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رقم ) اليونسكو ( نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاملؤتمر العام  قرار
  . 1989نوفمبر /تشرين الثاين 15بتاريخ  3،6/ م 25

شجب التغييرات اإلسرائيلية للمواقع الثقافية والتاريخية يف القدس، والدعوة إىل 
  تقديم الدعم املايل لألوقاف

  

 

 إن املؤتمر العام،

بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة وقوع  1954يذكّر باتفاقية وبروتوكول الهاي لسنة إذ 
 نزاع مسلح،

ويذكّر بأن االحتالل العسكري اإلسرائيلي والوضع الراهن ملدينة القدس ينطويان على تهديد 
الثقافية قد عانى لسالمة تلك املدينة املقدسة ولرسالتها اجلوهرية، علماً بأن جانباً من ممتلكاتها 

 بالفعل من األضرار والتغييرات،

ويؤكد من جديد على الدور الفريد الذي تؤديه مدينة القدس يف تاريخ اإلنسانية، وبالتايل على 
ضرورة التعجيل باتخاذ كافة التدابير املناسبة من أجل صون طابعها الثقايف وجتانسها وقيمتها 

 العاملية التي ال بديل لها،

بالنظر إىل  - 5، 4، 1/م ت130ن اجمللس التنفيذي كان قد دعا املدير العام يف قراره ويالحظ أ
إىل أن يوفد إىل القدس بعثة من ممثليه الشخصيين،   -تنوع جوانب املمتلكات الثقافية للقدس 

مؤلفة على أساس مشترك بين التخصصات، حتى يغطي تقريرها أيضاً شتى اجلوانب األثرية 
 تماعية والثقافية املرتبطة بمشكلة صون املواقع، منظوراً إليها يف جمملها،والفنية واالج

 ،)14/م25(وقد بحث تقرير املدير العام بشأن هذه املسألة 

وإذ يالحظ بعميق األسف وبالغ القلق أن إسرائيل مل تستجب حتى اليوم لطلب املدير العام بأن 
 اليونسكو،  يوفد إىل القدس بعثة من ممثليه تنفيذاً لقرارات

 

                                             
 اجمللد . اإلسرائيلي - قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي ،جمع وتصنيف نصويل،منى : املصدر

  .446- 445، )1995مؤسسة الدراسات الفلسطينية، : بيروت، لبنان( 1ط ، 1991- 1987: الرابع



2 
 

يذكّر ويؤكد من جديد ما سبق أن اعتمده من قرارات ترمي إىل كفالة صون جميع القيم  -1
 الروحية والثقافية والتاريخية وغيرها التي ترمز لها هذه املدينة املقدسة؛

ويشجب بقوة استمرار تعرض التراث الثقايف ملدينة القدس وموقعها التاريخي التقليدي  -2
 جمة عن االحتالل اإلسرائيلي؛لتغييرات نا

ويرى أن أعمال االعتداء والتدمير والتغيير التي يعاين منها التراث الثقايف للقدس، الذي  -3
اعتمدت اليونسكو بشأن حمايته واحلفاظ عليه قرارات عديدة، من شأنها أن تسيء إىل الذاكرة 

 ا وحضارتها؛اجلماعية للشعوب، ال سيما شعوب املنطقة، فيما يتعلق بتاريخه

ويشكر املدير العام على ما بذله من جهود يف سبيل تنفيذ قرارات اليونسكو ويدعوه إىل  -4
 مواصلة مساعيه لهذه الغاية ما دام االحتالل اإلسرائيلي قائمًا؛

ويدعو أيضاً املدير العام إىل تكليف ممثله الشخصي األستاذ لومير بتقديم تقرير عن حالة  -5
والديني للقدس يف جمموعه، وعن االحتياجات التي ينبغي تلبيتها من أجل صون  التراث الثقايف

 هذا التراث وترميمه؛

ويكرر من جديد وبإحلاح النداء املوجه إىل الدول األعضاء وإىل املؤسسات واألفراد من أجل  -6
عم اجلهود إنقاذ التراث اإلسالمي الثقايف والديني الذي يندرج يف عداد الوقف وتستوجب حالته د

 املالية والتقنية التي تبذلها األوقاف اإلسالمية يف سبيل صيانته وترميمه؛

ويقرر إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال دورته السادسة والعشرين من أجل اتخاذ القرار  -7
  .الذي يقتضيه املوقف آنذاك

  

 

 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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