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الئحة خاصة بالوضع في غزة
إن المؤؤمرما الريسىسؤؤت لدراؤؤرب اللاقؤؤت لالمرقؤؤرب المللمؤؤب قلمؤؤرن ؤؤت  1و  2اكرؤؤوقا  ،2112قلؤؤب إسرلاا ؤ
لآلثرا المبماة لالبوان اإلساائىات األخىا عات غزة والذى أبى إلت سموط  1211شهىب وجؤا إثلؤت عشؤا
ألفر ورشاىب اوالت  211ألف مواطن وهبم  0111ملزل وراطىم القلىة األسرسىة قرلمطرع ،يل :

 ُىؤؤبىن قشؤؤبة اإلعرؤؤباساب اإلسؤؤاائىاىة المركؤؤااة عاؤؤت تطؤؤرع غؤؤزة وإسؤؤرخبام لئسؤؤااة المؤؤبماة ولجوئ ؤإلسؤؤرلمرل األسؤؤااة الماامؤؤة بولىؤؤر ممؤؤر أبى إلؤؤت رفؤؤرتم عؤؤبب ال ؤؤارىر مؤؤن المؤؤبلىىن وقخر ؤؤة مؤؤن األطفؤؤرل
واللسرس.
 ىبعو إلت رامىق بولت ج ّبي لرابىؤب المسؤملىرب إزاس إسؤرهباف المؤبلىىن قوؤزة والمجؤرزا المُمرا ؤة قامهؤمقملهت اللبوالىة و الشااسة ،مع االسااع قإجااس هذا الرامىق. .
 ىبعو إلت ا ع الا را وااً عن تطرع غزة قااً وقاااً وجواً ،و ؤر الملؤرقا ،والشؤاوع ؤوااً ؤت إعؤربةاإلعمؤؤرا لا ؤؤع المُلرلؤؤرة عؤؤن المؤؤواطلىن ؤؤت السؤؤكن والكهاقؤؤرس والمؤؤرس ال ؤؤرل لاشؤؤا وال ؤؤاف ال ؤؤات
وإعربة قلرس المبااس ورجهىز المسرشفىرب .كمر ىبعو اإلرارب اللاقت لالمرقرب إلت إشؤاا ملممؤرب اإلغرثؤة
ووكؤؤرالب األمؤؤم المراؤؤبة ؤؤت عماىؤؤة اإلعمؤؤرا والرؤؤزاع

ؤؤمرلرب بولىؤؤة لرسؤؤهىل عماىؤؤة إعؤؤربة القلؤؤرس وعؤؤبم

اإلسرهباف من جبىب لمشراىع اإلعمرا وكل المشراىع الئُخاى قرلمطرع.
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 ىبعو إلت رلزىز الواؤبة الوطلىؤة الفاسؤطىلىة وإلؤت الروا ؤق الفاسؤطىلت اؤول خطؤة رلموىؤة شؤرماة لامطؤرعوال فة ريخذ قلىن اإلعرقرا المطرل اللمرقىة الباعىة إلت الم رس عات القطرلة والاب من الفما ورطوىا القلىة
الرارىة وراسىن الخبمرب اللرمة ورامىق اللبالة اإلجرمرعىة .

 ىمكب اإلرارب اللاقت لالمرقرب أن إاالل السالم اللربل والشرمل والبائم ىرطا إلسار تواب اإلارالل منكل األاا ت اللاقىة الماراؤة ،وإزالؤة المسؤروطلرب وجؤباا الف ؤل اللل ؤاي  ،وإطؤالق سؤاا الملرماؤىن
السىرسؤؤىىن ،ورطقىؤؤق كؤؤل تؤؤااااب األمؤؤم المراؤؤبة المرلامؤؤة قرل ؤؤااع اللاقؤؤت اإلسؤؤاائىات قمؤؤر ىسؤؤم لاشؤؤل
الفاسطىلي قرسراجرع أاا ى ورماىا م ىاه وإترمة بولة اسطىلىة مسرماة وذاب سىربة كرماة.

 ىُلقا عن بعم الكرمل ل اااكة اللمرقىة الفاسطىلىة المسرماة قمىربة اإلرارب اللرم للمرقؤرب عمؤرل اسؤطىن ؤتل رلهر من أجل رامىق المطرل

المشاوعة لالمرل الفاسطلىىن وراسىن أو رعهم المهلىة والمربىة و مرن

امهم ي الرلمل إلت أمركن عماهم باخل الخط األخ ا وخراج قااىة وبون عااتىل أو إهرلرب .

 والمؤؤمرما إذ ىاىؤؤي المواتؤؤف الرؤؤي عقؤؤا علهؤؤر اإلراؤؤرب اللمؤؤرقي الؤؤبولي قمؤؤوة وو ؤؤو إزاس اإلعرؤؤباساباإلساائىاىة المركااة عات غزة إل ىبعو إلت الرلقئة ور ر ا الجهوب إللجر الاماة الر رملىة الرؤي ىمؤوم
قهر من أجل ماو آثرا اللبوان وإعربة اإلعمرا وىهى

قرلااكة اللمرقىؤة المسؤرماة والبىموتااطىؤة وكؤل تؤوى

السام والااىة ي اللرلم إلت رلزىز ر رملهر مع شل

وعمرل اسطىن ورمؤبىم شؤرت أشؤكرل الؤبعم السىرسؤي

والمربي ارت إلهرس اإلارالل ورطقىق تااااب األمم المرابة ذاب اللالتة وإترمة البولة الفاسطلىة المسرماة.
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