
  االجتماع الدوري العام
ويحيــل . يتشــكل االجتمــاع الــدور العــام مــن جميــع أعضــاء المجلــس، بصــرف النظــر عــن الكتلــة أو القائمــة االنتخابيــة التــي ينتمــي لهــا

كمــا ينــاقش . االجتمــاع الــدوري العــام لممثلــي الكتــل المواضــيع والقضــايا، كمــا يحيلهــا لمجموعــات العمــل كــل وفــق دورهــا واهتماماتهــا
  .جتماع الدوري العام تقارير وتوصيات مجموعات العمل ويقرهااال

ويحـــق للكتـــل البرلمانيـــة واالجتمـــاع الـــدوري ومجموعـــات العمـــل البرلمانيـــة طلـــب االجتمـــاع مـــع أي مـــن أعضـــاء الحكومـــة، أو رؤســـاء 
  .مامالهيئات العامة في الدولة، أو أي قائد من قادة األجهزة األمنية، لمناقشة الموضوعات ذات االهت

 
  نشاطات االجتماع الدوري

عقــد االجتمــاع الــدوري العــام تســع عشــرة اجتماعــًا، نــاقش خاللهــا تقــارير مجموعــات العمــل البرلمانيــة المقدمــة إليــه والعديــد مــن القضــايا 
  :األخرى يوضحها الجدول التالي

  
 القضايا التي تمت مناقشتها التاريخ #
 .د آلية لتفعيل عمل نواب المجلساجتماع تمهيدي لمناقشة وٕايجا 1.5/6/2009
 .استكمال نقاش وٕاقرار تشكيل مجموعات العمل وآليات عملها 2.19/6/2008
 .االستماع إلى تقارير منسقي مجموعات العمل 3.3/7/2008
االســتراحة وٕادارة المعــابر، االجتمــاع مــع تقريــر مجموعــة الداخليــة واألمــن حــول  4.24/7/2008

 .رئيس مجلس القضاء األعلى
 .المستجدات األخيرة في قطاع غزة، ووضع إستراتيجية عمل 5.6/8/2008
ـــة لشـــمال غـــرب  6.20/8/2008 ـــارات ميداني ـــين، تقريـــر حـــول زي تقريـــر حـــول مخصصـــات الكنت

القــدس وجنوبهــا، تقريــر حــول مســتحقات اســر الشــهداء، موضــوع المــنح الدراســية 
الخاص بمعدل القبـول  للطالب األوائل في التوجيهي، موضوع قرار وزارة التربية

 .في جامعات الوطن والخارج
، )VIPالـــــ (مناقشــــة مواضــــيع األغذيــــة الفاســــدة، وجــــوازات الســــفر الدبلوماســــية  7.3/9/2008

واعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسـطينيين، وٕاضـراب مـوظفي قطـاعي 
 .التعليم والصحة في غزة

تقرير مجموعة العمل الخاصة بالشأن المالي واالقتصادي حـول الموازنـة العامـة  8.24/9/2008
 .2008للسلطة الوطنية للسنة المالية

عــرض التقريــر الســنوي لــديوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، تفعيــل مشــاركة أعضــاء  9.22/10/2008
المجموعـــــات البرلمانيـــــة فـــــي أعمـــــال المجموعـــــات،قبول فلســـــطين فـــــي عضـــــوية 

 .حاد الدولياالت
تقريــر عمــل مجموعــة العمــل الخاصــة بالشــأن المــالي واالقتصــادي حــول مشــروع  10.24/12/2008

الموازنــة العامــة، تقريــر األمــين العــام حــول أعمــال الوفــد فــي االتحــاد البرلمــاني 
 .الدولي
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لقاء مع عيسـى أبـو شـرار رئـيس مجلـس القضـاء األعلـى ليقـدم مشـاريع القـرارات  11.11/2/2009
  .انين القضائية إلى المجلس التشريعيبالقو 

 .قضية العالج بالخارج ومشاريع القوانين القضائية 12.11/3/2009
  تصعيد اإلجراءات اإلسرائيلية لتهويد مدينة القدس 13.15/4/2009
  استالم التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية واإلدارية 14.6/5/2009
  .العملتفعيل عمل النواب ومجموعات 15.5/10/2009
اإلجــراءات اإلســرائيلية فــي القــدس وســبل مواجهتهــا، وتشــكيل لجنــة خاصــة بهــذا  16.14/10/2009

  .الخصوص
  .الوضع السياسي الراهن و والوضع القانوني للمجلس 17.18/11/2009
  .إعادة تنظيم مجموعات العمل ومنسقيها 18.20/1/2010
ئم النيابيـــة، و تقـــارير مجموعـــات تقريـــر شـــفهي حـــول اجتمـــاع هيئـــة الكتـــل والقـــوا 19.27/1/2010

   .العمل وخطط عملها للمرحلة القادمة
 


