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البيان الختامي الجتماع اللجنة التنفيذية االستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول 

 االعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لبحث االنتهاكات اإلسرائيلية في مدينة القدس الشريف

 17/07/2019التاريخ: 

 جدة، المملكة العربية السعودية

 م2019يوليو  17هـ الموافق  1440ذو القعدة  14ء، األربعا

ي ـ       فإن اللجنة التنفيذية في اجتماعها االستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية، المنعقد 

سالمي بجدة،  سعودية، األربعاء، في مقر األمانة العامة لمنظمة التعاون اإل ذو القعدة  14المملكة العربية ال

م؛ للنظر في تصاعد وتيرة وحدة االنتهاكات اإلسرائيلية االستعمارية 2019يوليو  17فق هـ      الموا 1440

 لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف،

 وإذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي،

شر لمؤتمر القمة اإلسالمي، التي تؤكد أن وإذ تستند إلى قرارات القمم اإلسالمية واخرها الدورة الرابعة ع

قض   ية القدس الش   ريف تش   كي جوهر قض   ية فلس   طين وأن الس   الم الش   امي والعاد  لن يتحقق إال ب نهاء 

االحتال  االس  تعمارا اإلس  رائيلي لدولة فلس  طين وفي القل  منها مدينة القدس الش  ريف العاي  مة األبدية 

 لدولة فلسطين،

القرارات الصادرة عن المؤتمرات واالجتماعات االستثنائية اإلسالمية السادسة  وإذ تؤكد مجددا على جميع

 والسابعة ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة،

صلة بما فيها قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة بما  وإذ تؤكد مجددا على جميع القرارات الدولية ذات ال

 21بش   ن وض  ع القدس في الجلس  ة االس  تثنائية الطارئة العا   رة يوم  A/ES-10/19 رار رقمفي ذلك الق

ومجلس األمن الدولي وقرارات اليونيسكو، والفتوى القانونية لمحكمة العد  الدولية بتاريخ  2017ديسمبر 

بش       ن  1949ومؤتمرات الدو  األطراف الس      امية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام  2004/7/9

 انطباق االتفاقية على أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس، بما يشمي حماية المدنيين زمن الحرب،

وإذ تعرب عن قلقه من اس  تمرار محاوالت تغيير الوض  ع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة، ونقي 

 البعثات الدبلوماسية لبعض الدو  إليها،

 ت وقرارات ترمي إلى تغيير وضع مدينة القدس المحتلةوإذ تدين أية مواقف وإجراءا

تدين ب     د العبارات تص   عيد إس   رائيي، الس   لطة القائمة باالحتال ، إجراءاتها االس   تعمارية في القدس  .1

الش      ريف ومحاوالتها لتغيير طابع ومركي المدينة القانوني وتركيبتها الديمغرافية، بما في ذلك محاولتها 

الحقائق التاريخية وافتتاحها لما يس      مى ب   طريق الحجاو اليهود  ، الذا يمتد من األخيرة في تيييف 

بركة س لوان وحتى حائ  البراق أس في مناز  الفلس طينيين في بلدة س لوان جنوب المس جد األقص ى، األمر 

طلة الذا يعد مخالفة ي   ريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الص   لة، ويؤكد ان هذس ممارس   ات با

 والغية وليس لها أا أثر قانوني؛

تدين مش     اركة ودعم ممثلين عن اإلدارة األمريكية لاجراءات غير القانونية التي تقوم بها اس     رائيي،  .2

الس   لطة القائمة باالحتال ، في القدس الش   ريف في تحد ي   ارا لمش   اعر المس   لمين واس   تهتار بالقوانين 

تعميق احتال  اس    رائيي االس    تعمارا ألرض دولة فلس    طين،  واألعراف الدولية، األمر الذا يس    اهم في

 ويييد من التوترات في المنطقة ويؤجج الصراع؛
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تس  تنكر مواي  لة اس  رائيي، الس  لطة القائمة باالحتال ، تهويد مدينة القدس الش  ريف عن طريق الس  ماح  .3

ى االس      تحواذ على لبعض الجمعيات الص      هيونية التي تعمي، اما عن طريق الخداع او بوض      ع اليد، عل

العقارات في المدينة المقدس      ة والتي كان عخرها عملية الخداع لالس      تيالء على عقارات وابنية في باب 

الخليي تابعة ألمالك الكنيس  ة األرثوذوكس  ية، وتدعو كافة الكنائس في العالم إلى التص  دا لهذس اإلجراءات 

 تحت أا ظرف كان ويون هذس األمالك؛

هير العرقي الذا تمارس  ها إس  رائيي، الس  لطة القائمة باالحتال ، من خال  س  ياس  ات تدين س  ياس  ة التط .4

التهجير القس  را ومواي  لة هدمها لمناز  الفلس  طينيين، تحديدا في مدينة القدس، التي كان عخرها اي  دار 

محاكم االحتال  قرار غير      رعي يقض    ي بهدم ماات المناز  في حي وادا الحم  التابع لبلدة ي    ور 

ر، تحت حجج وذرائع عنص      رية واهية، وتدعو كافة الدو  والمنظمات الدولية ذات الص      لة بما فيها باه

 مجلس األمن إلى التدخي الفورا والسريع من اجي منع هدم هذس البيوت وتشريد اهلها؛

نية ترفض جميع ممارسات اسرائيي، السلطة القائمة باالحتال ، االستعمارية بما فيها انشطتها االستيطا .5

سطين المحتلة،  صرا وغيرها من األعما  التي تقوم بها في أرض دولة فل سع العن ضم والتو وبناء جدار ال

وتحديدا في القدس الشريف، والتي تستهدف تغيير مركيها ووضعها ومكانتها القانونية وتركيبتها السكانية 

نونية واالس  تفيازية تحت الحرم وطابعها العربي واإلس  المي والمس  يحي، وكذلك أعما  الحفريات غير القا

القدس  ي الش  ريف ومحيطه، وتحذر من المس  اس بحرمة المس  جد األقص  ى المبارك باعتبارس قبلة المس  لمين 

األولى وثالث الحرمين الش   ريفين، وتحذر من خطورة االقتحامات المتواي   لة للمس   ؤولين والمس   توطنين 

تال ، مس  ؤولية وعواق  هذس الممارس  ات العنص  رية اإلس  رائيليين، وتحمي إس  رائيي، الس  لطة القائمة باالح

 والعدائية؛

ترفض الهجمة المس    عورة الش    عواء التي تقوم بها اس    رائيي، الس    لطة القائمة باالحتال ، بحق البلدات  .6

صار المفروض  سكرية والح شريف، التي كان عخرها الحملة الع سطينية التابعة لمدينة القدس ال والقرى الفل

 اوية مما ادى الى استشهاد فتى وايابة العشرات بجراح؛على قرية العيس

تدين اجراءات إس      رائيي، الس      لطة القائمة باالحتال ، تجاس مخيمات الالجاين الفلس      طينيين وتحديدا  .7

مخيمات الالجاين الموجودة في القدس، التي ت تي ض    من مخططاتها لتص    فية قض    ية الالجاين كما تم في 

لمناز  داخي المخيم مخيم  عفاط في مدينة القدس الشريف واغالقها للمؤسسات الصحية والتعليمية وهدم ا

وتهديدها ب غالق المدارس التعليمية التابعة لوكالة غوث وتش    غيي الالجاين الفلس    طينيين (األونروا  يدعو 

 إلى تفعيي يندوق الوقف اإلنمائي لدعم الالجاين الفلسطينيين؛

اإلجراءات  تطال  المجتمع الدولي بتحمي مس   ؤولياته بموج  القانون الدولي، بما فيها وض   ع حد لهذس .8

الخطيرة من جان  سلطات االحتال  االستعمارا اإلسرائيلي وعدم االعتراف بشرعية أا وضع ناجم عن 

هذا اإلجراء الخطير وعدم تقديم أا عون او مس      اعدة للحفاظ على هذا الوض      ع، ويطال  كذلك باتخاذ 

 اإلجراءات العملية الالزمة لتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة؛

تؤكد أن األمة اإلس   المية والدو  األعض   اء لن تقف مكتوفة األيدا ولن تقبي ب ا اجراء عدائي يقوض  .9

من وض  ع مدينة القدس التاريخي كعاي  مة لدولة فلس  طين، ويدعو كافة الدو  االعض  اء الى بذ  قص  ارى 

ما في ذلك وقف ال قدس الش      ريف، ب نة ال ية مدي ما يات من اجي ح عامي مع الجهود وعلى كافة المس      تو ت

الش  ركات الدولية التي يثبت تورطها في تنفيذ مش  اريع لص  الا النظام االس  تعمارا اإلس  رائيلي ومنع كافة 

 الجهات التي تساهم في ذلك من دخو  بلدانهم او التعامي معهم؛

يم الدو  المؤثرة .10 شكيي وفد للتوجه إلى عوا سيق لت ضير والتن  يكلف هياة مكت  اللجنة التنفيذية بالتح

لنقي موقف المنظمة والدو  االعض   اء اتجاس القدس الش   ريف، والعمي على تش   كيي قوة ض   غ  دولية على 
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اس    رائيي، الس    لطة القائمة باالحتال ، من اجي وقف انتهاكاتها واجراءاتها االس    تعمارية في مدينة القدس 

