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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 االربعون و  السابع االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 04/2019/ 16  الموافق الثالثاءيوم 

 ( 5/1غ.ع /1533قرار رقم )
 
 

الم يقدة    مدي ت  رام هللا  غزة   ربيون اى    الطراع   االستماع–المجلس التشريعي  الللطرني      سلطرتأل اى ل   
 .م16/04/2019الموا ق  الثالثاءيوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
عام  لج ة التيبية  القضايا االستماعية حول: أ ضاع اىسيى    سجون االحتالل الصهيون  م ذ إبيعل  تقيعي    -

 . م2019م حت  إبيعل عام  2018
 أحكام ال ظام الداخل . -
 نقاش  مداخالت اىخوات  اإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
لج ة التيبية  القضايا االستماعية حول: أ ضاع اىسيى    سجون االحتالل الصهيون  م ذ  تقيعي  قبول  أ اًل:  

 . م2019م حت  إبيعل عام  2018إبيعل عام 
توصياتثانيًا:   االحتالل  تقيعي    إقيار  االستماعية حول: أ ضاع اىسيى    سجون  التيبية  القضايا  لج ة 

 :لتكون كالتالي م2019م حت  إبيعل عام  2018الصهيون  م ذ إبيعل عام  
لالطالعأل ندعو المؤسررررطررررات الد ليةم خاصررررًة مجلسا حقواأل اإلنطررررانأل عاىم  المت دة تيلي ا لج ة     لية   -1

عل  أ ضررررراعأل اىسررررريى    سرررررجون االحتالله  مياي ةأل االنتهالاتأل الصرررررارخةأل للقانونأل الد ل ه  القانونأل  
الد ل  اإلنطران ه  اتلايياتأل سأل ي ه  اليمل عل  رقاعة الطرجون لدى االحتالل  تنبيق المياييي الد لية 

 ع ق االسيى.

 



2 

 

د  سررررياسررررةأل  ندعو إل  تشرررركيلأل اٍتالا  عالمأل  مس مؤسررررطرررراتأل حقواأل  -2 ط الاأل حملة  عالمية  ضررررأل  اإلنطررررانأل إلأل
االعتقالأل اإل اري أل  اليزلأل االنليا يأل  اإلهمالأل النب  أل  سياٍ  االحتالل  الصررهيون   ع ق أل اىسرريىه  مياناةأل  

 اىسياى مس اىطلالأل  ال طاءأل  الميضا   الجيحا .
 تلة ت لزألم االحتاللا بتنبيق المياييي الد لية لز م  سو  لج ة رقابية  اٍمة    اىراضرررر  الللطررررني ية الم -3

ل قوا اإلنطررررررررران  القانون الد ل  اإلنطررررررررران ه عل  أن تيون ت ا رقاعة مجلس اىمس الد ل ه  اليمل 
عل  تنبيق اتلايية م اهضرررررة التيذيله  للد لل د مس التيذيل الذي يتييا لأل اىسررررريى    سرررررجون 

 االحتالل.
مختصرررررررررة عال ظي    قضرررررررررايا حقوا اإلنطرررررررررانه عاعت ار أن هذا الليلا لز م ر   اىمي لدى الجهات ال -4

ك ألل  تجا  ًا خنييًا  تيديًا  انتهالًا  اضررر ًا ىسرررم  حق مس حقوا اإلنطررران أال  هو ال ق    ال يعة  ي شرررا
ه  اليهد الد ل  لل قوا الطياسية  المدنية 1948المكلول لأل    اإلعالن اليالم  ل قوا اإلنطان ليام  

 ه  للد عس طيعق الم ظمات اإلسالمية  مس اى يا  اليا ييس.1966ليام 
لز م ر    عوى لدى الم كمة اى ربية ل قوا اإلنطررررررررررررران مس قبل المطرررررررررررررلميس  اليي      ا ة البال   -5

اى ربيةه  للد عيد أن تقدم للج ة اى ربية ل قوا اإلنطررران إعمااًل لشررريك ت يعد الدعوى لدى الم كمة 
 إلنطان.اى ربية ل قوا ا

منال ة اللج ة الد لية للصرررليل اىحمي الميام عالد ر الم وك بها مس خالل التدخل ل ماية اىسررريى مس  -6
االنتهالات الصرهيونية  ضرمان احتيام حقوقه    يامته  اإلنطرانية  الضرلى عل  المجتم  الد ل  لم    

