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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي ) Decision(قرار 
  . 2001يونيو /بتاريخ حزيران 3،4،2/ت م  161رقم ) اليونسكو (

 2000سبتمبر /أيلول 28إدانة االستعمال املفرط للقوة وأعمال العنف التي بدأت منذ 
إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو يف ساحة احلرم الشريف، وجتديد الطلب من 

  بخصوص القدس
  

  إن اجمللس التنفيذي، 

 ،3.5.11/م ت160و 28/م30إذ يذكّر بالقرارين  - 1

وبروتوكوالتها اإلضافية، وبأحكام االتفاقية ) 1949(ويذكّر بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة  - 2
وبروتوكولها، ) 1954الهاي، (اخلاصة بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة نشوب نزاع مسلح 
، وبإدراج مدينة القدس )1972(وباالتفاقية اخلاصة بحماية التراث العاملي الثقايف والطبيعي 

القديمة يف قائمة التراث العاملي ويف قائمة التراث العاملي املهدد باخلطر، وكذلك بمقررات 
 دينة القدس،وقرارات جملس األمن واجلمعية العامة لألمم املتحدة حول وضع م

م 160وضميمتين املتعلقة بالقدس وتطبيق القرار  13/م ت161يحيط علماً بالوثيقة  - 3
، وباملراسالت التي جرت بين املدير العام لليونسكو واملدير العام لوزارة خارجية 3.5.1/ت

 إسرائيل؛

 ين إىل القدس،وإذ يساوره القلق إزاء اإلجراءات التي ما زالت تعوق حرية وصول الفلسطيني - 4

يف  2000سبتمبر /أيلول 28يدين االستعمال املفرط للقوة وأعمال العنف التي بدأت منذ  - 5
ساحة احلرم الشريف التي هي جزء من موقع مدرج يف قائمة التراث العاملي، والتي أدت إىل وقوع 

 خسائر فادحة؛

 ؛6إعالم /م ت161 الوثيقة ويؤيد مالحظات املدير العام بشأن هذه القضية، التي وردت يف - 6

األردنية باعتبارهما تدبيرين  -ويحيط علماً باستنتاجات جلنة ميتشل وباملبادرة املصرية  - 7
 يستهدفان اإلسهام يف إعادة إحالل الهدوء وبناء الثقة بين الطرفين؛
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 ويجدد طلبه من السلطات اإلسرائيلية أن تنفذ قرارات اليونسكو بخصوص القدس؛ - 8

ويشكر الدول واملنظمات واملؤسسات واألفراد الذين قدموا مساهمات مالية إىل احلساب  - 9
اخلاص لصون التراث الثقايف ملدينة القدس، وال سيما اململكة العربية السعودية التي قدمت 

 مساهمة سخية؛

الثقافية ويشكر املدير العام على اجلهود احلميدة التي يبذلها من غير كلل لصون املمتلكات  -  10
والتاريخية ملدينة القدس القديمة، ويدعوه إىل أن يواصل جهوده لصون توازن املوقع يف جممله، 

وأن يحرص على أن حتترم القوة احملتلة كل القرارات واملقررات املتعلقة بالقدس فيما يخص 
 اجلوانب الثقافية واملعمارية والتاريخية والسكانية وأعمال الترميم؛

ن جديد عن أسفه ملواصلة السلطات اإلسرائيلية إعاقة األستاذ أوليغ غرابار عن ويعرب م -  11
أداء املهمة التي كُلف بها يف القدس، ولعدم تمكنه، بسبب هذه العراقيل، من تقديم تقريره إىل 

 اجمللس التنفيذي يف دورته احلادية والستين بعد املئة؛

رامية إىل ضمان تنفيذ السلطات اإلسرائيلية لقرار ويدعو املدير العام إىل مواصلة جهوده ال -  12
، وتمكين األستاذ أوليغ غرابار من إجناز مهمته وتقديم تقريره إىل 28/م30املؤتمر العام 

 اجمللس يف دورته الثانية والستين بعد املئة؛

 ويؤكد على ضرورة التزام السلطات اإلسرائيلية باتخاذ جميع التدابير الالزمة لتيسير -  13
 االضطالع بهذه املهمة؛

ويطلب من املنظمات واملؤسسات احلكومية وغير احلكومية االلتزام بقرارات املؤتمر العام  -  14
واجمللس التنفيذي لليونسكو املتعلقة بالقدس، وعدم السماح بالقيام بأي إجراء خمالف لهذه 

 القرارات؛

 .ية والستين بعد املئةويقرر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته الثان -  15

 



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