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 20رقم ) اليونسكو ( نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاملؤتمر العام  قرار
  .1978نوفمبر /تشرين الثاين 28بتاريخ  7,6/م

  إدانة إسرائيل لتغيير معامل القدس التاريخية والثقافية وتهويدها

 
  
  

 إن املؤتمر العام،
التأسيسي، يف جمال حماية وصون التراث العاملي من نظراً ألهمية دور اليونسكو، طبقاً مليثاقها 

 اآلثار ذات األهمية التاريخية أو العلمية،
ونظراً لألهمية االستثنائية التي تتسم بها املمتلكات الثقافية الواقعة يف مدينة القدس القديمة، ال 

مة الفريدة لهذه بالنسبة للبالد املعنية مباشرة فحسب، وإنما أيضاً لإلنسانية جمعاء بسبب القي
 اآلثار من النواحي الثقافية والتاريخية والدينية،

من التوصية اخلاصة باملبادئ الدولية يف جمال احلفائر األثرية، التي أقرها  32وإذ يذكّر باملادة 
، والتي تنصّ على أنه، يف حالة قيام 1956املؤتمر العام يف دورته التاسعة يف نيودلهي عام 

ن على كل دولة عضو حتتل أراضي دولة أخرى أن تمتنع عن إجراء حفائر أثرية نزاع مسلح، يتعي
 يف األراضي احملتلة،

ونظراً ألن إسرائيل استغلت احتاللها العسكري لألراضي وشرعت من جانب واحد، خمالفة جميع 
 القوانين املسلّم بها، يف تغيير معامل مدينة القدس ووضعها،

عن عملية غزو مسلح يصدم ضمير اجملتمع الدويل بأسره، يهدد  ونظراً ألن هذا الوضع الناجم
فرص عودة السالم الذي تتمثل رسالة اليونسكو يف السعي لتحقيقه، وألنه أثار استنكار جميع 

 الشعوب،
 4الصادر يف ) 5دإ ـ ( 2253ونظراً ألن اجلمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قراراتها 

الصادر يف  32/5، و1967يوليو /تموز 14الصادر يف ) 5ـ دإ ( 2254، و1967يوليو /تموز
، قد أكدت عدم مشروعية التغييرات التي اتخذتها إسرائيل يف 1977أكتوبر /تشرين األول 28

مدينة القدس وطالبت إسرائيل بأن تلغي جميع اإلجراءات التي اتخذت واالمتناع عن اتخاذ أي 
 عمل من شأنه تغيير وضع القدس،

الصادر يف ) 1968( 252جملس األمن التابع لألمم املتحدة قد أثبت يف قراريه رقم  ونظراً ألن
أن اإلجراءات التي  1969يوليو /تموز 3الصادر يف ) 1969( 267ورقم  1968مايو /أيار 21

قامت بها إسرائيل والتي تهدف إىل تغيير الوضع القانوين يف القدس هي إجراءات وأعمال باطلة 
ير هذا الوضع، وطالب إسرائيل بأن تلغي على الفور جميع اإلجراءات التي اتخذتها وال يمكن أن تغ

 فعالً، وأن تمتنع عن اتخاذ أي إجراء آخر يهدف إىل تغيير الوضع يف القدس،
وجهت املنظمة نداءات ) 1968(وإذ يذكر بأنه منذ الدورة اخلامسة عشرة للمؤتمر العام لليونسكو 

ع عن أي حفائر أثرية يف مدينة القدس، وعن أي تغيير يف معاملها أو عاجلة إىل إسرائيل لتمتن
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القرارات (طابعها الثقايف والتاريخي، وخاصة فيما يتعلق باملعامل الدينية املسيحية واإلسالمية 
م  89؛ 4,3,1/م ت 88؛ 4,3,1/م ت 83؛ 4,4,2/م ت 82؛ 3,343و 3,342/م15

 ،)4,129/م19؛ 3,427/م18؛ 3,422/م17؛ 4,4,1/ت
 :الذي أصدره يف دورته السابعة عشرة 3,422ويأخذ يف االعتبار أن املؤتمر العام بقراره 

أن إسرائيل ماضية يف انتهاك القرارات الصادرة يف هذا الصدد وأن موقعها هذا يمنع "الحظ ) أ(
 ،"املنظمة من أداء الرسالة التي يعهد بها إليها ميثاقها التأسيسي

