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وثيقة رقم 140:

البيان الختامي لالجتامع االستثنايئ املوسع للجنة التنفيذية ملنظمة املؤمتر 
اإلسالمي، عىل مستوى وزراء الخارجية، حول االعتداء اإلرسائييل عىل سفن 

أسطول الحرية140

6 حزيران/ يونيو 2010

إن اللجنة التنفيذية يف اجتامعها االستثنايئ املوسع عىل مستوى وزراء الخارجية، املنعقد يف جدة 
يف 6 يونيو 2010م، املوافق 23 جامدى الثانية 1431ه.

إذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة املؤمتر اإلسالمي، ومبقتىض قرارات منظمة املؤمتر 
اإلسالمي بشأن قضية فلسطني والقدس الرشيف، وإذ تشيد مبقاومة الشعب الفلسطيني يف مواجهة 
االعتداءات اإلرسائيلية، وتؤكد دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل السرتداد حقوقه الوطنية غري 

القابلة للترصف، مبا يف ذلك حقه يف تقرير املصري وإقامة دولة فلسطني املستقلة وعاصمتها القدس،

وإذ تؤكد أن الحصار الذي تفرضه إرسائيل عىل قطاع غزة، مبا يف ذلك إغالق املعابر الحدودية 
وقطع إمدادات الوقود والغذاء واألدوية، يشكل عقاباً جامعياً للسكان املدنيني، ويسفر عن تداعيات 

إنسانية خطرية، وُيعتب جرية ضد اإلنسانية مبوجب القانون الدويل،

وبعد النظر يف الظروف التي أحاطت بالهجوم العسكري اإلرسائييل غري املرشوع للقوات اإلرسائيلية 
ضد القافلة املدنية الدولية التي تحمل مساعدات إنسانية، )قافلة الحرية(، يف املياه الدولية بتاريخ 
سالمة  أن  تؤكد  وإذ  العزل،  املدنيني  صفوف  يف  وإصابات  قتل  عن  أسفرت  والتي   ،2010 مايو   31

املدنيني ورفاهيتهم تكتسب أهمية قصوى،

وإذ تندد باستخفاف إرسائيل املتواصل بالقانون الدويل وما يرتتب عىل ذلك من آثار مرضة عىل 
مبادرات  جميع  عىل  الرد  عىل  إرسائيل  بإرصار  تندد  وإذ  ودولياً،  إقليمياً  واألمن  واالستقرار  السالم 

السالم بالعنف والعدوان.

وإذ تشدد عىل الحاجة إىل احرتام حقوق اإلنسان املتعارف عليها عاملياً وقواعد القانون الدويل 
اإلنساين ومبادئه:

وإذ ترحب مبا ييل:

البيان الرئايس الصادر عن مجلس األمن الدويل بتاريخ 31 مايو 2010،  –

البيان الصادر عن االتحاد اإلفريقي عىل مستوى قادة الدول والحكومات بتاريخ 31 مايو 2010،  –

البيان املشرتك الصادر عن االجتامع الوزاري لرابطة شعوب جنوب رشق آسيا )أسيان( ومجلس   –
التعاون الخليجي الذي عقد يف سنغافورة يوم 1 يونيو 2010،

القرار الصادر عن االجتامع الطارئ للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية يف القاهرة بتاريخ   –
2 يونيو 2010،
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القرار الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة بتاريخ 2 يونيو 2010، والذي يدعو   –
فيه إىل تشكيل بعثة دولية مستقلة لتقيص الحقائق بشأن انتهاكات القانون الدويل الناجمة عن 

عدوان إرسائيل عىل قافلة الحرية،

وبعد االستامع إىل تقرير األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وإىل وزيري خارجية تركيا وفلسطني، 
وإىل مداخالت الوزراء ورؤساء الوفود،

التي  املدنية  السفن  اإلرسائيلية ضد  القوات  نفذته  الذي  الوحيش  العدوان  العبارات  بأشد  تدين   –1
تنقل مساعدات إنسانية إىل قطاع غزة يف املياه الدولية.

تبعث بأحر تعازيها ألرس ضحايا هذا العدوان العسكري، وتعرب عن متنياتها بالشفاء العاجل ملن   –2
أصيبوا بجراح.

تدين إرسائيل بسبب هذه القرصنة التي تشكل إرهاب دولة وانتهاكاً صارخاً للقانون الدويل وخرقاً   –3
سافراً لحقوق اإلنسان.

تدين أيضاً عمليات قتل وجرح املدنيني العزل خالل الهجمة الوحشية اإلرسائيلية يف عرض املياه   –4
الدولية يف ظروف ال تبر الهجوم.

تعرب عن تقديرها للجمهورية الرتكية ملوقفها الثابت الداعم ألبناء الشعب الفلسطيني.  –5

تشيد بقوة بالبعثة اإلنسانية التي قامت بها قافلة الحرية لتسليم مساعدات إنسانية إىل قطاع غزة   –6
الذي تحارصه إرسائيل. وتعرب كذلك عن تقديرها وكامل احرتامها للذين قضوا يف أثناء هذا املسعى 

النبيل.

تناشد الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي اتخاذ جميع التدابري الرضورية، يف إطار القانون الدويل،   –7
بصفة منفردة ومجتمعة، لردع إرسائيل عن القيام بأي اعتداء واستخدام للقوة ضد السفن املدنية.

القوات اإلرسائيلية إىل  الذين أجبتهم  القافلة  تطالب بإطالق رساح السفن واألفراد املشاركني يف   –8
ميناء أسدود.

تطالب كذلك بدفع التعويض الكامل، وفقاً للمعايري الدولية، عن فقد األرواح وعن اإلصابات وسط   –9
املدنيني من جراء العدوان العسكري اإلرسائييل عىل قافلة السفن اإلنسانية، والتعويض كذلك عن 

جميع األرضار املادية.

تطالب األمني العام لألمم املتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة إلجراء تحقيق كامل يف الحادثة   –10
مدنية  سفن  عىل  واالعتداء  املدنيني  قتل  عن  املسؤولني  ومعاقبة  ومقاضاة  تحديد  أجل  من 

ومصادرتها بالقوة.

يثل  بل  فحسب،  الفلسطيني  اإلنسان  لحقوق  جسياًم  انتهاكاً  يشكل  ال  غزة  حصار  أن  تؤكد   –11
كذلك تهديداً خطرياً للسالم واألمن الدوليني ولالستقرار اإلقليمي، مثلام يتضح بجالء من الحادثة 
األخرية، وهو ما ينم بوضوح عن إرهاب الدولة ويعتب مبثابة جرية خطرية ضد اإلنسانية، وانتهاكاً 
صارخاً للقانون الدويل، وهو ما يقتيض رداً مناسباً من املجتمع الدويل من خالل تقديم السلطات 

اإلرسائيلية املسؤولة عن هذه األعامل الشنيعة إىل العدالة.
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تؤكد مجدداً طلبها الثابت لرفع الحصار اإلرسائييل غري املرشوع عن قطاع غزة بشكل فوري وفتح   –12

من  والسلع  األشخاص  حركة  بحرية  وللسامح  اإلرسائيلية،  للسيطرة  تخضع  التي  املعابر  جميع 

القطاع وإليه، وبدخول املساعدات اإلنسانية دون قيد.

تناشد الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي لتنسيق جهودها مع املجتمع الدويل بغية إنهاء   –13

هذا الحصار اإلرسائييل القمعي املرفوض، باتخاذ تدابري من ضمنها فرض عقوبات عىل إرسائيل 

إلجبارها عىل الكف عن ارتكاب مثل هذه األعامل والجرائم الوحشية.

تقرر تشكيل فريق خباء حكوميني بالتنسيق الوثيق مع فلسطني وذلك من أجل بحث وتدارس   –14

غزة،  عىل  املفروض  الجائر  اإلرسائييل  الحصار  رفع  بضامن  الكفيلة  واآلليات  والوسائل  السبل 

وتسهيل عملية إعادة اإلعامر يف غزة.

تطلب من األمني العام لألمم املتحدة تكثيف جهود املنظمة األممية من أجل الرفع الفوري وغري   –15

املرشوط للحصار اإلرسائييل عىل غزة وتخفيف معاناة سكان القطاع.

تجدد دعوتها لرضورة القيام بعمل لوقف جميع املامرسات اإلرسائيلية غري القانونية األخرى ضد   –16

السكان املدنيني الفلسطينيني يف األرض الفلسطينية املحتلة، مبا فيها القدس الرشقية؛

تؤكد مجدداً أهمية مواصلة التنسيق الوثيق فيام بني منظمة املؤمتر اإلسالمي وحركة عدم االنحياز   –17

واملجموعة العربية يف كل من نيويورك وجنيف، ومع غريها من املنظامت الدولية األخرى، وتؤكد 

الحاجة إىل مواصلة التنسيق والتعاون بني هذه املجموعات من أجل ضامن املتابعة الشاملة لهذا 

املوضوع الهام والعاجل، مبا يف ذلك ضامن التنفيذ الكامل لبيان رئاسة مجلس األمن الدويل بتاريخ 

1 يونيو 2010، وال سيام إجراء تحقيق دويل محايد وموثوق به وشفاف ومستقل وفقاً للمعايري 

الدولية، برعاية األمني العام لألمم املتحدة؛

تعرب عن قلقها إزاء األعامل واملامرسات اإلرسائيلية غري املرشوعة الجارية حالياً يف املياه الدولية   –18

تسليم  ومنعت   ،2010 يونيو   5 يوم  اإليرلندية  كوري”  “راشيل  سفينة  أيضاً  استهدفت  والتي 

املعونة اإلنسانية ألبناء الشعب الفلسطيني يف غزة.

تطلب من املجموعة اإلسالمية يف جنيف متابعة تنفيذ قرار مجلس حقوق اإلنسان الصادر يوم   –19

2 يونيو 2010، والذي تم اعتامده بفضل الدور النشط للدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي.

تشجب موقف الدول التي مل تدعم القرار الصادر عن مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة   –20

يوم 2 يونيو 2010 بشأن العدوان اإلرسائييل عىل قافلة سفن الحرية، ويعتب ذلك مبثابة حامية 

إلرسائيل وملا ترتكبه من جرائم ترسيخاً الزدواجية املعايري وابتعاداً عن القانون الدويل والقانون 

اإلنساين الدويل.

تطلب من األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي اتخاذ ما يلزم من تدابري من أجل عقد اجتامع   –21
خاص للجمعية العامة لألمم املتحدة يف إطار “متحدون من أجل السالم” وذلك من أجل رفع 

الحصار اإلرسائييل عن غزة.
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يف ضوء استمرار تحدي إرسائيل وانتهاكها للقانون الدويل ولجميع التزاماتها الدولية، تدعو الدول   –22
األعضاء إىل إعادة النظر يف عالقاتها مع إرسائيل مبا يف ذلك إعادة النظر يف تطبيع العالقات معها.

تدعم عملية املصالحة الفلسطينية والجهود املرصية لتحقيق هذه املصالحة مع األخذ يف االعتبار   –23
رضورة إنهاء االنقسام الفلسطيني يف أرسع وقت ممكن.

والدول  الخارجية  وزراء  ومجلس  اإلسالمية  القمة  رئييس  مع  بالتنسيق  العام  األمني  إىل  تعهد   –24
األعضاء يف اللجنة التنفيذية، وذلك من أجل ضامن تنفيذ مقتضيات هذا البيان ومتابعتها.

وثيقة رقم 141:

للجنة  املوسع  االستثنايئ  االجتامع  يف  أوغلو  إحسان  الدين  أكمل  كلمة 
حول  الخارجية،  وزراء  مستوى  عىل  اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة  التنفيذية 

االعتداء اإلرسائييل عىل سفن أسطول الحرية141
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أصحاب املعايل والسعادة؛

السيدات والسادة؛

السالم عليكم ورحمه الله وبركاته،،،

لعقد هذا  الرسيعة  واستجابتكم  والتقدير عىل جهودكم  بالشكر  لكم  أتقدم  إن  البداية  أود يف 
لتقديم  الذي كان متوجهاً  الحرية  االعتداء اإلرسائييل عىل أسطول  تداعيات  الهام ملناقشة  االجتامع 

املساعدات اإلنسانية للشعب الفلسطيني املحارص ظلاًم يف قطاع غزة.

وأتقدم من عىل هذا املنب بالتعازي القلبية لكافة أرس الشهداء الذين سقطوا نتيجة هذه الجرية 
النكراء التي ارتكبتها إرسائيل، القوة القامئة باالحتالل، ضد املدنيني، وأمتنى الشفاء العاجل للجرحى، 
وأتطلع إىل عودة كافة املشاركني يف أسطول الحرية إىل بلدانهم وأهلهم ساملني مكللني بوسام الرشف 

والكرامة واإلنسانية.

يف الوقت نفسه، فإنني أشيد باملوقف النبيل للجمهورية الرتكية والذي عكس روح مسؤولية عالية 
ودفاع شجاع عن قضايا األمة اإلسالمية من خالل مشاركة واسعة وفاعلة يف أسطول الحرية، واملواقف 
التي عّبت عنها حكومتها عقب ارتكاب إرسائيل لجريتها. كام أثني أيضاً عىل كل من ساهم يف تسيري 

قافلة السفن من أفراد ومؤسسات ومن تطوع لركوب البحر يف هذه املهمة النبيلة.

أصحاب املعايل؛

السادة الحضور،

إن العدوان اإلرسائييل األخري كان موجهاً ضد مدنيني من 32 بلداً يثلون ديانات متعددة؛ املسيحية 
واإلسالم واليهودية، باإلضافة إىل أناس من مذاهب وخلفيات مختلفة ويعبون عن الضمري العاملي. 
اإلنسانية  القافلة  من  الهدف  كان  لقد  وقيمها.  اإلنسانية  اعتداء عىل  الهجوم هو  فإن هذا  ولذلك، 


