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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 االربعون و  السادس االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 10/04/2019  الموافق االربعاءيوم 

 ( 5/1غ.ع /2153قرار رقم )
 
 

المالقدة لس مدياتس رام هللا   االربلون     الفررررررا    اال تماع–المجلس التشررررررلفلس اليلفرررررره اس لس  لفررررررت  ا  ل  
 .م10/04/2019الموالق  االربلاء غزة يوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
 .للفه نتهبيع بلض الد ل الللبية  اإلسالمية مع   لة االحتالل الصه ونس لس  :  حول  اللجاة الفياسيةتقلفل    -
 أحكام الاظام الداخلس. -
 نقاش  مداخالت ا خوات  اإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
تهبيع بلض الد ل الللبية  اإلسالمية مع   لة االحتالل الصه ونس  :  حول  تقلفل اللجاة الفياسيةقبول  أ اًل:  

 . لس للفه ن
بلض الد ل الللبية  اإلسالمية مع   لة االحتالل  تهبيع  :  حول  اللجاة الفياسيةتقلفل    إقلار توصياتثانيًا:  

 : لتكون كالتالي الصه ونس لس للفه ن

 عوة الللماء المفلم ن إل  إصدار لتاَ ى توضح الموقف الشلعس من التهبيع  الُمَهب ِّل ن مع   -1
 الكيان الصه ونس. 

 ه خيانة عظم . تشلفع قانون للفه اس ُيَجل م كالة أشكال التهبيع مع الكيان الصه ونس باعتبار  -2
اللمل عل  تشك ل رابهة "بللمان ون ضد التهبيع" تضم بللمان  ن من مختلف الد ل الللبية   -3

  اإلسالمية بهدف موا هة خهل التهبيع مع الكيان الصه ونس. 
الكيان الصه ونس،  التأك د عل  الحقوق  -4 التهبيع مع  اللالم حول مخاطل  مخاطبة بللمانات 

 عل  سن القوان ن التس ُتجل م التهبيع  تحاسب ملتكبي . اليلفه اية،  حث ها  
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الللبية  اإلسالمية   -5 الحكومات  إ انة  عل   أ   اللمل  الللبس  التهبيع  أشكال  من  شكل  ي 
اإلسالمس مع الكيان الصه ونس،  مقاطلة الجهات التس ُتهبع مع االحتالل،  مهالبتها بالتلا ع  

  االعتذار.
الوالية بإنهاء عار التاف ق  التلا ن ا ماس الخيانس مع  الضغط عل  محمو  عبا  ماتهس   -6

 يش االحتالل  الذي يمثل ذرفلة لدى البلض لتجا ز الحقوق اليلفه اية  التهبيع مع الكيان  
 الصه ونس. 

قا ة  مفئولس  -7 بتجلفم  محاكمة  بد رها  للقيام  الللبية  الد لية  الحقوقية  المؤسفات  مخاطبة 
 القلارات الد لية الفابقة  علضها أمام المحاكم الد لية.الكيان الصه ونس،  تيل ل 

الكيان   -8 مع  التهبيع  مخاطل  محلية    لية حول  بللمانية   بلوماسية  سياسية  حملة  إطالق 
 الصه ونس. 

 اعتما  هذا التقلفل كوثيقة من  ثائق المجلس التشلفلس  القيام بتل مت   توزفل  عل  بللمانات اللالم.  -9
 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي


