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  ا'مانة العامة )0233(ق -03)/17/05/س(01-01ج
أمانة شؤون مجلس 

  الجامعة



  دعم نضال األسرى الفلسطينيين والعرب
  في سجون االحتالل اإلسرائيلي

  

  

إن مجلــــس جامعــــة الــــدول العربيــــة علــــى مســــتوى المنــــدوبين الــــدائمين المنعقــــد فــــي دورة 

بمقــــر األمانــــة العامــــة بالقــــاهرة، برئاســــة الســــفير نــــذير العربــــاوي  4/5/2017غيــــر عاديــــة يــــوم 

هوريـــــــة الجزائريـــــــة الديمقراطيـــــــة الشـــــــعبية، رئاســـــــة المجلـــــــس الـــــــوزاري، المنـــــــدوب الـــــــدائم للجم

ــــدوبين  ــــة، والســــادة المن ــــدول العربي ــــو الغــــيط، األمــــين العــــام لجامعــــة ال وبمشــــاركة الســــيد أحمــــد أب

ــــي ســــجون االحــــتالل  ــــرب ف ــــدول األعضــــاء، لبحــــث قضــــية األســــرى الفلســــطينيين والع ــــدائمين لل ال

ــــل/ نيســــان  17الطعــــام منــــذ اإلســــرائيلي والــــذين يخوضــــون إضــــرابًا عــــن  ، بنــــاًء علــــى 2017ابري

  طلب دولة فلسطين والذي أيده كافة الدول العربية،

 الفلســــطينيين األســــرى قضــــية بشــــأن الســــابقة الجامعــــة مجلــــس قــــرارات جميــــع علــــى يؤكــــد وٕاذ -

 عـــن الصـــادر) 28( ع.د 676 رقـــم القـــرار وآخرهـــا اإلســـرائيلي، االحـــتالل ســـجون فـــي والعـــرب

  ،29/3/2017 خبتاري عمان قمة

 العامة، األمانة مذكرة على اطالعه وبعد -

ــــى اســــتماعه وبعــــد - ــــس، رئاســــة كلمــــة إل ــــام، األمــــين ومعــــالي المجل ــــذي والعــــرض الع  قدمــــه ال

 فلسطين، لدولة الدائم المندوب

  
  ُيقــــر ر

ـــــــــدعم -1 ـــــــــي والعـــــــــرب الفلســـــــــطينيين األســـــــــرى مـــــــــع الكامـــــــــل والتضـــــــــامن ال  االحـــــــــتالل ســـــــــجون ف
/ أبريـــــــل 17 يـــــــوم مـــــــن ابتـــــــداءً  الطعـــــــام، عـــــــن مفتوحـــــــاً  إضـــــــراباً  ونيخوضـــــــ الـــــــذين اإلســـــــرائيلي،

ـــــــذي ،2017 نيســـــــان ـــــــوم يصـــــــادف ال ـــــــك عـــــــام، كـــــــل مـــــــن الفلســـــــطيني األســـــــير ي  كوســـــــيلة وذل
 حقهـــــــم رأســـــــها وعلـــــــى العادلـــــــة، والسياســـــــية اإلنســـــــانية مطـــــــالبهم تحقيـــــــق أجـــــــل مـــــــن نضـــــــالية

ــــــــة ــــــــاً  حــــــــرب كأســــــــرى بالمعامل ــــــــوانين وفق ــــــــة، للق ــــــــا ظــــــــروف وٕانهــــــــاء الدولي  وأوضــــــــاعهم لهماعتق
 حقهـــــم مـــــن حرمـــــانهم فيهـــــا بمـــــا اإلســـــرائيلي، االحـــــتالل ســـــجون فـــــي اإلنســـــانية وغيـــــر المأســـــاوية

 الممـــــــنهج العنصــــــري التمييــــــز ووقــــــف أســــــرهم، إلــــــى واإلســــــاءة ذويهــــــم مــــــع والتواصــــــل بالزيــــــارة
 .ضدهم

 والعـــــــرب الفلســـــــطينيين األســـــــرى آالف اعتقـــــــال اإلســـــــرائيلي االحـــــــتالل ســـــــلطات مواصـــــــلة إدانـــــــة -2
 بــــــإطالق والمطالبــــــة المنتخبــــــين، والنــــــواب السياســــــيين والقــــــادة والنســــــاء األطفــــــال ذلــــــك يفــــــ بمــــــا

 .فوري نحو على سراحهم
 والعــــــــرب، الفلســــــــطينيين األســــــــرى بحــــــــق الجســــــــيمة واالنتهاكــــــــات التعســــــــفية الممارســــــــات إدانــــــــة -3

 ضـــــد واســـــع نحـــــو علـــــى اإلســـــرائيلي االحــــتالل ســـــلطات تنفـــــذها التـــــي اإلداري االعتقـــــال وسياســــة



