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  وثائق عربية
  

  يف دورتها الثامنة عشرة" جلنة القدس"البيان اخلتامي لـ 
  ]مقتطفات[ .28/8/2000، )املغرب(أغادير 

  
  

  [.......]  
  :ـ ويف ضوء املداوالت التي أجراها أعضاء اللجنة، خلصت إىل ما يلي6  
ل أحد األهداف الرئيسية أ ـ تؤكد اللجنة أن إحالل السالم العادل والشامل يف الشرق األوسط كان وسيظ  

على أساس قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قراري جملس " منظمة املؤتمر اإلسالمي"الثابتة للدول األعضاء يف 
  .[....]ومبدأ األرض مقابل السالم  338و 242األمن 

السوري ب ـ تدعم اللجنة اجلهود اخمللصة املبذولة من أجل السالم العادل والشامل، وعودة اجلوالن   
  .يونيو وحتيي انتصار لبنان بتحرير جنوبه احملتل/ احملتل كامالً إىل خط الرابع من حزيران

ج ـ تؤكد اللجنة دعم موقف دولة فلسطين الذي يستند على التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما   
األراضي شكل جزءاً من فيها احلرم القدسي الشريف وجميع األماكن املقدسة املسيحية واإلسالمية التي ت

ويف يف عاصمة دولة فلسطين املستقلة، ، كما تؤكد أن القدس الشر1967يونيو / احملتلة منذ حزيرانالفلسطينية 
  .هذا الصدد تؤكد اللجنة رفضها ألية حماولة النتقاص السيادة الفلسطينية على القدس الشريف

  [.......]  
الذي يدعو إىل عدم نقل ) 1980( 478األمن رقم بقرار جملس هـ ـ تطالب اللجنة جميع الدول االلتزام   

ويف هذا اإلطار، ترفض اللجنة التوصية الصادرة عن جملس النواب [....] بعثاتها الدبلوماسية إىل مدينة القدس 
األميركي بنقل السفارة األميركية إليها، وتناشد اإلدارة األميركية عدم تنفيذ هذه التوصية اخملالفة لقرارات 

  .الدوليةالشرعية 
و ـ تدعو دول العامل إىل االعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف فور إعالنها على األرض   

الفلسطينية وتقديم كل أشكال الدعم للدولة الفلسطينية املستقلة لبسط سيادتها الكاملة على األرض الفلسطينية 
[....].  

اخلاص بعودة الالجئين الفلسطينيين  194 املتحدة رقم ز ـ تؤكد ضرورة تنفيذ قرار اجلمعية العامة لألمم  
  .إىل ديارهم وممتلكاتهم باعتباره ركناً أساسياً من أركان احلل العادل والشامل

/ شباط 15ح ـ ترحب اللجنة باالتفاق األساسي املوقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والفاتيكان يف   
أية قرارات أو أعمال أحادية اجلانب كتغيير الطابع املميز للقدس  وهو االتفاق الذي يعتبر أن 2000فبراير 

وتؤكد ضرورة العمل اإلسالمي املسيحي املشترك للحفاظ على . ووضعها القانوين أمر مرفوض أدبياً وقانونياً
  .مدينة القدس وطابعها الديني والتاريخي واحلضاري والثقايف

  

                                                 
 " 29/8/2000، )غزة)" (اإللكترونية(وفا. 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن
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