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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 والخمسون  الثالث  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 07/08/2019  الموافق االربعاءيوم 

 ( 5/1غ.ع /1540قرار رقم )
 
 

الم يقدة    مدي ت  رام هللا  غزة   الخمطرن     الثالث   االستماع–المجلس التشريعي  الللطرني      سلطرتأل اى ل  
 .م07/08/2019المنا ق  االربياءينم 

 أخذًا بعين االعتبار:
التشيععية  حنل م ته  النالية عباس يدمي الطلنة القضائية بيد انقالبأل عل  الطلنة    :اللج ة القانننيةتقيعي    -

 .    الضلة الغيبية
 أحكام ال ظام الداخل . -
 نقاش  مداخالت اىخنات  اإلخنة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
حنل م ته  النالية عباس يدمي الطلنة القضائية بيد انقالبأل عل  الطلنة :  اللج ة القانننيةتقيعي  قبنل  أ اًل:  

  .التشيععية    الضلة الغيبية 
حنل م ته  النالية عباس يدمي الطلنة القضائية بيد انقالبأل عل     :تقيعي اللج ة القانننية  إقيار تنصياتثانيًا:  

 :لتكون كالتالي " الطلنة التشيععية    الضلة الغيبية
م ذ   -1 لعباس  الدستنرعة  النالية  انتهاء  بشأ   الطابقة  التشيعي   المجلس  تنصيات  قيارات  التأكيد عل  

 م  اليمل عل  ت ليذها   قا للقانن  اىساس   القنانين ذات الصلة.2009/ 9/1
م  ما يصدر ع أل بما فيأل القيارعن بقانن  رقم  2009/ 9/1اعتبار كل ما صدر عن عباس بيد تارعخ   -2

 . م بشأ  الطلنة القضائية م يدما قانننا  كأ  لم يكن2019لط ة   17،  رقم  16
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حصيعة بنضع التشيعيات ا  تيديلها ا  الغائها هن المجلس التشيعي   نؤكد عل  أ  صاحب الصالحية ال -3
 حده المؤسطة اليسمية الشيعية الم تخبة النحيدة    ال ظام الطياس  الللطني   القائم   قا لإلسياءات 

 .الت  حددتها القنانين ذات اليالقة
ا -4 سابقا،  ننالب  اليهما  المشار  القيارعن  ما  رد     ت ليذ  ليدم  لقضاة  المحامين  المؤسطات ندعن 

 الجمهنر الللطني   السيما    المحا ظات الشمالية للتصدي لهذه الغنيسة بحق الطلنة القضائية  
 .  اتخاذ منقف منحد حاسم بشأنها

ال ظام   -5 تقنض  تهدم  الت   عباس  تصي ات  من  حاسم  منقف  اتخاذ  إل   الللطني ية  اللصائل  دعنة 
بيا    الللطني    تصديي  التصي ات  الممارسات،  تدارس خنة  الطياس   هذه  يدين  عشجب  منحد 

 . عاسلة لمناسهة الخني المحدق بالقضية الللطني ية  ال ظام الطياس  الللطني  
مخاطبة المؤسطات الحقنقية  الم ظمات الد لية كا ة الت  تي   بحقنق االنطا  بشأ  تغنل عباس   -6

 . دئ النط ية الدستنرعة  مبادئ القانن  الد ل م ته  النالية  اغتصابأل للطلنة  اخاللأل بالمبا
مخاطبة البيلمانات الييبية  سامية الد ل الييبية بيدم شيعية عباس  انتهاء  اليتأل،  عدم سناز تيديأل   -7

 . عل  الطلنة القضائية بأي شكل من االشكال احتياما لمبدأ استقالل القضاء
القانن  تيمل عل  ميالجة اثار االنقطام  إنقاذ ما يمكن  الدعنة ال  تشكيل حكنمة  حدة  ط ية   ق   -8

 .إنقاذه،  التحضيي إلسياء انتخابات تشيععية رئاسية  مجلس  ط   متزام ة
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 النائب األول   أمين سر 

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي


