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حتــى تنصــاع للقانــون الدولــي الستثمــارات منــها وفــرض العقوبــات عليــها
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ـة، والذي اعتـبر أن قيام اسـرائيل ببناء الجدار على لقـد ـمر عام على صـدور القرار التاريخـي لمحكمـة العدل الدولي
ومــع هذا، فإن إســرائيل مســتمرة فــي بناء جدارهــا الكولونيالي. األرض الفلســطينية المحتلة عمــل غيــر قانونــي

ومـن ضمنهـا)ثمانيـة وثلثون عامًا مـن الحتلل اإلسـرائيلي للضفـة الغربيـة . متجاهلة قرار المحكمـة المذكور
ة ي توسـيع مسـتعمراتها(القدس الشرقـي ة الجولن، وإسـرائيل مسـتمرة ـف ـا قامـت بضـم. ، قطاع غزة وهضـب ـا أنه كم

القدس الشرقيـة ومرتفعات الجولن السـورية مـن طرف واحـد، وضمـت عمليًا – بسـياسة األمـر الواقـع – أجزاء
ة بواسـطة الجدار ة الغربـي ـا تخطـط إسـرائيل، تحـت غطاء خطـة إعادة النتشار مـن. واسـعة مـن أراضـي الضـف كم
ة ة الغربـي ي الضـف ـيع مسـتعمراتها ـف ـين عامًا على إنشاء دولة إسـرائيل،. غزة، لبناء وتوس ـبعة وخمس بعـد مرور س
عرقيًا مــن أصــحابها الفلســطينيين، فإن غالبيــة" تطهيرهــا"والتــي اقيمــت بمعظمهــا على أراضــٍ فلســطينية تــم 

ز العنصري اإلسرائيلي ضد. بدون جنسية”"الفلسـطينيين هم لجئون، وأغلبهـم  إضافة إلى ذلك، فإن نظام التميـي
.المواطنين العرب الفلسطينيين حاملي الجنسية اإلسرائيلية ل يزال مستشريًا

انطلقًا من انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي،

لمئات من قرارات األمم المتحدة التي أدانت سياساتها الستعمارية 1948وعلى ضوء تجاهل إسرائيل منذ عام  
والعنصرية، واعتبرتها غير قانونية، ونادت بحلول فعالة ومناسبة،

وبما أن كل أشكال الوساطة الدولية وصنع السلم لم تتمكن لغاية الن من إقناع أو إجبار إسرائيل على اإلذعان 
للقانون اإلنساني واحترام الحقوق األساسية للنسان وإنهاء احتللها واضطهادها للشعب الفلسطيني،

وعلى ضوء حقيقة أن أصحاب الضمير في المجتمع الدولي قد تحملوا تاريخيًا المسؤولية األخلقية في مناهضة
ــا، بأشكال متعددة مــن ــي جنوب أفريقي ــي النضال مــن أجــل إلغاء نظام الفصــل العنصــري ف ــا حدث ف الظلم، كم

المقاطعة وسحب الستثمارات وفرض العقوبات،

ي ـد، وبروح التضامـن العالمـي والنسـجام األخلـق ـا ضـد نظام األبارثهاي واسـتلهامًا مـن نضال شعـب جنوب أفريقي
والتزامًا بمحاربة الظلم والضطهاد،

نناشـد، نحـن ممثلو المجتمـع المدنـي الفلسـطيني، منظمات المجتمـع المدنـي فـي العالم وكـل أصـحاب الضمائر
ة ي خطوات مشابهـة لتلك المطبـق ة واسـعة لسـرائيل، وتطـبيق سـحب السـتثمارات منهـا، ـف ة بفرض مقاطـع الحـي

كمــا ندعوكــم لممارســة الضغوط على حكوماتكــم مــن أجــل فرض. ضــد جنوب أفريقيــا خلل حقبــة البارثهايــد
ونتوجـه إلى أصحاب الضمائر في المجتمع السرائيلي لدعم هذا النداء من. المقاطعة والعقوبات على إسرائيل

.أجل تحقيق العدالة والسلم الحقيقي

يجــب أن تســتمر هذه اإلجراءات العقابيــة الســلمية حتــى تفــي إســرائيل بالتزاماتهــا فــي العتراف بحــق الشعــب
:في تقرير المصير، وحتى تنصاع بالكامل للقانون الدولي عن طريق- غير القابل للتصرف - الفلسطيني 

إنهاء احتللها واستعمارها لكل األراضي العربية وتفكيك الجدار1.

اإلعتراف بالحق األساسي بالمساواة الكاملة لمواطنيها العرب الفلسطينيين2.
ي العودة إلى ديارهـم واسـتعادة ممتلكاتهـم كمـا هـو منصـوص3. ن الفلسـطينيين ـف ة ودعـم حقوق اللجئـي إحترام وحماـي



.194عليه في قرار األمم المتحدة رقم 

  :  وقــــع عليــــه

إتحــادات وشبكـــات 

القوى الوطنية والسلمية 1.

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن 2.

اتحاد جمعيات عربية، حيفا -اتجاه3.

لبنان - هيئة تنسيق الجمعيات األهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية4.
التحاد العام لنقابات عمال فلسطين 5.
التحاد العام للمرأة الفلسطينية 6.
التحاد العام للمعلمين الفلسطينيين 7.
اتحادات نقابات إساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية 8.
مجمع النقابات المهنية 9.

اتحاد لجان الغاثة الطبية الفلسطينية10.

لجان العمل الصحي،  الضفة الغربية11.

اتحاد لجان العمل الزراعي 12.

اتحاد لجان الغاثة الزراعية الفلسطينية13.

اتحاد لجان العمل الصحي، قطاع غزة 14.

إتحاد المزارعين الفلسطينيين 15.

مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولن السورية المحتلتين 16.

التحاد العام للمعاقين الفلسطينيين17.

اتحاد لجان العمل النسائي في الضفة الغربية18.

الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية لسرائيل 19.

الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري 20.

نقابة المعلمين في المدارس الخاصة 21.
طولكرم -اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني22.
مركز القدس-نقابة اطباء السنان23.
مركز القدس-نقابة المهندسين الفلسطينيين24.
نقابة المحامين الفلسطينيين النظاميين 25.
شبكة محو المية وتعليم الكبار 26.
مخيمات الضفة الغربية -لجنة تنسيق اللجان المحلية للتأهيل27.
( من مؤسسات المجتمع المدني 150)تكتل المنظمات األهلية اللبنانية 28.
(شبكة لطلبة من الجامعات الكندية)هيئة التضامن مع حقوق النسان الفلسطيني 29.

مؤسسات ومنظمات تعنى بحقوق اللجئين

اتحاد مراكز الشباب الجتماعي، مخيمات فلسطين 1.
اتحاد مراكز النشاط النسوي، مخيمات الضفة الغربية 2.
( فلسطين، الدول العربية المضيفة، اوروبا، أمريكا الشمالية)الئتلف الفلسطيني لحق العودة 3.
تورنتو، كندا-  تحالف حق العودة الى فلسطين -العودة4.
تحالف حق العودة الى فلسطين، الوليات المتحدة األمريكية -العودة5.
النمسا، الدانمارك، فرنسا، المانيا، ايطاليا، هولندا، النرويج، بولندا)الكونفدرالية األوروبية للدفاع عن حق العودة 6.

(والسويد                     



اللجان الشعبية للخدمات، الضفة الغربية 7.

اللجان الشعبية للخدمات، مخيمات قطاع غزة 8.

اللجنة الشعبية، مخيم الدهيشة، بيت لحم 9.
بيت لحم ( بيت جبرين)اللجنة الشعبية، مخيم العزة 10.
األردن - اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة 11.
بيت لحم -اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين، مخيم الدهيشة12.
اللجنة المحلية للتأهيل، مخيم قلنديا 13.
رام ال  -اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة14.
اللجنة الوطنية الفلسطينية للدفاع عن حق العودة، سوريا 15.
المؤتمر العالمي لحق العودة 16.
مخيم الدهيشة -المركز النسوي17.
المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللجئين / بديل18.
رام ال - تجمع اهالي القرى والمدن االفلسطينيين المدمرة والمهجرة19.
جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين الفلسطينيين في إسرائيل 20.
جمعية العودة الخيرية، بيت جال21.
رابطة العودة الفلسطينية، سوريا 22.
شمل، مركز اللجئين والشتات الفلسطيني، رام ال 23.
لجان األرض للدفاع عن حق العودة، سوريا 24.
لجنة الدفاع عن حقوق اللجئين الفلسطينيين، مخيم بلطة، نابلس 25.
لجنة حتمية العودة، سوريا 26.
مجموعة عائدون، سوريا، 27.
مجموعة عائدون، لبنان 28.
مركز الرواد الثقافي، مخيم عايدة، بيت لحم 29.
، بيت لحم (بيت جبرين)مركز حنظلة، مخيم العزة 30.
مركز لجئ، مخيم عايدة، بيت لحم، 31.
مركز يافا الثقافي، مخيم بلطة، نابلس 32.
ملتقى الشباب الفلسطيني لحق العودة، سوريا 33.
ملتقى العودة الفلسطيني، سوريا 34.
ملتقى شباب جرمانا للدفاع عن حق العودة، سوريا 35.
هيئة فلسطيننا للدفاع عن حق العودة في سوريا 36.

منظمات

.أريج، معهد األبحاث التطبيقية، القدس1.

، لبنان (أشد)اتحاد الشباب الديمقراطي 2.
الغاثة الطبية لفلسطين، كندا 3.
التجمع الوطني لسر الشهداء 4.
الجمعية العربية األورثودكسية الخيرية، بيت ساحور، 5.
الجمعية العربية األورثودوكسية الخيرية، بيت جال، 6.
الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك، غزة7.
( الجولن السوري المحتل)الجولن للتنمية 8.
الحركة العالمية للدفاع عن الطفال، فرع فلسطين، رام ال 9.

السياحة البديلة، بيت ساحور 10.

اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين، نابلس، 11.
. اللجنة المحلية للتنمية والتطوير المجتمعي، نابلس12.
المؤسسة التعليمية العربية، بيت لحم 13.



المؤسسة العربية لحقوق النسان، الناصرة 14.

المرصد العربي في الجولن السوري المحتل 15.

المركز الحمائي لحقوق النسان، لبنان 16.

المركز العربي للتنمية الزراعية 17.

المركز الفلسطيني للرشاد، القدس 18.

الملتقى الفكري العربي، القدس 19.

النادي  األورثودكسي العربي، بيت ساحور 20.

النادي األورثودوكسي العربي، بيت جال، 21.

برنامج غزة للصحة النفسية 22.

تجمع الطلب العرب، جامعة تورونتو 23.

جمعية أبناء البلد، نابلس 24.

جمعية أنصار السجين، مجد الكروم 25.

جمعية اصدقاء السرى والمعتقلين، ام الفحم 26.

جمعية السرى المحررين 27.

جمعية الصلح الخيرية، بيت لحم 28.
فرنسا -جمعية التبادل الثقافي الخليل29.
جمعية التغريد للثقافة والفنون، قطاع غزة 30.
جمعية التنمية الذاتية، الخليل 31.
غزة -جمعية التنمية الزراعية32.
حيفا -جمعية الجيل الجديد33.
جمعية الخدمة الجتماعية 34.
. جمعية الشابات المسيحية فلسطين35.
جمعية الشبان المسيحية، القدس الشرقية، 36.
جمعية الشبان المسيحية، فلسطين37.
جمعية العمل التطوعي والثقافي، أم الفحم 38.
جمعية العنقاء الثقافية، الخليل 39.
جمعية العودة للفولكلور الفلسطيني، الخليل40.
جمعية الكرامة الثقافية، أم الفحم 41.
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية42.
جمعية المرأة العاملة الفلسطينية من أجل التنمية 43.
جمعية المزارعين الفلسطينيين، غزة 44.
جمعية المساعدات الشعبية، غزة 45.
جمعية الوفاء الخيرية 46.
جمعية إنعاش السرة47.
جمعية بادر للتنمية والعمار، غزة48.
جمعية تنمية وترفيه الطفل الفلسطيني، طولكرم49.
أم الفحم -جمعية حماية لحقوق النسان، وحقوق المعتقلين والسجناء، الناصرة50.
جمعية سانت ابرهام، بيت لحم 51.
جمعية سانت فنسنت دو باول، بيت جال 52.
جمعية غسان كنفاني التنموية، غزة 53.
جمعية لجان العمل الجتماعي، طولكرم 54.
جمعية نادي األسير الفلسطيني، الضفة الغربية 55.
جمعية يازور الخيرية، نابلس 56.
دار المسنين البيتجالية، بيت جال 57.
دار الندوة الدولية، بيت لحم 58.
سلطة جودة البيئة، جنين59.



للتلفزة المحلية، بيت لحم " معا"شبكة 60.
شبكة المنظمات المسيحية في بيت لحم 61.
طاقم شؤون المراة، رام ال وغزة 62.
غرفة تجارة وصناعة رام ال والبيرة واللواء 63.
فرقة الفنون الشعبية، رام ال 64.
لجان المشاركة الشعبية، طولكرم 65.
لجان كفاح المرأة الفلسطينية 66.
لجنة زكاة قرية الخضر، بيت لحم 67.
لجنة زكاة مخيم الدهيشة، بيت لحم 68.
مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق النسان، رام ال 69.
مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين وحقوق النسان، غزة 70.
مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي، رام ال 71.
مؤسسة فرح الفلسطينية للطفال، سوريا 72.
كندا -مؤسسة فلسطين الكندية في كوبيك73.
لبنان -مؤسسة نجدة74.
مجلس كنائس الشرق األدنى، برنامج اللجئين، قطاع غزة 75.
غزة -مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين76.
مجموعة صمود للتضامن مع السرى السياسيين، تورنتو 77.
مركز أبحاث الراضي، القدس 78.
مركز ابداع المعلم، رام ال 79.
مركز التطوير المجتمعي، نابلس 80.
مركز التعليم البيئي، بيت لحم 81.
مركز الدراسات النسوية، القدس 82.
مركز الدفاع عن الحريات 83.
مركز الدوحة الثقافي للطفال، بيت لحم 84.
مركز العلم والثقافة 85.
مركز الفنون الشعبية، البيرة 86.
مركز القدس لحقوق النسان والمساعدة القانونية 87.
. مركز القدس للنساء، القدس88.
مركز المرأة للرشاد القانوني والجتماعي، القدس 89.
مركز المغازي الثقافي، غزة 90.
مركز الميزان لحقوق النسان، قطاع غزة 91.
مركز الهدى السلمي، بيت لحم 92.
مركز انسان للديمقراطية وحقوق النسان، بيت لحم 93.
مركز جفرا الشبابي، سوريا 94.
بيت لحم ( بيت جبرين)مركز جندر، مخيم العزة 95.
مركز خليل السكاكيني الثقافي، رام ال 96.
مركز رام ال لدراسات حقوق النسان 97.
مركز وئام، بيت لحم 98.
مفتاح، المبادرة الفلسطينية لتدعيم الحوار العالمي والديمقراطية، رام ال 99.

ملتقى الطبلة الجامعيين العرب للسلم والديمقراطية، الخليل 100.

ملتقى تعاون الشبابي، الخليل 101.

ملتقى حلحول الثقافي، الخليل، 102.

منتدى غسان كنفاني، سوريا 103.

مواطن، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية 104.

نادي يافا للتربية والثقافة والعلوم، الضفة الغربية 105.



هولي لند تراست، بيت لحم 106.

____________________________________________________________________

: للتوقيــع علـــى هــذا النـــداء، ُيـــرجى التصـــال علـــى العنــاويـــن التــاليــــة
 info@badil.org: مبادرة الدفاع عن فلسطين وهضبة الجولن السورية المحتلتين، عن طريق

 mobilize@stopthewall.org: الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري
 ittijah@ittijah.org: اتحاد جمعيات أهلية عربية-إتجاه

 info@boycottisrael.ps: الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية لسرائيل
 Hdekmak@hotmail.com: تكتل المنظمات األهلية اللبنانية


