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 2/4/2019باريس،  

 إجنليزياألصل: 
  

 من جدول األعمال املؤقت 32لبند ا

 فلسطين المحتلة

 لملخصا

فيه  اجمللس التنفيذي وقرر، الذي اعتمده 28ت/ م205تُقدَّم هذه الوثيقة عمالً بالقرار 
 املائتني. سة بعدداسإدراج بند معنون "فلسطني احملتلة" يف جدول أعمال دورته ال

 اخلامسةوحتتوي هذه الوثيقة على تقرير مرحلي عن املستجدات اليت طرأت منذ الدورة 
 املائتني للمجلس التنفيذي. بعد

 إدارية.ترتتب على هذه الوثيقة أية آثار مالّية أو  وال

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

 

 املائتني بعد السادسةالدورة 





206 EX/32 

 

 "القدس" :الفرعي أولا البند 

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

 ذاهتا. مهية التارخيية والثقافية والروحية ملدينة القدس بوصفها عاملاً مصغراً جيّسد تنوع البشرية دعوة إىل احلوار يف حدوتُعّد األ

اليت اعتمدها اجمللس واللجنة  يتعلق هبذا املوضوع من قرارات اجمللس التنفيذي وقرارات جلنة الرتاث العاملي، وعمالً مبا - 2
سعت اليونسكو إىل تيسري احلوار بني اخلرباء ، 2017 من عام تشرين األول/أكتوبرقشة منذ شهر بتوافق اآلراء وبدون منا

بشأن محاية مدينة القدس القدمية وأسوارها،  (دائرة األوقاف األردنيةخرباء منهم و واألردنيني )اإلسرائيليني والفلسطينيني 
فضاًل عن سعيها إىل تيسري إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها وتيسري عقد اجتماع 

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

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

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

. يعملون يف املركز وظائف دائمة وظفنيم 10ومنح األردن . 2013 باريس وفلورنسا يف عامو  عّمان إىل مراكز ترميم يف
وأتاح املشروع تزويد املركز مبعدات ومواد لصون املخطوطات. وأوفدت اليونسكو سبع بعثات ألغراض الرصد واألغراض 

 باملشروع . وتبحث األطراف املعنية(2015 إىل عام 2011 )الفرتة املمتدة من عام االستشارية خالل فرتة تنفيذ املشروع
 يكون األردن شريكاً يف حتمل تكاليفها. إمكانية تنفيذ مرحلة جديدة من املشروعحالياً 

مشروع "صون وترميم وإحياء املتحف اإلسالمي ومقتنياته يف احلرم الشريف"، الذي متوله اململكة العربية خيص  وفيما - 4
 تنفيذ مرحلة جديدة من املشروع مسألةجيري حاليًا حبث ، مؤسسة التعاونو يف القدس دائرة األوقاف األردنية و  السعودية

ترميم املتحف وإعادة يف القدس من أجل االضطالع باملزيد من األشغال واألعمال الرامية إىل دائرة األوقاف األردنية مع 
 .قتنياتاملوتصميم أماكن عرض تأهيله وهيكلته 

الوفد الدائم ألردن و لرسالة من الوفد الدائم  2019األول/ديسمرب كانون  3يف وقامت األمانة، بعدما تسّلمت  - 5
 بإرسال رسالة إىل، فوق مدينة القدس القدمية إقامة خطَّي تلفريكببشأن املستجدات املتعلقة  فلسطني لدى اليونسكول

عن مشروع التلفريك.  معلوماتاألمانة منها  وطلبت إسرائيل، بصفتها إحدى الدول األطراف يف اتفاقية الرتاث العاملي،
 تشّكل يف هذا الصدد أنهبا  أُعلمتاليت  املستجدات من شأن هبا إىل إسرائيل إن وقالت األمانة يف الرسالة اليت بعثت
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سالمة موقع الرتاث متّس بعواقب بصرية  التلفريك ملشروعميكن أن تكون  إذ، صحيحةا تبنّي أهن إذا ما مستجدات مقلقة
 .مدينة القدس القدمية وأسوارهاالعاملي املتمثل يف 

موقع الرتاث العاملي  وضعرسائل بشأن  املائتني للمجلس التنفيذي، أربع وتلقت األمانة، منذ الدورة اخلامسة بعد - 6
املسمى "فلسطني: أرض الزيتون واحدة بشأن وضع موقع الرتاث العاملي  "، ورسالةمدينة القدس القدمية وأسوارها" املسمى
. وقامت األمانة، بعدما تسّلمت تلك الرسائل، بدعوة إسرائيل، منظر طبيعي ثقايف من بّتري جنوب القدس" - والكروم

 عن وضع كّل من هذين املوقَعني. بصفتها إحدى الدول األطراف يف اتفاقية الرتاث العاملي، إىل تقدمي معلومات

 "إعادة بناء قطاع غزة وتنميته" :البند الفرعي ثانياا 

 والتعليمالتربية 

عام،  بوجه ٪55بلغت نسبة البطالة زهاء  ، إذمسبوقة مستويات غري زيادة كبرية وبلغت البطالة يف قطاع غزةزادت  - 7
زيادة مالءمة وقامت اليونسكو، يف إطار جهودها املتواصلة الرامية إىل . 1لدى الشابات( ٪ 78)لدى الشباب  ٪70و
سوق العمل، وكذلك إىل تزويد الشباب الفلسطينيني للتغريات السريعة يف احتياجات  يتعلمه الشباب الفلسطينيون ما
 تدريب والعشرين، بتدريب عدد من مدرسي تكنولوجيا املعلومات، فضاًل عن لقرن احلاديا مهاراتاملهارات الرقمية و ب

زة، على مهارات الربجمة من أجل قطاع غعشر يف الضفة الغربية و  من طالب الصفوف من الثامن إىل الثاينطالبًا  675
اخلاصة بالشباب الفلسطينيني من وإدماج هذه املهارات يف عملية التعلم اإللكرتوين  ،لألجهزة احملمولةإعداد تطبيقات 

إليه  حيتاجون اعن طريق تزويدهم مبوالعشرين  القرن احلادييف خالل مشروع اليونسكو املسمى "متكني الشباب يف فلسطني 
 .العمل يف االقتصاد الرقمي" لالنتفاع بفرصالالزمة املبتكرة املهارات الرقمية األعمال و  مهارات ريادةمن 

 الثقافة

ألنشطة الرتفيهية ادون انتفاع الشباب ب حتولنظراً لألوضاع الفظيعة السائدة يف قطاع غزة يف الوقت احلاضر، اليت  - 8
االرتقاء بالصناعات اإلبداعية على و  ،املساعدة على إنشاء صناعات إبداعية ثقافيةباتت والثقافية القائمة على التبادل، 

 تشرين األول/أكتوبراليونسكو، خالل شهر  أقامتولذلك  عليه يف أي وقت مضى. كانت أكثر أمهية ممّا ،الثقافية القائمة
م هناك منذ عدة سنوات. وشارك يف وهي أول حفلة ملوسيقى اجلاز تُقا ،حفلة ملوسيقى اجلاز يف غزة، 2018 من عام

 ماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفاليونسكو حلاتفاقية األنشطة املتعلقة بيف إطار إحياء هذه احلفلة، اليت أُقيمت 
موسيقيون من أوروبا ومن قطاع غزة.  ،شبكات شباب حوض املتوسط الذي ميّوله االحتاد األورويب ومشروع 2005 لعام

                                                
عليه يف موقع املنظمة على اإلنرتنت من  ، الذي ميكن االطالع"العربية احملتلةاألراضي "وضع عمال املعنون  منظمة العمل الدولية انظر تقرير 1

 .groups/public/5www.ilo.org/wcmsp/خالل الرابط التايل: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554440.pdf
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فرصة للموسيقيني واجلمعيات ، 2"رحلة موسيقى اجلاز" ذه احلفلة، اليت تندرج يف ِعداد أنشطة املبادرة املسماةوأتاحت ه
يف  وأُقيمت عروض موسيقية أخرى بعد احلفلة يف مدرسة ابتدائية يف غزة. حمرتفنيأوروبيني مع موسيقيني للتواصل الشبابية 

، وتعتزم اليونسكو توسيع نطاق هذه األنشطة لكي تشمل مدارس النظامي إطار أنشطة اليونسكو املتعلقة مببادرة التعليم غري
على أنشطة خمتلفة تضم " رحلة موسيقى اجلازواشتملت مبادرة ". 2019 أخرى يف قطاع غزة ويف الضفة الغربية خالل عام

هلم تبادل اآلراء بشأن  وأتاحت غزةقطاع وسيقيني من النمسا وفنلندا وسويسرا و نقاش بشأن السياسات مجعت بني م حلقة
، فضالً عن إمكانية معاً  السياسات واملصاعب والفرص املرتبطة باملوسيقى بوصفها فناً من فنون األداء وصناعة إبداعية يف آن

من أجل إعداد سياسات وسيجري االستناد إىل نتائج تلك املناقشات واملشاورات  يف قطاع غزة.جعلها صناعة مدرّة للدخل 
 سّيما صناعة املوسيقى يف فلسطني. اإلبداعية، والوتوصيات وطنية لتحسني دعم الصناعات 

شطة يف قطاع غزة يف إطار أن حتسني السجل الوطين ملواقع الرتاث الثقايف الفلسطيينوواصلت اليونسكو العمل على  - 9
تنفيذًا فعليًا يف  1972 لعام محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي املساعدة على تنفيذ اتفاقيةبرناجمها العادي الرامية إىل 

واجملتمع املدين وخرباء وطنيني،  بالتعاون مع وزارة السياحة واآلثار الفلسطينيةاالضطالع هبذا العمل فلسطني. وجيري 
 .2019 من عام األول/أكتوبرتشرين وسينتهي يف شهر 

 التصال والمعلومات

تنفيذ قرار املؤمتر العام املعنونة " 33ت/ م206 ترد املعلومات املتعلقة بعمل اليونسكو يف هذا اجملال يف الوثيقة -10
 ".بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة 29ت/ م205وقرار اجمللس التنفيذي  55م/39

 المساواة بين الجنسين

املعنونة "تنفيذ قرار املؤمتر العام  33ت/ م206 ترد املعلومات املتعلقة بعمل اليونسكو يف هذا اجملال يف الوثيقة -11
 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة". 29ت/ م205وقرار اجمللس التنفيذي  55م/39

 الشباب

شبكات شباب  يف إطار مشروع 2018 من عام آب/أغسطسيف فلسطني يف شهر  اليوم الدويل للشباباحُتفل ب -12
، فريق األمم املتحدة املواضيعي املعين بالشباب، وكذلك يف إطار شراكة مع حوض املتوسط الذي ميّوله االحتاد األورويب

من خالل تنظيم عدد من األنشطة اإلبداعية امللهمة يف قطاع  "إجياد حمافل مأمونة للشباب"وجرى خالله حبث موضوع 
معامل الرتاث املنتدى االجتماعي التنموي،  ، يف إطار شراكة معيف قطاع غزةوشابة شاباً  60 زارو  غزة ويف الضفة الغربية.
وأوجدت  سة البيزنطية.يكناخلضر وموقع ال وموقع مقام عامر األثري/دير القديس هيالريون تل أم الثقايف واآلثار يف موقع

                                                
" زيارة موقع اليونسكو على اإلنرتنت من خالل الرابط التايل: رحلة موسيقى اجلازعلى املزيد من املعلومات بشأن " من الراغبني يف االطالع يُرجى 2

/view/news/jazz_journey_in_palestine_let_music_speak-office/single-this-www.unesco.org/new/ar/ramallah/about. 

http://www.unesco.org/new/ar/ramallah/about-this-office/single-view/news/jazz_journey_in_palestine_let_music_speak/
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من وتعزيز التماسك االجتماعي  ،مشاركة الشباب مشاركة نشيطة يف حياة جمتمعهمأتاحت حمافل مأمونة هذه األنشطة 
 .واملسامهة بفعالية يف التنمية والسالم ،خالل الرتاث الثقايف

بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة  أيام ثالثة ملدة عمل حلقة، 2018 من عام متوز/يوليوخالل شهر  ،يف غزةوُعقدت  -13
تعزيز  من أجلوذلك  ،بشأن الشباب والسالم واألمن (2015) 2250 جملس األمن التابع لألمم املتحدة قرارلبحث  للسكان
زيادة مشاركة سعيًا إىل  (2015) 2250جملس األمن  قراربأحكام  يديرها الشباب واملنظمات اليتالشباب جمالس توعية 

عليها  على إدماج الرسائل والنتائج اليت ينطويوبناء السالم، ومساعدة الشباب النزاع  الشباب الفعالة يف اإلجراءات الرامية إىل درء
 يف خططهم وبراجمهم. (2015) 2250جملس األمن  قرار

 األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتيةالدراية اإلعالمية واملعلوماتية خالل ب اخلاصةوأُقيم خميم لتنمية القدرات  -14
. وانتفع ("بياالرا")اهليئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب مع يف إطار شراكة ( تشرين األول/أكتوبر) 2018 لعام

اليت نظمات املاجلامعيني ومن أعضاء  بالطالشاب وشابة من شباب غزة، ومنهم عدد من  100بأنشطة هذا املخيم 
تقدمي ، ب2018 من عام كانون األول/ديسمربوقامت اليونسكو، خالل شهر   .شباب حوض املتوسط شبكاتتضمها 

، واليت قامت جمموعة من يف غزةاملوجودة مؤسسة "أيام املسرح" اليت أنتجتها " األضواء السوداءمسرحية "من أجل دعم 
عشر يوماً من النشاط ملناهضة العنف  محلة "ستةبة املسرح يف غزة، وذلك يف إطار فيها على خش بتأدية كل األدوار النساء

 يف إطاراألمم املتحدة واالحتاد األورويب، و ، وهي محلة مشرتكة بني العنف" "امسعوين أيضاً: أصوات ضد - اجلنساين"
 وتضمنت املسرحية مشاهد متثيلية مستوحاة من جتارب. حتاد األورويبشبكات شباب حوض املتوسط الذي ميّوله اال مشروع

غرار  نقاش على وُعقدت بعد العرض املسرحي حلقة هبا عدد من ضحايا العنف اجلنساين. واقعية تلتها شهادات أدىل
 .3العنف جيات منوعدد من الناتضمنت مداخالت لعدد من النشطاء واملناصرين الشباب  (TEDx) حماضرات "تيدكس"

، حفلة ملوسيقى اجلاز يف غزة، وهي أول حفلة 2018 من عام تشرين األول/أكتوبرخالل شهر وأقامت اليونسكو،  -15
اتفاقية ملوسيقى اجلاز تُقام هناك منذ عدة سنوات. وشارك يف إحياء هذه احلفلة، اليت أُقيمت يف إطار األنشطة املتعلقة ب

شبكات شباب حوض املتوسط الذي ميّوله  ومشروع 2005 لعام ل التعبري الثقايفماية وتعزيز تنوع أشكااليونسكو حل
يزيد  ماوحضر احلفلة واستمتع بالعروض املوسيقية اليت ُقّدمت خالهلا  ، موسيقيون من أوروبا ومن قطاع غزة.االحتاد األورويب

  ممثلي املنظمات الوطنية والدولية.شباب وسائر أفراد العائالت القاطنة يف قطاع غزة، ومن الشخص من  500على 

                                                
زيارة موقع اليونسكو على اإلنرتنت من خالل الرابط التايل: يف هذا الصدد  املتاحة على املزيد من املعلومات يُرجى من الراغبني يف االطالع 3

/www.unesco.org/new/en/ramallah/news/hear_me_too_voices_against_violence_in_gaza_through_blac. 

http://www.unesco.org/new/en/ramallah/about-this-office/single-view/news/hear_me_too_voices_against_violence_in_gaza_through_blac/
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رباح/قبر  ومسجد بالل بنفي الخليل  الحرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة"الموقعان الفلسطينيان  :البند الفرعي ثالثاا 
 لحم" في بيت راحيل

لخطر، خالل بعد إدراج مدينة اخلليل القدمية يف قائمة الرتاث العاملي، وكذلك يف قائمة الرتاث العاملي املعرض ل -16
 كانون األول/ديسمرب  يفيف مقر اليونسكو  ُعقد اجتماع (،2017 واألربعني للجنة الرتاث العاملي )متوز/يوليو الدورة احلادية

عن مكتب اليونسكو يف  فضالً  ،استشاريةت هيئاخرباء فلسطينيني و لدى اليونسكو و فلسطني لالدائم وفد البني  2018
. وسُيقدَّم مشروع البيان إىل اخلليل القدمية القيمة العاملية الفريدة ملدينة الستعراض مشروع بيان ،العامليمركز الرتاث و اهلل  رام

 العتماده. 2019 يف عام واألربعني ةثالثالجلنة الرتاث العاملي إبّان دورهتا 

 يف حالة صون ،(2018 متوز/يوليو - حزيران/يونيو) واألربعني ةثانيالدورهتا  خالل ،ونظرت جلنة الرتاث العاملي -17
 مدينة اخلليل القدميةالقاضي بإبقاء  COM/7A.28 42 مناقشة القرار اآلراء وبدون ، واعتمدت بتوافقمدينة اخلليل القدمية

 .يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر

وضع موقع الرتاث العاملي رسائل بشأن  املائتني للمجلس التنفيذي، ثالث وتلقت األمانة، منذ الدورة اخلامسة بعد -18
". ودعت األمانة إسرائيل، بصفتها إحدى الدول األطراف يف اتفاقية الرتاث العاملي، إىل تقدمي مدينة اخلليل القدمية" املسمى

 هذا املوقع.معلومات عن وضع 

 مقترحالقرار ال

 يلي: لعّل اجمللس التنفيذي يرغب يف اعتماد قرار ينص على ما -19

 إّن اجمللس التنفيذي،

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

 ،23ت/ م206 الوثيقة درس وقد - 2

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

 :بشأن هذا البند يلي فيما الرسائل املذكورةتلقت األمانة، خالل الفرتة املشمولة بالتقرير، 

 الموضوع المرِسل التاريخ
لفلسطني لدى  املندوب الدائم نائب 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 6

 اليونسكو
 مدينة اخلليل القدمية

لفلسطني لدى  نائب املندوب الدائم 2018 تشرين الثاين/نوفمرب 14
القائم باألعمال باإلنابة اليونسكو، و 

 لألردن لدى اليونسكو الدائم الوفديف 

 مدينة القدس القدمية وأسوارها

لفلسطني لدى  املندوب الدائمنائب  2018 كانون األول/ديسمرب 3
القائم باألعمال باإلنابة اليونسكو، و 

 لألردن لدى اليونسكو الدائم الوفديف 

 مدينة القدس القدمية وأسوارها

رئيس جمموعة الدول العربية يف  2018 كانون األول/ديسمرب 13
 اليونسكو

 مدينة القدس القدمية وأسوارها

لفلسطني لدى  املندوب الدائمنائب  2018 كانون األول/ديسمرب 14
 اليونسكو

 مدينة اخلليل القدمية

لفلسطني لدى  نائب املندوب الدائم 2019 كانون الثاين/يناير 7
 اليونسكو

 - فلسطني: أرض الزيتون والكروم
منظر طبيعي ثقايف من بّتري جنوب 

 القدس
لفلسطني لدى  نائب املندوب الدائم 2019 كانون الثاين/يناير 25

 اليونسكو
 النيب زكريا

لفلسطني لدى  نائب املندوب الدائم 2019 شباط/فرباير 4
 اليونسكو

 مدينة اخلليل القدمية

لفلسطني لدى  املندوب الدائم  2019 شباط/فرباير 27
، واملندوب الدائم لألردن اليونسكو

 لدى اليونسكو

 مدينة القدس القدمية وأسوارها

رئيس جمموعة الدول العربية يف   2019آذار/مارس  19
 اليونسكو

 مدينة القدس القدمية وأسوارها

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه


