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 ٢٤م ت/٢٠٩ 
 

 

 Job: 2001894

  
 ٢٦/٦/٢٠٢٠ابريس،  

 إجنليزياألصل: 
  
 من جدول األعمال املؤقت ٢٤لبند ا

 فلسطني احملتلة

 مللخصا

اجمللس التنفيذي وقرر ، الذي اعتمده ٣٨م ت/٢٠٧تُقدَّم هذه الوثيقة عمًال ابلقرار 
فيه إدراج بند معنون "فلسطني احملتلة" يف جدول أعمال دورته التاسعة بعد املائتني. 
وحتتوي هذه الوثيقة على تقرير مرحلي عن املستجدات اليت طرأت منذ الدورة السابعة 

 بعد املائتني للمجلس التنفيذي.

 إدارية.وال ترتتب على هذه الوثيقة أية آاثر مالّية أو 

 .١٩ القرار املطلوب: الفقرة

 

 املائتنيبعد  التاسعةالدورة 
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 البند الفرعي أوًال: "القدس"

اليونسكو للرتاث العاملي ويف قائمة الرتاث العاملي تُعّد مدينة القدس القدمية وأسوارها، وهي موقع ُمدرج يف قائمة  - ١
اليهودية واملسيحية واإلسالم.  -املعّرض للخطر (بناًء على طلب األردن)، مدينة مقّدسة لدى األد�ن السماوية الثالثة 

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

يتعلق هبذا املوضوع من قرارات اجمللس التنفيذي وقرارات جلنة الرتاث العاملي، اليت اعتمدها اجمللس واللجنة  وعمالً مبا - ٢
، سعت اليونسكو إىل تيسري احلوار بني اخلرباء اإلسرائيليني ٢٠١٧ بتوافق اآلراء منذ شهر تشرين األول/أكتوبر من عام

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

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

بشأن مشروع  ٢٠١١وقامت اليونسكو، مبوجب االتفاق املربم بني املنظمة وحكومة النرويج يف كانون األول/ديسمرب  - ٣
قدمي املساعدات الالزمة لبناء قدرات "ضمان استدامة مركز ترميم املخطوطات اإلسالمية يف احلرم الشريف ابلقدس"، بت

دورة تدريبية ١٤موظفي مركز ترميم املخطوطات يف جمال صون املخطوطات اإلسالمية. وجرى، منذ تدشني املشروع، تنظيم 
ساعة لتعليم تقنيات الصون والرتميم، فضالً عن تنظيم رحالت دراسية إىل مراكز ١٥٣٨يزيد جمموع ساعاهتا التدريسية على 

موظفني يعملون يف املركز وظائف دائمة. وأاتح املشروع  ١٠. ومنح األردن ٢٠١٣ يف عّمان وابريس وفلورنسا يف عام ترميم
تزويد املركز مبعدات ومواد لصون املخطوطات. وأوفدت اليونسكو سبع بعثات ألغراض الرصد واألغراض االستشارية خالل 

). وختطط اجلهات املعنية حالياً ملرحلة جديدة من املشروع ٢٠١٥إىل عام  ٢٠١١فرتة تنفيذ املشروع (الفرتة املمتدة من عام 
لتمكني املركز من مواصلة عمله ومن التمتع ابالستقاللية واالستدامة عن طريق تعزيز قدرات املركز وترميم مبانيه ووضع 

من أجل النظر  ٢٠١٩أواخر صيف عام به. وُقدِّم اقرتاح مشروع هلذا الغرض إىل احلكومة النروجيية يف  اسرتاتيجية خاصة
 النهائية. تهاملاحنة املراحل األخرية من وضع صيغ ةاليونسكو واجله لغتبقد و  ،فيه

خيص مشروع "صون وترميم وإحياء املتحف اإلسالمي ومقتنياته يف احلرم الشريف"، الذي متوله اململكة العربية  وفيما - ٤
القدس ومؤسسة التعاون، جرى ترميم مباين املتحف وجتهيزها وتعيني املوظفني وتدريبهم السعودية ودائرة األوقاف األردنية يف 

