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وثيقة رقم 169:

محمد  األردنية  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  للمتحدث  صحفي  ترصيح 
للرتبية  املتحدة  العليا ملنظمة األمم  التنفيذية  الهيئة  الكايد حول تصويت 
والعلم والثقافة )اليونسكو( لصالح قرار األردن حول القدس وباب املغاربة169

28 حزيران/ يونيو 2011

صوتت لجنة الرتاث العاملي – الهيئة التنفيذية العليا ملنظمة اليونسكو لصالح القرار األردين والعريب 
الكنيست اإلرسائييل بضم  التي كان األردن، ورداً عىل قرار  املغاربة،  باب  القدس وممر  حول مدينة 

القدس، قد أدرجها عىل الئحة الرتاث العاملي عام 1981 والئحة الرتاث العاملي املعرض للخطر 1982.

وجاء التصويت خالل جلسة عقدت أمس مبشاركة وفد أردين ضمن أعامل الدورة السنوية 35 
للجنة املنعقدة حالياً يف باريس. 

وقال املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية محمد الكايد إن املوقف املوحد للمجموعة العربية 
يف اليونسكو مّكن من اعتامد القرار األردين والعريب املقرتح عىل جدول أعامل اللجنة، مشرياً اىل أن 
وفد األردن املشارك يف هذه االجتامعات بذل جهوداً كبرية بالتنسيق مع الوفود العربية وغريها لدى 

اليونسكو بهدف التوصل إىل توافق عىل صيغة القرار.

التعنت  الوصول إىل توافق مع بعض األطراف املعنية، بسبب  الكايد عن األسف لتعذر  وأعرب 
اإلرسائييل حول بعض البنود الواردة يف القرار بالنسبة لإلجراءات األحادية اإلرسائيلية عىل األرض ويف 

اليونسكو، ما حدا باللجنة إىل اعتامد القرار بالتصويت وليس بتوافق اآلراء.

وأضاف املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن اليونسكو أعربت يف القرار عن قلقها العميق 
من استمرار الحفريات اإلرسائيلية داخل وحول املدينة القدية وأسوارها، وكذلك لعدم تزويد إرسائيل 
ملركز الرتاث العاملي مبعلومات عن هذه الحفريات، كام طلبت اليونسكو مبوجبه من إرسائيل التوقف 
إىل  الدورية  تقاريره  العاملي يف  الرتاث  يبني مركز  أن  إىل جانب  والحفريات،  األعامل  فوراً عن هذه 
لجنة الرتاث العاملي جميع العراقيل التي تضعها إرسائيل، وأسباب عدم تزويدها للمركز باملعلومات 

املطلوبة منها يف هذا السياق، وأن يتحقق مركز الرتاث العاملي بطريقة ملموسة منها.

وأشار الكايد إىل أن القرار العريب واألردين نجح بتوسيع نطاق آلية الرصد املعزز لليونسكو التي 
نصت عليها القرارات السابقة لتشمل مدينة القدس القدية بكاملها بعد أن كانت مقترصة فقط عىل 

باب املغاربة املؤدي إىل املسجد األقىص.

واالمتثال  العاملي  الرتاث  مركز  مع  التعاون  إرسائيل  لرفض  اليونسكو  أسف  عن  القرار  عب  كام 
لقرارات اليونسكو، وطلب منها بصفتها القوة القامئة باالحتالل تسهيل تنفيذ قرار لجنة الرتاث العاملي 
الذي اتخذ يف برازيليا العام املايض، الذي طالبها بإرسال بعثة مشرتكة بني مركز الرتاث العاملي والهيئات 
االستشارية الفنية لليونسكو، ملراقبة ورصد الحفريات اإلرسائيلية داخل وحول مدينة القدس القدية 
وأسوارها، وهو األمر الذي رفضته إرسائيل. وقال الكايد أن القرار األردين نص عىل توسيع صالحية آلية 
الرصد املعزز الخاصة بباب املغاربة، من خالل متابعة أي تطور ذي عالقة بدراسة مخطط املرشوع 
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األردين، بغض النظر عن قيام إرسائيل بتسليم ما وصفته بأنه “املخطط النهايئ البديل” ملرشوع املوقع 
بشكل أحادي إىل اليونسكو ودون االتفاق مع األردن.

وثيقة رقم 170:

رسالة بان يك مون إىل اجتامع األمم املتحدة الدويل لدعم عملية التسوية 
السلمية170 )نص مرتجم عن األصل(

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل(

28 حزيران/ يونيو 2011

 ]يلقيها السيد ماكسويل غيالرد، نائب منسق األمم املتحدة الخاص بعملية السالم يف الرشق األوسط،
واملقيم التابع لألمم املتحدة، ومنسق الشؤون اإلنسانية يف األرايض الفلسطينية املحتلة[ 

بروكسل، 28 حزيران 2011

تنظمه  والذي  وقته،  يف  يأيت  الذي  االجتامع  هذا  إىل  بتحيايت  أبعث  أن  دواعي رسوري  ملن  إنه 
اللجنة املعنية مبامرسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. 

إن الرتاجع الحايل يف إحراز تقدم يف عملية السالم اإلرسائيلية – الفلسطينية هو مصدر قلق كبري. 
فلم يبَق إال ثالثة أشهر لحلول املوعد املقرر يف أيلول، والذي تم تحديده العام املايض للتوصل إىل 
الدولة والذي يستمر  لبناء  الفلسطينية  السلطة  برنامج  الدائم واستكامل  الوضع  اتفاق حول قضايا 
لعامني. ومع االحتجاجات الشعبية التاريخية والتغيري السيايس اللذين يجريان يف عموم املنطقة، فإنه 

ملن األهمية مبكان أن ينخرط الفلسطينيون واإلرسائيليون من جديد يف مفاوضات جادة. 

وإن حل الدولتني هو من مصلحة الطرفني، ويجسد تطلعاتهم املرشوعة. فللفلسطينيني الحق يف 

إقامة دولة خاصة بهم، تكون مستقلة وذات سيادة، ولها مقومات البقاء. وإلرسائيل الحق يف العيش 

الحايل، من  املأزق  وللخروج من  ولتحقيق ذلك  دولياً.  بها  آمنة ومعرتف  وأمان ضمن حدود  بسالم 

املهم أن نتجنب أي إجراءات قد ترض بالثقة. 

وتضمن خطاب أوباما يف 19 أيار أفكاراً هامة يكن أن تكون مبثابة أساس للعودة إىل املفاوضات 

بحسن نية. وكان تأكيده عىل املبادئ األساسية املتعلقة بالحدود والرتتيبات األمنية ذا أهمية خاصة. 

وإنني أناشد الطرفني أن يعودا إىل املفاوضات دون رشوط مسبقة ودون تأخري. وآمل أن تعطي 

اللجنة الرباعية دفعة يف سبيل هذا الهدف من خالل عقد اجتامع عىل مستوى املدراء قريباً. 

إن الوضع عىل األرض ال يزال مثرياً للقلق، فاستمرار التوسع يف املستوطنات يف الضفة الغربية، 

كام  الطريق.  بخارطة  إرسائيل  والتزامات  الدويل  للقانون  مخالف  أمر  الرشقية، هو  القدس  فيها  مبا 

أنه يقوض الثقة الفلسطينية يف املفاوضات املبارشة. وإنه من املهم جداً أن تحرتم إرسائيل القانون 

اإلنساين الدويل يف األرايض الفلسطينية املحتلة.


