
                                               

 

 دعم الشعب الفلسطيني والتضامن معه
 

ة عن االتحاد الدولي  ا الن م  ات أتحدث إل للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التابع  UISللنقا

شير حFSMلل ةمنظمة ا OSRAم مؤسس ا . انا  سق  نقا ين وم   UISالمتقاعدين الجزائ

ة .للدول الع  

بناًء على  1978نوفمبر اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني منذ عام  29صادف 

ة العامة لألمم المتحدة. من   2021نوفمبر  29إلى  1978نوفمبر  29النداء الذي وجهته الجمع

ن ا اء ذكرى يوم الدعم مع الشعب الفلسطيني ، ل جة ال ، هو اليوم الثالث واألرعون إلح لن

ما هي على الرغم من القرارات على مستوى األمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني  تزال 

انات الدعم .و  

للجوء إلى السالم النهائي في المنطقة ، ينضم اتحاد المتقاعدين والمتقاعدين إلى االتحاد في 

ة :مطال  

ة على حدود عام ) 1 الدولة الفلسطي ةوعاصمته 1967االعتراف  )ا القدس (القدس الشرق  

سحاب جميع المستوطنين الذين استقروا على حدود عام ) 2 طان وا 1967إنهاء االس  

هدم الجدار العازل في القدس) 3  

ارهم بناء على قرارات األمم المتحدة) 4 يين إلى د افة الالجئين الفلسطي حق العودة ل  

يين في ) 5 ال اإلقصاء ضد الفلسطي ة وقطاع غزةإلغاء جميع أش الضفة الغ  

اسيين في السجون ) 6 يين وغيرهم من المعتقلين الس اإلفراج الفوري عن المعتقلين الفلسطي

ة ل .اإلسرائ  

افة األراضي المحتلة عام ) 7 لي من  ش اإلسرائ سحاب الج ة  1967ا ما في ذلك هض  ،

عا في جنوب لبنان .الجوالن ومزارع ش  

ة ) 8 لعالج المصابين والتعامل مع الجائحةالمساعدة الطب  

ادة وعضو  ستحقها كعضو ذي س انة التي  من الحقوق المشروعة لفلسطين أن تحصل على الم

.على قدم المساواة في المجتمع الدولي  



دعو  اق ،  ات االتحاد الدولي وفي هذا الس لدينا إلى للمتقاعدين وأصحاب المعاشات  UISللنقا

ل ا إلى جنب ، حل النزاع اإلسرائ ة السالم واألمن بين دولتين قائمتين جن ي الفلسطيني وفق رؤ

ق  حدود آمنة ومعترف بها ، على أساس القرارات ذات الصلة. مجلس األمن وخارطة الط

ة ادرة السالم الع .وم  

أصوات  2012نوفمبر  29في  ة العامة لألمم المتحدة ، ُمنحت فلسطين هذا الوضع  في الجمع

ة العامة لألمم المتحدة ، والتي تمثل الضمير الجماعي لشعوب  813 دولة عضو في الجمع

.العالم  

جب أن نتخذ إجراءات  ة اليوم ،  اف ة  انات الرسم لمات وقرارات األمم المتحدة والب لم تعد ال

ل والشرات متعددة  ة من خالل حصار اقتصادي لجميع المنتجات المصنوعة في إسرائ سلم

لالج ة في إسرائ ة اإلجرام ات التي تدعم الحكومة اإلمبرال .س  

ة  ة اإلجرام د اليوم للوقوف في وجه هذە الحكومة اإلمبرال ث الوح السالح السلمي الحد

دة  ات الم س ل هو حرمانها من جميع الموارد التي تتلقاها من الشرات متعددة الج إلسرائ

ة الصراع والضغط على جميع حكو  ة أو ألهم ل المنتجات اإلسرائ لدان التي تهتم  مات ال

ة ساعد الدولة الصهيون ات التي  س    الشرات متعددة الج

ت والدائم مع شعب فلسطين ونضاله من أجل وطن  قي التام والثا نعبر عن تضامننا الط

يين التي ار  ة ضد إخواننا وأخواتنا الفلسطي ادة الجماع شدة اإل تكبتها مستقل. إننا ندين 

ة ة اإلجرام ل اإلمبرال .حكومة إسرائ  

ات االتحاد الدولي  ة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات  UISللنقا عازم على مواصلة دعم القض

ة والتضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق .الفلسطي  

 

ة سق الدول الع  م

ما شير ح  

 

 


