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 إجنليزياألصل: 

  من جدول األعمال 2-5البند 

 36م/39القدس وتنفيذ القرار 

 التقديم

 .38ت/ م207و 36م/39 القراران المصدر:

إىل موافاته إبّان دورته األربعني  املديرة العامة، 36م/39يف القرار ، دعا املؤمتر العام الخلفية:
بتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل اليونسكو اخلاصة بصون الرتاث الثقايف ملدينة 

إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  ، يف القرار ذاته،املؤمتر العام القدس القدمية؛ وقرر
إبّان املديرة العامة إىل موافاته ، 38ت/ م207ي، يف القرار ودعا اجمللس التنفيذ األربعني.

 .بتقرير متابعة يف هذا الصدد املائتني ة بعدسعاتال دورته

 ذت منذ دورتهحتيط املديرة العامة املؤمتر العام علماً بالوضع الراهن وبالتدابري اليت اّتُ  الغرض:
 .صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية أجل من والثالثني التاسعة

 .20 الفقرة القرار المطلوب:
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 السياق

مدينة القدس القدمية وأسوارها، وهي موقع ُمدرج يف قائمة اليونسكو للرتاث العاملي ويف قائمة الرتاث العاملي تُعّد  - 1
اليهودية واملسيحية واإلسالم.  -، مدينة مقّدسة لدى األديان السماوية الثالثة (بناًء على طلب األردن) املعّرض للخطر

 ذاهتا. ة ملدينة القدس بوصفها عاملاً مصغراً جيّسد تنوع البشرية دعوة إىل احلوار يف حدوتُعّد األمهية التارخيية والثقافية والروحي

صون الرتاث عن تقريراً املديرة العامة فيها  قدمتاليت  16م/39والثالثني الوثيقة  ةسعاتالدرس املؤمتر العام يف دورته و  - 2
، إدراج احلصر على سبيل املثال الفيه،  الذي قرر 36م/39القرار  آنذاك املؤمتر العام واعتمد ؛الثقايف ملدينة القدس القدمية

للمؤمتر العام، يف عدة والثالثني  التاسعةمنذ الدورة  ،نوقشت هذه املسألةو . األربعنيهذا البند يف جدول أعمال دورته 
ووثيقتا  ؛38ت/ م207و 32ت/ م206و، 28ت/ م205، و25ت/ م204 اجمللس التنفيذي مناسبات )وثائق وقرارات

وقرارا جلنة الرتاث العاملي ، WHC/19/43.COM/7A.add.3و WHC/18/42.COM/7A.add.2وجلنة الرتاث العاملي 
42 COM 7A.21 43و COM 7A.22.) 

رسالة من الوفد الدائم لألردن والوفد الدائم  2018كانون األول/ديسمرب  3يف وقامت األمانة، بعدما تسّلمت  - 3
فوق مدينة القدس القدمية، بإرسال رسالة إىل  إقامة خطَّي تلفريكلفلسطني لدى اليونسكو بشأن املستجدات املتعلقة ب

منها األمانة معلومات عن مشروع التلفريك.  إسرائيل، بصفتها إحدى الدول األطراف يف اتفاقية الرتاث العاملي، وطلبت
هبا يف هذا الصدد أن تشّكل  املستجدات اليت أُعلمت  إسرائيل إن من شأنهبا إىل وقالت األمانة يف الرسالة اليت بعثت

ميكن أن تكون ملشروع التلفريك عواقب بصرية متّس بسالمة موقع الرتاث  تبنّي أهنا صحيحة، إذ مستجدات مقلقة إذا ما
، أي رّد رمسي 2019 الثاين/نوفمرب تشرين 11تتسّلم األمانة، حىت  . وملمدينة القدس القدمية وأسوارهاالعاملي املتمثل يف 

 على رسالتها.

