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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة مل اجمللس التنفيذي )Decision(قرار 
تشرين  7 -سبتمبر /أيلول 15بتاريخ  SR. 19/ ت م  113رقم ) اليونسكو (

  . 1981أكتوبر /األول
  صيانة املمتلكات الثقافية يف مدينة القدس

 

 إن اجمللس التنفيذي، 

القرارات التي اعتمدها املؤتمر العام لليونسكو وجملسها التنفيذي بشأن صون ـ إذ يذكّر بجميع  1
الذي اعتمده املؤتمر العام يف دورته  4/14املمتلكات الثقافية يف مدينة القدس، وال سيما القرار 

 احلادية والعشرين،

رفض أي اعتراف "إىل  4/14/م 21ـ ويذكّر بأن املؤتمر العام قد دعا الدول األعضاء، يف القرار  2
بالتغييرات التي تدخلها إسرائيل على طابع القدس ووضعها واالمتناع عن أي عمل من شأنه أن 

أن يحرص دائماً على "، وبأنه قد دعا أيضاً املدير العام إىل "يتضمن أي اعتراف بهذه التغييرات
 ،"تنفيذ قرارات املؤتمر العام واجمللس التنفيذي بشأن القدس

، الذي يتضمن )5و 4و 3و 2و 1وضمائمه  12/م ت 113(علماً بتقرير املدير العام ـ وقد أخذ  3
تقرير ممثله الشخصي يف مدينة القدس احملتلة حيث تعرض نتائج البعثة التي قام بها يف الفترة 

وقد استمع إىل املعلومات اإلضافية التي قدمها شفهياً املمثل . 1981أغسطس /آب 8إىل  3من 
 ر العام،الشخصي للمدي

 :ـ وإذ يالحظ بعد دراسة ما عرض من الوقائع أنه يتبين منها 4

أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية تستمر يف أعمال احلفر وتغيير املعامل التي طلب املؤتمر العام ) أ(
 وقفها،

 أن أعمال احلفر وتغيير املعامل اجلارية تشكل تهديداً خطيراً للمواقع التاريخية والثقافية) ب(
للقدس، وأنها مل تبلغ قط مثل الذروة التي تبلغها اليوم سواء من حيث كثافتها أو من حيث 

 خطورتها،
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ـ وقد أخذ علماً بقرار جلنة التراث العاملي الذي اتخذته يف دورتها االستثنائية التي عقدت يف  5
سوارها يف ، والقاضي بإدراج مدينة القدس القديمة وأ1981سبتمبر /أيلول 11و 10باريس يف 

 قائمة التراث العاملي،

ـ ونظراً ألن املؤتمر العام يف دورته احلادية والعشرين قد فوّض اجمللس التنفيذي صراحة يف  6
 اتخاذ جميع التدابير التي يراها مفيدة وفقًا ملا خوّل من صالحيات بمقتضى امليثاق التأسيسي،

ية ضمان تطبيق القرارات اخلاصة بحماية ـ يشكر املدير العام ملا يبذله من جهود ومساع بغ 7
 املمتلكات الثقافية الواقعة يف القدس؛

ـ ويسجل مع االرتياح قرار جلنة التراث العاملي القاضي بإدراج القدس القديمة وأسوارها يف  8
 قائمة التراث العاملي؛

وارها يف قائمة ـ ويوصي جلنة التراث العاملي بالتعجيل يف إجراءات إدراج القدس القديمة وأس 9
 التراث العاملي؛

ـ ويعرب عن قلقه العميق إزاء أعمال احلفر وتغيير املعامل املستمرة التي تنفذها إسرائيل والتي  10
 تهدد مدينة القدس القديمة وأسوارها بخطر عظيم؛

 لشأن؛ـ ويدين انتهاكات إسرائيل املستمرة واملتعمدة للقرارات التي اعتمدتها اليونسكو يف هذا ا 11

ـ ويدعو املدير العام إىل إجراء دراسة حلالة جميع املمتلكات الثقافية الواقعة يف القدس  12
ولألخطار التي تتهددها، لكي يتسنى للمجلس التنفيذي استخالص العناصر التي تسمح باتخاذ 

 القرار الذي يقتضيه الواقع؛

 .عشرة بعد املئة ـ ويقرر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته الرابعة 13
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