
    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 المنظمات الحقوقية تطالب باحترام حق الشعب الفلسطيني في مقاومة االحتالل وتقرير مصيره
 وطرد دولة األبرتهايد من األمم المتحدة

 
في سبيل  خاللها كل أنواع التضحيات يواصل الشعب العربي الفلسطيني نضاله البطولي منذ أكثر من قرن، قدم

الدفاع عن حقوقه المشروعة، والتصدي للمشروع االستعماري الصهيوني في فلسطين وتجلياته في التهجير 
 ،حاللي عبر إقامة المستعمراتفي االستعمار اإل. كذلك القسري وارتكاب المجازر بحق السكان المدنيين

مصادر الطبيعية، والتنكر لحقوق العودة واإلقامة، وسياسات العزل ونهب ال ،وهدم البيوت ،ومصادرة األراضي
والفصل العنصري، وبناء الجدار الفاصل الذي ادانته محكمة العدل الدولية واعتبرته غير شرعي، وغيرها الكثير 

 . 1948من سياسات وممارسات اتبعت خصوصًا منذ عام 

حدة كالواليات المتالمهيمن عليه من قبل الدول االستعمارية امعان المجتمع الدولي،  1948يشهد العالم منذ عام 
، في تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني التي اقرتها عشرات قرارات األمم األمريكية وبريطانية العظمى وفرنسا

وجعله كيانا  ،يتم توفير الحماية والحصانة للكيان الصهيوني االستعماري  بالمقابل، المتحدة والهيئات الدولية.
. واألسباب ليست خافية على أحد وهي مرتبطة بالمصالح والقانون الدولي اإلنسانيوق القانون الدولي ف

ل بمكيالين التي اعتمدت على سياسة الكيغيرها االقتصادية والجيوسياسية للدول االستعمارية المشار لها أعاله، و 
 حيال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف إلى يومنا هذا.

 هعلى الدوام، من قبل دولة الفصل العنصري)األبارتهياد( لمصادرة بيوتو  تعرض الشعب الفلسطيني،ي
عتداءات ، والسالقدمدينة في  وغيرها البستان ببلدة سلوانحي الشيخ جراح و  حي يفيجر يكما  ،وتهجيرسكانه

كان عدوان عسكري وحشي على س . عالوة علىفي ليلة القدر همتواصلة على المسجد األقصى واقتحام قواتها ل



    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

م عدوان وتهديد جرائ . مما يعدبشكل ممنهجغزة والقدس والضفة الغربية وتهديم المنازل وتدمير المنشآت الحيوية 
ما يتعرض وهذا عدا .عنصري وجرائم ضد اإلنسانية حرب إبادة جماعية وإرهاب وتمييزو األمن والسلم الدوليين 

من بطش وتنكيل واعتقال وتهجير وقتل  1967و  1948ن المحتلة منذ عامي له الفلسطينيون في عموم فلسطي
 وجرح للمتظاهرين المحتجين على سياسات دولة االحتالل والتمييز العنصري.

تعتبر المنظمات الموقعة أدناهأن السبب الجوهري فيما آلت إليه األوضاع في عموم فلسطين المحتلة يعود 
، واستمرار سياسات الكيان الغاصب لفلسطين 1917الفلسطيني منذ وعد بلفور عام لحقيقة نكران حقوق الشعب 

 اللاالحتة في النظام الرأسمالي المتوحش مع سياسات دولة من، وتواطؤ الدول االستعمارية المهي1948عام 
 والفصل العنصري.

 في ضوء ما تقدم، تطالب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بما يلي: 

ترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ووحدة أراضيه وسيادته على موارده الطبيعية التي يكفلها : احأوال
حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، والذي يشدد على الحق بالدفاع عن لوالقانون الدولي القانون الدولي 

لحق  وجبر الضرر الذي إلى منازله،النفس وبمقاومة االحتالل بكل أشكال النضال للتحرر الوطني، والعودة 
حتالل والتمييز العنصري أمام مالحقة مجرمي العدوان والحرب في دولة االمطالبته و  ،1948به منذ عام 

 ؛الهيئات الدولية والقضاء الدولي المختص

 ،للعمللألمم المتحدة : حث األمم المتحدة، عبر الجمعية العمومية ومجلس األمن الدولي واألمين العامثانيا
ذي ال 194على تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار رقم 



