
 
           www.palestine‐studies.org  

 

1 
 

نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي ) Decision(قرار 
  . 2000أكتوبر /رين األولبتاريخ تش 3،5،1/ ت م  160رقم ) اليونسكو (

سبتمبر /أيلول 28شجب االستعمال املفرط للقوة وأعمال العنف التي انطلقت منذ 
  تنفيذ قرارات اليونسكو إسرائيليف ساحة احلرم الشريف، والطلب من  2000

  بشأن القدس 
 

 إن اجمللس التنفيذي،

 3.4.1،1/م ت159و 28/م30القرارين إذ يذكّر ب - 1

وبروتوكوالتها اإلضافية، واتفاقية ) 1949(ويذكّر بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة  - 2
عاملي الثقايف اخلاصة بحماية التراث ال 1972، واتفاقية عام 1954وبروتوكول الهاي لسنة 

والطبيعي، وبإدراج مدينة القدس القديمة يف قائمة التراث العاملي املهدد باخلطر، وبالقرارات 
واملقررات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة وجملس األمن لألمم املتحدة بشأن وضع مدينة 

 القدس،

م 159وتطبيق القرار  وضميمتها املتعلقتين بالقدس 14/م ت160يحيط علماً بالوثيقة  - 3
، وباملراسالت التي جرت بين املدير العام لليونسكو واملدير العام لوزارة خارجية 3.4.1/ت

 إسرائيل؛

 وإذ يساوره القلق إزاء اإلجراءات التي ال تزال تعوق حرية وصول الفلسطينيين إىل القدس، - 4

 2000أيلول /سبتمبر 28منذ  يشجب االستعمال املفرط للقوة وأعمال العنف التي انطلقت - 5
 يف ساحة احلرم الشريف التي هي جزء من موقع مدرج يف قائمة التراث العاملي؛

 ويطلب من السلطات اإلسرائيلية أن تنفذ قرارات اليونسكو بشأن القدس؛ - 6

ويشكر الدول واملنظمات واملؤسسات واألفراد الذين قدموا مساهمات مالية إىل احلساب  - 7
ون التراث الثقايف ملدينة القدس، وال سيما اململكة العربية السعودية التي قدمت اخلاص لص

 مساهمة سخية؛
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ويأسف ألن األستاذ أوليغ غرابار مل يتمكن من القيام باملهمة التي كُلف بها يف القدس وال  - 8
 من تقديم تقريره خالل الدورة الستين بعد املئة للمجلس التنفيذي؛

العام إىل مواصلة جهوده لضمان قيام السلطات اإلسرائيلية بتطبيق قرار  ويدعو املدير - 9
، وإىل العمل يف أقرب وقت ممكن على تأمين إجناز املهمة املنوطة 28/م30املؤتمر العام 

باألستاذ غرابار الذي ينبغي له أيضاً أن يدرس أحوال التراث الثقايف للقدس على ضوء األحداث 
 قريره إىل اجمللس التنفيذي يف دورته احلادية والستين بعد املئة؛األخيرة، وإىل تقديم ت

ويحث السلطات اإلسرائيلية على اتخاذ جميع التدابير الالزمة لتيسير االضطالع بهذه  -  10
 املهمة؛

ويشكر املدير العام على اجلهود احلميدة التي يبذلها بال كلل للحفاظ على املمتلكات  -  11
ملدينة القدس القديمة، ويدعوه إىل مواصلة جهوده من أجل احملافظة على  الثقافية والتاريخية

توازن املوقع يف جممله، واحلرص بذلك على أن حتترم القوة احملتلة كل القرارات واملقررات 
املتعلقة بالقدس يف كل ما يخص اجلوانب الثقافية واملعمارية والتاريخية والسكانية وأعمال 

 الترميم؛

 .إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته احلادية والستين بعد املئةويقرر  -  12

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
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