
 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

23.8.2022 

 

 ومدنية  منظمات حقوقيةشبكة و  333
 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية  7االحتالل والفصل العنصري لـ   سلطةتدين إغالق 

 وتهديد مدرائها 
 وتناشد أحرار العالم مؤازرة الشعب الفلسطيني في نضاله السترداد حقوقه

 

الشبكات والمنظمات الحقوقية   الوحشي  والمدنية  تعرب  إدانتها واستنكارها لالعتداء  أدناه عن    سلطة لالموقعة 
(  7االحتالل والفصل العنصري في فلسطين، التي قامت قواتها باقتحام وإغالق مقار بعد مصادرة محتويات )

منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية: الحق، بيسان، الضمير، العمل الزراعي، اتحاد لجان المرأة، العمل الصحي  
 . "ا كمؤسسات تدعم "اإلرهاب والفرع الفلسطيني للحركة العالمية للدفاع عن األطفال، عدا تصنيفه

جرى هذا االقتحام غير القانوني بعيد منتصف الليل، بغياب مسؤولي هذه المؤسسات، على طريقة عصابات  
الليل، وبعد أسبوع من اعالن االتحاد األوروبي استئناف دعم تلك المنظمات. هذا الدعم الذي تم تجميده في  

ل بيني غانتس تلك المنظمات إرهابية. وكان الناطقون بلسان  ، حينما أعتبر وزير حرب االحتال2021أكتوبر  
المدني    10 للمجتمع  دعمهم  عن  فيه  أعلنوا  بيانا  المنصرم،  تموز  في  أصدروا،  قد  أوروبية  خارجية  وزارات 

الفلسطيني، لعدم وجود أية معلومات ذات قيمة فيما قدمته إسرائيل يستدعي مراجعة عالقات تلك الدول مع 
فلسطينية بعد التصنيف اإلسرائيلي لها. جاء ذلك في بيان مشترك لوزارات خارجية كل من: بلجيكا،  المؤسسات ال

 .الدنمارك، فرنسا، المانيا، ايرلندا، إيطاليا، هولندا، النرويج، اسبانيا والسويد 

ي تمارسه  يعتبر اقتحام المؤسسات الفلسطينية هذه إحدى حلقات سلسلة اعمال العدوان المتواصل والممنهج الذ 
سلطات االحتالل بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية واألهلية التي تعمل وفقا للقانون الفلسطيني،  



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

ويعد   ودولية.  وطنية  ومكانة  احترام  على  من  هذا  وتحوز  جزءا  للرواية سياسة  العدوان  االحتالل  استهداف 
هلي الفلسطيني وفي فضح ومالحقة جرائم االحتالل  الفلسطينية، نظرا لدورها الهام في العمل المجتمعي واأل 

 .ومواجهة سياساته العنصرية واالقتالعية

كما يشكل االقتحام خرقا فاضحا لإلعالن العالمي لحماية المدافعين عن حقوق االنسان الصادر عن األمم  
عام   االحت1998المتحدة  لدولة  عظمى  دول  تمنحها  التي  الحصانة  لوال  ليتم  يكن  لم  وهو  وخاصة  .  الل، 

 .األميركية

القانون التي راح   دولة االحتالل مستمرة في اعتداءاتها وحصارها لقطاع غزة، وارتكاب جرائم اإلعدام خارج 
فلسطينيا، من بينهم أطفال، وجرائم االعتداء على األماكن الدينية    80ضحيتها منذ بداية العام الجاري أكثر من  

 .القسري بحق الشعب الفلسطينيوتدنيسها، وجرائم التهجير 

 :تناشد المنظمات الموقعة

الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني، الضغط على سلطات القوة القائمة   -
اإللغاء الفوري لألمر العسكري الذي يقضي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية غير شرعية،  و باالحتالل،  

وإدانة تهديد مدراء هذه   ،وموظفاتها  جريم عمل المؤسسات الفلسطينية السبعة وموظفيهاوإغالق مقرات وت
المؤسسات مباشرة من قبل سلطات االحتالل، حيث تم  استدعاء المحامي خالد ُقزمار )مدير الحركة  

حه في )أطِلق سرا  21/8العالمية للدفاع عن الطفل( من ِقبل المخابرات اإلسرائيلية يوم األحد الموافق  
المساء(، وتهديد عبر الهاتف مباشر من ِقبل ضابط مخابرات للمحامي شعوان جّبارين) مدير عام مؤسسة 

 الحق(.
اللجنة الدولية للصليب األحمر، بتفعيل دورها في إلزام دولة االحتالل باحترام قواعد وأعراف القانون الدولي   -

 األول اإلضافي، اإلنساني، خصوصا اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول 



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

باحترام   - االحتالل  دولة  بالزام  االنسان،  المدافعين عن حقوق  لحماية  المتحدة  األمم  الخاص في  المقرر 
 اإلعالن العالمي للمدافعين عن حقوق االنسان في فلسطين والجوالن المحتلين، 

االحتالل    المقرر الخاص بحرية الرأي والحق في تأسيس الجمعيات، بإعداد تقرير خاص حول سياسات  -
مؤسسة مجتمع مدني    42الممنهجة ضد الجمعيات الفلسطينية، حيث تم خالل العقدين األخيرين اغالق  

 فلسطينية في القدس المحتلة،  
بفرض عقوبات وقيود على    ،اللذين أعلنا رفضهما اإلجراءات اإلسرائيلية  ،األمم المتحدة واالتحاد األوروبي -

 التجارة وحظر توريد األسلحة على دولة االحتالل، وعدم االكتفاء باإلدانة اللفظية.
مقاومته مؤازرة المؤسسات الحقوقية واألهلية الفلسطينية وعموم الشعب الفلسطيني الذي يواصل    أحرار العالم -

وغير القابلة    ،ة حقوقه المشروعةلحمايسبعة عقود ونصف،    ذ من  للكيان الصهيوني المغتصب ألرضه،
وتقرير    في االستقالل من االستعمار الصهيوني وعودة الالجئين  للتصرف واستردادها، وفي مقدمتها حقه  

 .وعاصمتها القدس على ترابه الوطنيالديمقراطية المستقلة  قامة دولته الفلسطينية إالمصير و 

 الموقعون: 
 االتحاد العام التونسي للشغل  .1
منظمة حقوقية في المغرب وموريتانيا والجزائر    26التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق اإلنسان)تضم   .2

 وتونس وليبيا( 
 هيئة(  23اإلئتالف المغربي لهيئات حقوق اإلنسان )يضم   .3
 اتحاد الجامعات األهلية اليمنية  .4
 جمعية(/فلسطين 13اتحاد الجمعيات والمراكز الثقافية)يضم   .5
 المملكة المتحدة-لألكاديميين والعلماء العرب/سويسرااالتحاد العالمي  .6
 اتحادات وشبكات أهلية(  7االتحاد العام التحادات الهئيات األهلية الفلسطينية )يضم  .7



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 االتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين  .8
 االتحاد العام للحقوقيين الفلسطينيين في لبنان  .9

 االتحاد العام للمرأة الفلسطينية .10
 للمهندسين الفلسطينيين االتحاد العام  .11
 االتحاد العام للمهندسين في لبنان  .12
 مكتب شؤون المرأة -االتحاد العام لنقابات عمال العراق .13
 االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين  .14
 اتحاد العمل النسائي/المغرب  .15
 اتحاد العمل النسوي الفلسطيني /فلسطين  .16
 االتحاد الفلسطيني العام لألشخاص ذوي اإلعاقة  .17
 مؤسسات( 8االتحاد الفلسطيني للصم)يضم  .18
 اتحاد المرأة األردنية  .19
 اتحاد المؤسسات األهلية للتنمية”تنمية”/فلسطين  .20
 اتحاد النقابات العمالية المستقلة األردني  .21
 االتحاد الوطني للمرأة التونسية .22
 مؤسسة(  320االتحاد الوطني للمؤسسات األهلية الفلسطينية )يضم  .23
 ائي الفلسطيني اتحاد لجان العمل النس .24
 اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية  .25
 اتحاد لجان المرأة الفلسطينية  .26



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي/فلسطين  .27
 اتحاد نقابات المهن الصحية/فلسطين  .28
 مؤسسة(  45غزة )يضم - اتحاد وطن للمؤسسات األهلية الفلسطينية .29
 ان االتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية في لبن .30
 أصوات نساء/تونس  .31
 منظمات حقوقية(  8االئتالف التونسي اللغاء عقوبة االعدام)يضم  .32
منظمات من عشر    10اإلئتالف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السالم في اليمن)يضم   .33

 بلدان عربية( 
 مؤسسة(  100اإلئتالف المصري لحقوق الطفل)يضم  .34
 ي باليمن االئتالف الوطني لمنظمات المجتمع المدن .35
 أمان/فلسطين -اإلئتالف من أجل النزاهة والمساءلة .36
 تجمع األطباء الفلسطينيين في  أوروبا  .37
 التجمع األكاديمي في لبنان لدعم فلسطين/لبنان  .38
 التجمع الثقافي النسائي من أجل الديمقراطية/العراق .39
 التجمع الثقافي من أجل الديمقراطية/العراق  .40
 والشتات التجمع الفلسطيني للوطن  .41
   codesaتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان بالصحراء الغربية) )  .42
 مؤسسة(/لبنان  50تجمع المؤسسات األهلية )يضم  .43
 التحالف األردني لمناهضة عقوبة اإلعدام  .44



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 ( SCODPالتحالف السوري لمناهضة عقوبة اإلعدام) .45
 التحالف العراقي لمناهضة عقوبة اإلعدام  .46
 منظمة حقوقية(  55العراقي لمنظمات حقوق اإلنسان )يضم  التحالف  .47
 دول عربية(  8تحالفات في  9التحالف العربي لمناهضة عقوبة اإلعدام)يضم   .48
 جمعية(/مصر  550التحالف المصري لحقوق اإلنسان والتنمية)يضم  .49
 1325التحالف النسوي السوري لتفعيل قرار مجلس األمن  .50
 عدام التحالف اليمني لمناهضة عقوبة اإل  .51
 الجامعة الوطنية القطاع الفالحي لالتحاد المغربي للشغل .52
 الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع  .53
 جمعية  التضامن للتنمية االجتماعية والثقافية/لبنان   .54
 للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات/فلسطين  ACTجمعية  .55
 جمعية ابن رشد للتنمية والديمقراطية/العراق  .56
 دقاء الحياة لمكافحة المخدرات/ فلسطين جمعية اص .57
 جمعية أصدقاء المعوقين في لبنان  .58
 الجمعية األردنية لحقوق اإلنسان  .59
 جمعية اآلمال المشرقة التنموية النسوية/ اليمن  .60
 جمعية األمل الخيرية للصم/ فلسطين  .61
 جمعية اإلنقاذ للتنمية/ فلسطين  .62
 واالجتماعي/لبنان جمعية البراعم للعمل الخيري  .63



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 جمعية التراث الوطني الفلسطيني في لبنان  .64
 المنوسط تونس -جمعية التضامن المدني  .65
 فلسطين  -جمعية التنمية المجتمعية للفكر والثقافة .66
 جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني/لبنان  .67
 الجمعية التونسية للحراك الثقافي .68
 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية .69
 ية التونسية للنساء الديمقراطيات الجمع .70
 الجمعية التونسية لمساندة األقليات  .71
 جمعية الحقوقيين األردنيين  .72
 جمعية الخليل القديمة لإلغاثة والتنمية/ فلسطين  .73
 جمعية الدراسات النسوية التنموية الفلسطينية  .74
 (ASDHOMجمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان بالمغرب) .75
 جمعية السنديان/األردن  .76
 سيدات العامالت/األردنجمعية ال .77
 جمعية الشبكة الثقافية الدولية من أجل فلسطين/لبنان  .78
 جمعية الشتات الفلسطيني /السويد  .79
 غزة /فلسطين - جمعية العمل النسائي لتأهيل المرأة والطفل  .80
 جمعية العناية بالبيئة والمجتمع/فلسطين  .81
 الجمعية الفلسطينية لألمراض المزمنة ورعاية األطفال/ فلسطين  .82



