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بلدة القدس "قرار  تتبنّىجلنة التراث العاملي التابعة لليونسكو 

م من واملقدَّ ،األردن وفلسطين طرفمن  عدّاملُ "القديمة وأسوارها

  اجملموعة العربية

 

  ]مقتطفات[ .2017 / 7 / 4بولندا،  ـ كراكوف

  

 واألربعين، احلادية دورتها يف لليونسكو التابعة العاملي التراث جلنة تبنّت

 املُعدّ " وأسوارها القديمة القدس بلدة" قرار بولندا، يف كراكوف بمدينة [....] املنعقدة

  .العربية اجملموعة من واملقدَّم وفلسطين، األردن قبل من

 التي الهائلة الضغوط رغم ،3 وعارضته دول 10 أيدته الذي القرار تبنّي وجاء

 12 اعتماد أكد الذي القرار إلفشال" اليونسكو"و األعضاء الدول على إسرائيل مارستها

 العاملي، التراث للجنة سابقة قرارات 7و لليونسكو، التنفيذي للمجلس سابقاً قراراً

 عليه كان ما هو القدس يف القائم التاريخي الوضع تعريف أن على تنص وجميعها

  .1967 عام القدس احتالل قبل املقدسة املدينة تراث

 :لقرار التأكيد عليهاومن أهم البنود التي أعاد ا

                                                            
 يف الرابط اإللكتروين التايل")وفا("ملعلومات الفلسطينية، وكالة األنباء وا: املصدر ،:  

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=OYTKCXa793819107180aOYTKC
X  
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عدم شرعية أي تغيير أحدثه االحتالل اإلسرائيلي يف بلدة القدس  .1

خاصة بطالن االنتهاكات  ،1967القديمة وحميطها بعد احتالل القدس عام 

ه الكنيست الذي أقرّ" القانون األساس"نيت على ما يسمى والنصوص القانونية التي بُ

باعتبار أن جميع  ،1980عام " لة إسرائيللتوحيد القدس كعاصمة دو"اإلسرائيلي 

وملزمة بالتراجع عنها  ،وأن إسرائيل مطالبة بإلغائها ،هذه اإلجراءات باطلة والغية

قرار جملس األمن األخير  وخصوصاً ،حسب قرارات جملس األمن واألمم املتحدة

2334 )2016.( 

مال إدانة شديدة ومطالبة لسلطات االحتالل بالوقف الفوري جلميع أع .2

احلفريات غير القانونية، باعتبارها تدخالت صارخة ضد تراث القدس واألماكن 

 .املقدسة

إدانة شديدة القتحامات املتطرفين وقوات االحتالل وتدنيس قداسة  .3

احلرم الشريف باعتباره مكان عبادة للمسلمين فقط، وأن إدارته من  / املسجد األقصى

ريف الوضع التاريخي القائم منذ قبل حق األوقاف اإلسالمية األردنية حسب تع

 .1967احتالل عام 

مطالبة سلطات االحتالل بتسهيل تنفيذ مشاريع اإلعمار الهاشمي يف   .4

مع التشديد على وقف التدخل يف مبنى باب  ،احلرم الشريف / املسجد األقصى

 .ال يتجزأ من املسجد األقصى الرحمة، باعتباره جزءاً

ر املشروط لوصول السلطة املعنية مطالبة إسرائيل بالسماح غي .5

واملتمثلة بخبراء األوقاف األردنية من أجل احملافظة على بلدة القدس القديمة 
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وأسوارها من الداخل واخلارج، بما يف ذلك حق الوصول وترميم طريق باب املغاربة 

 .ال يتجزأ من املسجد األقصى عتبر جزءاًالذي يُ

ل بوقف جميع مشاريع التهويد إدانة شديدة ومطالبة سلطات االحتال .6

واملصاعد الكهربائية والتلفريك الهوائي والقطار " بيت شتراوس"و" بيت هليبا"مثل 

 .اخلفيف الذي يمر بمحاذاة سور القدس، وإزالة آثار الدمار الناجم عن هذه املشاريع

قة، وتزويد مركز التراث مطالبة سلطات االحتالل بإعادة اآلثار املسرو .7

زالته أو تزوير تاريخه من آثار يف بلدة إبتوثيق واضح ملا تمت " اليونسكو"العاملي يف 

 .القدس القديمة وحميطها

إدانة شديدة الستمرار إسرائيل بمنع بعثة املراقبة وتعيين ممثل دائم  .8

اث مدينة لليونسكو يف شرق القدس لكتابة تقارير دورية حول حالة احلفاظ على تر

 .القدس وأسوارها واخملالفات التي ترتكبها سلطات االحتالل بهذا اخلصوص

ومركز التراث العاملي، لبذل كل اجلهود " اليونسكو"دعوة مدير عام  .9

 .املتعلقة بالقدس" اليونسكو"مكنة لتنفيذ قرارات وتوصيات املوالسبل 

لتراث العاملي على قائمة ا" بلدة القدس القديمة وأسوارها"اإلبقاء على  .10

 .1981املهدد باخلطر كموقع مسجل من قبل األردن عام 

وأشاد جملس وإدارة أوقاف القدس ومفتي القدس والهيئة اإلسالمية العليا 

  .بموقف جلنة التراث العاملي التابعة لليونسكو

من جانبه، قال أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، 

إن هذا القرار من جديد يعيد التأكيد على حق وحقيقة القدس، ورفض "سوداين، مراد ال

االنتهاكات واالعتداءات عليها من قبل االحتالل اإلسرائيلي الذي يمعن يف التزييف 
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واستباحة املدينة وتراثها وإرثها املادي وغير املادي، من أجل خلق رواية نقيضة 

  ".ومشوهة ومزورة

[.......] 
على كافة الصعد، ممثلة  الدبلوماسية الفلسطينية تخوض اشتباكاً وتابع أن

ي اخلارجية واملغتربين بسيادة الرئيس حممود عباس واحلكومة من خالل وزارتَ

واللجنة الوطنية للتربية " اليونسكو"والسياحة اآلثار، إضافة لبعثة فلسطين يف 

وذاكرة  لغومة ضد القدس وعياًالتزوير والهجمة االحتاللية امل والثقافة والعلوم، لصدّ

وحقيقة، ملا تمثله من مكان ومكانة، وبالتايل هذه القرارات هي انتصار  ومقدساً

وتأكيد أن القدس ستظل حمافظة على وجهها احلقيقي، رغم تعديات االحتالل وأدوات 

  .حموه وإلغائه، فهي تواصل صمودها من خالل صمود أهلها

 

  


