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المجلس التش رري ال الطلن رري جل تل الن ررت ا ل -االاتماع التاس ررا الون

المجاقدة تل مديجتل رام هللا غزة

ي م االربااء الم اتق 2018/12/05م.
أخذاً بعين االعتبار:
 تقي ي اللججة النياسية ح ل :مشي ع القيار ا مي كل بإدانة حماس الجهاد اإلسنمل المقا مة الطلني جيةلدى ا مم المتحدة.

 أحكام الجظام الداخلل. نقاش مداخنت ا خ ات اإلخ ة أعضاء المجلس.يقــرر:

أ الً :قب ل تقي ي اللججة النياسية ح ل مشي ع القيار ا مي كل بإدانة حماس الجهاد اإلسنمل المقا مة

الطلني جية لدى ا مم المتحدة.

انياً :إقيار ت صيات اللججة النياسية ح ل مشي ع القيار ا مي كل بإدانة حماس الجهاد اإلسنمل المقا مة

الطلني جية لدى ا مم المتحدة لتكون كالتالي:

 -1ميالبة النلية الطلني جية بالمز د من الجه د النياسية الدبل ماسية عل

كاتة المنت ات إلتشال

مشي ع القيار ا مي كل ،إنجا إذ نومن الد ر الطاعل الذي يق م ب مجد ب تلني ن لدى ا مم المتحدة
النط ي ر اض مجص ر تإنجا ندع النلية إل

مخاطبة المجم عات االتحادات المجظمات الد لية

حوها عل إتشال القيار ا مي كل.
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 -2ميالبة النلية الطلني جية ب قف التجن ق ا مجل ما د لة االحتنل تطا ل ملف محاكمتها أمام محكمة
الججائيات الد لية بنبب ارتكابها ايائم الحيب ضد أبجاء شابجا رداً عل المناعل ا مي كية لتجي م
المقا مة.
 -3ميالبة كاتة الق ى الطصائل الطلني جية لتحش د الجه د بالتاا

ما كاتة الد ل الحك مات البيلمانات

ا حزاب تل الاالم من أال إحباط التص ت عل هذا القيار إتشال الجه د ا مي كية الصه نية
لتمي يه.
 -4الت ا لألم ن الاام لألمم المتحدة رئينة الجمعية الام مية التصدي للمحا الت ا مي كية الصه نية
لتن يس المجظمة ا ممية حيف الب صلة من خنل هذه المحا الت عن ق ايرات ا مم المتحدة النابقة
بتحديد ي م كل عام للتضامن ما الشاب الطلني جل.
 -5الت ا لألم ن الاام لألمم المتحدة كاتة مناعدي لتشك ل لججة تحق ق اممية ح ل ايائم االحتنل
خنل التصا د ا خ ي بدالً من التص ت عل مشي ع القيار

ضا كاتة الد ل ا عضاء تل ا مم

المتحدة تل ص رة االعتداءات الصه نية عل المدن ن المؤسنات المدنية اإلعنمية.
 -6مخاطبة بيلمانات الاالم االتحادات البيلمانية الد لية اإلقليمية للضغط عل

حك ماتها من أال

تمس ا من النلم الد لَِّ ن
التص ت ضد مشي ع القيار لما يجي ي علي هذا المشي ع من مخاطي ّ
ش ّكل مخالطة صي حة اضحة لكاتة الم ا ق الق ايرات الد لية الخاصة بشيعية مقا مة االحتنل
االستامار أيجما اد.

 -7ميالبة د ل الاالم بإدانة الاد ا الصه نل المنتمي عل

شابجا ،المتمول تل استميار االحتنل،

ته د مديجة القدس التغ ي الديم اياتل للمديجة المقدسة ،سيقة ا راضل بجاء الجدار الطاصل،
هدم الب ت ،التهج ي القصيي للطلني ج ن ،الحصار المأسا ي المطي ض عل قياع غزة.
 -8ميالبة الد ل الايبية اإلسنمية ب قف الهي لة نح التيبيا ما د لة االحتنل ،مما يشجا ال اليات
المتحدة االحتنل عل االستميار تل الخي ات الماادية لشابجا الطلني جل مقا مت المشي عة.
 -9مخاطبة كاتة المؤسنات الد لية ا ممية للتأك د عل أ حماس الجهاد اإلسنمل حيكات المقا مة
الطلني جية هل حيكات تحير طجل تلني جل ،تنا بكل النبل لدتاع عن شابها حت يجال حق ق
ا ساسية المجص ص عل ها تل االتطاقيات الم ا ق الصادرة عن ا مم المتحدة ،حقجا تل الدتاع يأتل
تل سياق الدتاع المشي ع عن الشاب الطلني جل المحتل ،ه الحق الذي أقيت المادة ( )51من م واق
ا مم المتحدة ،التل تمول قاعدة مت جة لمشي عية كطاح الشاب الطلني جل ضد المحتل الصه نل.
 -10تشك ل لججة بيلمانية دائمة تاجل بحث المجتما الد لل للامل بكل ال سائل القان نية الدبل ماسية
احياناً الانكي ة المشي عة إلنهاء هذا االحتنل البغيض ،مناعدة الشاب الطلني جل عل

تحق ق
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أهدات بالحي ة االستقنل ،ليمارس د ره تل االسهام الطاعل الستقيار نهضة المجيقة ،بل مجاطق الاالم
أاما.
 -11ميالبة كاتة تصائل الامل ال طجل بإنجاز المصالحة انهاء االنقنام تيت ب الب ت الطلني جل من
أال التطيغ لم ااهة التحديات المخاطي التصط ة التل تتايض لها القضية الطلني جية.
 -12تيامة هذا التقي ي للغة اإلنجل ز ة ت ز ا عل كاتة بيلمانات حك مات د ل الاالم كذلك ت ز ا
عل كاتة المؤسنات ا ممية ال م ت ر االنتهاء من الجلنة.
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