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رقم ) اليونسكو ( نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة مل املؤتمر العام قرار
   1995نوفمبر /تشرين الثاين 15بتاريخ  3،14/ م 28

بشأن عمليات التنقيب يف املنطقة اجملاورة للحرم الشريف والتغييرات التاريخية 
إىل إعداد خطة شاملة إلنقاذ واملعمارية حلرم املدينة القديمة، ودعوة املدير العام 

  املمتلكات الثقافية يف مدينة القدس
  

 إن املؤتمر العام،

بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة  1954إذ يذكّر بأحكام اتفاقية وبروتوكول الهاي لسنة 
 وقوع النزاع املسلح، وباألحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف وبروتوكوالتها اإلضافية،

بأن مدينة القدس القديمة مدرجة يف قائمة التراث العاملي، ويف قائمة التراث العاملي ويذكّر 
اخلاصة بحماية التراث العاملي  1972املهدد باخلطر، وأن حمايتها تندرج أيضاً يف إطار اتفاقية 

 الثقايف والطبيعي،

 وقد درس تقرير املدير العام املتعلق بهذا املوضوع،

التي سبق أن اعتمدتها اليونسكو بشأن صون التراث الثقايف للقدس، والتي وإذ يذكّر بالقرارات 
طالبت باالمتناع 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 نتائج 
 لوضع النهائي ملدينة القدس، املفاوضات بشأن ا

 

 :ـ يالحظ ما يلي 1

مل يتسنّ حتى اآلن إعداد قائمة حصر للتراث الثقايف واملادي ملدينة القدس القديمة عن طريق ) أ(
االستعانة بمجموعة من األخصائيين البارزين يف اجملاالت ذات الصلة باملوضوع حسب ما قرره 

 شرين؛املؤتمر العام يف دورته السادسة والع

مل تتخذ تدابير حتى اآلن، طبقاً ملا قرره اجمللس التنفيذي يف دورته اخلامسة واألربعين بعد ) ب(
املئة، لتشخيص حالة الكتلة الصخرية التي تأثرت باملادة املستخدمة يف حفر النفق، بغية اقتراح 

 ما يلزم االضطالع به من تدابير لتدعيم الكتلة الصخرية؛
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 :باه إىل ما يليـ ويسترعي االنت 2

 إجراء عمليات تنقيب جديدة يف املنطقة اجملاورة للحرم الشريف؛) أ(

 شقّ باب جديد يف السور التاريخي، على بعد زهاء عشرة أمتار من باب املغاربة؛) ب(

أن هذه األشغال تنطوي على تغيير كبير يف اجلوانب املعمارية والتاريخية حلرم املدينة ) جـ(
عدّ خرقاً للمبادئ املعترف بها يف جمال صون موقع تاريخي مدرج يف قائمة القديمة، مما ي

 التراث العاملي، وانتهاكاً للقرارات ذات الصلة باملوضوع؛

إجراء عمليات حفر واسعة النطاق مكملة للنفق القديم الذي حفر بمحاذاة احلائط الغربي للحرم ) د(
باملباين التاريخية القائمة فوق النفق واالعتراضات الشريف، على الرغم مما أحلقه ذلك من أضرار 

العديدة التي قدمت بهذا الشأن، علماً بأن عملية احلفر اجلديدة هذه ستؤدي إىل شق فتحة تفضي 
 ؛"درب اآلالم"إىل 

استمرار أعمال بناء حي ماميال اجلديد، مما يشوّه واحداً من أجمل املناظر احلضرية للمدينة ) هـ(
 املقدسة؛

أن ذلك يصدق أيضاً على التغييرات يف اجلزء الشرقي من املدينة، واملنظرة، وشبكة الطرق ) و(
 وموقف السيارات اجملاور، وكلها مواقع توجد يف أراض تملكها إدارة األوقاف اإلسالمية؛

ـ ويسجل مع ذلك ارتياحه لتقدم األشغال التي يقوم بها األخصائيون واخلبراء التابعون للمركز  3
، فيما يتعلق بإصالح األلواح )روما) (إيكروم(دويل لدراسة املمتلكات الثقافية وترميمها ال

الرخامية التي تغطي اجلدران اخلارجية لقبة الصخرة، وترميم الزخارف اجلصية للقبة وصون 
 الفسيفساء التي تزين اجلانب الداخلي من هذا املَعْلَم األثري، وكذلك مشروع إضاءة قبة الصخرة؛

 ـ ويشكر السلطات اإلسرائيلية على تعاونها مع بعثات اليونسكو؛ 4

ـ ويشيد باجلهود الدائبة التي تبذلها سلطات األوقاف لصون املمتلكات الثقافية اإلسالمية  5
 للقدس؛

ـ ويشكر املدير العام على اجلهود احلميدة التي يبذلها بال كلل لضمان تطبيق قرارات اليونسكو،  6
 ن حتترم جميع معامل وخصائص املوقع األثري ملدينة القدس القديمة؛وللعمل على أ

ـ ويتوجه بالشكر إىل األستاذ لومير على العمل الذي أجنزه منذ بداية املهمة التي اضطلع بها يف  7
 القدس؛
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ـ ويعرب عن كبير أمله يف أن تكون اتفاقات السالم بين إسرائيل واألردن وبين إسرائيل ومنظمة  8
التحرير الفلسطينية، فاحتة لعهد جديد من التفاهم يساعد على ترسيخ ثقافة السالم يف املنطقة، 

همة التي ويدعو املدير العام، بالنظر إىل الوضع اجلديد الناشئ عن عملية السالم ويف إطار امل
 :أوكلت إليه لهذا الغرض، إىل القيام بما يلي

إعداد خطة شاملة على املدى املتوسط والطويل تستهدف إجراء حصر للممتلكات الثقافية يف ) أ(
مدينة القدس القديمة وحتديد التدابير الالزمة إلنقاذها، مع بيان املشروعات اجلديرة باألولوية يف 

 املرحلة األوىل من التنفيذ؛

اتخاذ التدابير املالئمة لتحديد ما إذا كان من الضروري النظر يف تدعيم الكتلة الصخرية ) ب(
 والبنى املشيدة عليها، فيما يتعلق باحلفر التكميلي للنفق؛

اإلسراع بتنفيذ أعمال ترميم حّمام الشفاء وحّمام العين وسوق القطانين، وهي جمموعة ) جـ(
 ة احليوية لصون املدينة القديمة؛مترابطة من املعامل ذات القيم

التعجيل بتنفيذ ترميم خمطوطات املسجد األقصى التي يرجع بعضها إىل القرنين الثامن ) د(
والتاسع، وذلك بإنشاء ورشة ترميم يف املوقع ذاته تكون أيضاً بمثابة مركز للتدريب يف هذا 

 اجملال؛

لطوائف املعنية، على إجراء دراسة علمية وفيما يخص كنيسة القيامة، العمل بالتعاون مع ا) هـ(
وتاريخية وأثرية وتقنية معمّقة، حتت إشراف اليونسكو، يمكن أن ترتكز عليها مشروعات جديدة 

 للترميم، وأن تكون منطلقاً ألعمال أخرى يف املستقبل؛

راماً كامالً ـ ويدعو أيضاً املدير العام إىل احلرص الشديد على أن حتترم السلطات اإلسرائيلية احت 9
ميثاق البندقية واملبادئ املعترف بها عاملياً يف هذا اجملال، وذلك فيما يتعلق باألشغال التي 

 تقوم بها لشق باب جديد يف احلرم التاريخي ومواصلة حفر النفق؛

 .ـ ويقرر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته التاسعة والعشرين 10
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