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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا
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صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا



 

 

 

6 

صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا
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صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
 



 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON THE QUESTION OF JERUSALEM 
 

“The Question of Jerusalem after 50 years of Occupation and 25 years of the Oslo Accords” 
 

Rabat, 26 - 28 June 2018 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CHECK AGAINST DELIVERY 

 

 

 

 

 

 

OPENING SESSION 

 

 

Statement by 

 

 

H.E. Mr. Samir Bakr 

Assistant Secretary-General for Palestine Affairs 

 

Representative of the OIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 

الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا
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صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  

 

 

 

 

"  ” م2018/حزيران/يونيو 28-26( المغربية لكةالمم
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا
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صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا
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صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا
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صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  

 

 

 

 

"  ” م2018/حزيران/يونيو 28-26( المغربية لكةالمم
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا
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صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا
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صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
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الرحيم الرحمن هللا بسم  

 

OIC/PAL-02/UNEXCOM/2018/SG.SP 

 

 لمنظمة العام ا��مين العثيمين أحمد بن يوسف الدكتور معالي كلمة  
 والذي ال*(يف القدس حول الدولي ا� جتماع في ا�"س! مي التعاون
 تعقده

، الرباط المغربية المملكة خارجية وزارة    و    ا�"س! مي التعاون منظمة  
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وزي��ر الخارجي��ة والتع��اون ال��دولي للمملك��ة  مع��الي ال��سيد ناص��ر بوريط��ة،
  المغربية

رياض المالكي، وزير خارجية دولة فلسطين. معالي د  

 سعادة ممثل األمين العام لألمم المتحدة

 الفل�سطيني سعادة السفير فودي سيك، رئيس اللجنة المعني�ة بممارس�ة ال�شعب
 لحقوقه غير القابلة للتصرف،
 السيدات والسادة،
 الحضور الكريم،
.السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

 

يسعدني في البداية أن انقل لكم تحيات معالي األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
ياته الدكتور يوسف العثيمين، الذي شرفني بتمثيله في هذا المؤتمر، وأن أبلغكم تمن

.بأن تتكلل أعمال مؤتمركم هذا بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهدافه وغاياته النبيلة  

 

يطي��ب ل��ي، بداي��ة، أن اتوج��ه بأس��مى آي��ات الثن��اء وعمي��ق التق��دير ل��صاحب 
  لم�ا الجاللة الملك دمحم السادس، عاهل المملكة المغربية ورئيس لجن�ة الق�دس،

لعم���ل اإلس���المي الم���شترك، يتخ���ذه دوم���اً م���ن مب���ادرات ف���ي س���بيل تعزي���ز ا
وال . ولمواق��ف ال��دعم الثابت��ة والمبدئي��ة لل��شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ومقدس��اته

لم�شاركتها  يفوتني أن أعرب عن امتناني لوزارة خارجية الحكوم�ة المغربي�ة
في رعاية هذا االجتماع واستضافته في هذه الظروف الحرج�ة الت�ي تم�ر به�ا 

ئ��د ف�ي م��ساندة ال�شعب الفل��سطيني وحقوق��ه ول�دورها الرا الق�ضية الفل��سطينية،
.المشروعة  
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كم��ا اعب��ر ع��ن تق��دير منظم��ة التع��اون اإلس��المي للجه��ود الت��ي تب��ذلها لجن��ة 
ممارسة ال�شعب الفل�سطيني لحقوق�ه غي�ر القابل�ة للت�صرف، ولرئي�سها س�عادة 

.  خدمة للقضية الفلسطينية العادلة السفير فودي سيك، ولكافة أعضاء المكتب،

الح��شد المتمي��ز م��ن ال��سياسيين والمفك��رين والخب��راء  ال��شكر له��ذاوأتوج��ه ب
واإلعالميين على م�شاركتهم ف�ي ه�ذا االجتم�اع، م�ا ي�سهم ف�ي إنج�اح أعمال�ه 
.وتحقيق اهدافه  

 

 اصحاب المعالي والسعادة،
 السيدات والسادة،
أود التأكيد على أن قضية القدس الشريف تحظى بصدارة اهتمامنا وأولوياتن�ا 

