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ية من االحتاد اليهود الهجرة صادر عن جملس جامعة الدول العربية حول قرار

     1السوفياتي إىل فلسطين واألراضي احملتلة
 

      13/3/1990 ،تونس
  

  :ونص القرار على اآلتي

  إن جملس اجلامعة،

  بعد اطالعه،

  على مذكرة األمانة العامة، -

  .وعلى التقرير املعروض عليه حول املوضوع -

  لى توصية اللجنة السياسية، وع -

وقد تدارس بروح املسؤولية القومية التاريخية تدفق املهاجرين اليهود من االحتاد السوفياتي  -
  .وأوروبا الشرقية إىل فلسطين واألراضي العربية احملتلة

وإذ يشدد جمدداً على اخملاطر اجلسيمة لهذه الهجرة على حق الشعب الفلسطيني يف أرضه،  -
  .السالم، واألمن القومي العربي ومساعي

وإذ يعرب عن احترامه التام ملبادىء حقوق اإلنسان على أساس أن حق أي إنسان يجب أن ال  -
آخر ويؤكد أن عملية التهجير اجلماعية ليهود االحتاد السوفياتي  نيمارس على حساب إنسا

اكاً لإلعالن العاملي حلقوق وأوروبا الشرقية إىل فلسطين واألراضي العربية احملتلة تشكل انته
التي تلزم السلطة احملتلة باالمتناع  1949اإلنسان ومواثيقه وكذلك التفاقية جنيف الرابعة لعام 

عن ترحيل السكان األصليين أو توطين السكان التابعين لسلطة االحتالل يف أراضي السكان 
  .األصليين
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  يقرر

العربي الفلسطيني يف أرضه ووطنه، اعتبار هذه الهجرة اعتداء على حقوق الشعب  -1
  .وتهديداً لألمن القومي العربي، وانتهاكاً حلقوق اإلنسان ومبادىء القانون الدويل

التحذير من األخطار اجلسيمة الناجتة عن هذه الهجرة وآثارها فيما يتعلق باحتماالت  -2
يزيد التوتر يف املنطقة التوصل إىل تسوية سلمية عادلة وشاملة للصراع العربي اإلسرائيلي مما 

  .ويشكل تهديداً لألمن والسلم الدوليين

التوصية بعقد مؤتمر قمة عربي يف أسرع وقت ممكن لوضع استراتيجية عربية جديدة  -3
  .يف ضوء التطورات والتحديات الراهنة وملواجهة خماطر هذه الهجرة

خذتها اللجنة الوزارية العربية اخلاصة بدعم االنتفاضة حول تبني القرارات التي ات -4
  .الهجرة اليهودية إىل فلسطين واألراضي العربية احملتلة والعمل على تنفيذها

مطالبة اجملتمع الدويل بالعمل على وضع حد لهجرة اليهود السوفيات إىل فلسطين  -أ -5
ية للشعب الفلسطيني بما يف ذلك حقه يف واألراضي العربية احملتلة، وضمان جميع احلقوق الوطن

، والتأكيد على عدم شرعية االستيطان 1948لعام  194العودة تنفيذاً لقرار اجلمعية العامة 
الصهيوين يف األراضي احملتلة، والعمل على وقفه فوراً، وإيجاد آلية دولية ملراقبة ومتابعة 

  .النشاطات اإلسرائيلية يف هذا اجملال

الفوري وعلى أعلى مستوى ممكن الستصدار قرار من جملس األمن يف  التحرك –ب  -5
  .هذا الشأن

الترحيب باملواقف اإليجابية التي اتخذتها دول منظمة املؤتمر اإلسالمي وحركة عدم  -6
االنحياز ومنظمة الوحدة األفريقية واجملموعة األوروبية وجمموعة دول شمايل أوروبا والدول 

  .موضوع هذه الهجرة، واحلقوق الوطنية الفلسطينية والعربية الثابتةالصديقة األخرى بشأن 

تكليف األمانة العامة بالتعاون مع دولة فلسطين والدول األعضاء ومراكز البحث  -7
العربية اخملتصة بمتابعة تطورات الهجرة اليهودية إىل فلسطين واألراضي العربية احملتلة وإعداد 

  .تقديم تقرير بذلكاقتراحات عملية ملواجهتها، و

 .تكليف األمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار -8

  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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