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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 الواحد والخمسون   االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 06/2019/ 13  الموافق الخميسيوم 

 ( 5/1غ.ع /1537قرار رقم )
 
 

الم يقدة    مدي ت  رام هللا  غزة   الخمطرو  الواحد     االستماع–المجلس التشريعي  الللطرني      سلطرتأل اى ل  
 .م13/06/2019الموا ق  الخميسيوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
حول الذكيى الثانية  الخمطين لالحتالل الصهيون  لشيق  القدس  المطجد    :لج ة القدس  اىقص تقيعي    -

 اىقص  المبارك.
 أحكام ال ظام الداخل . -
 نقاش  مداخالت اىخوات  اإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
الثانية  الخمطين لالحتالل الصهيون  لشيق  القدس لج ة القدس  اىقص تقيعي  قبول  أ اًل:   : حول الذكيى 

   المطجد اىقص  المبارك
حول الذكيى الثانية  الخمطين لالحتالل الصهيون  لشيق    : القدس  اىقص تقيعي لج ة    إقيار توصياتثانيًا:  

 :لتكون كالتالي " القدس  المطجد اىقص  المبارك
عل  الطررررررررررررررلنرة الللطررررررررررررررني يرة تقرددع الردعع الالقم ىتل را    القردس   عع صررررررررررررررمو تع  مقرا متهع لالحتالل  -1

مع الكيا  الصرررررررهيون   توقي مالحقة   الصرررررررهيون  لمواسهة مخنناتألا  عليها أ  توقي الت طررررررريق اىم  
مين    الضررررررررررلة الللطررررررررررني ية الممتلة حت  تقوم تذم المقا مة جالمنلو  م ها    مواسهة   المقا مة  المقا

 مخننات اليد  الصهيون   اإلثخا  فيأل لي عأل عن مواصلة انتهاكاتأل جمّق القدس  اىقص . 
ننالب الطرررررلنة الللطرررررني ية جاتخاا الخنوات اليملية لمالحقة االحتالل الصرررررهيون  عل  سيا ع حي أل جمق   -2

 س  اىقص ا كما ننالبها جمالحقة مطي   اليقارات    القدس لالحتالل الصهيون   مطتوط يأل.القد 
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  ندعو  صرررا ل المقا مة الللطرررني ية لليمل عل  لجع االحتالل الصرررهيون  عن االلرررتليا  جالمطرررجد اىقصررر  -3
ميع  لررررررا لها   حاضرررررر تأل مدي ة القدس من خالل الميام جما تو منلو  م ها    تلييل المقا مة جج المبارك

    القدس.
ننرالرب البيلمرانرات اليي يرة  اإللررررررررررررررالميرة جرالميرام جرالواسرب المنلو  م هرا  الم و   هرا لمواسهرة التنبيع مع  -4

 اليمل  ا حاضرر تأل مدي ة القدس المبارك  المطررجد اىقصرر  ي تهك حيمة  قدلرريةاالحتالل الصررهيون  الذ   
  تلييل لجا  القدس   لطنين  يها.ا  ننالبها عل  لّن القوانين الالقمة  هذا الخصوص 

ندين مما الت التنبيع مع الكيا  الصرررررررهيون   نيتبي الك خيانة للقدس  اىقصررررررر   القضرررررررية الللطرررررررني ية   -5
  الشيب الللطني    اىمة اليي ية  اإللالمية.

 ندعو إل  تلييل صرررررررررررر ا يق  عع القدس التاجية لجامية الد ل اليي ية  م ظمة التيا   اإللررررررررررررالم ا   عع -6
 مشارعع صمو  أتل القدس    مواسهة المخننات الصهيونية.

ندعو الشررريو  اليي ية  اإللرررالمية لدعع صرررمو  اررريب ا  مقا مت ا  أتل ا    المدي ة المقدلرررة ججميع  لرررا ل   -7
 ا  خاصة الجانب التيليم   الصم .قا  الدعع الما    اإلعالم   القانون   التيليم   الث

لصرين    كل مكا  أ  دقلوا  قلة صرا قة مخلصرة للد اع عن المطرجد اىقصر  ندعو اليلماء  الدعاة المخ -8
 .تهما المض عل  نصي   يا  أتمية  مكانة القدس  اىقص   تمشيد الجماتيي  الشيو  

 ننالب اليي   المطلمين عل  سميع المطتوعات  ي ض صلقة القي   اليمل عل  إ شالها. -9
التشررررررريعي  الللطرررررررني    ننالب  تيسمتأل  توقعيأل عل  البيلمانات  اعتبار التقيعي  ثيقة من  ثا ق المجلس  -10

 اليي ية  اإللالمية.

 

 

 د. أحمد بحر   د. محمود الرمحي 
 النائب األول   أمين سر 

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي


