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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 الخمسون  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 29/05/2019  الموافق االربعاءيوم 

 ( 5/1غ.ع /1536قرار رقم )
 
 

المهفقدة ألل مديهتل رام هللا  غزة ي م   الخم ررررر     االىتماع–المجلس التشرررررالفل النل رررررستهل ألل ىل رررررت  ا  ل   
 .م29/05/2019الم األق  االربفاء

 أخذًا بعين االعتبار:
 ." ىالمة لتصفية القضية النل ستهية  انتهاك للق انتن الد لية"صنقة تاامب ح ل: اللجهة القان نية تقالا  -
 أحكام الهظام الداخلل. -
 نقاش  مداخالت ا خ ات  اإلخ ة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
القان نيةتقالا  قب ل  أ اًل:   تاامب ح ل:    اللجهة  للق انتن  "صنقة  النل ستهية  انتهاك  القضية  لتصفية  " ىالمة 
 .الد لية
ىالمة لتصفية القضية النل ستهية  انتهاك  "  "صنقة تاامب اللجهة القان نية ح ل:  تقالا    إقاار ت صيات ثانيًا:  

 :لتكون كالتالي للق انتن الد لية
الشا ع ألل تدشتن حملة د لية  اسفة لنضح اآلثار الكارثية التل ستخلنها الخسة الصهت أمالكية )صنقة   -1

يد  عال ة عل  إبااز انتهاك هذه الصنقة لق اعد القان   الد لل  ما تشكل  هذه الجالمة من تهد  ،تاامب(
 لألمن  ال لم الد لتتن التل نص علتهما متثاق ا مم المتحدة.

السلب رسميًا  عبا الممثليات الدبل ماسية النل ستهية  الفابية من كاألة الد ل بضا رة اعالنها الصالح    -2
 .رألض  مهاهضة صنقة تاامب المشؤ مة

األض  مهاهضة خسة "صنقة  السلب ال  مهظمة التحالا  النصائل النل ستهية بتشكتل ائتالف عالمل ل -3
 .تاامب"  اتخاذ خس ات عملية لم اىهتها
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ضا رة صد ر  ثيقة  طهية تفبا عن االىماع النل ستهل؛ باألض التفاطل مع ما ي م " صنقة تاامب"  -4
 . اعتبار كل من يتفامل مفها بأن  خارج عن الصف ال طهل  ماتكبًا لجالمة الخيانة الفظمل

استااتيجية  طهية   -5 المقا مة  ضا رة  ضع  استماار  قاعدة  عل   تق م  بكل   اضحة  اشكالها،   تنفلتها 
لتحالا ا رض  استفادة الحق ق النل ستهية،  رألض ا ص ات التل تتفال  بتجالد المقا مة من سالحها؛  

 .  التأكتد عل  الحناظ عل  الث ابت ال طهية  عدم ى از التنالط بها بأي شكل كا 
؛ أ  أية مشارلع مقتاحة للت طتن  التل تهدف ال  إنهاء قضية الالىئتن  التأكتد عل  رألض ال طن البديل -6

 .  شسب حق الف دة
لتفزلز  تكالس حق الشفب النل ستهل التارلخل ألل ارض   حث    ضا رة تكثيف الجه د الدبل ماسية -7

ب ا  ر بل  تاامب  ىالمة  األض  االتحاد  بضا رة  صنقة  ىملة  مسالبت   النل ستهل  للشفب  الظالمة 
 االعتااف بالحق ق النل ستهية كاملة.

