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رقم ) اليونسكو ( نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي  قرار
  . 1971بتاريخ  4،3،1/   ت م  88

دعوة إسرائيل إىل احملافظة على املمتلكات الثقافية، خصوصاً األماكن الدينية 
  اإلسالمية واملسيحية يف القدس القديمة

  
 

 إن اجمللس التنفيذي،
مستعيداً للذاكرة نصوص ميثاق الهاي حلماية اآلثار واملمتلكات الثقافية واحلضارية يف ــ  1

 حاالت النزاع املسلح،
اللذين اتخذهما املؤتمر العام يف دورته  3,343و  3,342ـ ومستعيداً للذاكرة القرارين  2

ي يف جلستيه اللذين اتخذهما اجمللس التنفيذ 4,3,1و  4,4,2اخلامسة عشرة وكذلك القرارين 
 الثانية والثمانين والثالثة والثمانين بالتتابع،

 267و 21/5/1968بتاريخ ) 1968( 252ـ ومستعيداً للذاكرة قرارات جملس األمن  3
، وكذلك قراري اجلمعية 25/9/1971بتاريخ ) 1971( 298و 3/7/1969بتاريخ ) 1969(

بشأن اإلجراءات واالتصال  14/7/1967و 4بتاريخ  2254و 2253العامة لهيئة األمم رقم 
 ذات األثر يف وضع مدينة القدس،

، ورد مندوب حكومة إسرائيل وثيقة 31/إس/87ـ وبعد دراسته لتقرير احلكومة األردنية وثيقة  4
، وتقرير 35/إس/87رايننغ وثيقة . ج. ، ومذكرة املفوض العام لليونسكو األستاذ هـ34/إس/87

 ،47/إس/88، ومذكرة املدير العام وثيقة 46/إس/88 احلكومة األردنية امللحق وثيقة
 .ـ يعيد تأكيد قلق اليونسكو بشأن تنفيذ قراراتها السابقة بهذا الشأن 5
 :ـ يدعو إسرائيل بإحلاح إىل 6

أ ـ أن ترى أن اإلجراءات الالزمة قد اتخذت للحفاظ بدقة على جميع املواقع واألبنية واملمتلكات 
 يف البلدة القديمة بالقدس،الثقافية األخرى وخاصة 

ب ـ أن تمتنع عن أية حفريات أثرية، ونقل أية ممتلكات مماثلة، أو إحداث أي تغيير لظاهرها أو 
 خصائصها احلضارية أو التاريخية، وخاصة املواقع الدينية املسيحية واإلسالمية،

 .جـ ـ أن تتمسك بدقة بأحكام امليثاق والقرارات املشار إليها سابقاً
يدعو املدير العام ليكفل وجود اليونسكو يف القدس، بشكل يؤمن تنفيذ قرارات املؤتمر العام  ـ 7

 .واجمللس التنفيذي بهذا اخلصوص بكفاءة
ـ ويدعو، بعد ذلك، املدير العام ليقدم تقريراً عن تنفيذ هذا القرار للمجلس التنفيذي يف مؤتمره  8

 .التاسع والثمانين
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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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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