    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

لجبر األضرار التي  هوتعويض 1948زله التي هجر منها عام اإلى من الشعب الفلسطيني عودةنص على حق 
 القسري ومصادرة أمالكه؛ التهجير هجراءلحقت ب

للكف عن سياسة الكيل بمكيالين حيال حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره تمع الدوليالمج: دعوة ثالثا
قا المستقلة ونظامه االقتصادي واالجتماعي بحرية ووف الديمقراطيةوالسيادة على موارده الطبيعية وإقامة دولته 

 إلرادته دون تدخل خارجي؛

وبريطانيا العظمى وفرنسا، لوقف مد كيان االحتالل  : حض الدول، وخاصة الواليات المتحدة األمريكيةرابعا
 باألسلحة وفرض عقوبات اقتصادية واجراءات دبلوماسية؛والفصل العنصري

: إيقاف الشركات العالمية استيرادها و/أو استثماراتها في األراضي الفلسطينية المحتلة، تحت طائلة خامسا
 يني في السيادة على موارده الطبيعية؛المقاضاة والتعويض على انتهاكها حق الشعب الفلسط

: دعوة المجتمع الدولي إلدانة ووقف سياسات التهويد واجراءات المصادرة والتهجير القسري للفلسطينيين سادسا
 ؛إلى كل من طالتهم إجراءات الطرد حي الشيخ جراح منهم،في كافة أماكن تواجد

المقدسات اإلسالمية  لرين على المسجد األقصى وك: إدانة كافة اعتداءات قوات االحتالل والمستعمسابعا
 والمسيحية؛

، المفروض من قبل دولة االحتالل منذ عام في فلسطين المحتلة: رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة ثامنا
 ؛العسكرية اهوتحميل دولة االحتالل والفصل العنصري مسؤولية التعويض عما دمرته آلت، 2005



    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

االتفاقيات التي عقدتها مع دولة االحتالل والفصل العنصري، كما تقديم كل  إلغاء: مطالبة الدول العربية تاسعا
أنواع الدعم للشعب الفلسطيني وعلى كافة المستويات التي تمكنه من مقاومة االحتالل ونيل حريته واستقالله 

 واقامة دولته الديمقراطية المستقلة وعاصمتها القدس؛

 مساندة الشعب الفلسطيني الذي يقاوم سياسات نكران دولةمواصلةاشدة الشعوب العربية وأحرار العالم : منعاشرا
لحين واآلخر بين الحقه في تقرير مصيره، واجراءات اقتالعه من أرضه والعدوان والفصل العنصرياالحتالل 

 آللة الدمار الحربية عليه. 

ارتكبتها  نتهاكات التينسان بتشكيل لجنة تحقيق في اال: يرحب الموقعون بقرار مجلس حقوق اإلإحدى عشر
وشمول واليتها الموضوعية  ،نيسان/ ابريل في عموم فلسطين 13دولة االحتالل والفصل العنصري قبل وبعد 

وما رافقها من تمييز على أسس قومية وعرقية وإثنية ودينية. ويأملون  ،األسباب الكامنة وراء إطالة أمد األزمة
 أال يتم عرقلة عملها ويلقى مصير تقاريرها نفس مصير لجنة غولدستون. 

: إدانة اإلجراءات القمعية واإلنتقامية التي تقوم بها دولة االحتالل والفصل العنصري بعد وقف عشر يثنا
سجن مغلق بالمكعبات ليو/ أيار؛ حيث حولت حي الشيخ جراح بأكمله ما 21نها على قطاع غزة في اعدو 

 عصاباتدعم  استأنفت كما. الهوية على أساسالدخول إليه لغير سكانه وأقاربهم  مانعةاالسمنتية 
ربية في وأخضعت األحياء الع ،ساحات المسجد األقصىالشباب المتواجدين في لقمع )المستوطنين( المستعمرين
إلجراءات حظر التجوال وحمالت اعتقال طالت  1948دن المختلطة في المناطق المحتلة عام البلدات والم