عام إىل مواصلة جهوده لتحقيق وجود اليونسكو وجوداً حقيقياً يف مدينة املدير ال"ودعا ) ب(
القدس من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للقرارات التي اعتمدها يف هذا الصدد كل من املؤتمر العام 

 ،"واجمللس التنفيذي
شرعية وبالنظر إىل أن املؤتمر العام لليونسكو قد عمد يف دورته الثامنة عشرة، على نحو بالغ ال

واستناداً إىل هذه القرارات البالغة الوضوح التي تكرر إصدارها بصبر متصل أملته احلاجة إىل 
صون السالم، وتمشياً مع نص وروح القرارات آنفة الذكر الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس 

أن اعتمده بعد أن ذكر بما سبق  3,427األمن التابع لألمم املتحدة، إىل إدانة إسرائيل يف قراره 
ملوقفها املناقض لألهداف التي تتوخاها "من قرارات يف هذا الصدد وأكد عليها من جديد، 

املنظمة كما وردت يف ميثاقها التأسيسي، باستمرارها يف تغيير معامل مدينة القدس التاريخية 
، "ه املدينةويف إجراء احلفريات التي تشكل خطراً على آثارها، وذلك عقب احتاللها غير الشرعي لهذ

املدير العام إىل عدم تقديم أي عون يف ميادين التربية والعلم والثقافة إىل إسرائيل، "وإىل دعوة 
 ،"وذلك إىل أن حتترم بدقة القرارات املشار إليها آنفاً

وبالنظر إىل أن رفع االمتناع عن تقديم املعونة حسبما طلب من املدير العام، إنما يتوقف على 
 ل وحدها،إرادة إسرائي

وبالنظر إىل أن هذا التحدي الذي ال يطاق لكرامة الدول األعضاء األخرى يمنع املنظمة من أن 
 تضطلع بصورة فعالة بالرسالة املنوطة بها بموجب ميثاقها التأسيسي،

وإذ يؤكد رسمياً حق كل شعب يف أن ال يحرم من الشواهد الهامة على ماضيه باسم البحث عن آثار 
 ثقافة أخرى،

وبالنظر إىل أن كافة الدول األعضاء ال يسعها إالّ أن تعرب عن أسفها البالغ، وأن حتذو حذو 
ديسمبر /كانون األول 15بتاريخ ) 30د ـ ( 3525اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها رقم 

فتدين السياسات واملمارسات اإلسرائيلية التي تستهدف ضم أجزاء معينة من األراضي "، 1975
 ،..."ونهب التراث األثري والثقايف... وتدمير املنازل العربية وهدمها... احملتلة

ضميمة أن إسرائيل مل تغير موقفها من  19/م20وإذ يالحظ من تقرير املدير العام يف الوثيقة 
قرارات األمم املتحدة واليونسكو املشار إليها أعاله، ومل تتعهد باالمتناع نهائياً عن القيام 

 ريات،باحلف
القرارات (وإذ يسترشد بالقرارات السابقة التي اعتمدها املؤتمر العام منذ دورته الرابعة عشرة 

 ،)4,129/م19، 3,427/م18، 10,1/م17، 8/م16، 9,14و 9,12/م15، 11/م14
 
الذي اعتمده املؤتمر العام  4,129ـ يقدم الشكر العميق للمدير العام على جهوده لتطبيق القرار  1

 دورته التاسعة عشرة؛يف 
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ـ يؤكد من جديد القرارات السابقة الصادرة عن املؤتمر العام لليونسكو فيما يخص مدينة  2
 ، ويصر على ضرورة تطبيقها؛3,427/م18القدس، وال سيما القرار 

ـ يدين سلطات االحتالل اإلسرائيلية خملالفتها القرارات الصادرة عن األمم املتحدة واليونسكو،  3
 واستمرارها منذ االحتالل وحتى اآلن يف تغيير معامل القدس التاريخية والثقافية وتهويدها؛

ـ يوجه نداءً عاجالً وحازماً إىل إسرائيل لكي تتوقف نهائياً وفوراً عن احلفريات غير املشروعة  4
 وعن مواصلة اتخاذ التدابير التي تغير من طابع مدينة القدس ومن وضعها؛

املدير العام تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السابعة  ـ يطلب إىل 5
 .بعد املئة

 



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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