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رقم ) اليونسكو ( نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاملؤتمر العام  قرار
  . 1985نوفمبر /تشرين الثاين 8بتاريخ  11،3/ م 23

  استنكار االعتداءات على األماكن اإلسالمية املقدسة يف القدس
 

 إن املؤتمر العام،

أحكام تتعلق بصون وحماية واحترام التراث إذ يذكّر بما يف امليثاق التأسيسي لليونسكو من 
 الطبيعي واملمتلكات الثقافية، وخاصة املمتلكات التي لها أهمية عاملية فريدة،

فيما يتعلق بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة  1954ويذكّر باتفاقية وبروتوكول الهاي لسنة 
 وقوع نزاع مسلح،

ت التي اعتمدها اجملتمع العاملي لصالح التراث ويذكّر بأن االتفاقيات والتوصيات والقرارا
 الطبيعي واملمتلكات الثقافية تدل على ما لصون هذه املمتلكات من أهمية بالنسبة لإلنسانية،

 وبالنظر إىل أن حماية التراث الطبيعي والثقايف أمر مهم بالنسبة للمجتمع الدويل بأسره،

لقدس يف تاريخ اإلنسانية، وهي مدينة مقدسة يف نظر وبالنظر إىل الدور الفريد الذي تؤديه مدينة ا
الديانات التوحيدية الثالث التي تستند إىل نفس القيم الفلسفية واألخالقية والدينية، وهي القيم 

 األساسية بالنسبة ملا يزيد عن مليارين من البشر من جميع القارات،

بمثابة دليل حي يشهد دائماً على تلك  وبالنظر إىل أن املدينة بأسرها بما فيها من تراث أثري هي
 الرسالة الفذة،

وبالنظر إىل أن الرسالة اخلالدة للقدس هي تعزيز السالم والوفاق بين البشر طبقاً للرسالة التي 
 أُنزلت فيها، 

 

يذكّر بأن مدينة القدس اعتُبرت لهذا السبب ذات أهمية عاملية فُأدرجت يف قائمة التراث  -1
 العاملي؛

كّر بأن االحتالل العسكري اإلسرائيلي والوضع احلايل للمدينة ينطويان على أخطار تتهدّد ويذ -2
 صون رسالتها األساسية؛
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ويذكّر وينوّه من جديد بالقرارات السابقة للمؤتمر العام والتي ترمي إىل ضمان صون كل ما  -3
 للمدينة املقدسة من قيم روحية وثقافية وتاريخية وغير ذلك من القيم؛

ويستنكر االعتداءات وحماوالت االعتداء على األماكن اإلسالمية املقدسة بوصفها انتهاكاً  -4
 خطيراً لرسالة املدينة يف جمال اجلمع بين األديان؛

ويستنكر األعمال التي تنفذ يف املدينة املقدسة القديمة والتي عرضت للخطر آثاراً تاريخية  -5
 سكان احملليين؛هامة تعبر عن الذاتية الثقافية لل

ويوصي جميع الدول األعضاء بأن تتضافر جهودها للمحافظة على املدينة املقدسة احملتلة  -6
حمافظة كاملة وفعالة، ولصون وترميم اآلثار التاريخية للمدينة وتراثها األثري الذي هو ملك 

 جلميع األديان؛

ور التي تمسّ جزءاً كبيراً من ويسترعي بصفة خاصة انتباه اجملتمع الدويل إىل حالة التده -7
التراث األثري اإلسالمي، ويحثّ الدول األعضاء على مساندة جهود هيئة األوقاف باملساهمة 

 طوعاً يف تمويل أعمال الصون؛

ويشكر املدير العام على كل ما اضطلع به يف هذا اجملال، ويطلب منه أن يساعد بوسائل  -8
 ؛)15/م23(للنتائج التي انتهى إليها تقرير األستاذ لومير ناجعة على تنفيذ هذا القرار، طبقاً 

ويقرر إدراج هذا املوضوع يف جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر العام، بغية  -9
 .اتخاذ القرارات التي يقتضيها املوقف عندئذ

 



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