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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 االربعون و  الثامن االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 24/04/2019  الموافق االربعاءيوم 

 ( 5/1غ.ع /1534قرار رقم )
 
 

المي قدة لا مدييتا رام هللا  غزة   رب ون ا     الثامن  االهتماع–المجلس التشررعي ا السليرر فيا لا هليررتى ا  ل  
 .م24/04/2019الموالق  االرب اءيوم 

 أخذًا بعين االعتبار:
 . ان دام شععية تشكفل أي حكومة لم تيل الثقة من المجلس التشعي احول:  اللجية القانونيةتقعيع  -
 أحكام اليظام الداخلا. -
 نقاش  مداخالت ا خوات  اإلخوة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
 . ان دام شععية تشكفل أي حكومة لم تيل الثقة من المجلس التشعي احول:  اللجية القانونيةتقعيع قبول أ اًل: 
حكومة لم تيل الثقة من المجلس ان دام شععية تشكفل أي  حول:    اللجية القانونيةتقعيع    إقعار توصيات ثانيًا:  

 :لتكون كالتالي التشعي ا
 ت ديالتى  اليظام    2003تشركفلاا  لقا للقانون ا سراسرا ليرية   ان دام شرععية  عدم دسرتورية حكومة اشرتية   .1

لم تيل الثقة من المجلس التشعي ا،  تأسييًا  كلت ممن انتات  اليتى   ش    كونااالداخلا للمجلس التشعي ا، 
ها ييتحلون صررررررررررررررسة   راء   كل ءهذه الحكومة ت  دُّ ميتحلًة لصررررررررررررررسةع حكومة   أن أعضررررررررررررررا  عل  ذلك لإن

 .تيتوهب المحاسبة  المحاكمة تصعلاتام تي وي عل  تغعيع للغفع

التوهى إل  المحكمة ال ليا )بصرررررررستاا محكمة دسرررررررتورية  لل  ن لا عدم المشرررررررع عية الدسرررررررتورية لحكومة  .2
 بد ن نفل الثقة من المجلس التشررعي ا،  االسررتياد    رئيس ميتاا الواليةاشررتيى   صررد ر قعار التشرركفل عن  

إل  هذا الحكم القضررررائا الدسررررتوري لمحاسرررربة كل من يشرررراري تاذه الحكومة  ييتحل صررررسة رئيس   راء    
   يع.
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التوهرى إل  اليرائرب ال رام ب لرب لتحعيرك الردعوم ال موميرة بحق ا شرررررررررررررر رار المشرررررررررررررراركفن برالحكومرة غفع   .3
  لقًا للقوانفن السلي فيية الم مول تاا.الدستورية 

  الد ل الصرررررررررديقة،  توهيى م اطبات عاهلة إل  كل من ا مم المتحدة، االتحاد ا  ر با، الجام ة ال عبية، .4
البعلمانات ال عبية  البعلمان ال عبا  اتحاد البعلمانات ال عبية،   اإلسررالما  البعلمان الد لا،    الت ا ن ميظمة  

يى  أناا تستقع  شرررررررررتم مشرررررررررع عية حكومة إا د انإلحاطتام ب    أية هاة يلزم م اطبتاا  ،ة اإلسرررررررررالمية  الد لي
 . التأكفد عل  ضع رة عدم الت امل م اا أناا تيتحل صسة الحكومة   للمشع عية الدستورية

 تماديى لا ميتاا الوالية  لسضر  ممارسرات عبا      د لية  اسر ة  اعالمية حملة  تيسفذ   ندعو ال  الشرع ع لا .5
محالظات  آلت اليى أ ضاع  عل  ما   اطالعامالقوانفن الوطيية  انتااكى للمواثفق  التشعي ات الد لية خعق 

 .انتااكات عبا  غفع الدستورية  غفع القانونيةبيبب  ق اع غزة
 

شرررررررررععية  الحكومات غفع  المن قبل  معاسرررررررررلة الجاات المانحة للشرررررررررث حجم السيررررررررراد  ال ب  بأموال الدعم   .6
من أية مشرراريت تيموية  محالظات ق اع غزة   م السة شررع ا الد ل المانحة لتحقفق مبرخ خاصررة  حعمان  

 من عشع سيوات. أكثعأ  دعم ميذ 
جععم تشركفل حكومات خار   تيان موحد يدين  يدعوة السصرائل السلير فيية ال  ات اذ موقث حاسرم  تصرديع  .7

كذلك    تتشرديد الحصرار عل  ق اع غزة  محمود عبا  ميتاا الواليةقعارات إطار القانون ا سراسرا  يدين  
حقوق الشرررررررررر ب  تماديى لا التغول عل   السعدية  القمعية االهعامية التا يت ذها،  اسررررررررررتيلار الممارسررررررررررات 

 القوانفن بشكل سالع.  االم ان لا خعق  ىسل اتالسلي فيا   

إهعاء االنت ابات العئاسرررية  التشرررعيعية  البلدية  المجلس الوطيا د ن شرررع ا ميررربقة  ضرررع رة  التأكفد عل   .8
 تحت إشرررعان ميد بفن عن هام ة   محالظات الضرررسة  الق اع  القد   حفثما تييرررع لا الشرررتات،لا كل 

 .الد ل ال عبية  هاات رقاتية د لية
كل ما يلزم من  ال  ات اذ مؤسرررررررريررررررررات حقوق اإلنيرررررررران  المؤسرررررررريررررررررات  اليقابات الحقو ية  القانونية  دعوة  .9

إهعاءات تدين  تيررررررتيلع  تسضرررررر  تشرررررركفل أي حكومة خار  إطار القانون ا سرررررراسررررررا تمافدا لمحاسرررررربتاا  
 . محاكمتاا  لقا للقوانفن الد لية  المحلية

 اعتباره  ثيقة من  ثائق المجلس التشرعي ا السلير فيا  تو ي ى محليا تعهمة هذا التقعيع باللغة اإلنجلفزية   .10
  د ليا  عل  أ ست ن اق ممكن.
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 النائب األول   أمين سر 
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