
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الرابعة
 االجتماع الواحد والخمسون  –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 12/2012/ 31يومي االثنين  

 (4/1/ غ.ع1345قرار رقم )
 )اجتماع خاص(

ــ اتجتم ا الوا و والسمسوا المنعةوف في موينتي راهللا و وة ف المجلس التشري عي الفلسطيني في جلسته األولى ـ
 هللا.31/12/2012يوهللا اتثنيا  الموافق 
 أخذًا بعين االعتبار:

 هللا المةوهللا ما ال كومة.2013سط ب الموا نة الع مة للسنة الم لية  -
 هللا.2013وا نة الع مة للسنة الم لية تةرير لجنة الموا نة والشئوا الم لية لمشروا ق نوا الم -
 أ ك هللا النظ هللا الواسلي. -

 نة ش وتوصي ت األسوف واألسوات أعض ء المجلس. -

 يقـــرر:

هللا 2013قبول تةرير لجنة الموا نة والشــــــــــئوا الم لية  ول مشــــــــــروا ق نوا الموا نة الع مة للســــــــــنة الم لية  أواًل:
 ب إلجم ا مع التعويالت  سب األصول.

 
 

ر توصـــــي ت تةرير لجنة الموا نة والشـــــئوا الم لية  ول مشـــــروا ق نوا الموا نة الع مة للســـــنة الم لية إقرا ثانيًا:
 هللا ب إلجم ا  مع التعويالت  سب األصول لتكوا ك لت لي:2013

 أوالً: على املستوى القانوني:
( لسنة 9قهللا )ر  تطبيق ك فة الةوانيا الص ورف عا المجلس التشريعي الفلسطيني وس صة ق نوا تنظيهللا ال ك ف .1

 هللا. 2008
صوار األنظمة واللوائح والةرارات الال مة لسير عمله.  .2  تفعيل ق نوا الكسب ةير المشروا وا 



تفعيل ق نوا هيئة ســـوأ رأس الم ل في قط ا ة ف لضـــبا األســـواأ الم لية وم  رجة ظ هرف جرائهللا األموال   .3
 وتعييا رئيس لهيئة سوأ رأس الم ل ون ئب لم  فظ سلطة النةو.

تفعيل ق نوا تشـــجيع اتســـتثم ر ووضـــع اللوائح التنفيةية الس صـــة به  وتشـــجيع المســـتثمريا لالســـتثم ر في  .4
الةط ع ت اتقتصــ وية المستلفة ما سالل المشــ ريع الصــايرف والمتوســطة ال جهللا بم  يتوائهللا مع السطة الوطنية 

 ات تالل ةات اإلعف ءات المنصوصلمع لجة مشكلة البط لة  ومنح المش ريع الفلسطينية التي ومرت ما قبل 
 عليه  في الة نوا.

التأكيو على تةويهللا السطة الع مة للتنمية في موعوه  الم وو للمجلس التشــــــريعي للمصــــــ وقة عليه   ســــــب  .5
 األصول.

توفير ات تي ج ت الال مة للةضــ ء بك فة أنواعه ما قضــ ف وموظفيا ومب ني مالئمة  ويمنع تعييا ع مليا  .6
 لة في مرفق الةض ء.على بنو البط 

 اإلسراا بإنش ء المعمل الجن ئي وتطوير الطب الشرعي وتوفير ا تي ج تهم  بم  يسوهللا العوالة. .7

 تفعيل المعهو الع لي للةض ء وتطويره بم  يسوهللا العوالة في فلسطيا. .8

 تفعيل الصنووأ الفلسطيني لتعويض ت مص بي  واوث الطرأ. .9

تةلة لرصـــو وتوثيق جرائهللا ات تالل ووعمه  وتطويره  بم  ي ةق توفير ات تي ج ت الال مة للهيئة المســـ .10
 أهوافه  التي أنشئت ما اجله  بم  في ةلك إنش ء المت ف الس ص برصو جرائهللا ات تالل الصهيوني.

 

 ثانيًا: على املستوى اإلداري:
 اعتم و سي سة التووير الوظيفي واتستسواهللا األمثل للط ق ت والموارو البشرية المت  ة. .1
تشــــكيل لجنة ل صــــال  اإلوار  تضــــهللا في عضــــويته  و ارف التسطيا وو ارف الم لية وويواا الموظفيا الع هللا  .2

 على أا تةوهللا تةرير إلى المجلس التشريعي.
تعيين ت ع وية( س رج إط ر الموا نة  وفي   لة الضــــــــــــرورف  -بط تت وائمة -وقف ك فة التعيين ت )عةوو .3

ل قرار  مع األسة بعيا اتعتب ر تعييا موظفي و ارف األوق ف  يعرض الموضـــــــــوا على المجلس التشـــــــــريعي
 ما فئة اإلم هللا والمؤةا بم  يكفل توفير إم هللا ومؤةا لكل مسجو في قط ا ة ف.

 ل ســــــــلطة األراضــــــــي وما ثهللا ومل إوارف الط بو إلى و ارف العول وومل إوارف األمالك ال كومية إلى و ارف  .4
 األشا ل الع مة واإلسك ا.

 مجلس التشريعي بتةرير تفصيلي  ول ك فة المش ريع التنموية التي نفةته  ال كومة.ت ويو ال .5

اســـت واث إوارف جويوف بو ارف العول تعنى بتوثيق والمصـــ وقة على ك فة العةوو الس صـــة ب لممتلك ت الث بتة  .6
بيع  هللاوالمنةولة وةلك على ةرار الشــــــــهر العة ر  في جمهورية مصــــــــر العرجية لضــــــــم ا تجنب الت وير وعو

 األصل أكثر ما مرف.

 العمل الجو  ن و تثبيت العةوو السنوية في الكلي ت الج معية بو ارف الترجية والتعليهللا الع لي. .7



 

 ثالثًا: على املستوى املايل واالقتصادي:
تع ي  اإليراوات وتوســـــــيع الة عوف الضـــــــريبية شـــــــريطة أت يكوا ةلك على  ســـــــ ب المواطا الع و  وةو   .1

 بل على البنوك والشرك ت والمؤسس ت اتقتص وية والجه ت التي ت ةق أرج  ً  ط ئلة. الوسل الم ووو 
إعط ء أولوية الصــــــرف في األوامر الم لية للنفة ت التشــــــايلية لو ارتي الواسلية والصــــــ ة بم  ي ةق األما  .2

 الواسلي وتةويهللا سوم ت ص ية للمواطنيا.

وا الع ئالت الفةيرف المســــــت ةة لشــــــركة الكهرج ء الطلب إلى ال كومة بوضــــــع رؤية شــــــ ملة  ول جوولة وي .3
يج و  اًل من سبً  له .  وا 

وعهللا الةط ا الس ص للنهوض ب لعملية اتقتصـــــــــــ وية وتطويره  بهوف المســـــــــــ همة في  ل مشـــــــــــكلة الفةر  .4
 والبط لة ما سالل إنش ء بنك لوعهللا المش ريع الصايرف والمتوسطة.

بمع يير الجووف وعوهللا الما تف في األســــع ر وتوفير كمي ت تشــــجيع و م ية المنتل الم لي شــــريطة اتلت اهللا  .5
 تتن سب وا تي ج ت البلو.

تع ي  ســي ســة اتقتصــ و ال راعي المة وهللا ما سالل وعهللا الم ارا الفلســطيني وا  الل الواروات ووعهللا المنتل  .6
 ال راعي الم لي ورجا الةط ا ال راعي ب لصن عي وتوفير األما الاةائي للموطنيا.

ط ا الســي  ي والترويل له ضــما ســي ســة وعهللا صــموو أه لي قط ا ة ف والتواصــل مع ال كومة تشــجيع الة .7
 المصرية لتيسير وسول السي   والوفوو ال ائرف.

 وضع رؤية واض ة بش ا أموال الت ميا والمع ش ت الس صة بموظفي الوولة. .8
 

 رابعًا: على املستوى االجتماعي:
 ألولوية لألسر األكثر فةرًا.تفعيل مؤسسة الضم ا اتجتم عي وتكوا ا .1

 وعهللا سك ا المن طق ال وووية بهوف تثبيتههللا في أم كا سكن ههللا وتشجيع التنمية في تلك المن طق.  .2

تفعيل الهيئة الوطنية لمك ف ة المسورات بةط ا ة ف  على أا يتبع له  مرك  مع لجة المومنيا الموجوو  .3
   فظ ت الةط ا وةلك لسطورف هةا الموضوا.  في م  فظة الشم ل وافتت   فروا أسرى له في ب قي م

   

 هللا ب إلجم ا مع التعويالت  سب األصول.2013إقرار مشروا ق نوا الموا نة الع مة للسنة الم لية  ثالثًا:

 هللا  سب األصول وفور إصواره.2013نشر مشروا ق نوا الموا نة الع مة للسنة الم لية  رابعًا:
 

 
 د. محمود الرمحي

 أمين سر 
 المجلس التشريعي

 د. أحمد بحر 
 النائب األول

 لرئيس المجلس التشريعي
 


