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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملجمللس التنفيذي  ا) Decision(قرار 
  .1986بتاريخ  5,4,1/م ت 125رقم ) اليونسكو (

  استنكار االعتداءات على األماكن اإلسالمية املقدسة يف القدس
  

 إن اجمللس التنفيذي،

أحكام تتعلق بصون وحماية واحترام التراث إذ يذكّر بما يف امليثاق التأسيسي لليونسكو من  -1
 الطبيعي واملمتلكات الثقافية، وخاصة املمتلكات التي لها أهمية عاملية فريدة،

فيما يتعلق بحماية املمتلكات الثقافية يف  1954ويذكّر باتفاقية وبروتوكول الهاي لسنة  -2
 حالة وقوع نزاع مسلّح،

القرارات التي اعتمدها اجملتمع الدويل لصالح التراث ويذكّر بأن االتفاقيات والتوصيات و -3
 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، -4

ؤديه مدينة القدس يف تاريخ اإلنسانية، وهي مدينة مقدسة يف وبالنظر إىل الدور الفريد الذي ت -5
نظر الديانات التوحيدية الثالث التي تستند إىل نفس القيم الفلسفية واألخالقية والدينية، وهي 

 القيم األساسية بالنسبة ملا يزيد على مليارين من البشر من جميع القارات،

كل ممتلكاً ثقافياً ذا قيمة عاملية فريدة من حيث ونظراً إىل أن مدينة القدس التاريخية تش -6
تماسكه وتوازنه وطابعه املتميز، مما حدا باجملتمع الدويل إىل اعتباره جزءاً من املمتلكات 

 النفيسة لإلنسانية جمعاء التي ال تعوض واجلديرة بأن تدرج يف قائمة التراث العاملي،

تعزيز السالم والوفاق بين البشر طبقاً للرسالة التي وبالنظر إىل أن الرسالة اخلالدة للقدس هي  -7
 أُنزلت فيها،

 ،)1وضميمة  15/م ت 125(وقد درس تقرير املدير العام املتعلق بهذه املسألة  -8
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، وال سيما بوقف احلفائر )1وضميمة  15/م ت 125(يحيط علماً بتقرير األستاذ لومير  -9
 األثرية يف مدينة القدس املقدسة؛

ولقرار املؤتمر العام يف  1954الب بناء على ذلك، طبقاً ألحكام اتفاقية الهاي لعام ويط -10
 ، بأن ال تستأنف أي حفائر؛)1956نيودلهي، (دورته التاسعة 

ويذكّر بأن االحتالل اإلسرائيلي للمدينة ينطوي على خماطر تهدد احلفاظ على رسالتها  -11
 األساسية؛

قرارات السابقة التي اعتمدها اجمللس التنفيذي والتي ترمي إىل ويذكّر وينوّه من جديد بال -12
 ضمان صون كل ما للمدينة املقدسة من قيم روحية وثقافية وتاريخية وغير ذلك من القيم؛

ويستنكر االعتداءات وحماوالت االعتداء على األماكن اإلسالمية املقدسة بوصفها انتهاكاً  -13
اجلمع بين األديان، ومن ثم يطالب سلطات االحتالل بتعزيز تدابير خطيراً لرسالة املدينة يف جمال 

 احلماية من أجل احليلولة دون وقوع أي انتهاكات جديدة؛

ويصر على أن تنفذ سلطات االحتالل اإلسرائيلية فوراً توصية اجمللس التنفيذي يف دورته  -14
فور على سور احلرم الشريف العشرين بعد املئة املتعلقة بانعكاسات أعمال احلفر بالنفق احمل

 ؛)1986يوليو /تموز 28آذار، و/مارس 19تقريرا األستاذ لومير املؤّرخان (

ويشكر املدير العام على جميع ما بذله من جهود لكي يكفل تطبيق قرارات اليونسكو بشأن  -15
 مدينة القدس احملتلة؛

العشرين بعد املئة تقريراً جامعاً عن ويدعو املدير العام إىل أن يقدم له يف دورته السابعة و -16
 تطبيق قرارات اليونسكو بشأن التراث الثقايف للقدس؛

ويرجو املدير العام توجيه نداء رسمي إىل اجملتمع الدويل بغية اإلسهام يف تمويل أعمال  -17
صون التراث الثقايف والديني اإلسالمي بغرض مساندة جهود دائرة األوقاف اإلسالمية لهذا 

 راث؛الت

ويقرر إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال الدورة السابعة والعشرين بعد املئة بغية اتخاذ  -18
 .القرارات التي قد يقتضيها الوضع وقتئذ
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