 ية  القانونية.االنتهالات ع ق اىسيى الت  تمثل خيقًا صارخًا ليل الم ا ئ اإلنطان
د    -7 منرال رة الجهرات الرد ليرة  را رة ت يعرد  عرا ى قضرررررررررررررراٍيرة أمرام الم را رل الرد ليرة  الم رال  الوط يرة ضررررررررررررررأل

الجياٍ أل الصررهيونية اللاضرر ة ل قوا اىسرريى الللطررني ييس إعمااًل لمبدأ عالمية االختصررا  القضرراٍ ه  
.   م  الماةأل قا ةأل االحتاللأل  مجيمأل  حاي  

كة  الخارقة ىحكام القانون الد ل  اليام عشأن اىسيى.تشكيل لج ة لتوثيق  -8   ا ة الجياٍ  الم   تاهأل
ر   اىمي لدى الم كمة الج اٍية الد لية عاعت ار أن االنتهالات الصررهيونية ع ق اىسرريى الللطررني ييس   -9

( مس ال ظام  8تيتبي مس سياٍ  ال ي   الت  تدخل ضرررررررمس اختصرررررررا  الم كمة عموسل ن  الما ة  
 س  للم كمة الج اٍية الد لية.اىسا

ر    عا ى قضررررررررررراٍية لدى م كمة اليدل الد لية    الهاي إللزام االحتالل بد   التيوعضرررررررررررات عس   -10
 اىضيار الما ية  المي وعة الت  ل قا اىسيى  ل عه .  
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عل  الجهات المي ية  الت ليذية م ح قضرية اىسريى  الميتقليس الللطرني ييس اهتمامًا  اسريًا مس ال احية   -11
ماس     ضحا االنتهالاتأل الصهيونية ع قه .اإلعالمية عما ياض 

االحتالل    المؤسررررررررررررررطررررررررررررررات ال قوييرة الرد لرة  اإلقليميرة  الم ليرة الضررررررررررررررلى عل  منرال رة ال كومرات  -12
تايا اةأل ع ق أل اىسررررررريى  اإل يارأل اللوري عس أعضررررررراء ال كومة  الصرررررررهيون  مس أسلأل  قفأل االنتهالاتأل الم ي 

 سجون االحتالل.    القاعييس يى  المجلس التشيعي  المختنليس  ضاًل عس  ا ة اىس
 عوة  الشررررررريلأل الللطرررررررني    ا ًة أن يتصررررررردى عكل  سررررررريلةم لقوات اليد  الصرررررررهيون   قوات الخيانة   -13

  التيا ن اىم  م ىي م ا لة العتقال أ  اعتداء أ  مالحقة ىي شخصية سياسية أ  رسال المقا مة. 
رة اىسررررررريى إل  هيعةه خضررررررروعًا لضرررررررلوك تت مل سرررررررلنة رام هللا المطرررررررؤ لية الياملة عس ت وعل   ا -14

صرررررررررررررهيوأميعكيةه  تقزعمًا لقضرررررررررررررية اىسررررررررررررريىه  تجا   حقوقه ه  لهذام يجل إللاء الهيعة   عا ة   ارة  
 اىسيى.

ق   مس حقوا اىسررررررريىم المالية  -15 تت مل سرررررررلنة رام هللا المطرررررررؤ لية الياملة عس أي أل قيارات  تمس  أي  حا
 إعا ة ر اتبه  مهما  ان اىمي. المي وعة  الوظيفيةه  لهذام يجل 

يجل إحالة ملف سياٍ  االحتالل الصرررررررررهيون  ع ق أل اىسررررررررريى  غييأله  إل  م كمة الج ايات الد ليةم  -16
  م المة قا ة االحتالل  مجيم  حي   عل  انتهاله  للقانون الد ل   حقوا اىسيى. 

 .يجل إنشاء ص د ا  ط   بألدع   عيب    قليم   للد لدع  قضية اىسيى  -17
 ن وص  بتطمية هذه الجلطة عجلطة انتصار الييامة. -18
ه  نشررريهأل عل  أ سررر أل  -19 ةأل ل لاات  د  اعت ار  هذا التقيعي  ثيقًة صرررا رًة عس المجلس التشررريعي ه م  تيسمتألأل لأليأل

 .  نألناا 
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