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  من سعادة السيد فودي سيك بيان    

  اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف رئيس    

  اإلسالمي التعاون منظمةلمجلس وزراء خارجية  واألربعين الخامسةالدورة  في    

  )2018 مايو/أيار 6-5 ،بنغالديش دكا،(
    

 أشــارك أن يشــرّفين للتصــرف، القابلة غري حلقوقه الفلســطيين الشــعب مبمارســة املعنية اللجنة باســم  
 اإلســـــــــــــــالمي التعاون منظمة إن. اإلســـــــــــــــالمي التعاون منظمة خارجية وزراء لس اهلام االجتماع هذا يف

 العمل ويف للتصــــرف، القابلة غري الفلســــطيين الشــــعب حقوق إعمال إىل الدعوة يف لّلجنة رئيســــي شــــريك
  .فلسطني لقضية وسلمية عادلة تسوية إجياد على

 2017 و 2014 عامي بني ما الفرتة خالل اإلســـــالمي التعاون ومنظمة اللجنة تشـــــاركت وقد  
 على الدويل اتمع تركيز يضـــــعف أال ضـــــمان دف القدس مســـــألة بشـــــأن دولية مؤمترات أربعة تنظيم يف

 القدس كون  على مشتملة للصراع والدائمة العادلة التسوية تكون أن وضمان املقدسة، املدينة وضع قضية
ســـنعقد معاً  يونيه،/حزيران 28إىل  26يف الفرتة من  القادم، الشـــهر ويف. فلســـطني دولة عاصـــمة الشـــرقية

 االحتالل من ســـــنة 50 بعد القدسمســـــألة ”حول موضـــــــوع  ،املغرب الرباط، يفخامس هذه املؤمترات 
 املغرب حلكومة اللجنة امتنان عن. وأود أن أغتنم هذه الفرصة ألعرَب �أوسلو اتفاقات من سنة 25 و

 هذا مجيع الدول األعضــاء يف منظمة التعاون اإلســالمي إىل املشــاركة. فأدعوَ و  اهلام املؤمتر هذا الســتضــافتها
من مســــــائل  مســــــألةدد وضــــــع القدس باعتبارها  اليتخرية األ التطوراتاملؤمتر له أمهية خاصــــــة بالنظر إىل 

 مسألةو  الشرقية القدس يف للفلسطينيني واالجتماعي السياسي الوضع على املؤمتر سريكزالوضع النهائي. و 
وسيوفر منربًا للشباب يف القدس الشرقية لإلبالغ عن  األعضاء، الدول والتزامات الدويل القانون يف القدس

  حتديات التعليم والعمل يف ظل االحتالل. 

 قراراتواختاذ بعض الدول األعضــــــاء  ،على األرض جديدوخلق واقع  الســــــالم، عمليةتوقف  إن  
يف وقت قريب  القدس، إىل أبيب تل من ســـفارااالقدس عاصـــمة إلســـرائيل ونقل  إعالنأحادية اجلانب ب

 األمنمبـــا فيهـــا قرار جملس  املتحـــدة، األمم قرارات معكـــل ذلـــك يتعـــارض   املقبـــل، األســـــــــــــــبوعجـــدا هو 
، 2017 ديســـــــــــــــمربكــانون األول/  22 املؤرخ 10/19 –) وقرار اجلمعيــة العــامــة دإط 1980(  478

، 1967لســــــــــــــطينية صــــــــــــــاحلة للبقاء ومتواصــــــــــــــلة جغرافيا داخل حدود عام رجعة إقامة دولة ف  بال يهددو 
  وعاصمتها القدس الشرقية.

 غري احلصـــار بســـبب واالســـتقالل املصـــري تقرير يف الفلســـطيين الشـــعب حقوق تقويض ازداد وقد  
 يفالعودة إىل ديــارهم. و  يفمن حقهم  الالجئنيحرمــان و  الزمن من عقــد منــذ غزة على املفروض القــانوين
 ،واجهت قوات الدفاع اإلسرائيلية املتظاهرين السلميني يف غزة بقوة مفرطة وغري متناسبة األخرية، األسابيع

مدنيا فلســـــــــطينيا على األقل وإصـــــــــابة اآلالف. وإزاء هذه اخللفية القامتة، ال بد  41مما أســـــــــفر عن مقتل 
 صــــــفاأكثر من أي وقت مضــــــى  الدويل، وال ســــــيما الدول األعضــــــاء املمثلة هنا، أن يقف اآلن لمجتمعل

  .القانوين غري اإلسرائيلي االحتالل وإاء العقبات على للتغلبواحدا ويتحلى باإلصرار 

يف وقت يثري احلزن بشـكل  أيتي اليوميل أن أغتنم هذه الفرصـة أيضـا للتذكري بأن اجتماع  امسحوا  
اليت انتهت إىل  ،1948 عام حرب على عاما 70 مروريصـــــادف  2018أيار/مايو  شـــــهرألن  ،خاص
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يف  القادم، األســــــــــــبوع ويف. ‘‘النكبة’’فيما يعرف باســــــــــــم  منازهلم، من فلســــــــــــطيين عريب ألف 800طرد 
 دروس - 1948 عام بعد ســـــنة 70”ســــــتعقد اللجنة منتدى يف نيويورك بعنوان  مايو،أيار/ 17  و16

  حقوقه. منستمر إىل اليوم إلحياء ذكرى النكبة وحرمان الشعب الفلسطيين امل �مستدام سالم لتحقيق
  

  ،السعادة أصحاب  

 إعمال إىل بالدعوة، 1975 عام يف املتحدة لألمم العامة اجلمعية أنشـــــأا أن منذ اللجنة، تقوم  
 الوطين االســـــتقالل ويف املصـــــري تقرير يف حقه يف املتمثلة للتصـــــرف القابلة غري الفلســـــطيين الشـــــعب حقوق

على إجياد تســـــوية عادلة وســـــلمية للصـــــراع اإلســـــرائيلي الفلســـــطيين وحشـــــد املســـــاعدة  وبالعمل والســـــيادة،
 إين. اإلســــــــالميللشــــــــعب الفلســــــــطيين. وتقدر اللجنة، يف هذا العمل اهلام، شــــــــراكتها مع منظمة التعاون 

يف إىل االنضـــــــمام إىل اللجنة ودعم واليتها وأنشـــــــطتها  متثلوا، اليت واملنظمات وحكوماتكم أنتم أدعوكم،
  إطار قيمنا وأهدافنا املشرتكة. 

  .جزيالً  شكراً   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


