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 7/9/2018باريس،  

 إجنليزياألصل: 

  
 من جدول األعمال املؤقت 28لبند ا

 فلسطين المحتلة

 لملخصا

اجمللس التنفيذي ، الذي اعتمده 25ت/ م204تُقدَّم هذه الوثيقة عماًل بالقرار 
ة امسفيه إدراج بند معنون "فلسطني احملتلة" يف جدول أعمال دورته اخل وقرر
املائتني. وحتتوي هذه الوثيقة على تقرير مرحلي عن املستجدات اليت طرأت منذ  بعد

 املائتني للمجلس التنفيذي. ة بعدرابعالدورة ال

 رية.ترتتب على هذه الوثيقة أية آثار مالّية أو إدا وال

 .18 اإلجراءات املتوقع من اجمللس التنفيذي اختاذها: القرار املقرتح يف الفقرة

 

 املائتنيبعد  اخلامسةالدورة 
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 "القدس" :أولا البند الفرعي 

القدمية وأسوارها، وهي موقع ُمدرج يف قائمة اليونسكو للرتاث العاملي ويف قائمة الرتاث العاملي تُعّد مدينة القدس  - 1
اليهودية واملسيحية واإلسالم. وتُعّد األمهية التارخيية والثقافية  -املعّرض للخطر، مدينة مقّدسة لدى األديان السماوية الثالثة 

 ذاهتا. جيّسد تنوع البشرية دعوة إىل احلوار يف حد والروحية ملدينة القدس بوصفها عاملاً مصغراً 

ها اجمللس واللجنة عتمدااليت  يتعلق هبذا املوضوع من قرارات اجمللس التنفيذي وقرارات جلنة الرتاث العاملي، وعمالً مبا - 2
احلوار بني اخلرباء سعت اليونسكو إىل تيسري  ،2017 من عام تشرين األول/أكتوبرمنذ شهر  بدون مناقشةو  بتوافق اآلراء

اإلسرائيليني والفلسطينيني واألردنيني وخرباء دائرة األوقاف بشأن محاية مدينة القدس القدمية وأسوارها، فضاًل عن سعيها 
إىل تيسري إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها وتيسري عقد اجتماع خلرباء اليونسكو 

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

بشأن  2011وقامت اليونسكو، بعد توقيع االتفاق املربم بني املنظمة وحكومة النرويج يف كانون األول/ديسمرب  - 3
"، بتقدمي املساعدات الالزمة لبناء بالقدس الشريف يف احلرم اإلسالمية مركز ترميم املخطوطاتضمان استدامة مشروع "

قدرات موظفي مركز ترميم املخطوطات يف جمال صون املخطوطات اإلسالمية. وجرى، منذ تدشني املشروع، تعيني 
ساعة لتعليم  1538دورة تدريبية يزيد جمموع ساعاهتا التدريسية على  14موظفني دائمني للعمل يف املركز، وتنظيم  10

. وأتاح 2013 تقنيات الصون والرتميم، فضاًل عن تنظيم رحالت دراسية إىل مراكز ترميم يف باريس وفلورنسا يف عام
املشروع أيضًا تزويد املركز مبعدات ومواد لصون املخطوطات. وأوفدت اليونسكو سبع بعثات ألغراض الرصد واألغراض 

 ف املعنية حالياً إمكانية تنفيذ مرحلة جديدة من هذا املشروع.االستشارية خالل فرتة تنفيذ املشروع. وتبحث األطرا

زال مشروع "صون وترميم وإحياء املتحف اإلسالمي ومقتنياته يف احلرم الشريف"، الذي متوله اململكة العربية  وما - 4
ف مقتنيات املتحف وتصميم السعودية، معلّقاً يف انتظار احلصول على األموال اإلضافية الالزمة إلجناز اخلطة املقرتحة لوص

. وأُوِفدت بعثة ملتابعة هذه املسألة يف حزيران/يونيو 2015فيه، اليت وافقت عليها سلطات األوقاف يف آذار/مارس  املشاهد
يعاد فتح املتحف بعد  ة، ويُتوقع أنال اإلضافية الالزمة إلجناز اخلط. وتتوقف إعادة فتح املتحف على توفر األمو 2015

 .2018 عام

 "إعادة بناء قطاع غزة وتنميته" :ثانياا البند الفرعي 

 التربية والتعليم

 2018 ( منذ مطلع عاماألونروا) وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىنتواجه  - 5
مدارسها البالغ عددها يف طفل من خالل  240400يزيد على  ملابتوفري التعليم  األونروا مسبوقة. وتقوم أزمة مالية غري

تقدمي اخلدمات األساسية كالتعليم والرعاية خيص  فيمامدرسة. وينطوي هذا األمر على خماطر شديدة  252قطاع غزة 
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يكفي من  . وجرى توفري ما، وكذلك تقدمي املساعدات اإلنسانية العاجلة لزهاء مليون نسمة من سكان قطاع غزةالصحية
وميكن مع ذلك أن ، حىت فصل الصيفوتقدمي اخلدمات األساسية األخرى  2018-2017العام الدراسي األموال إلمتام 

يف حسن سري العمل يف املدارس خالل العام الدراسي عليها ميزانية األونروا  اليت تنطويالفجوات التمويلية الكبرية  تؤثر
2018-2019. 

زادت  ، وقدجرّاء األحداث األخرية املتواصلة اإلنسانية يف قطاع غزة تدهورًا تدرجييًا منوتتدهور األوضاع  - 6
االنقسام كذلك سنوات، و  10احلصار املفروض على قطاع غزة منذ  ؤديوياالحتياجات اإلنسانية واإلمنائية زيادة كبرية. 

إىل إعاقة املساعي الرامية إىل تقدمي ساعة يومياً،  16طوال تنقطع الكهرباء  اإلمداد بالطاقة إذ وعدمالسياسي الفلسطيين، 
طفل  450000انتفاع زهاء . وقد باتت ُسبل إعاقة شديدة ، ومنها اخلدمات التعليمية،اخلدمات األساسية يف قطاع غزة
هذا  ويفضيحيّد نقص الكهرباء من وقت الدراسة املتاح للطالب  يف الوقت احلاضر، إذ يف قطاع غزة بالتعليم يف خطر

 احلال الضعفاءمؤسسات التعليم العايل ويضّر هذا األمر أيضًا بعدد من طالب . رسياألمر إىل تزايد معدل التسرب املد
 وجود أجواء آمنة للتعلم. وعدمتدهور املتواصل للوضع االقتصادي البسبب الذين حُيرمون من التعليم 

قبل  خالل أوضاع ما املتعلقة بتوفري التعليم اجليد الشامل 4 ةوسعياً إىل ضمان بلوغ غايات هدف التنمية املستدام - 7
، يف هتيئة وزارة الرتبية والتعليم العايل املشورة التقنية اليت تسديها إىل من خاللتساهم اليونسكو، بعد حاالت الطوارئ،  وما

من أجل تلبية احتياجات األطفال  الصمودوقادرة على ومتجاوبة عن طريق إنشاء نُظم تعليمية شاملة أجواء آمنة للتعلم 
 والشباب يف قطاع غزة.

تقدمي الدعم إىل وزارة الرتبية والتعليم العايل من خالل تعزيز  وواصلت اليونسكو، خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، - 8
املدارس يساهم لتمكينهم من تطبيق هنج تربوي شامل يف مدرسة عامة يف غزة  14ومشرفاً يعملون يف معلماً  451قدرات 

 التعليم اجليد يف حاالت الطوارئ.يف توفري 

ر بإعداد أنشطة تليب االحتياجات االجتماعية واالقتصادية لطالب مؤسسات وتقوم اليونسكو يف الوقت احلاض - 9
يف جمال  تنمية القدراتإعفاءات من الرسوم الدراسية و يف غزة، وتضم هذه األنشطة تقدمي احلال  الضعفاءالتعليم العايل 

تسعى اليونسكو  والتعليم الشامل. ويتوقف تنفيذ هذه األنشطة مع ذلك على توفر مااملعلومات واالتصاالت  تكنولوجيا
باخنفاض مطرد يف حجم املساعدات الدولية املقدمة لفلسطني يف سياق عام يتسم إىل مجعه من األموال اخلارجة عن امليزانية 

 .خالل السنوات القليلة املاضية

 الثقافة

فنون ب حلقات العمل اخلاصة سلسلة منعقد قامت اليونسكو، يف إطار الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة، بدعم  -10
عروض للرقص املعاصر وعروض مسرحية تركز على صمود سكان قطاع غزة خالل النزاع  إنتاجدعم و ، الكتابةوب األداء

كمراقبني من   الربوفاتشاب  100شاباً، وحضر زهاء  40العمل أكثر من . وانتفع حبلقات األمد الراهن املتواصل والطويل
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اآلالف  أماميف غزة موقعاً  40يت جيري تناوهلا. وأُقيمت العروض املسرحية يف أكثر من تبادل اآلراء بشأن املسائل الأجل 
 وأُجريت بعد العروض، نرتنتاإل يف أمسرتدام عربمباشرًا حيًا و ُبّث بثًا يف إطار عمل مسرحي املتفرجني، وكذلك من 

ويتمثل أحد األهداف مفعمة باحليوية والنشاط مع املتفرجني الشباب، وأتاحت هذه املناقشات احلوار والتفكر. مناقشات 
إبراز الصور النمطية واألحكام أو األفكار املسبقة املرتبطة باالعتبارات يف  2018 الرئيسية هلذه األنشطة اليت أجنزت يف عام

 جديداً من أشكال التعبري الفين.باعتبار ذلك شكاًل اجلنسانية من خالل الرقص واملسرح 

 والقائمة الوطنية ملواقع الرتاث الفلسطينية يف قطاع غزة يف السجل الوطين وشرعت اليونسكو يف استيفاء وحتديث -11
ملتابعة  التدابري امللموسة، وكذلك يف إطار يف فلسطني 1972 لعام الرتاث العاملي إطار مساعيها الرامية إىل تنفيذ اتفاقية

ويُتوقع  .2014 يف قطاع غزة يف عام عقب النزاعالذي ُأجري  الحتياجاتلالتقييم املفّصل عنها  خطة اإلنعاش اليت متخض
 .2018 هناية عام حبلولإجناز عملية االستيفاء والتحديث 

 التصال والمعلومات

تنفيذ قرار املؤمتر العام املعنونة " 29ت/ م205 املتعلقة بعمل اليونسكو يف هذا اجملال يف الوثيقةترد املعلومات  -12
 ".بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة 26ت/ م204وقرار اجمللس التنفيذي  55م/39

 المساواة بين الجنسين

 8-1اليت استغرقت أسبوعًا واحداً )يف إطار احلملة النسائية الدولية  ،قام الشركاء الدوليون يف التنمية يف فلسطني -13
اليوم بمن أجل االحتفال ( She Leads the Wayبشأن الريادة النسائية )محلة مشرتكة  استهالل(، ب2018 آذار/مارس

الغربية  يف مجيع أرجاء الضفةوجرى خالل ذلك األسبوع تنفيذ أنشطة متنوعة (. آذار/مارس 8) 2018 لعام الدويل للمرأة
حان الوقت: الناشطات من الريف واحلضر يغرين حياة هلذا العام " اليوم الدويل للمرأةوكان موضوع وقطاع غزة والقدس. 

