كرر م  ضد اةنسون  .
دعػكة العػػرب كالمسػػلم ف تػػعكبون كقػػودةن كحتكمػػوتو ب نػػد ـ تػػؿ أنػػكاع الػػدعـ المػػودم  .4

كالس وسػػػ  كاةعالمػػػ  كالنػػػونكن  لصػػػمكد التػػػعب الفلسػػػط ن  كا  تػػػوؿ المتػػػركع 
قومػػػػػػػ   الصػػػػػػػي كن   ػػػػػػػ  االسػػػػػػػ  الء علػػػػػػػى مز ػػػػػػػد مػػػػػػػف األراضػػػػػػػ  الفلسػػػػػػػط ن   كا 

 المس كطنوت عل يو.
ونػػوت العرب ػػ  كاةسػػالم   كالدكل ػػ  كا حػود البرلمػػوف الػػدكل  بولن ػػوـ بمػػو دعػكة البرلم .5

ىك مطلكب مػنيـ لمكاريػ  سػلطوت االحػ الؿ الصػي كن   ػ  مصػودرة األراضػ  
قوم  المس كطنوت عل يو ك ير ر الستوف األصل  ف.  كا 

قومػػ  حظػػر علػػى  .6 دعػػكة دكؿ العػػولـ لمنوطعػػ  من رػػوت المسػػ كطنوت الصػػي كن   كا 
مع تؿ مو   ص  لؾ المس كطنوت، ك كر و التتر لتو   الػدكؿ ال ػ  أم  عومؿ 

 ال زمت بيذه المنوطع .
كقػػػؼ اليركلػػػ  نحػػػك ال طب ػػػع مػػػع العػػػدك كاع بػػػور ذلػػػؾ رر مػػػ   ػػػ  حػػػؽ التػػػعب  .7

الفلسػط ن  كالمندسػوت اةسػالم   كالمسػ ح   تكنيػو  عطػ  الحػؽ للعػدك  ػ  ىػذه 
 األرض على حسوب ستونيو األصل  ف.

 منوكم  ضد المس كطن ف كعدـ مالحن يـ.إطالؽ  د ال .8
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثومف عتر االر موع –الرلس  األكلى 
 ةالمنعندة    مد ن   راـ ا  كغز 

 ـ01/11/2017 ـك االربعوء 
 (5/1/ غ.ع1496قرار رقـ  

االر مػػوع الثػػومف عتػػر المنعنػػدة -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.01/11/2017   مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
. نر ر اللرن  النونكن   حكؿ الذترل المئك   لكعد بلفكر ا -  لمتئـك
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
. أواًل:  قبكؿ  نر ر اللرن  النونكن   حكؿ الذترل المئك   لكعد بلفكر المتئـك
  إقرار  كص وت  نر ر اللرن  النونكن   حكؿ الذترل المئك   لكعد بلفكر المتئكـ ثانيًا:

 ل تكف تول ول :
ٌمػػؿ الحتكمػػ  البر طون ػػ  تػػؿ ال بعػػوت النوتػػئ  عػػف ىػػذا الكعػػد المتػػئكـ سػػكاءن نح .1

على مس كل رد االع بػور المعنػكم للتػعب الفلسػط ن  كاسػ عودة الحنػكؽ، كعػكدة 
زالػػ  رم ػػع اآلثػػور الم ر بػػ  علػػى ىػػذا الكعػػد، كاع بػػوره رر مػػ  دكل ػػ   الالرئػػ ف، كا 

 ستوف األرض األصل  ف.ار تب يو بر طون و بحؽ أبنوء التعب الفلسط ن  
نيطولب بر طون و ب عودة النظر    العالق  ب نيو كبػ ف الت ػوف الصػي كن ، كتػذلؾ  .2

مطولب  تؿ الدكؿ ال   سوندت كأٌ دت كك رت الدعـ الس وس  كاةعالم  كالز ؼ 
النػػػونكن  لالحػػػ الؿ الصػػػي كن  بػػػول كقؼ عػػػف ذلػػػؾ ك حٌمػػػؿ مسػػػئكل و يو النونكن ػػػ  

  و ىذا الكعد المتئـك مف أبنوء تعبنو الفلسط ن .كاأل الق   ا روه ضحو
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نيطولػػػػػب الحتكمػػػػػ  البر طون ػػػػػ  ب حمػػػػػؿ مسػػػػػئكل و يو  ػػػػػ  سػػػػػب ؿ إنيػػػػػوء االحػػػػػ الؿ  .3
ػػف  ضػػٌرر مػػف كعػػد بلفػػكر المتػػئكـ، ح ػػث ال  سػػنط  الصػػي كن ، ك عػػك ض تػػؿ مى
الحػػػؽ بولمطولبػػػ  بول عك ضػػػوت المدن ػػػ  للضػػػحو و كالم ضػػػرر ف مػػػف الرػػػرائـ ال ػػػ  

لكعد، عمالن بنرارات األمـ الم حدة بول صػكص كتػذلؾ عمػالن بولمػودة  سبب بيو ا
، كال ػػػػػ   يكرػػػػػب ال عػػػػػك ض 1977مػػػػػف البرك كتػػػػػكؿ اةضػػػػػو   األكؿ لعػػػػػوـ  91

 المودم عف تؿ عمؿ   و م ولف  للنونكف الدكل  اةنسون  كسبَّب ضرران للن ر.
ككقػػػؼ  نطولػػػب األمػػػ  العرب ػػػ  كاةسػػػالم   التػػػؼ عػػػف اليركلػػػ   لػػػؼ االحػػػ الؿ، .4

 ال طب ع كال نس ؽ األمن  البن ض.
نػػػػدعك إلػػػػى حتػػػػد الضػػػػم ر العػػػػولم  الحػػػػر كبتػػػػؿ السػػػػبؿ لمكاريػػػػ  ىػػػػذا الظلػػػػـ  .5

 ال ور   .
نػػػدعك السػػػلط  ال نف ذ ػػػ  إلػػػى ال حػػػػرؾ الرػػػٌدم ةقومػػػ  الػػػدعوكل النضػػػوئ   بحػػػػؽ  .6

بر طون ػػػػػو، كمطولب يػػػػػو بػػػػػول عك ض عػػػػػف اآلثػػػػػور المػػػػػدمرة ال ػػػػػ  سػػػػػبب يو للتػػػػػعب 
بػػودة عنػػدمو الفلسػػط ن  ط لػػ   المئػػ  عػػوـ المنصػػرم  مػػف  ير ػػر ك تػػر د كق ػػؿ كا 

 مٌيدت الطر ؽ لالح الؿ الغ صوب أرض  لسط ف.
ال كرػػو للرمع ػػ  العمكم ػػ  لألمػػـ الم حػػدة، كاس صػػدار قػػرار  يلػػـز رم ػػع األطػػراؼ  .7

"اال حػػػود ألرػػػؿ السػػػالـ" مػػػف أرػػػؿ  1956لعػػػوـ  377كذلػػػؾ اسػػػ نودان للنػػػرار رقػػػـ 
عوقب  الحتكم  البر طون   على كعد بلفكر "الػذم  سػبب  تت ؿ محتم   وص  لم

بمعونػػوة للتػػعب العربػػ  الفلسػػط ن  الػػذم لػػـ  حصػػؿ إلػػى  كمنػػو ىػػذا علػػى حػػؽ 
  نر ر المص ر" على غرار محتم  نكرمبرغ كمحتم  الحر رم.

سػػػف قػػػونكف  ػػػوص عػػػف المرلػػػس ال تػػػر ع  بوع بػػػور كعػػػد بلفػػػكر رر مػػػ  دكل ػػػ ،  .8
عػد علػى المسػ ك وت الدكل ػ  كاةقل م ػ  كالفلسػط ن  ، ك رر ـ ال عوط  مع ىػذا الك 

ك تت ؿ ى ئ  كطن   لم وبع  كرصد الريوت ال    ركج للكعد لمالحن يػو قضػوئ ون 
كدبلكموسػػػ ون، كالضػػػنط علػػػى الحتكمػػػ  البر طون ػػػ  لالع ػػػذار عػػػف الكعػػػد كاةقػػػرار 

 بمسئكل  يو ال ور     كالنونكن   عنو.
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ربور  نيطولب المر مع الدكل  بولعمؿ .9 على  طب ؽ المكاث ؽ كاال فوق وت الدكل  ، كا 
الت ػػوف الصػػي كن  علػػى ضػػركرة إنيػػوء اح اللػػو لفلسػػط ف، ك طب ػػؽ قػػرارات األمػػـ 

 الم حدة الم علن  ب نيوء االح الؿ الصي كن  لفلسط ف.
ندعك التػعب الفلسػط ن   ػ  الػدا ؿ كال ػورج إلػى ال مٌسػؾ ب  ػور المنوكمػ  بتػؿ  .10

و، كعػػػدـ ال سػػػوكؽ مػػع الم ططػػػوت الصػػػي كن   الرام ػػػ  إلػػػى الكسػػوئؿ ال ػػػ   ملتيػػػ
ال طب ػػػػع أك ال نػػػػوزؿ عػػػػف حػػػػؽ العػػػػكدة إلػػػػى األراضػػػػ  ال ػػػػ  ىرػػػػركا منيػػػػو سػػػػن  

 ـ.1948
نػػدعك إلػػى التػػركع  ػػ   دتػػ ف حملػػ  دكل ػػ  كاسػػع  لفضػػح اآلثػػور التورث ػػ  ال ػػ   .11

كان يوتيو  ٌلفيو كعد بلفكر ك مودم الحتكم  البر طون       رؽ النكان ف الدكل   
 للمكاث ؽ كال تر عوت الدكل  .

 كر و رسوئؿ إلى مرلس العمـك البر طون  كلال حود األكرب  كالبرلمونوت العرب    .12
لػػػػى  كاألكركب ػػػػ  كالمؤسسػػػػوت الحنكق ػػػػ  النرب ػػػػ  كالت صػػػػ وت الدكل ػػػػ  المػػػػؤثرة كا 
كسوئؿ اةعالـ النرب   ةحوط يـ بمػو آلػت إل ػو أكضػوع الفلسػط ن  ف  ػ  الضػف  

نرب ػػ  كالنػػدس كقطػػوع غػػزة ك ػػ  م  مػػوت التػػ وت بسػػبب ىػػذا الكعػػد المتػػئكـ، ال
 كال نك و إلى الدكر البر طون  الم آمر على النض   الفلسط ن  .

ـٌ ال كا ػؽ عل ػو  .13 نيطولب السلط  الفلسط ن   بول حرؾ كبسرع  نحك إبطوؿ تػؿ مػو  ػ
بمكربيػػو  مػػع االحػػ الؿ ك وصػػ  مػػو رػػوء  ػػ  ا فوق ػػوت أكسػػلك كمػػو بعػػدىو، ال ػػ 

 حػػت مسػػٌمى  1948 نوزلػت   يػػو السػػلط  الفلسػػط ن   عػػف األرض المح لػػ  عػػوـ 
الكصػػكؿ إلػػى مفوكضػػوت الحػػؿ النيػػوئ  كغ ػػره مػػف الحلػػكؿ ال فوكضػػ   ال ػػ  ثبػػت 

  تليو على مدار أتثر مف عتر ف سن .
حث مؤسسوت حنكؽ اةنسوف كمؤسسػوت المر مػع المػدن  علػى  كح ػد ريكدىػو  .14

كال حرؾ ل حم ؿ بر طون و المسئكل   النونكن   عػف الكعػد كتػؿ  ك حٌمؿ مسئكل و يو
.  مو آلت إل و أكضوع الفلسط ن  ف بسبب الكعد المتئـك
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نػػػدعك تػػػؿ مػػػف كزارة ال رب ػػػ  كال علػػػ ـ العػػػول ، إلػػػى  ضػػػم ف المنػػػوىج الفلسػػػط ن    .15
مبوحػػػث  يسػػػلِّط الضػػػكء علػػػى الػػػدكر البر طػػػون   ػػػ   سػػػي ؿ كصػػػكؿ العصػػػوبوت 

ط ف كمسػػوعد يو علػػى االسػػ  طوف كسػػلب األراضػػ  مػػف  ػػالؿ الصػػي كن   لفلسػػ
االم  ػػػوزات ال ػػػ  منح يػػػو بر طون ػػػو للعصػػػوبوت الصػػػي كن  ، كال أت ػػػد علػػػى رسػػػكخ 

 الحؽ الفلسط ن  كعدـ سنكطو بمركر الزمف.
كزارة اةعػػالـ إلػػى ك نػػدعك تػػؿ مػػف كزارة ال رب ػػ  كال علػػ ـ كالثنو ػػ  ككزارة األكقػػوؼ  .16

بصػػ ر المر مػػع بتومػػؿ تػػرائحو حػػكؿ حن نػػ  كعػػد بلفػػكر بػػذؿ الريػػكد الالزمػػ  ل 
كالػػدكر المتػػبكه لبر طون ػػو مػػف  ػػالؿ إن ػػوج األ ػػالـ ال صػػك ر   ك ري ػػز ال طػػب 

 كالمطبكعوت الالزم  لذلؾ.
ـ،  ضػـ تو ػ  الت ػؿ 2017-11-21ندعك إلى عند رلس  برلمون ػ  طورئػ  قبػؿ  .17

 كالنكائـ البرلمون  .
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 42 - 

 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 ال وسع عتر االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ19/11/2017 كـ االحد 
 (5/1/ غ.ع1497قرار رقـ  

االر مػػوع ال وسػػع عتػػر المنعنػػدة -ر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى المرلػػس ال تػػ
 ـ.19/11/2017   مد ن   راـ ا  كغزة  كـ االحد المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
  نر ر اللرن  ف النونكن   كالرقوب  حكؿ المرلس ال تر ع ... الدكر كالمسئكل  . -
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -

 كاة كة أعضوء المرلس.ننوش كمدا الت األ كات  -
 يقــرر: 

قبػػػػكؿ  نر ػػػػر اللرن ػػػػ ف النونكن ػػػػ  كالرقوبػػػػ  حػػػػكؿ المرلػػػػس ال تػػػػر ع ... الػػػػدكر  أواًل:
 كالمسئكل  .

إقػػرار  كصػػ وت اللرن ػػ ف النونكن ػػ  كالرقوبػػ  حػػكؿ المرلػػس ال تػػر ع ... الػػدكر  ثانيــًا:
 ل تكف تول ول :كالمسئكل   

الف د ك تنفرس ب ف الضف  النرب   كقطوع عند رلس  للمرلس ال تر ع  عبر نظوـ  .1
غػػزة  ػػدعى ال يػػو تو ػػ  األعضػػوء مػػف الت ػػؿ كالنػػكائـ البرلمون ػػ  لمنوقتػػ  مكضػػكعوت 
المصػػػولح  ككضػػػع ال طػػػ  االسػػػ را  ر   ألكلك ػػػوت عمػػػؿ المرلػػػس  ػػػالؿ المرحلػػػ  
 النودم  كذلؾ لمكاري  تو   ال حد وت ال    عصؼ بولمتركع الكطن  الفلسط ن .

  النػػرارات بنػػونكف كالمراسػػ ـ كتو ػػ  اةرػػراءات كال ػػداب ر ال ػػ  ا  ػػذت اثنػػوء عػػرض تو ػػ .2
االننسوـ الس وس  كالصودرة عف رئ س السلط  الكطن   الفلسػط ن   من يػ  الكال ػ  علػى 

( مػػػػف النػػػػونكف األسوسػػػػ  الفلسػػػػط ن  79/4المرلػػػػس ال تػػػػر ع  ك نػػػػو ألحتػػػػوـ المػػػػودة  
 .ك عد ال و
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   على المرلس ال تر ع  لن ؿ الثن  قبؿ ممورسػ  كركب عرض الحتكم  الفلسط ن .3
 ( مف النونكف األسوس  الفلسط ن  ك عد ال و.66اعموليو ك نون ألحتوـ المودة  

ال أت ػػد علػػى  طب ػػؽ قػػونكف حمو ػػ  المنوكمػػ  ك عد لػػو لضػػموف حػػؽ المنوكمػػ  المنػػر   .4
الحػػ الؿ  ػ  التػػرائع السػموك   كالنػػكان ف كالمكاث ػػؽ الدكل ػ  مػػف ارػػؿ ال ػالص مػػف ا

 كال أت د على بنوء سالح المنوكم  مو بن  االح الؿ ألرض  لسط ف.
 تػػػػت ؿ لرنػػػػ  برلمون ػػػػ  كلرػػػػوف  ن ػػػػ  لحصػػػػر ال تػػػػر عوت الصػػػػودرة عػػػػف الرئوسػػػػ   .5

كالحتكم   الؿ مرحل  االننسوـ البن ض لمرارع يو ككضع ال كص وت بتأف ت ف ػ  
 ال عومؿ معيو مف النوح   ال تر ع  .

ن ػػػ   ضػػػـ أعضػػػوء مػػػف تو ػػػ  الت ػػػؿ كالنػػػكائـ البرلمون ػػػ  للتػػػركع  تػػػت ؿ لرنػػػ  برلمو .6
ب عداد متركع قػونكف العدالػ  االن نول ػ  كالمصػولح  المر مع ػ  كذلػؾ لمعولرػ  تو ػ  

  داع وت االننسوـ الفلسط ن .
الطلػػب الػػ  اللرنػػ  النونكن ػػ  ل حد ػػد األكلك ػػوت ال تػػر ع   ك نػػو لدراسػػوت  نػػـك بيػػو   .7

 المراتز البحث   الم  لف  كأصحوب اال  صوص. اللرن  ـ بول عوكف مع
الطلػػب الػػ  لرنػػ  المكازنػػ  لل كاصػػؿ مػػع الحتكمػػ  مػػف ارػػؿ إعػػداد مكازنػػ  السػػلط   .8

 ـ ك ند ميو للمرلس    مكعدىو ةقرارىو ك نو للنونكف.2018للعوـ 
الطلػػب الػػى السػػلط  ال نف ذ ػػ  ب زك ػػد المرلػػس ال تػػر ع  بن ػػوئج ار موعػػوت لرػػوف  .9

 م  لف  كذلؾ لضموف كضع  كص و يو مكضع ال نف ذ.المصولح  ال
حصر الررائـ المر تب  ضػد غػزة كالمتػركع الػكطن  الفلسػط ن  ك نػد ـ المسػئكل ف   .10

 عنيو للمحوتم  بحسب األصكؿ المرع      األراض  الفلسط ن  .
 طك ر ىذا ال نر ر ك ررم و كنتػره إعالم ػو كارسػولو للبرلمونػوت المحل ػ  كاةقل م ػ    .11

 دكل   كأصحوب التأف.كال
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 العتركف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ07/12/2017 ـك ال م س 
 (5/1/ غ.ع1498قرار رقـ  

االر مػوع العتػػركف المنعنػدة  ػػ  -المرلػس ال تػػر ع  الفلسػط ن   ػػ  رلسػ و األكلػػى 
 ـ.07/12/2017مد ن   راـ ا  كغزة  ـك ال م س المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ر لرن  النػدس كاألقصػى حػكؿ ر ػض النػرارات األمر ت ػ  بػوالع راؼ بولنػدس  -

 الصي كن  كننؿ السفورة األمر ت   إل يو. عوصم  لالح الؿ
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
قبػػكؿ  نر ػػر لرنػػ  النػػدس كاألقصػػى حػػكؿ ر ػػض النػػرارات األمر ت ػػ  بػػوالع راؼ  أواًل:

 بولندس عوصم  لالح الؿ الصي كن  كننؿ السفورة األمر ت   إل يو.
إقػػػػرار  كصػػػػػ وت لرنػػػػ  النػػػػدس كاألقصػػػػى حػػػػػكؿ ر ػػػػض النػػػػرارات األمر ت ػػػػػ   :ثانيــــاً 

األمر ت   إل يػو ل تػكف بوالع راؼ بولندس عوصم  لالح الؿ الصي كن  كننؿ السفورة 
 تول ول :

نح ػػ  أىلنػػو المندسػػ  ف المػػرابط ف كالمرابطػػوت علػػى أرض النػػدس ك ػػ  سػػوحوت  .1
رؾ كحوضػن و مد نػ  النػدس، األقصى المبػورؾ د وعػون عػف المسػرد األقصػى المبػو

كنؤتػػد علػػػى دكرىػػػـ التب ػػػر  ػػػ  إ تػػوؿ م ططػػػوت االحػػػ الؿ كحلفػػػوئيـ بولسػػػ طرة 
علػػى النػػدس كالمسػػرد األقصػػى المبػػورؾ، كىػػذا مػػو ظيػػر  ػػ  ىبػػ  بػػوب األسػػبوط 

 قبؿ أربع  أتير.
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نػػػر ض النػػػرارات األمر ت ػػػ  بوع بػػػور النػػػدس عوصػػػم  للت ػػػوف الصػػػي كن ، كالبػػػدء  .2
ورة األمر ت ػػ  مػػف "  ػػؿ أب ػػب" إلػػى النػػدس، كنطولػػب الكال ػػوت بػػ رراءات ننػػؿ السػػف

الم حػػػدة األمر ت ػػػ  ممثلػػػ  برئ سػػػيو  رامػػػب بػػػول رارع عػػػف ىػػػذه النػػػرارات الظولمػػػ  
ننػػو  كاالع ػػذار للتػػعب الفلسػػط ن  عػػف ىػػذه اةسػػوءة لػػو بو  ػػوذ ىػػذه النػػرارات، كا 

الصي كن  متورت   نع بر أف ىذه النرارات األمر ت   كغ رىو الداعم  دائمون للعدك
مع ىذا العدك النوتـ  ػ  العػدكاف علػى تػعبنو كقضػ  و كأرضػو كمندسػو و، نؤتػد 
علػػػى أف ىػػػذه النػػػرارات ال  متػػػف أف  ضػػػف  تػػػرع   لالحػػػ الؿ الصػػػي كن  علػػػى 
أرض  لسػػػػػػط ف عومػػػػػػ  كالنػػػػػػدس  وصػػػػػػ ، كنحمػػػػػػؿ الػػػػػػرئ س األمر تػػػػػػ  كاةدارة 

 صي كن .األمر ت   ن وئج ىذه النرارات المنحوزة للعدك ال
نػػػدعك رمػػػوى ر تػػػعبنو الفلسػػػط ن   ػػػ  تػػػؿ متػػػوف  ػػػ  الػػػدا ؿ الفلسػػػط ن  ك ػػػ   .3

ال ػػػػورج لالسػػػػ مرار  ػػػػ  اسػػػػ نتور المكقػػػػؼ األمر تػػػػ  الػػػػداعـ للعػػػػدك الصػػػػي كن  
بولمسػػ رات الحوتػػدة كا  ػػوذ المكاقػػؼ الفوعلػػ  كالنك ػػ  ك فع ػػؿ منوكم ػػو لالحػػ الؿ 

در يػو النػػدس كاألقصػػى  الصػي كن   ػػ  األرض الفلسػط ن   رم عيػػو كالػد وع عػػف
 بت ى الكسوئؿ.

تػػػعوؿ  .4 نطولػػب الفصػػػوئؿ الفلسػػػط ن   كتػػػبوبنو كتػػوبو نو ب فع ػػػؿ ان فوضػػػ  النػػػدس كا 
رػػػػػذك يو مػػػػػف رد ػػػػػد ردان علػػػػػى ىػػػػػذا العػػػػػدكاف األمر تػػػػػ  الرد ػػػػػد الػػػػػداعـ للعػػػػػدك 
الصػػػي كن ، تمػػػو نطولػػػب ىػػػذه الفصػػػوئؿ بضػػػركرة  ػػػرض إنيػػػوء االننسػػػوـ كا  مػػػوـ 

عودة الك و  ؽ الكطن .المصولح  كا 
نطولب السلط  الفلسط ن   كقود يو ب لنوء االع راؼ بولت ػوف الصػي كن  علػى أم  .5

رػػزء مػػف أرضػػنو الفلسػػط ن   كعلػػى أم رػػزء مػػف النػػدس المبورتػػ ، تمػػو نطػػولبيـ 
بضػػركرة كقػػؼ أريػػػز يـ األمن ػػ  عػػف مالحنػػػ  المنػػوكم ف مػػف تػػػؿ الفصػػوئؿ  ػػػ  

منوكمػػػ  االحػػػ الؿ الصػػػي كن  الضػػػف  الفلسػػػط ن   ح ػػػى  نػػػـك ىػػػؤالء المنػػػوكمكف ب
النوتـ، تمو نطولبيـ بضركرة كقؼ ال عوكف كال نس ؽ األمن  مع األريزة األمن   

 الصي كن  .
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نؤتد بنكة على قرارات منظم  ال كنستك كاألمـ الم حػدة كالمنظمػوت الدكل ػ  ال ػ   .6
أتدت على حننو المندس    الندس تليو ترق يو كغرب يو، كأنيو أرض  لسط ن   

ب ػػػػػ  إسػػػػػالم    ولصػػػػػ  لنػػػػػو نحػػػػػف تػػػػػعب  لسػػػػػط ف، كأنيػػػػػو ال عالقػػػػػ  للت ػػػػػوف عر 
 الصي كن    يو مف قر ب أك بع د.

نطولػػػػب علمػػػػػوء األمػػػػػ  العرب ػػػػػ  كاةسػػػػالم   بضػػػػػركرة ال حػػػػػرؾ كالن ػػػػػوـ بولكارػػػػػب  .7
المطلػػػػكب مػػػػنيـ للػػػػد وع عػػػػف النػػػػدس كاألقصػػػػى ك ػػػػذت ر األمػػػػ  ك حف زىػػػػو للن ػػػػوـ 

 مد ن  الندس. بكاربيو د وعون عف األقصى كحوضن و
نطولػػب العػػرب كالمسػػلم ف كأحػػرار العػػولـ قػػودة كحتكمػػوت كبرلمونػػوت كمؤسسػػوت  .8

ك وصػػػ  منظمػػػ  ال عػػػوكف اةسػػػالم  كرومعػػػ  الػػػدكؿ العرب ػػػ  كاألمػػػـ  –كتػػػعكبون 
بػػدعـ حننػػو التومػػؿ  -الم حػػدة برم ػػع مؤسسػػو يو كرابطػػ  برلمػػون كف ألرػػؿ النػػدس

الكال ػػوت الم حػػدة األمر ت ػػ  مػػف   ػػ  النػػدس ك لسػػط ف كاسػػ نتور مػػو أقػػدمت عل ػػو
قرارات روئرة ضد تعبنو كقض  و كقدسو كأقصػوه لصػولح العػدك الصػي كن ، تمػو 
نطولبيـ ب سػ  ر مسػ رات حوتػدة كاالع صػوـ أمػوـ السػفورات األمر ت ػ   ػ  العػولـ 
تلػو اسػ نتوران ليػذا العػدكاف األمر تػ  علػى تػعبنو كمندسػو و، تمػو نطػولبيـ بكقػػؼ 

ال طب ع مع الت ػوف الصػي كن  كقطػع العالقػوت برم ػع أتػتوليو مػع اليركل  نحك 
 الت وف الصي كن  كعدـ إقوم  أم عالقوت معو.

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الحودم كالعتركف االر موع –رلس  األكلى ال
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ17/01/2018 ـك االربعوء 
 (5/1/ غ.ع1499قرار رقـ  

االر مػػػوع الحػػػودم كالعتػػػركف -المرلػػػس ال تػػػر ع  الفلسػػػط ن   ػػػ  رلسػػػ و األكلػػػى 
 ـ.17/01/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػػػر لرنػػػ  الرقوبػػػ  العومػػػ  كحنػػػكؽ االنسػػػوف كالحر ػػػوت العومػػػ  حػػػكؿ س وسػػػوت  -

 حتكم  الحمد ا   روه قطوع غزة ك داع و يو.
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
ف كالحر وت العوم  حكؿ س وسوت قبكؿ  نر ر لرن  الرقوب  العوم  كحنكؽ االنسو أواًل:

 حتكم  الحمد ا   روه قطوع غزة ك داع و يو.
ــًا: إقػػرار  كصػػ وت لرنػػ  الرقوبػػ  العومػػ  كحنػػكؽ االنسػػوف كالحر ػػوت العومػػ  حػػكؿ  ثاني

 ل تكف تول ول :س وسوت حتكم  الحمد ا   روه قطوع غزة ك داع و يو 
اءات النونكن ػػػػ  كالمول ػػػػ  إعػػػػالف قطػػػػوع غػػػػزة منطنػػػػ  منتكبػػػػ  كا  ػػػػوذ تو ػػػػ  اةرػػػػر  .1

 كاةدار   ال    ن ض يو الحول .
ق ػػػوـ المؤسسػػػوت الحنكق ػػػ  كالكطن ػػػ  ب حمػػػؿ مسػػػئكل و يو  رػػػوه تػػػؿ الحولػػػ  كر ػػػع  .2

  نور ر بتأنيو للريوت ذات العالق .
  تت ؿ لرن   حن ؽ برلمون    نـك بول حن ؽ    المكضكعوت ال ول  : .3
 ء قطوع غزة كمؤسسو و.اةرراءات الحتكم   العنوب   بحؽ أبنو -
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ملفػػػػوت الفسػػػػود الم عػػػػددة كالم علنػػػػ  بولمكازنػػػػوت ال تػػػػن ل   كالرأسػػػػمول   ال وصػػػػ   -
 بولدكائر الحتكم   كغ ر الحتكم      قطوع غزة.

