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 برلمان، في المجتمعينللبحر األبيض المتوسط ، ممثلي البرلمانات الوطنية في الجمعية البرلمانية نحن

 ؛ لصاحب الجاللة الملك محمد السادسالرباط، تحت الرعاية السامية ب ةالمغربيالمملكة 

 منظمة األمم المتحدة للتربيةو البرلمانية العربية واإلفريقية واإلسالميةواالتحادات المنظمات بمشاركة و

" االيسيسكووالمنظمة االسالمية للتربية والعلوم والثقافة " UNESCOاليونيسكو" " والثقافة والعلوم

ISESCO؛ ، والجمعيات الشريكة 

للمآثر التاريخية العريقة  الممنهجنهب المتعمد والتدمير الاإلرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك بقوة  ندين

و" معظمها ضمن قوائم منظمة "اليونسكوالمسجل  في العديد من مناطق العالموالممتلكات الثقافية النفيسة 

 ؛ ث الثقافي العالمي اإلنسانيالمتعلقة بالترا

 :إزاء نعبرعن شديد قلقنا

  على مواقع التراث، بما فيه المادي  في اآلونة األخيرة اإلرهابيةالهجمات التي تشنها الجماعات تنامي

 وليبيا نوفلسطيفي العراق وسوريا  لإلنسانيةالمتاحف ومواقع التراث العالمي وخصوصا ، والالمادي

والرامية إلى تدمير قيم وثقافة وذاكرة المجتمعات  ،من العالم كن أخرىوأماومالي وأفغانستان وتونس 

 ؛المستهدفة من وراء هذا التخريب 

 المسجد األقصى و داخل وفي محيط بلدة القدس القديمةالممنهج  أعمال الحفريات واألنفاق والهدم

 القدسي الشريف؛الحرم و

 ؛ سرعة انتشار األيديولوجيات المتطرفة التي تلهم مثل هذا السلوك الهمجي 

 ؛فيها غير المشروع االتجارالتحف الفنية وغيرها من التراث المنقول وواآلثار التاريخية  تهريب قطع 
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، على المستويين اإلقليمي والعالمي، بين الدول والبرلمانات والتنسيق تماما بأن التعاون مقتنعون

السبيل وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، هو واالتحادات والجمعيات البرلمانية والمنظمات الدولية 

 .لحماية التراث الثقافي العالمياألنجع 

 ندعو جميع البرلمانيين إلى:

 التحرك المشترك ضد أعمال التدمير والنهب الذي و إبداء اإلرادة السياسيةعلى تهم حكوما حث

 ؛يتعرض له التراث الثقافي االنساني في العديد من  مناطق العالم 

 ممتلكاتالو القطع األثرية فيومواجهة االتجار غير المشروع  اإلجرامية لألنشطةحد  وضع 

 ؛ )2015( 2199) و 2014( 2170األمن قرارات مجلس ال تنفيذالثقافية، 

 وسن التشريعات المرتبطة بحماية التراث ومالئمتها مع  مسؤوليتها في الرقابة الوطنية تحمل

       الجمعية ، وقرار2199األمن التابع لألمم المتحدة  مجلس قرار توافقا مع القوانين الدولية،

 ؛تحاد البرلماني الدوليالل 132

 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، واليونسكو، واالتحاد البرلماني الدولي  تعزيز أحكامب التعهد

 ذات الصلة بشأن هذه المسألة. الجمعية البرلمانية للبحر األبيض المتوسط قراراتو

تعمل على  ث الثقافي العالمي"حماية الترابخاصة  تفكير"مجموعة وأمام هذا الوضع، قررنا خلق 

والمؤسسات المعنية، بأهمية  المجتمع المدني ومنظمات ات والبرلماناتالحكومالتحسيس لدى جميع 

ا التنسيق وتوحيد الجهود االقليمية والدولية وتعزيز آليات العمل المشترك وكذ ،ث الثقافي العالميالترا

 من أجل بلورة السياسات والتشريعات الكفيلة بحماية هذا الرصيد االنساني العالمي. 
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