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المجلس التش رري ال الطلن رري جل تل الن ررت ا ل –االاتماع الواحد الثالثون المجاقدة تل مديجتل رام هللا غزة
يوم ا ربااء المواتق 2018/08/01م.
أخذاً بعين االعتبار:
 تقي ي اللججة القانونية حول قانون القومية (تكي س للاجصي ة الصه ونية). أحكام الجظام الداخلل. نقاش مداخالت ا خوات اإلخوة أعضاء المجلس.يقــرر:
أ الً :قبول تقي ي اللججة القانونية حول قانون القومية (تكي س للاجصي ة الصه ونية).

ثانياً :إقيار توصيات تقي ي اللججة القانونية حول قانون القومية (تكي س للاجصي ة الصه ونية) لتكون كالتالي:
 -1من الضي ري موااهة "قانون القومية" الاجصيي الجائي ،من خالل التحيك النياسل الطلني جل الايبل
اإلسالمل تل الم دان الدبلوماسل تل المجتمع الد لل من أال رتض هذا القانون الاجصيي ،إدانت .

 -2نيالب المجتمع الد لل بالامل عل تيب ق المواث ق االتطاقيات الد لية التل تكطل الحق الطلني جل،
إابار الكيان الصه ونل عل ضي رة إنهاء احتالل لطلني ن ،كل تلني ن.

 -3ندعو الشاب الطلني جل تل الداخل الخارج إل
المقا مة المنلحة المشي عة د لياً.

 -4ندعو ال

مقامة االحتالل بكل الوسائل التل يملكها ،مجها

الشي ع تل تدش ن حملة د لية اساة للكشف عن الوا الحقيقل لالحتالل الصه ونل

المغتصب البغيض لطضح اآلثار الكارثية التل سيخلطها قانون القومية الاجصيي؛ تضح مآرب الحقيقة؛
عال ة عل إبياز خيق القانون الجديد للقوان ن الد لية انتهاك للمواث ق التشي اات الد لية.
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 -5ندعو الش رراب الطلن رري جل كل بكاتة أماكن توااده احيار الاالم تلن رري ج ل  48إل مواص ررلة كطاحهم
لكنر "ري "قانون القومية" الاجصرريي ،مجع تمي يه ،بطضررل تماسرركهم نضررالهم المتواصررل داخل حد د الاام
َ

 ،1948كما كن ر رري ا قبل للم كل مش ر ررار ع "ا س ر ريلة" التل الض اودهم توق أري

جهم التار خل

وال الاقود اليو لة.
 -6ندعو كل من يلحق ضررير من قانون القومية الاجصرريي للتوا إل القضرراء الد لل لمحاكمة االحتالل
الصره ونل امام المحاكم الد لية لتحم ل المنرل لية إلزام بالتاو ض عن ا ضريار التل سرتتيتب عن
تيب ق القانون الاجصرريي ،للم اسررتجادا لما نصررض علي المادة ( )91من البي توكول اإلض راتل ا ل
التطاقيات اجيف لاام .1977
 -7يجب سن قانون خاص عن المجلس التشي ال باعتبار (قانون القومية) الاجصيي اي مة د لية تجي م
التاا ل مع هذا القانون عل اميع المنتو ات الد لية.
 -8تواي رسائل إل ا مم المتحدة لالتحاد اال ر بل البيلمانات الايبية ا ر بية الملسنات الحقوقية
الغيبية الش ر ر ررخص ر ر رريات الد لية الملثية ال

س ر ر ررائل االعالم الغيبية؛ إلحا تهم بما لض الي أ ض ر ر رراع

الطلنرري ج ن تل الضررطة الغيبية القدط قياع غزة تل مخيمات الشررتات بنرربب ممارسررات االحتالل،
التحذيي من الجتائج اآلثار الكارثية لهذا القانون الاجصيي.
 -9نيالب النلية الطلني جية:
أ .التحلل بالمن ر ر ر ررل لية الو جية اتخال خيوات ادية للتص ر ر ر رردي لهذا القانون الاجص ر ر ر رريي اإلقالع عن
الشجب اإلنكار اإلعالمل؛ ب جما الممارسات عل ا ري تازز قومية االحتالل ،ح ث ندعو إل
اإللغاء الطوري التطاقيات أ سلو ما بادها التل تجازلض ت ها عن ا ري المحتلة عام  1948تحض
ُمنم حل الد لت ن كيد عل هذا القانون الاجصيي الذي ننف أي مال للتنو ة.
ب .تيامة توقيع الن ر ررلية للمواتقة عل اختص ر رراص محكمة الججايات الد لية (م ثاق ر ما) ال خيوة
عملية بن ر ر ر رريعة التوا لمحكمة الججايات الد لية التل يمكن محاكمة االحتالل الص ر ر ر رره ونل امامها
بإدانة االحتالل بارتكاب اي مة الطص ررل الاجص رريي (االبيتهايد) ايائم الحيب ا خيى المجص رروص
عل هرا تل م ثراق ر مرا أي ايائم أخيى ييتكبهرا بحق الشر ر ر ر ر ر رارب الطلنر ر ر ر ر ر رري جل حقوقر التل تطوق
الحصي.
 -10ميالبة الحقوق ن كاتة نقابات المحام ن تل الاالم الملسر ر رنر ر ررات الحقوقية الد لية بنر ر رريعة التحيك
الامل عل مالحقة االحتالل الص ر رره ونل تحي م الدعا ى القض ر ررائية ض ر ررده محاس ر رربت عل إخالل
بالتزامات تجاه اإلقليم المحتل ما اقتيت من ايائم ضد اإلننانية.
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 -11تيامة التقي ي إل لغات أاجبية تاميم عل البيلمانات الملسنات الد لية

سائل اإلعالم.

د .محمود الرمحي

د .أحمد بحر

أمين سر

النائب األول

المجلس التشريعي

لرئيس المجلس التشريعي
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