تنا السياسية، وأن كافة التطورات السياسية لن تؤثر على مكانة مدينة ومبادرا
وال ش�ك ف�ي أن ه�ذا االهتم�ام . التي تجسد الق�ضية المركزي�ة لمنظمتن�ا القدس

 ً نابع من عدال�ة ه�ذه الق�ضية، وأهميته�ا ف�ي مختل�ف األبع�اد، بوص�فها سياس�يا
مكان��ة عاص��مة دول��ة فل��سطين، وتحظ��ى بقيم��ة تاريخي��ة وح��ضارية خال��دة، و

روحية لألديان السماوية الثالث فه�ي مه�د الم�سيحية وحاض�نة كني�سة القيام�ة 
.وأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 

  المتح���دة الوالي���ات  وأود ف���ي ه���ذا ال���سياق أن أج���دد موقفن���ا ال���رافض لق���رار

إليه�ا، لم�ا  س�فارتها ونق�ل ،"إلس�رائيل عاص�مة "بالقدس االعتراف األمريكية
يمثله ذلك من انتهاك صارخ لقرارات مجلس األمن ال�دولي والجمعي�ة العام�ة 

وندعو، في هذا الصدد، الواليات المتحدة األمريكية إلى االلت�زام  .ذات الصلة
بالق��انون ال��دولي، م��ن أج��ل تحقي��ق ال��سالم ال��شامل الق��ائم عل��ى رؤي��ة ح��ل 
.الدولتين  
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والسعادة،أصحاب المعالي   

 السيدات والسادة،
يتزامن هذا التطور السياسي الخطير بشأن القدس الشريف، م�ع ت�صعيد غي�ر 
مسبوق ف�ي وتي�رة الع�دوان الع�سكري اإلس�رائيلي الغاش�م عل�ى أبن�اء ال�شعب 
الفلسطيني العزل في قطاع غزة، ما ادى الى سقوط عشرات ال�شهداء واالف 

مية في قطاع غزة، وال�ذي اس�تدعى الجرحى اثناء مشاركتهم في مسيرات سل
اي���ار المن���صرم ف���ي اس���طنبول /  م���ايو18عق���د قم���ة اس���المية اس���تثنائية ف���ي 

بالجهورية التركية، ج�ددت التأكي�د عل�ى االهتم�ام والمكان�ة المركزي�ة لق�ضية 
 واتخ�ذت خالله�ا مواق�ف وإج�راءات عملي�ة  فلسطين والقدس لدى المنظم�ة،

  الوض�ع تهدف ال�ى تغيي�ر لمواجهة العدوان اإلسرائيلي الغاشم وأي محاوالت

وم�سؤولية، بم�ا ف�ي ذل�ك اتخ�اذ  ح�زم لمدين�ة الق�دس بك�ل والق�انوني التاريخي
اإلجراءات السياسية واالقتصادية والقانوني�ة المناس�بة تج�اه أي دول�ة تت�ساوق 

رائيلية بشأن مدين�ة الق�دس المحتل�ة أو تق�رر القي�ام بخط�وات مع المزاعم اإلس
.تكرس احتالل إسرائيل للمدينة المقدسة  

 

وإذ نعرب عن اسفنا جراء فشل مجلس االمن الدولي في تحّمل مسؤولياته في 
وضع حد للجرائم واالنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل، قوة االحتالل، ووقوفه 

خ��صوص م��ساءلتها ومحاس��بتها، فإنن��ا ن��ثمن ع��اجزاً ع��ن اتخ��اذ إج��راءات ب
الذي تكلل باستصدار قرار أممي ص�ادر  اإلسالمي المشترك-التحرك العربي

 ب�شأن ت�وفير الحماي�ة 2018 يونيو 13 عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، في
ونعتبر أن حجم التأييد الذي حظي به القرار يجسد . الدولية للشعب الفلسطيني

ً دعم��اً دولي��اً وا س��ع النط��اق لحق��وق ال��شعب الفل��سطيني، وي��شكل موقف��اً دولي��ا
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صائباً على طريق تحقيق العدالة، والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي 
.اإلنساني، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة  

