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رقم ) اليونسكو ( نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاملؤتمر العام قرار 
  . 1974) نوفمبر(تشرين الثاين  20بتاريخ  3،427/ م 18

إدانة إسرائيل ملوقفها املناقض ألهداف اليونسكو وتنفيذ قرارات املؤتمر العام 
  مدينة القدس واجمللس التنفيذي بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف

  
 

 إن املؤتمر العام،
بصون وحماية التراث العاملي  -وفقاً مليثاقها التأسيسي  -إذ يأخذ يف االعتبار اهتمام اليونسكو 

 من اآلثار التي لها أهميتها التاريخية أو العلمية،
) ليويو(تموز  4بتاريخ  2253وإذ يأخذ يف االعتبار قراري اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم 

، بشأن مطالبة إسرائيل بإلغاء التدابير 1967) يوليو(تموز  14بتاريخ  2254، ورقم 1967
 267املتخذة لتغيير وضع مدينة القدس واالمتناع عنها يف املستقبل، وقراري جملس األمن رقم 

بإبداء األسف لعدم احترام  1971) سبتمبر(أيلول  25يف  298، ورقم 1969) يوليو(تموز  3يف 
 سرائيل لقرارات األمم املتحدة اخلاصة باحملافظة على وضع القدس،إ

وإذ يدرك األهمية االستثنائية التي تتسم بها املمتلكات الثقافية الواقعة يف مدينة القدس القديمة، 
ال بالنسبة للبالد املعنية مباشرة فحسب، وإنما أيضاً لإلنسانية جمعاء، بسبب ما لهذه اآلثار من 

 من النواحي الثقافية والتاريخية والدينية، قيمة فريدة
، وجهت املنظمة نداءات عاجلة إىل )1968(وإذ يدرك أنه منذ الدورة اخلامسة عشرة للمؤتمر العام 

إسرائيل لتمتنع عن أي حفريات أثرية يف مدينة القدس، وعن أي تغيير يف معاملها أو طابعها 
 3,342القراران (امل الدينية املسيحية واإلسالمية الثقايف والتاريخي، وخاصة فيما يتعلق باملع

و ) 88م ت ( 4,3,1و) 83م ت ( 4,3,1و ) 82م ت ( 4,4,2، والقرارات )14م ( 3,343و 
 ،))17م ( 3,422، والقرار )90م ت ( 4,3,1و ) 89م ت ( 4,4,1

 ):3,422القرار (وإذ يدرك أن املؤتمر العام، يف دورته السابعة عشرة 
أن إسرائيل ماضية يف انتهاك القرارات الصادرة يف هذا الصدد، وأن موقفها هذا يمنع  قد الحظ) أ(

 املنظمة من أداء الرسالة التي يعهد بها إليها ميثاقها التأسيسي،
دعا املدير العام إىل مواصلة جهوده لتحقيق وجود اليونسكو وجوداً حقيقياً يف مدينة القدس، ) ب(

ي للقرارات التي اعتمدها يف هذا الصدد كل من املؤتمر العام واجمللس من أجل ضمان التنفيذ الفعل
 التنفيذي،

 ):4,4,1القرار (وإذ يدرك أن اجمللس التنفيذي، يف دورته الرابعة والتسعين 
قد اقتنع، من مضمون تقرير املدير العام عن مهمة ممثله يف مدينة القدس، بأن إسرائيل ما ) أ(

قرارات الصادرة يف هذا الصدد، وبأن موقفها هذا يمنع املنظمة من أداء زالت ماضية يف انتهاك ال
 الرسالة التي يعهد بها إليها ميثاقها التأسيسي،
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وقد أدان مضي إسرائيل يف خمالفة القرارات التي أصدرها املؤتمر العام واجمللس التنفيذي ) ب(
 يف هذا الشأن،

 تخذ التدابير املالئمة التي تدخل يف اختصاصه،قد أحال املوضوع على املؤتمر العام لكي ي) ج(
وحيث أن إسرائيل، بإمعانها يف ارتكاب اخملالفات لقرارات املؤتمر العام واجمللس التنفيذي 

الهادفة إىل احلفاظ على التراث الثقايف يف مدينة القدس، تتحدى بإصرار وعناد الضمير العاملي 
 واجملتمع الدويل،

ال يمكنه أن يقف موقفاً سلبياً أمام إمعان إسرائيل، بصورة دائمة، يف وحيث أن املؤتمر العام 
 انتهاك قراراته،

واسترشاداً بالسوابق التي قررها املؤتمر العام منذ دورته الرابعة عشرة، عند اإلصرار على انتهاك 
، )14م ( 11قراراته وعند خمالفة األهداف املنصوص عليها يف ميثاقه التأسيسي، والقرار 

 ،)17م ( 10,1، والقرار )16م ( 8، والقرار )15م ( 9,14و  9,12والقرارين 
 
 .يؤكد جميع القرارات املشار إليها آنفاً، ويصر على تنفيذها) أوالً(
يدين إسرائيل ملوقفها املناقض لألهداف التي تتوخاها املنظمة كما وردت يف ميثاقها ) ثانياً(

مدينة القدس التاريخية ويف إجراء احلفريات التي تشكل  التأسيسي باستمرارها يف تغيير معامل
 .خطراً على آثارها، وذلك عقب احتاللها غير الشرعي لهذه املدينة

يدعو املدير العام إىل عدم تقديم أي عون يف ميادين التربية والعلم والثقافة إىل إسرائيل، ) ثالثاً(
 .اًوذلك إىل أن حتترم بدقة القرارات املشار إليها آنف
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