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م  سم هللا الرحمن الرح

عي الـفلسطیني   المـجلس الـتشر
عة ة الرا   الدورة غیر العاد

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

س  عاء والخم   م 5/12/2013-4یومي األر
  

  )4/1/ غ.ع1374قرار رقم (
  

وغزة  االجتماع الثامن والســتون المنعقدة في مدینتي رام هللا -المجلس التشــرعي الفلســطیني في جلســته األولى 
س المواف    م.5/12/2013یوم الخم

  
  آخذاً بعین االعتبار:

ة حول واقع اآلثا - ا االجتماع ة والقضا ة العامة وحقوق االنسان والحرات العامة والتر  رتقرر لجنتي الرقا
  .  في قطاع غزة

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

  قــرر: 
ة حول  تقریرقبول أوًال:   ا االجتماع ة والقضا ة العامة وحقوق االنسان والحرات العامة والتر لجنتي الرقا

الت. واقع اآلثار في قطاع غزة ة المطلقة مع التعد   األغلب
ة ثانیاً: إقرار توصیات  ا االجتماع ة والقضا ة العامة وحقوق االنسان والحرات العامة والتر تقرر لجنتي الرقا

  وھي كالتالي:  حول واقع اآلثار في قطاع غزة

ة :  .أ ومة الفلسطین   للح
ة اآلثار وضرورة الحفا علیها والتعرف بها  -1 أهم ارها جزء االهتمام بنشر الوعي وتعزز المعرفة  اعت

ة وذلك من خالل التالي: ة الفلسطین   من الهو
ة المتعددة. - ة والثقاف   الوسائل والبرامج اإلعالم
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ل  - ش ل عام وفي غزة  ش امل حول اآلثار في فلسطین  حث  م ة للطالب  تضمین المناهج الدراس
ة ،خاص ذلك تضمین زارة اآلثار في قطاع غزة ضمن األنشطة الالمنهج ة.و  والرحالت المدرس

افة اآلثار الموجودة في قطاع غزة خصوصا وفي فلسطین عموما  - حصر  احة واآلثار  تكلیف وزارة الس
ع. ،والتأرخ لها والشرح عنها ون في متناول ید الجم  وتضمین هذا الحصر في مرجع متكامل 

ملف اآلثار وذلك من خالل التالي: -2   االهتمام 
ة لوز  - اف ام بواجبها نحو الحفا على المواقع األثرة توفیر موازنة  نها من الق احة واآلثار تم ارة الس

ذلك التنقیب المتخصص في األماكن األثرة. رها و   وتطو
انت من أفراد أو مؤسسات واتخاذ المقتضى  - ات الحاصلة على المواقع األثرة سواء  افة التعد وقف 

ح المخالفین والمعتدین.  القانوني 
ة العاملة وضع خ - ة واألمم ین الجهات الدول احة واآلثار و ط االتصال والتواصل بین وزارة الس طة لتنش

 في ذات المجال.
صات الممنوحة للجامعات أو للمؤسسات على األراضي التي توجد بها مواقع أثرة. - افة التخص  وقف وسحب 
م والقاضي بتكلیف وزارة 01/10/2013 ) المنعقدة بتارخ312تنفیذ قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم ( -

ه. احة واآلثار للتحفظ عل مه لوزارة الس استالم التمثال البرونز الیوناني من المواطنین وتسل ة   الداخل
اشا والمواقع األثرة األخر الهامة. - ة دائمة وعلى مدار الساعة لمتحف قصر ال  تخصص حراسة شرط
بیر - ان إلنشاء متحف وطني  ه تخصص م تشفة ف ات األثرة الم افة المقتن تم من ،یتم وضع  و

ان التارخ الوطني للشعب الفلسطیني عبر العصور. ضا ب  خالله أ
م  - عهم نحو تسل عثرون على قطع أثرة لتشج وضع خطة لتعزز التحفیز االیجابي للمواطنین الذین 

احة واآلثار  ي أ تشرع قادم.على أن یتم تضمین ذلك ف ،هذه القطع لوزارة الس
ومة - ة ألصحاب البیوت األثرة التي ستستحوذ علیها الح ة ومرض ضات مناس م تعو على أن یتم  ،تقد

 تضمین ذلك في أ تشرع قادم.   
احة واآلثارضرورة  -ب   .إقرار مشروع قانون اآلثار المقدم من قبل وزارة الس

  

حر                    د. محمود الرمحي                                                  د. أحمد 
  أمین سر                                                     النائب األول                     

عي                س المجلس التشر عي                                           لرئ  المجلس التشر