 

 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة  كما نرحب، في هذا الصدد،
 أي�ار الماض�ي بت�شكيل لجن�ة دولي�ة م�ستقلة للتحقي�ق ف�ي  م�ايو18القاضي في 

االنتهاكات اإلسرائيلية في االرض الفلسطينية، ونؤكد على ضرورة االسراع 
ف���ي تنفي���ذ ه���ذا الق���رار، وإحال���ة نت���ائج التحقي���ق ال���ى الجه���ات الدولي���ة ذات 

عل��ى ض��رورة  االخت��صاص بم��ا ف��ي ذل��ك محكم��ة الجناي��ات الدولي��ة، ونؤك��د
  ل��دولي، وخ��صوصاً مجل��س االم��ن ال��دولي، م��سؤولياته ف��يتحم��ل المجتم��ع ا

تحقي����ق العدال����ة، وإن����صاف ال����ضحايا، وت����وفير الحماي����ة الدولي����ة لل����شعب 
الفلسطيني، و إنها االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية المحتلة منذ الع�ام 

.م1967  

 

 أصحاب المعالي والسعادة، 
 السيدات والسادة،

ة، إل��ى الت��دخل بم��سؤولية وفاعلي��ة م��ن أج��ل دعو، ف��ي ه��ذه المرحل��ة الحرج��ن��
االنخراط في رعاية مسار سياسي متعدد  حماية رؤية حل الدولتين، من خالل

األطراف، لتحقيق السالم العادل والشامل، استناداً لقرارات ال�شرعية الدولي�ة 
. ومبادرة السالم العربية  

 

 خارجي�ة وفي هذا الصدد، نرح�ب ب�اإلعالن ال�ذي ص�در ع�ن اجتم�اع وزراء
 الذي جدد التأكيد على دع�م 2018ايار / مايو  29دول االتحاد األوروبي في 

رؤي��ة ح��ل ال��دولتين وعل��ى االلت��زام بمواص��لة العم��ل م��ع األط��راف الدولي��ة 
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ونؤك��د ف��ي ه��ذا ال��صدد، عل��ى أن نج��اح أي جه��ود . الفاعل��ة لتحقي��ق ال��سالم
ط��راف المجتم��ع سياس��ية يعتم��د ب��شكل كبي��ر عل��ى إعم��ال اإلرادة ال��سياسية أل

ال��دولي م��ن أج��ل تنفي��ذ ق��رارات األم��م المتح��دة إلنه��اء االح��تالل اإلس��رائيلي، 
م 1967وإقام���ة الدول���ة الفل���سطينية عل���ى ح���دود الراب���ع م���ن حزي���ران لع���ام 

.وعاصمتها القدس الشريف  

 

  كما نؤكد أن التطورات الراهنة والخطيرة ال يمكن أن ينظ�ر له�ا بمع�زل ع�ن

حيث ما ي�زال  نيين المتفاقمة منذ أكثر من سبعة عقود،الالجئين الفلسطي محنة
مالي��ين الفل��سطينيين ينتظ��رون أن يتمكن��وا م��ن ممارس��ة حقه��م غي��ر القاب��ل 

وإذ . 194للتصرف في العودة الى وطنهم استناداً لقرار الجمعي�ة العام�ة رق�م 
 نشير بالتقدير الى قرار القمة اإلسالمية األخير إنشاء وقف إنمائي دولي لدعم

الالجئين الفلسطينيين، فإننا نجدد التأكيد على م�سؤولية المجتم�ع ال�دولي تج�اه 
قضية الالجئ�ين، ون�دعو ال�ى م�ضاعفة ال�دعم الم�الي المق�دم لوكال�ة األون�روا 
لتمكينه��ا م��ن مواص��لة القي��ام بال��دور المن��وط به��ا تج��اه الالجئ��ين الفل��سطينيين 

.خيرةالذين تفاقمت معاناتهم اإلنسانية في اآلونة األ  

 

ً  والنج�اح، التوفي�ق ه�ذا الجتماعن�ا أتمن�ى الختام، وفي   اهداف�ه يحق�ق أن راجي�ا

. النبيلة وغاياته  

 

.وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم  
 


