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م  سم هللا الرحمن الرح

عي الـفلسطیني   المـجلس الـتشر
عة ة الرا   الدورة غیر العاد

  االجتماع التاسع والستون  –الجلسة األولى 
  المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة

س  عاء والخم ام الثالثاء واألر   م12/2013/ 19-18-17أ
  )4/1/ غ.ع7513قرار رقم (

  

 وغزة االجتماع التاسع والستون المنعقدة في مدینتي رام هللا -المجلس التشرعي الفلسطیني في جلسته األولى 
  م.18/12/2013یوم االرعاء المواف 

  آخذاً بعین االعتبار:

قطاع غزة جراء لجنة  تقرر -  م المحلي حول االضرار التي لحقت  ة واألمن والح  .ةاالحوال الجوالداخل

ام النظام الداخلي. -     أح
  نقاش ومداخالت األخوات واإلخوة أعضاء المجلس. -

  قــرر: 
قطاع غزة جراء االحوال لجنة  تقررقبول أوًال:   م المحلي حول االضرار التي لحقت  ة واألمن والح الداخل

ة  .الجو

الت.   اإلجماع مع التعد
قطاع غزة جراء لجنة  تقررثانیاً: إقرار توصیات  م المحلي حول االضرار التي لحقت  ة واألمن والح الداخل

ة    وھي كالتالي:االحوال الجو

افة  -1 ة الكاملة عن  ســـــــبب منعه  األضـــــــرارتحمیل االحتالل المســـــــئول ة  ة القاســـــــ الناجمة عن هذه الظروف الجو
ة لقطاع غزة وأدواتإدخال مواد البناء والمحروقات  ة التحت عاقب علیها القانون  البن ار فتح الســـدود جرمة حرب   واعت

ه هذه الجرمة أثناء المنخفض الجو  ة على االحتالل الرتكا  .الدولي مما یتطلب رفع قض
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مات الالجئین  تتحمل -2 افة األضــــــــرار التي تعرض لها أبناء شــــــــعبنا في مخ ة الكاملة عن  الة الغوث المســــــــئول و
ة.حیث أنها لم تقم في تجهیز الم ة القاس مات بوسائل السالمة واألمن لمواجهة هذه األحوال الجو  خ

ما هو  -3 ام  ام بواجبها تجاه الالجئین الذین تعرضــــــــــــوا إلى مأســــــــــــاة المنخفض الجو والق ة األمم المتحدة للق مطال
ام بوا الة الغوث من الق ن و ه حتى تتم ة المجتمع الدولي بدفع المســــــــــــــتحقات عل اتمطلوب منها، ومطال ها تجاه ج

 الالجئین في قطاع غزة.
ة  -4 ة مناشدة منظمة المؤتمر اإلسالمي وجامعة الدول العر ات لتسییر قوافل المساعدوالمنظمات والمؤسسات األهل

ة لكســــــــر الحصــــــــار عن قطاع غزة وتوفیر اإلغاثة  حرة والجو اتجاه قطاع غزة من خالل الممرات البرة وال واإلغاثة 
ی و  بل والعمل على انهاء الحصار جذرًا. ن من أبناء شعبناالعاجلة للمن

دهم بتقارر  -5 ة في قطاع غزة وتزو مناشــــــــدة برلمانات العالم لعقد جلســــــــاتها الخاصــــــــة لمناقشــــــــة األوضــــــــاع الكارث
ة حول تلك الخسائر.  إحصائ

ة السلطات المصرة للتخفیف عن أهلنا، ومطالبتهم برفع الحصار الظالم عن شعبنا. -6  مطال
ة ومؤســــــســــــات المجتمع المدني من أجل التخفیف من من -7 اشــــــدة الصــــــلیب األحمر الدولي ومنظمات اإلغاثة الدول

ام. موجة البرد خالل هذه األ ثیرًا   معاناة أسرانا في سجون االحتالل الذین تأثروا 
ةالطلب إلى  -8 ومة الفلســـطین مها إلى المجلس خالل فترة  الح ة عاجلة للعائالت المتضـــررة وتقد بوضـــع خطة اغاث

 ال تتجاوز أسبوع إلقرارها ضمن موازنة طارئة.
ةالطلب إلى  -9 ومة الفلسطین م تقرر شامل عن األضرار والخسائر التي تعرضت لها  الح  عات المختلفة.قطاالتقد

ع جهات االختصــــــــــــالطلب إلى  -10 ومة أن تضــــــــــــع وجم ة لمواجهة مثل هذه الكوارث في الح اص خطة اســــــــــــتراتیج
 المستقبل.

انتهاء المنخفض حیث ال زالت البیوت غیر صــــــــالحة   -11 ، ولم تنته  التأكید أن األضــــــــرار خاصــــــــة في منطقة النف
ة لذلك ال س اء والطرقات الرئ عض األح اه ال زالت تغل  ة متضررة والم ن والمزارع مدمرة والمنشآت االقتصاد د بللس

 من تكرار المناشدة العاجلة لتدارك الكارثة وآثارها.
ومة   -12 ر لكل من ســـــاهم في تخفیف آثار الكارثة التي حلت على شـــــعبنا، وعلى وجه الخصـــــوص الح ه الشـــــ توج

ة ومنظمة المؤتمر اإلســــــــــــالمي،  قة والجمهورة التر ضــــــــــــًا لدولة قطر الشــــــــــــق ة وأ ع وزاراتها المعن ة وجم الفلســــــــــــطین
ضــــًا إلى أبناء شــــعبنا ومؤســــســــات ا ع وســــائل اإلعالم الحرة وأ ة وأهل الخیر وجم لمجتمع المدني والفصــــائل الفلســــطین

 الفلسطیني الذ ضرب أروع األمثلة في التكافل والتعاضد االجتماعي.
افة البرلمانات. -13  ترجمة هذا التقرر وتوزعه على 



3 
 

 
حر                               د. محمود الرمحي                                       د. أحمد 

  أمین سر                                                     النائب األول                     
عي                س المجلس التشر عي                                           لرئ   المجلس التشر

 