على اجلرد واحلصر والتصنيف وإعداد القوائم والقيام بعمليات الصون األساسية والرتميم والتصوير، وكذلك على استخدام 
مع دائرة األوقاف األردنية يف القدس بشأن  اداثتاللغة اإلجنليزية وتكنولوجيات املعلومات واالتصاالت. واسُتهلت حم

 ،االضطالع ابملزيد من األشغال واألعمال الرامية إىل ترميم املتحف وإعادة أتهيله وهيكلته وتصميم أماكن عرض املقتنيات
 ا تسنح الظروف.معند

د الدائم لألردن والوفد الدائم وتسّلمت األمانة، منذ الدورة السابعة بعد املائتني للمجلس التنفيذي، رسالتني من الوف - ٥
بشأن محاية املمتلكات الثقافية  ١٩٥٤تفاقية الهاي لعام ال المتثاللفلسطني لدى اليونسكو، بشأن مدينة القدس القدمية وا

 إحدى هاتني الرسالتني املستجدات تناولت. و ١٩٧٢يف حالة نزاع مسلح واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام 
املتعلقة إبقامة خطَّي تلفريك فوق مدينة القدس القدمية. وقامت األمانة مبتابعة هذه املسألة مع إسرائيل، بصفتها إحدى 
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معلومات عن مشروع التلفريك. مث تقدمي منها  ، وطلبتالرتاث العاملي الثقايف والطبيعيمحاية الدول األطراف يف اتفاقية 
مبوافقة السلطات اإلسرائيلية على إجراء عمليات حفر جتريبية تتعلق بتشييد سكة حديدية وحمطة  دتلقت األمانة تقارير تفي

مرتو مبحاذاة املدينة القدمية واستهالل هذه العمليات، فأرسلت اليونسكو رسالتني إىل إسرائيل، بصفتها دولًة طرفًا يف 
مشروعي القطار والتلفريك. وشددت اليونسكو، يف  ، طرحت فيهما٢٠٢٠أ�ر/مايو  ٢٢آذار/مارس و ١٠االتفاقية، يف 

هاتني الرسالتني، على أنه سيكون من املهم للغاية، إذا ما تبّني أن املستجدات اليت أُعلمت هبا صحيحة، حتليل اآلاثر 
صالته، وحثت الدولة والعواقب احملتملة لتلك املشاريع على القيمة العاملية الفريدة ملوقع الرتاث العاملي وعلى سالمة املوقع وأ

 عن اختاذ أي إجراءات قد يكون هلا أثر يف القيمة العاملية الفريدة للموقع. يف هذه األثناء الطرف على االمتناع 

وتسّلمت األمانة، فضالً عن ذلك، رسالة بشأن وضع موقع الرتاث العاملي املسّمى "فلسطني: أرض الزيتون والكروم  - ٦
محاية ري جنوب القدس". ودعت األمانة إسرائيل، بصفتها إحدى الدول األطراف يف اتفاقية منظر طبيعي ثقايف من بتّ  -

 ، إىل تقدمي معلومات هبذا الشأن.الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي

 وترد يف ملحق هذه الوثيقة معلومات بشأن الرسائل اليت تلقتها اليونسكو خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير. - ٧

 رعي اثنيًا: "إعادة بناء قطاع غزة وتنميته" البند الف

اندلعت عمليتان قتاليتان خطرياتن يف قطاع غزة وجنوب إسرائيل خالل الفرتة املعنية. وأسفر اندالع أعمال العنف  - ٨
اندلعت مث  ١،آخرين ١١١فلسطينيًا وإصابة  ٣٤عن قتل  ٢٠١٩اليت دامت يومني يف أوائل شهر تشرين الثاين/نوفمرب 

اتفاق لوقف مبوجب  يف كلتا احلالتني عمليات التصعيد �يتوأُ  ٢٠٢٠٫٢مال العنف جمدداً يف أواخر شهر شباط/فرباير أع
 .بوساطة األمم املتحدة ومصرمت التوصل إليه إطالق النار 