 ملؼ العالج بول ورج كال م  ز الم بع بحؽ المرضى. -
 ملؼ إعمور قطوع غزة. -
 ملؼ تيربوء قطوع غزة. -
مد نػ  النػدس للسموسػرة كال يػكد المسػ كطن ف، ملؼ ب ع األراض  الفلسط ن    ػ   -

كال ػػ  تػػػوف آ رىػػػو ق ػػػوـ البطر ػػػرؾ ال كنػػون  للطوئفػػػ  األرثكذتسػػػ   كبػػػول كاطؤ مػػػع 
( دكنػػػػػػـ مػػػػػػف أرضػػػػػػ  كأكقػػػػػػوؼ التن سػػػػػػ  500بعػػػػػػض ق ػػػػػػودات السػػػػػػلط  بب ػػػػػػع  

 األرثكذتس      الندس.
اع بػػػور حتكمػػػ  الحمػػػد ا  حتكمػػػ  غ ػػػر تػػػرع  ، ح ػػػث لػػػـ  صػػػودؽ عل يػػػو مػػػف  .4

لمرلػػس ال تػػر ع ، كلػػـ  ػػ ـ الرقوبػػ  عل يػػو، ك تػػت ؿ حتكمػػ  إننػػوذ كطنػػ   ضػػـ ا
 ـ.2011تو   الفصوئؿ الفلسط ن   ك ؽ ا فوؽ المصولح  

دعػػكة رم ػػع أعضػػوء المرلػػس ال تػػر ع  مػػف تو ػػ  الت ػػؿ كالنػػكائـ البرلمون ػػ  إلػػى  .5
  حمػػػؿ المسػػػئكل   النونكن ػػػ  كاأل الق ػػػ  أمػػػوـ أبنػػػوء تػػػعبيـ، كعنػػػد رلسػػػ  طورئػػػ 
لمنوقت   تت ؿ حتكم  إننوذ كطن ، كت ف   الرقوب  عل يو، كذلػؾ منعػون الس تػراء 

 حول  الفسود ال    مورسيو حتكم  الحمد ا . 
الطلػػب مػػف النوئػػب العػػوـ  ػػ ح  حن ػػؽ رسػػم   ػػ  الفسػػود المكرػػو الػػى الحمػػد ا   .6

صػرؼ نفسو كالفر ؽ العومؿ معػو الن حػوليـ صػف  الحتكمػ  كالػكزارة، كق ػوميـ بول 
    الموؿ العوـ  ال ون للنونكف األسوس  كاألصكؿ.

دعكة البنػكؾ إلػى  أر ػؿ اسػ رداد أقسػوط النػركض الم ر بػ  علػى المػكاطن ف لف ػرة  .7
 س   أتير مراعوة لمعونوة المن رض ف.

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 49 - 

 رلس الػ تر ع  الػفلسط ن المػ
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثون  كالعتركف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ31/01/2018 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1500قرار رقـ  

االر مػػػػوع الثػػػػون  كالعتػػػػركف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.31/01/2018د ن   راـ ا  كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ المنعندة    م

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ر المنوقت  العوم  لمتركع قونكف  حص ف الندس العوصم  األبد ػ  لفلسػط ف  -

 ـ المندـ مف اللرن  ف النونكن   كالندس كاالقصى.2018رقـ   ( لسن  
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ة كة أعضوء المرلس.ننوش كمدا الت األ كات كا -

 يقــرر: 
إقػػرار متػػركع قػػونكف  حصػػ ف النػػدس العوصػػم  األبد ػػ  لفلسػػط ف رقػػـ   ( لسػػن   أواًل:

 ـ بولمنوقت  العوم  بوةرموع.2018
إحول  متركع النونكف الى اللرن  ف النونكن   كالنػدس كاالقصػى ةعػداده للنػراءة  ثانيًا:

 األكل  حسب األصكؿ.
 

 . أحمد بحرد  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثون  كالعتركف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ31/01/2018 ـك االربعوء 
 (5/1/ غ.ع1501قرار رقـ  

االر مػػػػوع الثػػػػون  كالعتػػػػركف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.31/01/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػر النػراءة األكلػ  لمتػركع قػػونكف  حصػ ف النػدس العوصػم  األبد ػ  لفلسػػط ف  -

 للرن  ف النونكن   كالندس كاالقصى.ـ المندـ مف ا2018رقـ   ( لسن  
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
إقػػرار متػػركع قػػونكف  حصػػ ف النػػدس العوصػػم  األبد ػػ  لفلسػػط ف رقػػـ   ( لسػػن   أواًل:

 .ـ بولنراءة االكل   بوةرموع2018
النونكن   كالنػدس كاالقصػى ةعػداده للنػراءة  إحول  متركع النونكف الى اللرن  ف ثانيًا:

 الثون   حسب األصكؿ.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثولث كالعتركف االر موع –الرلس  األكلى 
 لمنعندة    مد ن   راـ ا  كغزةا

 ـ21/02/2018 ـك االربعوء 
 (5/1/ غ.ع1502قرار رقـ  

االر مػػػػوع الثولػػػػث كالعتػػػػركف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.21/02/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
   حػكؿ الم ػوطر الس وسػ   لنػرارات حتكمػ  الحمػد ا  علػى  نر ر اللرن  الس وس -

 النض   الفلسط ن  .
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
قبكؿ  نر ر اللرن  الس وس   حكؿ الم وطر الس وس   لنرارات حتكمػ  الحمػد ا   أواًل:

 على النض   الفلسط ن  .
ـــاً  إقػػػرار  كصػػػ وت اللرنػػػ  الس وسػػػ   حػػػكؿ الم ػػػوطر الس وسػػػ   لنػػػرارات حتكمػػػ   :ثاني

 ل تكف تول ول : الحمد ا  على النض   الفلسط ن  
ال أت د على عدـ ترع   حتكم  الحمد ا ، ح ث لـ  صودؽ عل يو مف المرلس  .1

ال تػػر ع  ك نػػون لمػػو نػػص عل ػػو النػػونكف األسوسػػ  الفلسػػط ن  كتػػذلؾ بنػػكد ا فػػوؽ 
صوئؿ الفلسط ن  ، كدعك يو ل نػد ـ اسػ نول يو  رنبػون ل حمػؿ المسػئكل   النونكن ػ  الف

 كالكطن   أموـ التعب كال ور خ.
الطلػػػػب مػػػػف النوئػػػػب العػػػػوـ  ػػػػ ح  حن ػػػػؽ رسػػػػم   ػػػػ  الفسػػػػود المكرػػػػو إلػػػػى رئػػػػ س  .2

الحتكمػػ  رامػػ  الحمػػد ا  نفسػػو كالفر ػػؽ العومػػؿ معػػو الن حػػوليـ صػػف  الحتكمػػ  



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 52 - 

بول صػرؼ  ػػ  المػوؿ العػوـ  ال ػػون للنػونكف األسوسػ  كاألصػػكؿ، كالػكزارة، كق ػوميـ 
 ك ند ـ الئح  ا يوـ ضدىـ  مي دا لمحوتم يـ.

دعػػكة رم ػػع أعضػػوء المرلػػس ال تػػر ع  مػػف تو ػػ  الت ػػؿ كالنػػكائـ البرلمون ػػ  إلػػى  .3
 حمػػػؿ المسػػػئكل   النونكن ػػػ  كاأل الق ػػػ  أمػػػوـ أبنػػػوء تػػػعبيـ، كعنػػػد رلسػػػ  طورئػػػ  

إننوذ كطن ، كت ف   الرقوب  عل يو، كذلػؾ منعػون الس تػراء  لمنوقت   تت ؿ حتكم 
 حول  الفسود ال    مورسيو حتكم  الحمد ا .

ال أت ػػد علػػى عػػدـ تػػرع   مؤسسػػوت منظمػػ  ال حر ػػر كمرارعػػ  تو ػػ  التػػرع وت  .4
 المدعوة سكاء الحتكم  أك الرئوس  أك مؤسسوت منظم  ال حر ر.

لكسػػػ ط المصػػػرم بصػػػكرة حوزمػػػ  عػػػف دعػػػكة األطػػػراؼ ذات العالقػػػ  إلػػػى إبػػػالغ ا .5
مكقػػؼ المرلػػس ال تػػر ع ؛ مػػف أرػػؿ إلػػزاـ حرتػػ   ػػ ح كحتكمػػ  الحمػػد ا  ب نف ػػذ 

 بنكد ا فوق وت المصولح .
دعػػكة النػػكل الفلسػػط ن   كاألطػػر الكطن ػػ  الفوعلػػ  ل نػػكؿ رأ يػػو صػػراح   ػػ  الريػػ   .6

ل   ػالؿ المعطل  ال فوق وت المصولح ، كالعمؿ على ال ركج بمبػودرة كطن ػ  تػوم
مػػػدة محػػػددة لل ػػػركج ب كصػػػ وت  سػػػيـ  ػػػ  حػػػؿ األزمػػػ  الم فوقمػػػ  علػػػى مسػػػ كل 

 النض   الفلسط ن   تتؿ.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثولث كالعتركف االر موع –األكلى الرلس  
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ21/02/2018 ـك االربعوء 
 (5/1/ غ.ع1503قرار رقـ  

االر مػػػػوع الثولػػػػث كالعتػػػػركف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.21/02/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 بعين االعتبار: أخذاً 
 نر ػػر النػػراءة الثون ػػ  لمتػػركع قػػونكف  حصػػ ف النػػدس العوصػػم  األبد ػػ  لفلسػػط ف  -

 ـ، المندـ مف اللرن  ف النونكن   كالندس كاالقصى.2018رقـ   ( لسن  
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
ف النػػدس العوصػػم  األبد ػػ  لفلسػػط ف رقػػـ   ( لسػػن  إقػػرار متػػركع قػػونكف  حصػػ  أواًل:

 ـ بولنراءة الثون   بوألغلب  .2018
 اس تموؿ إرراءات متركع النونكف حسب االصكؿ. ثانيًا:

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 لدكرة غ ر العود   ال ومس ا

 الرابع كالعتركف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ21/03/2018 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1504قرار رقـ  

االر مػػػػوع الرابػػػػع كالعتػػػػركف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.21/03/2018ربعوء المكا ؽ المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك األ

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػػػػر المنوقتػػػػ  العومػػػػ  لمتػػػػركع قػػػػونكف المصػػػػولح  المر مع ػػػػ  رقػػػػـ   ( لسػػػػن   -

 ـ المندـ مف اللرن  النونكن  .2018
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
ـ بولمنوقتػػػ  2018ح  المر مع ػػػ  رقػػػـ   ( لسػػػن  إقػػػرار متػػػركع قػػػونكف المصػػػول أواًل:

 العوم  بوةرموع.
ـــًا: إحولػػػ  متػػػركع النػػػونكف الػػػى اللرنػػػ  النونكن ػػػ  ةعػػػداده للنػػػراءة األكلػػػ  حسػػػب  ثاني

 األصكؿ.
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 الػفلسط ن المػرلس الػ تر ع  
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 ال ومس كالعتركف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ26/03/2018 ـك االثن ف المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1505قرار رقـ  

االر مػػػػوع ال ػػػػومس كالعتػػػػركف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.26/03/2018اـ ا  كغزة  ـك االثن ف المكا ؽ المنعندة    مد ن   ر 
 أخذًا بعين االعتبار:

  نر ر اللرن  ف النونكن   كالس وس   حكؿ ح م   حؽ العكدة. -
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
 ؽ العكدة.قبكؿ  نر ر اللرن  ف النونكن   كالس وس   حكؿ ح م   ح أواًل:

إقػػػرار  كصػػػ وت اللرن ػػػ ف النونكن ػػػ  كالس وسػػػ   حػػػكؿ ح م ػػػ  حػػػؽ العػػػكدة ل تػػػكف  ثانيـــًا:
 تول ول :

ػػػذِّر مػػػف أم اع ػػػراؼ دكلػػػ  أك عربػػػ  أك  لسػػػط ن  ب يكد ػػػ  الت ػػػوف الصػػػي كن ،  .1 نيحى
تمػػون إمتػػوف طػػرد الفلسػػط ن  ف  ػػ  األراضػػ  المح لػػ  عػػوـ  ـ، 1948كالػػذم  عنػػ  حي

عػػكدة الالرئػػ ف إل يػػو، كىنػػو نػػد ف قػػرار الػػرئ س األمر تػػ   ضػػال عػػف عػػدـ السػػموح ب
 رامػب بننػػؿ السػػفورة األمر ت ػػ  إلػػى النػػدس مػػع ال أت ػػد علػػى أف النػػدس تليػػو أرضػػنو 

 كعوصم نو كمرتز عن د نو.
نطولػػب النػػكل الفلسػػط ن   كالعػػرب كالمسػػلم ف ب كح ػػد  طػػوبيـ كاةصػػرار علػػى حػػؽ  .2

نوكم  تؿ الضنكط لمنع اني ور أم طرؼ العكدة الفردم كالرموع  دكف  فر ط، كم
أموـ ال رغ ب أك ال رى ب، كاع بور الد وع عف حػؽ العػكدة بتػؿ الكسػوئؿ المتػركع  
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سػػالم  ن، تمػػو  نبنػػ  علػػى رومعػػ  الػػدكؿ العرب ػػ  كمنظمػػ  ال عػػوكف  ميمػػ ن عرب ػػ ن كا 
 اةسػػالم  كالنػػكل التػػعب   كالرسػػم   أف  نػػـك بكاربيػػو اةنسػػون  حفوظػػون علػػى ثكابػػت

 ىذه األم  كمندرا يو.
ال أت ػػػد علػػػى أىم ػػػ  الحفػػػوظ علػػػى حنػػػكؽ الالرئػػػ ف ك ػػػ  منػػػدم يو  حػػػؽ العػػػكدة(،  .3

كر ض رم ع البدائؿ األ رل الم علن  بول عك ض كال كط ف، كدعكة رم ع األطػراؼ 
العرب ػػ  كالفلسػػط ن   إلػػى عػػدـ المكا نػػ  علػػى أم نصػػكص  نػػ نص مػػف ىػػذا الحػػؽ 

 المطلؽ.
كح ػد الريػكد البرلمون ػ  كاةعالم ػ  كالد بلكموسػ  ، مػع ال نظػ ـ ال أت د على أىم ػ    .4

كال نسػػػ ؽ الػػػدق ؽ، عبػػػر مؤسسػػػوت المر مػػػع المػػػدن  العرب ػػػ  كالفلسػػػط ن  ، كالدكل ػػػ  
الم ضػػػومن  معيػػػو، كال أت ػػػد تػػػذلؾ علػػػى ضػػػركرة  كسػػػ ع دائػػػرة ال ضػػػومف الحنػػػكق  

ب نػػو، كمكاريػػ  كالس وسػػ  كاةنسػػون ؛ بيػػدؼ حمو ػػ  حػػؽ العػػكدة، كالعمػػؿ علػػى  ط
 الريكد كالبرامج كاأل تور السوع   إلى إريوضو كاالل فوؼ عل و. 

نػػػدعك إلػػػى ا  ػػػوذ  طػػػكات عمل ػػػ  مؤسسػػػ  ، ل حن ػػػؽ حػػػؽ العػػػكدة، بكضػػػع بػػػرامج  .5
 كآل وت قوبل  لل نف ذ، كمنيو:

 إنتوء صندكؽ  مك ؿ ريكد  طب ؽ حؽ العكدة ةسنود كدعـ مس رات العكدة. .أ 
راسػػوت كالمؤسسػػوت البحث ػػ  الم  صصػػ  بيػػذا التػػأف، إنتػػوء ك فع ػػؿ مراتػػز الد .ب 

 كدعـ الريد العلم  ال وص بيو.
ال رت ػػز علػػى أىم ػػ   كسػػ ع مرػػوؿ اةن ػػوج الكثػػوئن  كالفنػػ  الػػذم  عػػولج مأسػػوة  .ج 

 الالرئ ف الفلسط ن  ف.
سالم   م  صص  ل طب ؽ حؽ العكدة. .د   إنتوء حرت  تعب   عرب   كا 
دكؿ الت وت كمػنحيـ الحػؽ األدنػى مػف  العمؿ على إنيوء  يم ش الالرئ ف    .ق 

منكموت الح وة، كعػدـ ال ػذرع بػأف ال ضػ  ؽ علػى الالرئػ ف ىد ػو الح لكلػ  دكف 
  كط نيـ.

إنتػػوء  ر ػػؽ دعػػـ قػػونكن  ةثػػورة المكضػػكع دكل ػػو،  تػػورؾ   ػػو م  صصػػكف مػػف  .ك 
 دكؿ العولـ تو  .
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كال حػد وت ال ػ   ضركرة  كع   الرميكر الفلسط ن  بمس رة العكدة كآل و يو كأىػدا يو .6
رػػ  كالػػدل ؿ علػػى سػػلم   المسػػ رة   متػػف أف  كارييػػو المسػػ رة، مػػع ضػػركرة إقومػػ  الحي
كقونكن  يو كقطع الطر ؽ على االح الؿ ل بر ر ممورس  العنؼ المفرط ضد المسػ رة 

 أثنوء رحل يو للعكدة إلى الد ور.
 ػ  حػؽ ضركرة كضع  ط  إعالم   تػومل  لم وطبػ  العػولـ بتػؿ اللنػوت حػكؿ ح م .7

العػػكدة كاسػػػ نوده لمسػػػكغوت قونكن ػػػ ، بح ػػػث   صػػػدر المتػػػيد اةعالمػػػ   بػػػراء  ػػػ  
 رم ع لنوت العولـ، كاالى موـ بولمصطلحوت ال   س  ـ  نوكليو    االعالـ.

ضػػركرة إعطػػوء مسػػػ رة العػػكدة أبعػػػودان قونكن ػػ    علػػػؽ بػػولنرارات األمم ػػػ  ال ػػ   ػػػدعـ  .8
ب مػع أىػداؼ المسػ رة السػػلم  ، كأف حنػكؽ الالرئػ ف، ككضػع  طػ  إعالم ػ    نوسػ

 اسبون   كغ رىو(.– رنس    –  ـ نتر رسوئؿ المس رة بأتثر مف لن   انرل ز   
لمسػػ رة العػػكدة  ػػ  دكؿ طػػكؽ أىم ػػ  العمػػؿ الػػدائـ كالمسػػ مر لفػػ ح ربيػػوت مموثلػػ   .9

 مصػػػر، لبنػػػوف، سػػػكر و، األردف(،  زامنػػػون مػػػع ريػػػكد مسػػػ رات العػػػكدة  ػػػ    لسػػػط ف
 سط ن   المح ل .األراض  الفل

 كر و التتر كال ح   إلى اال حود البرلمون  الدكل  الذم صكت بأغلب   تب ػرة علػى  .10
قرار الندس عوصم  لدكل   لسط ف كر ض المسػوس بولكضػع   النونكن ػ  كال ور   ػ  
لمد ن  الندس كاع بر النػرار األم رتػ  بتػأنيو ان يوتػو  ظػون للنػونكف الػدكل  كلنػرارات 

 ة ذات الصل .األمـ الم حد
المطولبػػ  بفػػؾ الحصػػور اةنسػػون  كاالق صػػودم كالس وسػػ  المفػػركض علػػى التػػعب  .11

الفلسػػط ن ، ك وصػػ   ػػ  قطػػوع غػػزة، بكصػػفو حنػػوى إنسػػون ون الزمػػون، كرػػزءن مػػف حنػػكؽ 
التعب الفلسط ن  كالرئ و، كالعمؿ على  فع ؿ قرار رومعػ  الػدكؿ العرب ػ  ال ػوص 

إعػودة  كح ػد التػعب الفلسػط ن ، ك طػك ر مكقفػو بفؾ الحصور عرب ون، كالدعكة إلػى 
 المكحد     بن  حؽ العكدة كالعمؿ على  حن نو.

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 السودس كالعتركف  موعاالر –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ16/04/2018 ـك االثن ف المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1506قرار رقـ  

االر مػػػوع السػػػودس كالعتػػػركف -المرلػػػس ال تػػػر ع  الفلسػػػط ن   ػػػ  رلسػػػ و األكلػػػى 
 ـ.16/04/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االثن ف المكا ؽ 

 العتبار:أخذًا بعين ا
 نر ػػػر لرنػػػػ  ال رب ػػػػ  كالنضػػػو و االر موع ػػػػ  حػػػػكؿ أكضػػػوع األسػػػػرل  ػػػػ  سػػػػركف  -

 ـ. 2018ـ ح ى إبر ؿ عوـ 2017االح الؿ الصي كن  منذ إبر ؿ عوـ 
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
   حكؿ أكضوع األسرل    سػركف قبكؿ  نر ر لرن  ال رب   كالنضو و االر موع أواًل:

 ـ.2018ـ ح ى إبر ؿ عوـ 2017االح الؿ الصي كن  منذ إبر ؿ عوـ 
إقػػرار  كصػػ وت لرنػػ  ال رب ػػ  كالنضػػو و االر موع ػػ  حػػكؿ أكضػػوع األسػػرل  ػػ   ثانيــًا:

ـ ل تكف 2018إبر ؿ عوـ ـ ح ى 2017سركف االح الؿ الصي كن  منذ إبر ؿ عوـ 
 تول ول :

كل  ؛  وصػ ن مرلػسى حنػكًؽ اةنسػوًف بػوألمـ الم حػدة  تل ػؼى ندعك المؤسسوت الد .1
لرنػػػػ و ديكل ػػػػ و لالطػػػػالًع علػػػػى أكضػػػػوًع األسػػػػرل  ػػػػ  سػػػػركف االحػػػػ الؿ، كمعو نػػػػً  
االن يوتػػػػوًت الصػػػػور ً  للنػػػػونكًف الػػػػدكل ، كالنػػػػونكًف الػػػػدكل  اةنسػػػػون ، كا فوق ػػػػوًت 

 ًرن ؼ.
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نسػػوًف ةطػػالًؽ حملػػ و نػػدعك إلػػى  تػػت ًؿ ائػػ الؼو عػػولم و مػػف مؤسسػػوتو حنػػكًؽ اة .2
عولم  و ًضػدَّ س وسػً  االع نػوًؿ اةدارمِّ كالعػزًؿ االنفػرادًم كاةىمػوًؿ الطبػ ِّ كرػرائـ 
االحػػػػ الؿي الصػػػػي كن ي بحػػػػؽِّ األسػػػػرل، كمعونػػػػوًة األسػػػػرىل مػػػػف األطفػػػػوًؿ كالنسػػػػوًء 

ى. ى كالررحى  كالمرضى
نسػػوف، ضػػركرة ر ػػع األمػػر لػػدل الريػػوت الم  صػػ  بػػولنظر  ػػ  قضػػو و حنػػكؽ اة .3

بوع بور أف ىذا الفعؿ  تتؿ  رػوكزان  ط ػران ك عػد ون كان يوتػون  وضػحون ألسػمى حػؽ 
مف حنػكؽ اةنسػوف أال كىػك الحػؽ  ػ  الحر ػ  المتفػكؿ لػو  ػ  اةعػالف العػولم  

، كالعيػػػد الػػػدكل  للحنػػػكؽ الس وسػػػ   كالمدن ػػػ  لعػػػوـ 1948لحنػػػكؽ اةنسػػػوف سػػػن  
 كمف األ راد العود  ف.، كذلؾ عف طر ؽ المنظموت اةسالم   1966

 حر ؾ دعكل لدل المحتم  األكرب   لحنكؽ اةنسوف مػف قبػؿ المسػلم ف كالعػرب  .4
 ػػ  تو ػػػ   الػػبالد األكرب ػػػ ، كذلػػػؾ بعػػد أف  نػػػدـ للرنػػػ  األكرب ػػ  لحنػػػكؽ اةنسػػػوف 

 إعموالن  لترط  حر ؾ الدعكل لدل المحتم  األكرب   لحنكؽ اةنسوف. 
األحمػػػر الن ػػػوـ بولػػػدكر المنػػػكط بيػػػو مػػػف  ػػػالؿ مطولبػػػ  اللرنػػػ  الدكل ػػػ  للصػػػل ب  .5

ال ػػػد ؿ لحمو ػػػ  األسػػػرل مػػػف االن يوتػػػػوت الصػػػي كن   كضػػػموف اح ػػػراـ حنػػػػكقيـ 
كتػػػػرام يـ اةنسػػػػون   كالضػػػػنط علػػػػى المر مػػػػع الػػػػدكل  لمنػػػػع االن يوتػػػػوت بحػػػػؽ 

 األسرل ال    مثؿ  رقون صور ون لتؿ المبودئ اةنسون   كالنونكن  .
تو ػػػػ   حر ػػػػؾ دعػػػػوكل قضػػػػوئ   أمػػػػوـ المحو ػػػػؿ الدكل ػػػػ  مطولبػػػػ  الريػػػػوت الدكل ػػػػ   .6

كالمحوتـ الكطن   ضد الررائـ الصي كن   الفوضح  لحنكؽ األسػرل الفلسػط ن  ف 
إعمػػوالن لمبػػدأ عولم ػػ  اال  صػػوص النضػػوئ ، كمحػػوتـ قػػودة االحػػ الؿ تمررمػػ  

 حرب.
ٍن ىًيت  كال ورق  ألحتػوـ النػونكف  .7 الػدكل  العػوـ  تت ؿ لرن  ل كث ؽ تو   الررائـ المي

 بتأف األسرل الفلسط ن  ف.
ر ػػػع األمػػػر لػػػدل المحتمػػػ  الرنوئ ػػػ  الدكل ػػػ  بوع بػػػور أف االن يوتػػػوت الصػػػي كن    .8

بحػػػػػؽ األسػػػػػرل الفلسػػػػػط ن  ف  ع بػػػػػر مػػػػػف رػػػػػرائـ الحػػػػػرب كال ػػػػػ   ػػػػػد ؿ ضػػػػػمف 
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( مػػػف النظػػػوـ األسوسػػػ  للمحتمػػػ  8ا  صػػػوص المحتمػػػ  بمكرػػػب نػػػص المػػػودة  
 الرنوئ   الدكل  .

كل قضػػوئ   لػػدل محتمػػ  العػػدؿ الدكل ػػ   ػػ  الىػػوم ةلػػزاـ االحػػ الؿ  حر ػػؾ دعػػو .9
 بد ع ال عك ضوت عف األضرار المود   كالمعنك   ال   لحنت األسرل كذك يـ.  

علػػػى الريػػػوت المعن ػػػ  كال نف ذ ػػػ  مػػػنح قضػػػ   األسػػػرل كالمع نلػػػ ف الفلسػػػط ن  ف  .10
تػػوت الصػػي كن   اى مومػػون كاسػػعون مػػف النوح ػػ  اةعالم ػػ  بمػػو  ضػػمف  ضػػح االن يو

 بحنيـ.
 كالمؤسسوت الحنكق   الدكل  كاةقل م   كالمحل   الضنط على مطولب  الحتكموت .11

مف أرػؿ كقػؼ االن يوتػوت المر تبػ  بحػؽ األسػرل كاة ػراج  االح الؿ الصي كن 
الفػػكرم عػػف أعضػػوء الحتكمػػ  كالمرلػػس ال تػػر ع  الم  طفػػ ف  ضػػالن عػػف تو ػػ  

 الؿ.سركف االح     النوبع ف األسرم
دعكة التعب الفلسػط ن  تو ػ ن أف   صػدل بتػؿ كسػ ل ؛ لنػكات العػدك الصػي كن   .12

كقػػػكات ال  ونػػػ  كال عػػػوكف األمنػػػ ؛ ألم محوكلػػػ  الع نػػػوؿ أك اع ػػػداء أك مالحنػػػ  
 ألم ت ص   س وس   أك رروؿ المنوكم . 

