
 البيان الختامي

 للمؤتمر الدولي الثاني للنقابات واملؤسسات املهنية لنصرة القدس وفلسطين

 ألجل القدس"
ً
 املنعقد تحت شعار "معا

 4102أكتوبر  42اعالن إسطنبول 

واتحاد نقابات " حق أيشوبرعاية كريمة من اتحاد نقابات العمال " ،بتنسيق من االئتالف العالمي للنقابات لنصرة القدس وفلسطين

المؤتمر الدولي الثاني لالتحادات  3102أكتوبر  32/  32ين، احتضنت مدينة اسطنبول يومي ت" التركيمأمور سن  الموظفين "

 والنقابات المهنية لنصرة القدس وفلسطين، تحت شعار "معًا ألجل القدس".

ة وعن وتركزت رسالة المؤتمر أن تكون قضية القدس وفلسطين من أولويات نقابي ي العالم لرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني عامَّ

ة، ولذا فقد تداعى النقابيون من نقابة، من مختلف دول  021نقابي، يمثلون  351دولة، وبمشاركة أكثر من 32الطبقة النقابية خاصَّ

 العالم.

 :وعليه تم اتخاذ القرارات التالية 

تعميم هذا المفهوم في كل النقابات ويجب التأكيد على أّن االحتالل الصهيوني لفلسطين هو أساس المشكلة الفلسطينية،  .0

 والمؤسسات في العالم.

وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني ، هالستراد حقوقه المسلوبة ومقدساتالتأكيد على دعم الشعب الفلسطيني  .3

 . القدس الشريفلنهر وعاصمته من البحر إلى ا

لنصرة القدس  إقليميحث كافّة النقابات والمؤسسات على تشكيل لجنة للقدس وفلسطين في كل منها ومن ثم تأسيس ائتالف   .2

 وفلسطين.

 تفعيل األنشطة الهادفة لنصرة القدس وفلسطين. .2

ونقل الخبرات لهم من نظرائهم في النقابات دعم وتدريب ورفع المستوى المهني والعلمي ألعضاء النقابات الفلسطينية،  .5

 المختلفة.

 . ألولالمؤتمر اوتوصيات  اتيوصي المؤتمر بتفعيل قرار .2

" في مدينة اسطنبول واتخاذ الخطوات اإلجرائية الالزمة لذلك من نبانوراما فلسطيك" تنفيذ مشاريع متنوعة في إسطنبول  .2

 الباسلة للشعب الفلسطيني للجماهير العريضة التي تقيم أو تزور تركيا.  حقيقة القضية الفلسطينية والمقاومةالتعريف بأجل 

كل النقابات في العالم وحثها على االنضمام إلى االئتالف العالمي للنقابات لنصرة القدس وفلسطين، واستكمال التواصل مع  .8

 لالئتالف.التشكيالت المختلفة المكونة لجسم االئتالف النقابي قبل عقد المؤتمر الثالث 

 التوافق على تفعيل لجان مقاومة التطبيع مع االحتالل الصهيوني على الصعيد النقابي. .9

 بشكل دائم. كافة المعابرلالمطالبة برفع الحصار المفروض على قطاع غزة بشكل كامل وفوري، وفتح ل .01

ية وعمالية إنسانية بامتياز؛ وإغالق المعابر هي قضية نقاب ، واعتبار أن الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة .00

حيث أثرت وبشكل بالغ على قطاع العمل بشقيه األيدي العاملة وأرباب العمل وعلى عموم الشعب الفلسطيني في قطاع 

 غزة.

ألهلنا في القدس واألراضي المحتلة، لصمودهم الذي أدى لفتح أبواب المسجد األقصى أمام المصلين بدون  تحيةنوجه ال .03

يونيسكو" التابعة لألمم المتحدة الكاميرات كاشفة أو حواجز تفتيشية، كما نوجه الشكر لمنظمة التربية والثقافة والعلوم "

مسجدًا خالًصا للمسلمين وأن مدن الخليل والقدس وبيت لحم ليست  على قراراتها التاريخية بأن المسجد األقصى المبارك

 يهودية وأنها من التراث العالمي.

 حث كافة المنظمات األخرى باتخاذ قرارات مماثلة تخدم القضية الفلسطينية . .31


