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17-18 يناير 2014

  
لجنــة  توجــت  بمراكــش  القــدس  للجنــة  العشــرين  للــدورة  الختامــي  البيــان  نــص 
القــدس أشــغالها التــي احتضنتهــا مدينــة مراكــش يومــي 17 و18 ينايــر الجــاري 

بإصدار البيان الختامي التالي:

"تلبيــة لدعــوة كريمــة مــن صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة 
المغربيــة، رئيــس لجنــة القــدس، عقــدت لجنــة القــدس دورتهــا العشــرين، تحــت 
الرئاســة الفعليــة لجاللتــه، رئيــس لجنــة القــدس، وبحضــور فخامــة الرئيــس محمــود 
ــة،  ــة المغربي ــة مراكــش بالمملك ــك فــي مدين ــة فلســطين، وذل ــاس، رئيــس دول عب
يومي 15 و16 ربيع األول 1435هـ، الموافق 17 و18 يناير/كانون الثاني 2014م.

شــارك فــي أعمــال الــدورة العشــرين للجنــة القــدس أصحــاب الســمو والمعالــي 
وزراء خارجيــة الــدول األعضــاء فــي لجنــة القــدس والوفــود المرافقــة لهــم، ومعالــي 
األميــن العــام لمنظمــة التعــاون اإلســالمي، الســيد إيــاد أميــن مدنــي، والمديــر 

العام لوكالة بيت مال القدس الشريف، الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري.

وحضــر اجتمــاع اللجنــة كذلــك شــخصيات دوليــة تمــت دعوتهــا، ألول مــرة، كضيــوف 
مميزين.

افتتــح الــدورة صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، بكلمــة 
ــدول  ــل علــى اإلدارة المشــتركة لل ــر دلي ــد فيهــا أن انعقــاد هــذا االجتمــاع يعــد خي أك
ــة الدفــاع عــن الحقــوق المشــروعة للشــعب الفلســطيني  اإلســالمية فــي مواصل

الشقيق، وعن الهوية العربية واإلسالمية للقدس الشريف.

كمــا اعتبــر جاللتــه أن الدفــاع عــن هــذه المدينــة الســليبة ليــس عمــال ظرفيــا، وال 
يقتصــر علــى اجتماعــات اللجنــة، وإنمــا يشــمل بالخصــوص تحركاتهــا الدبلوماســية 
المؤثــرة، واألعمــال الميدانيــة الملموســة داخــل القــدس، التــي تقــوم بهــا وكالــة 

بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة. 

وأضــاف جاللــة الملــك محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس الشــريف، أنــه أمــام 
الوضــع الــذي تشــهده مدينــة القــدس، ينبغــي توطيــد العمــل العربــي واإلســالمي 
المشــترك، وتوحيــد الصفــوف، وانتهــاج أســاليب مبتكــرة، لإلســهام البنــاء فــي 
تجســيد إرادة الســالم، داعيــا إلــى نهــج إســتراتيجية عمليــة وناجعــة، تقــوم فيهــا لجنــة 

القدس بدور حاسم، كآلية دائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي.
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القضيــة  جوهــر  هــي  القــدس  أن  علــى  جاللتــه  شــدد  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
الفلســطينية، وأنــه ال ســالم بــدون تحديــد الوضــع النهائــي للقــدس الشــرقية، 

كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
بعــد ذلــك، ألقــى فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس، رئيــس دولــة فلســطين، كلمــة 
شــكر فيهــا صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس علــى دعوتــه لجنــة القــدس إلــى 
الشــريف  القــدس  فيــه  تتعــرض  الــذي  العصيــب  الظــرف  هــذا  فــي  االنعقــاد 
ومقدســاتها اإلســالمية والمســيحية إلــى التهويــد وتغييــر معالمهــا الديمغرافيــة 
والجغرافيــة، وعزلهــا عــن محيطهــا العربــي واإلســالمي، وطالــب بتضافــر الجهــود 
كافــة إلنقــاذ المدينــة المقدســة مــن الهجمــة الشرســة لالحتــالل اإلســرائيلي، 
مؤكــدا علــى أن القــدس فــي خطــر وآن الوضــع أصبــح ال يحتمــل االنتظــار أو 

التأجيل.
قــدم فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس، رئيــس دولــة فلســطين، إلــى جاللــة الملــك 
محمــد الســادس، رئيــس لجنــة القــدس، وثيقــة رســمية أعدتهــا دولــة فلســطين 
تتضمــن جــردا باالنتهــاكات التــي اقترفتهــا ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي فــي 

القدس الشريف والمسجد األقصى. 
ــا مــع  ــة القــدس لقــاء تفاعلي ــدول األعضــاء فــي لجن ــة ال أجــرى الســادة وزراء خارجي
الشــخصيات الدوليــة الســالف ذكرهــا انصــب علــى شــرح الوضــع الــذي تعرفــه 
الوضــع  علــى  الحفــاظ  فــي  الدوليــة  المســؤولية  وتأكيــد  الشــريف  القــدس 

القانوني لهذه المدينة ومكانتها ورمزيتها وفقا للقرارات األممية ذات الصلة.
الفعليــة  الرئاســة  تحــت  اللجنــة،  أعضــاء  أجراهــا  التــي  المــداوالت  وفــي ضــوء 
ــة  ــة القــدس، خلصــت اللجن ــك محمــد الســادس، رئيــس لجن ــة المل لصاحــب الجالل

إلى ما يلي:
اإلســالمية  لألمــة  بالنســبة  الشــريف  القــدس  مركزيــة قضيــة  اللجنــة  تؤكــد   -1
المدينــة  بهــذه  المســاس  وأن  السياســي،  الحــل  صميــم  فــي  تقــع  باعتبارهــا 
لــن يــؤدي غــال إلــى مزيــد مــن التوتــر والعنــف واليــأس  وبالمســجد األقصــى 
وســيقود إلــى نتائــج وخيمــة علــى المنطقــة، ومــن شــأنه أن يقضــي علــى أي 

فرصة لتحقيق السالم.
2- تجــدد اللجنــة التأكيــد أن إحــالل الســالم الشــامل والعــادل والدائــم فــي منطقــة 
الشــرق األوســط هــو الخيــار الــذي تعمــل مــن اجلــه الــدول األعضــاء فــي منظمــة 
التعــاون اإلســالمي، طبقــا لقــرارات الشــرعية الدوليــة وعلــى أســاس مبــدأ األرض 
مقابــل الســالم ومبــادرة الســالم العربيــة وبنــود خارطــة الطريــق، وذلــك حتــى 
الســيادة  وذات  المســتقلة  دولتــه  إقامــة  مــن  الفلســطيني  الشــعب  يتمكــن 

والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف.
ــن الفلســطينيين واإلســرائيليين،  ــة أن المفاوضــات المســتأنفة بي ــر اللجن 3- تعتب
ــى الســالم وفقــا لقــرارات  ــوز 3102، محطــة حاســمة فــي الوصــول إل ــذ يولي من
الشــرعية الدوليــة ومرجعيــات عمليــة الســالم المعتمــدة. وتؤكــد، فــي هــذا الصــدد، 
أهميــة التصــدي لجميــع األفعــال التــي تناقــض هــدف الســالم وتديــم وتعمــق 

االحتالل القائم منذ 46 عاما. 
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4- تعــرب اللجنــة عــن إدانتهــا وشــجبها لسياســة فــرض األمــر الواقــع التــي تعتمدهــا 
ممارســاتها  وجميــع  الشــريف  القــدس  فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات 
الشــريف  القــدس  تغييــر مركــز  إلــى  والتــي تســعى  القانونيــة  العدوانيــة وغيــر 
علــى ســكانها  بالتضييــق  الديمغرافيــة  وتركيبتهــا  الحضــاري  القانونــي وطابعهــا 
الفلســطينيين مــن خــالل ســحب هوياتهــم وهــدم منازلهــم وإرغامهــم علــى هجــر 
مواطنهــم، إلــى جانــب مواصلــة االســتيطان ومصــادرة األراضــي وبنــاء الجــدار 

لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.

5- ترفــض اللجنــة قــرارات ســلطات االحتــالل منــع المصليــن مــن الوصــول إلــى 
المســجد األقصــى والســماح للمتطرفيــن اليهــود الدخــول لســاحاته وتدنيســه، 
ــم فــي  ــى الوضــع القائ ــرات عل ــة تغيي ــال أي ــه، وإدخ ــه وحول ــات ب واســتمرار الحفري
المســجد األقصــى قبــل االحتــالل، بمــا فيهــا المحــوالت غيــر القانونيــة لتقســيمه 
بيــن المســلمين واليهــود، زمانيــا ومكانيــا، تمهيــدا لالســتحواذ عليــه واعتبــاره جــزءا 

من المقدسات اليهودية.

6- تدعــو اللجنــة إلــى تنامــي الوعــي بالمســؤولية الجماعيــة الدوليــة تجــاه القــدس 
باعتبــار ان ايــة دولــة او مؤسســة أو منظمــة أو جماعــة أو فــرد يســعى إلــى الحفــاظ 
ــاء الســالم  ــة القــدس الشــريف ورمزيتهــا هــو مســاهم فعلــي فــي بن علــى هوي
وتوفيــر شــروط تحقيقيــه وتســيير أجنــدة الباحثيــن عنــه، وتحــث المجتمــع الدولــي 
ــة المــوروث اإلنســاني  ــة فــي إنقــاذ القــدس ورعاي ــى تحمــل مســؤولياته كامل عل
والســكاني  التعليمــي  الوضــع  وحمايــة  فيهــا،  المتمثــل  العالمــي  والحضــاري 
والثقافــي بهــا، والضغــط علــى إســرائيل لوقــف جميــع الممارســات االســتعمارية 

التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.

ــان هــذه اإلجــراءات اإلســرائيلية تشــكل خرقــا مســتمرا لقــرارات مجلــس  7- تؤكــد ب
األمــن والتــي اعتبــرت تلــك اإلجــراءات فــي القــدس الشــريف باطلــة ومنعدمــة األثــر 

ويجب أن تتوقف فورا.
8 - تدعــو اللجنــة جميــع مكونــات المنتظــم الدولــي إل تحمــل مســؤولياتها والضغــط 
علــى إســرائيل مــن أجــل إيقــاف عملياتهــا االســتيطانية غيــر القانونيــة، وانتهاكاتهــا 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني وإعالناتهــا االســتفزازية فــي األرض الفلســطينية 
المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــريف، وتصريحــات بعــض مســؤوليها وادعاءاتهــم 
غيــر القانونيــة بضــم القــدس والمقدســات اإلســالمية والمســيحية، وذلــك مــن 
أجــل تهيــئ المنــاخ المناســب إلنجــاح المفاوضــات المســتأنفة والتوصــل إل حــل 
فلســطين  دولــة  بموجبــه  تعيــش  الدولتيــن  حــل  أســاس  علــى  وشــامل  عــادل 
وإســرائيل جنبــا إلــى جنــب، ممــا سيســهم فــي بنــاء عالقــات ســالم طبيعيــة بيــن 

إسرائيل وجيرانها والعالم اإلسالمي، وفقا لمبادرة السالم العربي.

المســتأنفة،  المفوضــات  فــي  الفلســطيني  للموقــف  اللجنــة دعمهــا  تؤكــد   -9
وترحــب بالــدور الجــاد للواليــات المتحــدة األمريكيــة، راعيــة هــذه المفوضــات التــي 
القــدس  رأســها  وعلــى  النهائــي،  الحــل  قضايــا  جميــع  فــي  تحســم  أن  يجــب 
محــدد  زمنــي  جــدول  وفــق  المســتقلة،  فلســطين  لدولــة  عاصمــة  الشــريف، 

واســتنادا إلــى قــرارات الشــرعية الدوليــة، كمــا تؤكــد أهميــة قيــام دولــة فلســطين 
بالتشــاور مــع رئاســة اللجنــة ودعوتهــا علــى المســاهمة فيمــا يتعلــق بمســتقبل 

القدس الشريف.

االحتالل القائم منذ 46 عاما. 
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4- تعــرب اللجنــة عــن إدانتهــا وشــجبها لسياســة فــرض األمــر الواقــع التــي تعتمدهــا 
ممارســاتها  وجميــع  الشــريف  القــدس  فــي  اإلســرائيلي  االحتــالل  ســلطات 
الشــريف  القــدس  تغييــر مركــز  إلــى  والتــي تســعى  القانونيــة  العدوانيــة وغيــر 
علــى ســكانها  بالتضييــق  الديمغرافيــة  وتركيبتهــا  الحضــاري  القانونــي وطابعهــا 
الفلســطينيين مــن خــالل ســحب هوياتهــم وهــدم منازلهــم وإرغامهــم علــى هجــر 
مواطنهــم، إلــى جانــب مواصلــة االســتيطان ومصــادرة األراضــي وبنــاء الجــدار 

لتطويق القدس الشريف وعزله عن محيطه الفلسطيني الطبيعي.

5- ترفــض اللجنــة قــرارات ســلطات االحتــالل منــع المصليــن مــن الوصــول إلــى 
المســجد األقصــى والســماح للمتطرفيــن اليهــود الدخــول لســاحاته وتدنيســه، 
ــم فــي  ــى الوضــع القائ ــرات عل ــة تغيي ــال أي ــه، وإدخ ــه وحول ــات ب واســتمرار الحفري
المســجد األقصــى قبــل االحتــالل، بمــا فيهــا المحــوالت غيــر القانونيــة لتقســيمه 
بيــن المســلمين واليهــود، زمانيــا ومكانيــا، تمهيــدا لالســتحواذ عليــه واعتبــاره جــزءا 

من المقدسات اليهودية.

6- تدعــو اللجنــة إلــى تنامــي الوعــي بالمســؤولية الجماعيــة الدوليــة تجــاه القــدس 
باعتبــار ان ايــة دولــة او مؤسســة أو منظمــة أو جماعــة أو فــرد يســعى إلــى الحفــاظ 
ــاء الســالم  ــة القــدس الشــريف ورمزيتهــا هــو مســاهم فعلــي فــي بن علــى هوي
وتوفيــر شــروط تحقيقيــه وتســيير أجنــدة الباحثيــن عنــه، وتحــث المجتمــع الدولــي 
ــة المــوروث اإلنســاني  ــة فــي إنقــاذ القــدس ورعاي ــى تحمــل مســؤولياته كامل عل
والســكاني  التعليمــي  الوضــع  وحمايــة  فيهــا،  المتمثــل  العالمــي  والحضــاري 
والثقافــي بهــا، والضغــط علــى إســرائيل لوقــف جميــع الممارســات االســتعمارية 

التي تستهدف تغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة.

ــان هــذه اإلجــراءات اإلســرائيلية تشــكل خرقــا مســتمرا لقــرارات مجلــس  7- تؤكــد ب
األمــن والتــي اعتبــرت تلــك اإلجــراءات فــي القــدس الشــريف باطلــة ومنعدمــة األثــر 

ويجب أن تتوقف فورا.
8 - تدعــو اللجنــة جميــع مكونــات المنتظــم الدولــي إل تحمــل مســؤولياتها والضغــط 
علــى إســرائيل مــن أجــل إيقــاف عملياتهــا االســتيطانية غيــر القانونيــة، وانتهاكاتهــا 
لحقــوق الشــعب الفلســطيني وإعالناتهــا االســتفزازية فــي األرض الفلســطينية 
المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الشــريف، وتصريحــات بعــض مســؤوليها وادعاءاتهــم 
غيــر القانونيــة بضــم القــدس والمقدســات اإلســالمية والمســيحية، وذلــك مــن 
أجــل تهيــئ المنــاخ المناســب إلنجــاح المفاوضــات المســتأنفة والتوصــل إل حــل 
فلســطين  دولــة  بموجبــه  تعيــش  الدولتيــن  حــل  أســاس  علــى  وشــامل  عــادل 
وإســرائيل جنبــا إلــى جنــب، ممــا سيســهم فــي بنــاء عالقــات ســالم طبيعيــة بيــن 

إسرائيل وجيرانها والعالم اإلسالمي، وفقا لمبادرة السالم العربي.

المســتأنفة،  المفوضــات  فــي  الفلســطيني  للموقــف  اللجنــة دعمهــا  تؤكــد   -9
وترحــب بالــدور الجــاد للواليــات المتحــدة األمريكيــة، راعيــة هــذه المفوضــات التــي 
القــدس  رأســها  وعلــى  النهائــي،  الحــل  قضايــا  جميــع  فــي  تحســم  أن  يجــب 
محــدد  زمنــي  جــدول  وفــق  المســتقلة،  فلســطين  لدولــة  عاصمــة  الشــريف، 

10- تشــيد اللجنــة باألثــر اإليجابــي للمســاعي التــي يقــوم بهــا جاللــة الملــك 
ــة القــدس، لحمايــة المواقــع المقدســة اإلســالمية  محمــد الســادس، رئيــس لجن
والمســيحية فــي القــدس الشــريف وحــث الــدول علــى اإلحجــام عــن كل مــا مــن 
للمدينــة  القانونــي  بالوضــع  يمــس  أو  االحتــالل  لصالــح  تنــازال  يعــد  أن  شــأنه 

المقدسة.

11- ترحــب اللجنــة بالمبــادئ التوجيهيــة التــي تبناهــا االتحــاد األوروبــي والتــي 
تمنــع الهيئــات اإلســرائيلية ونشــاطاتها فــي القــدس الشــريف وباقــي األراضــي 
ــح واألدوات  ــو 7691 م مــن الحصــول علــى المن ــذ يوني ــة من الفلســطينية المحتل
بهــذه  االلتــزام  إلــى  االتحــاد  وتدعــو  األوروبــي،  االتحــاد  مــن  المتأتيــة  الماليــة 
ــد القــدس  ــة تهوي ــة لمواجهــة عملي ــر فعالي ــدور أكث ــام ب ــة والقي ــادئ التوجيهي المب

الشريف.

12- تؤكــد اللجنــة أهميــة الكنائــس المســيحية كمكــون أساســي لــإلرث الحضــاري 
المتنــوع للقــدس الشــريف وتشــيد بــدور هــذه المؤسســات فــي مواجهــة عمليــات 

تهويد القدس، وتدعو إلى تعزيز هذا الدور ومواكبته.

13- تحــث اللجنــة منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة (اليونســكو) 
علــى االســتمرار فــي بــذل جهودهــا للحفــاظ علــى تــراث مدينــة القــدس، باعتبــاره 
تراثــا لإلنســانية ورمــزا لتعايــش الثقافــات واألديــان، وتطالــب إســرائيل، الســلطة 
القائمــة باالحتــالل، بتســهيل تنفيــذ قــرار لجنــة التــراث العالمــي بإرســال بعثــة 
مشــتركة بيــن مركــز التــراث العالمــي والهيئــات االستشــارية الفنيــة لليونســكو 
لمراقبــة ورصــد الحفريــات اإلســرائيلية داخــل وحــول مدينــة القــدس القديمــة 

وأسوارها باعتبارها تراثا  عالميا معرضا للخطر.

بإغــالق  باالحتــالل،  القائمــة  الســلطة  إســرائيل،  اســتمرار  اللجنــة  تشــجب   -14
المؤسســات الفلســطينية فــي القــدس، وعلــى رأســها بيــت الشــرق، وتدعــو 
مكونــات  وســائر  اإلســالمي  التعــاون  منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  جميــع 
المجتمــع الدولــي إلــى اتخــاذ إجــراءات عمليــة للضغــط علــى إســرائيل مــن أجــل 
فــي  الفلســطيني  الرســمي  الوجــود  وتمكيــن  المؤسســات  هــذه  فتــح  إعــادة 

القدس.
اهتمــام  مــن  يجــب  مــا  إبــداء  إلــى  الدولــي  األمــن  مجلــس  اللجنــة  تدعــو   -15
بالتوتــرات المتصاعــدة والحالــة الحرجــة فــي القــدس الشــريف وتحمــل مســؤولياته 
وفــق مــا ينــص عليــه ميثــاق األمــم المتحــدة وطبقــا لقــرارات مجلــس األمــن ذات 
الصلــة، خاصــة القــرارات رقــم 242(1967) ورقــم 252 (1968) ورقــم 267(1969) 
ورقــم338 (1973) ورقــم465 ورقــم 476 ورقــم 478(1980) ورقــم 1073 (1996) 
المتعلقــة بالقــدس الشــريف، وعقــد جلســة خاصــة لمناقشــة الوضــع الخطيــر فــي 
للمقدســات  والخطيــرة  المتواصلــة  اإلســرائيلية  لالنتهــاكات  نتيجــة  المدينــة 
الصلــة  ذات  للقــرارات  اإلســرائيلية  الحكومــة  وتنكــر  والمســيحية  اإلســالمية 

وتنصلها لمسؤولياتها كسلطة قائمة باالحتالل.

واســتنادا إلــى قــرارات الشــرعية الدوليــة، كمــا تؤكــد أهميــة قيــام دولــة فلســطين 
بالتشــاور مــع رئاســة اللجنــة ودعوتهــا علــى المســاهمة فيمــا يتعلــق بمســتقبل 

القدس الشريف.
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16- تدعــو اللجنــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي إلــى التدخــل 
لــدى الــدول األخــرى لحثهــا علــى تعديــل تصويتهــا داخــل المنظمــات الدوليــة علــى 
الدولييــن  واإلجمــاع  القانــون  مــع  يتســق  بمــا  بالقــدس  المتعلقــة  القــرارات 

بخصوص الوضع القانوني للمدينة.
17- تجــدد اللجنــة دعــوة جميــع الــدول إلــى التشــبث برفــض أيــة محاولــة إلســرائيل، 
بالتقيــد  وتطالبهــا  الشــرقية،  القــدس  بضــم  باالحتــالل،  القائمــة  الســلطة 
بالتزاماتهــا القانونيــة بمــا يكفــل إلــزام المســتويات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
والخاصــة فيهــا، بعــدم االعتــراف بــكل مــا مــن شــأنه أن يدعــم االســتيطان فــي 
األرض الفلســطينية المحتلــة، ويســهم فــي ترســيخ االحتــالل، وتدعــو، فــي هــذا 
والمؤسســات  األفــراد  كافــة  ضــد  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  إلــى  الصــدد، 
والشــركات التــي تعمــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لصالــح منظومــة االحتــالل، 

بما يتسق مع القانون الدولي.

إلــى  اإلســالمي  التعــاون  منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  اللجنــة  تدعــو   -18
االلتــزام، وفــق ميثــاق المنظمــة، بتبنــي القــرارات الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية 
والتصويــت لصالحهــا، تحديــدا تلــك المتعلقــة بالقــدس، فــي المحافــل الدوليــة، 

بما في ذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة واليونسكو.

19- تقــدر اللجنــة دور الرعايــة الهاشــمية للمقدســات اإلســالمية والمســيحية فــي 
ــة  ــك المملك ــي، مل ــه الثان ــد الل ــك عب ــة المل ــواله جالل ــذي يت القــدس الشــريف ال
ــه وفخامــة الرئيــس  ــن جاللت ــذي عقــد بي ــة الهاشــمية، وترحــب باالتفــاق ال األردني

محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31 مارس 2013.

20- تدعــو اللجنــة المندوبيــن الدائميــن للــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
اإلســالمي لــدى األجهــزة التابعــة لألمــم المتحــدة علــى متابعــة قضيــة القــدس 
ــال إســرائيل، الســلطة القائمــة باالحتــالل،  ــة امتث الشــريف، وبــذل الجهــود لكفال
للقانــون الدولــي وقــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة وإرادة المجتمــع الدولــي، 
بمــا فــي ذلــك التأكيــد علــى رفــض قبــول تقديــم ممثلــي ســلطة االحتــالل ألوراق 

اعتماد صادرة من القدس.

21- توصــي اللجنــة األمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي بوضــع آليــات 
عمليــة لمتابعــة وتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن قمــم ودورات مجلــس وزراء خارجيــة 
منظمــة التعــاون اإلســالمي الخاصــة بالقــدس، وتدعوهــا إلــى البــدء، بالتنســيق 
مــع رئاســة لجنــة القــدس والتشــاور مــع رئاســة القمــة ودولــة فلســطين، فــي 
ترتيــب زيــارات لفريــق االتصــال الــوزاري الــذي دعــا مجلــس وزراء خارجيــة الــدول 
األعضــاء بالمنظمــة، فــي دورتــه األربعيــن (كوناكــري،2013/12/11) إلــى تشــكيله 
للتحــرك، بشــكل عاجــل، لنقــل رســالة المنظمــة إلــى المجتمــع الدولــي بضــرورة 

حماية القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك.

22- رحبــت اللجنــة بالوثيقــة الرســمية التــي أعدتهــا دولــة فلســطين والمتضمنــة 
ــالل اإلســرائيلية فــي القــدس  ــي اقترفتهــا ســلطات االحت ــرد باالنتهــاكات الت لج

الشريف والمسجد األقصى.

23- تشــيد اللجنــة بحصيلــة المقاربــة الجديــدة التــي اعتمدتهــا لجنــة القــدس علــى 
مــدى اإلثنــي عشــرة ســنة الماضيــة، والمتمثلــة فــي التركيــز علــى الدعــم المباشــر 
االحتياجــات  مــع  والتجــاوب  الهادفــة،  السياســية  والمبــادرات  والملمــوس، 
فــي  الصمــود  علــى  لمســاعدتهم  لمقدســيين  والمتجــددة  الملحــة  اإلنســانية 
لمواجهــة  الشــريف  القــدس  فــي  الميدانيــة  والمشــاريع  واألعمــال  موطنهــم، 
المدينــة  فــي  اإلســرائيلية  االحتــالل  ســلطات  تنهجهــا  التــي  التهويــد  سياســة 

المقدسة لتغيير معالمها وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية.