 حم ػػػؿ السػػػ د محمػػػكد عبػػػوس كسػػػلط و النوتػػػم ؛ المسػػػؤكل   التوملػػػ  عػػػف رػػػرائـ  .13
 من ، كاالع نوؿ الس وس ، كمالحن  المنوكم ، كحصور قطوع غزة.ال عوكف األ

إلنػػوء النػػرارات الصػػػودرة مػػف السػػػلط  ب حك ػػؿ كزارة األسػػرل إلػػػى ى ئػػ ؛ بوع بػػػور  .14
ذلػػػؾ  نػػػػز ـ لنضػػػ   األسػػػػرل، ك يم تػػػػيو ك رػػػوكز حنػػػػكقيـ، كاع بػػػور ذلػػػػؾ  طػػػػون 

 أحمر، كعدـ ال ضكع ألم ضنكط صي كأمر ت    ن نص حؽ األسرل.
أم قرارات  مس أم حػؽ مػف حنػكؽ األسػرل المود ػ  كالمعنك ػ  كالكظ ف ػ ، إدان   .15

مػػػػع ضػػػػركرة دعػػػػـ ذكم األسػػػػرل بوع بػػػػور ذلػػػػؾ دعمػػػػون معنك ػػػػون لألسػػػػرل أنفسػػػػيـ 
 كللنض   الفلسط ن  .

عػػدـ إحولػػ  ملػػؼ رػػرائـ االحػػ الؿ الصػػي كن  بحػػؽ األسػػرل كغ ػػرىـ عػػف طر ػػؽ  .16
الدكل ػ ؛ لا ػراج الفػكرم عػنيـ  السلط ، كالمطولبػ  ب حول ػو إلػى محتمػ  الرنو ػوت
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كمحوتمػػػ  قػػػودة االحػػػ الؿ تمررمػػػ  حػػػرب علػػػى ان يػػػوتيـ للنػػػونكف  ،مػػػف رونػػػب
 الدكل  كحنكؽ األسرل. 

اع بػػػور ىػػػذا ال نر ػػػر كث نػػػ  صػػػودرة عػػػف المرلػػػس ال تػػػر ع ، مػػػع  ررم ػػػو لعػػػدة  .17
 لنوت، كنتره على أكسع نطوؽ ممتف. 

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 نائب األولال  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 السوبع كالعتركف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ26/04/2018 ـك ال م س المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1507قرار رقـ  

االر مػػػػوع السػػػػوبع كالعتػػػػركف -رلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى الم
 ـ.26/04/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك ال م س المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػػػػر اللرنػػػػ  النونكن ػػػػ  بتػػػػأف الػػػػدعكة لعنػػػػد المرلػػػػس الػػػػكطن  الفلسػػػػط ن  بػػػػ ف  -

 ثور بولسلط . االننالب على اال فوق وت ك عز ز االس ئ
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
 قبكؿ  نر ر اللرن  النونكن   بتأف الدعكة لعند المرلس الكطن  الفلسط ن . أواًل:
إقرار  كص وت اللرن  النونكن   بتأف الدعكة لعند المرلػس الػكطن  الفلسػط ن   ثانيًا:

 بولسلط   ل تكف تول ول :ب على اال فوق وت ك عز ز االس ئثور ب ف االننال
 30 أر ػػؿ عنػػد رلسػػ  المرلػػس الػػكطن  الفلسػػط ن   ػػ  راـ ا  المنػػررة ب ػػور خ  .1

كالدعكة بتتؿ عورؿ لعند ار موع اللرنػ  ال حضػ ر   بمتػورت  تػؿ 2018أبر ؿ 
كمػػف ثػػـ النػػكل السػػ تموؿ اةرػػراءات ةنرػػوز نظػػوـ ان  وبػػوت المرلػػس الػػكطن ، 

ال ر  ػب لعنػد دكرة مرلػس كطنػ  عود ػ   ضػػـ النػكل تو ػ  ككضػع رػدكؿ أعمػػوؿ 
االر مػػػػػػوع ك حضػػػػػػ ر ملفو ػػػػػػو، ك ػػػػػػؽ مػػػػػػو  ػػػػػػـ اال فػػػػػػوؽ عل ػػػػػػو  ػػػػػػ  ب ػػػػػػركت  ػػػػػػ  

 .2017 نو ر/



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 63 - 

ال أت د على أىم   إ وح  الكقت التو   المعنكؿ لل حض ر لالر موع ت    متف   .2
ت ال ط رة ال    كارو قض  نو بعد المرلس مف  نوكؿ المسوئؿ الركىر   كال حد و

طػػكؿ غ ػػوب أك  ن  ػػب للمرلػػس عػػف ىػػذا الػػدكر األسوسػػ  لػػو، ح ػػى ال   تػػرر 
 ـ لمررد  مر ر  عد ؿ الم ثوؽ الكطن .      1996 ررب  ار موع غزة سن  

نؤتػػد علػػى ضػػػركرة عنػػد ار مػػػوع المرلػػس الػػكطن   ػػػورج األراضػػ  الفلسػػػط ن    .3
ت كبع ػػػػػدا عػػػػػف  حتػػػػػـ االحػػػػػ الؿ الصػػػػػي كن  المح لػػػػػ ، ال زامػػػػػو ل فوىمػػػػػوت ب ػػػػػرك 
 النوصب ألراض نو الفلسط ن  . 

ضػػػركرة االى مػػػوـ ةنيػػػوء االننسػػػوـ الفلسػػػط ن  ك حصػػػ ف الربيػػػ  الدا ل ػػػ   يعػػػد  .4
 أكلك      مكاري  المتور ع كالم ططوت الرام   ل صف   النض   الفلسط ن  . 

ال تػػر ع  المين  ػػب ال أت ػػد علػػى ال م  ػػز كعػػدـ ال لػػط بػػ ف دكر كميػػوـ المرلػػس  .5
ك عد ال ػػو، كدكر ككظ فػػ  المرلػػس الػػكطن   2003ك نػػون للنػػونكف األسوسػػ  لسػػن  

ك نو للنظوـ الذم  ع بر المظل  الرومع  للتعب الفلسط ن  ك نون للنظوـ األسوس  
 لمنظم  ال حر ر. 

نؤتػػد علػػى أف المرلػػس ال تػػر ع  ىػػك سػػ د نفسػػو، كال  ن يػػ  كال  ػػو إال ك نػػون لمػػو  .6
ك عد ال ػػو، كال  ملػػؾ أ ػػ   2003 ػػو النػػونكف األسوسػػ  الفلسػػط ن  لسػػن  نػػص عل

 ري  إلنوء دكره أك  عط لو.
نػػػدعك إلػػػى عػػػدـ ال عػػػوط  أك االع ػػػراؼ بػػػأم مػػػف النػػػرارات أك الم ررػػػوت ال ػػػ   .7

س صدر عف ار موع المرلس الكطن  ك ؽ الص ن  الحول  ؛ بوع بور أف مو بين  
ار  ػػػػأ   مػػػػف تػػػػرع   المصػػػػدر، كألف علػػػػى بوطػػػػؿ  يػػػػك بوطػػػػؿ كأف تػػػػرع   النػػػػر 

المصػػػػػدر ال  مثػػػػػؿ األغلب ػػػػػ ، كبول ػػػػػول   صػػػػػبح ىػػػػػذه النػػػػػرارات عدم ػػػػػ  ال  يمثػػػػػؿ 
 األغلب  .

إف المرلػػػػػس ال تػػػػػر ع   حمػػػػػؿ النػػػػػوئم ف علػػػػػى ىػػػػػذا االر مػػػػػوع غ ػػػػػر التػػػػػرع   .8
المسػػػػئكل   عػػػػف إضػػػػوع  الفرصػػػػ  ال ور   ػػػػ  ل صػػػػح ح المسػػػػور ب نيػػػػوء االننسػػػػوـ 

عػػػػػودة االع بػػػػػور لمنظمػػػػػ  ال حر ػػػػػر الفلسػػػػػط ن   ت طػػػػػور  مث لػػػػػ  رػػػػػومع للتػػػػػؿ  كا 
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الفلسػػػط ن  ك نػػػو لمػػػو  ػػػـ اال فػػػوؽ عل ػػػو، كنػػػدعك الرم ػػػع الػػػى عػػػدـ ال عػػػوط  مػػػع 
 النرارات الصودرة عف ىذا االر موع.

 ندعك الريوت الراع   لل فوىموت الكطن   الى  حمؿ مسؤكل و يو. .9
لنػوئمكف علػى الػدعكة نيؤتد على عدـ ترع   س وس  ملئ التكاغر ال   ان يريو ا .10

 لعند ىذا االر موع كنحمليـ المسئكل   تومل .
ضػػركرة ارسػػوؿ نسػػ   عػػف ىػػذا ال نر ػػر الػػى رئوسػػ  المرلػػس الػػكطن  الفلسػػط ن   .11

كمطولب يػػو ب حمػػؿ مسػػئكل و يو تو ػػ ، كتػػذلؾ  كر ػػو نسػػ   إلػػى الرومعػػ  العرب ػػ  
أ ػػػػػ  ريػػػػػ  كمنظمػػػػػ  المػػػػػؤ مر اةسػػػػػالم  كاألمػػػػػـ الم حػػػػػدة كاال حػػػػػود األكركبػػػػػ  ك 

اع بور ػ ؛ ةحوط يػػو بػػأف المرلػػس المنعنػػد  وقػػد للتػػرع   الكطن ػػ ، ك حػػذ رىـ مػػف 
 ال عومؿ مع م ررو و.

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 مس الدكرة غ ر العود   ال و

 الثومف كالعتركف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ13/05/2018 كـ االحد المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1508قرار رقـ  

االر مػػػػوع الثػػػػومف كالعتػػػػركف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.13/05/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  كـ االحد المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
  نر ر لرن  تئكف الالرئ ف حكؿ الذترل السبع ف للنتب .  -
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
 قبكؿ  نر ر لرن  تئكف الالرئ ف حكؿ الذترل السبع ف للنتب . أواًل:
ل تكف  ف الالرئ ف حكؿ الذترل السبع ف للنتب إقرار  كص وت  نر ر لرن  تئك  ثانيًا:

 تول ول :
نح   صمكد أبنوء تعبنو الالرئ ف الفلسط ن  ف    م  مػوت اللرػكء  ػ  الػدا ؿ  .1

 كال ورج كالت وت.
نطولػػب المر مػػع الػػدكل  بػػوالل زاـ ب نف ػػذ النػػرارات األمم ػػ  الم علنػػ  بحػػؽ العػػكدة  .2

 ـ.1948( لسن  194حدة رقـ  ك   مندم يو قرار الرمع   العوم  لألمـ الم 
نؤتد على أف حؽ العكدة ىك حؽ مندس لف  س ط ع تؿ قكم العولـ تطبو مف   .3

ذاتػػرة اآلبػػوء كال األبنػػوء، كبػػرغـ تػػؿ الظػػركؼ النػػوىرة كالحصػػور كالػػدمور ك ػػآمر 
  النر ب كالبع د على النض   الكطن   الفلسط ن  .
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الػػػػدا ؿ المح ػػػػؿ كدكؿ نطولػػػػب الفصػػػػوئؿ الفلسػػػػط ن   كالتػػػػعب الفلسػػػػط ن   ػػػػ   .4
الطكؽ كالت وت ب فع ػؿ مسػ رات العػكدة السػلم   علػى حػدكد  لسػط ف كالمتػورت  

   يو كدعميو بت ى أنكاع الدعـ المطلكب.
نطولب  لسط ن  الت وت كاحرار العولـ ب س  ر سفف العكدة كتسر الحصور قبول   .5

 ل.تكاطئ كسكاحؿ  لسط ف ال ور      ضومنو مع مس رات العكدة التبر 
نطولب مؤسسوت المر مع الدكل  كالمؤسسوت الحنكق   ب رراء  حن ػؽ دكلػ   ػ   .6

 اس  داـ االح الؿ الصي كن  ألسلح  محرم  دكل و.
نطولػػب الفصػػوئؿ الفلسػػط ن   كالتػػعب الفلسػػط ن  ب فع ػػؿ المنوكمػػ  ضػػد المح ػػٌؿ  .7

الصػػي كن  بتػػٌؿ أتػػتوليو، ك نػػد ـ تػػؿ دعػػـ الـز للمنوكمػػ ، تمػػو نطولػػب الفصػػوئؿ 
عػػودة  بضػػركرة العمػػؿ الفػػكرم مػػف أرػػؿ إنيػػوء حولػػ  االننسػػوـ كا  مػػوـ المصػػولح  كا 
الك وؽ الكطن  على أسوس الحفػوظ علػى الثكابػت ك ػ  منػدم يو حػؽ العػكدة لتػؿ 

  الالرئ ف إلى د ورىـ ال   ىرركا منيو.
ضػػػػركرة  كع ػػػػ  األر ػػػػوؿ العرب ػػػػ  كاةسػػػػالم   بولنضػػػػ   الفلسػػػػط ن   مػػػػف  ػػػػالؿ  .8

م ػػ  كالنػػدكات ال ثن ف ػػ  ل بنػػى الػػذاترة مر بطػػ   ػػ   لسػػط ف كنتب يػػو المنػػوىج ال عل 
 ـ.1948ال   مو زالت مس مرة منذ العوـ 

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 ال وسع كالعتركف االر موع –رلس  األكلى ال
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ05/06/2018 ـك الثالثوء المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1509قرار رقـ  

االر مػػػػوع ال وسػػػػع كالعتػػػػركف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.05/06/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  كـ الثالثوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
  نر ر اللرن  ف النونكن   كالس وس   حكؿ الذترم الكاحدة كال مس ف للنتس .  -
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
قبػػػػكؿ  نر ػػػػر اللرن ػػػػ ف النونكن ػػػػ  كالس وسػػػػ   حػػػػكؿ الػػػػذترم الكاحػػػػدة كال مسػػػػ ف  أواًل:
  .للنتس

إقػػػرار  كصػػػػ وت  نر ػػػر اللرن ػػػ ف النونكن ػػػ  كالس وسػػػػ   حػػػكؿ الػػػذترم الكاحػػػػدة  ثانيـــًا:
 ل تكف تول ول : كال مس ف للنتس 

ذِّر مف أم اع ػراؼ دكلػ  أك عربػ  أك  لسػط ن  ب يكد ػ  الت ػوف الصػي كن ،  .1 نيحى
تمون إمتوف طرد الفلسط ن  ف    األراضػ  المح لػ  عػوـ  ـ، 1948كالذم  عن  حي

ف عدـ السموح بعكدة الالرئ ف إل يو، كىنو ند ف قػرار الػرئ س األمر تػ   ضال ع
 رامب بننؿ السفورة األمر ت   إلى الندس مع ال أت د على أف الندس تليو أرضػنو 

 كعوصم نو كمرتز عن د نو.
نطولب تؿ الفلسط ن  ف كالعرب كالمسلم ف ب كح د  طػوبيـ كاةصػرار علػى حػؽ  .2

كف  فػػر ط، كمنوكمػػ  تػػؿ الضػػنكط لمنػػع اني ػػور أم العػػكدة الفػػردم كالرمػػوع  د
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طػرؼ أمػوـ ال رغ ػب أك ال رى ػب، كاع بػور الػد وع عػف حػؽ العػكدة بتػؿ الكسػوئؿ 
سػػػػالم  ن، تمػػػػو  نبنػػػػ  علػػػػى رومعػػػػ  الػػػػدكؿ العرب ػػػػ   المتػػػػركع  ميمػػػػ ن عرب ػػػػ ن كا 
كمنظمػػػ  ال عػػػوكف اةسػػػالم  كالنػػػكل التػػػعب   كالرسػػػم   أف  نػػػـك بكاربيػػػو تأمػػػ  

 فوظون على ثكابت ىذه األم  كمندرا يو.كاحدة؛ ح
ال مسػػؾ بمبػػودئ النػػونكف الػػدكل  العػػوـ كأحتومػػو كقػػرارات األمػػـ الم حػػدة الم علنػػ   .3

كالذم أتد  1948لعوـ  194بحؽ العكدة ك   مندم يو قرار الرمع   العوم  رقـ 
حػػؽ الالرئػػ ف الفلسػػط ن  للعػػكدة إلػػى د ػػورىـ كمم لتػػو يـ تحػػؽ ت صػػ  للفػػرد، 

لمرمػػػػكع الالرئػػػػ ف، كال  متػػػػف  فػػػػك ض أ ػػػ  ريػػػػ  بػػػػ براـ ا فػػػػوؽ  حػػػػـر كرمػػػوع  
الالرئػػ ف مػػف الحػػؽ  ػػ  العػػكدة لتػػؿ تػػبر مػػف د ػػورىـ ال ػػ  تػػردكا منيػػو، كر ػػض 

 رم ع البدائؿ الم علن  بول عك ض كال كط ف.
اةبنوء على دكر كتول  النكث " األكنركا " تتوىد على اس مرار قض   الالرئ ف  .4

و كالح لكلػ  دكف  حك ػؿ ميمو يػو إلػى ريػ  أ ػرل إلػى حػ ف كر ع مس كل  دمو ي
 عكدة التعب الفلسط ن  إلى د ورىـ.

ال أت ػػػػد علػػػػى أىم ػػػػ   كح ػػػػد الريػػػػكد البرلمون ػػػػ  كاةعالم ػػػػ  كالد بلكموسػػػػ  ، مػػػػع  .5
ال نظػػ ـ كال نسػػ ؽ الػػدق ؽ، عبػػر مؤسسػػوت المر مػػع المػػدن  العرب ػػ  كالفلسػػط ن  ، 

أت ػػد تػػذلؾ علػػى ضػػركرة  كسػػ ع دائػػرة ال ضػػومف كالدكل ػػ  الم ضػػومن  معيػػو، كال 
بيػػػػػدؼ حمو ػػػػػ  حػػػػػؽ العػػػػػكدة، كحػػػػػؽ منوكمػػػػػ   ،الحنػػػػػكق  كالس وسػػػػػ  كاةنسػػػػػون 

االح الؿ، كالعمؿ على  طب نو، كمكاري  الريكد كالبرامج كاأل تور السوع   إلػى 
 إريوضو كاالل فوؼ عل و. 

ح م ػػ   ضػػركرة كضػػع  طػػ  إعالم ػػ  تػػومل  لم وطبػػ  العػػولـ بتػػؿ اللنػػوت حػػكؿ .6
حؽ التعب    الد وع عف حنكقو بتػؿ الكسػوئؿ المتػركع ، كاسػ نوده لمسػكغوت 
قونكن ػػػػ ، بح ػػػػث   صػػػػدر المتػػػػيد اةعالمػػػػ   بػػػػراء  ػػػػ  رم ػػػػع لنػػػػوت العػػػػولـ، 

 كاالى موـ بولمصطلحوت ال   س  ـ  نوكليو    اةعالـ.
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  كر و التتر كال ح ػ  لتػؿ مػف كقػؼ ك نػؼ معنػو مػف العػولـ اةسػالم  كالعربػ ، .7
كن ػػص مػػؤ ران مكقػػؼ دكلػػ  التك ػػت التػػروع  ػػ  إريػػوض إصػػدار متػػركع قػػرار 
قدم ػػػو اةدارة األمر ت ػػػ  إلػػػى مرلػػػس األمػػػف  ػػػد ف حػػػؽ التػػػعب الفلسػػػط ن   ػػػ  
المنوكم  كالد وع عف نفسو المتفكؿ دكل ون، كالذم  حوكؿ   و إدارة  رمب ال نط   

إلػػػػى اال حػػػػود  علػػػى رػػػػرائـ االحػػػ الؿ بحػػػػؽ تػػػعبنو  ػػػػ  غػػػػزة، تمػػػو نكرػػػػو التػػػتر
البرلمػػون  الػػدكل  الػػذم صػػكت بأغلب ػػ  تب ػػرة علػػى قػػرار النػػدس عوصػػم  لدكلػػ  
 لسػػط ف كر ػػض المسػػوس بولكضػػع   النونكن ػػ  كال ور   ػػ  لمد نػػ  النػػدس كاع بػػر 
النرار األم رت  بتأنيو ان يوتو  ظػون للنػونكف الػدكل  كلنػرارات األمػـ الم حػدة ذات 

 الصل .
نسون  كاالق صودم كالس وس  المفػركض علػى التػعب المطولب  بفؾ الحصور اة .8

الفلسط ن     تؿ أمػوتف  كارػده، ك وصػ   ػ  قطػوع غػزة، بكصػفو حنػوى إنسػون ون 
الزمػػون، كرػػزءن مػػف حنػػكؽ التػػعب الفلسػػط ن  كالرئ ػػو، كالعمػػؿ علػػى  فع ػػؿ قػػرار 
رومعػػ  الػػدكؿ العرب ػػ  ال ػػوص بفػػؾ الحصػػور عرب ػػون، كالػػدعكة إلػػى إعػػودة  كح ػػد 

ب الفلسػػط ن ، ك طػػك ر مكقفػػو المكحػػد  ػػ   بنػػ  حػػؽ العػػكدة كالعمػػؿ علػػى التػػع
  حن نو.

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 كفالثالث االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ18/07/2018 ـك األربعوء المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1510قرار رقـ  

االر مػػوع الثالثػػكف المنعنػػدة  ػػ  -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.18/07/2018مد ن   راـ ا  كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 دس كاألقصى حكؿ آ ر المس ردات    مد ن  الندس.  نر ر لرن  الن -
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
 قبكؿ  نر ر لرن  الندس كاألقصى حكؿ آ ر المس ردات    مد ن  الندس. أواًل:
 ػ  مد نػ  إقرار  كص وت  نر ر لرن  الندس كاألقصى حكؿ آ ػر المسػ ردات  ثانيًا:
 ل تكف تول ول : الندس

نح ػػ  أىلنػػو المندسػػ  ف التػػراـ مػػف قب لػػ  الريػػول ف كغ ػػرىـ ممػػف صػػمدكا ببسػػول   .1
كتػػػػروع   ػػػػ  مكاريػػػػ  العػػػػدكاف الصػػػػي كن  النوتػػػػـ علػػػػى منػػػػوزليـ كمضػػػػوربيـ 
كأحكاتػػػيـ  ػػػ  قػػػر  يـ قر ػػػ  ال ػػػوف األحمػػػر، كنػػػدعكىـ إلػػػى االسػػػ مرار  ػػػ  ىػػػذه 

طػػػط الصػػػيو ن  ل ػػػرح ليـ ك ير ػػػرىـ مػػػف أرضػػػيـ المكاريػػػ  البطكل ػػػ  ةحبػػػوط م 
ـٌ إحبػػػوط مػػػو   طػػػط لػػػو العػػػدك الصػػػي كن   ػػػ   كد ػػػورىـ بتػػػ ى الكسػػػوئؿ، كمػػػف ثىػػػ
المرحل  النودم  ل نف ذ م ططو ل رح ؿ أىلنو المندس  ف    ح  كادم حلكة كح  
البسػ وف كغ رىػو مػػف أح ػوء بلػدة سػػلكاف الكاقعػ  رنػكب المسػػرد األقصػى المبػػورؾ 

  سمى مد ن  الملؾ داككد. ةقوم  مو
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ـ كالضػف  الفلسػط ن   كتػؿ 1948نطولب أىلنو    الندس كاألرض المح ل  عوـ  .2
مف  س ط ع إلى تد الرحوؿ كالنف ر لنصرة أىلنو مف قب ل  الريػول ف كال كارػد  ػ  
االع صػػوموت الحوتػػدة للمتػػورت  بفعول ػػ   ػػ  مكاريػػ  العػػدكاف الصػػي كن  علػػى 

 ىؤالء األىؿ التراـ.
رػػراميـ بحػػؽ نػػد .3 عك أبنػػوء تػػعبنو تو ػػ  ةعػػالف ر ضػػيـ لم ططػػوت االحػػ الؿ كا 

أىلنو    الندس، كذلؾ مف  الؿ إظيور غضػبيـ علػى رم ػع ننػوط ال مػوس مػع 
االحػػػػ الؿ الصػػػػي كن ، ح ػػػػى  نػػػػدحر العػػػػدك النوصػػػػب عػػػػف أرضػػػػنو تو ػػػػ ، تمػػػػو 

 نطولبيـ بوالس مرار    مس رات النضب كالعكدة التبرل.
ة الم طػػط الصػػي كن  ل ير ػػر أىػػول  قر ػػ  ال ػػوف األحمػػر نػػر ض كنسػػ نتر بتػػد .4

مف أرضيـ كمنوزليـ كمضوربيـ، تمو نس نتر اع ػداءات العػدك الصػي كن  علػى 
الررػػػػػوؿ كالنسػػػػػوء كاألطفػػػػػوؿ مػػػػػف ىػػػػػؤالء األىػػػػػؿ التػػػػػراـ، كنعػػػػػٌد ىػػػػػذه االن يوتػػػػػوت 

ك طي ػرنا عرق نػو ة ػالء النػدس مػف أىليػو  الصي كن   رػرائـ حػرب ضػد اةنسػون  
حالؿ النوصب ف الصيو ن  متونيـ.ا  ألصل  ف، كا 

نسػػػػ يرف االع ػػػػداءات الصػػػػي كن   علػػػػى المندسػػػػوت اةسػػػػالم   كالمسػػػػ ح    ػػػػ   .5
النػػدس، كعلػػى أىلنػػو المندسػػ  ف، كنؤتػػد علػػى أف المنوكمػػ  برم ػػع كسػػوئليو حػػٌؽ 
متػركع ل حر ػر ىػذه المندسػوت كحوضػن يو مد نػ  النػدس مػف المح ػٌؿ الصػي كن  

 النوصب.
السػػػلط  الفلسػػػط ن   بولن ػػػوـ بكاربيػػػو  ػػػ  حمو ػػػ  النػػػدس كاألقصػػػى، مػػػف نطولػػػب  .6

 ػػالؿ ر ػػع  ػػدىو األمن ػػ  النل ظػػ  عػػف أبنػػوء تػػعبنو  ػػ  الضػػف  المح لػػ ، ككقػػؼ 
ال نسػػػ ؽ األمنػػػ  مػػػع المح ػػػؿ النوصػػػب، كنػػػدعكىو للن ػػػوـ بكاربيػػػو ب حولػػػ  رػػػرائـ 

مػػػػ  الحػػػػرب الصػػػػي كن   بحػػػػؽ أىلنػػػػو  ػػػػ  النػػػػدس كاألقصػػػػى ك لسػػػػط ف إلػػػػى محت
ف عدـ ق وميو بذلؾ  يًعدُّىو تر ت  لالح الؿ    ررائمو.  الرنو وت الدكل  ، كا 

نطولب البرلمونوت العرب   كاةسالم   كالدكل   كاال حػودات كالت ػؿ البرلمون ػ    يػو  .7
بكقفػػ  رػػودة كصػػودق  مػػع الحػػٌؽ الفلسػػط ن   ػػ  النػػدس تليػػو، كال أت ػػد علػػى أٌنيػػو 
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ب الفلسػػط ن  تمػػو نٌصػػت علػػى ذلػػؾ النػػكان ف العوصػػم  األبد ػػ  لفلسػػط ف كالتػػع
كالمكاث ػػػؽ الدكل ػػػ ، تمػػػو نطولػػػب ىػػػذه البرلمونػػػوت كاال حػػػودات كالت ػػػؿ البرلمون ػػػ  
بػػػر ض ال طب ػػػع مػػػع االحػػػ الؿ الصػػػي كن  كالضػػػنط علػػػى حتكمػػػو يـ كحتػػػوميـ 
لكقػػػؼ اليركلػػػ  نحػػػك ىػػػذا ال طب ػػػع، كالعمػػػؿ علػػػى مسػػػوندة أىلنػػػو المندسػػػ  ف  ػػػ  

  عز ز صمكدىـ    كرو المح ؿ النوصب كمنوكم يـ لو.الندس كبلدا يو ك 
نسػػػػػ نتر الصػػػػػػمت كال ػػػػػآمر اةقل مػػػػػػ  كالػػػػػدكل  كاليركلػػػػػػ  لل طب ػػػػػع مػػػػػػع الت ػػػػػػوف  .8

الصػي كن  النوصػب الػذم  مثٌػؿ عػػومالن متػرعون لالحػ الؿ الصػي كن  لالسػػ مرار 
 ػػػ   نف ػػػذ م ططو ػػػو االسػػػ  طون    ػػػ  النػػػدس ك نف ػػػذ أطموعػػػو ال يك د ػػػ  بحػػػٌؽ 

ت اةسػػػالم   كالمسػػػ ح    صكصػػػون المسػػػرد األقصػػػى المبػػػورؾ، كنػػػد ف المندسػػػو
كنررِّـ تؿ مف  صمت عف ممورسوت االح الؿ العنصر    روه أىلنو  ػ  النػدس 

 ك لسط ف عوم .
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 ر ع  الػفلسط ن المػرلس الػ ت
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ18/07/2018 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1511قرار رقـ  

االر مػػوع الثالثػػكف المنعنػػدة  ػػ  -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.18/07/2018األربعوء المكا ؽ  مد ن   راـ ا  كغزة  كـ

 أخذًا بعين االعتبار:
بتر لنكل األمػف الفلسػط ن   رقػـ  نر ر المنوقت  العوم  لمتركع قونكف ال نوعد الم -

 ـ.2018( لسن      
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

  نػػرر: 
مبتػػػػر لنػػػػكل األمػػػػف الفلسػػػػط ن   رقػػػػـ   ( لسػػػػن  إقػػػػرار متػػػػركع قػػػػونكف ال نوعػػػػد ال أواًل:

 ـ بولمنوقت  العوم  بوةرموع.2018
ـــًا: إحولػػػ  متػػػركع النػػػونكف إلػػػى اللرنػػػ  النونكن ػػػ  ةعػػػداده للنػػػراءة األكلػػػ  حسػػػب  ثاني

 األصكؿ.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 ػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن الم
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ18/07/2018 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1512قرار رقـ  

االر مػػوع الثالثػػكف المنعنػػدة  ػػ  -المرلػػس ال تػػر ع  الفلسػػط ن   ػػ  رلسػػ و األكلػػى 
 ـ.18/07/2018 كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ مد ن   راـ ا 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػػر المنوقتػػ  العومػػ  لمتػػركع قػػونكف العنكبػػوت كال ػػداب ر البد لػػ  رقػػـ   ( لسػػن   -

 ـ.2018
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
ـ بولمنوقتػ  2018 داب ر البد ل  رقػـ   ( لسػن  إقرار متركع قونكف العنكبوت كال أواًل:

 العوم  بوةرموع.
ـــًا: إحولػػػ  متػػػركع النػػػونكف إلػػػى اللرنػػػ  النونكن ػػػ  ةعػػػداده للنػػػراءة األكلػػػ  حسػػػب  ثاني

 األصكؿ.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 ع  الػفلسط ن المػرلس الػ تر 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الكاحد كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ01/08/2018 ـك األربعوء المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1513قرار رقـ  

 االر مػػػػوع الكاحػػػػد كالثالثػػػػكف–المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.01/08/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
  نر ر اللرن  النونكن   حكؿ قونكف النكم     تر س للعنصر   الصي كن  (.  -
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
نػػػػػػػ  النونكن ػػػػػػػ  حػػػػػػػكؿ قػػػػػػػونكف النكم ػػػػػػػ    تػػػػػػػر س للعنصػػػػػػػر   قبػػػػػػػكؿ  نر ػػػػػػػر اللر أواًل:

 الصي كن  (.
إقرار  كص وت  نر ػر اللرنػ  النونكن ػ  حػكؿ قػونكف النكم ػ    تػر س للعنصػر    ثانيًا:

 ل تكف تول ول : الصي كن  (
مػػػف الضػػػركرم مكاريػػػ  "قػػػونكف النكم ػػػ " العنصػػػرم الرػػػوئر، مػػػف  ػػػالؿ ال حػػػرؾ  .1

ةسػػالم   ػػ  الم ػػداف الدبلكموسػػ   ػػ  المر مػػع الس وسػػ  الفلسػػط ن  كالعربػػ  كا
دان و.  الدكل  مف أرؿ ر ض ىذا النونكف العنصرم، كا 

نطولػػب المر مػػع الػػدكل  بولعمػػؿ علػػى  طب ػػؽ المكاث ػػؽ كاال فوق ػػوت الدكل ػػ  ال ػػ   .2
ربػػور الت ػػوف الصػػي كن  علػػى ضػػركرة إنيػػوء اح اللػػو   تفػػؿ الحػػؽ الفلسػػط ن ، كا 

 لفلسط ف، تؿ  لسط ف.
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تعب الفلسط ن     الػدا ؿ كال ػورج إلػى منومػ  االحػ الؿ بتػؿ الكسػوئؿ ندعك ال .3
 ال    ملتيو، كمنيو المنوكم  المسلح  المتركع  دكل ون.

نػػدعك الػػى التػػركع  ػػ   دتػػ ف حملػػ  دكل ػػ  كاسػػع  للتتػػؼ عػػف الكرػػو الحن نػػ   .4
لالحػ الؿ الصػي كن  المن صػػب البنػ ض كلفضػح اآلثػػور التورث ػ  ال ػ  سػػ  لفيو 

لنكم   العنصرم؛ ك ضح مآربو الحن ن ؛ عالكة علػى إبػراز  ػرؽ النػونكف قونكف ا
 الرد د للنكان ف الدكل   كان يوتو للمكاث ؽ كال تر عوت الدكل  .

 48ندعك التعب الفلسط ن  تلو بتو   أموتف  كارػده كاحػرار العػولـ ك لسػط ن    .5
ره، بفضػػػؿ إلػػػى مكاصػػػل  تفػػػوحيـ لتىسػػػًر "قػػػونكف النكم ػػػ " العنصػػػرم، كمنػػػع  مر ػػػ

، تمػػو تسػػركا قبػػؿ ذلػػؾ 1948 موسػػتيـ كنضػػوليـ الم كاصػػؿ دا ػػؿ حػػدكد العػػوـ 
تػػؿ متػػور ع "األسػػرل " ال ػػ  طولػػت كرػػكدىـ  ػػكؽ أرض كطػػنيـ ال ػػور    طػػكاؿ 

 العنكد الطك ل .
نػػدعك تػػؿ مػػف  لحنػػو ضػػرر مػػف قػػونكف النكم ػػ  العنصػػرم لل كرػػو إلػػى النضػػوء  .6

المحػوتـ الدكل ػ  كل حم لػو المسػؤكل    الدكل  لمحوتمػ  االحػ الؿ الصػي كن  امػوـ
لزامػػو بػػول عك ض عػػف األضػػرار ال ػػ  سػػ  ر ب عػػف  طب ػػؽ النػػونكف العنصػػرم،  كا 

( مػػػف البرك كتػػػكؿ اةضػػػو   األكؿ 91كذلػػػؾ اسػػػ نودا لمػػػو نصػػػت عل ػػػو المػػػودة  
 .1977ال فوق وت رن ؼ لعوـ 

 رػػػػب سػػػػف قػػػػونكف  ػػػػوص عػػػػف المرلػػػػس ال تػػػػر ع  بوع بػػػػور  قػػػػونكف النكم ػػػػ (  .7
عنصرم رر م  دكل   ك رر ـ ال عوط  مع ىذا النػونكف علػى رم ػع المسػ ك وت ال

 الدكل  . 
 كر ػػػػػو رسػػػػػوئؿ إلػػػػػى األمػػػػػـ الم حػػػػػدة كلال حػػػػػود االكركبػػػػػ  كالبرلمونػػػػػوت العرب ػػػػػ   .8

كاألكركب ػػػػ  كالمؤسسػػػػوت الحنكق ػػػػ  النرب ػػػػ  كالت صػػػػ وت الدكل ػػػػ  المػػػػؤثرة كالػػػػى 
 و أكضوع الفلسط ن  ف  ػ  الضػف  كسوئؿ االعالـ النرب  ؛ ةحوط يـ بمو آلت ال

النرب ػػ  كالنػػدس كقطػػوع غػػزة ك ػػ  م  مػػوت التػػ وت بسػػبب ممورسػػوت االحػػ الؿ، 
 كال حذ ر مف الن وئج كاآلثور التورث   ليذا النونكف العنصرم.
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 نطولب السلط  الفلسط ن  : .9
ال حلػػػ  بولمسػػػؤكل   الكطن ػػػ  كا  ػػػوذ  طػػػكات رد ػػػ  لل صػػػدم ليػػػذا النػػػونكف  . أ

قالع عف الترب كاةنتور اةعالم ؛ ب نمو الممورسوت علػى العنصرم كاة
األرض  عػػزز قكم ػػ  االحػػ الؿ، ح ػػث نػػدعك إلػػى اةلنػػوء الفػػكرم ال فوق ػػوت 

 حػت  1948أكسلك كمو بعدىو ال    نوزلت   يو عػف األرض المح لػ  عػوـ 
ميسمى حؿ الدكل  ف ترد علػى ىػذا النػونكف العنصػرم الػذم نسػؼ أم آمػوؿ 

 لل سك  .
رمػػ   كق ػػع السػػلط  للمكا نػػ  علػػى ا  صػػوص محتمػػ  الرنو ػػوت الدكل ػػ   ر   . ب

 م ثػػوؽ ركمػػو( الػػى  طػػكة عمل ػػ  بسػػرع  ال كرػػو لمحتمػػ  الرنو ػػوت الدكل ػػ  
ال ػػ   متػػف محوتمػػ  االحػػ الؿ الصػػي كن  اموميػػو ب دانػػ  االحػػ الؿ بور تػػوب 
رر مػػ  الفصػػؿ العنصػػرم  االبر يو ػػد( كرػػرائـ الحػػرب األ ػػرل المنصػػكص 

و  ػػ  م ثػػوؽ ركمػػو كأم رػػرائـ أ ػػرل  ر تبيػػو بحػػؽ التػػعب الفلسػػط ن  عل يػػ
 كحنكقو ال    فكؽ الحصر.

مطولبػػػ  الحنػػػكق  ف تو ػػػ  كننوبػػػوت المحػػػوم  ف  ػػػ  العػػػولـ كالمؤسسػػػوت الحنكق ػػػ   .10
الدكل ػػػػ  بسػػػػرع  ال حػػػػرؾ كالعمػػػػؿ علػػػػى مالحنػػػػ  االحػػػػ الؿ الصػػػػي كن  ك حر ػػػػؾ 

بول زامو ػػو  رػػوه اةقلػػ ـ المح ػػؿ  الػػدعوكل النضػػوئ   ضػػده كمحوسػػب و علػػى إ اللػػو
 كمو اق ر و مف ررائـ ضد اةنسون  .

 ررمػػ  ال نر ػػر إلػػى لنػػوت أرنب ػػ  ك عم مػػو علػػى البرلمونػػوت كالمؤسسػػوت الدكل ػػ   .11
 ككسوئؿ اةعالـ.

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 الرحمف الرح ـ بسـ ا 
 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثالثكف االر موع الثون  ك –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ29/08/2018 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1514قرار رقـ  

الثالثػػػػكف االر مػػػػوع الثػػػػون  ك –المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.29/08/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك األربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
ـ معػػػػدؿ لنػػػػونكف 2018( لسػػػػن    نر ػػػػر المنوقتػػػػ  العومػػػػ  لمتػػػػركع قػػػػونكف رقػػػػـ   -

 ـ.2001( لسن  4الب نوت    المكاد المدن   كال رور   رقـ  
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 أل كات كاة كة أعضوء المرلس.ننوش كمدا الت ا -

 يقــرر: 
ـ معػػػدؿ لنػػػونكف الب نػػػوت  ػػػ  المػػػكاد 2018إقػػػرار متػػػركع قػػػونكف رقػػػـ   ( لسػػػن   أواًل:

 ـ بولمنوقت  العوم  بوةرموع.2001( لسن  4المدن   كال رور   رقـ  
ـــًا: إحولػػػ  متػػػركع النػػػونكف إلػػػى اللرنػػػ  النونكن ػػػ  ةعػػػداده للنػػػراءة األكلػػػ  حسػػػب  ثاني
 كؿ.األص

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثون  كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ29/08/2018 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1515رار رقـ  ق

االر مػػػػوع الثػػػػون  كالثالثػػػػكف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.29/08/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
المعػػػدؿ لنػػػونكف  2018( لسػػػن    قػػػونكف رقػػػـ    نر ػػػر اللرنػػػ  النونكن ػػػ  لمتػػػركع -

 ـ المندـ بولنراءة الثون  .2000( لسن  7قـ  العمؿ ر 
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
( 7ـ المعػػدؿ لنػػونكف العمػػؿ رقػػػـ  2018( لسػػن     إقػػرار متػػركع قػػونكف رقػػـ   أواًل:
 .ـ بولنراءة الثون   بوةرموع2000لسن  
 نونكف حسب األصكؿ.اس تموؿ إرراءات ال ثانيًا:

 
 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي

 النائب األول  أمين سر
 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثولث كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ12/09/2018ء المكا ؽ  ـك االربعو
 (5/1/ غ.ع1516قرار رقـ  

االر مػػػػوع الثولػػػػث كالثالثػػػػكف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.12/09/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
لك المتػؤكم  بعػد مػركر  نر ر اللرن  الس وس   حكؿ االثور ال ط رة ال فوق ػ  أكسػ -

 سن  على  كق عيو. 25
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
قبكؿ  نر ر اللرن  الس وس   حكؿ االثور ال ط رة ال فوق   أكسػلك المتػؤكم  بعػد  أواًل:

 سن  على  كق عيو. 25مركر 
ــًا: الس وسػػ   حػػكؿ االثػػور ال ط ػػرة ال فوق ػػ  أكسػػلك إقػػرار  كصػػ وت  نر ػػر اللرنػػ   ثاني

 ل تكف تول ول : سن  على  كق عيو 25المتؤكم  بعد مركر 
دعػػػػكة تو ػػػػ  الفصػػػػوئؿ الفلسػػػػط ن   لالر مػػػػوع علػػػػى كرػػػػو السػػػػرع  كاع بػػػػور ىػػػػذه  .1

اال فوق ػػ  تػػأف لػػـ  تػػف، كىػػ  ا فوق ػػ  بوطلػػ  ك نػػون لنكاعػػد النػػونكف الػػدكل ، ككضػػع 
ؿ مف سوىـ  ػ  ال كق ػع أك العمػؿ بيػذه اال فوق ػ  كعلػى آل   لمالحن  كمحوسب  ت

 رأسيـ محمكد عبوس الذم ىك ميندس ىذا اال فوؽ.
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 تػػػت ؿ  ر ػػػؽ  ضػػػـ ن بػػػ  مػػػف الس وسػػػ  ف كالبرلمػػػون ف كالنػػػونكن  ف كاالق صػػػود  ف  .2
بطوليػو أمػوـ المحو ػؿ  الفلسط ن  ف كالدكل  ف لدراسػ   بعػوت إنيػوء ىػذه اال فوق ػ  كا 

 يو ألبسط قكاعد النونكف الدكل .الدكل   لم ولف 
مراسػػل  رم ػػع برلمونػػوت العػػولـ للضػػنط علػػى حتكمو يػػو ةربػػور االحػػ الؿ لكقػػؼ  .3

 طب ؽ أحتوـ ىذه اال فوق   على الفلسط ن  ف، كاح راـ قكاعد النونكف الدكل  ال   
منحػػػػت تػػػػعبنو الفلسػػػػط ن  حنكقػػػػو الكاضػػػػح   ػػػػ  العػػػػكدة كاألرض كالمندسػػػػوت، 

قوم  دكل و المس   نل  كعوصم يو الندس.كا 
 كا ػػؽ التػػؿ الفلسػػط ن  علػػى برنػػومج كطنػػ   نػػـك علػػى أسػػوس ال مسػػؾ بولثكابػػت  .4

 الفلسط ن   "اةنسوف، كاألرض، كالعن دة، كالمنٌدس".
بنوء  ط  كأدكات  لسط ن   مكحدة لمكاري  متور ع ال سك  ، كالنيكض بمتركع  .5

كاريػػػ  صػػػفن  النػػػرف  حر ػػػر الػػػكطف الفلسػػػط ن  تلػػػو مػػػف النيػػػر إلػػػى البحػػػر، كم
كالم ططػػوت الصػػي ك أمر ت ػػ  اليود ػػ  ل صػػف   النضػػ   الفلسػػط ن  ، كذلػػؾ مػػف 
 ػػػالؿ االسػػػ مرار  ػػػ   نػػػد ـ الػػػدعـ للمنوكمػػػ  كمسػػػ رات العػػػكدة كتسػػػر الحصػػػور 

 ت حدل سبؿ المنوكم ، كالعمؿ على ننليو إلى الضف  النرب   كالندس كال ورج.
كمؤسسو يو على أسػس كطن ػ  سػل م  بمػو  إعودة بنوء منظم  ال حر ر الفلسط ن   .6

   دـ النض   الفلسط ن  ، أك إ رود أطر رد دة  حنؽ ىذه النو وت السوم  .
سحب اع راؼ منظم  ال حر ر بوالح الؿ الصي كن ، كال أت ػد علػى بطػالف ىػذا  .7

 االع راؼ، كاع بوره تأف لـ  تف، كمحك اآلثور الم ر ب  عل و.
ـ إنيوء ك رر ـ تو   أتتوؿ ال .8  نس ؽ األمنػ  مػع االحػ الؿ، المحػٌرـ تػرعون كالمرػرن

 كطن ون.
علػػى  ر ػػػؽ أكسػػػلك االع ػػراؼ بفتػػػؿ مسػػػور متػػركع ال سػػػك  ، كاالع ػػػذار للتػػػعب  .9

 ( سن  مف الض وع كال  و.25الفلسط ن  عف  
 إلنوء ا فوق   بور س االق صود   ال   أضرت االق صود الكطن  الفلسط ن . .10
 و   أتتوليو، ك تت ؿ مررع وت رومع  ليو.دعـ المنوكم  الفلسط ن   بت .11
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بودة رموع    .12 ر ع دعوكل حنكق   على الت وف الصي كن ؛ الر توبو ررائـ حرب كا 
 كررائـ ضد اةنسون   بحٌؽ التعب الفلسط ن ، كان يوتو لال فوق وت الدكل  .

دعػػػكة الػػػػدكؿ العرب ػػػػ  كغ رىػػػػو مػػػػف الػػػػدكؿ ال ػػػػ   ربطيػػػػو عالقػػػػوت مػػػػع االحػػػػ الؿ  .13
لسػػحب اع را يػػو بػػو، كقطػػع رم ػػع عالقو يػػو معػػو، كال أت ػػد علػػى أٌف الصػػي كن  

 لسػػػط ف أرض عرب ػػػ  إسػػػالم   تػػػرعون كقونكنػػػون، كعلػػػى أٌف ال نػػػوزؿ عػػػف أم تػػػبر 
منيو ىػك رر مػ  ك  ونػ  عظمػى  سػ كرب المالحنػ  النضػوئ   بحػٌؽ مػف  نػكـ أك 

  سوعد على ذلؾ.
 يػػػ  الكال ػػػ  كمن صػػػب  ؤٌتػػػد المرلػػػس ال تػػػر ع  الفلسػػػط ن  علػػػى أٌف عبػػػوس من .14

للسلط  ال  ملؾ أم تػرع    ػ   مث ػؿ التػعب الفلسػط ن  أمػوـ أم مػف المحو ػؿ 
 المحل   أك اةقل م   أك الدكل  .

نطولػػػب النػػػكل كالفصػػػوئؿ الفلسػػػط ن   بوع بػػػور محمػػػكد عبػػػوس ال  مثػػػؿ التػػػعب  .15
بػور الفلسط ن  أموـ أم محفؿ مف المحو ؿ المحل   أك اةقل م   أك الدكل ػ ، كاع 

 أٌف تؿ مو  صدر عنو غ ر ملـز ألبنوء التعب الفلسط ن .
اع بػػور اةرػػراءات اةررام ػػ  المفركضػػ  علػػى قطػػوع غػػزة مػػف قبػػؿ  ر ػػؽ أكسػػلك  .16

بول عػػوكف مػػع االحػػ الؿ الصػػي كن ، ىػػك  طب ػػؽ عملػػ  لصػػفن  النػػرف مػػف أرػػؿ 
 صػػؿ قطػػوع غػػزة عػػف الضػػف  النرب ػػ ، ك ع بػػر رر مػػ  ك  ونػػ  عظمػػى  سػػ كرب 

 م .المحوت
ـٌ  .17 اع بػػور ىػػذا ال نر ػػر كث نػػ  رسػػم   صػػودرة عػػف المرلػػس ال تػػر ع ، علػػى أف  ػػ 

 ررم يػػػػو ك كز عيػػػػو علػػػػى برلمونػػػػوت الػػػػدكؿ  ػػػػ  العػػػػولـ، كعلػػػػى النػػػػكل كالفصػػػػوئؿ 
 الفلسط ن  ، كعلى الريوت الرسم   الفلسط ن   كغ رىو.  

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  تشريعيالمجمس ال
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الرابع كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ26/09/2018 ـك االربعوء المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1517قرار رقـ  

االر موع الرابع كالثالثكف المنعندة -كلى المرلس ال تر ع  الفلسط ن     رلس و األ
 ـ.26/09/2018   مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػػػػػر اللرنػػػػػػ  النونكن ػػػػػػ  حػػػػػػكؿ عػػػػػػدـ تػػػػػػرع   عبػػػػػػوس ك نػػػػػػداف  مث لػػػػػػو للتػػػػػػعب  -

 الفلسط ن .
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 س.ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرل -

 يقــرر: 
قبػػكؿ  نر ػػر اللرنػػ  النونكن ػػ  حػػكؿ عػػدـ تػػرع   عبػػوس ك نػػداف  مث لػػو للتػػعب  أواًل:

 الفلسط ن  بوألغلب   المطلن .
إقرار  كص وت  نر ر اللرن  النونكن ػ  حػكؿ عػدـ تػرع   عبػوس ك نػداف  مث لػو  ثانيًا:

 الفلسط ن  ل تكف تول ول :للتعب 
  السػػوبن  بتػػأف ان يػػوء الكال ػػ  الدسػػ كر   ال أت ػػد علػػى قػػرارات المرلػػس ال تػػر ع .1

كاغ صوبو للسلط  كالعمؿ على ننؿ صالح و و  9/1/2009لمحمكد عبوس منذ 
 ك نو ألحتوـ النونكف األسوس  الفلسط ن  كمحوسب و ك نو لألصكؿ.

م وطبػػ  تو ػػ  المحو ػػؿ كالمنظمػػوت الدكل ػػ  ك وصػػ  األمػػـ الم حػػدة بػػأف محمػػكد  .2
مثػػؿ التػػعب الفلسػط ن  كا ػػ  ال زامػػوت  كقػػع معػػو غ ػػر عبػوس من يػػ  الكال ػػ  ال  
 ملزم  للتعب الفلسط ن .
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ندعك برلمونوت كحتكموت الدكؿ العرب   كالدكل   عدـ  عوكنيو مع محمكد عبػوس  .3
لألسبوب ال    ـ ذترىو    ىذا ال نر ر كمعوقب ػو علػى رػرائـ ال ػ   ر تبيػو بحػؽ 

  نر ر.التعب الفلسط ن  كالمكضح رزء منيو    ىذا ال
نػدعك تو ػ  الفصػػوئؿ بتػتؿ عورػػؿ االر مػوع مػػف ارػؿ كضػػع اسػ را  ر   ك طػػ   .4

تومل  لمكاري   يد دات محمكد عبوس لنطػوع غػزة كقطػع الطر ػؽ عل ػو ل حن ػؽ 
أىدا ػػو ل صػػف   النضػػ   الفلسػػط ن   مػػف  ػػالؿ المفوكضػػوت السػػر   ال ػػ   ػػدعكا 

 ال يو مع االح الؿ.
ن   حسب النونكف  عمؿ علػى معولرػ  اثػور الدعكة الى  تت ؿ حتكم  كحدة كط  .5

 االننسوـ كال حض ر ةرراء ان  وبوت  تر ع   كرئوس  كمرلس كطن .
 حم ػػؿ االحػػ الؿ الصػػي كن  كسػػلط  راـ ا  المسػػؤكل   النونكن ػػ  كالس وسػػ   عػػف  .6

تو ػػػ  رػػػرائـ اةبػػػودة الرموع ػػػ  كالرػػػرائـ ضػػػد اةنسػػػون   كرػػػرائـ الحػػػرب كالعػػػدكاف 
 مرار حصور قطوع غزة.النو ر  عف اس 

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 ال ومس كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ10/10/2018االربعوء المكا ؽ   كـ
 (5/1/ غ.ع1518قرار رقـ  

االر مػػػوع ال ػػػومس كالثالثػػػكف -المرلػػػس ال تػػػر ع  الفلسػػػط ن   ػػػ  رلسػػػ و األكلػػػى 
 ـ.10/10/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
نسػوف كالحر ػوت العومػ  ب تػت ؿ الطلب المندـ مف لرن  الرقوب  العوم  كحنػكؽ اال -

 لرن  برلمون   ل نص  الحنوئؽ حكؿ الص د    حكض م نوء غزة.
 ( منو.58أحتوـ النونكف األسوس  الفلسط ن  ك عد ال و ال س مو المودة   -
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
صػػػ  الحنػػػوئؽ حػػػكؿ الصػػػ د  ػػػ  حػػػكض م نػػػوء غػػػزة،  تػػػت ؿ لرنػػػ  برلمون ػػػ  ل ن أواًل:

 مؤلف  مف النكاب ال ول   أسموئيـ:
 

 رئ سون  النوئب/  ح ى العبودس   .1
 عضكان  النوئب/ عوطؼ عدكاف  .2
 عضكان  النوئب/  كنس االسطؿ  .3
 عضكان  النوئب/ ىدل نع ـ  .4

 
 



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 86 - 

 

ــًا:  تػػكف ليػػو للرنػػ  االسػػ عون  بمػػف  ػػراه منوسػػبون مػػف ال بػػراء كالمس تػػور ف، تمػػو  ثاني
طلػػب ال كضػػ حوت الالزمػػ  مػػف الػػكزارات ذات العالقػػ ، ك وصػػ  كزارة الزراعػػ  ككزارة 

 الصح  ككزارة االق صود كسلط  ركدة الب ئ  ككزارة الدا ل   كبلد   غزة. 
  ر ع اللرن   نر رىو للمرلس  الؿ مدة أقصوىو تير مف  ور  و. ثالثا:

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 السودس كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ24/10/2018 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1519قرار رقـ  

االر مػػػوع السػػػودس كالثالثػػػكف -س ال تػػػر ع  الفلسػػػط ن   ػػػ  رلسػػػ و األكلػػػى المرلػػػ
 ـ.24/10/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػػر اللرن ػػ ف النونكن ػػ  كاالق صػػود   لمتػػركع قػػونكف  نظػػ ـ اسػػ يالؾ التيربػػوء  -

 راءة األكلى.المندـ بولن ـ2018( لسن    رقـ  
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
ـ بػولنراءة 2018( لسػن     إقرار متركع قػونكف  نظػ ـ اسػ يالؾ التيربػوء رقػـ   أواًل:

 .األكلى بوةرموع
ــًا: الثون ػػ   إحولػػ  متػػركع النػػونكف للرن ػػ ف النونكن ػػ  كاالق صػػود   ةعػػداده للنػػراءة ثاني

 حسب األصكؿ.
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 السودس كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ24/10/2018بعوء  ـك األر 
 (5/1/ غ.ع1520قرار رقـ  

االر مػػػوع السػػػودس كالثالثػػػكف -المرلػػػس ال تػػػر ع  الفلسػػػط ن   ػػػ  رلسػػػ و األكلػػػى 
 ـ.24/10/2018المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ 

 أخذًا بعين االعتبار:
   عػػػدؿ لنػػػونكف م ـ2018( لسػػػن      نر ػػػر اللرنػػػ  النونكن ػػػ  لمتػػػركع قػػػونكف رقػػػـ

ـ، المنػػػدـ بػػػولنراءة 2001( لسػػػن  4الب نػػػوت  ػػػ  المػػػكاد المدن ػػػ  كال رور ػػػ  رقػػػـ  
 األكلى.

 . أحتوـ النظوـ الدا ل 
 .ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس 

 يقــرر: 
ـ معػػدؿ لنػػونكف الب نػػوت  ػػ  المػػكاد 2018( لسػػن     إقػػرار متػػركع قػػونكف رقػػـ   أواًل:

 .ـ بولنراءة األكلى بوةرموع2001( لسن  4ر   رقـ  المدن   كال رو
 إحول  متركع النونكف للرن  النونكن   ةعداده للنراءة الثون   حسب األصكؿ. ثانيًا:

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 دكرة غ ر العود   ال ومس ال

 السوبع كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ08/11/2018-07 كم  األربعوء كال م س المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1521قرار رقـ  

االر مػػػػوع السػػػػوبع كالثالثػػػػكف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
            راـ ا  كغػػػػػػػػػػػزة  ػػػػػػػػػػػكم  األربعػػػػػػػػػػػوء كال مػػػػػػػػػػػ س المكا ػػػػػػػػػػػؽ  المنعنػػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػد ن  

 ـ.07-08/11/2018
 أخذًا بعين االعتبار:

 .نر ر لرن   نص  الحنوئؽ البرلمون   حكؿ الص د    حكض م نوء غزة  
 . أحتوـ النظوـ الدا ل 
 .ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس 

 يقــرر: 
نص  الحنوئؽ البرلمون   حػكؿ الصػ د  ػ  حػكض م نػوء غػزة قبكؿ  نر ر لرن    أواًل:

 بوةرموع.
إقرار  كص وت  نر ر لرن   نص  الحنوئؽ البرلمون ػ  حػكؿ الصػ د  ػ  حػكض  ثانيًا:

 ل تكف تول ول :م نوء غزة 
الطلػػب إلػػى كت ػػؿ كزارة الدا ل ػػ  كاألمػػف الػػكطن  اللػػكاء  ك  ػػؽ أبػػك نعػػ ـ، إ نػػوؼ  .1

ر ػػ  عػػػف العمػػؿ لحػػ ف ان يػػػوء الريػػوت النضػػػوئ   مػػد ر عػػوـ ريػػػوز التػػرط  البح
 الم  ص  مف البت    النض  .

لل حن ػػؽ   مػػو نسػػب إلػػى مػػد ر عػػوـ  ،إحولػػ  الملػػؼ للريػػوت النضػػوئ   الم  صػػ  .2
ريػػػوز التػػػرط  البحر ػػػ  كمرلػػػس الريػػػوز مػػػف تػػػبيوتو كم ولفػػػوت، ال سػػػ مو  ػػػ  

 النضو و ال مس ال ول  :
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رور ػ ، ك حصػ ؿ أمػكاؿ  نطػكم علػى اس نالؿ المنصب لممورس  األعموؿ ال  - أ
 تسبو غ ر متركع.

 المسوس بي ب  ريوز الترط  البحر  . - ب
 م ولف  ال تر عوت كاألكامر المتركع . - ت
 ال سبب بوألذل للن ر، كاح مول    فت  األمراض. - ث
ب ػػع األسػػموؾ المضػػبكط  كالمصػػودرة علػػى ذمػػ  الم ولفػػوت الصػػح   كالمول ػػ   - ج

  ال ون للنونكف.
كزارة الدا ل   كاألمف الػكطن  اللػكاء  ك  ػؽ أبػك نعػ ـ، بمرارعػ   الطلب إلى كت ؿ .3

الس وسػػػػوت المول ػػػػ  المع مػػػػدة  ػػػػ  كزارة الدا ل ػػػػػ ، كضػػػػبطيو مػػػػف  ػػػػالؿ  ػػػػػك  ر 
م صصػػوت مول ػػػ   ؤىػػؿ األريػػػزة األمن ػػ  للن ػػػوـ بػػأداء ميوميػػػو، ك عز ػػز الرقوبػػػ  

وت، كالمػنح، على اةنفوؽ، ك كح ػد ريػ  اة ػراد،  ضػالن عػف  ػدق ؽ رم ػع ال برعػ
 كاليبوت الكاردة لألريزة األمن   بتتؿو  راع  التفو    المول  .

بضػػػػركرة إ ػػػػالء متػػػػور ع  ،الطلػػػػب إلػػػػى كزارة الحتػػػػـ المحلػػػػ  كالي ئػػػػوت المحل ػػػػ  .4
معولر  م وه الصرؼ الصح  األىم  ، ككضعيو على رأس أكلك ػوت متػور عيو، 

عػػدـ  فػوقـ أزمػػ   لػػكث م ػػوه  كبػول كازم ا  ػػوذ ال ػػداب ر االح راز ػ  الالزمػػ  لضػػموف
 التوطئ. 

الطلػػب إلػػى كزارة الزراعػػ ؛ بضػػركرة اٍل ػػزاـ اةدارة العومػػ  للثػػركة السػػمت   ب فع ػػؿ  .5
ليػو آل وت الرقوبػ  كال ف ػ ش  ػ  مرػوؿ الصػ د البحػرم، ك نػون للصػالح وت المنػررة 

ـ بنظػػػوـ حمو ػػػ  الثػػػركة 2005( لسػػػن  243  بمكرػػػب قػػػرار مرلػػػس الػػػكزراء رقػػػـ
 ال س مو    النضو و ال مس ال ول  : السمت  

 منع الص د    األموتف المحظكرة. - أ
اٍل ػزاـ الريػوت ذات العالقػ  بنػرارات اللرنػ  االق صػود   بػولمرلس ال تػػر ع   - ب

 الم علن  بص د البزرة.
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إنتوء كحدة ب طرة سمت    ضطلع بفحص السػمؾ المصػطود، كأ ػذ ع نػوت  - ت
 منو؛ لل أتد مف  لكه مف األمراض.

مف صف  مف  مورس مين  الص د كحصكلو على ال را  ص الالزم   ال ثبت - ث
لػػذلؾ، ك ػػدق ؽ تتػػكؼ الصػػ ود ف مػػف أم تػػ ص لػػـ  حصػػؿ علػػى ر صػػ  

 مزاكل  مين  الص د.
ال صػػرؼ بوألسػػموؾ المضػػبكط ، أك المصػػودرة علػػى ذمػػ  أم م ولفػػ  ك نػػون  - ج

 للنونكف. 
ا  ػػػػوذ ال ػػػػداب ر بضػػػػركرة ، الطلػػػػب إلػػػػى كزارة الزراعػػػػ  ككزارة االق صػػػػود الػػػػكطن  .6

لضموف حٌؽ المس يلؾ    الحصكؿ على من روت سمت   صح   ك ػؽ  ،الالزم 
 معو  ر الركدة.

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 السوبع كالثالثكف االر موع –رلس  األكلى ال
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ08/11/2018-07 كم  األربعوء كال م س 
 (5/1/ غ.ع1522قرار رقـ  

االر مػػػػوع السػػػػوبع كالثالثػػػػكف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
            س المكا ػػػػػػػػػػػؽ المنعنػػػػػػػػػػػدة  ػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػد ن   راـ ا  كغػػػػػػػػػػػزة  ػػػػػػػػػػػكم  األربعػػػػػػػػػػػوء كال مػػػػػػػػػػػ 

 ـ.07-08/11/2018
 أخذًا بعين االعتبار:

   لسػػػػن     نر ػػػػر اللرنػػػػ  النونكن ػػػػ  لمتػػػػركع قػػػػونكف المصػػػػولح  المر مع ػػػػ  رقػػػػـ )
 المندـ بولنراءة األكلى. ـ2018

 . أحتوـ النظوـ الدا ل 
 .ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس 

 يقــرر: 
ـ بػػػولنراءة 2018( لسػػػن      ف المصػػػولح  المر مع ػػػ  رقػػػـ  إقػػرار متػػػركع قػػػونك  أواًل:

 .األكلى بوةرموع
 : إحول  متركع النونكف للرن  النونكن   ةعداده للنراءة الثون   حسب األصكؿ.ثانياً 

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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  تر ع  الػفلسط ن المػرلس الػ
 الدكرة غ ر العود   ال ومس 

 الثومف كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ28/11/2018 ـك األربعوء 
 (5/1/ غ.ع1523قرار رقـ  

االر مػػػػوع الثػػػػومف كالثالثػػػػكف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.28/11/2018راـ ا  كغزة  ـك االربعوء المكا ؽ  المنعندة    مد ن  
 أخذًا بعين االعتبار:

( لسػػػػن    قػػػػونكف المصػػػػولح  المر مع ػػػػ  رقػػػػـ    نر ػػػػر اللرنػػػػ  النونكن ػػػػ  لمتػػػػركع -
 ـ المندـ بولنراءة الثون  .2018

 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
ـ بػػػولنراءة 2018( لسػػػن     ر متػػػركع قػػػونكف المصػػػولح  المر مع ػػػ  رقػػػـ  إقػػػرا أواًل:

 .الثون   بوةرموع
 اس تموؿ إرراءات النونكف حسب األصكؿ. ثانيًا:

 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 لرئيس المجمس التشريعي  المجمس التشريعي
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 المػرلس الػ تر ع  الػفلسط ن 
 ة غ ر العود   ال ومس الدكر 

 ال وسع كالثالثكف االر موع –الرلس  األكلى 
 المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة

 ـ05/12/2018 ـك االربعوء المكا ؽ 
 (5/1/ غ.ع1524قرار رقـ  

االر مػػػػوع ال وسػػػػع كالثالثػػػػكف -المرلػػػػس ال تػػػػر ع  الفلسػػػػط ن   ػػػػ  رلسػػػػ و األكلػػػػى 
 ـ.05/12/2018 ـك االربعوء المكا ؽ المنعندة    مد ن   راـ ا  كغزة 

 أخذًا بعين االعتبار:
 نر ػػػر اللرنػػػ  الس وسػػػ   حػػػكؿ: متػػػركع النػػػرار األمر تػػػ  ب دانػػػ  حمػػػوس كالريػػػود  -

 اةسالم  كالمنوكم  الفلسط ن   لدل األمـ الم حدة.
 أحتوـ النظوـ الدا ل . -
 ننوش كمدا الت األ كات كاة كة أعضوء المرلس. -

 يقــرر: 
بػػػػكؿ  نر ػػػػر اللرنػػػػ  الس وسػػػػ   حػػػػكؿ متػػػػركع النػػػػرار األمر تػػػػ  ب دانػػػػ  حمػػػػوس ق أواًل:

 كالريود اةسالم  كالمنوكم  الفلسط ن   لدل األمـ الم حدة.
إقػػرار  كصػػ وت اللرنػػ  الس وسػػ   حػػكؿ متػػركع النػػرار األمر تػػ  ب دانػػ  حمػػوس  ثانيــًا:

 ف تول ول :الم حدة ل تك كالريود اةسالم  كالمنوكم  الفلسط ن   لدل األمـ 
مطولب  السلط  الفلسط ن   بولمز د مف الريكد الس وسػ   كالدبلكموسػ   علػى تو ػ   .1

ننػػو إذ نػػثمف الػػدكر الفوعػػؿ الػػذم  المسػػ ك وت ة تػػوؿ متػػركع النػػرار األمر تػػ ، كا 
 نكـ بو مندكب  لسػط ف لػدل األمػـ الم حػدة السػف ر ر ػوض منصػكر   ننػو نػدعك 

 حػػودات كالمنظمػػوت الدكل ػػ  كحثيػػو علػػى السػػلط  إلػػى م وطبػػ  المرمكعػػوت كاال
  إ توؿ النرار األمر ت . 
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مطولبػػ  السػػلط  الفلسػػط ن   بكقػػؼ ال نسػػ ؽ األمنػػ  مػػع دكلػػ  االحػػ الؿ ك فع ػػؿ  .2
ملؼ محوتم يو أموـ محتم  الرنوئ وت الدكل   بسبب ار توبيو ررائـ الحرب ضد 

 .  أبنوء تعبنو كردان على المسوع  األمر ت   ل رر ـ المنوكم 
مطولبػػػ  تو ػػػ  النػػػكل كالفصػػػوئؿ الفلسػػػط ن   ل حتػػػ د الريػػػكد كبول عػػػوكف مػػػع تو ػػػ   .3

الػػدكؿ كالحتكمػػوت كالبرلمونػػوت كاألحػػزاب  ػػ  العػػولـ مػػف أرػػؿ إحبػػوط ال صػػك ت 
 على ىذا النرار كا  توؿ الريكد األمر ت   كالصي كن   ل مر ره.

 ػػػػػػ  ال صػػػػػػدم ال كرػػػػػػو لألمػػػػػػ ف العػػػػػػوـ لألمػػػػػػـ الم حػػػػػػدة كرئ سػػػػػػ  الرمع ػػػػػػ  العمكم .4
للمحوكالت األمر ت   كالصي كن   ل س  س المنظم  األمم   كحػرؼ البكصػل  مػف 
 ػػالؿ ىػػذه المحػػوكالت عػػف قػػرارات األمػػـ الم حػػدة السػػوبن  ب حد ػػد  ػػـك تػػؿ عػػوـ 

 لل ضومف مع التعب الفلسط ن .
ال كرػو لألمػ ف العػوـ لألمػػـ الم حػدة كتو ػ  مسػوعد و ل تػػت ؿ لرنػ   حن ػؽ امم ػػ   .5

ئـ االحػػ الؿ  ػػالؿ ال صػػع د األ  ػػر بػػدالن مػػف ال صػػك ت علػػى متػػركع حػػكؿ رػػرا
النػػرار ككضػػع تو ػػ  الػػدكؿ األعضػػوء  ػػ  األمػػـ الم حػػدة  ػػ  صػػكرة االع ػػداءات 

 الصي كن   على المدن  ف كالمؤسسوت المدن   كاةعالم  .
م وطبػػ  برلمونػػوت العػػولـ كاال حػػودات البرلمون ػػ  الدكل ػػ  كاةقل م ػػ  للضػػنط علػػى  .6

مو يو مف أرؿ ال صك ت ضد متركع النرار لمػو  نطػكم عل ػو ىػذا المتػركع حتك 
مف م وطر  مٌس األمف كالسلـ الدكًل َّ ف ك تٌتؿ م ولف  صر ح  ككاضػح  لتو ػ  
المكاث ػػؽ كالنػػرارات الدكل ػػ  ال وصػػ  بتػػرع   منوكمػػ  االحػػ الؿ كاالسػػ عمور أ نمػػو 

 كرد.
المس مر على تعبنو، كالم مثػؿ  ػ   مطولب  دكؿ العولـ ب دان  العدكاف الصي كن  .7

اس مرار االح الؿ، ك يك د مد ن  الندس كال ن  ر الد مك ررا   للمد ن  المندس ، 
كسػػػػرق  األراضػػػػ  كبنػػػػوء الرػػػػدار الفوصػػػػؿ، كىػػػػدـ الب ػػػػكت، كال ير ػػػػر النصػػػػرم 

 للفلسط ن  ف، كالحصور المأسوكم المفركض على قطوع غزة.



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 96 - 

بكقػػػػػؼ اليركلػػػػػ  نحػػػػػك ال طب ػػػػػع مػػػػػع دكلػػػػػ  مطولبػػػػػ  الػػػػػدكؿ العرب ػػػػػ  كاةسػػػػػالم    .8
االح الؿ، ممو  ترع الكال وت الم حدة كاالحػ الؿ علػى االسػ مرار  ػ  ال طػكات 

 المعود   لتعبنو الفلسط ن  كمنوكم و المتركع .
م وطبػػػػ  تو ػػػػ  المؤسسػػػػوت الدكل ػػػػ  كاألمم ػػػػ  لل أت ػػػػد علػػػػى أف حمػػػػوس كالريػػػػود  .9

تػػوت  حػػرر كطنػػ   لسػػط ن ، اةسػػالم  كحرتػػوت المنوكمػػ  الفلسػػط ن   ىػػ  حر 
 سػػعى بتػػؿ السػػبؿ لػػػد وع عػػف تػػعبيو ح ػػى  نػػػوؿ حنكقػػو األسوسػػ   المنصػػػكص 
عل يو    اال فوق وت المكاث ؽ الصودرة عف األمـ الم حدة، كحننو    الد وع  أ   
 ػػػ  سػػػ وؽ الػػػد وع المتػػػركع عػػػف التػػػعب الفلسػػػط ن  المح ػػػؿ، كىػػػك الحػػػؽ الػػػذم 

ـ الم حػدة، ال ػ   مثػؿ قوعػدة م  نػ  لمتػركع   ( مف م ثوؽ األمػ51أقر و المودة  
 تفوح التعب الفلسط ن  ضد المح ؿ الصي كن .

 تػػت ؿ لرنػػ  برلمون ػػ  دائمػػ   عنػػ  بحػػث المر مػػع الػػدكل  للعمػػؿ بتػػؿ الكسػػوئؿ  .10
النونكن ػػػػػػ  كالدبلكموسػػػػػػ   كاح ونػػػػػػون العسػػػػػػتر   المتػػػػػػركع  ةنيػػػػػػوء ىػػػػػػذا االحػػػػػػ الؿ 

 حن ػؽ أىدا ػو بولحر ػ  كاالسػ نالؿ،  البن ض، كمسوعدة التعب الفلسػط ن  علػى
ل مورس دكره    االسيوـ الفوعؿ السػ نرار كنيضػ  المنطنػ ، بػؿ كمنػوطؽ العػولـ 

 أرمع.
مطولبػػ  تو ػػ   صػػوئؿ العمػػؿ الػػكطن  ب نرػػوز المصػػولح  كانيػػوء االننسػػوـ ك ر  ػػب  .11

الب ػت الفلسػػط ن  مػػف أرػؿ ال فػػرغ لمكاريػػ  ال حػد وت كالم ػػوطر ال صػػفك   ال ػػ  
 ليو النض   الفلسط ن  .   عرض

 ررم  ىذا ال نر ر للن  اةنرل ز ػ  ك كز عػو علػى تو ػ  برلمونػوت كحتكمػوت دكؿ  .12
العػػػولـ كتػػػذلؾ  كز عػػػو علػػػى تو ػػػ  المؤسسػػػوت األمم ػػػ  ال ػػػـك ك ػػػكر االن يػػػوء مػػػف 

 الرلس .
 

 د. أحمد بحر  د. محمود الرمحي
 النائب األول  أمين سر

 التشريعي لرئيس المجمس  المجمس التشريعي
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 قرار إمهال
    ، 5سنة، النصيرات، مخيم  23إلى المتهم/ محمد عاطف محمد ابو يوسف 

 802362418هـ 
 ( بداية دير البم 27/2013رقم ) في القاية الجزائية

ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ 
 ب يم :

 (.36ع23، 235بوالت راؾ  ال و للمكاد   ا نوع أذم بل غ بنصد ال تك و -

 (.36ع23، 241الررح بوالت راؾ  ال و للمودة   -
طبنو لنصكص المكاد كأنؾ لػـ  سػلـ نفسػؾ للريػوت الم  صػ  كلػـ  ػ ـ النػبض عل ػؾ 

 ( مف قونكف اةرراءات الرزائ  .288لذلؾ كعمال بأحتوـ المودة  
 لذلك
 قرار
السػػلطوت النضػوئ    ػػالؿ عتػرة أ ػػوـ مػػف  قػررت المحتمػػ  إميولػؾ ل سػػل ـ نفسػؾ إلػػى

 ػػور خ نتػػػر ىػػذا النػػػرار ال  ػػوذ المن ضػػػى النػػػونكن  بحنػػؾ عػػػف  لػػؾ ال يمػػػ  ك تل ػػػؼ 
الريػػوت الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ متػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ 

رػراء   كبحوؿ عدـ  سل ـ نفسؾ  الؿ  لؾ المدة س  ـ اع بورؾ  ورا مػف كرػو العدالػ كا 
غ وب و ك ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    أحدم الصحؼ  محوتم ؾ

 المحل   تمو  علؽ على بوب ستف الم يـ كلكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿ.

 ـ9/7/2017ب ور خ: 

 بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز الحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و. منحظة:

 رئيس المحكمة
 تاذ/ هشـام كمـخاالس
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 قرار إمهال
 902/2015في القاية رقم  صادر عن محكمة بداية غزة
قػػرب مسػػرد  -حػػ  الرن نػػ   –سػػتوف: ر ػػح  إلػػى المػػ يـ: أحمػػد عػػدنوف زتػػ  ىوتػػـ/

 عبود الرحمف
 ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السػلطوت النضػوئ    ػالؿ مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 

 ب ن  أدنوه، كالمنوم  عل ؾ مف قبؿ النوئب العوـ. بل نؾ قرار اةميوؿ بولطر ن  الم
 بالتهمة التالية:

 .36ع301الحصكؿ على األمكاؿ بطر ؽ النصب كالنش  الؼ للمودة  -
كأمر بػولنبض عل ػؾ مػف قبػؿ مػأمكرم الضػوبط  العدل ػ  ك سػل ـ نفسػؾ إلػى النضػوء، 

ذا لـ  نـ  اة بور عنػو، –المذتكر أعاله  –كعلى تؿ مف  علـ متوف كركد الم يـ  كا 
سػ ررم محوتم ػؾ غ وب ػون تمػ يـ  ػور  – الؿ المدة المػذتكرة أعػاله  –ب سػل ـ نفسػؾ 

( مػػف قػػونكف اةرػػراءات الرزائ ػػ  291مػف كرػػو العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػالن بأحتػوـ المػػودة  
تمو أقرر  بل نؾ ىػذا النػرار كذلػؾ ب لصػوؽ قػرار اةميػوؿ ىػذا  2001( لسن  3رقـ  

حتػػػػم  بدا ػػػ  غػػػزة كعلػػػػى بػػػوب السػػػتف األ  ػػػر للم ػػػػيـ ك ػػػ  علػػػى لكحػػػ  إعالنػػػوت م
 الكقػوئع الفلسػط ن   "الرر دة الرسم  ".

ة أعػاله سػ ررم محوتم ػؾ إذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ المػدة المػذتكر 
تم يـ  ور مف كرو العدالػ ( علمػون بػأف النضػ    عػ ف ليػو رلسػ   ػكـ الثالثػوء غ وب ون  

أك  ػػ  أم رلسػػ  أ ػػرل  حػػدد مػػف قبػػؿ المحتمػػ  الم  صػػ  علػػى ـ 24/10/2017
 ذم  النض   المذتكرة أعاله حسب األصكؿ.

 طولب ال بل غ/ النوئب العوـ 
 المطلكب  بل نو/ أحمد عدنوف زت  ىوتـ

         بل نو/ الئح  اال يوـ
 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
 1005/2014في االستئناف الجزائي رقم  ناف بغزةصادر عن محكمة االستئ

   مردم عبد الدا ـ  ل ؿ عوبد ف. :إلى المستأنف اد 
 بركار مسرد التيداء. –البلد  – ون كنس  :سكان

 ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السلطوت النضػوئ    ػالؿ مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ  بل نػؾ 
نػػػػوـ عل ػػػػؾ مػػػػف الن وبػػػػ  العومػػػػ  اسػػػػ نودان لنػػػػونكف قػػػػرار اةميػػػػوؿ بولطر نػػػػ  المب نػػػػ  أدنػػػػوه، كالم

(  ػػ  5/6/2014(  ػ  الحتػـ الصػودر ب ػور خ  2001( لسػن   3اةرػراءات الرزائ ػ  رقػـ  
( تػػرط  1007/2011( محتمػػ  بدا ػػ   ػػون كنس المنوبلػػ  للنضػػ    294/2012النضػػ    

 مػؾ بنرامػ   ون كنس كالنوض  "بحبسؾ مػدة سػن  مػع كقػؼ ال نف ػذ لمػدة ثػالث سػنكات ك نر 
مول ػػ  قػػدرىو ألػػؼ تػػ تؿ أك الحػػبس تػػير ف كذلػػؾ عػػف ال يمػػ  األكلػػى المنسػػدة إل ػػؾ بالئحػػ  

 اال يوـ".
كأمر بولنبض عل ػؾ مػف قبػػؿ مػأمكرم الضوبػػط  العدل ػػ  ك سػل ـ نفسػؾ إلػى النضػوء، كعلػى 

ذا  -تكر أعػالهذالمػ –المسػ أنؼ ضػده  –رػكد المػداف تؿ مف  علـ متوف ك  اة بػور عنػو، كا 
سػػػ ررم محوتم ػػػؾ  ػػػ  االسػػػ ئنوؼ  - ػػػالؿ المػػػدة المػػػذتكرة أعػػػاله -لػػػـ  نػػػـ ب سػػػل ـ نفسػػػؾ 

( مػػف 291المرقػػـك أعػػاله غ وب ػػون تمػػ يـ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػال بأحتػػوـ المػػودة  
تمػػػو أقػػػػرر  بل ػػػػنؾ ىػػػذا النػػػرار، كذلػػػؾ  2001( لسػػػن  3قػػػونكف اةرػػػراءات الرزائ ػػػ  رقػػػـ  

ىذا على لكح  إعالنوت محتػم  االسػ ئنوؼ بنػزة كعلػػى بػوب السػتف ب لػصوؽ قرار اةمػيوؿ 
 المس أنؼ ضده ك   الرر دة الرسم  . األ  ر للمحتـك عل و

إذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ المػدة المػذتكرة أعػاله سػ ررم محوتم ػؾ غ وب ػون 
ب ػػػػػػػور خ  تمػػػػػػػ يـ  ػػػػػػػور مػػػػػػػف كرػػػػػػػو العدالػػػػػػػ ( علمػػػػػػػون بػػػػػػػأف االسػػػػػػػ ئنوؼ  عػػػػػػػ ف لػػػػػػػو رلسػػػػػػػ  

 ـ.16/10/2017
 طولب ال بل غ/ النوئب العوـ 

 المطلكب  بل نو/ مردم عبد الدا ـ  ل ؿ عوبد ف
 نكع األكراؽ المطلكب  بل نيو/ الئح  االس ئنوؼ

 رئيس محكمة االستئناف
 المستشار/ أكرم كنب
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 قرار إمهال
 588/2012في االستئناف الجزائي رقم  صادر عن محكمة االستئناف بغزة

   رائد محسف ذ ب تننوف. :المستأنف اد إلى 
 حورة النكر. – لؼ عبود الرحمف  –الصفطوكم  :سكان

 ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السلطوت النضػوئ    ػالؿ مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ  بل نػؾ 
قػػػػرار اةميػػػػوؿ بولطر نػػػػ  المب نػػػػ  أدنػػػػوه، كالمنػػػػوـ عل ػػػػؾ مػػػػف الن وبػػػػ  العومػػػػ  اسػػػػ نودان لنػػػػونكف 

(  ػ  12/7/2012(    الحتـ الصودر ب ور خ  2001( لسن   3الرزائ   رقـ  اةرراءات 
( تػرط  معسػتر 174/2010( محتم  بدا ػ  غػزة المنوبلػ  للنضػ    406/2010النض    

 ربول و كالنوض  " ببراء ؾ مف ال يم  المسندة إل ؾ بالئح  اة يوـ لعدـ تفو   األدل  ".
لضوبػػط  العدل ػػ  ك سػل ـ نفسػؾ إلػى النضػوء، كعلػى كأمر بولنبض عل ػؾ مػف قبػػؿ مػأمكرم ا

ذا لػػـ  نػػـ ب سػػل ـ  -المسػػ أنؼ ضػػده  –تػػؿ مػػف  علػػـ متػػوف كرػػكد المػػداف  اة بػػور عنػػو، كا 
 عػػد  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، ك ػػ  حػػوؿ عػػدـ  سػػل ـ  - ػػالؿ المػػدة المػػذتكرة أعػػاله -نفسػػؾ 

محوتم ػؾ  ػ  االسػ ئنوؼ سػ ررم  - الؿ المدة المػذتكرة أعػاله  –نفسؾ للسلط  النضوئ   
( مػػف 291المرقػػـك أعػػاله غ وب ػػون تمػػ يـ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػال بأحتػػوـ المػػودة  

تمػػػػو أقػػػػػرر  بل ػػػػػنؾ ىػػػػذا النػػػػرار كذلػػػػؾ  2001( لسػػػػن  3قػػػػونكف اةرػػػػراءات الرزائ ػػػػ  رقػػػػـ  
ف ب لػصوؽ قرار اةمػيوؿ ىذا على لكح  إعالنػوت محتمػ  االسػ ئنوؼ بنػزة كعلػى بػوب السػت

 األ  ر للمحتـك عل و/ المس أنؼ ضده ك   الرر دة الرسم  .
إذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ المػدة المػذتكرة أعػاله سػ ررم محوتم ػؾ غ وب ػون 
 تمػػػػػػػ يـ  ػػػػػػػور مػػػػػػػف كرػػػػػػػو العدالػػػػػػػ ( علمػػػػػػػون بػػػػػػػأف االسػػػػػػػ ئنوؼ  عػػػػػػػ ف لػػػػػػػو رلسػػػػػػػ  ب ػػػػػػػور خ 

 ـ.17/01/2018

 طولب ال بل غ/ النوئب العوـ 
 بل نو/ رائد محسف ذ ب تننوفالمطلكب  

 نكع األكراؽ المطلكب  بل نيو/ الئح  االس ئنوؼ
 رئيس محكمة االستئناف
 المستشار/ أكرم كنب
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 قرار إمهال
 بشير حماد الشاعر/ محمد المستأنف اد إلى 
 خانيونسبداية  399/2014رقم  ابستئناففي 

ـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو ا يػػو
 ب يم :

( مػػف قػػونكف الصػػ ودل  رقػػـ 64، 4ح ػػوزة عنػػوق ر طب ػػ  محظػػكرة  ال ػػون للمػػكاد   -
 /ب(.72، 95، كالمكاد  1921( لسن  41 

 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  

الم  ص  بولنبض عل ؾ كعلى تؿ مف  علـ متوف كركدؾ إ بورؾ بذلؾ كبحوؿ عدـ 
رػراء محوتم ػػؾ    سػل ـ نفسػؾ  ػالؿ  لػؾ المػدة سػ  ـ اع بػػورؾ  ػورا مػف كرػو العدالػ كا 

ك ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك  ػ  أحػدم الصػحؼ المحل ػ   ،غ وب و
 ؽ على بوب ستف الم يـ كلكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿ.تمو  عل

 ـ25/9/2017ب ور خ: 

 بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز الحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و. منحظة:

 بداية خانيونس رئيس محكمة
 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 457/2005ئناف الجزائي رقم في االست صادر عن محكمة االستئناف بغزة

 النلع . – ون كنس  :سكان مع د رموؿ مصطفى األغو. :إلى المستأنف اد 
 ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السلطوت النضػوئ    ػالؿ مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ  بل نػؾ 
قػػػػرار اةميػػػػوؿ بولطر نػػػػ  المب نػػػػ  أدنػػػػوه، كالمنػػػػوـ عل ػػػػؾ مػػػػف الن وبػػػػ  العومػػػػ  اسػػػػ نودان لنػػػػونكف 

(  ػػ  21/9/2005 ػػ  الحتػػـ الصػػودر ب ػػور خ   2001( لسػػن  3رػػراءات الرزائ ػػ  رقػػـ  اة
( تػػػػػػرط  734/2002( محتمػػػػػػ  بدا ػػػػػػ  غػػػػػػزة المنوبلػػػػػػ  للنضػػػػػػ    187/2003النضػػػػػػ    

 ون كنس كالنوض  " بحبسؾ بولسرف المؤبد عف ال يم  األكلى كحبسؾ مدة س   أتػير مػع 
ون ػػ  كالثولثػػ  كمصػػودرة أدكا ػػؾ المضػػبكط  علػػى النفػػوذ مػػف  ػػور خ ال كق ػػؼ عػػف ال يم ػػ ف الث

 ذم  النض  .
كأمر بولنبض عل ػؾ مػف قبػػؿ مػأمكرم الضوبػػط  العدل ػػ  ك سػل مؾ إلػى النضػوء، كعلػى تػؿ 

ذا لػـ  –المػذتكر أعػاله  –المسػ أنؼ ضػده  –مف  علـ متوف كرػكد المػداف  اة بػور عنػو، كا 
 عد  ور مف كرػو العدالػ ، ك ػ  حػوؿ عػدـ  - الؿ المدة المذتكرة أعاله - نـ ب سل ـ نفسؾ 

سػػػ ررم محوتم ػػػؾ  ػػػ   - ػػػالؿ المػػػدة المػػػذتكرة أعػػػاله  – سػػػل ـ نفسػػػؾ للسػػػلط  النضػػػوئ   
االسػػ ئنوؼ المرقػػـك أعػػاله غ وب ػػون تمػػ يـ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػالن بأحتػػوـ المػػودة 

بل ػػنؾ ىػذا النػرار، تمػو أقػػرر   2001( لسػن  3( مف قونكف اةرراءات الرزائ   رقـ  291 
كذلؾ ب لػػصوؽ قػرار اةمػػيوؿ ىػذا علػى لكحػ  إعالنػوت محتمػ  االسػ ئنوؼ بنػزة كعلػى بػوب 

 الستف األ  ر للمحتـك عل و/ المس أنؼ ضده ك   الرر دة الرسم  .
إذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ المػدة المػذتكرة أعػاله سػ ررم محوتم ػؾ غ وب ػون 

و العدالػػػػػػػ ( علمػػػػػػػون بػػػػػػػأف االسػػػػػػػ ئنوؼ  عػػػػػػػ ف  لػػػػػػػو رلسػػػػػػػ  ب ػػػػػػػور خ  تمػػػػػػػ يـ  ػػػػػػػور مػػػػػػػف كرػػػػػػػ
20/12/2017. 

 طالب التبميغ / النائب العام 
 المطموب تبميغق/ معيد جمال مصطفى األغا

 نوع األوراق المطموب تبميغها/ الئحة االستئناف
 ابستئناف رئيس محكمة

 أكرم كنب/ المستشارا
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 قرار إمهال
 178/2005في االستئناف الجزائي رقم  ةصادر عن محكمة االستئناف بغز 

  ع ود محمد منبكؿ أبك عمرة. :إلى المستأنف اد 
 قرب أنصور. -الرموؿ الرنكب  –غزة  :سكان

 ن ضػػ  عل ػػؾ  سػػل ـ نفسػػؾ إلػػى السػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ مػػدة عتػػرة أ ػػوـ مػػف  ػػور خ 
بػػ  العومػػ  اسػػ نودان  بل نػػؾ قػػرار اةميػػوؿ بولطر نػػ  المب نػػ  أدنػػوه، كالمنػػوـ عل ػػؾ مػػف الن و

(  ػػػػػػ  الحتػػػػػـ الصػػػػػودر ب ػػػػػػور خ 2001( لسػػػػػن   3لنػػػػػونكف اةرػػػػػراءات الرزائ ػػػػػػ  رقػػػػػـ  
( محتمػػػػ  بدا ػػػػ  غػػػػزة المنوبلػػػػ  للنضػػػػ   647/2004(  ػػػػ  النضػػػػ    20/03/2005 
 ( ترط  الرموؿ كالنوض  " بحبسؾ بولسرف المؤبد ".717/2004 

 ػػ  ك سػل مؾ إلػى النضػوء، كعلػى تػؿ كأمر بولنبض عل ػؾ مػف قبػػؿ مػأمكرم الضوبػػط  العدل
ذا لػـ  –المػذتكر أعػاله  –المسػ أنؼ ضػده  –مف  علـ متوف كرػكد المػداف  اة بػور عنػو، كا 

 عد  ور مف كرػو العدالػ ، ك ػ  حػوؿ عػدـ  - الؿ المدة المذتكرة أعاله - نـ ب سل ـ نفسؾ 
حوتم ػػػؾ  ػػػ  سػػػ ررم م - ػػػالؿ المػػػدة المػػػذتكرة أعػػػاله  – سػػػل ـ نفسػػػؾ للسػػػلط  النضػػػوئ   

االسػػ ئنوؼ المرقػػـك أعػػاله غ وب ػػون تمػػ يـ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػالن بأحتػػوـ المػػودة 
تمػو أقػػرر  بل ػػنؾ ىػذا النػرار،  2001( لسػن  3( مف قونكف اةرراءات الرزائ   رقـ  291 

كذلؾ ب لػػصوؽ قػرار اةمػػيوؿ ىػذا علػى لكحػ  إعالنػوت محتمػ  االسػ ئنوؼ بنػزة كعلػى بػوب 
 تف األ  ر للمحتـك عل و/ المس أنؼ ضده ك   الرر دة الرسم  .الس

إذا لػػـ  سػػلـ نفسػػؾ للسػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ المػػدة المػػذتكرة أعػػاله سػػ ررم محوتم ػػؾ 
غ وب ػػون   تمػػ يـ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ  ( علمػػون بػػأف االسػػ ئنوؼ  عػػ ف  لػػو رلسػػ  ب ػػور خ 

20/12/2017. 
  النوئب العوـطولب ال بل غ / 

 ع ود محمد منبكؿ أبك عمرةكب  بل نو/ المطل
 نكع األكراؽ المطلكب  بل نيو/ الئح  االس ئنوؼ

 ابستئناف رئيس محكمة
 أكرم كنب/ المستشارا
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 قرار إمهال
 966/2014في االستئناف الجزائي رقم  صادر عن محكمة االستئناف بغزة

  أحمد محمد سلموف األسطؿ. :إلى المستأنف اد 
 ىرة الطوبؽ األكؿ.أبراج الز  :سكان

 ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السلطوت النضػوئ    ػالؿ مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ  بل نػؾ 
قػػػػرار اةميػػػػوؿ بولطر نػػػػ  المب نػػػػ  أدنػػػػوه، كالمنػػػػوـ عل ػػػػؾ مػػػػف الن وبػػػػ  العومػػػػ  اسػػػػ نودان لنػػػػونكف 

 (  ػ 12/5/2014(    الحتـ الصودر ب ور خ  2001( لسن   3اةرراءات الرزائ   رقـ  
( تػرط  العبػوس 821/2010( محتمػ  بدا ػ  غػزة المنوبلػ  للنضػ    817/2011النضػ    

 كالنوض  " بحبسؾ مدة  مس سنكات مع النفوذ   صـ منيو مدة  كق فؾ عف رم ع ال يـ".
كأمر بولنبض عل ػؾ مػف قبػػؿ مػأمكرم الضوبػػط  العدل ػػ  ك سػل مؾ إلػى النضػوء، كعلػى تػؿ 

ذا لػـ  –المػذتكر أعػاله  –المسػ أنؼ ضػده  –مف  علـ متوف كرػكد المػداف  اة بػور عنػو، كا 
 عد  ور مف كرػو العدالػ ، ك ػ  حػوؿ عػدـ  - الؿ المدة المذتكرة أعاله - نـ ب سل ـ نفسؾ 

سػػػ ررم محوتم ػػػؾ  ػػػ   - ػػػالؿ المػػػدة المػػػذتكرة أعػػػاله  – سػػػل ـ نفسػػػؾ للسػػػلط  النضػػػوئ   
العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػالن بأحتػػوـ المػػودة االسػػ ئنوؼ المرقػػـك أعػػاله غ وب ػػون تمػػ يـ  ػػور مػػف كرػػو 

تمػو أقػػرر  بل ػػنؾ ىػذا النػرار،  2001( لسػن  3( مف قونكف اةرراءات الرزائ   رقـ  291 
كذلؾ ب لػػصوؽ قػرار اةمػػيوؿ ىػذا علػى لكحػ  إعالنػوت محتمػ  االسػ ئنوؼ بنػزة كعلػى بػوب 

 الستف األ  ر للمحتـك عل و/ المس أنؼ ضده ك   الرر دة الرسم  .
ذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ المػدة المػذتكرة أعػاله سػ ررم محوتم ػؾ غ وب ػون إ

 21/02/2017 تم يـ  ور مف كرو العدال ( علمون بأف االس ئنوؼ  ع ف  لو رلس  ب ور خ 

 طولب ال بل غ / النوئب العوـ 
 المطلكب  بل نو/ أحمد محمد سلموف األسطؿ.

 / الئح  االس ئنوؼنكع األكراؽ المطلكب  بل نيو
 ابستئناف رئيس محكمة

 أكرم كنب/ المستشارا
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 قرار إمهال
 703/1120في االستئناف الجزائي رقم  صادر عن محكمة االستئناف بغزة

 ق زاف النرور –:  ون كنس سكان حو ـ عكدة عكاد العررون . :إلى المستأنف اد 
مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ  بل نػؾ  ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السلطوت النضػوئ    ػالؿ 

كالمنػػػػوـ عل ػػػػؾ مػػػػف الن وبػػػػ  العومػػػػ  اسػػػػ نودان لنػػػػونكف  قػػػػرار اةميػػػػوؿ بولطر نػػػػ  المب نػػػػ  أدنػػػػوه،
( 20/11/2011(  ػػ  الحتػػـ الصػػودر ب ػػور خ  2001( لسػػن   3اةرػػراءات الرزائ ػػ  رقػػـ  

( تػرط  43/2009المنوبلػ  للنضػ     د ػر الػبلح( محتمػ  بدا ػ  101/2009   النضػ    
مدة ثالث سنكات مع النفوذ   صػـ منيػو مػدة  كق فػؾ عػف رم ػع  كالنوض  " بحبسؾ الزىراء
 ." ال يـ

إلى النضوء، كعلػى تػؿ  ػؾدل ػ  ك سل مػط  العػكرم الضوبػػػؿ مأمػف قبػؾ مػػض عل ػكأمر بولنب
ذا –المػذتكر أعػاله  –المسػ أنؼ ضػده  –مف  علـ متوف كرػكد المػداف  لػـ  اة بػور عنػو، كا 

دـ ػ عد  ور مف كرو العدالػ ، ك ػ  حػوؿ عػ - الؿ المدة المذتكرة أعاله - نـ ب سل ـ نفسؾ 
سػػ ررم محوتم ػػؾ  ػػ   -الؿ المػػدة المػػذتكرة أعػػاله ػ ػػ –ضوئ   ػط  النػػػؾ للسلػػػػػػـ نفسػػػػػ سل 

االسػػ ئنوؼ المرقػػـك أعػػاله غ وب ػػون تمػػ يـ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػالن بأحتػػوـ المػػودة 
تمػو أقػػرر  بل ػػنؾ ىػذا النػرار،  2001( لسػن  3مف قونكف اةرراءات الرزائ   رقـ   (291 

كعلػى بػوب  كذلؾ ب لػػصوؽ قػرار اةمػػيوؿ ىػذا علػى لكحػ  إعالنػوت محتمػ  االسػ ئنوؼ بنػزة
 المس أنؼ ضده ك   الرر دة الرسم  . الستف األ  ر للمحتـك عل و

لمػدة المػذتكرة أعػاله سػ ررم محوتم ػؾ غ وب ػون إذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ ا
 .29/01/2018 تم يـ  ور مف كرو العدال ( علمون بأف االس ئنوؼ  ع ف لو رلس  ب ور خ 

 طولب ال بل غ / النوئب العوـ 
 حو ـ عكدة عكاد العررون المطلكب  بل نو/ 

 نكع األكراؽ المطلكب  بل نيو/ الئح  االس ئنوؼ
 رئ س محتم  االس ئنوؼ
 المس تور/ أتـر تالب
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 قرار إمهال
 / يحي سعيد ابراهيم أبو جزرإلى المتهم
 بداية خانيونس 2012 – 121رقم  في القاية الجزائية

ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ 
 ب يم :

( مػػف 42أ، /34، 7، 2، 1ب ػػع رػػكاىر م ػػدرة بنصػػد اال رػػور  ال ػػو لػػنص المػػكاد  
 .1962( لسن  19نكف الم درات رقـ  قو

 لذلؾ
 قرار

قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 

ذلؾ كبحػػوؿ الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػ
رػػػراء  عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػور مػػػف كرػػػو العدالػػػ ، كا 

 . 15/1/2019محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 
 صػػ ر نتػػر ىػػذا النػػرار  ػػ  الرر ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ 

 .ألصكؿم  حسب اعلى بوب ستف الم يـ كلكح  إعالنوت المحت
 

 14/03/2018 بتاريخ:
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

 مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.
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 قرار إمهال
 إلى المتهم/ سامي مصطفى محمد دغمش

 خانيونسبداية  2017 – 720في القاية الجزائية/ رقم 
ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ 

 ب يم :
   300الحصػػػػكؿ علػػػػى االمػػػػكاؿ بطر ػػػػؽ النصػػػػب كالنػػػػش  ال ػػػػو لػػػػنص المػػػػودة )

 .2014( لسن  5( مف النونكف رقـ  1كالمودة   1936عنكبوت 
 لذلؾ
 قرار

ئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضو
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػػراء  عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػور مػػػف كرػػػو العدالػػػ ، كا 

 . 12/7/2018بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ  محوتم ؾ غ وب و كعلمو
 صػػ ر نتػػر ىػػذا النػػرار  ػػ  الرر ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ 

 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿعلى بوب ستف الم يـ ك 
 

 14/03/2018 بتاريخ:
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

 حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.مالحظ / بحوؿ  عذر 
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 قرار إمهال
 إلى المتهم/ فال تحسين فال بربخ

 بداية خانيونس 2012 –223في القاية الجزائية/ رقم 
 

 ح ث أنؾ أ يو الم يـ المذتكر أعاله قد  ـ  كر و ا يوـ ضدؾ مف النوئب العوـ ب يم :
 1936( عنكبوت 24، 216، 215، 214ت راؾ  ال و للمكاد  الن ؿ قصدا بوال. 
   1936( عنكبوت 23، 249االع داء بوالت راؾ  ال و للمكاد. 
  136عنكبوت  24/ط، 380اطالؽ النور    طر ؽ عوـ بوالت راؾ  ال و للمكاد. 
   مػػػػف قػػػػونكف االسػػػػلح  25، 2ح ػػػػوزة سػػػػالح نػػػػورم بػػػػدكف  ػػػػر  ص  ال ػػػػو للمػػػػكاد )

 .1998( لسن  2كالذ وئر رقـ  
 لذلؾ
 قرار

قػػررت المحتمػػ  اميولػػؾ ل سػػل ـ نفسػػؾ للسػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ عتػػرة أ ػػوـ مػػف  ػػور خ 
نتػػػر ىػػػذا النػػػرار ال  ػػػوذ المن ضػػػى النػػػونكن  بحنػػػؾ عػػػف  لػػػؾ ال يمػػػ  ك تل ػػػؼ الريػػػوت 
الم  ص  بولنبض عل ؾ كعلى تػؿ مػف  علػـ بمتػوف كرػكدؾ ا بػورؾ بػذلؾ كبحػوؿ عػدـ 

رػػراء محوتم ػػؾ  سػػل ـ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػ ؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كا 
 . 15/1/2019غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 

 ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   اك    احدل الصحؼ المحل ػ  ك علػؽ علػى 
 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿبوب ستف الم يـ ك 

 
 14/03/2018 بتاريخ:

 رئيس محكمة بداية خان يونس
 االستاذ/ هشـام كمـخ

 
 مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية غزة

 129/2012في القاية رقم 
 ل زندارمحط  ا –إلى الم يـ/ بوسؿ عر وت مكسى عل وف/ ستوف: معستر ربول و 

 ن ضػػ  عل ػػؾ  سػػل ـ نفسػػؾ إلػػى السػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ مػػدة عتػػرة أ ػػوـ مػػف  ػػور خ 
 .لمنوم  عل ؾ مف قبؿ النوئب العوـ بل نؾ قرار اةميوؿ بولطر ن  المب ن  أدنوه، كا

  -بول يم  ال ول  :
مػف قػونكف الم ػدرات  43،37،2،1ح وزة مكاد م درة بنصد ال عوط   ال ػو للمػكاد  -

 ـ.1962سن  ل 19رقـ 
كأمػػر بػػولنبض عل ػػؾ مػػف قبػػػؿ مػػأمكرم الضوبػػػط  العدل ػػػ  ك سػػل ـ نفسػػؾ إلػػى النضػػوء، 

ذا لػـ  نػػـ  -المػذتكر أعػاله  -كعلػى تػؿ مػف  علػـ متػوف كرػكد المػػ يـ  اة بػور عنػو، كا 
سػ ررم محوتم ػؾ غ وبػو تمػ يـ  ػور مػف  - ػالؿ المػدة المػذتكرة أعػاله -ب سل ـ نفسؾ 

( 3( مف قونكف اةرػراءات الرزائ ػ  رقػـ  291 بأحتوـ المودة  كرو العدال ، كذلؾ عمالن 
تمو أقػرر  بل ػنؾ ىذا النرار، كذلؾ ب لػصوؽ قرار اةمػيوؿ ىذا علػى لكحػ   2001لسن  

 إعالنوت محتػم  بدا   غزة كعلػى بوب الستف األ  ر للم ػيـ ك   "الرر دة الرسم  ".
المػػدة المػػذتكرة أعػػاله سػػ ررم محوتم ػػؾ  إذا لػػـ  سػػلـ نفسػػؾ للسػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ

ـ، 21/5/2018غ وب ون  تم يـ  ور مف كرو العدال ( علمون بأف النض    ع ف ليو رلس  
أك  ػ  أم رلسػػ  أ ػػرل  حػػدد مػف قبػػؿ المحتمػػ  الم  صػػ  علػى ذمػػ  النضػػ   المػػذتكرة 

 أعاله حسب األصكؿ.
 

 طولب ال بل غ / النوئب العوـ 
  وت مكسى عل وفالمطلكب  بل نو/ بوسؿ عر 

         بل نو/ الئح  اال يوـ
 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
          ، النصريات، سنة 28إلى المتهم/ عبد اهلل محمد حامد أبو عريبان 

 802065516/ هوية دوار ابو صرار،
 بداية دير البم  138/2012في القاية الجزائية رقم 

 ـ المذتكر أعاله قد  ـ  كر و ا يوـ ضدؾ مف النوئب العوـ ب يم :ح ث أنؾ أ يو الم ي
 .36ع216،215، 214الن ؿ قصدان  ال ون للمكاد  -
 .36ع89حمؿ سالح نورم    منوسب  غ ر متركع   ال ون للمودة  -
مػف قػونكف األسػلح  النور ػػ   25، 2ح ػوزة سػالح نػورم بػدكف  ػر  ص  ال ػػون للمػكاد  -

، طبنػون لنصػكص المػكاد كأنػؾ لػـ  سػلـ نفسػؾ للريػوت 1998لسن   2كالذ وئر رقـ 
مػػػػف قػػػػونكف  288الم  صػػػػ  كلػػػػـ  ػػػػ ـ النػػػػبض عل ػػػػؾ لػػػػذلؾ كعمػػػػال بأحتػػػػوـ المػػػػودة 

 اةرراءات الرزائ  .
 لذلؾ
 قرار

قػػررت المحتمػػ  إميولػػؾ ل سػػل ـ نفسػػؾ للسػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ عتػػرة أ ػػوـ مػػف  ػػور خ 
ؾ عػػػف  لػػػؾ ال يمػػػ  ك تل ػػػؼ الريػػػوت نتػػػر ىػػػذا النػػػرار ال  ػػػوذ المن ضػػػ  النػػػونكن  بحنػػػ

الم  ص  بولنبض عل ؾ كعلى تػؿ مػف  علػـ بمتػوف كرػكدؾ إ بػورؾ بػذلؾ كبحػوؿ عػدـ 
رػػراء محوتم ػػػؾ   سػػل ـ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػوران مػػف كرػػو العػػداؿ كا 
غ وب ون ك ص ر نتر ىذ النرار    الرر دة الرسم   أك  ػ  أحػدم الصػحؼ المحل ػ  تمػو 

 لى بوب مستف الم يـ كلكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿ. علؽ ع
 13/05/2018 بتاريخ:

 محكمة الرئيس 
 االستاذ/ هشـام كمـخ

 
 مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية دير البم 

 بداية دير البم  266/2012م رق الجزائية في القاية
سػن  د ػر الػبلح، المعسػتر، مسػرد  23إلى الم يـ/ أحمد إسموع ؿ مصطف  البح ص  

 402351632/ ىك   ابف   م  
 ح ث أنؾ أ يو الم يـ المذتكر أعاله قد  ـ  كر و ا يوـ ضدؾ مف النوئب العوـ ب يم :

 .36ع216،213، 212الن ؿ عف غ ر قصد  ال و للمكاد  -
 .36ع250رة    متوف عوـ  ال ون للمودة المتور -
 .36ع89حمؿ آل  مؤذ      منوسب  غ ر متركع   ال ون للمودة  -
طبنػػون لنصػػكص المػػكاد كأنػػؾ لػػـ  سػػلـ نفسػػؾ للريػػوت الم  صػػ  كلػػـ  ػػ ـ النػػبض عل ػػؾ  

 ( مف قونكف اةرراءات الرزائ  .288لذلؾ كعمال بأحتوـ المودة  
 لذلؾ
 قرار

 سػػل ـ نفسػػؾ للسػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ عتػػرة أ ػػوـ مػػف  ػػور خ قػػررت المحتمػػ  إميولػػؾ ل
نتػػػر ىػػػذا النػػػرار ال  ػػػوذ المن ضػػػ  النػػػونكن  بحنػػػؾ عػػػف  لػػػؾ ال يمػػػ  ك تل ػػػؼ الريػػػوت 
الم  ص  بولنبض عل ؾ كعلى تػؿ مػف  علػـ بمتػوف كرػكدؾ إ بػورؾ بػذلؾ كبحػوؿ عػدـ 

رػػ راء محوتم ػػػؾ  سػػل ـ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػوران مػػف كرػػو العػػداؿ كا 
غ وب ون ك ص ر نتر ىذ النرار    الرر دة الرسم   أك  ػ  أحػدم الصػحؼ المحل ػ  تمػو 

  علؽ على بوب مستف الم يـ كلكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿ.
 7/6/2018بتاريخ 

 رئيس محكمة
 المستشار/ هشام كمخ

 
ثبوت متركع  و.بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند  منحظة:  ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية غزة

 903/2015في القاية رقم 
 مسرد   ح  التنوق  -النب –التروع    /ستوف:حمد سل ـ سل موف أبك عمركإلى الم يـ/ أ

 ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السلطوت النضػوئ    ػالؿ مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ  بل نػؾ 
 .لمنوم  عل ؾ مف قبؿ النوئب العوـطر ن  المب ن  أدنوه، كاقرار اةميوؿ بول
   -بول يم  ال ول   :

 .36ع216،215، 214الن ؿ قصدان  ال و للمكاد  -
( مػػف قػػونكف األسػػلح  كالػػذ وئر 25، 2ح ػػوزة سػػالح نػػورم بػػدكف  ػػر  ص  ال ػػو للمػػكاد  -

 ـ.1998( لسن  2رقـ  
 (.36ع89  حمؿ سالح نورم بمنوسب  غ ر متركع   ال و للمودة -

كأمر بولنبض عل ػؾ مػف قبػػؿ مػأمكرم الضوبػػط  العدل ػػ  ك سػل ـ نفسػؾ إلػى النضػوء، كعلػى 
ذا لػػػـ  نػػػـ ب سػػػل ـ  -المػػذتكر أعػػػاله  -تػػؿ مػػػف  علػػػـ متػػػوف كرػػػكد المػػػ يـ  اة بػػػور عنػػػو، كا 

سػػػ ررم محوتم ػػػؾ غ وبػػػو تمػػػ يـ  ػػػور مػػػف كرػػػو  - ػػػالؿ المػػػدة المػػػذتكرة أعػػػاله -نفسػػػؾ 
( لسػػن  3( مػػف قػػونكف اةرػػراءات الرزائ ػػ  رقػػـ  291بأحتػػوـ المػػودة   العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػالن 

تمو أقػرر  بل ػنؾ ىذا النرار، كذلؾ ب لػصوؽ قرار اةمػيوؿ ىذا علػى لكحػ  إعالنػوت  2001
 محتػم  بدا   غزة كعلػى بوب الستف األ  ر للم ػيـ ك   " الرر دة الرسم   ".

ؿ المػدة المػذتكرة أعػاله سػ ررم محوتم ػؾ غ وب ػون إذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    ال
ـ، أك  ػ  10/07/2018  تم يـ  ور مف كرو العدال ( علمون بأف النض    عػ ف ليػو رلسػ  

أم رلس  أ رل  حدد مف قبؿ المحتم  الم  ص  على ذم  النضػ   المػذتكرة أعػاله حسػب 
 األصكؿ.

 طولب ال بل غ / النوئب العوـ 
 سل ـ سل موف أبك عمركالمطلكب  بل نو/ أحمد 
  بل نو/ الئح  اال يوـ

 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
 إلى المتهم/ رامي عودة ابراهيم أبو جراد

 بداية خانيونس 2017 –195في القاية الجزائية رقم 
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 : يم ب
 مػػػػف قػػػػونكف 35، 28/1، 2، 1و للمػػػػكاد  ح ػػػػوزة م ػػػػدرة بنصػػػػد اال رػػػػور  ال ػػػػ )

 .2013( لسن  7الم درات كالمؤثرات العنل   الفلسط ن  رقـ  
 لذلؾ
 قرار

قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
 لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف 

الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػراء  عػػدـ  سػػل مؾ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كا 

 . 2/9/2018محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 
 ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ  صػػ ر نتػػر ىػػذا النػػرار  ػػ  الرر 

 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿعلى بوب ستف الم يـ ك 
 

 4/7/2018 بتاريخ:
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

 مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.
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 مهالقرار إ
 إلى المتهم/ يحيى سعيد ابراهيم ابو جزر

 بداية خانيونس 2012 –318في القاية الجزائية رقم 
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
 أ( مػػف قػػونكف 34، 2، 7، 1مػػكاد  ب ػػع رػػكاىر م ػػدرة بنصػػد اال رػػور  ال ػػو لل/

 .1962ن  ( لس19لم درات رقـ  ا
 لذلؾ
 قرار

قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 

رػػػراء عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ ال مػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػور مػػػف كرػػػو العدالػػػ ، كا 
 . 19/9/2018محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 

 صػػ ر نتػػر ىػػذا النػػرار  ػػ  الرر ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ 
 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿعلى بوب ستف الم يـ ك 

 
 4/7/2018 بتاريخ:

 س محكمة بداية خان يونسرئي
 االستاذ/ هشـام كمـخ

 
 مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.
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 قرار إمهال
 إلى المتهم/ محمد جمعة عبد القادر أبو شباب

 بداية خانيونس 2016 –79في القاية الجزائية/ رقم 
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػ

 :ب يم 
( 69( مػػف قػػونكف العنكبػػوت المصػػرم رقػػـ  106، 104قبػػكؿ الرتػػكة  ال ػػو للمػػكاد  

 .1953( لسن  272المطبؽ بوالمر الصودر رقـ   1958لسن  
   مػػف قػػونكف 332/333/334/335/338 زك ػػر مسػػ ند قضػػوئ   ال ػػو للمػػكاد )

 .1936العنكبوت لسن  
   1936( مف قونكف العنكبوت لسن  340 داكؿ مس ند توذب  ال و للمودة. 
   1936( مف قونكف العنكبوت لسن  374ان حوؿ ت ص   الن ر  ال و للمودة. 

 لذلؾ
 قرار

قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن

الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػراء  عػػدـ  سػػل مؾ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كا 

 . 21/10/2018محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 
نػػرار  ػػ  الرر ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ  صػػ ر نتػػر ىػػذا ال

 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿعلى بوب ستف الم يـ ك 
 

 5/7/2018 بتاريخ:
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

 و./ بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  منحظة
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 قرار إمهال
 إلى المتهم / محمود ايمن ابراهيم اقطيط

 بداية خانيونس 2011 –365رقم  في القاية الجزائية
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
  السػػػػػػػطك علػػػػػػػى ب ػػػػػػػت سػػػػػػػتف كالسػػػػػػػرق  منػػػػػػػو بوالتػػػػػػػ راؾ  ال ػػػػػػػو لػػػػػػػنص المػػػػػػػكاد       

 .1936/(ع 23/ب،295، 294 
 لذلؾ
 قرار

قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 

رػػػراء عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ   ـ اع بػػػورؾ  ػػػور مػػػف كرػػػو العدالػػػ ، كا 
 . 28/10/2018محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 

 صػػ ر نتػػر ىػػذا النػػرار  ػػ  الرر ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ 
 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿعلى بوب ستف الم يـ ك 

 
 4/7/2018 بتاريخ:

 مة بداية خان يونسرئيس محك
 االستاذ/ هشـام كمـخ

 

 / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.منحظة
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 قرار إمهال
 / سمير جمعة عيد أبو ذكارإلى المتهم

 بداية خانيونس 2010 –10رقم  في القاية الجزائية
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ  ػػـ  كر ػػو  ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد

 :ب يم 
   7، 16ح ػػوزة عنػػور مػػف العنػػوق ر ال طػػرة بنصػػد ال عػػوط   ال ػػو لػػنص المػػكاد، 

كالمطبػػػػؽ بػػػػوالمر الصػػػػدار رقػػػػـ  1936( مػػػػف قػػػػونكف العنػػػػوق ر ال طػػػػرة لسػػػػن  2
 .1972( لسن  437 

 لذلؾ
 قرار

عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػراء  عػػدـ  سػػل مؾ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كا 

 . 28/11/2018ض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف الن
 صػػ ر نتػػر ىػػذا النػػرار  ػػ  الرر ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ 

 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿعلى بوب ستف الم يـ ك 
 

 4/7/2018 بتاريخ:
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

  يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و./ بحوؿ  عذر حضكر الممنحظة
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 قرار إمهال
 إلى المتهم/ صال  اسماعيل محمد الرياشات المشوخي

 بداية خانيونس 2011 –500في القاية الجزائية/ رقم 
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
 ىر م ػػػدرة مػػػف نػػػكع " حتػػػ ش " بنصػػػد اال رػػػور  ال ػػػو لػػػنص المػػػكاد ح ػػػوزة رػػػكا  

 .1962( لسن  19( مف قونكف الم درات رقـ  42  نرة أ، 34، 7، 2، 1 
 لذلؾ
 قرار

قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
  ك تل ػػؼ الريػػوت نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ

الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػراء  عػػدـ  سػػل مؾ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كا 

 . 13/12/2018محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 
سػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ  صػػ ر نتػػر ىػػذا النػػرار  ػػ  الرر ػػدة الر 

 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿعلى بوب ستف الم يـ ك 
 

 5/7/2018 بتاريخ:
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

 / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.منحظة
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 قرار إمهال
 لى المتهم/ معاوية معتصم باهلل روقةإ

 بداية خانيونس 2016 –601في القاية الجزائية رقم 
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
   36ع295، 294السطك على ب ت ستف كالسرق  مف  ال و لنص المودة.) 

 لذلؾ
 قرار

 ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ قررت المحتم  اميولؾ ل سل
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػرا ء عػػدـ  سػػل مؾ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كا 

 . 23/12/2018محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 
 صػػ ر نتػػر ىػػذا النػػرار  ػػ  الرر ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ 

 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿعلى بوب ستف الم يـ ك 
 

 4/7/2018 بتاريخ:
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 خاالستاذ/ هشـام كمـ
 

 / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.منحظة
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 قرار إمهال
 إلى المتهم / عبد اهلل صب  اصبي  أبو الحصين

 بداية خانيونس 2011 –499في القاية الجزائية/ رقم 
نوئػػب العػػوـ ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف الح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
   2، 1رلب ركاىر م درة مف نكع "بونرك" بنصػد اال رػور  ال ػون لػنص المػكاد ،

 .1962( لسن  19( مف قونكف الم درات رقـ  42/أ، 33، 3
 لذلؾ
 قرار

قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
كن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػون

الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػراء  عػػدـ  سػػل مؾ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كا 

 . 30/12/2018محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 
النػػرار  ػػ  الرر ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ  صػػ ر نتػػر ىػػذا 

 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿعلى بوب ستف الم يـ ك 
 

 4/7/2018 بتاريخ:
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

 ع  و./ بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت مترك منحظة
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- 121 - 

 قرار إمهال
 إلى المتهم/ عماد صبري عبد الهادي العكموك

 بداية خانيونس 2009 –145رقم  في القاية الجزائية
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
   2، 3رلب ركاىر م درة مف نكع "بونرك" بنصػد اال رػور  ال ػون لػنص المػكاد ،

 .1962( لسن  19( مف قونكف الم درات رقـ  42/أ، 33، 1
 لذلؾ
 قرار

قررت المحتم  اميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 

بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ ا 
رػػراء  عػػدـ  سػػل مؾ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػور مػػف كرػػو العدالػػ ، كا 

 . 4/6/2018محوتم ؾ غ وب و كعلمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلس  ب ور خ 
 صػػ ر نتػػر ىػػذا النػػرار  ػػ  الرر ػػدة الرسػػم   اك  ػػ  احػػدل الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ 

 .األصكؿ المحتم  حسب على بوب ستف الم يـ كلكح  إعالنوت
 

 4/7/2018 بتاريخ:
 رئيس محكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

 / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كاثبوت متركع  و.منحظة
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 قرار إمهال
    إلى المتهم /عبد اهلل محمد حماد أبو مغصيب، رف ، منطقة الحصينات، 

   800458366هوية/ 
 بداية دير البم  2013/ 60في القاية الجزائية رقم 

 ح ث أنؾ أ يو الم يـ المذتكر أعاله قد  ـ  كر و ا يوـ ضدؾ مف النوئب العوـ ب يم :
 .36،ع215،216، 214الن ؿ عف غ ر قصدان   ال ون ألحتوـ المكاد  -1
 .36ع89حمؿ سالح نورم    منوسب  غ ر متركع   ال ون للمودة  -2
مػػػػػػف قونػػػػػػكف األسلػػػػح   25 ،2زة سػػػػػالح نػػػورم بػػػػدكف  ر  ػػػػص  ال ػػػون للػمػػػػكاد ح ػػػو -3

 .1998لسن   2النػػور   كالذ ػػوئر رقـ 
طبنػػون لنصػػكص المػػكاد كأنػػؾ لػػـ  سػػلـ نفسػػؾ للريػػوت الم  ػػػص  كلػػـ   ػػػـ النػػبض عل ػػؾ 

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . 288لذلؾ كعمال بأحتوـ المودة 
 لذلؾ
 قرار

المحتمػػ  إميولػػػؾ ل سػػل ـ نفسػػػؾ إلػػى السػػلطوت النضػػػوئ    ػػالؿ عتػػػرة أ ػػوـ مػػػف  قػػررت
 ور خ نتر ىذا النرار ال  وذ المن ضى النونكن  بحنػؾ عػف  لػؾ الػ يـ ك تل ػؼ الريػوت 
الم  ص  بولنبض عل ؾ كعل  تػؿ مػف  علػـ بمتػوف كرػكدؾ إ بػورؾ بػذلؾ كبحػوؿ عػدـ 

رػػراء محوتم ػػػؾ  سػػل ـ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػور  ان مػػف كرػػو العػػداؿ كا 
غ وب ون ك ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    أحدم الصحؼ المحل ػ  تمػو 

  علؽ على بوب مستف الم يـ كلكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿ.
 

 2/7/2018بتاريخ: 
 رئيس المحكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

ثبوت متركع  و./ بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألمنحظة  حد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
 800458366، هوية /5إلى المتهم / ناصر سميمان محمد القريناوي، بموك 

 بداية دير البم  2012/ 26رقم  في القاية الجزائية
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
، 214 ػػػػػػػؿ قصػػػػػػػدان مػػػػػػػع سػػػػػػػبؽ اةصػػػػػػػرار كال رصػػػػػػػد  ال ػػػػػػػون ألحتػػػػػػػوـ المػػػػػػػكاد الن -1

 .36ع215،216
مػػف قػػونكف  1،2،3،25ح ػػوزة سػػالح نػػورم بػػدكف  ػػر  ص  ال ػػون ألحتػػوـ المػػكاد  -2

 . 98لسن   2األسلح  كالذ وئر رقـ 
طبنون لنصكص المكاد كأنؾ لـ  سػػلـ نفسؾ للريوت الم  ػص  كلـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ 

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . 288 بأحتوـ المودة لذلؾ كعمػال
 لذلؾ
 قرار

قػررت المحتمػػ  إميولػؾ ل سػػل ـ نفسػؾ إلػػى السػػلطوت النضػوئ    ػػالؿ عتػرة أ ػػوـ مػػف 
 ػػػور خ نتػػػر ىػػػذا النػػػرار ال  ػػػوذ المن ضػػػى النػػػونكن  بحنػػػؾ عػػػف  لػػػؾ الػػػ يـ ك تل ػػػؼ 

 بػػورؾ بػػذلؾ الريػػوت الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ
رػراء  كبحوؿ عدـ  سل ـ نفسؾ  الؿ  لؾ المدة س  ـ اع بورؾ  ػوران مػف كرػو العػداؿ كا 
محوتم ؾ غ وب ون ك ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    أحدم الصحؼ 

لكحػػػػ  إعالنػػػػوت المحتمػػػػ  حسػػػػب المحل ػػػػ  تمػػػػو  علػػػػؽ علػػػػى بػػػػوب مسػػػػتف المػػػػ يـ ك 
 .األصكؿ
 5/7/2018بتاريخ: 

 حكمةرئيس الم
 االستاذ/ هشـام كمـخ

 
ثبوت متركع  و.منحظة  / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     
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 قرار إمهال
إلى المتهم / أسامة حسن سميمان القطشان، النصيرات، أبراج عين جالوت، 

 ،900944760هوية/ 
 بداية دير البم  2018/ 82في القاية الجزائية رقم 

ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو ح ػػ
 :ب يم 

 .36ع215،216،23، 214الن ؿ قصدان كبوالت راؾ  ال ون ألحتوـ المكاد  -1
 .36،ع23/أ،326 راؾ  ال ون للمكاد ا الؼ موؿ الن ر بوالت -2

النػبض عل ػؾ  طبنون لنصكص المكاد كأنؾ لـ  سلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػـ
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . 288لذلؾ كعمال بأحتوـ المودة 

 لذلؾ
 قرار

قػررت المحتمػػ  إميولػؾ ل سػػل ـ نفسػؾ إلػػى السػػلطوت النضػوئ    ػػالؿ عتػرة أ ػػوـ مػػف 
 ػػػور خ نتػػػر ىػػػذا النػػػرار ال  ػػػوذ المن ضػػػى النػػػونكن  بحنػػػؾ عػػػف  لػػػؾ الػػػ يـ ك تل ػػػؼ 

مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ الريػػوت الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ 
رػراء  كبحوؿ عدـ  سل ـ نفسؾ  الؿ  لؾ المدة س  ـ اع بورؾ  ػوران مػف كرػو العػداؿ كا 
محوتم ؾ غ وب ون ك ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    أحدم الصحؼ 

لكحػػػػ  إعالنػػػػوت المحتمػػػػ  حسػػػػب المحل ػػػػ  تمػػػػو  علػػػػؽ علػػػػى بػػػػوب مسػػػػتف المػػػػ يـ ك 
 .األصكؿ

 
 15/7/2018ريخ: بتا

 رئيس المحكمة
 االستاذ/ هشـام كمـخ

 
ثبوت متركع  و.منحظة  / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
محمود حسن سميمان القطشان، النصيرات، أبراج عين جالوت،  /إلى المتهم

 ،801444050هوية/ 
 بداية دير البم  2018/ 82في القاية الجزائية رقم 

 ح ث أنؾ أ يو الم يـ المذتكر أعاله قد  ـ  كر و ا يوـ ضدؾ مف النوئب العوـ ب يم :
 .36ع215،216،23، 214الن ؿ قصدان كبوالت راؾ  ال ون ألحتوـ المكاد  -1
 .36ع23/أ،222محوكل  الن ؿ  ال ون للمودة  -2
 .36،ع23/أ،326ا الؼ موؿ الن ر بوالت راؾ  ال ون للمكاد  -3
مػػػف قونػػػكف األسلػح  النػػور    2،25ح وزة سػػالح نورم بػدكف  ر  ػص  ال ون للػمػكاد  -4

 .1998لسن   2كالذ ػػوئر رقـ 
 .36ع89حمؿ سالح نورم بمنوسب  غ ر متركع   ال ون للمودة  -5

طبنػػون لنصػػكص المػػكاد كأنػػؾ لػػـ  سػػلـ نفسػػؾ للريػػوت الم  ػػػص  كلػػـ   ػػػـ النػػبض عل ػػؾ 
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . 288توـ المودة لذلؾ كعمال بأح

 لذلؾ
 قرار

قػػررت المحتمػػ  إميولػػػؾ ل سػػل ـ نفسػػػؾ إلػػى السػػلطوت النضػػػوئ    ػػالؿ عتػػػرة أ ػػوـ مػػػف 
 ور خ نتر ىذا النرار ال  وذ المن ضى النونكن  بحنػؾ عػف  لػؾ الػ يـ ك تل ػؼ الريػوت 

بػذلؾ كبحػوؿ عػدـ  الم  ص  بولنبض عل ؾ كعل  تػؿ مػف  علػـ بمتػوف كرػكدؾ إ بػورؾ
رػػراء محوتم ػػػؾ   سػػل ـ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػوران مػػف كرػػو العػػداؿ كا 
غ وب ون ك ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    أحدم الصحؼ المحل ػ  تمػو 

  علؽ على بوب مستف الم يـ كلكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿ.
 15/7/2018بتاريخ: 

 رئيس المحكمة
 االستاذ/ هشـام كمـخ

 

ثبوت متركع  و.منحظة  / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
  إلى المتهم /عنء حسن سميمان القطشان، النصيرات، أبراج عين جالوت، 

 ،901363069هوية/ 
 بداية دير البم  2018/ 82في القاية الجزائية رقم 

 ؾ أ يو الم يـ المذتكر أعاله قد  ـ  كر و ا يوـ ضدؾ مف النوئب العوـ ب يم :ح ث أن
 .36ع215،216،23، 214الن ؿ قصدان كبوالت راؾ  ال ون ألحتوـ المكاد  -1
 .36ع23/أ،222محوكل  الن ؿ  ال ون للمودة  -2
 . 36،ع23/أ،326ا الؼ موؿ الن ر بوالت راؾ  ال ون للمكاد  -3
مػػػف قونػػػكف األسلػح  النػػور    2،25 ر  ػص  ال ون للػمػكاد ح وزة سػػالح نورم بػدكف  -4

 .1998لسن   2كالذ ػػوئر رقـ 
 .36ع89حمؿ سالح نورم بمنوسب  غ ر متركع   ال ون للمودة  -5

طبنػػون لنصػػكص المػػكاد كأنػػؾ لػػـ  سػػلـ نفسػػؾ للريػػوت الم  ػػػص  كلػػـ   ػػػـ النػػبض عل ػػؾ 
 ةرراءات الرزائ  .مف قونكف ا 288لذلؾ كعمال بأحتوـ المودة 

 لذلؾ
 قرار

قػػررت المحتمػػ  إميولػػػؾ ل سػػل ـ نفسػػػؾ إلػػى السػػلطوت النضػػػوئ    ػػالؿ عتػػػرة أ ػػوـ مػػػف 
 ور خ نتر ىذا النرار ال  وذ المن ضى النونكن  بحنػؾ عػف  لػؾ الػ يـ ك تل ػؼ الريػوت 
الم  ص  بولنبض عل ؾ كعل  تػؿ مػف  علػـ بمتػوف كرػكدؾ إ بػورؾ بػذلؾ كبحػوؿ عػدـ 

رػػراء محوتم ػػػؾ  سػػل ـ نفسػػ ؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػوران مػػف كرػػو العػػداؿ كا 
غ وب ون ك ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    أحدم الصحؼ المحل ػ  تمػو 

  علؽ على بوب مستف الم يـ كلكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿ.
 15/7/2018بتاريخ: 

 رئيس المحكمة
 االستاذ/ هشـام كمـخ

 

ثبوت متركع  و.حظةمن  / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
ت، الحسـاينـة، مسجــد إلـى المتهـم / مـاهر عبـد الرحيـم خميـل مطـر، النصيــرا

 ،905201307هوية/  ،الرحـمــن
 بداية دير البم  2012/ 143في القاية الجزائية رقم  

ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو  ح ػػث أنػػؾ
 :ب يم 

 .36،ع213، 212الن ؿ عف غ ر قصدان   ال ون ألحتوـ المكاد  -1
 .36ع238إ نوع أذم بل غ بت ص آ ر  ال ون للمودة  -2
 .36ع98المتوررة    متوف عوـ  ال ون للمودة  -3
 .36ع89تركع   ال ون للمودة حمؿ سالح نورم كأداة مؤذ      منوسب  غ ر م -4

طبنون لنصكص المكاد كأنؾ لـ  سلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػـ النػبض عل ػؾ 
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . 288لذلؾ كعمال بأحتوـ المودة 

 لذلؾ
 قرار

قػػررت المحتمػػ  إميولػػػؾ ل سػػل ـ نفسػػػؾ إلػػى السػػلطوت النضػػػوئ    ػػالؿ عتػػػرة أ ػػوـ مػػػف 
رار ال  وذ المن ضى النونكن  بحنػؾ عػف  لػؾ الػ يـ ك تل ػؼ الريػوت  ور خ نتر ىذا الن

الم  ص  بولنبض عل ؾ كعل  تػؿ مػف  علػـ بمتػوف كرػكدؾ إ بػورؾ بػذلؾ كبحػوؿ عػدـ 
رػػراء محوتم ػػػؾ   سػػل ـ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػوران مػػف كرػػو العػػداؿ كا 

  أحدم الصحؼ المحل ػ  تمػو غ وب ون ك ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك  
  علؽ على بوب مستف الم يـ كلكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿ.

 17/9/2018بتاريخ: 
 رئيس المحكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
 

ثبوت متركع  و.منحظة  / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية غزة

 1521/2014في القاية رقم 
قػػػرب ننوبػػػ   –تػػػورع الرػػػالء –إلػػػى المػػػ يـ/ رائػػػد عبػػػد التػػػر ـ  كسػػػؼ  ضػػػرة /سػػػتوف: غػػػزة 

 الميندس ف
 ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السلطوت النضػوئ    ػالؿ مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ  بل نػؾ 

 .ـ  عل ؾ مف قبؿ النوئب العوقرار اةميوؿ بولطر ن  المب ن  أدنوه، كالمنوم
 بول يم  ال ول  :

، 300مكاؿ بطر ػؽ النصػب كاالح  ػوؿ كبوالتػ راؾ  ال ػو لػنص المػكاد أالحصكؿ على  -
 .36ع301،23

كأمر بولنبض عل ػؾ مػف قبػػؿ مػأمكرم الضوبػػط  العدل ػػ  ك سػل ـ نفسػؾ إلػى النضػوء، كعلػى 
ذا لػػػـ  نػػػـ ب سػػػ -المػػذتكر أعػػػاله  -تػػؿ مػػػف  علػػػـ متػػػوف كرػػػكد المػػػ يـ  ل ـ اة بػػػور عنػػػو، كا 

سػػػ ررم محوتم ػػػؾ غ وبػػػو تمػػػ يـ  ػػػور مػػػف كرػػػو  - ػػػالؿ المػػػدة المػػػذتكرة أعػػػاله -نفسػػػؾ 
( لسػػن  3( مػػف قػػونكف اةرػػراءات الرزائ ػػ  رقػػـ  291العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػالن بأحتػػوـ المػػودة  

تمو أقػرر  بل ػنؾ ىذا النرار، كذلؾ ب لػصوؽ قرار اةمػيوؿ ىذا علػى لكحػ  إعالنػوت  2001
كعلػػػػى بػػػوب السػػػتف األ  ػػػر للم ػػػػيـ ك ػػػ   أحػػػد الصػػػحؼ ال كم ػػػ  أك" محتػػػػم  بدا ػػػ  غػػػزة 

 الرر دة الرسم  ".
ة أعػاله سػ ررم محوتم ػؾ غ وب ػون إذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ المػدة المػذتكر 

تمػػػػػ يـ  ػػػػػور مػػػػػػف كرػػػػػو العدالػػػػػػ ( علمػػػػػون بػػػػػػأف النضػػػػػ    عػػػػػػ ف ليػػػػػو رلسػػػػػػ   ػػػػػـك الثالثػػػػػػوء  
أ ػػرل  حػػػدد مػػػف قبػػؿ المحتمػػػ  الم  صػػ  علػػػى ذمػػػ  ـ، أك  ػػ  أم رلسػػػ  18/12/2018

 النض   المذتكرة أعاله حسب األصكؿ.
 طولب ال بل غ / النوئب العوـ  -
 المطلكب  بل نو/ رائد عبد االتر ـ  كسؼ  ضرة        -
  بل نو/ الئح  اال يوـ -

 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية غزة

 1162/2016القاية رقم  في
 برت  الكز –/ستوف: المنوزم                       إلى الم يـ /إ يوب صالح عل  ربر 

 ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السلطوت النضػوئ    ػالؿ مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ  بل نػؾ 
 .لمنوم  عل ؾ مف قبؿ النوئب العوـقرار اةميوؿ بولطر ن  المب ن  أدنوه، كا

 يم  ال ول  :بول 
 36ع300، 301الحصػػػػػكؿ علػػػػػى أمػػػػػكاؿ بطر ػػػػػؽ النصػػػػػب كاالح  ػػػػػوؿ  ال ػػػػػو للمػػػػػكاد  -

 ـ.2014( لسن  5( مف النونكن  رقـ  1كالمعدؿ بمكرب المودة رقـ  
 .36ع142م ولف  الكارب النونكن   ال و للمودة  -

كعلػى كأمر بولنبض عل ػؾ مػف قبػػؿ مػأمكرم الضوبػػط  العدل ػػ  ك سػل ـ نفسػؾ إلػى النضػوء، 
ذا لػػػـ  نػػػـ ب سػػػل ـ  -المػػذتكر أعػػػاله  -تػػؿ مػػػف  علػػػـ متػػػوف كرػػػكد المػػػ يـ  اة بػػػور عنػػػو، كا 

سػػػ ررم محوتم ػػػؾ غ وبػػػو تمػػػ يـ  ػػػور مػػػف كرػػػو  - ػػػالؿ المػػػدة المػػػذتكرة أعػػػاله -نفسػػػؾ 
( لسػػن  3( مػػف قػػونكف اةرػػراءات الرزائ ػػ  رقػػـ  291العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػالن بأحتػػوـ المػػودة  

ؾ ىذا النرار، كذلؾ ب لػصوؽ قرار اةمػيوؿ ىذا علػى لكحػ  إعالنػوت تمو أقػرر  بل ػن 2001
محتػػػػم  بدا ػػػ  غػػػزة كعلػػػػى بػػػوب السػػػتف األ  ػػػر للم ػػػػيـ ك ػػػ   أحػػػد الصػػػحؼ ال كم ػػػ  أك" 

 الرر دة الرسم  ".
ه سػ ررم محوتم ػؾ غ وب ػون إذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ المػدة المػذتكرة أعػال

لعدالػػػػػػ ( علمػػػػػون بػػػػػػأف النضػػػػػ    عػػػػػػ ف ليػػػػػو رلسػػػػػػ   ػػػػػـك الثالثػػػػػػوء تمػػػػػ يـ  ػػػػػور مػػػػػػف كرػػػػػو ا 
ـ، أك  ػػػ  أم رلسػػػ  أ ػػػرل  حػػػدد مػػػف قبػػػؿ المحتمػػػ  الم  صػػػ  علػػػى ذمػػػ  8/01/2019

 النض   المذتكرة أعاله حسب األصكؿ.
 طولب ال بل غ / النوئب العوـ  -
 المطلكب  بل نو/ إ يوب صالح عل  ربر        -
  بل نو/ الئح  اال يوـ -

 البداية غزة رئيس محكمة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية غزة

 632/2018في القاية رقم 
 تورع البل ور  –/ أم ر  ح ى عبد الرازؽ األطرش/ ستوف: التروع   إلى الم يـ

 ن ض  عل ؾ  سل ـ نفسؾ إلى السػلطوت النضػوئ    ػالؿ مػدة عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
 .لمنوم  عل ؾ مف قبؿ النوئب العوـلطر ن  المب ن  أدنوه، كا بل نؾ قرار اةميوؿ بو

  -بول يم  ال ول   :
 36ع23،337،334،332 زك ر كتول  دكر    وص  بوالت راؾ  ال و للمكاد  -

كأمر بولنبض عل ؾ مف قبػػؿ مػأمكرم الضوبػػط  العدل ػػ  ك سػل ـ نفسػؾ إلػى النضػوء، 
ذا لـ  نـ  -ر أعاله المذتك  -كعلى تؿ مف  علـ متوف كركد الم يـ  اة بور عنو، كا 

سػػ ررم محوتم ػػؾ غ وبػػو تمػػ يـ  ػػور  - ػػالؿ المػػدة المػػذتكرة أعػػاله -ب سػػل ـ نفسػػؾ 
( مػػف قػػونكف اةرػػراءات الرزائ ػػ  291مػف كرػػو العدالػػ ، كذلػػؾ عمػػالن بأحتػوـ المػػودة  

تمػػو أقػػػرر  بل ػػػنؾ ىػػذا النػػرار، كذلػػؾ ب لػػػصوؽ قػػرار اةمػػػيوؿ  2001( لسػػن  3رقػػـ  
ىػذا علػى لكحػػ  إعالنػوت محتػػم  بدا ػػ  غػزة كعلػػػى بػوب السػتف األ  ػػر للم ػػيـ ك ػػ  

 أحد الصحؼ ال كم   أك "الرر دة الرسم  "
ة أعػاله سػ ررم محوتم ػؾ إذا لـ  سلـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ المػدة المػذتكر 

تمػػػػػػ يـ  ػػػػػػور مػػػػػػف كرػػػػػػو العدالػػػػػػ ( علمػػػػػػون بػػػػػػأف النضػػػػػػ    عػػػػػػ ف ليػػػػػػو رلسػػػػػػ  غ وب ػػػػػػون  
ـ، أك  ػػ  أم رلسػػ  أ ػػرل  حػػدد مػػف قبػػؿ المحتمػػ  الم  صػػ  علػػى 10/01/2019

 ذم  النض   المذتكرة أعاله حسب األصكؿ.
 / النوئب العوـ طولب ال بل غ

 المطلكب  بل نو/ أم ر  ح ى عبد الرازؽ األطرش
  بل نو/ الئح  اال يوـ

 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 كمة بداية غزةصادر عن مح

 936/2017في القاية رقم 
 مسرد اح وء السن  -المنرب –غزة / ستوف: إسراء  ضؿ محمد تالب/  إلى الم يم

 ن ضػػ  عل ػػؾ  سػػل ـ نفسػػؾ إلػػى السػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ مػػدة عتػػرة أ ػػوـ مػػف  ػػور خ 
 . بل نؾ قرار اةميوؿ بولطر ن  المب ن  أدنوه، كالمنوم  عل ؾ مف قبؿ النوئب العوـ

  -بول يم  ال ول   :
 .36ع23، 338، 334، 332بوالت راؾ  ال و للمكاد  مس ند رسم  زك ر  -
 36ع338، 341 داكؿ مس ند رسم  مزكر  ال ون للمودة  -

كأمػػر بػػولنبض عل ػػؾ مػػف قبػػػؿ مػػأمكرم الضوبػػػط  العدل ػػػ  ك سػػل ـ نفسػػؾ إلػػى النضػػوء، 
ذا لػـ  نػػـ  -المػذتكر أعػاله  -كعلػى تػؿ مػف  علػـ متػوف كرػكد المػػ يـ  اة بػور عنػو، كا 

سػ ررم محوتم ػؾ غ وبػو تمػ يـ  ػور مػف  - ػالؿ المػدة المػذتكرة أعػاله -ب سل ـ نفسؾ 
( 3( مف قونكف اةرػراءات الرزائ ػ  رقػـ  291كرو العدال ، كذلؾ عمالن بأحتوـ المودة  

كحػ  تمو أقػرر  بل ػنؾ ىذا النرار، كذلؾ ب لػصوؽ قرار اةمػيوؿ ىذا علػى ل 2001لسن  
إعالنوت محتػم  بدا   غزة كعلػى بوب الستف األ  ر للم ػيـ ك   أحد الصحؼ ال كم   

 أك "الرر دة الرسم  "
إذا لػػـ  سػػلـ نفسػػؾ للسػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ المػػدة المػػذتكرة أعػػاله سػػ ررم محوتم ػػؾ 
غ وب ػػػػػػػون  تمػػػػػػػ يـ  ػػػػػػػور مػػػػػػػف كرػػػػػػػو العدالػػػػػػػ ( علمػػػػػػػون بػػػػػػػأف النضػػػػػػػ    عػػػػػػػ ف ليػػػػػػػو رلسػػػػػػػ  

أك    أم رلس  أ رل  حدد مف قبؿ المحتمػ  الم  صػ  علػى ذمػ  ـ، 28/02/2019
 النض   المذتكرة أعاله حسب األصكؿ.

 طولب ال بل غ/ النوئب العوـ 
 إسراء  ضؿ محمد تالبالمطلكب  بل نو/ 

  بل نو/ الئح  اال يوـ
 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
 صادر عن محكمة بداية غزة

 936/2017القاية رقم في 
منوبػؿ مرتػز تػرط   -الز  ػكفا–غػزة / سػتوف: أحمد زى ػر عبػد المػنعـ نرػـإلى الم يـ/ 

 الز  كف.
 ن ضػػ  عل ػػؾ  سػػل ـ نفسػػؾ إلػػى السػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ مػػدة عتػػرة أ ػػوـ مػػف  ػػور خ 

  بل نؾ قرار اةميوؿ بولطر ن  المب ن  أدنوه، كالمنوم  عل ؾ مف قبؿ النوئب العوـ.
  -ل يم  ال ول   :بو
 .36ع23، 338، 334، 332بوالت راؾ  ال و للمكاد  مس ند رسم  زك ر  -

كأمػػر بػػولنبض عل ػػؾ مػػف قبػػػؿ مػػأمكرم الضوبػػػط  العدل ػػػ  ك سػػل ـ نفسػػؾ إلػػى النضػػوء، 
ذا لػـ  نػػـ  -المػذتكر أعػاله  -كعلػى تػؿ مػف  علػـ متػوف كرػكد المػػ يـ  اة بػور عنػو، كا 

سػ ررم محوتم ػؾ غ وبػو تمػ يـ  ػور مػف  -لمػذتكرة أعػاله ػالؿ المػدة ا -ب سل ـ نفسؾ 
( 3( مف قونكف اةرػراءات الرزائ ػ  رقػـ  291كرو العدال ، كذلؾ عمالن بأحتوـ المودة  

تمو أقػرر  بل ػنؾ ىذا النرار، كذلؾ ب لػصوؽ قرار اةمػيوؿ ىذا علػى لكحػ   2001لسن  
للم ػيـ ك   أحد الصحؼ ال كم   إعالنوت محتػم  بدا   غزة كعلػى بوب الستف األ  ر 

 أك "الرر دة الرسم  "
إذا لػػـ  سػػلـ نفسػػؾ للسػػلطوت النضػػوئ    ػػالؿ المػػدة المػػذتكرة أعػػاله سػػ ررم محوتم ػػؾ 
غ وب ػػػػػػػون  تمػػػػػػػ يـ  ػػػػػػػور مػػػػػػػف كرػػػػػػػو العدالػػػػػػػ ( علمػػػػػػػون بػػػػػػػأف النضػػػػػػػ    عػػػػػػػ ف ليػػػػػػػو رلسػػػػػػػ  

مػ  ـ، أك    أم رلس  أ رل  حدد مف قبؿ المحتمػ  الم  صػ  علػى ذ28/02/2019
 النض   المذتكرة أعاله حسب األصكؿ.

 طولب ال بل غ/ النوئب العوـ 
 أحمد زى ر عبد المنعـ نرـالمطلكب  بل نو/ 

  بل نو/ الئح  اال يوـ
 رئيس محكمة البداية غزة
 المستشار/ حسن الهسي
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 قرار إمهال
مسجد الفايمة  البركة -دير البم  -هايل يوسف أحمود أبو هولي إلى المتهم

 905449534 /هوية
 بداية دير البم  579/2015رقم  في القاية الجزائية

ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 
 :ب يم 

مػف قػونكف  (35، 28/1، 2، 1 ح وزة مكاد م درة بنصػد اال رػور  ال ػون للمػكاد  .1
 .2013لسن   (7 الم درات كالمؤثرات العنل   رقـ 

ون لنصكص المكاد كأنؾ لـ  سػػلـ نفسؾ للريوت الم  ػص  كلـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ طبن
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 لذلؾ كعمػال بأحتوـ المودة 

 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ ل قررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ
بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الريػػوت  نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن 

 ـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿالم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػ
رػػػراء   عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ كا 

الصحؼ حدم النرار    الرر دة الرسم   أك    محوتم ؾ غ وب ون ك ص ر نتر ىذا ا
 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿستف الم يـ ك علؽ على بوب المحل   تمو  

 ـ17/01/2019: ب ور خ
 رئيس المحكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ

ثبوت متركع  و.  مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
                  البركة - دير البم  -لدين فتحي بشيرإلى المتهم عنء زهر ا

 802241539 /هوية
 بداية دير البم  35/2009رقم  في القاية الجزائية

النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف 
 :ب يم 

. 36ع23، 297، 294السػػػطك كبوالتػػػ راؾ علػػػى م ػػػزف  ال ػػػون للػػػنص المػػػودة  -1
 سػػػلـ نفسػؾ للريػػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػػض طبنػون لنصػكص المػكاد كأنػػؾ لػـ 

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 عل ؾ لذلؾ كعمػال بأحتوـ المودة 
 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
ؼ الريػػوت نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػ

الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػػراء   عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ كا 

حػػػػدم النػػػػرار  ػػػػ  الرر ػػػػدة الرسػػػػم   أك  ػػػػ  ك صػػػػ ر نتػػػػر ىػػػػذا ا ،محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون 
لكح  إعالنوت المحتم  حسب ك  الصحؼ المحل   تمو  علؽ على بوب مستف الم يـ

 .األصكؿ
 ـ17/01/2019: ب ور خ

 رئيس المحكمة
 االستاذ/ هشـام كمـخ

ثبوت متركع  و.  مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 
 
 



 م2019( مارس) آذار                )الــوقــائــع الفـمســطـينـية(           والتسعون            السابعالعـدد     

 

 

- 135 - 

 قرار إمهال
     محطة أبو حجير -النصيرات -ن جراد ابو حجيرإلى المتهم خالد سميما

 801496670 /ةهوي
 بداية دير البم  50/2016في القاية الجزائية رقم 

ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 
 :ب يم 

 .36ع23، 258، 254ال طؼ بوالت راؾ  ال ون للمكاد  -1
 .36ع23، 288، 287السلب بوالت راؾ  ال ون للمكاد  -2

لـ  سػػلـ نفسؾ للريوت الم  ػص  كلـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ  طبنون لنصكص المكاد كأنؾ
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 لذلؾ كعمػال بأحتوـ المودة 

 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
 تل ػػؼ الريػػوت نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك 

الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػػراء   عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ كا 

حػػػػدم اك صػػػػ ر نتػػػػر ىػػػػذا النػػػػرار  ػػػػ  الرر ػػػػدة الرسػػػػم   أك  ػػػػ   ،محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون 
لكح  إعالنوت المحتم  حسب م يـ ك الصحؼ المحل   تمو  علؽ على بوب مستف ال

 .األصكؿ

 ـ20/01/2019: ب ور خ
 رئيس المحكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ

ثبوت متركع  و.  مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
              حي األمل -إلى المتهم منير اسماعيل ابراهيم بعرة، خانيونس

 942346586 /هوية
 بداية دير البم  243/2015في القاية الجزائية رقم 

ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 
 :ب يم 

 /ب،295، 294السػػػػػػطك كالسػػػػػػرق  لػػػػػػ الن مػػػػػػف بنو ػػػػػػ  بوالتػػػػػػ راؾ  ال ػػػػػػون للمػػػػػػودة  -1
 .36ع23

للريوت الم  ػص  كلـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ طبنون لنصكص المكاد كأنؾ لـ  سػػلـ نفسؾ 
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 لذلؾ كعمػال بأحتوـ المودة 

 لذلك
 قرار

قػررت المحتمػػ  إميولػؾ ل سػػل ـ نفسػؾ إلػػى السػػلطوت النضػوئ    ػػالؿ عتػرة أ ػػوـ مػػف 
 ػػػور خ نتػػػر ىػػػذا النػػػرار ال  ػػػوذ المن ضػػػى النػػػونكن  بحنػػػؾ عػػػف  لػػػؾ الػػػ يـ ك تل ػػػؼ 

الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ  الريػػوت
رػراء  كبحوؿ عدـ  سل ـ نفسؾ  الؿ  لؾ المدة س  ـ اع بورؾ  ػوران مػف كرػو العػداؿ كا 

حدم الصحؼ امحوتم ؾ غ وب ون ك ص ر نتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    
نػػػػوت المحتمػػػػ  حسػػػػب لكحػػػػ  إعالالمحل ػػػػ  تمػػػػو  علػػػػؽ علػػػػى بػػػػوب مسػػػػتف المػػػػ يـ ك 

 .األصكؿ

 ـ16/10/2018: ب ور خ
 رئيس المحكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ

ثبوت متركع  و.  مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
 سعيد عودة سميمان أبو زكار -1إلى المتهمين 
 سمير جمعة عيد ابو زكار -2           

 بداية خانيونس 108/2010رقم  القاية الجزائية في
 ح ث أنؾ أ يو الم يـ المذتكر أعاله قد  ـ  كر و ا يوـ ضدؾ مف النوئب العوـ ب يم :

  مػف  16 نػرة "أ"  4، 2رلب كاس  راد عنور مف العنوق ر ال طرة  ال و لنص المكاد
( لسػػن  437 ، كالمطبػػؽ بػػوألمر الصػػودر رقػػـ 1936قػػونكف العنػػوق ر ال طػػرة لسػػن  

  ضد األكؿ(. 1972
 مػف  16، 4، 2المػكاد  صح وزة عنور مف العنوق ر ال طرة بنصد اال رور  ال و لن

( لسػػن  437كالمطبػػؽ بػػوالمر الصػػودر رقػػـ   1936قػػونكف العنػػوق ر ال طػػرة لسػػن  
  ضد االكؿ كالثون (. 1972

كعمػػػال بأحتػػوـ  كأنػػؾ لػػـ  سػػػػلـ نفسػػؾ للريػػوت الم  ػػػص  كلػػـ   ػػػػـ النبػػػض عل ػػؾ لػػذلؾ
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 

 لذلك
 قرار

قػػررت المحتمػػ  إميولػػػؾ ل سػػل ـ نفسػػػؾ إلػػى السػػلطوت النضػػػوئ    ػػالؿ عتػػػرة أ ػػوـ مػػػف 
 ور خ نتر ىذا النرار ال  وذ المن ضى النونكن  بحنػؾ عػف  لػؾ الػ يـ ك تل ػؼ الريػوت 

كرػكدؾ إ بػورؾ بػذلؾ كبحػوؿ عػدـ  الم  ص  بولنبض عل ؾ كعل  تػؿ مػف  علػـ بمتػوف
رػػراء محوتم ػػؾ    سػػل ـ نفسػػؾ  ػػالؿ  لػػؾ المػػدة سػػ  ـ اع بػػورؾ  ػػوران مػػف كرػػو العدالػػ كا 

ك صػ ر نتػر ىػذا  ،31/01/2019غ وب ون علمو بوف النض   قد  ع ف ليو رلسػ  ب ػور خ 
سػػػتف علػػػى بػػػوب   علػػػؽك حػػػدم الصػػػحؼ المحل ػػػ  االنػػػرار  ػػػ  الرر ػػػدة الرسػػػم   أك  ػػػ  

 كح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿ.الم يـ كل

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 إلى المتهم محمد أمين سممان عبد العال

 بداية خانيونس  68/2016في القاية الجزائية رقم 
ب العػػوـ ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
 لػنص المػودة  ا الؼ موؿ الن ر عبورة عف دار ستف بونفرػور مػودة مفرقعػ   ال ػو

 .1933( عنكبوت 326/3 
   1956( لسن  431( مف االمر  7، 3، 1ح وزة مفرقعوت  ال و لنص المودة. 

كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288  المودة

 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 

رػػػراء   عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ كا 
 ،27/2/2019محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون علمػػػػو بػػػػوف النضػػػػ   قػػػػد  عػػػػ ف ليػػػػو رلسػػػػ  ب ػػػػور خ 

 علػؽ ك الصػحؼ المحل ػ  حػدم اك ص ر نتر ىذا النرار  ػ  الرر ػدة الرسػم   أك  ػ  
 .صكؿلكح  إعالنوت المحتم  حسب األستف الم يـ ك على بوب 

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 إلى المتهم شادي قاسم سممان القااي

 بداية خانيونس 522/2018في القاية الجزائية رقم 
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
 مػػف  35، 28/1، 2، 1لػػنص المػػودة  رة بنصػػد اال رػػور  ال ػػون ح ػػوزة مػػكاد م ػػد

 .2013لسن   (7 عنل   الفلسط ن  رقـ قونكف الم درات كالمؤثرات ال
كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 
 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لإميولؾ ل سل ـ نفسؾ قررت المحتم  
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 

رػػػراء   دالػػػعػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو الع كا 
ك صػ ر  ،7/3/2019محوتم ؾ غ وب ون علمو بوف النض   قد  ع ف ليػو رلسػ  ب ػور خ 

 علؽ على بوب ك الصحؼ المحل   حدم انتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    
 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿستف الم يـ ك 

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة
 هشـام كمـخاالستاذ/ 
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 قرار إمهال
 صبري شحدة جدوع ابو حماد إلى المتهم

 بداية خانيونس 95/2012في القاية الجزائية رقم 
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
   لػػػنص المػػػودة  حتػػػ ش( بنصػػػد ال عػػػوط   ال ػػػون تػػػراء رػػػكاىر م ػػػدرة مػػػف نػػػكع    

 .1962( لسن  19مف قونكف الم درات رقـ   42، 37، 2، 1
كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 
 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
لنػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الريػػوت نتػػر ىػػذا ا

الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػػراء   عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ كا 

ك صػ ر ، 3/2/2019 ع ف ليػو رلسػ  ب ػور خ  محوتم ؾ غ وب ون علمو بوف النض   قد
 علؽ على بوب ك حدم الصحؼ المحل   انتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    

 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿستف الم يـ ك 

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 سام  حازم خميل أبو لحية إلى المتهم

 بداية خانيونس 603/2016رقم  الجزائية في القاية
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
  36ع23، 295، 294السطك على ب ت ستف بوالت راؾ  ال و لنص المودة. 

كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 لمودة ا

 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الريػػوت 

بحػػوؿ الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ ك 
رػػػراء  عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العػػػداؿ كا 

، 10/3/2019محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون علمػػػػو بػػػػوف النضػػػػ   قػػػػد  عػػػػ ف ليػػػػو رلسػػػػ  ب ػػػػور خ 
 علػؽ ك حػدم الصػحؼ المحل ػ  اك ص ر نتر ىذا النرار  ػ  الرر ػدة الرسػم   أك  ػ  

 .ب األصكؿلكح  إعالنوت المحتم  حسستف الم يـ ك على بوب 

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 إلى المتهم ناال محمد ايف اهلل المصري

 بداية خانيونس 299/2012رقم  في القاية الجزائية
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
 36ع98متوف عوـ  ال و لنص المودة وررة    المت. 
  36ع89حمؿ اداة مؤذ      منوسب  غ ر متركع   ال و لنص المودة. 

كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 

 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لنفسؾ  قررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 

رػػػراء   عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ كا 
ك صػ ر ، 3/2/2019 ع ف ليػو رلسػ  ب ػور خ  حوتم ؾ غ وب ون علمو بوف النض   قدم

 علؽ على بوب ك الصحؼ المحل   حدم انتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    
 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿستف الم يـ ك 

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 إلى المتهم محمد زياد محمد المصري

 بداية خانيونس 546/2012في القاية الجزائية رقم 
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
  1956لسن   431مف االمر رقـ  7، 3، 1ح وزة مفرقعوت  ال و لنص المودة. 
  سػػلح  مػػف قػػونكف اال 25/2، 2ف  ػػر  ص  ال ػػو للمػػودة ح ػػوزة سػػالح نػػورم بػػدك

 .1998( لسن  2كالذ وئر رقـ  
كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 
 لذلك
 قرار

عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ  لسلطوت النضوئ    الؿلقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 

رػػػراء   عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ كا 
ك صػ ر  ،3/2/2019ض   قد  ع ف ليػو رلسػ  ب ػور خ محوتم ؾ غ وب ون علمو بوف الن

 علؽ على بوب ك حدم الصحؼ المحل   انتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك    
 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿستف الم يـ ك 

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 سن سنمة ابو عجاجإلى المتهم عمي ح

 بداية خانيونس 249/2003رقم  في القاية الجزائية
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
   مػف قػونكف العنكبػوت 23 ،350/1 نل ػد أكراؽ نند ػ  بوالتػ راؾ  لفػو للمػود  ف )

 .1936لسن  
 مػف قػػونكف 351كراؽ النند ػ ،  ال ػػو للمػودة  ح ػوزة ادكات  سػ  دـ  ػػ   نل ػد اال )

 .1936العنكبوت لسن  
كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 
 لذلك
 قرار

مػف  ػور خ لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ لقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 

رػػػراء   عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ كا 
حػػػػدم ا  الرر ػػػػدة الرسػػػػم   أك  ػػػػ  ك صػػػػ ر نتػػػػر ىػػػػذا النػػػػرار  ػػػػ ،محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون 
لكحػػ  إعالنػػوت المحتمػػ  حسػػب سػػتف المػػ يـ ك  علػػؽ علػػى بػػوب ك الصػػحؼ المحل ػػ  

 .األصكؿ

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 إلى المتهم عبد الرحمن ناج  حماد شعت

 ونسبداية خاني 79/2001في القاية الجزائية رقم 
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
  36ع238لنص المودة  ا نوع اذل بل غ بت ص آ ر  ال ون. 
  36ع89حمؿ اداة مؤذ    ال و لنص المودة. 

كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 

 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الريػػوت 
الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 

رػػػراء   دـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػعػػػ كا 
حػػػػدم اك صػػػػ ر نتػػػػر ىػػػػذا النػػػػرار  ػػػػ  الرر ػػػػدة الرسػػػػم   أك  ػػػػ   ،محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون 
لكحػػ  إعالنػػوت المحتمػػ  حسػػب  علػػؽ علػػى بػػوب مسػػتف المػػ يـ ك ك الصػػحؼ المحل ػػ  

 .األصكؿ

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 إلى المتهم عمر حمدي عمي ابو طق

 بداية خانيونس 70/2018رقم  في القاية الجزائية
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
  مػػف  35، 28/1، 2، 1ح ػػوزة مػػكاد م ػػدرة بنصػػد اال رػػور  ال ػػو لػػنص المػػودة

 .2013لسن   (7 ونكف الم درات كالمؤثرات العنل   الفلسط ن  رقـ ق
كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 
 لذلك
 قرار

ـ مػػف قػررت المحتمػػ  إميولػؾ ل سػػل ـ نفسػؾ إلػػى السػػلطوت النضػوئ    ػػالؿ عتػرة أ ػػو
 ػػػور خ نتػػػر ىػػػذا النػػػرار ال  ػػػوذ المن ضػػػى النػػػونكن  بحنػػػؾ عػػػف  لػػػؾ الػػػ يـ ك تل ػػػؼ 
الريػػوت الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ 
رػراء  كبحوؿ عدـ  سل ـ نفسؾ  الؿ  لؾ المدة س  ـ اع بورؾ  ػوران مػف كرػو العػداؿ كا 

ك صػ ر ، 3/2/2019ف ليػو رلسػ  ب ػور خ  ع  محوتم ؾ غ وب ون علمو بوف النض   قد
حػدم الصػحؼ المحل ػ  تمػو  علػؽ علػى انتر ىذا النرار    الرر دة الرسم   أك  ػ  

 .لكح  إعالنوت المحتم  حسب األصكؿبوب مستف الم يـ ك 

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 احمد ابو ناجي إلى المتهم مهند محارب

 بداية خانيونس 545/2012رقم  في القاية الجزائية
ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
   أ، 23، 3، 2، 1رلػػػب رػػػكاىر م ػػػدرة مػػػف نػػػكع حتػػػ ش  ال ػػػو لػػػنص المػػػكاد/

 .1962( لسن  19( مف قونكف الم درات رقـ  42
ـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ كأنؾ لـ  سػػل

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 
 لذلك
 قرار

لسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ لقررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ 
يػػوت نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ الػػ يـ ك تل ػػؼ الر

الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػ  تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ كبحػػوؿ 
رػػػراء   عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ كا 

حػػػػدم النػػػػرار  ػػػػ  الرر ػػػػدة الرسػػػػم   أك  ػػػػ  ك صػػػػ ر نتػػػػر ىػػػػذا ا ،محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون 
عالنػػوت المحتمػػ  حسػػب لكحػػ  إ علػػؽ علػػى بػػوب مسػػتف المػػ يـ ك ك الصػػحؼ المحل ػػ  

 .األصكؿ

 ـ21/01/2019ب ور خ: 
 بداية خانيونس رئيس محكمة

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 قرار إمهال
 ياسين نهاد عبد الرحمن ابو العيش إلى المتهم

 بداية خانيونس 867/2015رقم  في القاية الجزائية
نوئػػب العػػوـ ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف الح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 

 :ب يم 
( مػػف 2/7،35، 27، 1ح ػوزة مػػكاد م ػػدرة بنصػد ال عػػوط   ال ػػون لػنص المػػكاد   .1

 .2013( لسن  7قونكف الم درات كالمؤثرات العنل   رقـ  
كأنؾ لـ  سػػلـ نفسػؾ للريػوت الم  ػػص  كلػـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ لػذلؾ كعمػػال بأحتػوـ 

 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 المودة 
 لذلك
 قرار

قررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 

كبحػػوؿ  ،الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ
رػػػراء   اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ كا 

دم حػػػػالرسػػػػم   أك  ػػػػ  ا ك صػػػػ ر نتػػػػر ىػػػػذا النػػػػرار  ػػػػ  الرر ػػػػدة ،محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون 
لكحػػ  إعالنػػوت المحتمػػ  حسػػب سػػتف المػػ يـ ك الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ علػػى بػػوب 

 .األصكؿ

 28/01/2019: ب ور خ
 رئيس المحكمة بداية خان يونس

 االستاذ/ هشـام كمـخ
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 القرار إمه
              أبو العجين  –محمد سميمان سميم ترابين دير البم   إلى المتهم

 903048916هوية رقم 
 دير البم بداية  8/2019رقم  في القاية الجزائية

ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو 
 :ب يم 

( مػػػف 35، 1 نػػػرة 28، 2، 1  للمػػػكاد ال ػػػون  ة رػػػورح ػػػوزة مػػػكاد م ػػػدرة بنصػػػد ا .1
 .2013( لسن  7قونكف الم درات كالمؤثرات العنل   رقـ  

كأنؾ لـ  سػػلـ نفسؾ للريوت الم  ػص  كلـ   ػػػـ النبػػض عل ػؾ طبنون لنصكص المكاد 
 مف قونكف اةرراءات الرزائ  . (288 لذلؾ كعمػال بأحتوـ المودة 

 لذلك
 قرار

ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ قررت المحتم  إميولؾ ل سل 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 

كبحػػوؿ  ،الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػورؾ بػػذلؾ
رػػػرا  عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ ء كا 

دم حػػػػالرسػػػػم   أك  ػػػػ  ا ك صػػػػ ر نتػػػػر ىػػػػذا النػػػػرار  ػػػػ  الرر ػػػػدة ،محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون 
لكحػػ  إعالنػػوت المحتمػػ  حسػػب سػػتف المػػ يـ ك الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ علػػى بػػوب م

 .األصكؿ

 11/02/2019: ب ور خ
 رئيس المحكمة 

 االستاذ/ هشـام كمـخ

ثبوت متركع  و.مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو    ند ـ عذره كا 
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 قرار إمهال
 منار عبد الشافي محمد أبو جزرإلى المتهم 

 خانيونسبداية  31/2013في القاية الجزائية رقم 
ح ػػث أنػػؾ أ يػػو المػػ يـ المػػذتكر أعػػاله قػػد  ػػـ  كر ػػو ا يػػوـ ضػػدؾ مػػف النوئػػب العػػوـ 

 ب يم :
 .36ع23، 338، 334، 332 زك ر مس ند رسم  بوةت راؾ خ. ـ 

 36ع340، 338، 334، 322 داكؿ مس ند رسم  مزكر خ. ـ 
 لذلك
 قرار

قررت المحتم  إميولؾ ل سل ـ نفسؾ للسلطوت النضوئ    الؿ عتػرة أ ػوـ مػف  ػور خ 
نتػػر ىػػذا النػػرار ال  ػػوذ المن ضػػى النػػونكن  بحنػػؾ عػػف  لػػؾ ال يمػػ  ك تل ػػؼ الريػػوت 

رؾ بػػذلؾ، كبحػػوؿ الم  صػػ  بػػولنبض عل ػػؾ كعلػػى تػػؿ مػػف  علػػـ بمتػػوف كرػػكدؾ إ بػػو
رػػػراء  عػػػدـ  سػػػل ـ نفسػػػؾ  ػػػالؿ  لػػػؾ المػػػدة سػػػ  ـ اع بػػػورؾ  ػػػوران مػػػف كرػػػو العدالػػػ  كا 

دم  صػػػػ ر نتػػػػر ىػػػػذا النػػػػرار  ػػػػ  الرر ػػػػدة الرسػػػػم   أك  ػػػػ  احػػػػك محوتم ػػػػؾ غ وب ػػػػون، 
سػػتف المػػ يـ كلكحػػ  إعالنػػوت المحتمػػ  حسػػب الصػػحؼ المحل ػػ  ك علػػؽ علػػى بػػوب 

 األصكؿ.
 14/02/2019ب ور خ: 

 بداية خانيونس رئيس محكمة
 االستاذ/ هشـام كمـخ

 
ثبوت متركع  و.  مالحظ / بحوؿ  عذر حضكر الم يـ  ركز ألحد أقوربو أك أصدقوئو  ند ـ عذره كا 

 