تنفتل د ر المقاطفة  الاألض الفلهل للتسبيع مع االحتالل بشكل مسلق  ادان  أي ىه د ألل هذا االتجاه   -8
 تكثيف الجهد بكل ال بل لمقاطفة  رألض مؤتما تاامب   ،بغض الهظا عن المبارات المصاغة لذلك

 .ناالقتصادي المزمع عقده الشها القادم ألل البحال 
نسالب المجتمع الد لل بالفمل عل  تسبتق الم اثتق  االتناقيات الد لية التل تكنل الحق النل ستهل   -9

 . بالف دة  التف لض،  إىبار الكيا  الصهت نل عل  ضا رة إنهاء احتالل  لنل ستن
ت الحق قية  ت ىي  رسائل إل  ا مم المتحدة  لالتحاد اال ر بل  البالمانات الفابية  ا  ر بية  المؤس ا -10

الغابية  المؤثاة  ال   سائل االعالم  الد لية  الم تما    الغابية  الشخصيات  الت اصل   غتاها  ضا رة 
 الضنة الغابية  القدس   ٤٨؛ إلحاطتهم بما آلت الي  أ ضاع النل ستهتتن ألل ارضها المحتلة ألل  مفها

للق  ، قساع غزة الد لية ألل مخيمات الشتات ب بب ىاائم االحتالل  انتهاكات   ،  اتخاذ م قف  انتن 
لها عل  القضية النل ستهية  المجتمع   التحذيا من المآالت  اآلثار الكارثية    م حد لاألض هذه الصنقة،

 الد لل. 
تقديم الم اعدة لكل من يلحق  ضار من صنقة تاامب للت ى  إل  القضاء الد لل للمسالبة بتحمتل   -11

عن االضاار التل تلحق بالشفب النل ستهل بص رة ىماعية  تاامب  الفد  الصهت نل الم ؤ لية الكاملة  
عما سببت   ت بب  من اضاار للشفب النل ستهل    ض بالتااىع هذه الصنقة  التف ل إلزامهم    ،ا  ألادية

 . ذلك استهادا للق انتن  الم اثتق  القاارات الد لية  حق ق  الثابتة،
 نسالبها باإلعال  الاسمل عن هذا الم قف ألل رألضها لصنقة تاامب  سلسة رام هللا  نشد عل  أيدي   -12

 اتخاذ خس ات ىدية   ل ستهل  تحقتق ال حدة النل ستهيةباالنحياز للشفب الن تاىمت  عل  أرض ال اقع  
 اإللغاء     تاىمة ذلك عمليا باإلعال  الاسمل عن هذا الاألض،    عملية  م حدة للتصدي لصنقة تاامب 

ات أ سل   ما بفدها التل تهازلت ألتها عن ا رض المحتلة عام   الغاء اتناقي  ا مهل،الن ري للته تق  
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تحت ُم م  حل الد لتتن كاد عل  هذه الصنقة؛  إنهاء اىااءاتها االىاامية الظالمة ألل حصارها    1948
 . لقساع غزة

  إلعال  ندع ها    ألإنها ألل ال قت الذي نشد في  عل  ايدي سلسة رام هللا ألل مقاطفتها لمؤتما البحالن   -13
 .ذلك رسميا  مسالبة الجميع بمقاطفة هذا المؤتما

مسالبة البالمانتتن  الحق قتتن كاألة  نقابات المحامتتن ألل الفالم  المؤس ات الحق قية الد لية ب اعة   -14
عل   التحاك  الفمل عل  مالح القضائية ضده  محاسبت   الدعا ى  الصهت نل  تحالك  االحتالل  قة 

بحق الشفب النل ستهل  أرض    إخالل  بالتزامات  تجاه اإلقليم المحتل  ما اقتاأل  من ىاائم ضد اإلن انية
  مقدسات ، )حت  ال ينلت مجام من الفقاب(. 

إقامت    -15 المزمع  المؤتما  الغاء  ال   الشقتق  البحالن  د لة  استضاألت ،  دع ة  أراضتها،  رألض  عل  
  التحذيا من مخاطاه عل  القضية النل ستهية  عل  المهسقة بأساها.

اعتبار هذا التقالا  ثيقة من  ثائق المجلس التشالفل النل ستهل  تاىمت   تفميم  عل  البالمانات   -16
 .  المؤس ات   سائل اإلعالم ذات الصلة

 

 

 د. أحمد بحر   د. محمود الرمحي 
 النائب األول   سر أمين 

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي


