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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي  )Decision(قرار 
  . 1988نوفمبر /تشرين الثاين 8بتاريخ  5،4،1/ ت م  130رقم ) اليونسكو (

شجب احلوادث األخيرة التي وقعت يف مدينة القدس القديمة احملتلة، ودعوة املدير 
  بشأن صون املواقع التاريخية هناكالعام إىل إيفاد ممثلين لوضع تقرير 

  

 إن اجمللس التنفيذي،

بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة  1954ـ إذ يذكّر باتفاقية وبروتوكول الهاي لسنة  1
 وقوع نزاع مسلح،

ـ ويذكّر بأن االحتالل العسكري اإلسرائيلي والوضع احلايل ملدينة القدس يشكالن خطراً على  2
 األساسية والعاملية، حماية رسالتها

الذي اعتمده املؤتمر  11,6الذي تأكد جمدداً بموجب القرار  5,4,1/م ت127ـ ويذكّر بقراره  3
املؤتمر العام يف دورته الرابعة والعشرين، والذي دعا فيه اجمللس املدير العام إىل أن يعرض عليه 

يرات، يف جماالت اختصاص اليونسكو، يف دورته الثالثين بعد املئة تقريراً شامالً عما طرأ من تغي
 يف مدينة القدس نتيجة لالحتالل،

 ،)12/م ت130(ـ وقد درس تقرير املدير العام عن هذه املسألة  4

 ـ يشجب بشدة احلوادث اخلطيرة التي وقعت يف األشهر األخيرة يف مدينة القدس القديمة احملتلة؛ 5

 ذلت لضمان تطبيق القرارات الصادرة عن اليونسكو؛ـ ويشكر املدير العام على كل اجلهود التي بُ 6

 :ـ ويدعو املدير العام إىل ما يلي 7

أن يجدد نداءه إىل الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملؤسسات واألفراد، من )       أ(
 أجل صون التراث الثقايف ملدينة القدس القديمة احملتلة؛

 يونسكو لتلّقي ما يقدم من إسهامات لهذا الغرض؛أن يفتح حساباً خاصًا لل)   ب(

أن يعزز عالقات العمل بين السكرتارية ودائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس، حامية التراث ) ج(
 اإلسالمي باملدينة؛
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أن يوفد إىل القدس بعثة من ممثليه الشخصيين، مؤلفة على أساس مشترك بين التخصصات، ) د(
تى اجلوانب األثرية والفنية واالجتماعية والثقافية املرتبطة بمشكلة حتى يغطي تقريرها أيضاً ش

 صون املواقع، منظوراً إليها يف جمملها؛

أن يقدم إليه يف دورته احلادية والثالثين بعد املئة التقرير الشامل املنصوص عليه يف القرار ) هـ(
 ؛5,4,1/م ت127

 .ه احلادية والثالثين بعد املئةـ ويقرر إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال دورت 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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