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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي ) Decision(قرار 
   1994نوفمبر /تشرين الثاين 4بتاريخ  5،5،1/ ت م  145رقم ) اليونسكو (

دعوة املدير العام إىل صون التراث الديني والثقايف والتاريخي للقدس واحلفاظ على 
  طابعها السكاين

  

 
 التنفيذي،إن اجمللس 

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

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

ـ ويرّحب بالعهد اجلديد للسالم يف الشرق األوسط، ويذكّر، فيما يخص وضع مدينة القدس، بأن  2
 اليونسكو تلتزم بقرارات ومقررات اجلمعية العامة وجملس األمن التابعين لألمم املتحدة،

يونسكو بشأن صون التراث الثقايف للقدس، والتي ـ ويذكّر بالقرارات التي سبق أن اعتمدتها ال 3
تطلب فيها االمتناع عن اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه أن يغير الطابع الديني أو 

الثقايف أو التاريخي أو السكاين للمدينة أو يخلّ بتوازن املوقع يف جمموعه يف انتظار املفاوضات 
 النهائية بشأن وضع مدينة القدس،

 ـ وقد أحاط علماً بالتقرير الذي قدمه األستاذ لومير إىل املدير العام، 4
 :ـ يالحظ ما يلي 5
أن نفقاً جديداً نصف دائري، يزيد ارتفاعه على املترين ويبلغ عرضه متراً ونصف املتر ـ مضافًا ) أ(

كات إىل النفق األول الذي شق يف السبعينات ـ وكذلك منصة حتت األرض قد حُفرا حتت ممتل
 األوقاف دون موافقة مسبقة من سلطات األوقاف أو إشعارها باألمر؛

أن ثبات أساسات املباين التاريخية التابعة للحرم الشريف مهدد باخلطر بسبب استخدام مادة ) ب(
كيميائية يف حفر النفق عبر الكتلة الصخرية التي تقوم عليها تلك املباين، مما قد يهدد بصورة 

 وثباتها نظراً ملا تتسم به الكتلة الصخرية من طبيعة مسامية واضحة؛ خطيرة استقرارها
 
أن بلدية القدس تعتزم إنشاء موقف للسيارات ومنظرة بمحاذاة املقبرة اإلسالمية التابعة ) جـ(

 للحرم الشريف، مما يؤثر على جممل مباين احلرم واندماجه يف املوقع؛
ع ماميال باجلوار املباشر لباب اخلليل باملدينة إن إنشاء مواقف أخرى للسيارات يف موق) د(

 القديمة يشّوه واحداً من أجمل املناظر احلضرية للمدينة املقدسة؛
 :ـ ويسجل مع االرتياح ما يلي 6
أن أعمال جتديد قبة الصخرة باحلرم الشريف وترميم الهياكل والسقف، قد نفذها األردن حسب ) أ(

 التقنية واجلمالية ومن منظور علم اآلثار؛مواصفات مرضية للغاية من الوجهة 
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أن أعماالً للتنظيم احلضري قد أُجنزت يف املدينة القديمة وبجوار كنيسة القيامة، مما أدى إىل ) ب(
 حتسين املنظر العام للحي؛

ـ ويشكر املدير العام على اجلهود التي يبذلها بال كلل لضمان تطبيق قرارات اليونسكو وللعمل  7
 ترم جميع معامل املدينة القديمة وخصائصها؛على أن حتُ 

ـ ويشكر السلطات اإلسرائيلية والسلطات الدينية للقدس على تعاونها ومساندتها للمهام التي  8
 اضطلع بها األستاذ لومير يف القدس؛

ـ ويدعو املدير العام إىل توخي اليقظة البالغة يف أداء مهمة صون التراث الديني والثقايف  9
يخي للقدس واحلفاظ على طابعها السكاين يف انتظار نتائج املفاوضات اجلارية، واحلرص والتار

على أن جتري عمليات الصون يف احترام كامل مليثاق البندقية وللمبادئ املقبولة عامليًا يف هذا 
 اجملال؛

 :ـ ويدعوه أيضاً إىل اتخاذ التدابير الالزمة لتأمين إجناز املراحل التالية 10
نقاذ وصون الكساء املرمري للجدران اخلارجية والداخلية للحرم الشريف والفسيفساء األموية، إ) أ(

 وترميم الزخارف اجلصية الرائعة املنحوتة داخل القبة؛
الشفاء (ترميم اجملمّع املكّون من سوق القطانين ومن احلّمامَيْن اللذين شُيّدا يف عصر املماليك ) ب(

 ؛)والعين
عاجل جداً لعدد من خمطوطات املسجد األقصى التي يرجع عهدها إىل القرنين الترميم ال) جـ(

 الثامن والتاسع، والتي توجد يف حالة تبعث على القلق؛
إيفاد بعثة برئاسة األستاذ لومير تُزوَّد بكل الوسائل العلمية املطلوبة لوضع تشخيص حلالة ) د(

النفق، بغية اقتراح ما قد يلزم االضطالع به من الصخور التي تأثرت باملادة املستخدمة يف حفر 
 عمليات لدعم الكتلة الصخرية إذا ما اتضحت ضرورة ذلك بعد توقف أعمال احلفر؛

إعداد قائمة حصر للتراث الثقايف واملادي ملدينة القدس القديمة وذلك عن طريق االستعانة ) هـ(
 ة باملوضوع؛بمجموعة من األخصائيين البارزين يف اجملاالت ذات الصل

ـ كما يدعوه إىل العمل على إعادة الساحة الواقعة أمام باب السلسلة إىل حالتها السابقة،  11
وإيقاف األشغال املتعلقة بإنشاء موقف السيارات واملنظرة احملاذيين للمقبرة اإلسالمية التابعة 

 للحرم الشريف؛
 .السابعة واألربعين بعد املئةـ ويقّرر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  12
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