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هجرة  الحتاد البرملانات األفريقية بخصوص 13القرار الصادر عن املؤتمر العام الـ 
  اليهود السوفيات واستيطانهم يف األراضي العربية احملتلة

  
      15/3/1990 ،القاهرة

  
  

  48/13/90قرار رقم 
  بشأن

  هجرة اليهود السوفيت واستيطانهم
  يف األراضي العربية احملتلة

  

) جمهورية مصر العربية(ات اجملتمع يف مؤتمره العام الثالث عشر يف القاهرة إن احتاد البرملان
  .1990مارس  14و 13يومي 

بأن حق الفرد يف الهجرة من احلقوق املرعية بمقتضى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان  إذ يسلم
ون هذه شريطة أن تك) 1966(واالتفاقية الدولية يف شأن احلقوق املدنية والسياسية ) 1948(

  .الهجرة فردية طوعية وأال تتم على حساب اآلخرين

بأن عدم توفر أي من هذه الشروط يف الهجرة يخرجها من نطاق املشروعية ويجعلها  وإذ يسلم
تشكل اعتداءاً على حقوق الشعب املستهدف بالهجرة والتوطين على أرضه ويتعارض مع اتفاقية 

رافية حتالل بعدم تغيير الطبيعة الديموغام سلطات االالتي تقضي بالتز 1949جنيف الرابعة لعام 
منها التي حترم على دول  االحتالل نقل سكانها  49لألراضي احملتلة وبصفة خاصة املادة 

  .املدنيين إىل األراضي احملتلة

أن توطين املهاجرين يف األراضي العربية احملتلة، وبصفة خاصة الضفة الغربية بما  وإذ يرى
الشرقية وقطاع غزة، إنما هو تكريس لالستيطان االستعماري يف هذه املناطق فيها القدس 

وعدوان صارخ على حقوق اإلنسان الفلسطيني على أرضه وميراثه التاريخي واحلضاري 
واإلنساين حيث يأتي توطين املهاجرين السوفييت على حساب الفلسطينيين أصحاب وسكان هذه 

ي اجملاورة ويهدد السالم واألمن يف املنطقة ويمثل عبئاً ويعمل على ترحيلهم لألراض األراضي
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على مواردها خاصة املوارد املائية التي تعاين املنطقة من نقص فيها بسبب استنزاف إسرائيل 
  .لهذه املوارد

العواقب الوخيمة الناجمة عن تدفق املهاجرين اليهود وتوطينهم يف  وإذ يساوره بالغ القلق إزاء
احملتلة، وذلك بالنسبة للجهود املبذولة من أجل حتقيق السالم الشامل والدائم  األراضي العربية

  .والعادل يف املنطقة

أن مماطلة إسرائيل يف عقد املؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط قد ساعدها على  وإذ يدرك
على تنفيذ خمططاتها بشأن العمل من أجل توطين املهاجرين اليهود يف األراضي احملتلة و

  .استمرار ممارساتها القمعية وأساليب البطش واإلرهاب ضد الشعب الفلسطيني يف هذه األراضي

جمدداً اقتناعه بضرورة اإلسراع يف عقد مؤتمر دويل للسالم يف الشرق األوسط حتت  وإذ يؤكد
ية وأولها منظمة التحرير الفلسطينية والدول إشراف األمم املتحدة وبمشاركة  جميع األطراف املعن

اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن باعتبار أن ذلك هو األسلوب األمثل لتسوية النزاع يف 
  .الشرق األوسط وحتقيق سالم دائم وعادل يف املنطقة

ة ال يتحقق بانتهاك حق شعب آخر، وأنه لذلك يرفض ويدين هجر أن احترام حق الفرديؤكد  -1
  .وتوطين اليهود يف األراضي العربية احملتلة، بما يف ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة

، )1979( 446بالتنفيذ الفوري لقرارات األمم املتحدة وخاصة قراري جملس األمن  يطالب -2
اللذين يدينان املمارسات االستيطانية اإلسرائيلية غير القانونية ويطالبان إسرائيل ) 1980( 465
لة املستوطنات القائمة ووقف إنشاء مستوطنات جديدة ويدعوان إىل إنشاء جلنة تابعة بإزا

  .للمجلس لدراسة مراقبة وضع االستيطان يف األراضي احملتلة

اجملتمع الدويل وكل القوى احملبة للسالم بأن تتحمل مسؤوليتها اإلنسانية إزاء قضية  يطالب -3
ن أجل وقف تهجير وتوطين اليهود يف األراضي الشعب الفلسطيني والضغط على إسرائيل م

الفلسطينية العربية احملتلة ملا يمثله ذلك من انتهاك للقانون الدويل وحلقوق اإلنسان واعتداء على 
احلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتهديد ألمن املنطقة الذي يرتبط أوثق االرتباط بأمن القارة 

للتوصل لتسوية سلمية ودائمة وعادلة ملشكلة الشرق األوسط األفريقية وإفشال للمساعي املبذولة 
  .والقضية الفلسطينية

اعتزازه بالنضال البطويل الذي يخوضه الشعب الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي  عنيعرب  -4
والذي جتسده االنتفاضة، وصمود الشعب الفلسطيني الباسل يف مواجهة البطش والقمع واإلرهاب 

يؤكد وقوفه إىل جانب الشعب العربي الفلسطيني يف نضاله من أجل استعادة حقوقه اإلسرائيلي، و



3 
 

املشروعة وإقامة دولته الفلسطينية على أرضه بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية ممثله الشرعي 
  .والوحيد

يطالب األمم املتحدة والدول دائمة العضوية يف جملس األمن حث إسرائيل على التعجيل بعقد  -5
ملؤتمر الدويل للسالم يف الشرق األوسط وفقاً للقرارات التي أصدرتها األمم املتحدة يف شأن ا

 .القضية الفلسطينية
  



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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