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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي ) Decision(قرار 
   1987أكتوبر /تشرين األول 15بتاريخ  5،4،1/ ت م  127رقم ) اليونسكو (

  شجب أفعال إسرائيل يف األماكن اإلسالمية املقدسة يف القدس
   

 إن اجمللس التنفيذي،

التأسيسي لليونسكو بشأن صون وحماية واحترام التراث الطبيعي ـ إذ يذكّر بأحكام امليثاق  1
 واملمتلكات الثقافية، وخاصة املمتلكات ذات األهمية العاملية الفريدة،

فيما يتعلق بحماية املمتلكات الثقافية يف  1954ـ ويذكّر باتفاقية وبروتوكول الهاي لسنة  2
 حالة وقوع نزاع مسلح،

بشأن حماية املدنيين يف وقت احلرب، وال سيما أحكامها  1949لسنة ـ ويذّكر باتفاقية جنيف  3
 ذات الصلة بمجاالت اختصاص اليونسكو،

 ـ ويذكّر بقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجملس األمن بشأن القدس، 4

يه ـ ويذكّر بالقرار الذي اتخذه اجمللس التنفيذي يف دورته اخلامسة والعشرين بعد املئة ودعا ف 5
املدير العام إىل أن يقدم له يف دورته السابعة والعشرين بعد املئة تقريراً جامعاً عن تطبيق قرارات 

 ،1اليونسكو بشأن التراث الثقايف للقدس

 ،)وتصويب 12/م ت127(ـ وقد درس تقرير املدير العام املتعلق بهذه املسألة  6

 12/م ت127(يف تقرير األستاذ لومير ـ وإذ يالحظ بقلق بالغ الوقائع اجلسيمة املذكورة  7
 :، والتي يذكر منها)وتصويب

 املماطلة يف تنفيذ قرارات اليونسكو بشأن احلفائر،) أ(

إحلاق الضرر باملواقع التاريخية والثقافية يف مدينة القدس نتيجة لتشييد جممعات كبيرة، ) ب(
 من أحياء سكنية ومناطق صناعية،

 باين التاريخية،هدم حي املغاربة وبعض امل) ج(
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الترخيص الصادر عن سلطات االحتالل لبعض املتطرفين من األفراد واجلماعات بأن يستقروا ) د(
، األمر الذي يعتبره السكان )مدارس دينية(يف حي املسلمين احملتل، وأن يشيدوا فيه يشيفوت 

 الفلسطينيون بمثابة استفزاز ومن شأنه أن يثير القالقل واالضطرابات،

 اغتصاب األراضي بطريق املصادرة، مما أحلق أضراراً بالغة بالتراث الثقايف للمدينة، )هـ(

تطبيق سياسة استيطانية أدت إىل تغييرات جغرافية وديموغرافية جذرية يف مدينة القدس ) و(
 احملتلة بهدف فرض األمر الواقع بشكل ال رجعة فيه،

 تاريخ اإلنسانية، وبالتايل احلاجة امللحة إىل ـ ويؤكد من جديد الدور الفريد ملدينة القدس يف 8
اتخاذ جميع التدابير املالئمة من أجل صون طابعها الثقايف وجتانسها وقيمتها العاملية التي ال 

 تعوض،

ـ يؤكد جمدداً القرارات السابقة لليونسكو التي تستهدف صون كل ما للقدس من قيم روحية  9
 ، بالشكل الذي اعتمدت به؛وثقافية وتاريخية وغيرها من القيم

ـ ويشجب من جديد جميع األفعال التي ارتكبت منذ احتالل املدينة القدس، وخاصة حماوالت  10
والتأكيد  ،2احتالل احلرم الشريف، واالعتداء على قبة الصخرة، واحلريق اإلجرامي للمسجد األقصى

اجلماعات الدينية املتطرفة عن  يف ساحة احلرم الشريف، وإعالن بعض" حقوق اليهود"املتواصل لـ 
 اعتزامها تدمير قبة الصخرة؛

احملاذي للسور الغربي " النفق"ـ ويشجب بقوة القيام بأعمال بالغة اخلطورة يذكر منها حفر  11
يف حي املسلمين، ويحمّل سلطات االحتالل ) مدارس دينية(للحرم الشريف، وإقامة يشيفوت 

 قب؛مسؤولية كل ما ينجم عن ذلك من عوا

ـ ويشجب أعمال الهدم والتغيير التي تعرض لها التراث األثري وموقع املدينة التاريخي  12
 التقليدي أثناء االحتالل؛

 ـ ويشكر املدير العام على جميع اجلهود التي بذلها لضمان تنفيذ قرارات اليونسكو؛ 13

تدهور التي يعاين منها ـ ويسترعى من جديد، وبإحلاح، انتباه اجملتمع الدويل إىل حالة ال 14
التراث اإلسالمي الثقايف والديني، ويدعو الدول األعضاء واملؤسسات واألفراد إىل دعم جهود دائرة 

 األوقاف، صاحبة هذا التراث؛

 :ـ ويدعو املدير العام إىل 15
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 أن يواصل ضمان التطبيق الصارم لقرارات اليونسكو املتعلقة بصون التراث الثقايف للقدس ما) أ(
 دامت املدينة حتت االحتالل؛

أن يقدم إليه يف دورته الثالثين بعد املئة تقريراً شامالً عن التغييرات التي طرأت على مدينة ) ب(
 القدس، يف جماالت اختصاص اليونسكو، نتيجة لالحتالل؛

القرارات التي ـ ويقرر إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال دورته الثالثين بعد املئة بغية اتخاذ  16
 .يقتضيها املوقف وقت انعقاد تلك الدورة
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