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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي ) Decision(قرار 
  . 1993أكتوبر /تشرين األول 22بتاريخ  5،5،1/  ت م  142رقم ) اليونسكو (

دعوة إسرائيل إىل إصالح األضرار التي أصابت اآلثار اإلسالمية بسبب حفر النفق 
  حتت احلرم الشريف

  

 
 التنفيذي،إن اجمللس 

بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة  1954ـ إذ يذكّر باتفاقية وبروتوكول الهاي لسنة  1
وبروتوكوالتها  1949وقوع نزاع مسلح، وباألحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 

وبإدراج ، )1972(اإلضافية، وباالتفاقية اخلاصة بحماية التراث العاملي الثقايف والطبيعي 
 مدينة القدس القديمة يف قائمة التراث العاملي،

 ،)14/م ت142(ـ وقد أحاط علماً بتقرير املدير العام عن هذه املسألة  2
ـ يالحظ بارتياح أن املدير العام مل يتلق شكوى خاصة خالل السنة املاضية، وأن أعمال التنظيم  3

 سين الظروف احلياتية للسكان؛احلضري التي نفذت يف املدينة القديمة أدت إىل حت
 :ـ ويالحظ ما يلي 4
أنه مل يتم حتى اآلن إصالح األضرار التي أصابت املدرسة العثمانية نتيجة حلفر النفق على ) أ(

 طول اجلدار الغربي للحرم الشريف؛
وأن بعض أعمال احلفائر حتدث اضطراباً يف أحد املداخل الرئيسية للحرم الشريف، ال سيما ) ب(

 باب السلسلة؛ عند
وأنه جترى حالياً أشغال كبرى لترميم اجلانب الداخلي والسقوف يف قبة الصخرة، هذا املبنى ) جـ(

 األثري الذي يعدّ من أعظم روائع الفن اإلسالمي؛
وأن األشغال املنفذة وتلك التي يزمع تنفيذها عما قريب يف كنيسة القيامة ال تتفق مطلقاً مع ) د(

ر املتعارف عليها يف جمال ترميم وصون املعامل التاريخية وأنها تعرض املبادئ واملعايي
 اخلصائص التاريخية واألثرية واجلمالية والثقافية لهذا الصرح ذي األهمية الفريدة خلطر حقيقي؛

ـ ويدعو سلطات األوقاف يف القدس إىل مواصلة األعمال يف قبة الصخرة مع إيالء عناية خاصة  5
 ي تتطلب تقنيات معقدة ودقيقة وإمكانيات مالية كبيرة؛لهذه األعمال الت

ـ ويدعو السلطات الدينية املسؤولة عن كنيسة القيامة إىل التوقف أو التخلي عن األعمال التي  6
تعرض قيمتها الثقافية األساسية للخطر، وإىل ابتكار أساليب عمل جديدة تكفل احترام دورها 

 قيم التي تتمثل يف هذا الصرح؛كمكان للعبادة كما تكفل احترام ال
ـ ويدعو السلطات اإلسرائيلية إىل إصالح األضرار التي أصابت اآلثار اإلسالمية بسبب حفر النفق،  7

 وكذلك إىل إعادة الساحة الواقعة أمام باب السلسلة إىل حالتها السابقة؛
 13وقع يف واشنطن يف  ـ ويشدد على األهمية التاريخية لالتفاق اإلسرائيلي ـ الفلسطيني الذي 8
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، اللذين يعتبران 1993سبتمبر /أيلول 15األعمال اإلسرائيلي ـ األردين املوقع يف واشنطن يف 
 فاحتة لعهد جديد من السالم واالستقرار؛

خذ أو يُقبل أي عمل من شأنه أن يغيّر الطابع الثقايف والتاريخي ـ ويعرب عن أمله يف أالّ يُت 9
والروحي للقدس أو يخلّ بتوازن املوقع، وذلك ريثما تنتهي املفاوضات بشأن القدس، املنصوص 

 عليها يف املادة اخلامسة من إعالن املبادئ، ويف جدول األعمال اإلسرائيلي ـ األردين؛
 يبذله من جهود من أجل ضمان تطبيق قرارات اليونسكو؛ ـ ويشكر املدير العام على ما 10
ـ ويشكر رؤساء الدول واحلكومات واألشخاص واملؤسسات الذين يسهمون يف تمويل عمليات  11

 صون املمتلكات الثقافية يف القدس؛
 :ـ ويدعو املدير العام إىل القيام بما يلي 12

 كو بشأن القدس؛مواصلة جهوده الرامية إىل تطبيق قرارات اليونس) أ(
التحلي، خالل الفترة االنتقالية املذكورة يف إعالن املبادئ املشار إليه أعاله، بقدرٍ عالٍ من ) ب(

 اليقظة يف إجناز مهمة صون التراث الثقايف والتاريخي والروحي للقدس؛
على دراسة مشروع حلصر املمتلكات الثقافية يف مدينة القدس القديمة عن طريق االستعانة، ) ج(

أساس اجلمع بين التخصصات، بأخصائيين بارزين يف اجملاالت املعنية، وعرض تقريرهم يف 
 هذا الشأن على اجمللس التنفيذي يف دورته اخلامسة واألربعين بعد املئة؛

ـ ويوصي املؤتمر العام باعتماد هذا القرار ضمن قرارات دورته السابعة والعشرين، وبإدراج  13
 ل أعمال دورته الثامنة والعشرين؛هذه املسألة يف جدو

 .ـ ويقّرر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته اخلامسة واألربعين بعد املئة 14
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