عدة رسائل من الوفد الدائم لألردن والوفد الدائم لفلسطني لدى اليونسكو،  خالل األشهر املاضية وتسّلمت األمانة - 4
(، ومن جمموعة واملواقعلمجلس الدويل لآلثار ومن اجلمعية الفلسطينية للمعامل واملواقع التارخيية )اللجنة الوطنية الفلسطينية ل

العربية للرتبية والثقافة والعلوم )األلكسو( التابعة  الدول العربية يف اليونسكو، ومن منظمة التعاون اإلسالمي، ومن املنظمة
، بشأن مشاريع التنقيب وحفر األنفاق اليت ميكن أن متس بسالمة موقع الرتاث العاملي املتمثل يف مدينة جلامعة الدول العربية

القدس القدمية وأسوارها. فأرسلت األمانة، بعدما تسّلمت تلك الرسائل، رسالة إىل إسرائيل، بصفتها إحدى الدول األطراف 
هبا إىل إسرائيل إنه  منها معلومات عن هذا املوضوع. وقالت األمانة يف الرسالة اليت بعثت يف اتفاقية الرتاث العاملي، وطلبت

هبا صحيحة، حتليل اآلثار والعواقب احملتملة لتلك املشاريع  تبنّي أن املستجدات اليت أُعلمت اسيكون من املهم للغاية، إذا م
 تشرين الثاين/نوفمرب 11تتسّلم األمانة، حىت  ومل على القيمة العاملية الفريدة ملوقع الرتاث العاملي وعلى سالمة املوقع وأصالته.

 ، أي رّد رمسي على رسالتها.2019
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 اصة بصون التراث الثقافي لمدينة القدس القديمةخطة العمل الخ

 مبادئاقرتاح يف مهمتها تتمثل جلنة خرباء  آنذاك إنشاءمن املدير العام ، 39م/32يف القرار  ،طلب املؤمتر العام - 5
أوفد مركز الرتاث العاملي عدة بعثات تقنية إىل و صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية. لتوجيهية إلعداد خطة عمل 

، وذلك بفضل مسامهة مالية سخية من حكومة إيطاليا ومساعدة قدمتها املطلوبةالقدس من أجل إعداد خطة العمل 
دورته السادسة  خاللاجمللس التنفيذي  وحظيت برتحيب حكومة إسبانيا. وبعد موافقة األطراف املعنية، أُعدت خطة العمل

 .جلنة الرتاث العامليكذلك برتحيب دورته الرابعة والثالثني، و  يفاملؤمتر العام ، وبرتحيب 2007 املائة يف عام بعني بعدوالس

منها فقط، وهو مشروع  واحدملشروع التمويل الالزم ت املنظمة على مشروعًا حصل 18وتضمنت خطة العمل  - 6
. واستناداً 2009 ليفينتيس القربصية يف عام أناستاسيوس جورج مؤسسةالذي مولته  صون كنيسة القديس يوحنا املعمدان

إىل دراسة وخمطط ملشروع ترميم الكنيسة أعدهتما اليونسكو، تعاونت مؤسسة أناستاسيوس جورج ليفينتيس وبطريركية الروم 
تشرين  27فرتة املمتدة من الرتميم. وأوفد مركز الرتاث العاملي بعثة إىل القدس يف الأشغال تنفيذ  من أجلاألرثوذكس 

املشروع اخلاص بكنيسة القديس  أجنز من أجل اختتام املشروع. وقد 2013األول/ديسمرب  كانون 1الثاين/نوفمرب إىل 
 .2014تبقى من أموال إىل اجلهة املاحنة يف كانون األول/ديسمرب  عيد ماوأُ  ،يوحنا املعمدان

 مية في الحرم الشريف بالقدسضمان استدامة مركز ترميم المخطوطات اإلسال

بشأن مشروع  2011االتفاق املربم بني املنظمة وحكومة النرويج يف كانون األول/ديسمرب  مبوجبقامت اليونسكو،  - 7
"، بتقدمي املساعدات الالزمة لبناء قدرات بالقدس اإلسالمية يف احلرم الشريف مركز ترميم املخطوطاتضمان استدامة "

دورة  14املخطوطات يف جمال صون املخطوطات اإلسالمية. وجرى، منذ تدشني املشروع، تنظيم موظفي مركز ترميم 
ساعة لتعليم تقنيات الصون والرتميم، فضالً عن تنظيم رحالت دراسية  1538تدريبية يزيد جمموع ساعاهتا التدريسية على 

 تدريبيتان يف عّمان بدعم من وزارة األوقاف انحلقتوُعقدت . 2013 باريس وفلورنسا يف عامو  عّمان إىل مراكز ترميم يف
ومنح األردن  .يف الديوان امللكي اهلامشي اهلامشي األردينمركز التوثيق امللكي و  األردنية اإلسالميةوالشؤون واملقدسات 

وأوفدت وأتاح املشروع تزويد املركز مبعدات ومواد لصون املخطوطات. يعملون يف املركز وظائف دائمة.  موظفني 10
إىل  2011 )الفرتة املمتدة من عام اليونسكو سبع بعثات ألغراض الرصد واألغراض االستشارية خالل فرتة تنفيذ املشروع

ّتطط اجلهات املعنية حاليًا ملرحلة جديدة من املشروع لتمكني املركز من مواصلة عمله ومن التمتع . و (2015 عام
وُقدِّم اقرتاح هلذا الغرض  به. قدرات املركز وترميم مبانيه ووضع اسرتاتيجية خاصةباالستقاللية واالستدامة عن طريق تعزيز 

 فيه. من أجل النظر 2019 آب/أغسطس 1إىل احلكومة النروجيية يف 

 مشروع صون وترميم وإحياء المتحف اإلسالمي

الشريف"، الذي متوله اململكة العربية مشروع "صون وترميم وإحياء املتحف اإلسالمي ومقتنياته يف احلرم خيص  فيما - 8
جرى ترميم مباين املتحف وجتهيزها وتعيني املوظفني وتدريبهم  مؤسسة التعاون،يف القدس و دائرة األوقاف األردنية و  السعودية
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دام على اجلرد واحلصر والتصنيف وإعداد القوائم والقيام بعمليات الصون األساسية والرتميم والتصوير، وكذلك على استخ
يف القدس من أجل دائرة األوقاف األردنية واسُتهلت مناقشات مع  اللغة اإلجنليزية وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت.

 .قتنياتاالضطالع باملزيد من األشغال واألعمال الرامية إىل ترميم املتحف وإعادة تأهيله وهيكلته وتصميم أماكن عرض امل

 منحدر باب المغاربة

 (2007) املائة والسبعني بعد اجمللس التنفيذي يف اجللسة العامة االستثنائية اليت عقدها يف دورته السادسة طلب - 9
وطلب اجمللس  منحدر باب املغاربة يف إطار السياق العام للرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية.خيص النظر يف بند مستقل 

ام آنذاك ومن مركز الرتاث العاملي تيسري احلوار بني اخلرباء اإلسرائيليني واخلرباء التنفيذي وجلنة الرتاث العاملي من املدير الع
تدابري،  ةاّتاذ أيواالمتناع عن بشأن التصميم املقرتح ملنحدر باب املغاربة،  األردنية(خرباء دائرة األوقاف منهم و )األردنيني 

 لة املوقع وسالمته.سواء أكانت أحادية اجلانب أم غري ذلك، ميكن أن تنال من أصا

اجتماعان تقنيان يف القدس بني خرباء إسرائيليني وخرباء أردنيني  2008وُعقد يف كانون الثاين/يناير وشباط/فرباير  -10
واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكات  حبضور ممثلني ملركز الرتاث العامليوذلك ، األردنية(خرباء من دائرة األوقاف منهم و )

على  2008 مل يتسَن تنظيم اجتماع ملتابعة هذه املسألة منذ عام واجمللس الدويل لآلثار واملواقع. ولكن   وترميمهاالثقافية 
املائة والتسعني  عن اجمللس التنفيذي يف دوراته التاسعة والثمانني بعد يف هذا الصددالقرارات صدور املزيد من الرغم من 

وعن جلنة الرتاث العاملي يف دورهتا السادسة والثالثني. وأعدت السلطات اإلسرائيلية ، املائة املائة واحلادية والتسعني بعد بعد
إىل مركز الرتاث العاملي يف أيار/مايو  اخلطتان أُرسلتو والسلطات األردنية خطتني خمتلفتني إلعادة بناء منحدر باب املغاربة، 

طلبته جلنة الرتاث العاملي واجمللس التنفيذي، عقدت اليونسكو  فقاً ملاتيسري احلوار بني األطراف املعنية و  وسعياً إىل. 2011
اجتماعاً تقنياً شارك فيه ممثلون ملركز الرتاث العاملي، واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكات  2012يف مقرها يف نيسان/أبريل 

تقدمي اقرتاح اخلرباء األردنيني ومناقشته. وأعلمت خالل االجتماع  وجرىالثقافية وترميمها، واجمللس الدويل لآلثار واملواقع. 
غياب اخلرباء اإلسرائيليني. لنظراً  يُناقش ومل اقرتاح إسرائيليُدرس  ملإسرائيل مركز الرتاث العاملي بأهنا لن تشارك يف االجتماع. و 

 .خيص هذه املسألة فيما يتغرّي الوضع مل لكولذ

أن السلطات اإلسرائيلية باألردن وفلسطني لدى اليونسكو وفد الدائم لكّل من المعلومات تلقتها األمانة من وتفيد  -11
 5ت/ م191املنحدر. وعماًل بقرار اجمللس التنفيذي موقع يف  هبا تقوماألشغال اليت  2012استأنفت منذ أيار/مايو 

أيار/مايو  27اليونسكو يف  )أواًل(، كان من املقرر عقد اجتماع بني السطات اإلسرائيلية والسلطات األردنية يف مقر
 .االتفاق على اختصاصات بعثة الرصد التفاعلي عدم بسبب  تعّذر عقد االجتماع. ولكن  2013

لمجلس التنفيذي، دعا اجمللس مجيع لاملائة  دورة الرابعة والتسعني بعدال خاللجري بنداء األمساء وعقب تصويت أُ  -12
عليه  عقده يف اليونسكو يف تاريخ متفق عتزمخلرباء بشأن منحدر باب املغاربة املاملعنية إىل املشاركة يف اجتماع ا األطراف

دورهتا  إبّان جلنة الرتاث العامليأُعلمت (. و 2014)الدوحة،  الدورة الثامنة والثالثني للجنة الرتاث العاملي قبل انعقاد
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حضور اجتماع اخلرباء بشأن منحدر باب املغاربة  هلا تكن مجيعها يف وضع يتيح ملاملعنية األطراف أن بوالثالثني  الثامنة
 .2014حزيران/يونيو  15 قبل افتتاح دورهتا يف

واعُتمدت كل قرارات اجمللس التنفيذي وكل قرارات جلنة الرتاث العاملي املتعلقة مبدينة القدس القدمية خالل الفرتة  -13
وإّما بالتصويت بنداء األمساء، وطلب اجمللس واللجنة يف تلك إّما باالقرتاع السري  2016 إىل عام 2014 املمتدة من عام

كل بشأن منحدر باب املغاربة. ودعا اجمللس واللجنة يف تلك القرارات أيضاً   اليونسكو القرارات عقد اجتماع للخرباء يف
 جتماع إىل األطراف املعنية.عقد اجتماع اخلرباء، وطلب اجمللس واللجنة تقدمي التقرير اخلاص باال األطراف املعنية إىل تيسري

 .ُعقد اجمللس التنفيذي وجلنة الرتاث العاملي قد عقدهب يكن االجتماع الذي أوصى مل ،حىت تاريخ إعداد هذه الوثيقةو  -14

 بعثة الرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها

"إيفاد بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة بني مركز الرتاث العاملي واملركز الدويل  2010 منذ عام جلنة الرتاث العاملي تطلب -15
تنص  وفقًا ملا لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها واجمللس الدويل لآلثار واملواقع إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها

والقيام، بالتعاون وإسداء املشورة يف هذا الصدد، العمل تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ خطة من أجل  املبادئ التوجيهية عليه
والتشاور مع األطراف املعنية، بتحديد اآلليات وأساليب العمل التنفيذية واملالية املالئمة من أجل تعزيز التعاون التقين مع 

 .مجيع األطراف املعنية يف إطار خطة العمل"

، عن (2012)تشرين األول/أكتوبر لمجلس التنفيذي ل املائة بعد دورة التسعنيخالل الوأعربت الدول األعضاء،  -16
توصلت و عدم إحراز تقّدم يف تنفيذ قرارات اجمللس التنفيذي املتعلقة بالرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية. بشأن قلقها 

 اآلراء بشأن إيفاد بعثة إىل مدينة لمجلس التنفيذي، إىل توافق يفل املائة الدورة احلادية والتسعني بعد ، خاللاألطراف املعنية
أيار/مايو  25إىل  20. وكان من املقرر أن تقوم البعثة مبهامها يف الفرتة املمتدة من 2013القدس القدمية يف أيار/مايو 

. وأعربت جلنة الرتاث العاملي تتمكن من التوصل إىل اتفاق بشأن اختصاصات البعثة أن األطراف املعنية مل بيد، 2013
 .(2013بنه،  )بنومأسفها لذلك يف دورهتا السابعة والثالثني  عن

إيفاد بعثة الرصد التفاعلي  (2014)نيسان/أبريل  املائة وطلب اجمللس التنفيذي يف دورته الرابعة والتسعني بعد -17
املشرتكة بني مركز الرتاث العاملي واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها واجمللس الدويل لآلثار واملواقع إىل 

لدوحة، )ا الدورة الثامنة والثالثني للجنة الرتاث العاملي قبل انعقاديف تاريخ متفق عليه  مدينة القدس القدمية وأسوارها
أنه تعّذر إيفاد بعثة الرصد التفاعلي املشرتكة ، بدورهتا الثامنة والثالثني إبّان مع ذلك، جلنة الرتاث العامليأُعلمت . و (2014

 طلب اجمللس التنفيذي. كما  قبل انعقاد دورة اللجنة

يف قرارات  - 2017 األول/أكتوبرتشرين ، وقبل وطلب اجمللس التنفيذي وجلنة الرتاث العاملي منذ ذلك احلني -18
، إيفاد بعثة الرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها -إّما باالقرتاع السري وإّما بالتصويت بنداء األمساء  تمدتُ اع
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ة هبذه املسألة على ضرورة اإليفاد العاجل هلذه البعثة. وطلب اجمللس التنفيذي وجلنة الرتاث العاملي يف قراراهتما املتعلق شدداو 
 تقدمي تقرير وتوصيات بعثة الرصد التفاعلي إىل األطراف املعنية.

اليت اعتمدها اجمللس واللجنة  يتعلق هبذا املوضوع من قرارات اجمللس التنفيذي وقرارات جلنة الرتاث العاملي، عمالً مباو  -19
سعت اليونسكو إىل تيسري احلوار بني اخلرباء اإلسرائيليني ، 2017 من عام تشرين األول/أكتوبربتوافق اآلراء منذ شهر 

بشأن محاية مدينة القدس القدمية وأسوارها، فضالً عن سعيها  (خرباء دائرة األوقاف األردنيةمنهم و واألردنيني )والفلسطينيني 
عقد اجتماع خلرباء اليونسكو  إىل تيسري إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها وتيسري

 يتسنَّ، حىت تاريخ إعداد هذه الوثيقة، إيفاد بعثة الرصد وعقد اجتماع اخلرباء. ومل بشأن منحدر باب املغاربة.

