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رقم ) اليونسكو ( نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي قرار 
  . 1972) أكتوبر(بتاريخ تشرين األول  4،3،1/ ت م  90

  يف القدس إىل املؤتمر العام رفع مشكلة احلفريات األثرية اإلسرائيلية
  

 
 إن اجمللس التنفيذي،

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

، 83، 82التي اتخذها اجمللس التنفيذي يف دوراته  4,4,1و 4,3,1و 4,3,1و 4,4,2والقرارات 
ليكفل "التي يدعو فيها املدير العام  4,3,1من القرار  7على التوايل، خصوصاً الفقرة  89، 88

وجود اليونسكو يف القدس، بشكل يؤمن تنفيذ قرارات املؤتمر العام واجمللس التنفيذي بهذا 
 "اخلصوص بكفاءة،

 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،

م  88(القرارين ، ويقدر مساعيه لتنفيذ 9/م ت 90ـ وإذ يأخذ علماً بتقرير املدير العام  4
 ،)4,4,1/م ت 89(، و)4,3,1/ت
م  88ـ وإذ يالحظ أن موقف إسرائيل ال يكون استجابة مرضية لقراري اجمللس التنفيذي رقم  5
) يوليو(تموز  18، كما نقال إليها يف كتاب املدير العام املؤرخ 4,4,1/م ت 89ورقم  4,3,1/ت

1972، 
 17( 13,3األمر إىل املؤتمر العام للنظر فيه بموجب البند ـ يقرر، نظراً إىل موقف إسرائيل، رفع  6
، من أجل ضمان تنفيذ فعال لقرارات املؤتمر العام ")حفظ التراث الثقايف" 4ـ  3قسم الفصل  5/م

 .واجمللس التنفيذي يف هذا الشأن
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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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