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  والعلم والثقافة نظمة األمم املتحدة للتربيةملاجمللس التنفيذي  )Decision(قرار 
  . 1982بتاريخ  5،4،2/  ت م  114رقم ) ليونسكو ا(

  إدانة إسرائيل لرفضها املتكرر تنفيذ قرارات اليونسكو املعنية بالقدس

  

 
 إن اجمللس التنفيذي،

املؤتمر العام واجمللس التنفيذي لليونسكو بشأن صون إذ يذكّر بجميع القرارات الصادرة عن  -1
 التراث الثقايف ملدينة القدس،

 :ويذكّر -2
رفض أي اعتراف بالتغييرات "، الدول األعضاء إىل 4/14/م21بأن املؤتمر دعا، يف قراره )  أ(

التي تدخلها إسرائيل على طابع القدس ووضعها واالمتناع عن أي عمل من شأنه أن يتضمن أي 
دراسة تطور وضع القدس واتخاذ جميع " ، كما دعا اجمللس التنفيذي إىل"اعتراف بهذه التغييرات

 ،"التدابير التي يراها مفيدة وفقاً ملا خُوِّل من صالحيات بمقتضى امليثاق التأسيسي
إىل  5,5,1/م ت113من قراره  12وبأن اجمللس التنفيذي قد دعا املدير العام يف الفقرة )  ب(

دس ولألخطار التي تتهدّدها، لكي دراسة حلالة جميع املمتلكات الثقافية الواقعة يف الق إجراء
 يتسنى للمجلس استخالص العناصر التي تسمح باتخاذ القرار الذي يقتضيه الوضع،

وقد أخذ علماً بحادث إطالق الرصاص املفجع على املسجد األقصى والذي أدى إىل سقوط  -3
 بين املصلين وترتب عليه إحلاق تشويهات باحلرم الشريف،العديد من الضحايا من 

 :وإذ يالحظ بقلق بالغ أن إسرائيل -4
 مصرّة على رفضها االلتزام بالقرارات التي اعتمدتها اليونسكو واملتعلقة بالقدس؛)  أ(
 ماضية يف ممارسة سياسة ضم وتهويد مدينة القدس؛)  ب(
 الطابع الثقايف ملدينة القدس للخطر؛ ماضية يف أعمال احلفر والهدم وتعريض) ج(
ال تراعي حرمة األماكن املقدسة التي تتعرض دائمًا لالعتداءات والتدنيس حتت سمع السلطات ) د(

 اإلسرائيلية وبصرها،
ويالحظ بقلق بالغ أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية رفضت الترخيص لبعثة املدير العام  -5

 اب إىل مدينة القدس احملتلة،املؤلفة من خمسة أخصائيين بالذه
وضمائم  17/م ت114وقد أحاط علمًا، بعد دراسة تقرير املدير العام الوارد بالوثيقة  -6

، بالطلب الذي قدمه األردن بهدف إدراج القدس القديمة وأسوارها، السابق إدراجهما يف 1،2،3
 قائمة التراث العاملي، يف قائمة التراث العاملي املهدد باخلطر،

يؤكد من جديد القرارات الصادرة عن املؤتمر العام واجمللس التنفيذي لليونسكو بشأن  -7
 املمتلكات الثقافية يف القدس؛

 ويدين بقوة رفض إسرائيل املتكرر تنفيذ هذه القرارات؛ -8
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ويوصي املؤتمر العام يف دورته الثانية والعشرين بدراسة املوقف الناشئ عن رفض إسرائيل  -9
 ارات املؤتمر العام واجمللس التنفيذي، واتخاذ القرارات التي يراها مالئمة يف هذا الصدد؛تنفيذ قر

ويندد بقوة بحادث اعتداء اجلنود اإلسرائيليين على املسجد األقصى، الذي أدى إىل مصرع  -10
 عدد من املصلين؛

ة وأسوارها يف ويوصي جلنة التراث العاملي باإلسراع بعملية إدراج مدينة القدس القديم -11
 قائمة التراث العاملي املهدد باخلطر؛

ويدعو املدير العام إىل مواصلة جهوده كي يتسنى إيفاد بعثة تكلف بإجراء دراسة يف املوقع  -12
لوضع مدينة القدس احملتلة، بحيث يتسنى إعداد تقرير بهذا الشأن وتقديمه إىل اجمللس التنفيذي 

 .ةيف دورته السادسة عشرة بعد املئ
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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