
 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/9 

 ٩م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 

 من جدول األعمال املؤقت ٩البند 

 ١٣م ت/١٩٠والقرار  ٤٣م/٣٦القدس وتطبيق القرار 

 الملخص

 أن يؤجلجوجبا اللس التنفيذي  قررالذي  ١٣/م ت١٩٠قرار بالعمًال تقدَّم هذه الوثيقة 
 دورتا احلادية والتسعني بعد املائة. إىلدراسة هذا البند 

ل واليت متوَّ مدينة القدس القدمية املشروعات اجلارية يف عن تنفيذ تقّدم هذه الوثيقة معلومات و 
 ول عن طريق مسامهات خارجة عن امليزانية.يف املقام األ

بشأن منحدر باب  ٥م ت/١٩٠القرار و  ٤٣م/٣٦د تقرير املديرة العامة عن تطبيق القرار وير 
 .٥م ت/١٩١القدس القدمية يف الوثيقة املغاربة جدينة 

 قرتح اختاذ أي قرار يف هذا الصدد.وال يُ 
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، ٢٠٠٧لعام القدس القدمية خطة العمل اخلاصة بصون الرتاث الثقايف ملدينة احملددة يف إطار من بني املشروعات  - ١
مؤسسة ليفينتيس  متولاي الذ ،صون كنيسة القديس يوحنا املعمدانمشروع ، وهو مشروع واحد فقط التمويلتلقى 

احلصول على اليونسكو تسعى إىل  وال تزاللتنفيذ مشروع الرتميم بأكملا  غري كافية ةاملتوافر  موالاألأن  تبنيو  القربصية.
 الغرض.موارد إضافية هلذا 

الذي متولا  ،رم الشريفاحل يفمن مشروع إنشاء مركز ترميم املخطوطات اإلسالمية املرحلة الثالثة وفيما خيص  - ٢
 .٢٠١١قامت املديرة العامة بتوقيع االتفا  اخلا  بذه املرحلة مع اجلهة املاحنة املعنية يف كانون األول/ديسمرب ، النرويج

 ونُظمتمخسة موظفني إضافيني ومت توظيف تقدمًا جيداً. وهي حترز  ٢٠١١يف أيلول/سبتمرب تنفيذ الأعمال  واستهلت
 .أربع دورات تدريبية يف جمال تقنيات الصون والرتميم

احلرم الشريف وجمموعتا الفنية" الذي متولا اململكة  إطار مشروع "صون وجتديد وإحياء املتحف اإلسالمي يف ويف - ٣
وجيري اآلن تدريب املوظفني املعدات الالزمة. شراء كذلك ومت   مبىن املتحف اإلسالمي مت إصالحالعربية السعودية، 
اٍر لتنظيف التحف الفنية والعمل ج املتاحف.نتهم السلطات األردنية يف جمال الصون وإدارة  الذين عيّ األربعة الدائمني

اقرتح و ومت إنشاء وحدة لتخزين التحف.  ،والفوتوغرافية أن تنتهيقائمة اجلرد اإللكرتونية إعداد عملية  وأوشكتوحفظها. 
بشأن ، خطة عمل بربلني غامونري بمتحف مدير متحف الفن اإلسالمي يف حف الذي اختارتا اليونسكو، وهو اري املتخب

 .عليها السلطات احمللية فور موافقةخطة العمل هذه وسُتستهل عملية تنفيذ تصميم املتحف. 

 –حزيران/يونيو  ٢٤، االحتاد الروسي، سان بيرتسبورغالدورة السادسة والثالثني للجنة الرتاث العاملي (يف و  - ٤
اليت عمال األ عنمعلومات السلطات اإلسرائيلية واألردنية من من  وردم تقرير موجز عما دِّ ق )،٢٠١٢ متوز/يوليو ٦

جلنة كررت دون مناقشة،  الذي اعُتمد من  COM 7A.23.I 36وجوجب القرار . حوهلامدينة القدس القدمية و  داخل نُفذت
املركز الدويل لدراسة صون و اليونسكو مشرتكة بني  للمتابعة االستجابيةبعثة طلبها املتمثل يف إيفاد الرتاث العاملي 

مركز الرتاث التذكري بأن  وجيدرإىل مدينة القدس القدمية.  اللس الدويل لآلثار واملواقعو  املمتلكات الثقافية وترميمها
متوز/يوليو  ٢٧نيسان/أبريل و ١٣شباط/فرباير و ١لدى اليونسكو يف إىل وفد إسرائيل الدائم رسائل ا العاملي قد وجَّ 

مشروع صالحيات على وموافاتا بتعليقات الرتخيص لا بإيفاد البعثة طلب فيها  ٢٠١٢شباط/فرباير  ٩ويف  ٢٠١١
 .يف هذا الصددرد املركز حىت اآلن أي  ومل يتلقَ البعثة. 

لدى الدائمني ألردن وفلسطني ا وفَديمن من مصادر خمتلفة، وال سيما علومات جمموعة من امل وبعد تلقي - ٥
 ٢٠١٠كانون األول/ديسمرب   ١يف جوجب رسائل وجِّهت إليا الدائم لدى املنظمة وفد إسرائيل طُلب من اليونسكو، 

وفقًا ملا تنص م معلومات مفصلة يقدّ أن  ٢٠١٢نيسان/أبريل  ٥و ٢٠١٢آذار/مارس  ٦و ٢٠١١نيسان/أبريل  ١٣و
 ١٢يف  ةمؤرخ أوىل رسالةوأشار الوفد يف  املبادئ التوجيهية لتنفيذ اتفاقية الرتاث العاملي.من  ١٧٢عليا الفقرة 
اليت تفي با السالمة واألصالة شروط تتفق مجيعها مع  ]املعنية املشروعاتباملرتبطة ["اخلطط إىل أن  ٢٠١٢آذار/مارس 
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 ٢يف  أُرسلملعلومات توفري اوردًا على طلب إضايف ل ."لرتاث العامليمن مواقع ا مدينة القدس القدمية بوصفها موقعاً 
السلطات ، أن "٢٠١٢آب/أغسطس  ٢٢أوضح وفد إسرائيل الدائم لدى اليونسكو، يف ، ٢٠١٢آب/أغسطس 
حالة صون عن التقرير األخري  إلضافة معلومات جديدة إىلأي معلومات إضافية أو أي سبب ليس لديها اإلسرائيلية 

بعد ورود تقارير إضافية، و  ".٢٠١٢يف آذار/مارس إىل مركز الرتاث العاملي الذي أحالتا مدينة القدس القدمية وأسوارها 
املكان  مشروع البناء املرتقب تنفيذه يفبشأن رسالة  ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ٢٥وجِّهت إىل وفد إسرائيل الدائم يف 

 تشملاليت الواسعة النطا  وأشغال البىن األساسية مباشرًة دينة القدمية امل خارجللسيارات"  جفعايتاملعروف باسم "موقف 
هذه الوثيقة، مل تكن  إعداديف وقت و  الغريب". احلائط"و" دمشق"باب بني تنفيذها  أثرية يُزمع أعمال حفر وتنقيب
 .على الرسالة املذكورةأي رد األمانة قد تلقت 

فلسطني الدائمني لدى و  من وفَدي األردن رسالتني، ٢٠١٣شباط/فرباير  ١٤تلقت األمانة حديثاً، وحتديدًا يف و  - ٦
 إىلمانة وفد إسرائيل الدائم األ ونبهت لساحة احلائط الغريب. الغريبيف اجلانب الشمايل أعمال البناء ن اليونسكو بشأ

 املعلومات عن املوضوع.زيد من موافاتا جوي عليها هذه املسألة وطلبت منا نطملخاطر اليت تا

األضرار وفد تركيا الدائم لدى اليونسكو بشأن رسالة من  ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ٢٥تلقت املديرة العامة يف و  - ٧
 القدمية دينةاملأسوار  خارج، رب داود جببل صهيونقيف  ةالعثماني احلقبةالعائد إىل القدمي  البالطحلقت باملزعومة اليت 

طلبت فيها احلصول على  السلطات اإلسرائيلية رسالة إىل ٢٠١٣كانون الثاين/يناير   ٢٩ووجهت األمانة يف  .مباشرةً 
 يف هذا الصددوجا أيضاً رسالة  اليونسكو مندوب فلسطني الدائم لدى وجتدر اإلشارة إىل أن هذه املسألة. عنمعلومات 

