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نظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ملاجمللس التنفيذي ) Decision(قرار 
  2009سبتمبر /أيلول 22بتاريخ  ll 5/ ت م  182رقم ) اليونسكو (

مقتطقات من تقرير املدير العام [بشأن منحدر باب املغاربة بمدينة القدس القديمة 
اجمللس التنفيذي واملؤتمر العام يف دوراتهما عن متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها 

  ]السابقة
  

 

 إن اجمللس التنفيذي،

 ضميمة، 5/م ت 182و 5/م ت 182وقد درس الوثيقتين  -1

 ،"ثالثـاً " 5/م ت 181وإذ يذكرّ بالقرار  -2

م  179و 20/م ت 177اجللسة العامة االستثنائية، وبالقرارات /م ت 176كما يذكرّ بالقرار  -3
 ،52/م ت 179و 9/ت

 COM 7A. 18 33، و COM 7A. 18 32، و COM 7A. 18 31ويذكرّ أيضاً بالقرارات  -4
، )2007كرايستشيرش، (التي اعتمدتها جلنة التراث العاملي يف دوراتها احلادية والثالثين 

 على التوايل،) 2009إشبيلية، (، والثالثة والثالثين )2008مدينة كيبيك، (والثانية والثالثين 

ويذكرّ كذلك باألحكام ذات الصلة بحماية التراث الثقايف، ومنها األحكام املناسبة من  -5
، واتفاقية الهاي بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع )1949(اتفاقيات جنيف األربع 

، 1972، واالتفاقية اخلاصة بحماية التراث العاملي الثقايف والطبيعي لعام 1954مسلح لعام 
ويف قائمة التراث ) 1981(بإدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها يف قائمة التراث العاملي و

بطلب من األردن، وبالتوصيات والقرارات الصادرة عن ) 1982(العاملي املعرض للخطر 
 اليونيسكو،

كانون  13ويؤكد جمدداً على الغرض من اللقاء املهني على املستوى التقني الذي جرى يف  -6
والروح التي  2008فبراير /شباط 24، واجتماع املتابعة الذي عقد يف 2008يناير /ثاينال

 سادت فيهما،

                                             
  قرارات األمم املتحدة بشأن فلسطين والصراع  ،ساروفيم، ميرنا عيتاين وجيهان سلهب، إعدادجانيت : املصدر

مؤسسة الدراسات : بيروت، لبنان( 1ط  إشراف منى نصويل،، 2011- 2005: السابعاجمللد . اإلسرائيلي - العربي
 .651، )2015الفلسطينية، 
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الذي أعده مركز التراث ) 2009فبراير /شباط(وإذ يحيط علماً بتقرير الرصد املعزز السادس  -7
 العاملي،

ذي كان من ويعرب عن أسفه يف هذا الصدد لتأجيل اجتماع اخلبراء اخلاص باملتابعة وال -8
الذي  COM 7A. 18 32نوفمبر وفقاً ملا ورد يف القرار /تشرين الثاين 12املزمع عقده يف 

اعتمدته جلنة التراث العاملي يف مدينة كيبيك وما أكده اجمللس التنفيذي لليونسكو جمدداً يف 
حدر باب ، ولتأجيل زيارة اخلبراء التقنيين األردنيين إىل موقع من"ثالثاً " 5/م ت 181قراره 

، وذلك بسبب الظروف التي أعاقت وصول 2009يوليو /تموز 27املغاربة، التي كانت مقررة يف 
 اخلبراء األردنيين إىل هذا املوقع إلجراء قياسات،

ويقر بوجود قلق بالغ إزاء القرار الذي اتخذته جلنة التخطيط العمراين التابعة حملافظة القدس  -9
 لق بمنحدر باب املغاربة،بشأن تخطيط املدينة فيما يتع

، أن تضم عملية تصميم منحدر باب 9يطلب، على الرغم من القرار املشار إلية يف الفقرة  -10
املغاربة جميع األطراف املعنية، وذلك وفقاً لروح ومضمون القرارات السابقة للجنة التراث 

 العاملي؛

دابير، سواء من جانب واحد أو غير ويؤكد جمدداً يف هذا الصدد أنه يتعين عدم اتخاذ أية ت -11
ذلك، من شأنها أن تنال من أصالة املوقع وسالمته، وذلك وفقاً ألحكام اتفاقية حماية التراث 

، وعند االقتضاء، لألحكام ذات الصلة بحماية التراث 1972العاملي الثقايف والطبيعي لعام 
لثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام الثقايف الواردة يف اتفاقية الهاي بشأن حماية املمتلكات ا

 ؛1954

الذي اعتمدته يف  COM 7A. 18 33ويحيط علماً بما طلبته جلنة التراث العاملي يف القرار  -12
دورتها الثالثة والثالثين، ويطلب يف هذا الصدد أن تستأنف السلطات اإلسرائيلية التعاون الذي بدأ 

 مع جميع األطراف املعنية، وبخاصة مع اخلبراء األردنيين وخبراء دائرة األوقاف اإلسالمية؛

وصول إىل موقع منحدر ويؤكد جمدداً على ضرورة التعاون من أجل االتفاق على إتاحة ال -13
باب املغاربة للخبراء األردنيين وخبراء دائرة األوقاف اإلسالمية، ويدعو جمدداً املدير العام إىل 
تنظيم اجتماع للخبراء للمتابعة، يف أقرب وقت ممكن، فور توصل األطراف املعنية إىل تفاهم يف 

 هذا الصدد؛

باب املغاربة، التي تتيح مراعاة التصاميم كما يؤكد جمدداً على أن عملية تصميم منحدر  -14
املقدمة يف اللقاء املهني املذكور آنفاً، ال تزال عملية جارية، وأن مركز التراث العاملي يتابع عن 

 كثب التطورات املرتبطة بهذه العملية من خالل آليته اخلاصة بالرصد املعزز؛
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خذها لتيسير احلوار واملداوالت املهنية للمدير العام على التدابير التي يت ويعرب عن شكره -15
 بين جميع األطراف املعنية؛

ويدعو املدير العام إىل موافاته بتقرير مرحلي يف هذا الشأن إبان دورته الرابعة والثمانين  -16
 .بعد املائة

 



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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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