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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني 

 الخامسةالدورة غير العادية 
 والخمسون  الرابع  االجتماع –الجلسة األولى 

 المنعقدة في مدينتي رام هللا وغزة
 م 08/2019/ 22  الموافق الخميسيوم 

 ( 5/1غ.ع /1541قرار رقم )
 
 

المي قدة لا مدييتا رام هللا  غزة   الخميرر       العابع  االهتماع–المجلس التشررعي ا السليرر فيا لا هليررتى ا  ل   
 .م22/08/2019الم الق  الخميسي م 

 أخذًا بعين االعتبار:
 .لجية القدس  االقص  بمياسبة الذكعى الخميفن إلحعاق الميجد ا قص  المباركتقعيع  -
 الداخلا.أحكام اليظام  -
 نقاش  مداخالت ا خ ات  اإلخ ة أعضاء المجلس. -

 يقــرر: 
  .لجية القدس  االقص  بمياسبة الذكعى الخميفن إلحعاق الميجد ا قص  المباركتقعيع قب ل أ اًل: 
  المبارك تقعيع لجية القدس  االقص  بمياسبة الذكعى الخميفن إلحعاق الميجد ا قص   إقعار ت صياتثانيًا: 

 : لتكون كالتالي "
ال مل إل   ميظمة الت ا   اإلسرررررررررالما  ، هام ة الد ل ال عبية  ،ندع  البعلمانات ال عبية  اإلسرررررررررالمية -1

حمايت م     تثبفت صررررم د أ،ل ا،  ، حاضرررريتى مديية القدس المبارك،  الجاد عل  دعم الميررررجد ا قصرررر 
شرررررررررت  الميرررررررررت يات التخام قعارات عملية لدعم  ن الب م ب قد المؤتمعات عل    ممتلكات م  أراضرررررررررف م،  

ل مل ل ًرا عل  سرررررررررن صرررررررررم د شررررررررر بيا عل  أرضرررررررررى  لا ميا،لى  عقاراتى لا مديية القدس،  ندع ،م ل
 تممفرررل الم ب فن مع ال رررد    ، تجعيمرررى  الق انفن الال،مرررة لتمعيم الت بيع مع االحتالل الصرررررررررررررر ف نا
لا مقدمت ا المقدسررررررررات  القدس  ا قصرررررررر ، الصرررررررر ف نا الميررررررررؤ لية الكاملة عن الميرررررررراس بالث ا ت   

 ،تس فل القعارات التا اتخذت لصرررررررررالن القدس من لتن صرررررررررياديق ليصرررررررررعة أ،ل  فت المقدس ن الب م  
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،  نخص بالذكع تس فل قان   الصريد ق ال نيا  تك ين لجا  داعمة للقدس  الميرجد ا قصر  المبارك
 لدعم القدس الذي أقعه المجلس التشعي ا السلي فيا.

ا،  اعتباره هعيمة ي اقب  الب اليرررررل ة السليررررر فيية   قو التييرررررفق  الت ا   ا ميا مع االحتالل ل رً ن -2
 ،لتق ل كلمت ا ؛علف ا القان  ،  ندع ،ا لعلع يد،ا عن المقا مة السليررر فيية الباسرررلة لا الضرررسة الممتلة

 .الميادين لا كل  ، تؤدي  اهب ا لا التيكفل   ذا الممتل الغاصب بضعبات ا الي عية
 لا مقدمت ا   ،ندع  السصررررررالل السليرررررر فيية ببخذ ،مام المبادرة من هديد  تس فل المقا مة بكل أشرررررركال ا -3

 المساظ عل  هذ ة انتساضررررة القدس ميررررتمعة  مشررررت لة لا  هى ال د  الصرررر ف نا    ،المقا مة الميررررلمة
 القدس من ،ذا ال د  الصرررر ف نا،   المبارك  ا قصرررر  تمعيع الميررررجد حت  تمقق أ،دال ا لا   ؛الغاشررررم

 . ت حفد الج  د  ت هف  ا ليصعة القدس  ا قص  ،كما ن الب ا بال مل الجاد  الساعل لعأب الصدع
 مقاضررررراة    ،المق قففن السليررررر فيففن لا الداخل  الخارع  تس فل الب د القان نا   كل  ،ال دلن الب  ،ارة   -4

مجعما المعب الصرررررررررررررر راييرة لا الممراكم الرد ليرة عل  هعالم م بمق ا قصرررررررررررررر   القردس، كمرا ن رالرب 
 المعاب فن  المعاب ات   ،اليررل ة باعتماد م ا،نة خاصررة لدعم مشرراريع صررم د أ،ليا لا المديية المقدسررة

 .ا الميجد ا قص  المباركل
 حث م    ،ن هرى الردع ة لل لمراء  الردعراة  القرادة المؤثعين برالليرام برال اهرب الم ل ب مي م لا تمسفز اليراس -5

 .لا ملك  عزم    ا من ه د   ت  عل  نصعة القدس  ا قص   المقدسات بكل ما أ  
د الج  د ليصررررررررررعة الميررررررررررجد  ت حف ،ندع  ا متفن ال عبية  اإلسررررررررررالمية  أحعار ال الم بمشررررررررررد ال اقات  -6

      خصر صرًا المعاب   ، تقديم ال     الدعم بكل أن اعى  ،ل ا  ، المقدسرات  للير فن المبارك  ا قصر 
،  ندع ،م إل  نشرررررررررع الثقالة      أ،ليا المقدسرررررررررف  مكعاًنا  إناًثا،   نالب ال لم لا ا قصررررررررر  ، المعاب ات 

الش  ب ال عبية  اإلسالمية،  ملك إلعداد هفل   المت لقة بالقدس  ا قص  لا ميا،ج الت ليم  لا ثقالة
 .تمعيع القدس  ا قص   للي فن

 اإلسرالمية بالليام بمملة إعالمية مكثفسة لا  سرالل اإلعالم    ةن الب  سرالل اإلعالم السلير فيية  ال عبي -7
 م اقع الت اصرررررل االهتماعا من خالل خ ة ممي جة لسضرررررن االنت اكات   ،المعلا  المقع ء  الميرررررم ع

 . ميجد،ا ا قص  المبارك ،الص ف نية لا المديية المقدفسة
 ، ميظمة ا مم المتمدة  مؤسررررريرررررات ا المختلسة  ،ندع  المجتمع الد لا  مؤسررررريررررراتى العسرررررمية  الشررررر بية -8

 مجلس حق ق اإلنيرررررررررررررا  للليام بالد ر المي ة   م لا حماية الشررررررررررررر ب   ، ميظمات حق ق اإلنيرررررررررررررا 
 حق قى التعاثية    ، مقدسرررراتى اإلسررررالمية  الميرررريمية المبارك،   ميررررجده ا قصرررر   ،السليرررر فيا لا القدس

 الترراريخيررة  الثقرراتيررة التا نصرررررررررررررررت علف ررا الق انفن  الم اثفق  االتسرراقررات  اإلعالنررات الررد ليررة،  ن ررالررب 
ة  مات االختصررررررررراع بال مل عل  مقاضررررررررراة مجعما المعب الصررررررررر ايية الذين يقتعل    المماكم الد لي
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 ضررررررد القان   الد لا لا الميررررررجد ا قصرررررر   ، هعالم الت  فع ال عقا  ،هعالم المعب ضررررررد اإلنيررررررانية
 .المقدسة المباركة لل المفن المبارك  لا القدس

ار اسررت دالى للميررجد ا قصرر  المبارك نممل االحتالل الصرر ف نا اليتالج الخ فعة المتعتبة عل  اسررتمع  -9
 حعاسرررررررى  المعاب فن  المعاب ات تيى مؤكدين عل  أنيا لن نيرررررررمن ل ذا االحتالل الغاصرررررررب لالسرررررررتسعاد  

 .بالقدس
دع ة المجلس التشرررعي ا لتبيا خ ة اسرررتعاتيجية للدلاع عن القدس  ا قصررر  بالت ا   مع الميرررت ى   -10

 .ات االحتالل الص ف نا بمق القدس  ا قص   أ،ل االداخلا  الميت ى اإلقليما لا م اه ة مخ  
 

 

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

 لرئيس المجلس التشريعي   المجلس التشريعي


