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ألمين العام املساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية احملتلة يف تصريح صحايف ل
حول االستعدادات التي تقوم بها األمانة العامة  جامعة الدول العربية، سعيد أبو علي،

، جلامعة الدول العربية إلحياء "اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"
على التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه املشروعة غير القابلة للتصرّف  للتأكيدو

 قدمتها حقه يف تقرير املصير،لقرارات واملواثيق الدولية ويف مالتي أقرّتها ا

 وإنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
26/11/2020 

 
 

 ن معيوافق يوم األحد القادم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر "اليوم العاملي للتضام
ب( لسنة  40/32لذي أقرّته اجلمعية العامة لألمم املُتحدة يف قرارها رقم )ا الشعب الفلسطيني"

ليكون يوماً دولياً للتأكيد على التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه املشروعة غير القابلة  1977
تقرير املصير، وإنهاء للتصرّف التي أقرّتها القرارات واملواثيق الدولية ويف مُقدمتها حقه يف 

االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية املُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية 
، وحق الفلسطينيين يف العودة إىل ديارهم 1967على خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 

همّة إلعادة التأكيد على عدالة وممتلكاتهم التي أُبعدوا عنها، كما يُعدّ إحياء هذا اليوم مُناسبة مُ
القضية الفلسطينية وضرورة حتقيق احلل العادل والدائم لها وفقاً ملُقررات الشرعية الدولية ذات 

 .الصلة، ووضع حد ملُعاناة الشعب الفلسطيني والظُلم الواقع عليه جراء استمرار االحتالل

امة فعالية مركزية يف مقرّها وقد اعتادت األمانة العامة جلامعة الدول العربية على إق
الدائم سنوياً بهذه املُناسبة تأكيداً على مركزية القضية الفلسطينية وعلى الدعم الكامل حلقوق 
الشعب الفلسطيني ووقوفاً إىل جانبه يف نضاله املشروع، ونظراً للظروف االستثنائية التي يمرّ بها 

إحياء هذه املُناسبة وتأكيد تضامنها مع الشعب  العامل جراء جائحة كورونا ستواصل األمانة العامة
الفلسطيني بما يتفق مع التدابير االحترازية املعمول بها، حيث سيوّجه معايل األمين العام جلامعة 
الدول العربية السيد/ أحمد أبو الغيط رسالة إىل العامل بهذه املُناسبة دعماً وتضامناً مع الشعب 

ى مندوبيات الدول األعضاء ومكاتب وبعثات اجلامعة باخلارج التي الفلسطيني، وسيتم تعميمها عل
تُشارك يف مُختلف الفعاليات التضامنية التي تنظمها الدول املُستضيفة للبعثات، وعلى ُمختلف 

 .وسائل اإلعالم
كما ستقوم األمانة العامة )قطاع فلسطين واألراضي العربية املُحتلة( بإصدار عدد خاص 

رية "فلسطين يف شهر" يتناول مُختلف جوانب القضية الفلسطينية العادلة واملواقف من جملتها الشه

                                                            

 :جامعة الدول العربية املصدر 
http://www.lasportal.org/ar/sectors/sectorhome/Pages/SectorActivitiesDetails.aspx?RID=1731
&SID=11 
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، والتي ركّزت على الرفض الدويل ملُخططات 2020الدولية املُتضامنة مع الشعب الفلسطيني لعام 
الضم اإلسرائيلية، بمُشاركة مُختلف دول العامل بإستثناء الواليات املُتحدة األمريكية، وذلك عبر 

كيدها على رفض الضم وإدانته والتصدي له، فكانت هذه املواقف الدولية املُشرّفة من أبرز أشكال تأ
والتي أفشلت كافة هذه املُخططات كما أفشلتها نضاالت  2020التضامن مع الشعب الفلسطيني عام 

كة رالشعب الفلسطيني وموقف القيادة الفلسطينية، وستشمل اجمللة أيضاً تقريراً شامالً عن ح
املُقاطعة الدولية وما حققته من إجنازات هذا العام وذلك يف سياق التضامن مع الشعب الفلسطيني، 
بحيث سيتم تعميم هذا العدد اخلاص من اجمللة على مندوبيات الدول األعضاء وبعثات اجلامعة 

 .باخلارج ووسائل االعالم كافة



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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