 الرتبية والتعليم

وانتفاعهم ابلتعليم اجليد. فقد تسرب ال يزال الوضع السياسي يف غزة غري مستقر وهو ما يؤثر يف حقوق األطفال  - ٩
اليت يتعرض مجيع ضروب العنف  ثريوت ٢٠١٧٫٣-٢٠١٦٪ من الطالب من املدارس يف قطاع غزة خالل العام الدراسي ٢
تقّوض تعلم األطفال وقدرهتم على حتقيق ذاهتم يف املستقبل. ويعاين األطفال يف غزة من  إذ إ�ا اً شديد اً قلقاألطفال  هلا

تعرض  دث. وحيُ جداً  رةخطإذ تقع مدارسهم يف أماكن  ،إ�ابً و  ذهاابً  املدرسة طريق يف ويعاخلوف ويتعرضون للرت و  الكرب
 ٤ضارة يف نفوسهم. اً األطفال املستمر للصراع واملصاعب االقتصادية وتفاقم الفقر آاثر 

                                                
  )٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١١ -تشرين األول/أكتوبر  ٢٩اإلنسانية بشأن محاية املدنيني (تقرير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون  ١

2019-november-11-october-https://www.ochaopt.org/poc/29 
  )٢٠٢٠شباط/فرباير  -لتنسيق الشؤون اإلنسانية (كانون الثاين/يناير  نشرة الشؤون اإلنسانية ملكتب األمم املتحدة ٢

https://www.ochaopt.org/content/overview-january-february-2020 
 t.aspx?lang=en&ItemIDhttp://www.pcbs.gov.ps/pos= :اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ٣
 .اليونيسف، األطفال يف دولة فلسطني ٤

https://www.ochaopt.org/poc/29-october-11-november-2019
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=
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موظفاً من موظفي املدارس  ٤٠منه استفاد  على احلد من خماطر الكوارث اً تدريبووفرت اليونسكو يف هذا السياق  -١٠
). وعزز التدريب ٢٠١٩األعضاء يف جلان الطوارئ يف املدارس األكثر تعرضاً للخطر يف غزة (يف شهر كانون األول/ديسمرب 

) مواصلة التعليم يف أثناء حاالت ٢) إدارة األزمات والكوارث، (١(مبا يلي: معارف املشاركني ومهاراهتم التقنية فيما يتعلق 
) إجراءات التصدي للكوارث. وأسفر التدريب عن حتسني ٤) الوقاية من حاالت الطوارئ والتأهب هلا، (٣الطوارئ، (

للخطر، وفقًا للحد األدىن  اً عرضتقدرات املشاركني على ضمان بيئة تعليمية آمنة للمتعلمني واملعلمني يف املناطق األكثر 
. فضًال عن ذلك، ُوضعت ٤ملعايري التعليم للشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ وهدف التنمية املستدامة 

التعليم توفري لتخفيف املخاطر والتصدي هلا من أجل مواجهة األزمات والكوارث بغية ضمان استمرار  الئمةاسرتاتيجيات م
 ثناء األزمات والكوارث.اجليد يف أ

 الثقافة

السياحة  وزارة، ابلتعاون مع اليونسكو السجل الوطين ملواقع الرتاث الثقايف الفلسطيين يف قطاع غزة حّدثت -١١
تنفيذاً  ١٩٧٢ واآلاثر، يف إطار أنشطتها الرامية إىل املساعدة يف تنفيذ اتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام

وجيري يف الوقت الراهن إنشاء الوطين. السجل  يف موقعاً أثر�ً  ٧٠موقعاً للرتاث الثقايف و ٢٦٨حصر فتم  ،ياً يف فلسطنيفعل
  ٥الستخدام عامة الناس.معدَّة قاعدة بيا�ت سهلة االستعمال 

يل للتنوع الثقايف "، الذي ُميّول من خالل الصندوق الدو متكني شباب قطاع غزة من خالل املسرحوأقام مشروع " -١٢
، وتتوىل مجعية بسمة للثقافة والفنون تنفيذه، أول بر�مج ٢٠٠٥التابع التفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لعام 

طالباً) من كل اجلامعات يف القطاع.  ٤١و طالبةً  ٤٩طالبًا ( ٩٠تدريب بشأن املسرح التفاعلي يف قطاع غزة، شارك فيه 
إعداد منهاج دراسي بشأن املسرح اجملتمعي  وأفضى إىلعملي،  دريسساعة ت ٦٠نظري و دريسساعة ت ٦٦مج ومشل الرب�

  ٦ودراسة استشرافية لتعزيز املسرح اجملتمعي بوصفه وسيلة لتنمية الشباب.

السمعي بناء القدرات لنساء رائدات يف اجملال وأقيمت سلسلة من دورات التدريب يف غزة من خالل مشروع  -١٣
". أنت التالية: متكني املرأة املبدعةصابرينا " -، الذي تنفذه مؤسسة "أ�م املسرح"، يف إطار مبادرة اليونسكو البصري

وقد ركزت هذه الدورات التدريبية على اإلنتاج السمعي البصري، وتقنيات التصوير، والكتابة اإلبداعية ورواية القصص، 
اركت املتدرابت يف إنتاج ستة أفالم واثئقية يف غزة، مت عرضها خالل محلة مناهضة العنف والتمثيل الدرامي، واإلخراج. وش

 . ٢٠١٩يوماً يف شهر كانون األول/ديسمرب  ١٦ضد املرأة اليت استمرت 

 االتصال واملعلومات

قرار املؤمتر العام  املعنونة "تنفيذ ٢٥ت/ م٢٠٩ترد املعلومات املتعلقة بعمل اليونسكو يف هذا اجملال يف الوثيقة  -١٤
 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة". ٣٩ت/ م٢٠٧وقرار اجمللس التنفيذي  ٦٧م/٤٠

                                                
٥ https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/2512333232193711 
 /R-?__tn__=2707803065980059https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts :زيد من املعلومات انظرمل ٦

https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/2512333232193711
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/2707803065980059?__tn__=-R
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  املساواة بني اجلنسني

"تنفيذ قرار املؤمتر العام  املعنونة ٢٥م ت/٢٠٩ترد املعلومات املتعلقة بعمل اليونسكو يف هذا اجملال يف الوثيقة  -١٥
 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة". ٣٩م ت/٢٠٧وقرار اجمللس التنفيذي  ٦٧م/٤٠

 ومسجد بالل بن رابح/قرب راحيليف اخلليل  احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركةالبند الفرعي اثلثاً: "املوقعان الفلسطينيان 
 يف بيت حلم"

بعد إدراج مدينة اخلليل القدمية يف قائمة الرتاث العاملي، وكذلك يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر، خالل  -١٦
)، ُعقد اجتماع يف مقر اليونسكو يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٧واألربعني للجنة الرتاث العاملي (متوز/يوليو  الدورة احلادية

ليونسكو وخرباء فلسطينيني وهيئات استشارية، فضًال عن مكتب اليونسكو يف بني الوفد الدائم لفلسطني لدى ا ٢٠١٨
هللا ومركز الرتاث العاملي، الستهالل عملية استعراض مشروع بيان القيمة العاملية الفريدة ملدينة اخلليل القدمية، ويتواصل  رام

 العمل على ذلك يف الوقت احلاضر. 

)، يف حالة ٢٠١٩متوز/يوليو  ١٠ -حزيران/يونيو  ٣٠دورهتا الثالثة واألربعني (ونظرت جلنة الرتاث العاملي، خالل  -١٧
القاضي إببقاء مدينة اخلليل  COM 7A.29 43صون مدينة اخلليل القدمية، واعتمدت بتوافق اآلراء وبدون مناقشة القرار 

طة إلدارة عملية صون مدينة اخلليل القدمية إعداد خ يف الوقت الراهن القدمية يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر. وجيري
 مبساعدة صندوق الرتاث العاملي.

 ١٩٥٤وتسّلمت األمانة أربع رسائل بشأن موقع الرتاث العاملي ملدينة اخلليل القدمية واالمتثال التفاقية الهاي لعام  -١٨
. ودعت ١٩٧٢عاملي الثقايف والطبيعي لعام بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح واتفاقية محاية الرتاث ال

، إىل تقدمي معلومات هبذا الشأن. وترد يف ملحق هذه الوثيقة ةتفاقياالاألمانة إسرائيل، بصفتها إحدى الدول األطراف يف 
 معلومات بشأن الرسائل اليت تلقتها اليونسكو.

 القرار املقرتح

  :يلي ينص على مالعّل اجمللس التنفيذي يرغب يف اعتماد قرار  -١٩

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 

 وملحَقي هذا القرار،  ٢٤ت/ م٢٠٩الوثيقة  وقد درس - ١

 بقراراته السابقة بشأن "فلسطني احملتلة"،  وإذ يذّكر - ٢

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير  ويدعواملائتني؛  إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته العاشرة بعد يقرر - ٣
 عة يف هذا الصدد.متاب
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 األول امللحق

 اجمللس التنفيذي
 EX/PX/DR.24.1 209 املائتني بعد التاسعةالدورة 

 ١-٢٤ ق خ/م ع ت/ب م٢٠٩
 ٢٦/٦/٢٠٢٠ابريس، 
 إجنليزي: األصل

 
 

 جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية

 فلسطني احملتلة ٢٤ البند

 مشروع قرار

 التنفيذي،إّن اجمللس 

 ،٢٤ت/ م٩٢٠الوثيقة  درس وقد - ١

، وبقواعد الهاي ١٩٧٧ وأحكام بروتوكولَيها اإلضافيني لعام ١٩٤٩ أبحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام يذّكر وإذ - ٢
وبروتوكولَيها،  ١٩٥٤ بشأن احلرب الربية، وابتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام ١٩٠٧ لعام

مشروعة  وابالتفاقية اخلاصة ابلوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري
، وإبدراج مدينة القدس القدمية وأسوارها، بناًء على ١٩٧٢ ، وابتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام١٩٧٠ لعام

، وبتوصيات ١٩٨٢ ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر يف عام ١٩٨١ يف قائمة الرتاث العاملي يف عام طلب األردن،
بقرارات اليونسكو السابقة  ويذّكر أيضاً قرارات اليونسكو بشأن القدس، بوقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك 

 حلم، ني الفلسطينيني يف اخلليل وبيترات اليونسكو املتعلقة ابملوقعَ املتعلقة إبعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرا

احلصر، صون الرتاث الثقايف الفلسطيين  يوجد يف هذا القرار، الذي يرمي إىل حتقيق أمور تضم، على سبيل املثال ال أنه ال ويؤكد - ٣
لس األمن والقرارات واملقررات األخرى الصادرة عن يؤثر أبي حال من األحوال يف قرارات جم والطابع املميز للقدس الشرقية، ما

 )،٢٠١٦( ٢٣٣٤ األمم املتحدة بشأن الوضع القانوين لفلسطني والقدس، ومنها قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة

 ٢٠١٩ إىل املديرة العامة يف عام لألردن لدى اليونسكولفلسطني والوفد الدائم الوفد الدائم ابلرسائل اليت أرسلها  وحييط علماً  - ٤
 يلي من هذا القرار، البنود الفرعية الواردة فيمابشأن  ٢٠٢٠ وعام

 القدس -أوالً 

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألد�ن السماوية الثالثة، يؤكد جمدداً  إذو  - ٥
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أن مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل، القوة احملتلة، واليت تغّري  االعتبار و�خذ بعني - ٦
سّيما "القانون األساسي" الذي سّنته إسرائيل بشأن  أو ترمي إىل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين، وال

 وابطلة وجيب إلغاؤها وإبطاهلا فوراً،القدس، إنـما هي تدابري وإجراءات الغية 

، ١١ت/ م١٩٢، و١٣ت/ م١٩٠، و٨ت/ م١٨٩، و١١ت/ م١٨٧، و١٤ت/ م١٨٥عشر التالية:  سبعةالبقراراته  ويذّكر - ٧
، ٢٥ت/ م٢٠٠و أوالً،-١٩ت/ م١٩٩، و٣٢ت/ م١٩٧، و٢٦ت/ م١٩٦، و٩ت/ م١٩٥دال، و-أوالً -٥ت/ م١٩٤و
وكذلك ، ٣٨ت/ م٢٠٧و، ٣٢ت/ م٢٠٦، و٢٨ت/ م٢٠٥، و٢٥ت/ م٢٠٤و، ٣٨ت/ م٢٠٢، و٣٠ت/ م٢٠١و

، COM/7A.26 37، وCOM/7A.23 36، وCOM/7A.22 35، وCOM/7A.20 34بقرارات جلنة الرتاث العاملي العشرة التالية: 
 ،COM/7A.22 43، وCOM/7A.21 42و ،COM/7A.36 41و، COM/7A.13 40و، COM/7A.27 39، وCOM/7A.4 38و

املشروعة بـموجب القانون الدويل، واملتمثلة  المتناع سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن وقف أفعاهلا املتواصلة غري يعرب عن أسفه - ٨
 ويطلب جمدداً سّيما يف املدينة القدمية وحوهلا؛  يف عمليات التنقيب وحفر األنفاق واألشغال واملشاريع يف القدس الشرقية، وال

 كل االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة هبذا املوضوع؛وقف  من إسرائيل، القوة احملتلة، 

أجل تقدمي معلومات عن مجيع  لرفض إسرائيل تعيني ممثل دائم لليونسكو يعمل يف القدس الشرقية من ويعرب عن أسفه أيضاً  - ٩
ص اليونسكو يف القدس الشرقية ابنتظام تلبيًة للطلب املوّجه إىل املديرة العامة يف هذا اجلوانب املتعلقة مبجاالت اختصا

 من املديرة العامة تعيني املمثل الدائم املذكور آنفاً يف أقرب وقت ممكن؛ ويطلب جمدداً الصدد؛ 

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته -اثنياً 

فضًال عن عنها،  التطورات العسكرية اجلارية يف املناطق احمليطة بقطاع غزة واخلسائر املدنية الفادحة النامجة ويستنكر بشدة -١٠
 ؛خيص جماالت اختصاص اليونسكو أضرارها املتواصلة فيما

طالب ونقل مواد استمرار اإلغالق اإلسرائيلي ملعابر قطاع غزة، الذي يضّر حبرية واستمرارية تنقل العاملني وال ويستنكر -١١
 من إسرائيل ختفيف هذا اإلغالق فوراً؛ ويطلباإلغاثة اإلنسانية؛ 

خيص الشباب  املديرة العامة على املبادرات اليت نـُفِّذت فعًال يف قطاع غزة يف ميادين الرتبية والتعليم والثقافة، وفيما ويشكر -١٢
ة املشاركة النشيطة يف إعادة بناء الُبىن التعليمية والثقافية اليت إىل مواصل ويدعوهاوضمان سالمة العاملني يف جمال اإلعالم؛ 

، يف هذا الصدد، االرتقاء بقدرات املكتب الفرعي لليونسكو يف غزة، والقيام، يف أقرب ويطلب منها جمدداً تضررت يف غزة؛ 
نسكو، وبشأن نتائج املشاريع وقت ممكن، بعقد اجتماع إعالمي بشأن الوضع الراهن يف قطاع غزة يف جماالت اختصاص اليو 

 هبا اليونسكو يف قطاع غزة؛ اليت تضطلع

 حلم يف بيت رابح/قرب راحيل ومسجد بالل بنيف اخلليل  احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركةاملوقعان الفلسطينيان  -اثلثاً 

 ويشاطريتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة؛  حلم جزء ال املوقَعني املعنيَّني الواقَعني يف اخلليل وبيت أّن ِكال ويؤكد جمدداً  -١٣
 املوقَعني الدينية لكّل من اليهودية واملسيحية واإلسالم؛ اجملتمع الدويل إميانه الراسخ أبمهية ِكال

روعة بـموجب القانون الدويل، واملتمثلة يف عمليات التنقيب واحلفر واألشغال املش األفعال اإلسرائيلية املتواصلة غري ويستنكر -١٤
يـمّس أبصالة وسالمة املوقع املوجود  وعمليات شّق الطرق اخلاصة ابملستوطنني وبناء جدار داخل مدينة اخلليل القدمية، مـّما
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 ويطلبحرية الوصول إىل أماكن العبادة؛ ينجم عن تلك األفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل و  هناك، وكذلك ما
 من إسرائيل، القوة احملتلة، إ�اء مجيع االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛

حلم، وكذلك من حظر وصول  رابح/قرب راحيل يف بيت من تشويه اجلدار ملنظر موقع مسجد بالل بن ويعرب عن استيائه -١٥
السلطات اإلسرائيلية إبعادة املنظر الطبيعي احمليط  ويطالباملصّلني الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إىل املوقع حظراً اتماً؛ 

 إليه؛ كان عليه، وبرفع حظر الوصول ابملوقع إىل ما

 رابعاً 

املديرة  ويدعواملائتني ضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛  بعد العاشرةإدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته  ويقرر -١٦
 العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأ�ا.

 ثاينال امللحق
 لرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارهاليونسكو لبعثة ا

 التنفيذيإّن اجمللس 

 على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها؛ يشدد - ١

املديرة العامة ومركز الرتاث العاملي إىل القيام، وفقاً للمهام املسندة إليهما ووفقاً ألحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو  ويدعو - ٢
لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تدابري فعالة ميكن اختاذها لضمان إيفاد  الالزمةع، ببذل كل اجلهود املتعلقة هبذا املوضو 

 ؛املائتني بعد العاشرة، وموافاته ابلتدابري املقرتحة ضمن التقرير املطلوب تقدميه إليه إاّبن دورته إيفادها البعثة يف حال عدم

 ببذل قصارى جهده إلجياد حل هلذه املسألة يف دورته املقبلة. ويعرب عن التزامه - ٣
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 الوثيقة ملحق

 :البند هذا بشأن يلي تسّلمت األمانة، خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، الرسائل املذكورة فيما

 املوضوع املرِسل التاريخ
 دوب الدائم لفلسطني �ئب املن ،السفري ٢٠١٩األول/أكتوبر  تشرين ١٠

 رسالة من  رفق طيها، ملدى اليونسكو
معهد فلسطني للتنوع احليوي واالستدامة يف 

 جامعة بيت حلم

 منظر - والكروم الزيتون أرض: فلسطني

 القدس جنوب بّتري من ثقايف طبيعي

 الدائم لألردن  املندوب ،السفري ٢٠١٩األول/ديسمرب  كانون  ١٨
املندوب الدائم  ،لدى اليونسكو، والسفري
 لفلسطني لدى اليونسكو

 وأسوارها القدمية القدس مدينة

 �ئب املندوب الدائم لفلسطني  ،السفري ٢٠٢٠الثاين/يناير  كانون  ١٧
 اليونسكولدى 

 القدمية اخلليل مدينة

 الدائم لألردن  املندوب ،السفري ٢٠٢٠الثاين/يناير  كانون  ٢٢
املندوب الدائم  ،لدى اليونسكو، والسفري
 لفلسطني لدى اليونسكو

 وأسوارها القدمية القدس مدينة

 السفري، �ئب املندوب الدائم لفلسطني  ٢٠٢٠الثاين/يناير  كانون  ٢٧
 لدى اليونسكو

 القدمية اخلليل مدينة

 �ئب املندوب الدائم لفلسطني  ،السفري ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢٩
 رسالة من  مرفق طيهالدى اليونسكو، 

 وزير اخلارجية واملغرتبني

 القدمية اخلليل مدينة

 املندوب الدائم لفلسطني  ،السفري ٢٠٢٠أ�ر/مايو  ١٨
 لدى اليونسكو

 القدمية اخلليل مدينة

 وأسوارها القدمية القدس مدينة سفري إسرائيل لدى املنظمات الدولية ٢٠٢٠ وحزيران/يوني ١٧

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_10_10_letter_9892_palestine_del_battir.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_10_10_letter_9892_palestine_del_battir.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_12_18_letter_12461_palestine_jordan_del_jersusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_01_17_letter_0816_palestine_del_hebron.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_01_22_letter_0809_palestine_jordan_del_jersusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_01_27_letter_0816_palestine_del_hebron.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_04_29_letter_3364_palestine_mfa_hebron.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_05_18_letter_3361_palestine_del_hebron.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_06_17_letter_2005_israel_jerusalem.pdf