ــذ ســنة  ــة بيــت مــال القــدس الشــريف، التــي أحدثــت من ــة أن وكال ــد اللجن 24- تؤك
8991 فــي إطــار منظمــة التعــاون اإلســالمي، تعــد األداة المؤسســاتية المثلــى 
القــدس فــي االضطــالع  الــذي تعتمــد عليــه لجنــة  التنفيــذي  للمنظمــة والــذراع 
بالمهــام الموكولــة إليهــا فــي متابعــة تنفيــذ قــرارات المنظمــة الخاصــة بالحفــاظ 

على القدس العربية اإلسالمية وتراثها الحضاري.

25- تشــيد اللجنــة باإلمكانيــات التــي وضعتهــا الــدول األعضــاء فــي المنظمــة تحــت 
تصــرف وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، وعلــى رأســها المملكــة المغربيــة التــي 
تحملــت فــي الســنين الخمــس األخيــرة 80% مــن ميزانيــة الوكالــة لتنفيــذ مشــاريع 
االجتماعيــة  القطاعــات  فــي  خاصــة  والمقدســيين،  القــدس  لصالــح  ملموســة 
والصحيــة والثقافيــة والتربويــة، إضافــة إلــى ترميــم المبانــي األثريــة والتاريخيــة 

للقدس الشريف، خاصة مرافق المسجد األقصى.

26- تدعــو جميــع الــدول األعضــاء ومؤسســاتها الماليــة إلــى تقديــم الدعــم المــادي 
والشــعوب  الحكومــات  تطلعــات  مســتوى  إلــى  ترتقــي  حتــى  للوكالــة  الــالزم 

اإلسالمية في الدفاع ميدانيا عن القدس الشريف.

27- تعبــر اللجنــة عــن ارتياحهــا اللتئــام الــدورة الرابعة"للجنــة وصايــة" وكالــة بيــت 
مــال القــدس الشــريف والــدورة الثانيــة لمجلــس إدارتهــا، بالمــوازاة مــع عقــد دورتهــا 
20 فــي مراكــش، وترحــب بالتقاريــر التــي رفعتهــا إليهــا هاتــان الهيئتــان التقريريتــان 
للوكالــة، بمــا فــي ذلــك الخطــة الخماســية لمشــاريع الوكالــة 2014-2018، بميزانيــة 
منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  وتدعــو  أمريكــي،  دوالر  مليــون   30 إلــى  تصــل 

التعاون اإلسالمي إلى المساهمة في هذه الميزانية.

28- تســجل اللجنــة بارتيــاح انســجم هــذه الخطــة وتكاملهــا مــع الخطــة اإلســتراتيجية 
لدعــم القطاعــات الحيويــة فــي القــدس الشــريف، التــي اعتمدتهــا الــدورة الرابعــة 
مؤتمــر  أقــر  والتــي  المكرمــة/2012/8/15)،  االســتثنائي(مكة  القمــة  لمؤتمــر 
باكــو، عاصمــة جمهوريــة أذربيجــان (2013/6/11)، دور  المانحيــن، المنعقــد فــي 

الوكالة في تنفيذها.

29- تؤكــد اللجنــة أنــه بالمــوازاة مــع المســاعي السياســية للجنــة، يكتســي دعــم 
العمــل الميدانــي لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف أهميــة قصــوى مــن أجــل 
التخفيــف مــن معانــاة المقدســيين، خــط الدفــاع األول للقــدس، الذيــن يتعرضــون 

ألســوء أشــكال االضطهــاد والتمييــز والتهجيــر، والدفــاع عــن المدينــة المقدســة مــن 
خــالل المشــاريع الكبــرى والمتوســطة الحجــم التــي تعتــزم إنجازهــا علــى مســتوى 
التاريخيــة، وشــراء  المنشــآت الســكنية واالجتماعيــة والتربــوي وترميــم المواقــع 
ــة لإلســهام فــي  ــز المرافــق الصحي ــح دراســية وتجهي ــة وتخصيــص من أراض عقاري
ودعــم  والشــباب،  المــرأة  فئتــي  خاصــة  المقدســيين،  عيــش  أحــوال  تحســين 



16- تدعــو اللجنــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي إلــى التدخــل 
لــدى الــدول األخــرى لحثهــا علــى تعديــل تصويتهــا داخــل المنظمــات الدوليــة علــى 
الدولييــن  واإلجمــاع  القانــون  مــع  يتســق  بمــا  بالقــدس  المتعلقــة  القــرارات 

بخصوص الوضع القانوني للمدينة.
17- تجــدد اللجنــة دعــوة جميــع الــدول إلــى التشــبث برفــض أيــة محاولــة إلســرائيل، 
بالتقيــد  وتطالبهــا  الشــرقية،  القــدس  بضــم  باالحتــالل،  القائمــة  الســلطة 
بالتزاماتهــا القانونيــة بمــا يكفــل إلــزام المســتويات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
والخاصــة فيهــا، بعــدم االعتــراف بــكل مــا مــن شــأنه أن يدعــم االســتيطان فــي 
األرض الفلســطينية المحتلــة، ويســهم فــي ترســيخ االحتــالل، وتدعــو، فــي هــذا 
والمؤسســات  األفــراد  كافــة  ضــد  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  إلــى  الصــدد، 
والشــركات التــي تعمــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لصالــح منظومــة االحتــالل، 

بما يتسق مع القانون الدولي.

إلــى  اإلســالمي  التعــاون  منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  اللجنــة  تدعــو   -18
االلتــزام، وفــق ميثــاق المنظمــة، بتبنــي القــرارات الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية 
والتصويــت لصالحهــا، تحديــدا تلــك المتعلقــة بالقــدس، فــي المحافــل الدوليــة، 

بما في ذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة واليونسكو.

19- تقــدر اللجنــة دور الرعايــة الهاشــمية للمقدســات اإلســالمية والمســيحية فــي 
ــة  ــك المملك ــي، مل ــه الثان ــد الل ــك عب ــة المل ــواله جالل ــذي يت القــدس الشــريف ال
ــه وفخامــة الرئيــس  ــن جاللت ــذي عقــد بي ــة الهاشــمية، وترحــب باالتفــاق ال األردني

محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31 مارس 2013.

20- تدعــو اللجنــة المندوبيــن الدائميــن للــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
اإلســالمي لــدى األجهــزة التابعــة لألمــم المتحــدة علــى متابعــة قضيــة القــدس 
ــال إســرائيل، الســلطة القائمــة باالحتــالل،  ــة امتث الشــريف، وبــذل الجهــود لكفال
للقانــون الدولــي وقــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة وإرادة المجتمــع الدولــي، 
بمــا فــي ذلــك التأكيــد علــى رفــض قبــول تقديــم ممثلــي ســلطة االحتــالل ألوراق 

اعتماد صادرة من القدس.

21- توصــي اللجنــة األمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي بوضــع آليــات 
عمليــة لمتابعــة وتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن قمــم ودورات مجلــس وزراء خارجيــة 
منظمــة التعــاون اإلســالمي الخاصــة بالقــدس، وتدعوهــا إلــى البــدء، بالتنســيق 
مــع رئاســة لجنــة القــدس والتشــاور مــع رئاســة القمــة ودولــة فلســطين، فــي 
ترتيــب زيــارات لفريــق االتصــال الــوزاري الــذي دعــا مجلــس وزراء خارجيــة الــدول 
األعضــاء بالمنظمــة، فــي دورتــه األربعيــن (كوناكــري،2013/12/11) إلــى تشــكيله 
للتحــرك، بشــكل عاجــل، لنقــل رســالة المنظمــة إلــى المجتمــع الدولــي بضــرورة 

حماية القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك.

22- رحبــت اللجنــة بالوثيقــة الرســمية التــي أعدتهــا دولــة فلســطين والمتضمنــة 
ــالل اإلســرائيلية فــي القــدس  ــي اقترفتهــا ســلطات االحت ــرد باالنتهــاكات الت لج
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الشريف والمسجد األقصى.

23- تشــيد اللجنــة بحصيلــة المقاربــة الجديــدة التــي اعتمدتهــا لجنــة القــدس علــى 
مــدى اإلثنــي عشــرة ســنة الماضيــة، والمتمثلــة فــي التركيــز علــى الدعــم المباشــر 
االحتياجــات  مــع  والتجــاوب  الهادفــة،  السياســية  والمبــادرات  والملمــوس، 
فــي  الصمــود  علــى  لمســاعدتهم  لمقدســيين  والمتجــددة  الملحــة  اإلنســانية 
لمواجهــة  الشــريف  القــدس  فــي  الميدانيــة  والمشــاريع  واألعمــال  موطنهــم، 
المدينــة  فــي  اإلســرائيلية  االحتــالل  ســلطات  تنهجهــا  التــي  التهويــد  سياســة 

المقدسة لتغيير معالمها وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية.

ــذ ســنة  ــة بيــت مــال القــدس الشــريف، التــي أحدثــت من ــة أن وكال ــد اللجن 24- تؤك
8991 فــي إطــار منظمــة التعــاون اإلســالمي، تعــد األداة المؤسســاتية المثلــى 
القــدس فــي االضطــالع  الــذي تعتمــد عليــه لجنــة  التنفيــذي  للمنظمــة والــذراع 
بالمهــام الموكولــة إليهــا فــي متابعــة تنفيــذ قــرارات المنظمــة الخاصــة بالحفــاظ 

على القدس العربية اإلسالمية وتراثها الحضاري.

25- تشــيد اللجنــة باإلمكانيــات التــي وضعتهــا الــدول األعضــاء فــي المنظمــة تحــت 
تصــرف وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، وعلــى رأســها المملكــة المغربيــة التــي 
تحملــت فــي الســنين الخمــس األخيــرة 80% مــن ميزانيــة الوكالــة لتنفيــذ مشــاريع 
االجتماعيــة  القطاعــات  فــي  خاصــة  والمقدســيين،  القــدس  لصالــح  ملموســة 
والصحيــة والثقافيــة والتربويــة، إضافــة إلــى ترميــم المبانــي األثريــة والتاريخيــة 

للقدس الشريف، خاصة مرافق المسجد األقصى.

26- تدعــو جميــع الــدول األعضــاء ومؤسســاتها الماليــة إلــى تقديــم الدعــم المــادي 
والشــعوب  الحكومــات  تطلعــات  مســتوى  إلــى  ترتقــي  حتــى  للوكالــة  الــالزم 

اإلسالمية في الدفاع ميدانيا عن القدس الشريف.

27- تعبــر اللجنــة عــن ارتياحهــا اللتئــام الــدورة الرابعة"للجنــة وصايــة" وكالــة بيــت 
مــال القــدس الشــريف والــدورة الثانيــة لمجلــس إدارتهــا، بالمــوازاة مــع عقــد دورتهــا 
20 فــي مراكــش، وترحــب بالتقاريــر التــي رفعتهــا إليهــا هاتــان الهيئتــان التقريريتــان 
للوكالــة، بمــا فــي ذلــك الخطــة الخماســية لمشــاريع الوكالــة 2014-2018، بميزانيــة 
منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  وتدعــو  أمريكــي،  دوالر  مليــون   30 إلــى  تصــل 

التعاون اإلسالمي إلى المساهمة في هذه الميزانية.

28- تســجل اللجنــة بارتيــاح انســجم هــذه الخطــة وتكاملهــا مــع الخطــة اإلســتراتيجية 
لدعــم القطاعــات الحيويــة فــي القــدس الشــريف، التــي اعتمدتهــا الــدورة الرابعــة 
مؤتمــر  أقــر  والتــي  المكرمــة/2012/8/15)،  االســتثنائي(مكة  القمــة  لمؤتمــر 
باكــو، عاصمــة جمهوريــة أذربيجــان (2013/6/11)، دور  المانحيــن، المنعقــد فــي 

الوكالة في تنفيذها.

29- تؤكــد اللجنــة أنــه بالمــوازاة مــع المســاعي السياســية للجنــة، يكتســي دعــم 
العمــل الميدانــي لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف أهميــة قصــوى مــن أجــل 
التخفيــف مــن معانــاة المقدســيين، خــط الدفــاع األول للقــدس، الذيــن يتعرضــون 

ألســوء أشــكال االضطهــاد والتمييــز والتهجيــر، والدفــاع عــن المدينــة المقدســة مــن 
خــالل المشــاريع الكبــرى والمتوســطة الحجــم التــي تعتــزم إنجازهــا علــى مســتوى 
التاريخيــة، وشــراء  المنشــآت الســكنية واالجتماعيــة والتربــوي وترميــم المواقــع 
ــة لإلســهام فــي  ــز المرافــق الصحي ــح دراســية وتجهي ــة وتخصيــص من أراض عقاري
ودعــم  والشــباب،  المــرأة  فئتــي  خاصــة  المقدســيين،  عيــش  أحــوال  تحســين 



16- تدعــو اللجنــة الــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي إلــى التدخــل 
لــدى الــدول األخــرى لحثهــا علــى تعديــل تصويتهــا داخــل المنظمــات الدوليــة علــى 
الدولييــن  واإلجمــاع  القانــون  مــع  يتســق  بمــا  بالقــدس  المتعلقــة  القــرارات 

بخصوص الوضع القانوني للمدينة.
17- تجــدد اللجنــة دعــوة جميــع الــدول إلــى التشــبث برفــض أيــة محاولــة إلســرائيل، 
بالتقيــد  وتطالبهــا  الشــرقية،  القــدس  بضــم  باالحتــالل،  القائمــة  الســلطة 
بالتزاماتهــا القانونيــة بمــا يكفــل إلــزام المســتويات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
والخاصــة فيهــا، بعــدم االعتــراف بــكل مــا مــن شــأنه أن يدعــم االســتيطان فــي 
األرض الفلســطينية المحتلــة، ويســهم فــي ترســيخ االحتــالل، وتدعــو، فــي هــذا 
والمؤسســات  األفــراد  كافــة  ضــد  القانونيــة  اإلجــراءات  اتخــاذ  إلــى  الصــدد، 
والشــركات التــي تعمــل بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لصالــح منظومــة االحتــالل، 

بما يتسق مع القانون الدولي.

إلــى  اإلســالمي  التعــاون  منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  اللجنــة  تدعــو   -18
االلتــزام، وفــق ميثــاق المنظمــة، بتبنــي القــرارات الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية 
والتصويــت لصالحهــا، تحديــدا تلــك المتعلقــة بالقــدس، فــي المحافــل الدوليــة، 

بما في ذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة واليونسكو.

19- تقــدر اللجنــة دور الرعايــة الهاشــمية للمقدســات اإلســالمية والمســيحية فــي 
ــة  ــك المملك ــي، مل ــه الثان ــد الل ــك عب ــة المل ــواله جالل ــذي يت القــدس الشــريف ال
ــه وفخامــة الرئيــس  ــن جاللت ــذي عقــد بي ــة الهاشــمية، وترحــب باالتفــاق ال األردني

محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31 مارس 2013.

20- تدعــو اللجنــة المندوبيــن الدائميــن للــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون 
اإلســالمي لــدى األجهــزة التابعــة لألمــم المتحــدة علــى متابعــة قضيــة القــدس 
ــال إســرائيل، الســلطة القائمــة باالحتــالل،  ــة امتث الشــريف، وبــذل الجهــود لكفال
للقانــون الدولــي وقــرارات األمــم المتحــدة ذات الصلــة وإرادة المجتمــع الدولــي، 
بمــا فــي ذلــك التأكيــد علــى رفــض قبــول تقديــم ممثلــي ســلطة االحتــالل ألوراق 

اعتماد صادرة من القدس.

21- توصــي اللجنــة األمانــة العامــة لمنظمــة التعــاون اإلســالمي بوضــع آليــات 
عمليــة لمتابعــة وتنفيــذ القــرارات الصــادرة عــن قمــم ودورات مجلــس وزراء خارجيــة 
منظمــة التعــاون اإلســالمي الخاصــة بالقــدس، وتدعوهــا إلــى البــدء، بالتنســيق 
مــع رئاســة لجنــة القــدس والتشــاور مــع رئاســة القمــة ودولــة فلســطين، فــي 
ترتيــب زيــارات لفريــق االتصــال الــوزاري الــذي دعــا مجلــس وزراء خارجيــة الــدول 
األعضــاء بالمنظمــة، فــي دورتــه األربعيــن (كوناكــري،2013/12/11) إلــى تشــكيله 
للتحــرك، بشــكل عاجــل، لنقــل رســالة المنظمــة إلــى المجتمــع الدولــي بضــرورة 

حماية القدس الشريف والمسجد األقصى المبارك.

22- رحبــت اللجنــة بالوثيقــة الرســمية التــي أعدتهــا دولــة فلســطين والمتضمنــة 
ــالل اإلســرائيلية فــي القــدس  ــي اقترفتهــا ســلطات االحت ــرد باالنتهــاكات الت لج
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الشريف والمسجد األقصى.

23- تشــيد اللجنــة بحصيلــة المقاربــة الجديــدة التــي اعتمدتهــا لجنــة القــدس علــى 
مــدى اإلثنــي عشــرة ســنة الماضيــة، والمتمثلــة فــي التركيــز علــى الدعــم المباشــر 
االحتياجــات  مــع  والتجــاوب  الهادفــة،  السياســية  والمبــادرات  والملمــوس، 
فــي  الصمــود  علــى  لمســاعدتهم  لمقدســيين  والمتجــددة  الملحــة  اإلنســانية 
لمواجهــة  الشــريف  القــدس  فــي  الميدانيــة  والمشــاريع  واألعمــال  موطنهــم، 
المدينــة  فــي  اإلســرائيلية  االحتــالل  ســلطات  تنهجهــا  التــي  التهويــد  سياســة 

المقدسة لتغيير معالمها وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية.

ــذ ســنة  ــة بيــت مــال القــدس الشــريف، التــي أحدثــت من ــة أن وكال ــد اللجن 24- تؤك
8991 فــي إطــار منظمــة التعــاون اإلســالمي، تعــد األداة المؤسســاتية المثلــى 
القــدس فــي االضطــالع  الــذي تعتمــد عليــه لجنــة  التنفيــذي  للمنظمــة والــذراع 
بالمهــام الموكولــة إليهــا فــي متابعــة تنفيــذ قــرارات المنظمــة الخاصــة بالحفــاظ 

على القدس العربية اإلسالمية وتراثها الحضاري.

25- تشــيد اللجنــة باإلمكانيــات التــي وضعتهــا الــدول األعضــاء فــي المنظمــة تحــت 
تصــرف وكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف، وعلــى رأســها المملكــة المغربيــة التــي 
تحملــت فــي الســنين الخمــس األخيــرة 80% مــن ميزانيــة الوكالــة لتنفيــذ مشــاريع 
االجتماعيــة  القطاعــات  فــي  خاصــة  والمقدســيين،  القــدس  لصالــح  ملموســة 
والصحيــة والثقافيــة والتربويــة، إضافــة إلــى ترميــم المبانــي األثريــة والتاريخيــة 

للقدس الشريف، خاصة مرافق المسجد األقصى.

26- تدعــو جميــع الــدول األعضــاء ومؤسســاتها الماليــة إلــى تقديــم الدعــم المــادي 
والشــعوب  الحكومــات  تطلعــات  مســتوى  إلــى  ترتقــي  حتــى  للوكالــة  الــالزم 

اإلسالمية في الدفاع ميدانيا عن القدس الشريف.

27- تعبــر اللجنــة عــن ارتياحهــا اللتئــام الــدورة الرابعة"للجنــة وصايــة" وكالــة بيــت 
مــال القــدس الشــريف والــدورة الثانيــة لمجلــس إدارتهــا، بالمــوازاة مــع عقــد دورتهــا 
20 فــي مراكــش، وترحــب بالتقاريــر التــي رفعتهــا إليهــا هاتــان الهيئتــان التقريريتــان 
للوكالــة، بمــا فــي ذلــك الخطــة الخماســية لمشــاريع الوكالــة 2014-2018، بميزانيــة 
منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  وتدعــو  أمريكــي،  دوالر  مليــون   30 إلــى  تصــل 

التعاون اإلسالمي إلى المساهمة في هذه الميزانية.

28- تســجل اللجنــة بارتيــاح انســجم هــذه الخطــة وتكاملهــا مــع الخطــة اإلســتراتيجية 
لدعــم القطاعــات الحيويــة فــي القــدس الشــريف، التــي اعتمدتهــا الــدورة الرابعــة 
مؤتمــر  أقــر  والتــي  المكرمــة/2012/8/15)،  االســتثنائي(مكة  القمــة  لمؤتمــر 
باكــو، عاصمــة جمهوريــة أذربيجــان (2013/6/11)، دور  المانحيــن، المنعقــد فــي 

الوكالة في تنفيذها.

29- تؤكــد اللجنــة أنــه بالمــوازاة مــع المســاعي السياســية للجنــة، يكتســي دعــم 
العمــل الميدانــي لوكالــة بيــت مــال القــدس الشــريف أهميــة قصــوى مــن أجــل 
التخفيــف مــن معانــاة المقدســيين، خــط الدفــاع األول للقــدس، الذيــن يتعرضــون 

30- تدعــو اللجنــة علــى دراســة إمكانيــة إحــداث وقــف، واالنتقــال علــى مســاهمات 
إلزاميــة للــدول األعضــاء فــي منظمــة التعــاون اإلســالمي بنســب تحددهــا الــدول 

لدعم ميزانية وكالة بيت مال القدس الشريف ومشاريعها.
31- تدعــو اللجنــة إلــى إطــالق حمــالت تبــرع شــعبية فــي الــدول األعضــاء فــي 

منظمة التعاون اإلسالمي لدعم القدس الشريف.
32- تدعــو اللجنــة الــدول األعضــاء فــي المنظمــة إلــى تنظيــم زيــارات علــى مختلــف 
المســتويات إلــى القــدس الشــريف، وتطلــب منهــا تشــجيع رجــال األعمــال العــرب 
ــة، كمــا  ــة القــدس المحتل ــة فــي دعــم مدين ــى المســاهمة الفعلي والمســلمين عل
تدعــو اللجنــة إلــى تعزيــز التعــاون بيــن فاعلــي المجتمعــات المدنيــة فــي الــدول 

األعضاء والفعاليات والجهات الدولية المناصرة لقضية القدس العادلة.
33- تدعــو اللجنــة إلــى إعــالن القــدس عاصمــة للثقافــة اإلســالمية وتطالــب األمانــة 
ــة تعمــل علــى فضــح المخططــات واالنتهــاكات  العامــة بوضــع إســتراتيجية إعالمي
اإلســرائيلية للقــدس الشــريف والمعلومــات المغلوطــة التــي يتــم ترويجهــا حــول 
ــرأي  ــة ال ــر اإلعــالم، وتســهم فــي توعي موقــع القــدس وتاريخهــا فــي بعــض دوائ
العــام الدولــي بضــرورة المحافظــة علــى القــدس كتــراث عالمــي لإلنســانية وكرمــز 

للسالم والتعايش.
اللجنــة بالتشــاور المســتمر والتنســيق القائميــن بيــن رئاســة اللجنــة  34- تشــيد 
ودولــة فلســطين، وتــوكل إلــى رئاســة اللجنــة، بعــد التشــاور مــع رئاســة دولــة 
فلســطين، الدعــوة إلــى االجتمــاع علــى المســتوى المناســب، كلمــا اقتضــت الحاجــة 
إلــى ذلــك، لمتابعــة تنفيــذ التوصيــات وكافــة القضايــا اليوميــة والملحــة لوضــع 

القدس، وتقديم التوصيات ذات الصلة إلى الرئاسة.
35- تحيــي اللجنــة صمــود ومقومــة الشــعب الفلســطيني البطــل وخاصــة أبنــاء 
القــدس الصامديــن، وتؤكــد علــى دعمهــا وتأييدهــا لهــم ولنضالهــم المشــروع لنيــل 
حقوقهــم الوطنيــة المشــروعة وعلــى رأســها إقامــة دولــة فلســطين المســتقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
36- تعــرب اللجنــة عــن خالــص شــكرها وعظيــم تقديرهــا لصاحــب الجاللــة الملــك 
محمــد الســادس، ملــك المملكــة المغربيــة ورئيــس لجنــة القــدس، علــى مواقفــه 
النبيلــة وجهــده المتواصــل للدفــاع عــن القــدس الشــريف ومقدســاتها، وتتقــدم 
لجاللتــه وللحكومــة والشــعب المغربييــن بالشــكر والتقديــر علــى مــا حظيــت بــه 

الوفود المشاركة من حفاوة الترحيب وكرم الضيافة".  

ألســوء أشــكال االضطهــاد والتمييــز والتهجيــر، والدفــاع عــن المدينــة المقدســة مــن 
خــالل المشــاريع الكبــرى والمتوســطة الحجــم التــي تعتــزم إنجازهــا علــى مســتوى 
التاريخيــة، وشــراء  المنشــآت الســكنية واالجتماعيــة والتربــوي وترميــم المواقــع 
ــة لإلســهام فــي  ــز المرافــق الصحي ــح دراســية وتجهي ــة وتخصيــص من أراض عقاري
ودعــم  والشــباب،  المــرأة  فئتــي  خاصــة  المقدســيين،  عيــش  أحــوال  تحســين 