 القـــــــانون لمبـــــــادئ صـــــــارخة انتهاكـــــــات يشـــــــكل ذلـــــــك كـــــــل باعتبـــــــار الفلســـــــطيني، الشـــــــعب أبنـــــــاء
 .الدولي

ـــــة -4  الدوليـــــة والهيئـــــات المؤسســـــات وكافـــــة الـــــدول، وبرلمانـــــات وحكومـــــات الـــــدولي المجتمـــــع مطالب
ـــــة، ـــــة مســـــؤولياتها بتحمـــــل المعني ـــــدخلها والسياســـــية، األخالقي ـــــوري وت ـــــزام والعاجـــــل الف  حكومـــــة إلل
 فــــــي والمعتقلـــــين األســــــرى ومعاملـــــة اإلنســـــاني، الــــــدولي القـــــانون بتطبيــــــق ي،اإلســـــرائيل االحـــــتالل
ــــــق ســــــجونها ــــــنص مــــــا وف ــــــه ت ــــــة علي ــــــف اتفاقي ــــــة بشــــــأن 1949 لعــــــام الرابعــــــة جني  أســــــرى معامل

 .الحرب
 االحــــــتالل ســــــلطات تمارســــــها التــــــي والفرديــــــة الجماعيـــــة العقوبــــــات سياســــــة مغبــــــة مــــــن التحـــــذير -5

 المســـــــؤولية اإلســـــــرائيلي، االحـــــــتالل حكومـــــــة وتحميـــــــل الفلســـــــطيني، الشـــــــعب ضـــــــد اإلســـــــرائيلي
 .الطعام عن إضراباً  يخوضون الذين أولئك وخاصة األسرى كافة حياة عن الكاملة

ــــى المعنيــــة، المتخصصــــة ومؤسســــاتها المتحــــدة، األمــــم دعــــوة -6 ــــى دوليــــة تحقيــــق لجنــــة إرســــال إل  إل
 رى،األســــــــ بحــــــــق ترتكــــــــب التــــــــي االنتهاكــــــــات علــــــــى لالطــــــــالع اإلســــــــرائيلي االحــــــــتالل ســــــــجون
ــــــد  الرابعــــــة جنيــــــف اتفاقيــــــة فــــــي المتعاقــــــدة الســــــامية األطــــــراف اضــــــطالع ضــــــرورة علــــــى والتأكي

ــــإلزام ــــوة( إســــرائيل ب ــــاالحتالل القائمــــة الق ــــق فــــي بمســــؤوليتها) ب ــــة تطبي ــــي بمــــا ،االتفاقي ــــك ف  مــــا ذل
 .اإلسرائيلية السجون في والمعتقلين األسرى يخص

 األســـــرى ضـــــد اإلســـــرائيلي االحـــــتالل حكومـــــة تقودهـــــا التـــــي العنصـــــري التحـــــريض سياســـــة إدانـــــة -7
 التــــــــي اإلســــــــرائيلية العقابيــــــــة والسياســــــــات واإلجــــــــراءات الفلســــــــطينيين، الشــــــــهداء وأســــــــر وذويهــــــــم

 وأســـــــر األســـــــرى مســـــــتحقات صــــــرف عـــــــن المســـــــؤول الفلســــــطيني القـــــــومي الصـــــــندوق تســــــتهدف
  .الفلسطينيين الشهداء

ــــــدول دعــــــوة -8 ــــــة ال ــــــى واألفــــــراد والمؤسســــــات واإلســــــالمية العربي ــــــي الصــــــندوق دعــــــم إل ــــــدعم العرب  ل
ـــــذي العربيـــــة، الـــــدول جامعـــــة عليـــــه تشـــــرف الـــــذي األســـــرى ـــــدورة الدوحـــــة قمـــــة أقرتـــــه وال ) 24( ال

 .26/3/2013 بتاريخ) 19( فقرة 574 رقم بالقرار
ـــــة المجموعـــــات دعـــــوة -9 ـــــي العربي ـــــة، المنظمـــــات ف ـــــذ متابعـــــةل العـــــرب الســـــفراء ومجـــــالس الدولي  تنفي

 .القرار هذا
 فـــــي والدوليـــــة اإلقليميـــــة جهـــــوده ومواصـــــلة ،القـــــرار هـــــذا تنفيـــــذ تابعـــــةم إلـــــى العـــــام األمـــــين دعـــــوة -10

ــــر ورفــــع ،الشــــأن هــــذا ــــدورة إلــــى بشــــأنه تقري  المســــتوى علــــى الجامعــــة لمجلــــس) 148( العاديــــة ال
 .الوزاري

 الفلســـــطينيين األســـــرى وحقـــــوق قضـــــية تطـــــورات لمتابعـــــة دائـــــم انعقـــــاد حالـــــة فـــــي المجلـــــس إبقـــــاء -11
  .ائيلياإلسر  االحتالل سجون في والعرب،

  

  )4/5/2017 –2ج –د.غ.ع  – 8158(ق: رقم 
 