نشاطات االستعمار االستيطاني بإقامة بؤرتين لمستعمرين  . يضاف لذلك مواصلةشاب وفتاة وطفل 1800قرابة 
هداء ش يقاعوإاستمرار قنص المتظاهرين العزل دون أن ننسى شرق مدينة بيت لحم وجنوب مدينة نابلس؛ 



    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

؛ ناهيك عن عرقلة قوات االحتالل وصول الوقود إلى قطاع غزة وعمليات نقل الجرحى منهم وعشرات الجرحى
استمرارا لجرائم الحرب التي تشمل التهجير القسري ومصادرة  اإلجراءات وغيرها مما يشكلوإعادة اإلعمار.هذه 

تهم حماي بخصوصبواجباتها كقوة محتلة خالل ، كما هي إاألمالك الخاصة وتهديد حياة وحريات المدنيين
 بموجب القانون الدولي اإلنساني.           

نحياز و/أو دعوة جامعة الدول العربية و/أو منظمة التعاون اإلسالمي و/أو منظمة دول عدم اال: ثالث عشر
الستعمار الشعوب وتصفية اعمليا وليس لفظيا، لحقوق اإلنسان وحقوق العالمالمنحازة، ودول االتحاد األفريقي 

تحدة لتقدم لألمانة العامة لألمم الم، دعوتها لوتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير
 تمهيداً  ،"اسرائيل" في األمم المتحدةي تجميد عضوية دولة االحتالل االستعماري العنصر لبمشروع قرار يدعو 

رائم إلمعانها في ارتكاب جكما وميثاق األمم المتحدة؛  ئاحترام مبادعلى عدم  ومعاقبتهالطردها بشكل نهائي 
العدوان والحرب واإلبادة الجماعية واإلرهاب والتمييز العنصري وجرائم ضد اإلنسانية وتهديد األمن والسلم 

ما وحتى عا 73بفلسطين منذ المتعلقة ذها أي من مئات القرارات الدولية ذات الشأن يالدوليين؛ إضافة لعدم تنف
 اآلن. 

تالل االستيطاني حيواصل مقاومته البطولية لعدوان دولة اال الذييحيي الموقعون بسالة الشعب الفلسطيني  أخيرا
وب في يون أحرار الشعيوالذي سيكلل حتما بالنصر مهما بلغ حجم التضحيات. كما يح ،والتمييز العنصري 

 ومته االحتالل وتحرير األرض واإلنسان.العالم أجمع الذين يدعمون الشعب الفلسطيني في مقا

 الموقعون:

 منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر وتونس وليبيا( 26التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق اإلنسان)تضم  -1



    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 تونس -اتحاد أصحاب الشهادات العطلين عن العمل -2
 اتحاد النقابات العمالية المستقلة األردني -3
 مؤسسة( 320للمؤسسات األهلية الفلسطينية )يضم االتحاد الوطني  -4
 اتحاد جمعيات المعاقين اللبنانيين -5
 اإلئتالف التونسي إللغاء عقوبة اإلعدام -6
 منظمات من عشر بلدان عربية( 10اإلئتالف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السالم في اليمن)يضم  -7
 اإلئتالف المصري لحقوق الطفل/ مصر -8
 هيئة ( 23لمغربي لهيئات حقوق اإلنسان )وتضم اإلئتالف ا -9

 /فلسطين1325االئتالف النسوي األهلي لتطبيق القرار  -10
 تونس/ إئتالف صمود -11
 أمان/فلسطين-اإلئتالف من أجل النزاهة والمساءلة  -12
 التجمع األكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان -13
 التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق -14
 الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق التجمع -15
 التجمع النسائي الديمقراطي اللبنان -16
 التحالف األردني لمناهضة عقوبة اإلعدام -17
 منظمة( 55التحالف العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان)يضم  -18
 التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام -19
 التحالف اليمني لمناهضة عقوبة اإلعدام -20
 عن المكفوفين وضعاف البصر بالمغرب التنسيقية الوطنية للدفاع -21
 تام/ فلسطين-تنمية وإعالم المرأة  -22
 جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق -23



    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 جمعية أصدقاء المعوقين / لبنان -24
 الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان -25
 الجمعية البحرينية لحقوق اإلنسان -26
 للشفافية جمعية البحرينيةال -27
 جمعية التضامن المدني/تونس -28
 فلسطين -جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة -29
 جمعية التنمية والدراسات االستراتيجية بمدنين/ تونس -30
 الجمعية التونسية للحراك الثقافي -31
 الجمعية التونسية لمساندة األقليات -32
 جمعية التونسيين بفرنسا -33
 جمعية الحقوقيين األردنية  -34
 لسطينجمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية/ف -35
 جمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان في المغرب)فرنسا( -36
 جمعية السيدات العامالت / األردن -37
 جمعية الشابات المسيحية/فلسطين -38
 جمعية الشفافية الكويتية -39
 /فلسطينمعا -جمعية العمل النسوي  -40
 الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات -41
 الجمعية الليبية لحقوق اإلنسان والبحث العلمي/ليبيا -42
 الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان -43
 تقدميات الجمعية المغربية للنساء ال -44
 فلسطين -جمعية المكتبة المتنقلة من أجل الالعنف والسالم -45



    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 االقتصادي واالجتاعي للنساء / األردنمنتدى جمعية ال -46
 الجمعية الموريتانية لترقيةالحقوق  -47
 الجمعية الموريتانية لحقوق اإلنسان -48
 لتنمية حقوق اإلنسان في العراقجمعية الميزان  -49
 جمعية النجدة االجتماعية لتنمية المرأة/فلسطين -50
 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية/تونس -51
 جمعية النساء العربيات / األردن -52
 الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات/مصر -53
 جمعية أنا إنسان لحقوق المعاقين / األردن -54
 لحقوق اإلنسان / األردنجمعية بنت البادية  -55
 األردن -جمعية جذور لحقوق المواطن -56
 جمعية دار العز لحقوق اإلنسان / األردن -57
 جمعية راصد لحقوق اإلنسان/ لبنان -58
 جمعية رؤى نسائية / األردن -59
 جمعية رؤية حرة/تونس -60
 جمعية معهد تضامن النساء األردني -61
 جمعية منتدى عمان لحقوق اإلنسان -62
 تونس -جمعية نشاز -63
 لة االكاديمية الدولية لمناهضة اإلحتالل والضمالحم -64
 الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان -65
 لبنان-رابطة الحقوقيين الديمقراطيين اللبنانيين -66
 رابطة الكتاب التونسيين األحرار/ تونس -67



    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 رابطة النساء معيالت األسر/ موريتانيا -68
 رابطة مدربي حقوق اإلنسان العراقية -69
 ريب على النزاهة وحقوق اإلنسان / األردنرواد الحرية للتد -70
 منظمات حقوقية( 10الشبكة األردنية لحقوق اإلنسان)تضم  -71
 الشبكة العربية لمدربي حقوق اإلنسان -72
 الشبكة القانونية للنساء العربيات -73
 شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق اإلنسان/ مصر -74
 شبكة المرأة لدعم المرأة / األردن -75
 واألمن/اليمنشبكة المرأة للسالم  -76
 شبكة المسائلة االجتماعية بالمفرب -77
 القسط لحقوق اإلنسان -78
 لجان الدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات الديمقراطية في سورية -79
 اللجنة العربية لحقوق اإلنسان/ باريس -80
 لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا -81
 لجنة حقوق المرأة والطفل/ فلسطين -82
 مفتاح/فلسطين-ية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطيةالمبادرة الفلسطين -83
 المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق اإلنسان/جنيف -84
 المجلس العالمي للحقوق والحريات/اليمن -85
 هيئة نسائية( 150المجلس النسائي اللبناني)يضم  -86
 المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان/األرجنتين -87
 /فلسطين"شمس"ق اإلنسان والديمقراطيةمركز إعالم حقو  -88
 مركز األبحاث واالستشارات القانونية والحماية للمرأة /فلسطين -89



    

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 مركز االعالميات العربيات/ األردن -90
 مركز البيت العربي للبحوث والدراسات/ مصر -91
 دام/ مصر -مركز التنمية والدعم واإلعالم -92
 مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/ لبنان -93
 سات النسوية/ فلسطينمركز الدرا -94
 مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"/ فلسطين -95
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