 .٢٠١٣شباط/فرباير  ٨يف إىل املديرة العامة 

ة جلنة الربنامج والعالقات اخلارجيتصويت بنداء األمساء يف للمجلس التنفيذي، وبعد التسعني بعد املائة  ويف الدورة - ٨
م ١٩٠القرار التنفيذي اعتمد اللس امتناع عن التصويت، صوتاً معارضاً وأربع حاالت  ٢٣صوتاً مؤيداً و ٢٨أسفر عن 

يف ملحق قرار التأجيل لتسعني بعد املائة. وأُدرج هذا البند إىل دورتا احلادية واقرر جوجبا أن يؤجل مناقشة الذي  ١٣ت/
والذي قدمتا اجلزائر ومصر واململكة العربية السعودية وتونس  ٦م ت/ب ع خ/م   ١٩٠مشروع القرار الوارد يف الوثيقة 

 واإلمارات العربية املتحدة.

قبل انعقاد هلذه الوثيقة على استعداد إلصدار ضميمة فإن املديرة العامة ، إذا ما توافرت أي معلومات إضافيةو  - ٩
تطورات بشأن أي أعضاء اللس التنفيذي على من أجل إطالع التسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي الدورة احلادية و 

 هذا البند.

 طبعت هذه الوثيقة على ور  معاد تصنيعا



 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/9 

 ٩م ت/١٩١ 
  
 ١٠/٤/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 

 من جدول األعمال املؤقت ٩البند 

 ١٣م ت/١٩٠والقرار  ٤٣م/٣٦القدس وتطبيق القرار 

 ضميمة

 الملخص

 .املتعلقة بصون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية ٩م ت/١٩١هذه الوثيقة ضميمة للوثيقة 

 .الوثيقة اختاذ أي قرار يف هذه يُقرتحوال 

 
على أعضاا اللس التنفيذي  إلطالعت املديرة العامة إصدار هذه الضميمة ، قرر ٩م ت/١٩١الحقًا للوثيقة  - ١

 هذه املسألة. آخر املستجدات يف

 اخلاصة بالدورة يف إطار إعداد الوثائقتقريرين  مركز الرتاث العاملي، تلقى ٩م ت/١٩١ إعداد مشروع الوثيقةبعد و  - ٢
التقرير األول الذي  ومت تلقي). كمبوديا ،بنوم بنه، ٢٠١٣ وحزيران/يوني ٢٧-١٦( جلنة الرتاث العاملي السابعة والثالثني

التقرير الثاين الصادر عن ، أما ٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٥يف  السلطات الفلسطينيةأعدته السلطات األردنية بالتعاون مع 
 .٢٠١٣شباط/فرباير  ٢٦يف  قد مت تلقيهف السلطات اإلسرائيلية

شروعات امل شباط/فرباير ٢٥التقرير الصادر عن السلطات األردنية الذي تسلمه مركز الرتاث العاملي يف  ويصف - ٣
 ،يف األردنيف القدس، التابعة لوزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية األوقاف اإلسالمية  دائرة ضطلع باتاليت 

 نفاقاألوحفر  عن اآلثارالتنقيب  عملياتأدلة على  هذه الدائرة، ويقدمعلى معوقات العمل اليت تواجهها  الضواسلط وي
سالمة  تؤثر يف جديدةمنشآت  أدلة على إقامةهذا التقرير  يقدم. كما ذلك الناتج عن التأثريو  مدينة القدس القدميةيف 

 .تغري طابع هذه املدينة ومالحمها تدابرياختاذ على و  مدينة القدس القدمية وأصالة

 إىلاملتعلقتني بالطلب الذي تقدم به مركز الرتاث العاملي  ٩م ت/١٩١ من الوثيقة ٦و ٥لفقرتني ا وباإلشارة إىل - ٤
ويف جوارها القريب، أفادت  القدس القدميةداخل  األشغال املنفذة تفصيلية عنالسلطات اإلسرائيلية التماسًا ملعلومات 

ساحة احلائط اخلاصة ب اخلطة الرئيسية وافقت علىقد احمللية  جلنة التخطيطأن بشباط/فرباير  ٢٦السلطات اإلسرائيلية يف 
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انتظار طور يف وهي رتاوس شأنه متت املوافقة كذلك على خطة مبىن  على اإلسرائيليةتقرير السلطات  يشدد. كما الغريب
 )Liba Houseاخلطة املتعلقة بليبا هاوس (اً ستناقش قريب اإلقليمية جلنة التخطيطأن  ذاتهالتقرير  يذكركما   رخصة البناا.

 .وإيداع رخصة بناا حلائط الغريبامصعد وأنه متت املوافقة على بناا 

سنة  مردُ  الذي، إسرائيليت ري يفكنيس تترميم   العزم علىتقرير السلطات اإلسرائيلية يؤكد  ضافة إىل ذلك،وباإل - ٥
خطط يف  املوافقت على  اإلقليمية جلنة التخطيطوإعادته إىل هيئته األصلية. ويشري التقرير إىل أن  ،١٩٤٨
 .٢٠١٢األول/ديسمرب  كانون

ة من املبادئ التوجيهي ١٧٢لفقرة ا مقتضيات ال تتماشى مع أن املعلومات املقدمةإىل مركز الرتاث العاملي  ويشري - ٦
 التصاميم التفصيليةو  املخططاتكل   تقدميه يطلب من السلطات اإلسرائيلية ومن مث فإن اتفاقية الرتاث العامليلتنفيذ 

 .فرة لديهاااملتو 

اجلديد،  باب املغاربةمنحدر فيها  سُيبىنيف املنطقة اليت  رع يف تنفيذ األعمالشُ ه يذكر التقرير أن ذلك، وإضافًة إىل - ٧
وإزالة  ،وتثبيت اجلدران القدمية املوجودة حتت األرض بالرتاب،وملا املساحات  ،اجلدران غري املستقرةإزالة مبا يف ذلك 

 .وتثبيت تآكل الكتل الرتابية الرتاب،طبقات 

 .والثالثني السابعة الرتاث العاملي يف دورتا هلذين التقريرين على جلنة ملخص عرضيُ سو  - ٨

القرارات  تنفيذعن قلقها إزاا  مناقشات دورة اللس التنفيذي التسعني بعد املائة أثناا يف الدول األعضااوأعربت  - ٩
املركز الدويل لدراسة صون ) و WHC( جلنة الرتاث العامليبني  مشرتكة إيفاد بعثةب فيما يتعلق اليت اختذها اللس التنفيذي
موقع الرتاث العاملي املتمثل ) إىل ICOMOS( واللس الدويل لآلثار واملواقع )ICCROM( املمتلكات الثقافية وترميمها

 مكتب اللسوعقده  التنفيذي رئيس اللس دعا إليه موضوع اجتماع. وكان هذا الشاغل ذاته مدينة القدس القدميةيف 
أعرب أعضاا و . دس القدميةمدينة القاليونسكو بشأن  قرارات تنفيذوتناول فيه  املاضي آذار/مارس ٨و ٧ يومي يف

 جلنة الرتاث العامليبني  شرتكةامل بعثةال تنظيم املضي قدمًا يف يف مرغبته عنيف هذا االجتماع، بوجه خاص، املكتب 
)WHC (واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها )ICCROM( واللس الدويل لآلثار واملواقع 
)ICOMOS قد طلبت  جلنة الرتاث العامليكانت   ، وهي بعثةمدينة القدس القدميةموقع الرتاث العاملي املتمثل يف ) إىل

مل جير إحراز أي تقدم يف  ولكنهعلى التوايل،  اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثنيو  والثالثنييف دوراتا الرابعة  هاإيفاد
 .هذه املسألة يفة أن تبذل جهودها يف سبيل حتقيق تقدم العام ةاملدير  من أعضاا املكتب. وطلب حىت اآلن هذا الصدد

، أن تستأنف ٢٠١٣آذار/مارس  ١٤، يف رسالة وجهتها إليها يف ةالعام ةاملدير  التنفيذي من للسا ةرئيس وطلبت -١٠
واملركز الدويل لدراسة صون ) WHC( جلنة الرتاث العامليبني  شرتكةامل بعثةتنظيم ال بغية مع األطراف املعنيةاجلهود بذل 

موقع الرتاث العاملي املتمثل ) إىل ICOMOS( واللس الدويل لآلثار واملواقع )ICCROM( املمتلكات الثقافية وترميمها
 .مدينة القدس القدميةيف 

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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