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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي ) Decision(قرار 
  . 2004أكتوبر /بتاريخ تشرين األول 3،6،1/  ت م  170رقم ) اليونسكو (

  بشأن قرارات سابقة لليونسكو متعلقة بصون مدينة القدس القديمة
 

 

 إن اجمللس التنفيذي،

، وبأحكام اتفاقيات جنيف األربع 3.7.1/م ت169و 39/م32إذ يذكّر بالقرارين  - 1
، وباتفاقية وبروتوكول الهاي بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة وقوع نزاع )1949(

، وبإدراج )1972(، وباالتفاقية اخلاصة بحماية التراث العاملي الثقايف والطبيعي )1954(مسلح 
ي ويف قائمة التراث العاملي املهدد، وبتوصيات مدينة القدس القديمة يف قائمة التراث العامل

 وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقايف،

ويؤكد أنه ال يوجد يف هذا القرار، الرامي إىل صون التراث الثقايف ملدينة القدس القديمة، ما  - 2
ات الصلة يؤثر بأي حال على قرارات ومقررات األمم املتحدة ذات الصلة، وال سيما القرارات ذ

 الصادرة عن جملس األمن بشأن الوضع القانوين للقدس،

 معدلة املتعلقة بالقدس، 10/م ت170ويحيط علماً بالوثيقة  - 3

ويعرب عن خالص شكره للمدير العام على اجلهود احلميدة والدؤوبة التي يبذلها لتطبيق  - 4
الصادر عن اجمللس  3.7.1/م ت169الصادر عن املؤتمر العام والقرار  39/م32القرار 

التنفيذي بشأن صون مدينة القدس القديمة، ويدعوه إىل مواصلة جهوده من أجل تأمين تطبيق 
 هذين القرارين،

 

يعرب عن بالغ قلقه إزاء العراقيل واألعمال التي تضر أشد الضرر بحماية التراث الثقايف  - 5
م 169و 39/م32ارم بأحكام القرارين والطبيعي ملدينة القدس القديمة، ويدعو إىل االلتزام الص

 اللذين يهدفان إىل صون هذا التراث؛ 3.7.1/ت

ويطلب من املدير العام أن يواصل جهوده من أجل إنشاء مركز لصون اخملطوطات اإلسالمية،  - 6
 يف املدرسة األشرفية داخل احلرم الشريف؛
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 أقرب وقت ممكن إىل تشكيل ويشجع املدير العام على أن يواصل جهوده من أجل التوصل يف - 7
اللجنة الدولية من اخلبراء املستقلين ذوي الكفاءة العالية، من الناحيتين التقنية واملهنية، 

املكلفين باقتراح اخلطوط التوجيهية خلطة العمل املبرجمة وبتقديم اقتراحات بشأن تنفيذها، وأن 
 يضطلع بذلك بالتشاور مع األطراف املعنية؛

 .اج هذا البند يف جدول أعمال دورته احلادية والسبعين بعد املئةويقرر إدر - 8

 



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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