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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 االربعون و  التاسع االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 05/2019/ 14  الموافق الثالثاءيوم 

 ( 5/1غ.ع /5153قرار رقم )
 
 

الم يقدة    مدي ت  رام هللا  غزة   ربيون اى    التاسر   االستماع–المجلس التشريعي  الللطرني      سلطرتأل اى ل   
 .م14/05/2019الموا ق  الثالثاءيوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
 . الذكيى الحادية  الطبيين لل كبةحول:  لج ة شئون الالسئينتقيعي  -
 أحكام ال ظام الداخل . -
  مداخالت اىخوات  اإلخوة أعضاء المجلس.نقاش  -

 يقــرر: 
 . الذكيى الحادية  الطبيين لل كبة حول:   لج ة شئون الالسئينتقيعي قبول أ اًل: 

 :لتكون كالتالي تقيعي لج ة شئون الالسئين حول: الذكيى الحادية  الطبيين لل كبة  إقيار توصياتثانيًا: 
ثابت   اضح كالشمس ال يطقط بالتقادم  غيي قابل ىي نوع  التأكيد عل  ان حق اليودة حق أصيل   -1

من أنواع الت ازل  التليعط  ال بديل عن عودة السئي ا الللطني يين ال  أرضهم  ممتلكاتهم الت  هجي ا 
 م ها  تيوعضهم عما لحقهم من أضيار سياء اللجوء  الشتات.

اليودة  يننالب  لطني   -2 بتطييي سلن  اليالم  الشتات  احيار  قبالة شواطئ  سواحل    الحصار   كطي 
  لطنين التارعخية تضام ا م  مطييات اليودة الكبيى.

بإنصاف شيب ا الللطني    ر   الظلم ع أل  تحقيق عودتأل ال  أرضأل الت  هجي    الد ل   المجتم   ننالب  -3
  القيارات   بت ليذ   االلتزامم ها قطيا  تيوعضأل عما لحقأل من أضيار  مياناة خالل س وات اللجوء  الشتات   

 .م9481  لط ة (  194)  رقم  المتحدة  لألمم  اليامة  الجمعية  قيار   مقدمتها       اليودة  بحق  المتيلقة  اىممية
 يدي  سماع  شيع   قانون  سياس   استماع   ط      مقدس  حق  هو   اليودة  حق  أن   عل    نؤكد  -4

الشيب  أن  عل   التأكيد  م   ع أل  التلا ض  حت   أ   فيأل  التليعط  ا   ع أل  الت ازل  يجوز  ال   انطان  
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شنب    اليالم  قوي   كل   تطتني   لن    الللطني   لم  لن يلوض أحدا للت ازل عن أي شبي من  لطنين
 هذا الحق.

التأكيد عل  انأل يق  م يدما أي ت ازل عن أي شبي من  لطنين صادر عن أي سهة أ  سلنة أ   -5
 م ظمة أ   يد أي كان موقيأل  اعتبار ذلك خيانة عظم  تطتوسب المطائلة  المالحقة  المحاكمة.

لالحتاللين -6 الللطني    الشيب  الللطني يين  مأساة  مياناة  عن  الكاملة  المطئولية  البيعنان     نحمل 
  الصهيو أميعك   المتواطئين ميهم. 

التأكيد عل  أن حق الشيب الللطني   باليودة  التيوعض ميا س با ال  س ب د ن التليعط بأي شبي   -7
  ا  ذرة تياب من البحي ال  ال هي. 

   أي الالسئين الللطني يين    ارع  الوطن البديل  توطينمش كل    يا كان نوعهاأ  المؤاميات ني ض كل   -8
،  ر ض أي مشي ع ي تقص من حق شيب ا الللطني    ما يطم  بصلقة القين بقية من اليالم  عل  رأسها  

    أرضأل  مقدساتأل  حقوقأل كاملة.
،  ننالب اللصائل الللطني ية  الشيب الللطني   بتلييل المقا مة ضد المحتّل الصهيون  بكّل أشكالها  -9

، ننالب اللصائل بضي رة اليمل اللوري من أسل إنهاء حالة االنقطام   تقديم كل دعم الزم للمقا مة
حق اليودة لكل   إتمام المصالحة  إعادة الو اق الوط   عل  أساس الحلاظ عل  الثوابت     مقدمتها 

 الالسئين إل  ديارهم الت  هجي ا م ها.
حقهم       تحقيقالمخصصة لالسئين،  ذلك لحين المؤسطات الد لية بتو يي الحماية الد لية  ب ننال -10

 .اليودة إل  ديارهم الت  هجي ا م ها قطيا
ننالب المؤسطات الد لية  البيلمانات الد لية  اإلسالمية  الييبية للوقوف بجانب الشيب الللطني     -11

    حقأل    اليودة  التيوعض.
ؤسطات الحقوقية  القانونية الد لية  الوط ية ذات االختصاص بي   دعا ى أمام المحاكم  ننالب كا ة الم -12

الد لية للمنالبة بإدانة االحتالل  محاسبتأل عل  سيائمأل بحق أب اء الشيب الللطني    تحقيق حق أب اء  
 الشيب الللطني   الذين هجي ا من ارضهم باليودة ال  أرضهم  حقهم    التيوعض. 

خننات اليامية إل  تصفية د ر اى ني ا عبي التقليص التدرعج  لخدماتها أ  محا الت نقل ي ض المن -13
 .لحين تحقيق حقهم    اليودة  التيوعض تلك الخدمات إل  الد ل المضيلة، 

تو يي الحقوق المدنية  االقتصادية  االستماعية لالسئين،  القضاء عل  التمييز  الد ل المضيلة  ننالب   -14
 . لأل لحين عودتهم ال  بيوتهم  ممتلكاتهميتييضون الذي 
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 النائب األول   أمين سر 
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