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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي ) Decision(قرار 
  . 2001أكتوبر /بتاريخ تشرين األول 3،5،3/ ت م  162رقم ) اليونسكو (

بشأن تنفيذ قرارات سابقة لليونسكو متعلقة بالقدس، وشكر املدير العام على اجلهود 
  والتاريخية ملدينة القدس القديمة التي يبذلها لصون املمتلكات الثقافية

  
 إن اجمللس التنفيذي،

) 1949(، وبأحكام اتفاقية جنيف الرابعة 3.4.1/م ت160و 28/م30إذ يذكّر بالقرارين  - 1
وبروتوكوالتها اإلضافية، وبأحكام االتفاقية اخلاصة بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة نشوب 

لها، وباالتفاقية اخلاصة بحماية التراث العاملي الثقايف وبروتوكو) 1954الهاي، (نزاع مسلح 
، وبإدراج مدينة القدس القديمة يف قائمة التراث العاملي ويف قائمة التراث )1972(والطبيعي 

العاملي املهدد باخلطر، وكذلك بتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقايف، 
درة عن جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة حول وباملقررات والقرارات ذات الصلة الصا

 وضع مدينة القدس،
املتعلقة بالقدس، ويسترعي االنتباه إىل العراقيل التي  16/م ت162ويحيط علماً بالوثيقة  - 2

 ،3.4.2/م ت161تعوق تطبيق القرار 
ية والتي حلقت بتوازن ويساوره القلق إزاء األضرار التي الحظها بالفعل خبراء ذوو سمعة دول - 3

 املدينة املقدسة وتهدد باإلخالل بهذا التوازن،
وإذ يشعر ببالغ القلق إزاء اإلجراءات التي تهدد تراث هذه املدينة ومكوناتها الثقافية  - 4

 واملعمارية والتاريخية والسكانية،
انية والستين بعد املئة يعرب عن تقديره للنداء الذي وجّهه املدير العام لدى افتتاح الدورة الث - 5

 للمجلس التنفيذي من أجل االعتراف بأهمية مدينة القدس بوصفها رمزاً لتراث اإلنسانية جمعاء؛
ويشكر املدير العام على اجلهود احلميدة التي يبذلها من غير كلل لصون املمتلكات الثقافية  - 6

ه لصون توازن املوقع يف جممله، والتاريخية ملدينة القدس القديمة، ويدعوه إىل أن يواصل جهود
وأن يحرص على أن حتترم القوة احملتلة كل القرارات واملقررات املتعلقة بالقدس فيما يخص 

 اجلوانب الثقافية واملعمارية والتاريخية والسكانية وأعمال الترميم؛
ساب ويشكر الدول واملنظمات واملؤسسات واألفراد الذين قدموا مساهمات مالية إىل احل - 7

اخلاص لصون التراث الثقايف ملدينة القدس، وال سيما اململكة العربية السعودية التي قدمت 
 مساهمة سخية؛

ويؤكد من جديد أسفه ملواصلة السلطات اإلسرائيلية إعاقة األستاذ أوليغ غرابار عن أداء  - 8
يم تقريره إىل اجمللس املهمة التي كُلف بها يف القدس، ولعدم تمكنه، بسبب هذه العراقيل، من تقد

التنفيذي يف دورته الثانية والستين بعد املئة؛ ويدعو املدير العام إىل مواصلة جهوده الرامية إىل 
، بغية تمكين األستاذ أوليغ 28/م30ضمان تنفيذ السلطات اإلسرائيلية لقرار املؤتمر العام 

                                             
  قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ،جانيت ساروفيم وسناء حمودي، إعداد: املصدر - 

مؤسسة الدراسات : بيروت، لبنان( 1ط  إشراف منى نصويل،، 2004- 1999: السادساجمللد . اإلسرائيلي
  .488- 487، )2007الفلسطينية، 



2 
 

دورته الرابعة والستين بعد املئة؛  غرابار من إجناز مهمته يف القدس وتقديم تقريره إىل اجمللس يف
 ويطلب بحزم أن تتخذ السلطات اإلسرائيلية جميع التدابير الالزمة لتيسير االضطالع بهذه املهمة؛

ويطلب من املنظمات واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية االلتزام بقرارات املؤتمر العام  - 9
م السماح باتخاذ أي إجراء خمالف لهذه واجمللس التنفيذي لليونسكو املتعلقة بالقدس، وعد

 القرارات؛
 .ويقرر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته الرابعة والستين بعد املئة -  10

 



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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