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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 االربعون و  الثاني االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 23/01/2019  الموافق االربعاءيوم 

 ( 5/1غ.ع /1527قرار رقم )
 
 

المي قدة لا مدييتا رام هللا  غزة   االرب ون     الثانا  االهتماع–المجلس التشررعي ا السليرر فيا لا هليررتى ا  ل   
 .م23/01/2019الموالق  االرب اءيوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
 .م2018عام  الصهفونية لا مديية القدس خالل  االنتهاكات  حول: لجية القدس  ا قص  تقعيع -
 أحكام اليظام الداخلا. -
 نقاش  مداخالت ا خوات  اإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
م  2018عام  الصهفونية لا مديية القدس خالل  لجية القدس  ا قص  حول االنتهاكات  تقعيع  قبول  أ اًل:  

 . باإلهماع
الصهفونية لا مديية القدس خالل  لجية القدس  ا قص  حول االنتهاكات  تقعيع    إقعار توصياتثانيًا:  
 :لتكون كالتاليم 2018عام 

ن الب بتشرركفو  لد بعلمانا م مو عل  نقو م اناة القدس  ا قصرر  لبعلمانات ال اليف  يسضررا الممار ررات  -1
 قصررررر   حا ررررريتى  الصرررررهفونية الفومية بقق القدس  أولها  مقد ررررراتهاف  ي مو عل  هلب الدعي للميرررررجد ا

 مديية القدس  أولها.
ن الب بتشررررركفو حكومة إنقاي  وياف  توون أ ل  أ لوياتها ال مو عل  إنهاء االنقيرررررام  اتمام المصرررررالقةف  -2

 بذل الجهود القثفثة لدعي مشرررررررراريه صررررررررمود أوليا المقد ررررررررففن من خالل تس فو قانون الصرررررررريد   الوويا 
لها  مقد رراتها  ميررجدوا ا قصرر ف اما ن البها بضررع رة التقع   اعتماد الموازنات الالزمة لدعي القدس  أو
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اليرررررررعيه  ال اهو عل  الصررررررر فدين اإلقليما ال عبا  اإل رررررررالما  الد لا  مةاودة الميظمات الد لية لدعي 
 .حقو  ش بيا السلي فيا ال ادلة  ثوابتى  لا مقدمتها القدس

المقتلة  مالحقة مجعما القعب  كما نؤاد عل   رررررررررررررع رة تس فو القانون  القضررررررررررررراء بةصرررررررررررررو  القدس -3
الصررهايية  مقاكمتهي  مقا رراتهي عل  هعا مهي لا القدس لا المقاكي  المقالو الد لية من خالل تشرركفو 

 .لجية حقوقية من قانونففن للي فيففن  ععب  ميلمفن  د لففن
ة الةيانة  ن الب بإعادة تيررررررررررليي المجعم " عصررررررررررام عقو" ميررررررررررعب ال قارات لا القدس  لتتي مقاكمتى بتهم -4

ال ظم   بمقاكمة شرر بيةف  نقمل و مقمود اداس  زمعتى ميررةولية الت امو مه المقتو  التيررتع عل  هعا ي  
 .ال مالء الميعبفن لل قارات 

ن الب المؤ رررريررررات ا ولية  أبياء الشرررر ب السليرررر فيا بإنشرررراء صرررريد   شرررر با لدعي صررررمود أوو القدسف  -5
 وو القدس. نقث رؤ س ا موال ل مو  قفيات لدعي صمود أ 

ن الب السصرررا و السليررر فيية بتوحفد ههودوا االة  توهفهها للدلاع عن القدس  ميرررجدوا ا قصررر   نصرررعة   -6
أولهاف اما ن البها بتس فو المقا مة بكو أشرررررررركالها  االنتسا ررررررررة  ررررررررد ال د  الصررررررررهفونا لا داخو المديية 

 .المدار   القدسالمقد ة لمواههة المة  ات الصهفونية لا الميجد ا قص  
شررًًدا  ملوًا  بعلمانًا  حكومة  مؤ رريررات   –صرراحدة الوالمة الدييية    –نؤاد عل  المملوة ا ردنية الهاشررمية   -7

بتس فو عملها لا الدلاع عن الميجد ا قص  المدار  لا المقالو الد لية  ال مو عل  حمامة وذا الميجد  
ن الب الد ل ال عبية  اإل رررررررالمية بدعي ا ردن لا  حا ررررررريتى مديية القدس من االنتهاكات الصرررررررهفونيةف   

 .ههودوا للقساظ عل  القدس  المقد ات لفها
م الدة البعلمانات ال عبية  اإل ررررالمية بالتدخو ال اهو  اليررررعيه إلنقاي أوليا لا لليرررر فن عامة  لا القدس  -8

 اليرررررررعيه للقدس  خاصرررررررة من هعا ي القعب الصرررررررهفونية  التا لا مقدمتها التهويد الصرررررررهفونا المتواصرررررررو
 تهجفع أولها الصررررامدين ميها   ررررقب ووياتهي  ومس الم الي  امثار  المقد ررررات اإل ررررالمية  الميرررريقية 
 المقا الت المتوعرة للمسل بالميرررجد ا قصررر  المدار   انتها  حعمتى  قد رررفتىف  ال مو عل   رررن القوانفن  

 .التا تققق وذه الغامة
 قرا   الثقرالرة لا الرد ل ال عبيرة  اإل ررررررررررررررالميرة أن توون القردس عل  رأس م رالدرة  زراء التعبيرة  الت ليي  ا  -9

 . لي أ لوياتهي
كمرا ن رالرب علمراء ا مرة اإل ررررررررررررررالميرة برالوقو  عيرد ميررررررررررررررؤ ليراتهيف  أن مقولوا المرة القق لا  هرى ارو  -10

صررررل  هللا عليى   –الم د فنف  أن مكون لهي د ر لا تقشررررفد الميررررلمفن لا الدلاع عن ميررررع  ر ررررول هللا  
 .-  لي
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ن الب ال عب  الميررررلمفن بال مو الجاد  الساعو ليصررررعة القدس المقتلة  الميررررجد ا قصرررر  المدار  بتقدمي   -11
الدعي المادي  اإلعالما  الم يوي  القانونا  القضرررررررررا ا لمشررررررررراريه صرررررررررمود أوو القدس  يما يت لق بجعا ي  

الدا رررلة  صرررمودوي ا  ررر وري    القعب الصرررهفونية داخو المديية المقد رررة  حولها  لا مقي ها  مقا متهي
لتثبفت وؤالء ا وو الصررامدين لا عقاراتهي  ميازلهي  مقالتهي  عل  أر ررهي  مقد رراتهيف  نةذل بالذاع 
القادة  القكام  ميظمة الت ا ن اإل ررررررررررالما  هام ة الد ل ال عبية حفث ندعووي للريام بالد ر الم لوب لا 

ية  الميررريقية  ادانة الت بيه مه الويان الصرررهفوناف  نوهى الدلاع عن قد ررريا  أقصرررانا  مقد ررراتيا اإل رررالم
التقية لمهاتفع مقمد ر يس  زراء مالفزيا عل  رلضى الت بيه مه االحتالل الصهفونا   يلك ب دم اليماح 

 .بدخول العيا ففن الصهايية إل  مالفزيا
الموق ة عل  اتساقية هييف العاب ة م الدة الميظمات الد لية  ميظمات حقو  اإلنيررررررران لا ال الي  الد ل   -12

بال مو الجاد  الساعو لتس فو القعارات  االتساقات  المواثفق الد لية التا تيذل عل  حمامة المقد ررررررات  د ر 
الًدادة  الممتلوات الةاصرة  الثقا ية  التاريةية  عدم ال بث بها أ  تدنييرها أ  االعتداء علفها  التا تشركو 

 . لية لألماكن المقد ةالقمامة القانونية الد 
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