
1 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة

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

 م16/1/2014-15يومي االربعاء والخميس الموافق
 (4/1/ غ.ع1379قرار رقم )

زة يوم االجتماع الثاني والسبعون المنعقدة في مدينتي رام هللا وغ-سته األولى المجلس التشريعي الفلسطيني في جل
 .م16/1/2014الخميس الموافق 
 آخذاً بعين االعتبار:

 تقرير لجنة الالجئين عن أوضاع المخيمات في سوريا. -

 أحكام النظام الداخلي. -

 نقاش وتوصيات األخوة واألخوات أعضاء المجلس. -

 رر:ـــيق
  .ل تقرير لجنة الالجئين عن اوضاع المخيمات في سوريا، باإلجماع مع التعديالت قبو  أواًل:

 
 

 لتكون كالتالي: إقرار توصيات تقرير لجنة الالجئين عن أوضاع المخيمات في سوريا ثانيًا:
 يتحمل العدو االسرررائيلي مسررئولية ما يجر  في مخيم اليرموق وبقية المخيمات وما يعانيه الشررعس الفلسررطيني -1

 في كل مكان، فهو سبس النكبة التي القى بسببها شعبنا وال يزال كل الويالت.

ليرموق مخيم ا  لفق حصررار دعوة كل قوى وفصررائل الشررعس الفلسررطيني في سرروريا الى التوافق حول خطة عاجلة -2
 دا عن أ  تجاذبات ميدانية او سياسية.ياجل انقاذ ارواحهم بع نبالمساعدات العاجلة م أهله مدادا  و 

مخيمات اللجوء وبذل كل المسرررررررراعي  تجاه ابمسرررررررر ولياتهطالع ضررررررررحرير الفلسررررررررطينية الى االتدعوة منظمة ال -3
 نقاذ اهله.ا  و  اليرموق الالزمة لرفع الحصار عن مخيم

لية تحمل المسررئو  جامعة الدول العربية والدول العربية ومنظمة التعاون اإلسررالمي والدول اإلسررالمية الى دعوة -4
ن في مخيم اليرموق وغيره م نالفلسررررطينييارواح الالجئين  إلنقاذاد حل عاجل وسررررريع والضررررن  من اجل ايج

 المخيمات الفلسطينية في سوريا.
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 ، وحقناً ليماءألرواة آالف الدين  اإلى ال روج منه إنقاذاً  حاملي السالالالالالفة اامت الدينافي ا مي الد   دعوة  -5

 .ند الدكثفت الدبذولت إلنهاء أزمت الد   األهالي ما النساء واألطفال والدرضى واسيجابت للجه
مطالبة األطراف المتنازعة في سررررررروريا الى تجنيس مخيمات الالجئين الفلسرررررررطينيين من الصرررررررراع الدائر وعدم  -6

 الزج بهم في طاحونة الموت الدائرة في سوريا.
مداد ا  رموق و بتكثيف سرررررررررررعيها لفق الحصرررررررررررار عن مخيم الي ااألونرو  الالجئينمطالبة وكالة النوث وتشرررررررررررنيل  -7

 اتها تجاه الالجئين الفلسطينيين حسس ميثاقها.ياة والقيام بمسئوليم بمقومات الحيالمخ
نقاذ الالجئين من الكارثة اإلنسرررررررررانية القائمة من خالل  -8 مطالبة الصرررررررررليس األحمر للقيام بدوره في مسررررررررراعده وا 

 .للمخيم االنسانية ايصال المساعدات
يا لبذل الجهد لتخفيف معاناة الالجئين وحل مشرركلة المخيمات في سرروريا دعوة الدول الصررديقة والحليفة لسررور  -9

 يدها من الصراع.يوالمساعدة في تح

دعوة الشررررعوس العربية واألحزاس السررررياسررررية وم سررررسررررات المجتمع المدني لوقفة غضررررس وتضررررامن مع ما  -10
 يحدث لالجئين الفلسطينيين في سوريا وعلى الخصوص مخيم اليرموق.

لمانات العربية واإلسررررررررررررررالمية والدولية لضرررررررررررررررورة مضرررررررررررررراعفه جهودها إلنقاذ الالجئين التواصررررررررررررررل مع البر  -11
 في مخيم اليرموق.الفلسطينيين 

دعوة الشررررعس الفلسررررطيني وم سررررسرررراته وفصررررائله في الداخل والخارج الى مضرررراعفة جهودهم الرامية لجمع  -12
 لتبرعات والمعونات اإلنسانية إلغاثة أهلنا في مخيم اليرموق.

ء العربيات والمسلمات الموسرات من سيدات األعمال وزوجات األغنياء والمسئولين ذوات األياد  البيضاء دعوة النسا -13
رسالها بمشاركتهن وتحت رعايتهن.  لتنظيم حملة إغاثية انسانية لجمع التبرعات لمخيم اليرموق وا 

مخيم  أسررراة أهلنا فيوالمنظمات الحقوقية في كشرررف م العربية والدولية تثمين جهود بعض وسرررائل اإلعالم -14
اليرموق ودعوة مختلف وسررائل اإلعالم العربية والمنظمات الحقوقية الى تكثيف جهودها لتسررلي  الضرروء على 

 هذه الكارثة.
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