
.١٩٨٣تشرين الثاني/نوفمبر ٢٥بتاريخ ١١,٨/م٢٢قرار رقم 
إدانة السياسات اإلسرائيلية في مدينة القدس

إن املؤمتر العام،
دف إليه أحكامه فيما يتعلق بصون ومحاية الرتاث العاملي من اآلثار ذات القيمة التارخيية يذّكرإذ بامليثاق التأسيسي لليونسكو ومبا 

والعلمية،
ا املمتلكات الثقافية القائمة يف مدينة القدس، ال بالنسبة للبلدان املعنية مباشرة فحسب، بل وبالنظر إىل األمهية الفريدة اليت تتسم 

وأيضاً بالنسبة لإلنسانية مجعاء،
لس التنفيذي لليونسكو يف هذا ايذّكروإذ ،٤/١٤/م٢١القرارسيماواللصدد، جبميع القرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام وا

لس التنفيذي مبقتضى هذا القرار إىل دراسة تطور وضع القدس واختاذ مجيع التدابري اليت يراها مفيدة ويذّكر بأن املؤمتر العام قد دعا ا
لس  ،التنفيذي بشأن القدسيف هذا الصدد، كما دعا املدير العام إىل أن حيرص دائماً على تنفيذ قرارات املؤمتر العام وا

قدمه املدير العام إىل الذي) ١٨/تم١١٦(بالتقريروجه اخلصوص وعلى،٩٠/م٢٢الوثيقةبالتقرير الوارد يف علماً أحاطوقد
لس التنفيذي يف دورته السادسة عشرة بعد املئة، ا

لس التنبعني االنزعاج والقلق أن سلطات االحتالل اإلسرائيلية تصر على رفضهيرىوإذ فيذي املذكورة،ا تنفيذ قرارات املؤمتر العام وا
:األمرواقعفيويرى

(أ) أن هذه السلطات تواصل القيام باحلفريات وتتابع األشغال وعمليات اإلنشاء اليت تلحق الضرر بالطابع التارخيي والثقايف للمدينة 
املقدسة؛

مدينة القدس املقدسة بأضرار دائمة تستعصي على تصيب١٩٦٧عاممنذ(ب) وأن هذه احلفريات األثرية واإلنشاءات املستمرة
التدارك؛

سد األقصى يتعرض على حنو متزايد ومطرد ألخطار شديدة وجسيمة نتيجة للحفريات وأعمال االعتداء املسلح اليت  (ج) وأن ا
ترتكبها ضده مجاعات متعصبة؛

ويد مدينة القدس؛(د) وأن إنشاء مستوطنات يهودية حول مدينة القدس وتوطني مجاعات دينية يهودية صغرية داخلها يستهدفان 
أن إصرار السلطات اإلسرائيلية على سياستها يف ضم مدينة القدس هو رفض متعّمد لالمتثال ملا أصدرته ذلكعنفضالً ويرى

منظمة األمم املتحدة ومنظمة اليونسكو من قرارات يف هذا الشأن،
ا مراراً عديدة متثل خرقاً دائماً مليثاق األمم املتحدة ومليثاق أن هذه السيويرى تمع الدويل وأدا اسة وهذه املمارسات اليت استنكرها ا

اليونسكو التأسيسي ولالتفاقيات والتوصيات الدولية املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية القائمة يف األراضي احملتلة،

لس التنفيذي من قرارات بشأن املمتلكات الثقافية يف مدينة القدس؛ما سبق صدورهمجدداً يؤكد.١ عن املؤمتر العام وا
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لس التنفيذي يف دورته السادسة عشرة بعد املئة؛الذي٥،٤،١القرارويتبنى.٢ أصدره ا
ويد وضم مدينة القدسويدين.٣ ؛بشدة إصرار إسرائيل على رفض االمتثال لقراراته، وسياستها يف 
اء هذا الوضع؛ويدعو.٤ الدول األعضاء يف اليونسكو إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة، مبا تراه من وسائل مالئمة، من أجل إ
جلنة الرتاث العاملي على قرارها بإدراج مدينة القدس القدمية وأسوارها يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر، ويدعوها إىل ويشكر.٥

جهودها من أجل محاية وإنقاذ ما تضمه هذه املدينة من ممتلكات ثقافية؛مواصلة 
ذا املوضوع، عن طريق كفالة وجود اليونسكو يف هذه ويشكر.٦ املدير العام على ما يبذله من جهود ملتابعة تنفيذ القرارات اخلاصة 

املدينة؛
لس التنفيذي علماً بكل ويطلب.٧ ما يطرأ على هذا الوضع من تطورات؛من املدير العام أن حييط ا
.إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته الثالثة والعشرينويقرر.٨



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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