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ألآبرس!النراق!ع)!4

ءلن!!ةاتالحذتمهاهـكأيللرواءاا!ا"ون!نةايمو!ب

ال!كد!مدلمئةبرثممأن7؟يلالمران!اليونم!ك!و

قط!بموو.

اكأوير-)عشرةالثامنةثورتهفيلليونسكوالعام1اووتوراصدر

:قرارا(7491نو!مبر

اكأظمةتتوخاهااله!للاهدافالمناقضلموقفهااسرائيليدين-ا

مدينعةمعالمتغييرفيباستمرارهالتاسيسياميشاقهيافيوردتكما

اثارها،عاىخطراتث!كلالتيالحفرياتاجراءوفيالتا!يخيةالقدس

ل!3ـالمدينة.الثرعيغيراحتلالهاعقبوذلك

التربيةميادين!طعوىايتقدي!دكمالىالعامالمديريمحوس2

القراراتبد!ةتحهرمانالىوذلك،ائيلاسراالىوا!ثقافةوالعلم

الثقافى!التراثلحمايةيالتن!ثوالمجالسالعامالموتوراصدوهاالتي

القدس.مدينةفي

الاممورظماتتار"حفينوءمنالاولهولقراراهذاويه:ر

الرائيل.علىجزاءبفرضصدالرالذي،المهحدة

،الجزاء)ىكذاالقانونيةالجوانبابرازالعثصأن!فىا!يوش،منا

هذهونط(ق،اسائهلالغ!هاظالت!الاوؤاماتابيانطريقعنوذلل!

اوورتبةالقانونه4وأ،نتائع،الجزاءل!ذاالقان!ؤ!والاهـ"س،لمخالفةكاا

عليه.

المو/ائيل.خلالظ!و!ا،ل!جما)!ؤاملى

ثحتلةاالقدسمدينةفيالثقماؤيةالملكيئباحتراماسرائيلتلضزم

لحمايةلاهمايا!!اقيةمصدرهبر!تتعافيالاول.التزاماتبلاثة

وارراؤ!،5491عامالصادرة4س!لمعااعالنزاحالة!الثقافى!يةالملكية

يونسكو،عثرالخامسالعامالمؤتمراممدوهاتوصيئهـدرهو!تار!ي

.المنحدةالامممنظماتكراراتمصلأ!هدو)!قانوجمماواثلث

انضمامهابمقتضىالرائيلتلتزم:التعاقديالالتلزام(او،)

لا،ـايفياو!الرةا!-!حالنزاع!اقىفيالثقاؤفيالمحكي!ةحمايةلا.لفاقية

وتنص.الاتفاقيةهذهمنالرابعةائادةعليه(نصتماباحترام(591عام

ومنعبتجريمالم!عاقدينالاعضاءالتزامعلىدةا؟14هذهمنالثافىمثةالفقرة

الموجهام!خريباااوالاسصيخلاءاوالن!اوالسقةاعمالمنعملكل

علىالالفاقيةاهذهمنالخامسةالمادةتعصكما.ال!ث!افيةالملكيةضد

،اخهرىدولةاقليمبعضاوكلتحتلالتيالمتعاقدةالعولةالتنرام

المهننلةللدولةاوطنيةاالمختصةالسملطاتأالىالامكانبقدوا؟مونبتقديم

14

الضقاؤية."هاملكهوصو!يةل!هااراص!ا

دورتهفيلليوفكواله"ماؤتمرااوصى:ألادبيالالتزام،ثانيا)

ا،عضاءالمولقلهفىمآلمسلحاالهفىاعحالة!بأنه(15691المتاسصعة

اعمالمنعملايث!باشرةعنبالامتناعاخرىدولةاراضيتحلالتي

ي!لليوفسركوالعاماًلمؤتهروجاء.حنعلة4االارض!طالاثريةالحؤ

نصوهيبأحترامالاعضاءالدولفاوصى(ا68!1عشرةالخا!سةاثورته

رفمالقرار)الضاسعةثورتهفي1اقر،انشفالتيالضص!ة

3342).

ا!حدةالامممظمةحرصت:لموليااقاونياالان!رام(ثالبا)

مدينةهميالثقافيةالملكيةامبأحهرأال!رائيلءطا!ةعلى6791!د

لوليقالاؤونيا)تفىامفرضالمتكررةالمطالبمةهدهتضهنتوثد.القدس

الدو!ية.اكأظهث!تجاه

يلأ!:فيمازامالالىه!امصاثووتتمثل

رقماقرارانانص:ا!ل!للاممالعامة1الجهعيةؤرارات-ا

نداءتوجيهطى6791ليهيو؟او4ؤك!ال!(دران؟25؟و2253

مبالثرةعنوالامتناعاتخذتهاالتيالرابيرلالغا?هيعاسرافىلالى

للاممالعامةالجمبدةوعا،لىت.القدس1مدينةوفيميفرؤعلاي

،7391ديسمبر14ؤطالصاثرإب(29.3رقم2قدارهافىالمتحدة

الدوقيوالقواعدالاث!ؤياتاسرائميللمخازفةالعميققلقهاعنفحبرت

المحتلة.الاراضيفيوالثقافعةالائريمةاثلكيةبصهبيتعاقورماوخاصة

بفرض9691عاممنذالامنمجلسالامن:عنيمجلسفر"رات-2

لقصي.امد!نةطابعفيتغييراياحداثلعدماسرافيلعلىالتزامات

العباراتباؤوىمنتقدا9691يويى"3في267رقمإلقراراصعرفا

نامؤكدا،الالدسمدينةوضع)تغي!ر11؟خذتالضالتدابيرجميع

اسرائيلاتخذت!التمماوالاعمالوالاداريةبز،هـالشثريعيةانمداجميع

وصبمنتغيراني!'!ولاصصحةغيرت!تبرالقدسوضعلىلتغيير

الىالرائيلعاجلانداءاخرىمرةالقرارهذاوجهوقد.المدينةهذه

وفي.القععسمدينةوضعلتغيكلاتخذتهاالتيالتداب!رجميملالغاء

الذكط892ركماًلقرارالامنمجلساصدر791اعاممنسبتمبر25

المقحتالامماتخذتهاالتيالقراراتاحترامفيالرائيلفشلايش!ب

!ء
!ج!ع



مرينةوضعلننة،يرب!لالاءتالتييالاعمالبالهدابيركعلقفما

267رقمالسعاب!ثرارهفيعنهعبوان!قيماالؤارواكد.القدس

لتفييراسائ!يلاتحدت!الياضدابيراجمهـيعابمطالبشأن9691لسنة

المدابرير.هذهبالغاءومطالبت!ا،المدينةوضع

ا!ونسكوارها!المؤتمربحث:!كول!ون!العامالمؤتوفرارات-3

واتخذ6الاولىللمرةلم4المسطهذه!68!ا)عشرةالظمسةدور!هفى!

اتحدقهالذيبالقرار)ئ!لتزامالسرعةوجهعلىاسرائيلبلأمموةقرارا

اياهما:ومطالبا،الشانهذافيالمت!دةالامم

،الاخرىالثقايىكأواكبانيالمواقعجميعدقةبكلتترمالى)أ(

القديمة.ا!قدسمدينةف!وخاصة

الملبتنقلوعن،الافريةالحؤياتجميععنتمتنعتمن)ب،

3؟33(،القرار)والتاريخيةا!ثقافيةخصائصهااوطابعهافيوالتغيمير

الموفوعهذابحثقيلليونسمكوالتنفيذياثجالسبدأالوؤونذلكوشد

القراراتضورد،تالتيآلدوليهاا!قانونيةزاماتالالةفاكد،مراتعدة

الامنومجالسالمتحدةأحهـ3العامةالجوميةمنمعثرتالغيال!،بقة

يؤكدانلل!ونسكوالعامالمديرمنوطلب،للىو.!هكوالعاموالمؤ-هو

التيللقراراتالفعالالتنغ!يذلضمانالقسيمدينةفيآليونسكواوجود

.ال!نهذافيالتإتيوالمجلسالعامالمؤتمراتخفصا

للإون!معكوالعامالموتمرعاودمتىتنفيذثونمعلقاالموضىوظل

31للتراسراتيلان!نهاكاتبحث،7291)عثرةالسابهةثورتهفي

ئونيةقةالزاماتاخرىمرةالموتمرو!ض.القسرمديصة!!لالثقافي

!االالراماتهذهو!ل،؟؟34رقمالقرا!)اسرائيماعلىثول!ية

يلي:

المواؤعج!ثعصونعلىاوكبالغللحرصاللانرءؤا!تدابيراتخاذ)1(

وجودة4ا؟لمكسيماولا،ا!ثقافية؟الممتلكاتمنوسيرهاوالاناروالمباني

القديمة.اقسيامدينةفي

القدس.مدينةلمعالمتصيرايعنالامتناع)ب(

نقلوعن،الاثارعنللتنقيباعهالايةعنالامتناعأب)

والتاريخي،ألثقافبماطابعهااوععالمهافيتعييرايوعنالثقافيةالممتلكات

والاسصلامية.المسيحيةالدينيةبالمواقعيصعلقفماوخاصة

ءصانتأأضما!كاممتاب!صار3نيالخماصءالازهاؤء!باح!مالةووهـبك!لأ)د!

.اعلاهالمذكورةوبألقرارات(؟591،لاهاياممصلحنزاعفيام،حالة،!

!كالتننيالمجلستابع:ادونسكوالنهفيذيالمجلس!اراتس4

المفرو!،اللحوليةالقانونيةللالتزاماتاسرائيلاحتراممدىلليونسكو

الثانيةدورتهمنذاسرانيليطالبالبدا.القسىمدينةبشأنعليها

رفمالقرار)الالتزاماته!ذهباحترام،9691لابر)والثمافين

ال!ورةف!431ر!ماقرار)مضمونهاجديدمنمؤكدا442،1

.(والثمانينالثامنةالدورةفي431رقلموالقراروار!ثمانينالثالثة

زرفيذتثيدوبقصد،التنفيذيللمجلسوالثمانينا!ثامنةا!ورةوفي

العامالمديرالهجلسدثا،فعا،تنفيذاالعامالمؤتمروقرارات!اراته

رفحمتالرائيلولكن.القسيمدينةفياليونسكووجودضمانالى

وفي.وننفيذهاقراراتهااحترامكفلبانلل!كلمةالسماح1قماكلمعارفضا

عنالمجسىاعرب،اله!نفيذيللمجسىوالثمانين4التاسهالدورة

المنداءاحاحباوجدد،"السلبياسرا!للموقفالشديداستمكاره"

علىللهحاف!ةاللازمةالتدابيراتخاذعلىللمهرلاسرائيلوصههالذي

وف!س!جمم.(4(ارقمالقرار)وثيقةمحاؤظةالتار!خيةالمواقعجميع

يشكللاالرائيلموقفانالتنفيذيالمجلسيلاحظ،التسعيندورته

.(431رقيالقرار)السابخةلتمراراتهمرضيةاستجابة

السابع!ةالور+4فيلليونسكوالعامالمؤثمرقىارصلوروعقب

مدتصةفسممثلهلليونسكوالعامالمديراوفد(2!،3رؤم!)عشرة

القاكوفيصةاللال!نزاماتا!افيلاح!راممدىعنتقريرلوضعالفالهس

دورنهفيللمونسكوالتنفيذيالمجلسوبحث.عليهالمفروصهالدوة!ية

م!نا!تناعهيتضمنقرارااصدوأثم،انقريرهذاوانتسعينالوابعة

احترامعدمفيماضيةاسراليل"بانالمذكورالتقريرجواببعض

منالمنصةيمنعهذا!وق!فهاوان،الصد!د!افيالصادرةالقرارات

،(41؟رقمالقرارة"الظسيطميثاقهابلااناطهافتيالرسالةادا!

سال!فهـةالقراراتانتهاكضالرائيلاست!رأرادانةالمجلسقررثم

عليالامروعرض،التنفيذيوالمجلسالعامالمؤتمراىدرهاا!ت!الذكر

،نخاذهاالواجب!القراراتفيللىكلرعشرةا!ثامنةدورتهؤ!اال!امالمؤتمر

اختصا!مه.فيوالداخلهالمناسبةالاخرىا!نندابربشان

اسرإثهلي.!ف!نمفةذ!فى

مدينةبشانعليهلاالمفروفعةالاقئاماتصهـيما!رائيلخالفت

البملية.القانونيةوإ،وللادبية،قيةالتعامصالوهابجميع،لأالقدس

ذائها.المتحيلأ"الاممابقراراتالمخالفةه!ذهئبتتوالد

اسرائيمهلىاخفا!لثجبالمتيلقللاممالعامةال!هكليةكررتث!قد

ا،في،25؟رقيرالقر3)القدمىمدينةشانفيكرارهائنفيد!

