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م  سم هللا الرحمن الرح

عي الـفلسطیني   المـجلس الـتشر
عة ة الرا   الدورة غیر العاد

  االجتماع الثمانون  –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة

  م14/1/2015یوم االرعاء  
  )4/1/ غ.ع1402قرار رقم (

  

االجتماع الثمانون المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة یوم  -ســــــطیني في جلســــــته األولى المجلس التشــــــرعي الفل

  .م14/1/2015االرعاء  المواف 

ار: عین االعت   أخذًا 
  

ة على قطاع غزة. - ة حول الحصار وآثاره الكارث   تقرر اللجنة االقتصاد
ام النظام الداخلي. -   أح
  أعضاء المجلس.نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة  -
  رر: ــق

الت. تقرر قبول  أوًال: اإلجماع مع التعد ة على قطاع غزة  ة حول الحصار وآثاره الكارث   تقرر اللجنة االقتصاد
اً  ات تقررثان التالي: : إقرار توص ة على قطاع غزة لتكون  ة حول الحصار وآثاره الكارث   اللجنة االقتصاد

شعبنا في غزة. تحمیل -1 ة الكاملة عن القتل والدمار الذ وقع  المسؤول عاونه   االحتالل الصهیوني ومن 
الضــــــــــــــغط على االحتالل  ةطالم -2 ة ومنظمات حقوق االنســــــــــــــان أن تقوم  األمم المتحدة والمنظمات الدول

امل عن الشعب الفلسطیني ألنه یهدد األمن والس ل دائم و ش  دولي.لم الاإلسرائیلي لرفع الحصار 
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ة  -3 ة واإلســـــــالم وح  مطال ، انطالقًا من مبدأ العرو فتح المعبر من الطرف المصـــــــر األخوة في مصـــــــر 
ة.  الجوار والمصالح المشتر

اســــــتخدام عالقاتها مع المجتمع الدولي لرفع الحصــــــار  الطلب  من  -4 العمل الجاد  ة  ادة الســــــلطة التنفیذ ق
ة تولید الكهراء ورفع الضرائب عنها.  والمسارعة في إعادة اإلعمار وتسهیل دخول المحروقات لشر

یل فر عمل قانوني من الخبراء الفلســـــــطینیین والعرب والدولیین مســـــــتقل لتحضـــــــیالدعوة  ل -5 ملفات  رتشـــــــ
ة أمام  ة تستلزم رفع أكثر من قض ل أكثر من جرمة دول ش خاصة لكل أثر من آثار هذا الحصار الذ 

ة. ات الدول مة الجنا  مح
یل -6 ل من رؤســـــاء اللجان المختصـــــة األخر  تشـــــ ة  ة وعضـــــو س اللجنة القانون ة برئاســـــة رئ لجنة برلمان

ة اسة -(االقتصاد م المحلي) -الس قًا. واألمن والح ور سا عة ملف الحصار مع الفر المذ  وذلك لمتا
ة تولید الكهراء  الطلب -7 ات االحتكارة وخاصـــــة شـــــر الشـــــر مواصـــــلة التحقی في ملف الفســـــاد الخاص 

ة جوال واالتصاالت وغیرها. ة وشر  الفلسطین
ة  -8 عة التوصـــ شـــارك في حصـــار قطاع غزة من المســـؤولی المتا ة لكل من شـــارك و قین ن المنســـوالمحاســـ

ًا مع االحتالل الصهیوني.  أمن
ة لرفع الحصــــار عن قطاع غزة  الطلب -9 ات الدول مة الجنا  مةون الحصــــار جراإلســــراع في التوجه لمح

ه. ارها ومالحقة ومحاكمة المتسببین  ع أحد إن ستط ان ال  تملة األر  م
من أجل مالحقة قادة االحتالل نســــــــــــــان في الوطن والخارج وأحرار العالم منظمات حقوق اإل مناشــــــــــــــدة  -10

اً عن جرائمهم وخاصة جرمة الحصار.  قضائ
م ید العون له  دعوة -11 وماتهم لنجدة الشـــــعب الفلســـــطیني وتقد برلمانات العالم إلى الضـــــغط على ح

 والعمل على رفع الحصار الجائر.
ادئ العدل والمســــــاواة ومعاملة الشــــــعوب معاملة م دعوة -12 ة إلى تطبی م ي التنصــــــفة و الدول الغر

ة. م الغر عض المفاه  ُتطب شعارات الحرة والمساواة التي قامت علیها 
ة -13 الذات إلى مســـاندة الشـــعب الفلســـطیني والضـــغط على  مطال اب العري  ة والشـــ الشـــعوب العر

ة واإلسالم  ادئ العرو وماتهم من أجل انهاء الحصار على غزة، الذ یخالف م  .ح
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ة                اإلنا عي  عي                                          المجلس التشر  المجلس التشر