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 الجمعية الفلسطينية لمكافحة المخدرات  .83
 الجمعية اللبنانية لدعم قانون المقاطعة/لبنان  .84
 الجمعية اللبنانية للحقوقيين الديمقراطيين   .85
 جمعية المدافعين عن حقوق اإلنسان والحريات العامة/فلسطين  .86
 جمعية المرأة البحرينية  .87
 للتنمية/فلسطين جمعية المرأة العاملة الفلسطينية  .88
 جمعية المرأة للتنمية والتطوير النسوي/ اليمن  .89
 جمعية المركز الثقافي لتنمية الطفل/ فلسطين  .90
 الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية  .91
 الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان  .92
 الجمعية المغربية للنساء التقدميات  .93
 فلسطين  /جمعية المكتبة المتنقلة من أجل الالعنف والسالم .94
 جمعية الملتقى الثقافي الجامعي /لبنان  .95
 جمعية المنتدى االقتصادي االجتماعي للنساء/ األردن  .96
 جمعية المهندسين الزراعيين العرب .97
 الجمعية الموريتانية لترقية الحقوق  .98
 الجمعية الموريتانية لحقوق اإلنسان  .99

 جمعية النجاح النسوية/ اليمن  .100
 مرأة/فلسطين جمعية النجدة االجتماعية لتنمية ال .101



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 جمعية النساء التونسيات  .102
 جمعية النساء العربيات/األردن  .103
 الجمعية اليمنية لتنمية المواهب واإلبداع/ اليمن  .104
 الجمعية اليمنية لمرضى الثالسيميا وامراض الدم الوراثية / اليمن  .105
 جمعية أمي للحقوق والتنمية/مصر .106
 جمعية أنا إنسان لحقوق المعوقين/ األردن  .107
 نمية الشبابية/فلسطين جمعية بذور الت  .108
 جمعية بذور للتنمية والثقافة / فلسطين  .109
 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات/ تونس  .110
 جمعية تنمية المرأة الريفية/ فلسطين  .111
 جمعية تنمية ذوي االحتياجات الخاصة / اليمن  .112
 جمعية جذور لحقوق المواطن/ األردن  .113
 جمعية جسور المواطنة/ تونس .114
 جمعية حماية لحقوق اإلنسان والتنمية/مصر   .115
 جمعية خوسيه مارتي للتضامن العربي االمريكي الالتيني .116
 جمعية راشل كوري للتضامن بين الشعوب  .117
 جمعية راصد لحقوق اإلنسان/لبنان  .118
 جمعية رؤى نسائية/ األردن  .119
 جمعية رؤية حرة/ تونس  .120



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 جمعية سيدات شمال غرب القدس/فلسطين  .121
 دعم المرأة/ األردن جمعية شبكة المرأة ل .122
 جمعية شموع للمساواة/المغرب  .123
 جمعية فتاة الريف/البحرين  .124
 جمعية مدرسة األمهات/فلسطين  .125
 مخيم طولكرم/ فلسطين -جمعية مركز حيفا الثقافي  .126
 جمعية مركز شباب عايدة األهلية/فلسطين   .127
 القدس )أريج(  –جمعية معهد األبحاث التطبيقية   .128
 األردنيجمعية معهد تضامن النساء  .129
 جمعية ملتقى الطلبة/فلسطين  .130
 جمعية منتدى الشرق للحرية والسالم/لبنان  .131
 جمعية منتدى عمان لحقوق اإلنسان/ األردن  .132
 جمعية نساء من أجل القدس/لبنان  .133
 جمعية نفس للتمكين/فلسطين   .134
 جمعية وجدان اليمن لتنمية وتطوير القدرات/ اليمن  .135
 دنية/تونس جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة الم .136
 حركة ال بي دي اس/المغرب  .137
 حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان في العالم العربي/ فرنسا .138
 الحملة الدولية لفك الحصار عن اليمن  .139



 
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة  .140
 الرابطة التونسية للتسامح   .141
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان  .142
 الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان الرابطة  .143
 الرابطة العربية للفنون واإلبداع/تونس  .144
 رابطة المرأة األردنية"رما"/األردن .145
 رابطة المرأة العراقية  .146
 الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق اإلنسان  .147
 رابطة النساء معيالت األسر من موريتانيا  .148
 رابطة مدربي حقوق اإلنسان العراقية  .149
 يب على النزاهة وحقوق اإلنسان/ األردن رواد الحرية للتدر  .150
 منظمات حقوقية( 11الشبكة األردنية لحقوق اإلنسان )تضم   .151
 الشبكة األردنية لنزاهة اإلنتخابات  .152
 هيئة(   38الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب)تضم   .153
 الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني  .154
 سان الشبكة العربية لمدربي حقوق اإلن .155
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