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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني

 الدورة غير العادية الرابعة
 االجتماع الثالث والخمسون  –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 28/2/2013يوم الخميس

 (4/1/ غ.ع1348قرار رقم )
التشررعي ا السليرر فيا لا جليررتى االجلم ا جتمال الاالم جالاميررجد المي دين لا ميفيتا عا    ج  ن  المجلس

  .28/2/2013فج  الاميس المجالق 
 أخذًا بعين االعتبار:

تدعيع اللجية الدايجيية حجل جعيمة ا تيال االيفع/ععلات جعيات جايتهاكات ا حتالل اإليعائفلا لحدجق -
 يففد . االيعي السلي ف

 أحكا  اليظا  الياالا. -
 يداش جميااالت االاجات جاإلاجن أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
قبجل تدعيع اللجية الدايجيية  حجل جعيمة ا تيال االيفع /ععلات جعيات جايتهاكات ا حتالل  اإليعائفلا   أواًل:

 لحدجق االيعي السلي فيففد باإلجمال مع الت ييالت.
صيات تدعيع اللجية الدايجيية  حجل جعيمة ا تيال االيفع /ععلات جعيات جايتهاكات ا حتالل  إقعاع تج  ثانيًا:

  -اإليعائفلا  لحدجق االيعي السلي فيففد لتكجد كالتالا:
ال لب مد الحكجمة السليرررر فيية لا   ن تشرررركفو لجية يجلية مد ابعاء يجلففد متاصررررصررررفد بالت اجد  .1

جعائ  ا حتالل لتجافق كالة المماعيرررررات الميتهكة جالااعقة الحكا  مع الهفئة الميرررررتدلة لعصررررري جتجافق 
 الدايجد اليجلا بشأد جعيمة ا تيال الشهفي جعايات.
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ضررررعجعن متاب ة جعيمة ا تيال االيررررفع/ جعايات لي  الجهات اليجلية الماتصررررة باليظع لا قضررررايا حدجق  .2
جايتهاكا  لاضررررررررحا  اليررررررررمم حق مد حدجق  اإلييرررررررراد  باعتباع أد ل ا الس و يشرررررررركو تجاج ا  ا فعا  جت ييا  

  جال هي 1948اإلييررررراد أ  جلج الحق لا الحيان المكسجل لى لا اإلعالد ال الما لحدجق اإلييررررراد يرررررية 
  جااصررة يعجن مجلس حدجق اإلييرراد التابع لام  المتحين 1966اليجلا للحدجق اليرريايررية جالمييية ل ا  

 ففد للتحدفق لا جلان االيفع الشهفي/ جعايات.بتشكفو لعيق يجلا مد ابعاء ال ب الشعع
لساء التييررررفق االميا بفد االجه ن  .3 ي الب اليررررل ة لا عا    ب ي  اللهااد جعاء المساجضررررات ال باية جات

االميية السليررر فيية جالصرررهفجيية إكعاما  لي  الشرررهياء جااصرررة الشرررهفي/ جعايات جعلع فيلا عد المداجمة 
 أيعايا البجايو.لتدج  بجاجبها تجاه تحعيع 

ي الب اليجل التا لها عالقات مع الكياد الصررررررررررررررهفجيا بمدا  ة ل ا الكياد بيرررررررررررررربب جعائمى بحق  .4
 االيع .

 تحعيك يعج  لي  المحكمة االجعبية لحدجق اإليياد لا البالي االجعبية كالة. .5
د ت عتحعيك يعاج  قضررررررررررررررائية لي  محكمة ال يل اليجلية باللاي إلل ا  ا حتالل بيلع الت جيضررررررررررررررا .6

 االضعاع المايية جالم يجية التا لحدت االيع  ج جيه  جااصة أيعن االيفع الشهفي/ جعايات.  
تحعيك يعاج  قضرررائية أما  المحالو اليجلية جالمحاك  الج يية ضررري المماعيرررات اإليرررعائفلية الساضرررحة  .7

 لحدجق االيع  السلي فيففد إعما   لمبيأ عالمية ا اتصاص الدضائا.
اليجلية للصرررررررررلفب االحمع الديا  باليجع الميجال بى مد االل التياو لحماية االيرررررررررع  مد علم اللجية  .8

 ا يتهاكات اإليعائفلية جضماد احتعا  حدجقه  جكعامته  اإلييايية.
ضررررررررعجعن علع االمع لي  المحكمة الجيائية اليجلية باعتباع أد ا يتهاكات اإليررررررررعائفلية بحق االيررررررررع   .9

   الحعب جالتا تياو ضمد ااتصاص المحكمة.السلي فيففد ت تبع مد جعائ
فجب ميح قضررررية االيررررع  جالم تدلفد السليرررر فيففد التماما  جايرررر ا  مد الياحية اإلعالمية بما يضررررمد  .10

 لضح ا يتهاكات اإليعائفلية بحده  .
ييرررررايية جتشررررركفو ائتالم يجلا مد ماتلق م يررررريرررررات حدجق اإلييررررراد  .11 إ الق حملة يجلية قايجيية جات

ا عتدال اإلياعي جال  ل ا يسعايي الت يررسية التا تدج  بها يررل ات ا حتالل اإليررعائفلا لجقق يرريايررة 
 بحق االيع  السلي فيففد جااصة يجاب الش ب السلي فيا.

م البة بعلمايات ال ال  كالة ل دي جليرررة ااصرررة لمياقشرررة أجضرررال االيرررع  المأيررراجي  جتشررركفو لجاد  .12
 إلم المحاك  اليجلية. تحدفق بعلمايية مد أجو تديي  ا حتالل
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 ا حتالل يجلة جالم يرريررات الحدجقية اليجلة جاإلقليمية جالمحلية كالة الضررس  علم علم الحكجمات .13
اإليرررررعائفلا مد اجو جقق ا يتهاكات المعتكبة بحق االيرررررع  ج اإللعان السجعي عد أعضررررراء الحكجمة 

 يججد ا حتالل. لا الداب فد جالمجلس التشعي ا المات سفد لضال عد كالة االيع  
التحعك ال اجو مد قبو الم يررررررريرررررررات اليجلية جااصرررررررة مجلس حدجق اإلييررررررراد باالم  المتحين إلم  .14

ياعن  اضررال يررل ات ا حتالل جات إجباع يررل ات ا حتالل اإليررعائفلا علم لتح اليررججد أما  ال ال   جات
جد اليجلا اليجلا جالداياليررررججد للتستيش جالعقابة جالميرررراءلة علم ايتهاكاتها  جضررررماد اي باق الدايجد 

 اإلييايا علم االيع  السلي فيففد.
 

 

 د. محمود الرمحي
 أمين سر 

 المجلس التشريعي

 د. أحمد بحر 
 النائب األول

 لرئيس المجلس التشريعي
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