ركمالقرار)المخالفهـةلشهالعميقق!قو(عنوالتعبير،"6791يوليه

.(7391ديس!برادأوء)ب،؟!.لأ

هيذ،احترامفياسرائيلاخفاقشجبالامنمجلسقرركما

8!7191سبتمبرآ5ف!92لأ8ركمالقرار)القرارات

لحملالممكنةالوساظهكافةاليونسكومنظمةاستخ!متوقف

توجصصهمنفتدرجت.القدسبئأنالتزاماتهآتنفيذعلىاسائيل

،3؟33(دقمعثرالخاممبىالعامالمؤتمرةرار)اسرائعيلالىالنداء

والثمانينال!ثانيةدورتهفيالننفيذيالمجلصيقرار)بذلكمطالت!ااالي

الهمرائيلانتهاكاتدحموالعمققلقهاعناالتعبيرالى،(؟؟4رقم

والثمسانينالثالثةدورتهفيالتنغيمنيمالمجلسكرارأالقراراتل!ه

هيذهلاخراماسرايلالىالعاجلالنداءتوج!هالى،(31،)ر؟!

لضمانالعونسكووجودكفالةالىالعامالمديرثحلوة!ع،الترارات

النامنةد!رتهف!)"ئتع!ديمماالمجالسئز!أر!ذقرأرأت7ء،،تتش-ضتةءو!حئ!!

للحفرياتاسراىلاستمرارالمتكارالى،(21؟رؤحواأثمابش

منسيصخذهماالىضى،،اسراليليئنب!يه،القسيمديعةفيالا؟سية

الورتهفيالتنفيذيللمجلمميالعامالمديرتقويرضوءعلىلازمةتدابير

ف!ىايرائيطاراستيشجبثم،،411رق!القرار)11!سهفي

النداءوتوجيهالقدسمدينةفيتجريهاالىالاثارعنالضص!بإاعمال

ضمناولنبي!افضنهذافياليونسكوقراراتيلاحزامال؟لهإجل

اذاأالاقتضاءع!ندتدابيرمنالتنفيذيالم!لسيتخذهانإيحتولعاالى

مشرالسابعالعامالموتمرقدار)القراراتلهذهرفهض!،فيتمات

الرابعةثورتهقحصيالتئفيذيالمجلسقورواحيرا6(3422رقم

الذكرسالفةالقراراتانتهاكفياسراليلاستمرارادانةوالتسعيمن

.(ا"،رقمالقرار)النننفإيوالمجطسالعامالمؤتصاصدوهاافمي

جويمخالفتفاسائيلانالقراراتهؤهكلمنوواضع

العاما!ؤتمرانتهىوقد.القدلصمديمنةبممىنالدول!يمةالتزاما!ا

منالمضظمةتينعالمخالفةهذهانالىللهونصئوافننفيذيوالمجلس

مر!القرار)+سعبمالتماسمصثاصهاالي!!ب!اي!هدالتيالرسالةاداء

441رقما)ضاروا،ضثرةالسمابعهدزر-صهفبمءهـالكامللمئ2!؟3

الذيالاخيروالقرار،و؟لنسعينالراب!هثورت!هكيانص:!صذي!!جلس



.(مثرةالئامنةثور!هليالطماًلمؤتصاصموء

اينهالناصيسيالميثائمنالاولىالمادةالىرجث!واذا

اهداف!ح!مدتقدا&كالىمذامنالاولىالماثقننب،اليونسكل

العالميالتراثوحمايةصونعلىالسهربين!اومن،ومهامهاالنظمة

والعلهيمة.التاريخيةاهميتطلهاالتى!ث!ارمن...

الن!علىاتنيذيومجلسهلليونسكوأهاماالمول!انتسوقد

تحولالقدسباالمتعلقةللقراراتاسرائيكلمخالالةانالىاوضحناهالثي

الظ-يسي.مإقهااليهابهايعهدادتيللرسالة،ألمنظهةاداءثون

للو!!!ائدسصوريةمخا!فةهياسرائيلارقكبتهاالض!فالمظلفمة

لهذا.اجلهامنانششتاكفيابالاهداقترتبط،لل!منظمةالتاس!يسهء

ثورسهفيا،مام/لمؤا!رتوةءيمحدالىالامركتطورانطبمعياكهـان

.اخالةاهذهبسبباسرائيلعلىجزاءعشرةالثاعنة

لأيوؤ"مكو"!لامآؤتمراا)خد!ا!ديلفجزاءافانوفأللال!مالى

اسرائب!:ضد

حمايةبذنالدونيالقانونيلالتزامهاالسرائيلمظلفةعلىبشاء

فيسكو!ليوالعامالمؤتهرقرر،القدسمديةفيألثقفياالتراث

يالقديمعدمهواسانهـبيلمحيثوليجزأ*؟رضعئرةالثامتهدولىته

تحترمانالىوذل!ك،والثفافةوالعلمالتربيةميادينفياليهاعون

.الشانهذاكلالصادرةالقراراتبىفة

أالجزاءلغاالقانونيالاساسهو!ما

القاعدةظبيقتأكيدالىيهدف!قسريتدبرهوالدوليالجؤاءان

الجزاءهذالطبيقفىالاهرويدو.خولف!تالتيالعوليةالقانونيه

مستقلةثولعلىيوفعانهالىنظرا،الدءليةالمنظماتمحتممدا!و

.سيادةصاحبة

ضمنية.بطريق!ةثوليهشكلمةكلتملكهاالجزاءسلطةانالمقررومن

اخنرامهايتعين،-عمالهاسيروتنظمالمنكمةوجودتوكدالتيفالقواعد

بحياةفارعملكلعنجراءفرفيالمن!مةوتملك.اعضافهابوالسطة

اجلمنالمنالمةفامتالنىوالمصالحوظا*لفهااداءوبعسئالمنثمة

سايتها.

انظر:)

لا"،هـأ'8930"أ03أأه"9أ+هـأول!8أأههـولا5!'م!مأ9'ول.

ام!ا+'ل178'!.ه"

قبلعضووكل.اعضانهابأرالة(العوليهافظماتاإمت4وق!

ويرفكيبالخفوعو!!اراتهانهامباكباحتراميلتزمالموليةالمنظمةدضل

.والقراراتالمباىءهذهلاحترامالقالونيالاافىاماوجهمنوجهجمي

علىالدرليمةللمنكمةالتاشسيايىثافىنصأفياصعوبةولا

لاهدافمخالفتهاعندالاعضاءالعولعلىجزاءاتبننوقيعالسماح

التاسيسيالميثاقفييردلماذاالامروي!.ثراراته!اوالمنظمة

المولعلىتوقيمهايمكنالتيالجزاءات1علىمريحنصلدنظمة

.*مضاء

اضصاميبينالمودمةالععلمحكمةربطتالشانه!اوفي

ووصل.ميثاثهافيالواردةوالوظائفالاهدافوبينالدوليةالمنعمات

هذهلتض!قاللازمةصات2الاختصاالمنظماتهذهاعطاءحدالىالاهر

ا،عضاءالدولاناسالىعلىوذلك-عليهاينصلمولو-الأهداف

العروريةوالسلطاتللاختصاصاتالمنطمةمبالثرةعلىضمنااتهفقتقد
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هيوافمحاالمعنىهذاتجلىوقد.و(لاهداىففالو!هذهلاداء

ثىموظفااصابتاتيالاضراربتصفيالعاميالالششارييالر

محكمةبهاكتتوالذي،9491ابريل11نجاريخالمصحد،الاممخدمة

يلزمانه"الر(دهذافىجاءفقد.الاراءباءماعالموليةالعدل

كنرتبمبهاوظائفهيايحدمونحينماالدويىةالمنظمةاعضاءبأنالاعترا!

الوفتنفسفيالمنظمةيمنحون،وواجباتحقوقمنذلكعلى

ترتبلىالمن!مةوواجباتحقو!وان،وظائفهالاداءاللا!زمالاخنصاص

لهاالمؤ!سسالممثافىفىالمعلنةبالاه!أهـوالوظائفكبيرحدالى

العمل.فىلحقتهاائتيواذتطورات

كهـ3د58هـد4ال!مأأهـ2ول3!كمأ!5ا'مهـبدهـ9ولأم!أأ*لا105

6!مأأ؟*هح4هـإهـهـمهـ+*هء4!كوممأ+ه!هـءلاه"75أم99لاأ'

لأء3هـ28+ء؟!هء8*ءك!هـ!"لإ،ول8!53+هـ3!3!1،4هـ*،ي!ح'

أ*3!ءمهـ*لاهـدو+ه95لا8ولهـحهـ+كهـح،!أهـ3'هـأ+هح؟!م8'953-4

م+أمر2أ*ه*8هأول93لا'كو!أ!ي!هـألء8ملء83ـ*ةة!ء4"!ه*+.هول

8ـ4اهـس!ا!ءأ.(ح.ا.لء'"هـ".281)

فيالمنطماتالدوليةثوليعرفنشاالقنوىهذهمنطقمعوتمشيا

ادكولبعضعليلولي!ةجزاءاتيوقيعفيالحقلييخول،المتخصصة

لممياسكأالدو؟فانتهجتماذا2،الدسعتورفيصريعنصدونالاعضاء

الدوليبة.المنكمةاهدا،فمعتتفقلا

ذلث:امثلةومن

صوبالستيعلا6391عامفيوالزرامةالاغذيةمنظمةقررت-ا

سياستهابسببللمنظمةالاقليميةالاجتماعاتحضورمنامري!ق!يا

العنصرية.

؟691عامفيالهاكيةالصحةلمنظمةالعامةالجمب"فررت-ب

وفي.العنحريةسياستهابسببالتصويتفيافريقيابوبحقوالمف

مثلبتوقمععراحةلهي!سمحبماثسشولعاالمنظمةعدلت6591عام

.الجزاءهذا

عامفيينافىلاولىمرتينالعالميالبريداتحادموتمرقرر-!

منافريقياجينوبوفدكلد9691عامطوكيو!والثانية،6491

الدولة.هذهتنهجهاالئيالمنصرا4لأآلسياسةبسبب،المؤقمر

استبعاد6591عامفيللمواصنالدولي*تحادمؤتمرقىر-د

المنكلمة،اليهاتعميوالتيالافريقيةالاقليبلأالمؤتمرات!منافريق!ياجنوب

.النصةسياستهابسبب

منخلاقدالتاسيسيمي!ثا!افاناليونسكومنظمةالىوبألنسبة

قيالاالاععماءالمولعلىتوقهعجزاءاتسلطةيخولهامريحنص

حالتين:

والامتضازاتللضق!الاعضاءالدولطماص!سةعنالتوقف)1(

عنالاعصاءلمولاهذهتوقضاذا،المنكلمةفيعضويشهاعلىالمترتبه

الاممهيئةفيعف!يتهاعلىالمترتبهوالاصتيازاتالضويممارسة

الهيئة.هذهطلبمهبناءوذلك،المتحدة

ممنظمةعضو!ةمنسالواهعبحكم-العضوالدولةفصل)2(

.(الثلاليةالمادةمنالرابعةالفقرة)المتحد،الامم!ئةمنضلتاذا

النطاممن97المأمةنصتفقدالحالتى!لاكينالىوبألاضافة

المؤتمركلالننصويتصبنالدولةصمانعلىالعامللموتمرالداخلي

لمسهتحقةاالمبالغمج!عك!اذا،لهتابعةهنةاولجنةايةفىاوالعام



ملىالواقعالماليللنصيباهليةالفع!مةعلىيزي!كاشننراك!عليها

تبيناذ،*لا،مباشرةياالسابقةوالسنةالقلالمةالشةعنعبت!

عنخار!ظرو!ءالىيرجعالمبالغلهذهدفعهاعدمانالعامللمودمر

العضو.ال!ولهاراثة

ءصن!طدا،اتيوفسذولهعظمةانصريحالأخهدصاصعنهذا

الضمني!اخننصاصي

سدطةاأعا!مؤتمرها،فثقمناليونسكومنظمهعارستلقدحقا

بسيبورودبيئامريقياوجنوبالبزلعالحكومآتعلىجزاءاتتوفيع

الرابعةانمدورةفي11ر!القرار).والمنصريهالالمن!ماريةسياستها

رهموالمرار،عننرةالخامسةالمورةمي129رفموالؤارمحثرة،

؟لهإبعةاتدورةس1،01رفموانفرار،ععرةالسطرسةالدورةكي8

نحررنهانسبقلمااستجابةصصرتالقراراتهذهوان،!عثرة

هيا!50ركمادقرارانأالثنهظفيالمنحدهللاممآلعامةالجمعية

واتحننرينالثاني!آل!ورةلمحي2311ورقم،،(6591)ةالعشرغاالرورة

توقيعمياأضمنياختصاصهامارستاليونسكومئظمةانعلى

فيلليو؟-كوآلتنفيذيالمجلسفرر،الاولى):مرتينالدوليالجزا،

قالالبرحكومةدكلوةعدما659عام،14رفمالقرار)السبعيئثورله

المؤتمروامام.اليونسكومنظمةقررتهاانسبقالتيالاجتماعاتالي

البرعتالحكومةكلبت،عثرةالرابعةثورتهفيليمنسكوال!م

/اتخاننج!المامآثؤتمرحقحولالمونيةالعررمحكمةرايالشنطلاع

صاحبانهمقرراالطلبه!ارف!ضالطمالمؤتمرولكن.الاجراءهذا

الذيانجزاءواقر،ادناسيسيآلميثاقنصوصتفسيرفيالسياثة

.(.؟رفيالقرار)السمهـبعينكورتهفيالتنفيذيالمجلساتخذهانسبق

يييعةيض9!لليونسكوالهإمالمؤتمراصدر(الثانيةا

تعاونكلايفافاليالاعم!ا"المولي!عوةقىارانفسهتلظءمنعشرة

لىفضبسببوذلك،والثقهـافةوالعثمأفتربيةم!الاتكياتبرت!دمع

فيالننرب!ةاحواللت!يقاليوفميكومنلجن!ةألعتفبالالبرتظل

.لمستعمرةاًالا!ريقيةالاراضي

لليونسكو،العامللمؤتمرالضمنيالاخقصاصهذاأكمعاسوعالى

ائعنةثورتهفيللمونسكوالعامالمؤترفرفيالدولىفثثرفووك!

الصاثرةللفراراتاحشامهاعمبسببالمرائيلع!لولياعقماصاحشرة

اداءدونت!حولبصورة،القس!ىالثقا!هائتراثحمايةبئمان

التاسيسعي.ميثا!افيعليهاالمنصوميللرسالة،لديليةكأاثن!8

.الجراء!فا!ىأ!!!جهأصؤلما!فمة!ملمعت!ال!

!هكولى2"لليونسقوالعام؟كؤتهراو!عهوفىيفيالجزاءعلىيؤتب

قي!ةفيماتئنمثلنتائعمحمضالقدسمدينةبشأناسرافيل!د!ترةألظمنة

وابطالالقدنلمدينةالاسرائمليالاحنمللاللمرعمةمحثمقيصكيف(1)

عليه.المرفبةألاجرا،اتجميع

القالونهةوالالياماتالدولعةلل!اليقاسرائيلحرقطقاكيد،2)

ذلك.عكالمضوتبة

نحوايعابيةاحيرسداسةالخانرفياللأوليالمجتمعبثر(13

شكولا.الموليالقانونمبأد!مخالفةعلىاعرارهايسبباسراشل

منظماتسائربهتقومانييجصلهانحنلافده!قداليونسكومنظمةان

المبادو.هذهمخالفةعلىاصرارهابمصلمباستائيلفدالمتحدةألامما

!رورلمحت!حمداشكخممور11

والمنعوبالقاهرةابجامع!ةالحقوقبكليةالاستاذ

والثقافةللتربيةالمربيةللمئظمةالدائم

اليونس!ولدىوالعلوم

-"و!مغمهؤهـوكصلر

الصيدةمجموعتهلهي

البو.وينتشر

جرحيومدخللألسمماءبين

ينحني(فقفيوان!ب

فبتقئسا

لناويصلي

يكم!رنااو

تتنبهذا*رضهلت!

اليهانلا!طحيئ

ئتقتستصا

عنها.ننمبحيئ
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حديتنا