 الشريف؛

ات الصلة، بما فيها إلى مجلس األمن كما تكلف األمين العام بتوجيه رسائي إلى كافة الجهات الدولية ذ .11

والبرلمانات الدولية ورؤس  اء وبطاركة الكنائس في العالم بمن فيهم بابا الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي، 

 الطالعهم على خطورة الوضع في القدس الشريف والطل  منهم سرعة التدخي؛

يكية، وجميع المؤس   س   ات والهياات الدولية، تدعو جميع دو  العالم، ال س   يما الواليات المتحدة األمر .12

إلى االلتيام بقرارات الش  رعية الدولية بش   ن مدينة القدس التي تعد جيءا ال يتجيأ من األرض الفلس  طينية 

م، واالمتناع عن اتخاذ أية خطوة من     نها أن تتض  من أا    كي من ا   كا  االعتراف 1967المحتلة عام 

السلطة القائمة باالحتال ، لمدينة القدس الشريف بشكي غير قانوني، بما العلني أو الضمني بضم اسرائيي، 

 في ذلك من خال  نقي ممثليتاها الدبلوماسية إلى المدينة؛

تجدد حثها للدو  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على مقاطعة الدو  التي قامت بافتتاح بعثات  .13

نوع من العالقات والتبادالت التجارية والييارات معها  دبلوماس     ية في مدينة القدس الش     ريف، ووقف أا

س   واء كانت فعاليات س   ياس   ية أو ثقافية أو رياض   ية أو فنية مش   تركة إلى حين تراجعها عن ذلك والتيامها 

 بقرارات مجلس األمن الدولي ذات الصلة؛

ائمة باالحتال ، عن تدعم الجهود والمس   اعي الفلس   طينية الهادفة إلى مس   اءلة إس   رائيي، الس   لطة الق .14

جرائمها بحق الش   ع  الفلس   طيني، وتدعو لتقديم كافة أ    كا  الدعم الس   ياس   ي والقانوني والفني والمادا 

الالزم، وكذلك تدعو الدو  األعضاء لالستجابة إلى طل  فلسطين بتقديم عريضة إلى محكمة العد  الدولية 

ة قض  ائية ض  د الواليات المتحدة األمريكية لدى مس  اندة للخطوة التي قامت بها دولة فلس  طين بتحريك دعو

 محكمة العد  الدولية، إلنجاح هذس المساعي؛

تش يد بص مود المقدس يين في مدينة القدس الش ريف باعتبارهم خ  الدفاع األو  والس د المنيع في وجه  .15

قدس الش   ريف، جميع المخططات االس   تعمارية اإلس   رائيلية ومحاوالت التهويد المس   تمرة التي تواجهها ال

وتدعو، في هذا الص  دد، إلى تنفيذ قرارات المؤتمرات اإلس  المية الس  ابقة التي تؤكد على دعم مدينة القدس 

ستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية في القدس  يمود أبنائها، بما في ذلك تنفيذ الخطة اال شريف وتعييي  ال

المدينة المقدس   ة، وتقديم الدعم لص   ندوق الش   ريف، وإنش   اء وقفيات في الدو  اإلس   المية تخص     لدعم 

القدس ووكالة بيت ما  القدس الش      ريف المنبثقة عن لجنة القدس لتمكينهما من ت دية مهامهما المتمثلة في 

تنمية القطاعات الحيوية لمدينة القدس والمحافظة على هويتها العربية واإلس      المية والمس      يحية، وتعييي 

االحتال  اإلس     رائيلي الرامية لتهويدها، كما تدعو الدو  األعض     اء ي     مود أهلها في مواجهة إجراءات 

والبنك اإلس  المي للتنمية، والص  ناديق التنموية ومؤس  س  ات المجتمع المدني والقطاع الخاد واألفراد، إلى 

 تقديم الدعم المالي الالزم لشراء العقارات المهددة في مدينة القدس لتصبا ممتلكات وقفية؛

ل أعض    اء في المجلس التنفيذا تحث الدو  ا .16 ألعض    اء في منظمة التعاون اإلس    المي، التي هي أيض    ا

لليونس     كو على الدفاع عن مدينة القدس القديمة وجدرانها وحمايتها والعمي إلدراجها في قائمة اليونس     كو 

ل   طا بي أا طرف، وت تاريخي من ق قانوني وال ها ال لة لتقويض وض      ع حاو تدين أا م عالمي، و للتراث ال

 رسا  بعثة للمراقبة وبتوفير المستشارين الفنيين لمدينة القدس القديمة والجدرانب 

تدعو االمين العام الى اتخاذ ما يليم لفض  ا الممارس  ات اإلس  رائيلية االس  تعمارية في القدس الش  ريف  .17

 وإبراز خطورتها على األمن والسلم الدوليين

 


