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 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.ع1378م )قرار رق

 

  زةف االجتماع الثايا  اليررو  ا المي ة ف لا م فيتا عالا ه-المجلس التشررعي ا السليرر فيا لا جليررتى ا  ل  
 .لا15/1/2014ف لا االعب اء الم الق 

 آخذاً بعين االعتبار:

 ةفحالظات زتةعيع لجية ال اخلية  ا ما  الحكلا المحلا ح ل أهلا مشاكل معاكة االصالح  التأهفل لا م-
 أحكالا اليظالا ال اخلا. -

 يةاش  ت صيات ا خ ف  ا خ ات أعضاء المجلس. -

 رر:ـــيق
الرر اخليررة  ا ما  الحكلا المحلا ح ل أهلا مشرررررررررررررررراكررل معاكة االصررررررررررررررالح  التررأهفررل لا قب ل تةعيع لجيررة  أواًل:

 محالظات زةف
 وا زلبية الم لةة مع الت  يالت  

 
 

ال اخلية  ا ما  الحكلا المحلا ح ل أهلا مشرررراكل معاكة االصررررالح  التأهفل  لجيةإقعاع ت صرررريات تةعيع  ثانيًا:
 لتك ا كالتالا: لا محالظات زةف

االيررررررررررررررعاع لا إيجاة المحاكمات  ال مل عل  إفجا  حل ل جضعية لتك س الةضررررررررررررررايا الخاصررررررررررررررة بيةالء                -1
 معاكة االصالح  التأهفل.

 .لوشعي ال املفا لا معاكة االصالح  التأهفلال لب ما الحك مة ةيا ف أع ا  الكا ع ا -2
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ال لب ما الحك مة يععة ال مل عل  إيشاء يجا معكةي ي مل عل  ايتي اب االكتظاظ لا اليج ا  -3
  تة يلا الخ مات ا يايية  الحياتية لليةالء.

ة  ضررررع عف إيشرررراء صرررري  ع فت ل  متاو ة اليةالء  اليةيالت المحك مفا  الم ق لفا عل  ضملا مالية ويرررري -4
  ما خالل لجية عليا مشكلة ما و ض ال ةاعات لإلشعاف عل  هضا الصي  ع.

تح عيا ات لضررع عف قيالا الخ مات ال بية ال يرركعية بتة يلا الععاية  السح صررات ال بية الالةمة لليةالء    -5
 .ت مل عل  م اع الياعة

  .هلااع ف اليةالء  أيع ال مل عل  إيشاء المشاعيع الصغفعف  الخاصة واليج ا لميال لب ما الحك مة   -6
 .ال لب ما الحك مة  ال مل عل  إقعاع م اةيات تشغفلية كالية لمعاكة االصالح  التأهفل -7
  ةاعف شررر  ا المعأفت بت لفع بعام  - ةاعف ال مل -ال لب ما الجهات الم يية ) ةاعف الشررر  ا االجتماعية -8

 تشغفلية لمياع ف اليةالء  أيعهلا.
 يية  ميظمات المجتمع المحلا وأخض   عها لا الميررررررراع ف عل  إعا ف  م  ضرررررررع عف قيالا ال ةاعات الم -9

 .اليةالء  اليةيالت لا المجتمع و   خع جهلا ما اليجا 
فجب أا تة لا  ةاعف الشررررر  ا االجتماعية وحصرررررع اليةالء المحتاجفا  ان خالهلا ضرررررما بعام  الحاالت   -10

 الخاصة.
 فف البعام  ال فيية  اإلعشا ية لليةالء.ضع عف أا تة لا  ةاعف ا  قاف ب  عها عبع تكث-11
أا ت مل  ةاعف الثةالة   ةاعف الشرررررررواب  العياضرررررررة عمل مكتوات عامة  اخل اليرررررررج ا  عمل أيشررررررر ة -12

 عياضية  يشا ات لليةالء. 
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