
  EX/36 210 اجمللس التنفيذي

  36ت/ م210 
 

 

  

 3/11/2020ابريس،   
 إجنليزياألصل:  

  
 من جدول األعمال املؤقت 36لبند  ا

 فلسطني احملتلة

 مللخص ا 

فيه   ، الذي اعتمده اجمللس التنفيذي وقرر 24ت/  م 209تُقدَّم هذه الوثيقة عماًل ابلقرار  
وحتتوي   املائتني.  بعد  العاشرة إدراج بند معنون "فلسطني احملتلة" يف جدول أعمال دورته 

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

 ترتتب على هذه الوثيقة أية آاثر مالّية أو إدارية.  ول 

 . 17 لفقرة ا   املطلوب:   القرار 

 

 

 

 املائتني  بعد العاشرةالدورة 
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 "القدس"  :البند الفرعي أولا 

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

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

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

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

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

بشأن مشروع   2011التفاق املربم بني املنظمة وحكومة النرويج يف كانون األول/ديسمرب    مبوجبوقامت اليونسكو،   - 3
"، بتقدمي املساعدات الالزمة لبناء قدرات ابلقدس اإلسالمية يف احلرم الشريف املخطوطاتمركز ترميم ضمان استدامة "

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

وأاتح .  يعملون يف املركز وظائف دائمة  موظفني 10ومنح األردن . 2013 ابريس وفلورنسا يف عامو  عّمان   مراكز ترميم يف
املشروع تزويد املركز مبعدات ومواد لصون املخطوطات. وأوفدت اليونسكو سبع بعثات ألغراض الرصد واألغراض الستشارية 

مرحلة تنفيذ على احلكومة النروجيية  تووافق. (2015 إىل عام 2011 )الفرتة املمتدة من عام الل فرتة تنفيذ املشروعخ
 املركز عن طريق تعزيز قدراتاملشروع لتمكني املركز من مواصلة عمله ومن التمتع ابلستقاللية والستدامة  جديدة من
 .2020متوز/يوليو    30يف املشروع بشأن  تفاق  لا  قعت، وو به ووضع اسرتاتيجية خاصة  هوترميم مباني

مشروع "صون وترميم وإحياء املتحف اإلسالمي ومقتنياته يف احلرم الشريف"، الذي متوله اململكة العربية خيص   وفيما - 4
 جرى ترميم مباين املتحف وجتهيزها وتعيني املوظفني وتدريبهم  ،مؤسسة التعاون و يف القدس  دائرة األوقاف األردنية  و   السعودية

، وكذلك على استخدام الرتميم والتصويرعمليات الصون األساسية و ب والقيام والتصنيف وإعداد القوائم واحلصر على اجلرد
األوقاف األردنية يف القدس بشأن واسُتهلت حماداثت مع دائرة  .اللغة اإلجنليزية وتكنولوجيات املعلومات والتصالت

الضطالع ابملزيد من األشغال واألعمال الرامية إىل ترميم املتحف وإعادة أتهيله وهيكلته وتصميم أماكن عرض املقتنيات، 
 .عندما تسنح الظروف

الوفد الدائم  ألردن و لمن الوفد الدائم    رسالتنياملائتني للمجلس التنفيذي،   بعد   التاسعة  منذ الدورة،  األمانة  وتسّلمت - 5
بشأن محاية املمتلكات الثقافية   1954بشأن مدينة القدس القدمية والمتثال لتفاقية لهاي لعام    فلسطني لدى اليونسكول

خطط . وتناولت إحدى هاتني الرسالتني 1972يف حالة نزاع مسلح واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام 
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يطل على   ماله  خطط تركيب دولب    الثانيةاحلرم الشريف. وتناولت الرسالة  /للوصول إىل املسجد األقصىمصعد ونفق    بناء
يف  اً طرف ةبصفتها دولرسالة إىل إسرائيل  يف إطار متابعة هاتني الرسالتني فأرسلت األمانة .مدينة القدس القدمية وأسوارها

المتناع عن اختاذ أي موضوَعي الرسالتني نظرًا إىل أمهية معلومات عن  تقدميمنها  وطلبت التفاقيتني املذكورتني آنفاً،
ر الثقافة الفلسطينية يف يمن وز  رسالة أيضاً  وتسّلمت األمانة للموقع. الفريدةالقيمة العاملية  تؤثر يفإجراءات قد 

 .مؤخراً   هافيبشأن اهلجمات اليت استهدفت املؤسسات الثقافية يف القدس والعاملني    2020 متوز/يوليو 26

 خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير.  اليونسكوتلقتها  ئل اليت  بشأن الرساوترد يف ملحق هذه الوثيقة معلومات   - 6

 ""إعادة بناء قطاع غزة وتنميته  :البند الفرعي اثنياا 

القتصادية    عواقب وخيمة على سبل عيش الناس يف قطاع غزة يف ظل تدهور األوضاع عن    19- جائحة كوفيد   أسفرت  -   7
بسبب  األوضاع املعيشية لألسر يف قطاع غزة    تفاقمت ف   قطاعات اقتصادية عديدة أو تباطؤ نشاطها. واملعيشية واإلنسانية وإغالق  

ويواجه  نتج عنها من صعوابت اقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنسانية. وما  وابء املفروضة ملنع تفشي ال  احلجر الصحي تدابري 
  ، واهنيار طرية اخل بطالة ال أزمة بسبب شة ه اهل أوضاع تفاقمت  ، إذ ضائقة اقتصادية حادة غري مسبوقة  يف الوقت الراهن غزة  قطاع 

تزايدة  امل تعقيدات ال القروض واملنح، و  املالية مثل  ات املساعد  احلصول على عدم إمكانية لطلب احمللي على السلع واخلدمات، و ا 
جائحة    تفشي قبل  طوال سنوات عديدة  أن العديد من تلك املشكالت كان موجوداً  مع  و   ن. و ن واملستورد و املصدر   اليت يواجهها 

 . اجلائحة ازدادت تضعضعاً بفعل    إعادة بناء قطاع غزة وتنميته آفاق  ن  فإ ،  19- كوفيد 

 الرتبية والتعليم

صول على تسلبهم احلق يف احلحقوق األطفال والشباب والكبار و   قوضغزة تقطاع  يف  غري املستقرة  األوضاع  زال  تل   - 8
إمكانية توفري أنشطة تعليمية منتظمة،  منعتضطراابت شديدة لخدمات الرتبية والتعليم  فقد تعرضت 1التعليم اجليد.

اآلاثر السلبية فضاًل عن  ،أضرت برفاه الطالب وأدائهم ومبعدلت إمتام التعليمفوكانت هلا آاثر نفسية واجتماعية سلبية، 
يين، بلغ معدل البطالة. ووفقاً لبياانت اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطوارتفاع احلالة القتصادية الشديدة اليت وقعت على 

 2020.2آذار/مارس إىل شهر  كانون الثاين/يناير    من شهريف الفرتة املمتدة    ٪46معدل البطالة يف قطاع غزة  

اقتصادية  اً إعفاء الطالب الذين يعانون ظروف من خالل دعمتوفري العلى  هذه الظروفيف تعمل اليونسكو حالياً و  - 9
وستحدد ، وضمان حقهم يف احلصول على التعليم العايل.  العلياابعة دراساهتم  اجلامعية بغية متكينهم من مت  صعبة من الرسوم

املهارات املطلوبة يف سوق العمل الفلسطيين،   مشروع تشغيل الشباب يف منطقة البحر األبيض املتوسطيف إطار اليونسكو  
 جتماعيلنفسي اللدعم الوتعتزم اليونسكو أيضاً تنفيذ أنشطة  غزة، من أجل تسهيل توظيف الشباب.  قطاع    ذلك  يشملو 

 
1 palestine-of-https://www.unicef.org/appeals/state 
2 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3747 

https://www.unicef.org/appeals/state-of-palestine
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3747
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 ،الطالب واملعلمنيسرح بغية دعم رفاه املو  ية القصصروااألنشطة املتعلقة برايضية و النشطة األيف بعض املدارس منها 
 19.3-كوفيد   ائحةجاملفروضة ملنع تفشي  الصحي  ر  جما يف أعقاب إجراءات احلسيّ  ول

 الثقافة

، 19-قطاع غزة والقيود املفروضة بسبب جائحة كوفيد يفاليونسكو، يف ظل الوضع السياسي الصعب  تعذر على -10
 تفاقيةالفعال لتنفيذ الاملعنية الرئيسية يف قطاع غزة على لتعزيز القدرات لدى اجلهات أايم  10 هتاد متنفيذ دورة تدريبية 
. وكان من املزمع احمللي اجملتمع ابلعتماد على عمليات اجلرد الضطالع بو  2003لعام  يف غري املاديصون الرتاث الثقا

 .2020شهر أيلول/سبتمرب   إىل أواخر  أُرجئتإجراء عملية جرد جتريبية يف قطاع غزة  أيضاً 

 التصال واملعلومات

تنفيذ قرار املؤمتر العام املعنونة " 37ت/ م210الوثيقة ترد املعلومات املتعلقة بعمل اليونسكو يف هذا اجملال يف  -11
 ."بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة  25ت/ م209وقرار اجمللس التنفيذي   67م/40

 املساواة بني اجلنسني

تنفيذ قرار املؤمتر العام املعنونة " 37ت/ م210الوثيقة ترد املعلومات املتعلقة بعمل اليونسكو يف هذا اجملال يف  -12
 ."بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة  25ت/ م209وقرار اجمللس التنفيذي   67م/40

رابح/قرب  ومسجد بالل بن يف اخلليل  م اإلبراهيمي/كهف البطاركةاحلر "املوقعان الفلسطينيان  :البند الفرعي اثلثاا 
 حلم" يف بيت  راحيل

بعد إدراج مدينة اخلليل القدمية يف قائمة الرتاث العاملي، وكذلك يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر، خالل  -13
 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
تواصل ، ويالقدمية اخلليل القيمة العاملية الفريدة ملدينة ستعراض مشروع بيانستهالل عملية ال ،مركز الرتاث العامليو هللا  رام

 على ذلك يف الوقت احلاضر.العمل  

يف حالة  ،(2019 متوز/يوليو 10 - حزيران/يونيو 30) واألربعني ةلثثاالدورهتا  خالل ،ونظرت جلنة الرتاث العاملي -14
مدينة اخلليل القاضي إببقاء  COM 7A.29 43 مناقشة القرار اآلراء وبدون ، واعتمدت بتوافقمدينة اخلليل القدمية صون 

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

 
3 reports-https://www.ochaopt.org/ar/reports/situation 

https://www.ochaopt.org/ar/reports/situation-reports
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اإلسرائيلية غري القانونية  يع ار ابملش بشأن التنديد رسالة من الوفد الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  األمانة تسّلمتو  -15
لمتثال لتفاقية لهاي لعام او ، كهف البطاركة/يف مدينة اخلليل القدمية، ومنها مشروع بناء مصعد يف احلرم اإلبراهيمي

 .1972بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام  1954
 .نظراً إىل أمهيته  هبذا الشأن معلومات    تقدميمنها   رسالة إىل إسرائيل طلبت املسألةهذه    يف إطار متابعة  فأرسلت األمانة

من قرية ابلقرب  معمودية بيزنطي جرن  (ةغري مشروعامللكية بطرق )نقل  انتزاع بشأن رسالة أيضاً  األمانة وتسّلمت -16
بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات   1970عام    تفاقيةل  المتثالو   من بيت حلم

معلومات تقدمي منها  رسالة إىل إسرائيل طلبتاملسألة هذه  يف إطار متابعة فأرسلت األمانة. الثقافية بطرق غري مشروعة
 نظراً إىل أمهيته.  هبذا الشأن

 القرار املقرتحمشروع  

 يلي: التنفيذي يرغب يف اعتماد قرار ينص على مالعّل اجمللس   -17

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،وملحَقي هذا القرار  36ت/ م210  الوثيقة  درس وقد  - 1

 بشأن "فلسطني احملتلة"،  السابقة  بقراراته  يذّكر إذو  - 2

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير    ويدعواملائتني؛   بعد  احلادية عشرةإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته    يقرر - 3
 متابعة يف هذا الصدد.

- - - - - - - - - - 

 األول  امللحق 

 اجمللس التنفيذي 
 املائتني  بعد   العاشرةالدورة 

210 EX/PX/DR.36.1 
 1- 36 ق خ/م ع ت/ب  م210

 29/10/2020ابريس، 
 إجنليزي : األصل 

 
 

 والعالقات اخلارجية جلنة الربانمج 

 فلسطني احملتلة  36 البند 

 مشروع قرار 
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 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 36ت/ م210الوثيقة  درس وقد -  1

، وبقواعد لهاي  1977 وأحكام بروتوكولَيها اإلضافيني لعام  1949 أبحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام  يذّكر وإذ -  2
  1954 وابتفاقية لهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام بشأن احلرب الربية،  1907 لعام

وبروتوكولَيها، وابلتفاقية اخلاصة ابلوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق  
، وإبدراج مدينة القدس القدمية  1972 الثقايف والطبيعي لعام ، وابتفاقية محاية الرتاث العاملي 1970 مشروعة لعام  غري

ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر يف   1981 وأسوارها، بناًء على طلب األردن، يف قائمة الرتاث العاملي يف عام 
  ويذّكر أيضاً القدس،  قرارات اليونسكو بشأن  ب ، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك  1982 عام 

ني الفلسطينيني يف اخلليل  وبقرارات اليونسكو املتعلقة ابملوقعَ وتنميته  اليونسكو السابقة املتعلقة إبعادة بناء قطاع غزة  بقرارات  
 حلم،  وبيت 

احلصر، صون الرتاث الثقايف الفلسطيين   يوجد يف هذا القرار، الذي يرمي إىل حتقيق أمور تضم، على سبيل املثال ل  أنه ل  ويؤكد  -   3
يؤثر أبي حال من األحوال يف قرارات جملس األمن والقرارات واملقررات األخرى الصادرة عن   والطابع املميز للقدس الشرقية، ما 

 (، 2016)   2334 قانوين لفلسطني والقدس، ومنها قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة األمم املتحدة بشأن الوضع ال 

  2020 إىل املديرة العامة يف عام  لألردن لدى اليونسكولفلسطني والوفد الدائم  الوفد الدائم  ابلرسائل اليت أرسلها    وحييط علماً  -  4
 يلي من هذا القرار،  البنود الفرعية الواردة فيمابشأن 

 القدس  - لا أو 

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألداين السماوية الثالثة،   يؤكد جمدداً  إذو  -  5

أن مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل، القوة احملتلة، واليت تغرّي    العتبار وأيخذ بعني  -  6
سّيما "القانون األساسي" الذي سّنته إسرائيل بشأن   أو ترمي إىل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين، ول 

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

،  11ت/  م 192، و 13ت/  م 190، و 8ت/  م 189، و 11ت/  م 187، و 14ت/  م 185عشر التالية:   الثمانية بقراراته    ويذّكر  -  7
،  25ت/ م200و  أوًل، - 19ت/  م 199، و 32ت/  م 197، و 26ت/  م 196، و 9ت/  م 195دال، و - أولً - 5ت/  م 194و 
  ،38ت/ م207و ، 32ت/ م 206و ، 28ت/ م205، و25ت/ م 204و، 38ت/  م202، و30ت/ م201و
،  COM/7A.22 35، و COM/7A.20 34ة التالية: شر وكذلك بقرارات جلنة الرتاث العاملي الع ،25ت/ م209و
  ،COM/7A.36 41و، COM/7A.13 40و ، COM/7A.27 39، و COM/7A.4 38، و COM/7A.26 37، و COM/7A.23 36و
 ، COM/7A.22 43و ،COM/7A.21 42و

املشروعة بـموجب القانون الدويل، واملتمثلة   لمتناع سلطات الحتالل اإلسرائيلية عن وقف أفعاهلا املتواصلة غري   يعرب عن أسفه  -   8
  ويطلب جمدداً سّيما يف املدينة القدمية وحوهلا؛  يف عمليات التنقيب وحفر األنفاق واألشغال واملشاريع يف القدس الشرقية، ول 

 كل النتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة هبذا املوضوع؛ وقف  من إسرائيل، القوة احملتلة،  
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أجل تقدمي معلومات عن مجيع   لرفض إسرائيل تعيني ممثل دائم لليونسكو يعمل يف القدس الشرقية من   ويعرب عن أسفه أيضاً  -  9
اجلوانب املتعلقة مبجالت اختصاص اليونسكو يف القدس الشرقية ابنتظام تلبيًة للطلب املوّجه إىل املديرة العامة يف هذا  

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

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته  - اثنياا 

فضاًل عن  عنها،  التطورات العسكرية اجلارية يف املناطق احمليطة بقطاع غزة واخلسائر املدنية الفادحة النامجة ويستنكر بشدة -10
 ؛ خيص جمالت اختصاص اليونسكو  أضرارها املتواصلة فيما 

استمرار اإلغالق اإلسرائيلي ملعابر قطاع غزة، الذي يضّر حبرية واستمرارية تنقل العاملني والطالب ونقل مواد   ويستنكر -11
 من إسرائيل ختفيف هذا اإلغالق فوراً؛  ويطلب اإلغاثة اإلنسانية؛ 

خيص الشباب   لتعليم والثقافة، وفيمااملديرة العامة على املبادرات اليت نـُفِّذت فعاًل يف قطاع غزة يف ميادين الرتبية وا  ويشكر -12
إىل مواصلة املشاركة النشيطة يف إعادة بناء الُبىن التعليمية والثقافية اليت   ويدعوها وضمان سالمة العاملني يف جمال اإلعالم؛ 

والقيام، يف  ، يف هذا الصدد، الرتقاء بقدرات املكتب الفرعي لليونسكو يف غزة،  ويطلب منها جمدداً غزة؛  قطاع  تضررت يف 
أقرب وقت ممكن، بعقد اجتماع إعالمي بشأن الوضع الراهن يف قطاع غزة يف جمالت اختصاص اليونسكو، وبشأن نتائج  

 هبا اليونسكو يف قطاع غزة؛  املشاريع اليت تضطلع 

 حلم  يف بيت   يلرابح/قرب راح ومسجد بالل بنيف اخلليل  احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة املوقعان الفلسطينيان   - اثلثاا 

  ويشاطر يتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة؛  حلم جزء ل املوقَعني املعنيَّني الواقَعني يف اخلليل وبيت أّن كِّال  ويؤكد جمدداً  -13
 املوقَعني الدينية لكّل من اليهودية واملسيحية واإلسالم؛  اجملتمع الدويل إميانه الراسخ أبمهية كِّال

املشروعة بـموجب القانون الدويل، واملتمثلة يف عمليات التنقيب واحلفر واألشغال   األفعال اإلسرائيلية املتواصلة غري  ويستنكر -14
يـمّس أبصالة وسالمة املوقع املوجود   وبناء جدار داخل مدينة اخلليل القدمية، مـّما   وعمليات شّق الطرق اخلاصة ابملستوطنني 

  ويطلب ينجم عن تلك األفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إىل أماكن العبادة؛  هناك، وكذلك ما 
 يات اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛ من إسرائيل، القوة احملتلة، إهناء مجيع النتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاق

حلم، وكذلك من حظر وصول   رابح/قرب راحيل يف بيت من تشويه اجلدار ملنظر موقع مسجد بالل بن  ويعرب عن استيائه -15
ظر الطبيعي احمليط  السلطات اإلسرائيلية إبعادة املن  ويطالباملصّلني الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إىل املوقع حظراً اتماً؛ 

 إليه؛  كان عليه، وبرفع حظر الوصول  ابملوقع إىل ما 

 رابعاا 

املديرة    ويدعواملائتني ضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛   بعد   ادية عشرة إدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته احل  ويقرر  -16
 العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأهنا. 
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 ثان ال امللحق 

 لرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارهاليونسكو ل بعثة ا 

 إّن اجمللس التنفيذي 

 على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها؛  يشدد -  1

املديرة العامة ومركز الرتاث العاملي إىل القيام، وفقاً للمهام املسندة إليهما ووفقاً ألحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو   ويدعو -  2
لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تدابري فعالة ميكن اختاذها لضمان إيفاد    الالزمة   املتعلقة هبذا املوضوع، ببذل كل اجلهود 

 ؛املائتني  بعد  احلادية عشرة، 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  -  3
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 الوثيقة  ملحق 

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

 املوضوع  املرِسل التاريخ 
لألردن لدى   الدائم املندوب  ، السفري 2020 متوز/يوليو  10

  املندوب الدائم  ، السفري اليونسكو، و 
 لفلسطني لدى اليونسكو 

 مدينة القدس القدمية وأسوارها 

لفلسطني لدى    املندوب الدائمانئب  ، السفري 2020 متوز/يوليو  21
 اليونسكو 

 مدينة القدس القدمية وأسوارها 

لفلسطني لدى    املندوب الدائمانئب  ، السفري 2020 متوز/يوليو  21
 اليونسكو 

ممتلك ثقايف من األراضي الفلسطينية    نتزاعا
 احملتلة 

 املؤسسات الثقافية يف القدس  وزير الثقافة الفلسطيين  2020 متوز/يوليو  26
لفلسطني لدى    املندوب الدائمانئب  ، السفري 2020 أيلول/سبتمرب  24

 اليونسكو 
 املواقع األثرية يف حمافظة سلفيت 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 

https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_10_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july_2.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july_2.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_26_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_24_sept.pdf

