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  1981أكتوبر /تشرين األول 28بتاريخ  36/15رقم اجلمعية العامة قرار 
مطالبة إسرائيل بالكفّ فوراً عن جميع أعمال احلفر وتغيير املعامل التي تقوم بها يف 
املواقع التاريخية والثقافية والدينية للقدس وخصوصاً حتت وحول احلرم الشريف 

  الذي تتعرض مبانيه خلطر االنهيار) املسجد األقصى وقبة الصخرة املشرّفة(
  

 إن اجلمعية العامة،

 12إذ تؤكد من جديد أن اتفاقية جنيف املتعلقة بحماية املدنيين وقت احلرب، املعقودة يف 
تسري على األراضي الفلسطينية واألراضي العربية األخرى التي حتتلها ) 1(،1949أغسطس /آب

 ، بما فيها القدس،1967إسرائيل منذ عام 

) 5د إ ط ـ ( 2254، و1967يوليو /تموز 4املؤرخ يف ) 5د إ ط ـ ( 2253وإذ تشير إىل قراراتها 
ديسمبر /كانون األول 7املؤرخ يف ) 28د ـ ( 3092و ) 2(،1967يوليو /تموز 14املؤرخ يف 

) 30د ـ (باء  3525، و1974نوفمبر /تشرين الثاين 29املؤرخ يف ) 29د ـ (باء  3240، و1973
كانون  16باء املؤرخ يف  31/106، و1975ديسمبر /كانون األول 25يف املؤرخ 

 33/113، و1977ديسمبر /كانون األول 13ألف املؤرخ يف  32/91، و1976ديسمبر /األول
كانون  12باء املؤرخ يف  34/90، و1978ديسمبر /كانون األول 18ألف املؤرخ يف 

 )3(،1980ديسمبر /األولكانون  11املؤرخ يف  35/122، و1979ديسمبر /األول

 267، و1968مايو /أيار 21املؤرخ يف ) 1968( 252وإذ تشير إىل قرارات جملس األمن 
سبتمبر /أيلول 15املؤرخ يف ) 1969( 271، و1969يوليو /تموز 3املؤرخ يف ) 1969(

 30املؤرخ يف ) 1980( 476، و1980مارس /آذار 1املؤرخ يف ) 1980( 465، و1969
 )4(،1980أغسطس /آب 20املؤرخ يف ) 1980( 478، و 1980يونيو /حزيران

وإذ تضع يف اعتبارها احلاجة إىل حماية وصون الطابع والبُعد الروحيين والدينيين الفريدين 
 ملدينة القدس الشريف،

وإذ تعرب عن أشد القلق ألن إسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، تمعن يف املضي يف أعمال احلفر 
 التاريخية والثقافية والدينية للقدس، ويف تغيير معامل هذه املواقع، يف املواقع
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وإذ تالحظ مع اجلزع أن األعمال اجلارية يف احلفر وتغيير املعامل تهدد بصورة خطيرة املواقع 
التاريخية والثقافية والدينية للقدس، فضًال عن صورتها العامة، وأن هذه املواقع مل تتعرض قط 

 .ض له اليوم من خطرمن قبل ملا تتعر

وإذ تالحظ مع االرتياح واملوافقة قرار جلنة التراث العاملي التابعة ملنظمة األمم املتحدة للتربية 
 والعلم والثقافة إدراج مدينة القدس القديمة وسورها يف قائمة التراث العاملي،

املتحدة للتربية والعلم وإذ تالحظ مع التقدير التوصية الصادرة عن اجمللس التنفيذي ملنظمة األمم 
والثقافة يف دورته الثالثة عشرة بعد املائة بأن تعجّل جلنة التراث العاملي بإجراءات إدراج مدينة 

 القدس وسورها يف قائمة التراث العاملي املعرّض للخطر،

ية ـ حتكم بأن أعمال احلفر والتغيير يف املنظر العام ويف املواقع التاريخية والثقافية والدين 1
للقدس تشكل انتهاكاً صارخاً ملبادئ القانون الدويل واألحكام املتصلة باملوضوع من اتفاقية 

 ؛1949أغسطس /آب 12جنيف املتعلقة بحماية املدنيين وقت احلرب، املعقودة يف 

ـ تقرر أن هذه االنتهاكات التي ترتكبها إسرائيل تشكل عقبة خطيرة يف سبيل حتقيق سلم شامل  2
 الشرق األوسط فضالً عن أنها تشكل تهديداً للسلم واألمن الدوليين؛وعادل يف 

ـ تطالب بأن تكفّ إسرائيل فوراً عن جميع أعمال احلفر وتغيير املعامل التي تقوم بها يف املواقع  3
املسجد األقصى وقبة (التاريخية والثقافية والدينية للقدس، وخاصة حتت وحول احلرم الشريف 

 الذي تتعرض مبانيه خلطر االنهيار؛ )الصخرة املشّرفة

 ـ ترجو من جملس األمن أن ينظر يف هذه احلالة إذا مل تمتثل إسرائيل فوراً لهذا القرار؛ 4

تشرين  23ـ ترجو من األمين العام أن يقدم للجمعية العامة وجملس األمن يف موعد ال يتجاوز  5
  .  ، تقريراً عن تنفيذ هذا القرار1981نوفمبر /الثاين
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