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رقم ) اليونسكو ( نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي قرار 
  . 1972) يونيو(بتاريخ حزيران  4،4،1/ ت م  89

 األسف على استمرار احلفريات األثرية اإلسرائيلية يف القدس

  
 

 إن اجمللس التنفيذي،
 ،)1954الهاي (يف حالة نزاع مسلح  ـ إذ يذكر نصوص اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية 1
اللذين اتخذهما املؤتمر العام يف دورته اخلامسة عشرة،  3,343و 3,342ـ وإذ يذكر القرارين  2

 88، و83، و81التي اتخذها اجمللس التنفيذي يف دوراته  4,3,1و 4,3,1و 4,4,2والقرارات 
 على التوايل،

 267، ورقم 1968) مايو(أيار  21يف ) 1968( 252ـ وإذ يذكر قرارات جملس األمن رقم  3
، 1971) سبتمبر(أيلول  25يف ) 1971( 298، ورقم 1969) يوليو(تموز  3يف ) 1969(

، 1967) يوليو(تموز  14، و4يف  2254و 2253وقراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 
 املتعلقة باإلجراءات واألعمال التي تؤثر يف وضع مدينة القدس،

، وعلى جهوده لضمان تنفيذ قرارات )إعادة 19/م ت 89(ذ اطلع على تقرير املدير العام ـ وإ 4
 اجمللس التنفيذي،

، الذي اتخذه اجمللس التنفيذي يف دورته 4,3,1ـ يستنكر موقف إسرائيل السلبي من القرار  5
 .الثامنة والثمانين

 .يل يف األحوال احلاليةـ يأسف على استمرار احلفريات األثرية التي تقوم بها إسرائ 6
 :ـ يدعو إسرائيل بقوة، مرة أخرى، إىل 7
التأكد من اتخاذ اإلجراءات الضرورية للمحافظة الدقيقة على كل املواقع واملباين واآلثار ) أ(

 واملمتلكات الثقافية األخرى، خصوصاً يف مدينة القدس القديمة،
كات أو أي تغيير يف مظاهرها أو يف الكفّ عن احلفريات األثرية، وحتويل هذه املمتل) ب(

 خصائصها الثقافية والتاريخية، خصوصاً فيما يتعلق باملواقع املسيحية واإلسالمية،
الهاي (التمسك بدقة بنصوص اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ) ج(

الذي اتخذه اجمللس  4,3,1من القرار  7، والقرارات املذكورة أعاله، خصوصاً يف الفقرة )1954
 .التنفيذي يف دورته الثامنة والثمانين

ـ يشكر املدير العام على جهوده املتواصلة يف هذا الشأن، ويدعوه إىل متابعة هذه اجلهود،  8
وتقديم تقرير إىل اجمللس التنفيذي يف دورته التسعين كي ينظر يف اإلجراءات الضرورية التي 

 .ينبغي اتخاذها
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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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