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البيان الختامي!
الجتماع اﻟﻠﺠﻨﺔ التنفيذية االستثنائي املوسع!
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وزراء الخارجية !
ﺑﺸﺄن!
الوضع الخطير في دولة فلسطني املحتلة بما فيها القدس الشريف!

!
مقر األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي!

!

!

جدة ،اململكة العربية السعودية!
 12آب/أغسطس 2014م !
املوافق  16شوال 1435هـ!
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البيان الختامي!
الجتماع اﻟﻠﺠﻨﺔ التنفيذية االستثنائي الموسع!
ﻋﻠﻰ مستوى وزراء الخارجية !
ﺑﺸﺄن الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف!
جدة ،اململكة العربية السعودية!
 12آب/أغسطس 2014م املوافق  16شوال 1435هـــ!
إﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ االس rrتثنائي ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ وزراء ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،امل rrنعقد ﻓـﻲ م rrقر
األمrانrة الrعامrة ملrنظمة الrتعاون اإلسrالمي بجrدة ،ﻓﻲ املrملكة الrعربrية الrسعوديrة ،بrتاريخ  12أب/أغسrطس
2014م ،ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ  16شوال 1435ﻫــ؛ !
ﺇﺫ تrr r r r rنطلق ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻨﻅﻤﺔ الrr r r r rتعاون ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺔ الrr r r r rتعاون
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ؛ !

وإذ تس rrتذك rrر ال rrتوص rrيات ال rrصادرة ع rrن االج rrتماع االس rrتثنائي امل rrوسع ل rrلجنة ال rrتنفيذي rrة مل rrنظمة ال rrتعاون
اإلسrrالمي على مسrrتوى وزراء الrrخارجrrية ،الrrذي انrrعقد في جrrدة ،بrrاملrrملكة الrrعربrrية الrrسعوديrrة بrrتاريخ 10
يوليو /تموز 2014م؛!
ﻭﺇﺫ تrؤكrد ﺃﻥ ﺍﻷﺭض الفلسrطينية املrحتلة ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ  1967بrما فrيها الrقدس الشrرقrية تrشكل وحrدة جrغرافrية
واحدة؛!
واذ ت rrؤك rrد أي rrضا أن م rrواص rrلة االح rrتالل اإلس rrرائيلي وامل rrمارس rrات غ rrير الش rrرع rrية ،في األرض الفلس rrطينية
املrrحتلة ،واالنrrتهاكrrات الrrجسيمة لrrلقانrrون الrrدولي اإلنrrساني ،وقrrانrrون حrrقوق اإلنrrسان ،هrrو أسrrاس الrrتوتrrر
الrrحالي؛ كrrما تrrؤكrrد أن عجrrز املجتمع الrrدولي واملrrؤسrrسات ذات الrrصلة مrrن الrrقيام بrrمسؤولrrياتrrها بrrمحاسrrبة
إسrrرائrrيل ،السrrلطة الrrقائrrمة بrrاالحrrتالل ،على جrrرائrrمها سrrاهrrم في تrrماديrrها ،وحrrرمrrان الrrشعب الفلسrrطيني
من ممارسة حقه في تقرير املصير؛ !
ﻭﺇﺫ تrr rشيد بrr rصمود ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ وجrr rه الrr rعدوان اإلسrr rرائيلي ،وتؤك ""د ﺩﻋﻤﻬﺎ الrr rكامrr rل لrr rكفاح
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩل السrrترداد ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﺭﻑ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ تrrجسيد سrrيادة
ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭعاصمتها مدينة ﺍﻟﻘﺩﺱ الشريف؛ !
ﻭﺇﺫ ت rrؤك rrد ﺃﻥ االن rrتهاك rrات اإلس rrرائ rrيلية امل rrتواص rrلة ﻓـﻲ ﺍﻷﺭض الفلس rrطينية امل rrحتلة ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذل rrك ال rrعدوان
الrعسكري املسrتمر على قrطاع غrزة ،وتrهويrد ﻤﺩﻴﻨﺔ الrقدس الشrريrف ،والrحصار ،واالسrتيطان ،والrعقوبrات
الجrrماعrrية ﺘﺸﻜل جrrرائrrم حrrرب وانrrتهاكrrات ﺠﺴﻴﻤﺔ لrrلقانrrون الrrدولي وخrrرقrrا فrrاضrrحا ملrrيثاق األمrrم املتحrrدة
وقراراتها ذات الصلة ،وتهديدا ً
خطيرا على األمن والسلم الدوليني ويقوض استقرار املنطقة برمتها؛ !
ً
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وإذ ت&&ؤك&&د م&&سان&&دت&&ها ال&&تام&&ة ل&&لشعب الفلس&&طيني في ت&&عزي&&ز وح&&دت&&ه ال&&وط&&نية وص&&الب&&ة جبه&&ته ال&&داخ&&لية في
م&&واج&&هة ال&&عدوان اإلس&&رائيلي ت&&حت إط&&ار م&&نظمة التح&&ري&&ر الفلس&&طينية ،امل&&مثل الش&&رعي وال&&وح&&يد ل&&لشعب
الفلسطيني ،وتعرب عن تأييدها ودعمها لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني؛!
وإذ ت&ؤك&د ب&أن ال&وق&ت ق&د ح&ان ملج&لس األم&ن ال&دولي الت&خاذ ال&تداب&ير وف&ق ال&فصل ال&سابع م&ن م&يثاق األم&م
املتح&دة وت&طبيقها على إس&رائ&يل ،الس&لطة ال&قائ&مة ب&االح&تالل ،بس&بب ت&مادي&ها في ان&تهاك م&بادئ ال&قان&ون
الدولي وميثاق األمم املتحدة وقراراتها ،ومواصلتها العدوان على الشعب الفلسطيني واحتاللها ألرضه؛!
وإذ ت&ؤك&د على ض&رورة ت&قدي&م ال&دع&م ال&عاج&ل مل&ساع&دة ال&شعب الفلس&طيني وت&عرب ع&ن ش&كره&ا ل&كافـ&ة ال&دول
التي قامت بذلك؛!
وب&عد إط&الع&ها على ت&قري&ر األم&ني ال&عام مل&نظمة ال&تعاون اإلس&المي ح&ول األوض&اع الخ&طيرة في فلس&طني،
واالس&&تماع إلى ك&&لمة ص&&اح&&ب ال&&سمو امللكي س&&عود ال&&فيصل ،وزي&&ر خ&&ارج&&ية امل&&ملكة ال&&عرب&&ية ال&&سعودي&&ة،
رئ&&يس ال&&دورة ال&&حال&&ية ملج&&لس وزراء خ&&ارج&&ية امل&&نظمة ،وإلى ك&&لمة د .رامي الح&&مد اهلل ،رئ&&يس وزراء دول&&ة
فلسطني ،ومداخالت أصحاب السمو واملعالي وزراء الخارجية والسادة رؤساء الوفود؛!
.1

ت&&دي&&ن ب&&أش&&د ال&&عبارات إس&&رائ&&يل ،الس&&لطة ال&&قائ&&مة ب&&االح&&تالل ،مل&&ا ت&&رت&&كبه م&&ن ج&&رائ&&م ح&&رب
مس&تمرة في األرض الفلس&طينية امل&حتلة ،ال س&يما في ق&طاع غ&زة ،وت&عرب ع&ن ق&لقها ال&بالغ
ن &&تيجة ت &&واص &&ل ال &&عدوان ال &&عسكري ال &&غاش &&م التي ي &&نفذه ج &&يش االح &&تالل اإلس &&رائيلي ب &&راً
وبحرا ً وجوا ً ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛!

.2

ت& &&طال& &&ب إس& &&رائ& &&يل ،الس& &&لطة ال& &&قائ& &&مة ب& &&االح& &&تالل ،وق& &&ف ع& &&دوان& &&ها ال& &&عسكري على ال& &&شعب
الفلس&طيني ف&وراً ،وتح&ملها امل&سؤول&ية ال&قان&ون&ية وال&سياس&ية ال&كام&لة ع&ن ت&بعات ج&رائ&م الح&رب
التي ال تسقط بالتقادم؛!

.3

ت &&علن دع &&مها وت &&رح &&يبها ب &&ال &&قرار رق &&م ) (A/HRC/S-21/L.1ال &&صادر ع &&ن مج &&لس ح &&قوق
اإلن &&سان ب &&تاريخ 23ي &&ول &&يو/ت &&موز 2014م ،وت &&طال &&ب بس &&رع &&ة ت &&نفيذ ب &&نوده ،ال س &&يما إرس &&ال
ل&جنة ت&حقيق دول&ية مس&تقلة ،وب&صورة ع&اج&لة ،ل&لتحقيق في ج&ميع ان&تهاك&ات ال&قان&ون ال&دولي
اإلن &&ساني ،وال &&قان &&ون ال &&دولي ل &&حقوق اإلن &&سان ،في األرض الفلس &&طينية امل &&حتلة ،ب &&ما في
ذل& &&ك ال& &&قدس الش& &&رق& &&ية ،والس& &&يما في ق& &&طاع غ& &&زة امل& &&حتل؛ وت& &&عبر ع& &&ن أس& &&فها ال& &&عميق إزاء
ت&&صوي&&ت ال&&والي&&ات املتح&&دة األم&&ري&&كية ب&&رف&&ض ال&&قرار ،وام&&تناع ال&&دول األوروب&&ية ع&&ن دع&&مه،
األم&&ر ال&&ذي م&&ن ش&&أن&&ه أن يشجع إس&&رائ&&يل على ال&&تمادي في م&&واص&&لة ع&&دوان&&ها ال&&عسكري
وانتهاكها القانون الدولي؛ !

.4

ت &&عرب ع &&ن ارت &&ياح &&ها الن &&عقاد الج &&لسة ال &&طارئ &&ة للج &&معية ال &&عام &&ة ل &&ألم &&م املتح &&دة ب &&تاريخ 6
أغس&&طس 2014م ،ح&&ول ال&&وضع في غ&&زة ،ب&&مبادرة م&&ن الج&&زائ&&ر ،والتي أك&&د ف&&يها املجتمع
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ال&&دولي م&&رة أخ&&رى على إدان&&ته ل&&لعدوان اإلس&&رائيلي وم&&سان&&دت&&ه ل&&لحقوق املش&&روع&&ة ل&&لشعب
الفلسطيني!.
.5

ت&ؤك&د على ض&رورة تح&مل مج&لس األم&ن م&سؤول&يات&ه في ال&حفاظ على الس&لم واألم&ن ال&دول&يني
وات &&خاذ ال &&تداب &&ير ال &&الزم &&ة ل &&وق &&ف ال &&عدوان اإلس &&رائيلي على ال &&شعب الفلس &&طيني ،وض &&مان
ام&تثال إس&رائ&يل ل&قرارات الش&رع&ية ال&دول&ية وال&قان&ون ال&دولي؛ وتج&دد دع&وت&ها في ه&ذا ال&صدد
املجتمع ال &&دولي ،وخ &&صوص &&ا مج &&لس األم &&ن ال &&دولي ،الت &&خاذ اإلجـ &&راءات ال &&عمليـة إلج &&بار
إس &&رائ &&يل على س &&حب ق &&وات &&ها م &&ن األرض الفلس &&طينية امل &&حتلة وإن &&هاء ع &&دوان &&ها ،وت &&وف &&ير
الح&ماي&ة ال&دول&ية ال&الزم&ة ل&لشعب الفلس&طيني وت&طبيق ات&فاق&ية ج&نيف ال&راب&عة ل&عام 1949م،
وم&&عاه&&دة اله&&اي ل&&عام 1907م ،وفي ح&&ال فش&&ل مج&&لس األمـ&&ن ال&&دولي فـي ال&&قيام ب&&عمل
ف & &&وري ،ف & &&إن ال & &&لجنة ت & &&دع & &&و ج & &&ميع ال & &&دول األع & &&ضاء أن تتح & &&د دع & &&ما ً الس & &&تئناف ال & &&دورة
االس &&تثنائ &&ية ال &&طارئ &&ة ال &&عاش &&رة للج &&معية ال &&عامـ &&ة فـي إط &&ار "االت &&حاد م &&ن أج &&ل الس &&الم"،
ب&اإلض&اف&ة إلى اس&تخدام ج&ميع الس&بل ال&قان&ون&ية ل&لعمل على م&ساءل&ة االح&تالل وق&ادت&ه على
ج&&رائ&&مهم ض&&د ال&&شعب الفلس&&طيني ،وب&&ما ي&&ضمن م&&الح&&قتهم وت&&قدي&&مهم ل&&لعدال&&ة كمج&&رمي
ح&رب ،ك&ما ت&ناش&د ج&ميع ال&دول ال&صدي&قة في ال&عال&م إلى امل&ساه&مة ال&فعال&ة في إن&جاح ه&ذه
الجهود!.
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ت &&ؤك &&د على ض &&رورة دع &&م ج &&هود امل &&نظمة ال &&بدء في تح &&رك دولي ف &&اع &&ل ل &&دع &&م ع &&ضوي &&ة دول &&ة
فلسطني في كافة املحافل الدولية ،ودعم االعتراف بدولة فلسطني!.

.7

ت&&دع&&و ال&&دول األع&&ضاء إلى دع&&م ط&&لب دول&&ة فلس&&طني ل&&عقد اج&&تماع األط&&راف امل&&تعاق&&دة في
ات &&فاق &&ية ج &&نيف ال &&راب &&عة لتح &&دي &&د ال &&تداب &&ير ال &&واج &&ب ات &&خاذه &&ا به &&دف إن &&فاذ وف &&رض اح &&ترام
االت&&فاق&&ية في دول&&ة فلس&&طني امل&&حتلة ب&&ما ف&&يها ال&&قدس الش&&رق&&ية والت&&خاذ اإلج&&راءات ال&&عملية
ال & &&الزم & &&ة ل & &&وق & &&ف االن & &&تهاك & &&ات والج & &&رائ & &&م امل & &&تواص & &&لة التي ي & &&قترف & &&ها االح & &&تالل اإلس & &&رائيلي
وع&صاب&ات املس&توط&نني اإلس&رائ&يليني ض&د امل&واط&نني الفلس&طينيني امل&دن&يني ،ب&ما في ذل&ك م&ن
خالل املخاطبة الخطية لسويسرا بصفتها الدولة الوديعة!.

.8

ت&دع&و وب&شكل ع&اج&ل ،ب&دء ع&مل ف&ري&ق االت&صال ال&وزاري ال&ذي ت&م ت&شكيله ،للتح&رك واالت&صال
ب&األط&راف ال&دول&ية ال&فاع&لة ،وال&عمل على وق&ف االع&تداءات اإلس&رائ&يلية؛ ون&قل رس&ال&ة وق&رارات
املنظمة؛!

.9

ت&عبر ع&ن ق&لقها ال&بالغ إزاء ت&ده&ور األوض&اع وت&فـاق&م األزمـ&ة اإلن&سان&ية في ق&طاع غ&زة بس&بب
اس& &&تمرار ال& &&عدوان وال& &&حصار اإلس& &&رائيلي ال& &&الان& &&ساني وغ& &&ير ذل& &&ك مـ& &&ن اإلج& &&راءات غ& &&ير
ال &&قان &&ون &&ية ض &&د ال &&شعب الفلس &&طيني في ق &&طاع غ &&زة ،وت&&دع&&و املجتمع ال &&دولي ل &&لضغط على

!3

إس& &&رائ& &&يل ،الس& &&لطة ال& &&قائ& &&مة ب& &&االح& &&تالل ،إلن& &&هاء ح& &&صاره& &&ا غ& &&ير ال& &&قان& &&وني وفتح امل& &&عاب& &&ر
الحدودية وضمان حرية حركة األشخاص واملواد والبضائع من قطاع غزة وإليه؛ !
.10

ت&&عرب ع&&ن ال&&تقدي&&ر ل&&لجهود التي ت&&بذل&&ها ج&&مهوري&&ة م&&صر ال&&عرب&&ية في س&&بيل وق&&ف ال&&عدوان
اإلس& &&رائيلي وت& &&حقيق الته& &&دئ& &&ة ،ب& &&ما في ذل& &&ك ال& &&جهود ال& &&حثيثة امل& &&بذول& &&ة على م& &&دار األي& &&ام
امل &&اض &&ية ل &&رع &&اي &&ة امل &&فاوض &&ات غ &&ير امل &&باش &&رة به &&دف ت &&لبية اح &&تياج &&ات ال &&شعب الفلس &&طيني
وت&&وف&&ير الح&&ماي&&ة ووق&&ف إراق&&ة دم&&اء األب&&ري&&اء ،وت&&ثمن ق&&رار فتح م&&عبر رفح الس&&تقبال الج&&رحى
وتقديم العالج الالزم لهم فضال عن الجهد املبذول لتسهيل املساعدات اإلنسانية!.

.11

ت&&قدم ال&&شكر وال&&تقدي&&ر ل&&جهود ك&&اف&&ة ال&&دول األع&&ضاء في م&&نظمة ال&&تعاون اإلس&&المي ،التي
ق&&دم&&ت دع&&ما ً س&&ياس&&يا ً واق&&تصادي&ا ً وإن&&سان&&يا ً ل&&دول&&ة فلس&&طني ،ب&&شكل م&&باش&&ر وغ&&ير م&&باش&&ر،
ع &&بر ال &&قنوات ال &&ثنائ &&ية ،أو ع &&بر امل &&نظمات وامل &&ؤس &&سات ال &&دول &&ية ،خ &&اص &&ة في ظ &&ل ال &&عدوان
اإلس&&رائيلي اإلج&&رامي على ك&&اف&&ة م&&ناط&&ق دول&&ة فلس&&طني امل&&حتلة .وت&&طال&&ب ب&&تعزي&&ز م&&ثل ه&&ذا
ال &&دع &&م على ك &&اف &&ة املس &&توي &&ات ،حتى تس &&تطيع دول &&ة فلس &&طني ال &&وق &&وف في وج &&ه االح &&تالل
والعدوان اإلسرائيلي وتجاوز آثاره املدمرة!.

.12

ت&&شيد ب&&ال&&جهود التي ت&&بذل&&ها وك&&ال&&ة األون&&روا ل&&تلبية االح&&تياج&&ات األس&&اس&&ية ال&&حيوي&&ة ل&&لسكان
امل&دن&يني في ق&طاع غ&زة ،وك&ذل&ك م&ا ت&قدم&ه امل&ملكة األردن&ية ال&هاش&مية م&ن م&ساع&دات إن&سان&ية
وطبية مستمرة منذ سنوات!.

.13

ت & &&دع & &&و ال & &&دول األع & &&ضاء وم & &&ؤس & &&سات م & &&نظمة ال & &&تعاون اإلس & &&المي ،وال & &&صنادي & &&ق ال & &&عرب & &&ية
واإلس&&الم&&ية ،وامل&&نظمات اإلن&&سان&&ية ،إلى ت&&قدي&&م امل&&ساع&&دات امل&&ال&&ية وال&&عينية ال&&عاج&&لة لس&&داد
االح& &&تياج& &&ات ال& &&طارئ& &&ة ال& &&ناج& &&مة ع& &&ن ال& &&عدوان اإلس& &&رائيلي امل& &&تصاع& &&د وت& &&دم& &&ير امل& &&متلكات
امل&نشآت امل&دن&ية وال&سكنية والبنى ال&تحتية ،ب&ال&تنسيق مع ح&كوم&ة دول&ة فلس&طني ،ب&ما ي&مكنها
م &&ن ال &&وف &&اء ب &&ال &&تزام &&ات &&ها ت &&جاه ت &&عزي &&ز ص &&مود ال &&شعب الفلس &&طيني ،وت &&وف &&ير االح &&تياج &&ات
األس&&اس&&ية ل&&لمواط&&نني الفلس&&طينيني في ق&&طاع غ&&زة ،ول&&تخفيف م&&عان&&ات&&هم ،وت&&دع&&و إلى ع&&قد
م&&ؤت&&مر ل&&لمان&&حني إلع&&ادة ب&&ناء م&&ا دم&&ره ال&&عدوان اإلس&&رائيلي ،ب&&ما في ذل&&ك امل&&طار وامل&&يناء
البح&&ري .وت&&عرب ،في ه&&ذا ال&&صد ،ع&&ن ب&&الغ ت&&قدي&&ره&&ا ل&&تبرع امل&&ملكة ال&&عرب&&ية ال&&سعودي&&ة بمبلغ
) (300م &&ليون ري &&ال س &&عودي مل &&واج &&هة أع &&باء الخ &&دم &&ات ال &&صحية ال &&ضروري &&ة ال &&ناج &&مة ع &&ن
ال &&عدوان اإلس &&رائيلي ال &&غاش &&م على ق &&طاع غ &&زة .ك &&ما ت &&عرب ع &&ن ت &&قدي &&ره &&ا ل &&لمملكة ال &&عرب &&ية
ال&سعودي&ة على ال&تزام&ها ب&ال&دع&م امل&الي املس&تمر ل&برن&امج إع&ادة إع&مار ق&طاع غ&زة وت&قدي&مها
) (500مليون دوالر من خالل الصندوق السعودي للتنمية! .

.14

تُ&&دي&&ن بش&&دة ال&&سياس&&ات االس&&تيطان&&ية ال&&توس&&عية التي ت&&نتهجها إس&&رائ&&يل ،الس&&لطة ال&&قائ&&مة
ب&&االح&&تالل ،في األرض الفلس&&طينية امل&&حتلة ب&&ما ف&&يها م&&دي&&نة ال&&قدس الش&&رق&&ية ،وت&&ؤك&&د أن ك&&ل
!4

األنش&&طة االس&&تيطان&&ية اإلس&&رائ&&يلية الغ&&ية وب&&اط&&لة ط&&بقا ً ل&&لقان&&ون ال&&دولي وق&&رارات الش&&رع&&ية
ال& &&دول& &&ية ،وت& &&دع& &&و ج& &&ميع ال& &&دول إلى ات& &&خاذ اإلج& &&راءات امل& &&مكنة إلج& &&باره& &&ا على وق& &&ف ب& &&ناء
املس&&توط&&نات ،ب&&ما في ذل&&ك ف&&رض ع&&قوب&&ات س&&ياس&&ية واق&&تصادي&&ة على إس&&رائ&&يل ،وم&&قاط&&عة
الش& &&رك& &&ات التي ت& &&عمل في املس& &&توط& &&نات االس& &&تعماري& &&ة امل& &&قام& &&ة على األرض الفلس& &&طينية
املحتلة؛ !
.15

ت & &&عرب ع & &&ن إدان & &&تها الش & &&دي & &&دة الس & &&تمرار أع & &&مال التح & &&ري & &&ض واالع & &&تداءات واالن & &&تهاك & &&ات
اإلس&&رائ&&يلية في ال&&قدس الش&&رق&&ية امل&&حتلة ،وخ&&اص&&ة في املسج&&د األقصى امل&&بارك ،وت&&ؤك&&د أن
اس&&تمرار ه&&ذه األع&&مال ال&&عنصري&&ة س&&يؤدي إلى ن&&تائج وخ&&يمة على أم&&ن واس&&تقرار امل&&نطقة
ب &&رم &&تها .وفي ه &&ذا ال &&صدد ،ت &&شيد ب &&جهود امل &&ملكة األردن &&ية ال &&هاش &&مية في ال &&تصدي له &&ذه
االع&&تداءات ،وج&&هود ص&&اح&&ب ال&&جالل&&ة ع&&بد اهلل ال&&ثاني اب&&ن الحس&&ني في رع&&اي&&ة امل&&قدس&&ات
اإلسالمية واملسيحية في القدس الشريف!.

.16

ت&طال&ب ب&تدخ&ل دولي ع&اج&ل ل&وق&ف ح&ملة االع&تقاالت ال&تعسفية اإلس&رائ&يلية والتي ط&ال&ت أك&ثر
م &&ن  1000فلس &&طيني ب &&ما في ذل &&ك ن &&واب وأس &&رى مح &&رري &&ن ،م &&ن ب &&ينهم أس &&رى م &&ا ق &&بل
أوس & &&لو ،وال & &&عمل على إط & &&الق س & &&راح & &&هم ،وتش & &&دد على ع & &&دم ش & &&رع & &&ية م & &&حاك & &&م االح & &&تالل
وقراراتها!.

.17

ت&&دع&&و األم&&ان&&ة ال&&عام&&ة ل&&لمنظمة الس&&تكمال ج&&هود ت&&كوي&&ن ف&&ري&&ق ق&&ان&&وني ع&&املي في امل&&نظمة،
آخ&&ذة في االع&&تبار امل&&قترح امل&&قدم م&&ن دول&&ة فلس&&طني ،إلك&&مال وم&&تاب&&عة م&&لفات ج&&رائ&&م ال&&قادة
اإلس&&رائ&&يليني وال&&ترافع في امل&&حكمة ال&&جنائ&&ية ال&&دول&&ية ،وإك&&مال م&&لف امل&&مارس&&ات ال&&عنصري&&ة
التي ت&&مارس&&ها إس&&رائ&&يل ،الس&&لطة ال&&قائ&&مة ب&&االح&&تالل ،وت&&ؤك&&د على ض&&رورة أن ت&&وف&&ر ال&&دول
األعضاء امليزانية الالزمة لذلك؛ !

.18

ت&&تقدم ال &&وف &&ود امل &&شارك &&ة ب &&ال &&شكر وال &&تقدي &&ر ل &&لمملكة ال &&عرب &&ية ال &&سعودي &&ة ل &&رئ &&اس &&تها ال &&حكيمة
لالجتماع! .

.19

ت &&تقدم ال &&وف &&ود امل &&شارك &&ة ب &&ال &&شكر مل &&عالي األم &&ني ال &&عام علي ال &&جهود التي ب &&ذل &&ها ل &&لتحضير
لالجتماع ،األمر الذي ساهم في إنجاحه وتحقيق أهدافه! .

.20

تعه&&د إلى األم &&ني ال &&عام ال &&عمل على ال &&تنسيق م &&ن أج &&ل ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ.
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