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م  سم هللا الرحمن الرح

عي الـفلسطیني   المـجلس الـتشر
عة ة الرا   الدورة غیر العاد

عون  –الجلسة األولى    االجتماع الخامس والس
  المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة

  م23/2/2014یوم االحد المواف 
  )4/1/ غ.ع1385قرار رقم (

  

عون المنعقدة في مدینتي رام هللا  -لتشــــرعي الفلســــطیني في جلســــته األولى المجلس ا االجتماع الخامس والســــ

  .م23/2/2014وغزة یوم األحد المواف 

  آخذاً بعین االعتبار:

ة حول الحصار المفروض على الشعب الفلسطیني في قطاع غزة. - اس   .تقرر اللجنة الس
ام النظام الداخلي. -   أح
ات األخوة واألخوات أعضاء المجلس.نقاش  -  وتوص

  رر:ـــق
االجماع  أوًال: ة حول الحصــار المفروض على الشــعب الفلســطیني في قطاع غزة،  اســ قبول تقرر اللجنة الســ

الت.   مع التعد
ًا: ة حول الحصــار المفروض على الشــعب الفلســطیني في قطاع غزة  ثان اســ ات تقرر اللجنة الســ إقرار توصــ

التالي:   لتكون 
ة من أجل الضــــــــــــــغط على االحتالل لرفع  -1 ة واألخالق اتها القانون ة األمم المتحدة بتحمل مســــــــــــــؤول مطال

امل عن ابناء الشعب الفلسطیني. ل  ش  الحصار 
ع لألمم المتحدة لعقد دعوة مجلس االمن والجم -2 ة العامة لألمم المتحدة  ومجلس حقوق االنســــــــــــــان التا ع

الخصوص. ة   اجتماعات خاصة لمناقشة موضوع حصار قطاع غزة واتخاذ القرارات المناس
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ة -3 ة مطال ات الســــــــــــرعة والفورة والخاصــــــــــــة جامعة الدول العر ا بتنفیذ قرار وزراء خارجیته بوضــــــــــــع االل
 .الخاص برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وفتح المعابر

امل وعلى مدار الساعة لدخول االفراد و   -4 ل  ش فتح معبر رفح  قة مصر  ة الشق ضائعمطال ض فنر ، و ال
س غزة  قطاعلالســماح بتنفیذ مشــروع الرط الثماني ما نطالب االخوة في مصــر العمل على معبر رفح  تســ

ة االسالمي بجدة منذ  منحته بنك التنم د 2004والذ تكفل  الشعب الفلسطیني في  نارفض ونؤ  شأنالالزج 
  المصر   الداخلي

ل هیئاتها،  الطلب من -5 التوجه لألمم المتحدة  ام بدورها  ســــلطة رام هللا للوقوف بجانب شــــعبها المحاصــــر، والق
ة لرفع الحصار عن الشعب الفلسطیني في قطاع غزة. ة والحقوق ة واالقتصاد اس ة الس ع المؤسسات الدول   ولجم

افة -6 ة  ة  مطال ة الفلسطین اس اتها الوطنبالقو الس اتخاذ مواقف ر تحمل مسئول ة  ة ة واألخالق اسخة وقو
  لرفع هذا الحصار. 

ة  الطلب من -7 ة والدول ة المحل ام بدورها لرفع هذا الحصامؤسسات المجتمع المدني والمنظمات األهل ار لق
 .وٕاغاثة الشعب الفلسطیني وتسییر القوافل لكسر الحصار عن القطاع

ة للضـــــغط على ح مناشـــــدة -7 ة ال المالحقةوماتها من أجل البرلمانات العر ادلقضـــــائ تها دولة االحتالل وق
رة الرتكابهم جرمة الحصار ضد الشعب الفلسطیني في قطاع غزة . ة والعس اس  الس

ة والدفاع عن  دعوة -8 مقراط ادئ حقوق اإلنســـــــــــــان والد ة إلى الدفاع عن شـــــــــــــعارات وم البرلمانات األورو
ة جمعاء. ة تمس الكرامة اإلنسان اس ة وس ة إنسان قض اة والحرة   حقوق شعبنا في الح

وماتهم من اجل انهاء جمناشـــــدة  -9 رلمانیها للضـــــغط على ح ة وممثلیها و ة واإلســـــالم مة ر الشـــــعوب العر
ة ة والوطن م السماو ل الق   .الحصار على قطاع غزة والتي تخالف 
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