يف وادي هنر  العوجا رأسمنطقة تنظيم زيارة إىل  ة الفلسطينيةمكتب متثيل النرويج لدى السلط". وتولت اليونسكو و املرأة
حيث ال غريب قطاع غزة الهيا يف مش بيت دينة. وأُجريت يف الوقت ذاته زيارة ملجتمع سكاين بدوي األردن حيث يوجد

قام األول على العوجا، حيث يعتمد السكان يف امل . وتسىن ملن زاروا رأسيندرج معظم السكان يف ِعداد صغار املزارعني
يف األنشطة اليومية للنساء هنا يف السوق احمللية الفلسطينية بوصفها مصدر دخلهم، أن يشاركوا املواشي ومنتجاهتا اليت يبيعو 

وشاركوا يف  ،الفراولة قطافعيش جتربة موسم الهيا من  البدويات كإعداد اخلبز وصنع اجلبنة والزبدة. ومتكن من زاروا بيت
 هناك.املزارعات، وهو النشاط الرئيسي مع قطف الفراولة 

بشأن الريادة اليت نُّظمت  (She Leads the Wayاملذكورة آنفاً ) احلملة الدولية املشرتكةخالل  ،وقامت اليونسكو -14
بني  العرض املسرحي واملعرض الفين ومجعيف غزة. واستغرقت أسبوعًا واحداً، بإقامة عرض مسرحي ومعرض فين  النسائية

وأظهرت قصص ومنظمات شبابية وممثلني ملنظمات نسائية ومنظمات دولية. امعات ريفية وجمناطق من  نساء ورجال
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عنف. وتلت العرَض املسرحي تقدمي النساء كضحايا للالنساء اليت ُعرضت قدرة املرأة الفلسطينية على التغيري بداًل من 
 بشأن حقوق املرأة.مفتوحة  مناقشة

 29ت/ م205هبا اليونسكو لصاحل املرأة والشباب يف الوثيقة  عن األنشطة اليت تضطلعزيد من املعلومات امل ردوي -15
بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف  26ت/ م204وقرار اجمللس التنفيذي  55م/39تنفيذ قرار املؤمتر العام املعنونة "

 ".األراضي العربية احملتلة

رباح/قبر  ومسجد بالل بنفي الخليل  الحرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة"الموقعان الفلسطينيان  :ثالثاا البند الفرعي 
 لحم" في بيت راحيل

تلقت األمانة، بعد إدراج مدينة اخلليل القدمية يف قائمة الرتاث العاملي، وكذلك يف قائمة الرتاث العاملي املعرض  -16
(، طلباً للمساعدة الدولية من فلسطني يف 2017الرتاث العاملي )متوز/يوليو واألربعني للجنة للخطر، خالل الدورة احلادية

واألربعني اليت ُعقدت  على هذا الطلب خالل دورهتا الثانية جلنة الرتاث العامليووافقت  .2017تشرين األول/أكتوبر 30
 (.2018 متوز/يوليو 4 - حزيران/يونيو 24يف املنامة بالبحرين )

، واعتمدت اللجنة مدينة اخلليل القدميةيف حالة صون أيضاً  واألربعني خالل دورهتا الثانية الرتاث العامليجلنة ونظرت  -17
يف قائمة الرتاث العاملي املعرض  مدينة اخلليل القدميةاضي بإبقاء الق COM 7A.28 42بتوافق اآلراء وبدون مناقشة القرار 

 .للخطر

 القرار المقترح

 يلي: التنفيذي يرغب يف اعتماد قرار ينص على مالعّل اجمللس  -18

 إّن اجمللس التنفيذي،

 بالقرارات السابقة بشأن "فلسطني احملتّلة"، يذّكر إذ - 1

 ،28ت/ م205 الوثيقة درس وقد - 2

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير  ويدعواملائتني؛  ة بعددساسإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته ال يقرر - 3
 متابعة يف هذا الصدد.
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Annex 

 

 الملحق

 :بشأن هذا البند يلي فيما نيتَ املذكور  نيلتَ تلقت األمانة، خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، الرسا

 الموضوع المرِسل التاريخ
لفلسطني لدى  نائب املندوب الدائم 2018 متوز/يوليو 12

 اليونسكو
 مدينة اخلليل القدمية

لفلسطني لدى  املندوب الدائمنائب  2018 أيلول/سبتمرب 5
نداوي السيد حممد اهلو  ،اليونسكو

 الوفدالقائم باألعمال باإلنابة يف 
 لألردن لدى اليونسكو الدائم

 القدمية وأسوارهامدينة القدس 

 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه




