
 

م   سم هللا الرحمن الرح

عي الـفلسطیني  المـجلس الـتشر

عة ة الرا   الدورة غیر العاد
عون  –الجلسة األولى    االجتماع الثامن والس

  المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة
  م16/4/2014یوم االرعاء المواف 

  )4/1/ غ.ع1390قرار رقم (
  

عون المنعقدة في مدینتي رام هللا وغزة  -س التشرعي الفلسطیني في جلسته األولى المجل االجتماع الثامن والس

  م.16/4/2014یوم االرعاء  المواف 

  آخذاً بعین االعتبار:

ة حول أوضاع األسر في سجون االحتالل الصهیوني. - ا االجتماع ة والقضا   تقرر لجنة التر

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

  قــرر: 

ة حول أوضـــــاع األســـــر في ســـــجون االحتالل الصـــــهیوني  أوًال: ا االجتماع ة والقضـــــا قبول تقرر لجنة التر

الت.   اإلجماع مع التعد

ًا: ة حول أوضــــاع األســــر في ســــجون االحتالل الصــــهیوني  ثان ا االجتماع ة والقضــــا إقرار تقرر لجنة التر
التالي:   لتكون 

اسم األسر  .1 ة  ة والجماع ِّن من رفع الدعاو الفرد ل التدابیر التي تم ة التخاذ  ادة السلطة الفلسطین دعوة ق
ومة االحتالل وقادته أمام المحاكم ال هم ضد ح .وذو ح األسر ة ومقاضاتهم على جرائمهم    دول

 



ة  .2 األمم المتحدة تكلیف لجنة دول ة وخاصة مجلس حقوق اإلنسان  یدعو المجلس التشرعي المؤسسات الدول
ما في ذلك  لالطالع على أوضاع األسر في سجون االحتالل، ومعاینة االنتهاكات الصارخة للقانون الدولي 

ة جنیف.  اتفاق

ة األسر من االنتهاكات دعوة اللجنة  .3 الدور المنو بها من خالل التدخل لحما ام  ة للصلیب األحمر الق الدول
ة. رامتهم اإلنسان ة وضمان احترام حقوقهم و  الصهیون

ة ضد  .4 یل ائتالف عالمي من مؤسسات حقوق اإلنسان إلطالق حملة عالم یدعو المجلس التشرعي لتش
اسة االعتقال اإلدار والعزل  ، س ح األسر قوم بها االحتالل الصهیوني  االنفراد واإلهمال الطبي التي 

السرطان والمعاقین. ط الضوء على معاناة األسر األطفال والنساء والمرضى، خاصة المصابین   وتسل

ة لألسر عامة والنواب األسر  .5 افة لعقد جلسة خاصة لمناقشة األوضاع المأساو دعوة برلمانات العالم 
ة.الم م االحتالل إلى المحاكم الدول ة من أجل تقد یل لجان برلمان  ختطفین خاصة، وتش

، وٕاصدار نشرات للتعرف  .6 ة لنصرة األسر م إعتصامات تضامن ة، تنظ ة واإلسالم ة السفارات العر مطال
اإلفراج عنهم، وتحسین ظروفهم  ة  حقهم، والمطال ة األسر ومعاناتهم وجرائم االحتالل  ة.اقض ات  لح

ة تجاه ما یتعرض  .7 ة واإلنسان ة واألخالق اتهم القانون ة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤول مطال
اطلة في سجون  ة  اس له زمالؤهم من أعضاء البرلمان الفلسطیني من إختطاف وٕاعتقال وٕاهانات ومحاكمات س

 االحتالل الصهیوني.

ة ومنظم .8 ة ومجلس حقوق اإلنسان دعوة جامعة الدول العر ة واألورو ة المؤتمر اإلسالمي والبرلمانات العر
ة األسر والنواب في سجون االحتالل الصهیوني. حث قض  الدولي إلى عقد جلسة خاصة ل

ل الوسائل لتحرر األسر من سجون  .9 ارات واتخاذ  ل الخ ة إلى فتح  ة فصائل المقاومة الفلسطین مطال
 .االحتالل الصهیوني

ي بإرسال وفد برلماني لتقصي الحقائ عن أوضاع النواب  .10 یثمن المجلس التشرعي قرار البرلمان االورو
عدم التعاون مع الوفد ومنعه من 2014واألسر في سجون االحتالل في مارس  ر موقف االحتالل  ستن ، و

 الدخول.

ا األ .11 ات خاصة بیوم األسیر وٕادراج قضا ومة عمل فعال ات سر ضمن المنهج الدراسي والفعالالطلب من الح
ة.    المدرس

حر                  د. محمود الرمحي                                                 د. أحمد 
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