 شروع القرار المقترحم

 يلي: قرار ينص على ما تقّدم، يف اعتماد العام يرغب، بناًء على ما املؤمترلعّل  -20

 ،إّن املؤمتر العام

واتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات  ،(1949، وبأحكام اتفاقيات جنيف األربع )36م/39بالقرار  يذّكرإذ 
يها، واالتفاقية اخلاصة حبماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ( وبروتوكولَ 1954الثقافية يف حالة نزاع مسلح )

ويف  (1981) يف قائمة الرتاث العاملي دن،، بناًء على طلب األر (، وبإدراج مدينة القدس القدمية1972)
 ، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف،(1982) قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر

يؤثر بأي شكل  ، ماوأسوارها يوجد يف هذا القرار، الرامي إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية أنه ال ويؤكد
ما قرارات جملس األمن املتعلقة سيّ  هبذا املوضوع، والاملتعلقة من األشكال يف قرارات ومقررات األمم املتحدة 

 بالوضع القانوين للقدس،

 ،16م/40الوثيقة  درس وقد

ينة القدس للمديرة العامة على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا لصون الرتاث الثقايف ملد يعرب عن صادق شكره - 1
اجلانب  كانت أحاديةأسواء  - واملمارساتمن العوائق  ويعرب جمددًا عن قلقه ؛اتهالقدمية امتثااًل لقرار 

 ؛وأسوارها على الطابع املميز ملدينة القدس القدميةاحملافظة الرامية إىل  باملساعي تضرّ اليت  - ذلك غري أم

اجلهات املاحنة الدولية على مسامهاهتا السخية يف تنفيذ خطة عمل اليونسكو الرامية إىل صون الرتاث  ويشكر - 2
املزيد من الدعم لألنشطة تقدمي الدول األعضاء واجلهات املاحنة الدولية  ويناشد ؛الثقايف ملدينة القدس القدمية

ما يف إطار سيّ  يق التمويل اخلارج عن امليزانية، والالرامية إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية عن طر 
 خطة العمل؛
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لتقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة الصون والرتميم والتدريب يف مدينة القدس لللمديرة العامة  هعرفانويعرب عن  - 3
املدرسة مركز املسجد األقصى لرتميم املخطوطات اإلسالمية يف  تطوير صخي ما فيماسيّ  وال، وأسوارها القدمية

، وجتديد وإحياء املتحف وبفضل التنسيق بينهما والنرويجاألردن  بفضل مسامهات مالية سخية قدمها األشرفية
 ؛مالية سخية قدمتها اململكة العربية السعودية اتبفضل مسامه الشريف اإلسالمي يف احلرم

ثريت بشأن احلفائر األثرية واألشغال اإلسرائيلية يف "مدينة القدس القدمية وعلى بالشواغل اليت أُ  علماً  حييطو  - 4
 مدينة القدس القدمية وأسوارها؛يف موقع سوار" األجانيب 

 الفريدةمع األطراف املعنية من أجل صون القيمة العاملية  ابذهلاجلهود اليت تاملديرة العامة إىل مواصلة  ويدعو - 5
 ؛املميز هاطابعو  ةملدينة القدس القدمي

 املائتني للمجلس التنفيذي؛ ة بعدتاسعبأن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة ال ويذّكر - 6

األربعني بتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة و  احلاديةدورته  إبّاناملديرة العامة إىل موافاته  أيضاً  يدعوو - 7
إدراج هذا البند يف جدول أعمال  ويقرر ؛الثقايف ملدينة القدس القدميةعمل اليونسكو اخلاصة بصون الرتاث 

 .األربعنيو  احلاديةدورته 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه


