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البيان اخلتامي الجتماع جلنة املندوبين الدائمين للدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي تؤكد فيه إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقانون العنصري اإلسرائيلي

املسمى بـ "قانون الدولة القومية للشعب اليهودي"
جدة2018/12/5 ،

إن جلنة املندوبين الدائمين للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي يف اجتماعها املنعقد يف
مقر األمانة العامة بجده ،اململكة العربية السعودية ،بتاريخ  5كانون األول /ديسمبر 2018م
املوافق  27ربيع االول 1440هـ ،لبحث القانون العنصري اإلسرائيلي املسمى بـ "قانون الدولة
القومية للشعب اليهودي" وأثره على احلقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني ،بطلب من
اململكة العربية السعودية:

إذ تستذكر القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمم اإلسالمية وجمالس وزراء اخلارجية ذات الصلة
بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي االسرائيلي؛

وإذ جتدد التأكيد على رفض االعتراف بإسرائيل كدولة يهودية؛

 .1تؤكد إدانتها الشديدة ورفضها القاطع للقانون العنصري اإلسرائيلي املسمى بـ"قانون أساس:
إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي" ،الذي يهدف إىل إلغاء احلقوق التاريخية والسياسية
والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني ،بما يف ذلك حق الالجئين الفلسطينيين يف
العودة إىل ديارهم وتعويضهم ،وحق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير؛

 .2حتذر من خطورة هذا القانون العنصري االسرائيلي الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على
أساس الدين اليهودي ،وتكريس الفكر االستيطاين االستعماري اإلسرائيلي غير القانوين باعتباره
"قيمة قومية عليا" ،ويهدف إىل إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً ،وإنكار
 املصدر :منظمة التعاون اإلسالمي
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وجود الشعب الفلسطيني ،وهويته ،وتاريخه ،وحقوقه املشروعة ،وتبرير استمرار أعمال التطهير
العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

 .3ترفض رفضاً قاطعاً تكريس احتالل وضم مدينة القدس احملتلة غير القانوين من خالل
اعتبارها "عاصمة كاملة وموحدة" مزعومة لدولة االحتالل االسرائيلي ،واقتصار احلقوق
السياسية ،بما فيها حق تقرير املصير ،على اليهود دون سواهم.

 .4تؤكد ان هذا القانون العنصري اإلسرائيلي باطل وفق أحكام القانون الدويل ،ويشكل انتهاكاً
صارخاً لقرارات األمم املتحدة ذات الصلة ،وللمواثيق واالتفاقيات الدولية بما يف ذلك ميثاق األمم
املتحدة ،واالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (،)1965واالتفاقية
الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها لعام  ،1973واالعالن العاملي
حلقوق اإلنسان ( ،)1948وإعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة ( ،)1960وإعالن
األمم املتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري ( ،)1963والعهد الدويل اخلاص
باحلقوق املدنية والسياسية ( ،)1966والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية ( ،)1966وإعالن منظمة اليونسكو بشأن العنصرية والتحيز العنصري ( )1978واعالن
األمم املتحدة بشان القضاء على جميع اشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين
( ،)1981واعالن االمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ( 2007م) ،ونظام روما األساسي
للمحكمة اجلنائية الدولية ( ،)1998وقرارات األمم املتحدة ذات العالقة وبخاصة قرارات جملس
األمن  )1980(476و )1980(478و)2016( 2334؛

 .5تدعو مؤسسات اجملتمع الدويل ذات العالقة ،بما فيها األمم املتحدة واحملاكم والبرملانات
الدولية ،واملنظمات احلقوقية ،ومؤسسات اجملتمع املدين ،لرفض وجتريم هذا اإلجراء العنصري،
ومطالبة إسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل ،بإلغائه وااللتزام بالقانون الدويل وميثاق األمم
املتحدة وقراراتها ذات الصلة.

 .6تدعو اجملموعة اإلسالمية يف جنيف إىل التحرك والطلب من املقرر اخلاص املعني باألشكال
املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب ،فتح حتقيق يف
اآلثار املترتبة على هذا القانون العنصري اإلسرائيلي ،وتقديم تقرير إىل جملس حقوق اإلنسان
التابع لألمم املتحدة واجلمعية العامة.
2

 .7تدعو الدول األعضاء إىل مضاعفة جهودها الفردية واجلماعية للمساعدة على استئصال
ومواجهة سياسات الفصل العنصري االسرائيلي؛ بما يف ذلك رفض التعاقد مع الشركات الدولية
التي تعمل داخل أو لصالح منظومة االستيطان االستعماري وخاصة الشركات العاملة يف القدس
الشريف؛

 .8تكلف األمانة العامة بالتنسيق مع املنظمات اإلقليمية والدولية للنظر يف رعاية مؤتمر دويل
حول العنصرية والتمييز العنصري الذي تمارسه اسرائيل ،القوة القائمة باالحتالل.

 .9تكلف األمين العام بمتابعة تنفيذ هذا البيان اخلتامي.
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ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺸﺮ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﳏﻔﻮﻇﺔ ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،وﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﻧﺸﺮﻫﺎ أو ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً إﻻ ﺑﺈذن ﻣﻦ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﱃ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒـ ــﺮﻳﺪي اﻟﺘﺎﻟـ ـ ــﻲ:
ipsbeirut@palestine‐studies.org

ﻳﻤﻜﻦ ﲢﻤﻴﻞ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ أو ﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺮدي وﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻳﺮﺟﻰ ذﻛﺮ اﳌﺼﺪر:
http://www.palestine‐studies.org/ar/

