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 2021/ 4/ 9ابريس،   

 إجنليزي األصل:  
  

 من جدول األعمال املؤقت  33لبند  ا

 فلسطني احملتلة 

 مللخص ا

، الذي اعتمده اجمللس التنفيذي 36ت/ م210  تُقدَّم هذه الوثيقة عماًل ابلقرار 
 عشرة  احلاديةوقرر فيه إدراج بند معنون "فلسطني احملتلة" يف جدول أعمال دورته  

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

 . الوثيقة أية آاثر مالية أو إداريةترتتب على هذه   وال

 . 20 القرار املطلوب: الفقرة

 

 املائتني بعد عشرة احلاديةالدورة 
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 فلسطني احملتلة 
 ( 36ت/ م210  )متابعة تنفيذ القرار 

 "القدس"   : البند الفرعي أولا 

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

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

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 اإلسرائيليني ،  2017 من عام  األول/أكتوبرتشرين  بتوافق اآلراء منذ شهر  

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

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

ن مشروع بشأ   2011االتفاق املربم بني املنظمة وحكومة النرويج يف كانون األول/ديسمرب    مبوجب وقامت اليونسكو،   -  3
"، بتقدمي املساعدات الالزمة لبناء قدرات ابلقدس  اإلسالمية يف احلرم الشريف   مركز ترميم املخطوطات ضمان استدامة  "

، تنظيم  2011 يف عام  موظفي مركز ترميم املخطوطات يف جمال صون املخطوطات اإلسالمية. وجرى، منذ تدشني املشروع 
ساعة لتعليم تقنيات الصون والرتميم، فضاًل عن تنظيم رحالت  1538دريسية على  دورة تدريبية يزيد جمموع ساعاهتا الت 14

يعملون يف املركز وظائف   موظفني  10ومنح األردن  .  2013 ابريس وفلورنسا يف عامو   عّمان   دراسية إىل مراكز ترميم يف 
جرى تزويد واملواد الضرورية اليت  واألجهزةاملعدات وحفظها، فضالً عن  املخطوطات وميلك املركز اآلن خمترباً لرتميم  دائمة.

بعثات ألغراض الرصد واألغراض االستشارية  أوفدت اليونسكو سبع فضاًل عن ذلك،  و   .املشروع هذا  املركز هبا يف إطار  
 ملشروعاك يف تنفيذ  ذلمن خالل  سامهت  ف،  (2015 إىل عام  2011 )الفرتة املمتدة من عام  خالل فرتة تنفيذ املشروع 

دعمها   ، فجددتاالستدامة الطويلة األجل للمركز وتعزيز املهارات املكتسبةبتعزيز    حكومة النرويج وتعهدت    .وكفاءة  بفعالية
 والتمتع ابالستقاللية  عملالمتكني املركز من مواصلة    إىل   ترميمن أجل مرحلة جديدة من املشروع    2020 لليونسكو يف عام

الصيغة   إعداد  وجيري اآلن.  طويلة األجل للحفظ واإلدارة  ووضع اسرتاتيجيةاملركز    ترميم مبان   طريق  عن  وجه أكمل  على
 تنفيذ هذه املرحلة اجلديدة من املشروع.   إلجراءاتالنهائية  

متوله اململكة العربية مشروع "صون وترميم وإحياء املتحف اإلسالمي ومقتنياته يف احلرم الشريف"، الذي  خيص   وفيما -  4
جرى ترميم مبان املتحف وجتهيزها وتعيني املوظفني وتدريبهم على اجلرد واحلصر والتصنيف وإعداد القوائم والقيام   السعودية،

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وسائل  بعمليات الصون األساسية والرتميم والتصوير، وكذلك على استخدام اللغة اإلجنليزية و 
 . عندما تتيح الظروف ذلك  املتحف  مواصلة دعم  يف القدس من أجل دائرة األوقاف األردنية سُتهلت مناقشات مع  وا
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لفلسطني لدى اليونسكو   رسالة من الوفد الدائم،  للمجلس التنفيذي  املائتني بعد العاشرة    وتسّلمت األمانة، منذ الدورة  -  5
فضاًل عن ،  2020  كانون األول/ديسمرب 4يف  يف القدس الشرقية    اجلثمانيةكنيسة  لاملتعمد    ابإلحراقاألنباء املتعلقة    بشأن 

 1995 اليونسكو ملبادئ التسامح لعامعالن  إل  االمتثال ، وكذلك بشأن  واقع دينية مسيحية أخرىميف    أعمال ختريب سابقة 
اإلنسان و  العاملي حلقوق  تنوع  و   اإلعالن  وتعزيز  الثقايفاتفاقية محاية  التعبري  مع   . 2005 لعام  أشكال  األمانة  وتواصلت 

 . تقدمي املعلومات الالزمة يف هذا الصدد  منها وطلبت، هذه األمور  ة متابعمن أجل   إسرائيل

الوفد الدائم للمملكة األردنية اهلامشية لدى   رسالة مشرتكة من   ، 2021شباط/فرباير   9يف  ،  أيضاً   وتسّلمت األمانة -  6
 مقربة اليوسفية ل لتدمري الدرج التارخيي  األنباء اليت تفيد أبنه جرى    اليونسكو والوفد الدائم لفلسطني لدى اليونسكو بشأن

تفاقية الهاي بشأن محاية االمتثال الوكذلك بشأن    ،سوار مدينة القدس القدميةاجملاورة ألاإلسالمية    سور هذه املقربة   هدم و 
. 1972 اتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعامو   وبروتوكولَيها  1954 حالة نزاع مسلح لعاماملمتلكات الثقافية يف  

منها  ، وطلبتكلتا االتفاقيَتني  بصفتها إحدى الدول األطراف يف   وتواصلت األمانة مع إسرائيل من أجل متابعة هذه األمور
 . تقدمي املعلومات الالزمة يف هذا الصدد

املتمثل   بشأن موقع الرتاث العاملي  سرائيلإ  رسالة من،  2021  آذار/مارس  18  ضالً عن ذلك، يف ف  وتسّلمت األمانة  -  7
اليت  عمليات التنقيب خيص  هبا فيما األمور اليت أُعلمتعن  األمانة  رّداً على استعالم  "مدينة القدس القدمية وأسوارها"يف  

الرباق   السلطات اإلسرائيلية يف ساحة  املغاربة يف  وابلقرب من  تقوم هبا  الشريفابب   ت وأعلم .  املسجد األقصى/احلرم 
أسس جير القيام أبية عمليات تنقيب ابلقرب من ابب املغاربة، وأبن   لأبنه، وفقاً لسلطة اآلاثر اإلسرائيلية،  األمانة    سرائيلإ

 . املسجد األقصى آمنة وسليمة

 . اليونسكو خالل الفرتة املشمولة ابلتقريرأمانة  الرسائل اليت تسّلمتها  عن    معلومات على  ملحق هذه الوثيقة    حيتويو  -  8

 وتنميته" البند الفرعي اثنياا: "إعادة بناء قطاع غزة  

 تضاؤل   هذا املرض، إىل  الحتواء( يف قطاع غزة، والتدابري املتخذة  19- أّدى تفشي مرض فريوس كوروان )كوفيد  -  9
 ٪ 48.6البطالة    نسبة  توبلغ   . وتضاؤل قدرهتم على التحملللفقراء يف مجيع أرجاء قطاع غزة    أصالً   احملدودة   القدرة الشرائية

غزة   قطاع  يف  العاملة  القوى  جمموع  الربع من  عامالثالث   حبلول  الفقرية 20201 من  اأُلسر  نسبة  بلغت  بينما  وفقاً ،   ،
الفقرية   ٪90أن  محاية غزة    ائتالفتقييم حديث أجراه    بنّي و .  20202 حبلول هناية عام  ٪ 64للتقديرات،   اأُلسر  من 

احتياجاهت لتلبية  االستدانة  إىل  ديون كبرية  اضطرت  عليها  فرتاكمت  األساسية،  ويهبا هلا لبَ ق   الا  األمر  ع ،  هذا  عليها  ود 
ختفيض  لتلبية احتياجاهتا األساسيةوتضم اآلليات أو التدابري األخرى اليت جلأت إليها اأُلسر الفقرية بعواقب سيئة متنوعة.  

األطفال أفراد األسرة  وسحب    (، ٪29)   أفراد األسرة إىل أماكن أخرى لتناول الطعام   وإرسال ،  (٪41الغذائية )  غريالنفقات  
 

1 en.pdf-lf-2020-11-http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_8 . 
2 -Hoc-Ad-the-to-Report-Monitoring-http://documents1.worldbank.org/curated/en/844141590600764047/pdf/Economic

Liaison-Committee.pdf . 
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 إلغاثة املؤقتةضمان توفري بعض أشكال اأمراً ضرورايً ل  لأُلسر الفقرية   ويُعّد تقدمي املساعدات النقدية(.  ٪5من املدارس ) 
من الفقر  ويتطلب احلدّ مستدام.   غريو   األجل  قصري  حلّ هلذه اأُلسر املتضررة من األوضاع السائدة يف قطاع غزة، بيد أنه  

األوضاع السائدة ل  السياسات واملمارسات الرئيسية اليت تشكّ إدخال تعديالت كبرية على  املساعدات    االعتماد علىمن  و 
لقرار جملس األمن    اإلسرائيلي  احلصار   يف قطاع غزة، ومنها رفع ل طويلووقف  (  2009)   1860وفقاً  لعمليات األجل 

 احلصر. النقسام الفلسطيين، على سبيل املثال ال، وإجياد حّل إلهناء ا اجلماعات املسلحة الفلسطينية وإسرائيلالقتالية بني  

 الرتبية والتعليم 

املدارس والكليات   يف دولة فلسطني، وتسببت يف إغالق  بنظام التعليمإضراراً شديداً    19-كوفيدأضّرت جائحة   - 10
بُعد  التعّلم عن  بوسائلاملدارس    استعانت اجلائحة على التعليم،  هذه  وسعياً إىل التصدي لعواقب  .  واجلامعات بصورة متقطعة 

للحدّ  اإللكرتونية  الفريوس  من تعطيل وابملنصات  انتشار  التعليمية واحتواء  عدد حاالت اإلصابة مبرض . وارتفع  العملية 
 2020  املدارس يف قطاع غزة خالل كانون األول/ديسمرب ، فُأغلقت  2020 ارتفاعاً شديداً يف أواخر عام  19- كوفيد 

البالغني من   األشخاص من    ٪50أكثر من  أْي  طفل ومراهق ) 575000ويفتقر أكثر من  .  عشر ابستثناء الصف الثان
املدرسي ابلتعليم  االلتحاق  سن  ُسبل  (  العمر  إىل  غزة  قطاع  ابأليف  احلاسوبيةجهزة  االنتفاع   مداد اإلُسبل  و   ،واملعدات 

 تاتصاال   متلك اليت  اأُلسر  أبن نسبة  تفيد التقديرات    وفضالً عن ذلك،   .شبكة اإلنرتنتُسبل االتصال بو   هبا ابلطاقة، وثوقامل
 . يتعذر التعويل على هذه االتصاالت ، وكثرياً مايف قطاع غزةاأُلسر  جمموع  فقط من    ٪ 30تبلغ  ابإلنرتنت  

من إمكانية حصول السكان على اخلدمات االجتماعية  حيدّ   عاماً  13احلصار املفروض على قطاع غزة منذ  زال   وما - 11
 حمدودة للغايةبُسبل   يتمتع أكثر من مليون طفل إال فال  .حرية تنقل الناس  كذلك من و   ،االجتماعية  اتاألساسية واملساعد 

لحصول على مياه الشرب ل   حمدودةبُسبل   إال  على األقل  طفل 500000يتمتع   ضرورية، والاخلدمات الللحصول على  
جامعيني يعانون لطالب    لدراسيةتقدمي إعفاءات من الرسوم ا  اليونسكو حالياً   تدعم ونظراً هلذه الظروف،  .  3املأمونة والنظيفة 

أيضاً   اليونسكو   تعمل و   والتمتع حبقهم يف التعليم العايل.   دراساهتم العليامن ظروف اقتصادية سيئة لتمكينهم من مواصلة  
إىل املوارد املالية إذ يفتقر نظام التعليم يف قطاع غزة    ،عليم العايل يف قطاع غزةتلتقدمي املزيد من الدعم للإعداد اقرتاح  على  

يف إطار مشروع تشغيل الشباب يف فضالً عن ذلك،  وتعمل اليونسكو  .  اإلنصاف يف التعليم العايلو ودة  اجلالكافية لضمان  
ويشمل ،  العمل الفلسطيين سوق  لالالزمة    على حتديد املهاراتالذي متوله املفوضية األوروبية،    منطقة البحر األبيض املتوسط

والتعّلم   التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين اليونسكو دعم    وتعتزم ، من أجل تيسري تشغيل الشباب.  ذلك قطاع غزة
 . 2021 من عام  آذار/مارسشهر  يف   استهالله  توقع ويُ من خالل مشروع تدعمه الياابن  بُعد يف قطاع غزة   عن

 
3 2020-year-end-report-situation-humanitarian-palestine-territory/state-stinianpale-https://reliefweb.int/report/occupied. 
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 الثقافة 

، 19- ومنها القيود املفروضة على احلركة بسبب جائحة كوفيد   قطاع غزة،  سكان  للقيود العديدة املفروضة علىنظراً   - 12
 املادي  تفاقية صون الرتاث الثقايف غرياللبناء القدرات يف قطاع غزة بشأن املبادئ األساسية    إلكرتونية  ُعقدت أول حلقة عمل

هذه ألغراض   اإللكرتونية  حلقة العمل وُعقدت    . غزةقطاع  الرتاث يف    مَحَلة و دعم اجملتمعات احمللية  سعياً إىل    2003 لعام
الفلسطيين غري"يف إطار مشروع    التدريب  الثقايف  الوطنية لصون الرتاث  القدرات  الثقافة املادي تعزيز  " الذي متوله دائرة 

 من  وتوىل ميّسران وطنيان عقدها   ،أايم مخسة  حلقة العمل   واستغرقت  ،للسياحة والثقافة[  ظيب ظيب ]هيئة أبو أبو-والسياحة
ُعقدت الثانية و   2020  تشرين األول/أكتوبر 28إىل    26دورَتني ُعقدت أوالمها من    يف هللا   مكتب اليونسكو يف رام  مبىن
ومفاهيمها الرئيسية   2003 عاماتفاقية  ألهداف    تقدمي عرض عام وتضمن التدريب    . 2020  تشرين الثان/نوفمرب 5و  4يف  

 التدريب  مشل و ،  املادي عناصر الرتاث غري  االستعانة ابجملتمعات احمللية لالضطالع بعمليات جرد وحصر بكيفية  والتعريف  
وضع يفية  كاملعلومات، و إنتاج    أساليب وتقنياتكذلك  و ،  املبادئ واملسؤوليات األخالقية املتعلقة ابلرتاث احلي وممارساته
 ع التطبيق.موض   االستعانة ابجملتمعات احمللية لالضطالع بعمليات اجلرد واحلصر

 جلرد وحصر للقيام بنشاط جترييب  ،  مجعية نوى للثقافة والفنون وجرى اختيار مؤسسة ثقافية من قطاع غزة، وهي   - 13
كيفية ممارسة إبراز  من أجل  األطعمة املصنوعة من التمور،  سّيما   ، والاألطعمةاملتعلقة بتجهيز  املادي   الرتاث غري  عناصر

املشاركني يف على    ذلك   وعرض   يف قطاع غزة   من داخل اجملتمعاملادي يف هذا اجملال على أرض الواقع   عناصر الرتاث غري
إجراء  اليت توثق عملية اجلرد واحلصر من خالل  سلسلة من التسجيالت املرئية    نتاج متخض هذا النشاط عن إقد  و التدريب.  

 الرتاث املعنية وكيفية ممارستها.  وتقدمي شروح بشأن عناصرالرتاث   مَحَلةمقابالت مع  

 ، 2020 من عام تشرين األول/أكتوبربفضل متويل جرى توفريه يف شهر  ، 2021 يف مطلع عام أن ُتستهلويُتوقع  - 14
 والذي  ،غزةمعروف لقطاع  حبري  أول ميناء الذي يُعدّ "( األثري، ميناء البالخية)أو "  األنثيدونميناء موقع صون   عمليات
 للمواقع  التمهيدية  قائمةاليف    2012 خالل عام  وأُدرج  1995 عام  يف  ائهجز أ  بعض   عمليات تنقيب أثرية اكتشاف  أاتحت 

العامليالفلسطينية   لقيمته  املراد إدراجها يف قائمة الرتاث  الفريدة احملتملة. نظراً  العاملية  املوقع عرضة ملخاطر   ا  وابت هذا 
من   آب/أغسطس وشهر    متوز/يوليو  شهر  رره تضرراً جزئياً خالل احلرب اليت عصفت بقطاع غزة يف شديدة بسبب تض 

املالئمة اليت نُ ّفذت يف املاضي، وعدم محاية  وأشغال البنية التحتية غري، وكذلك بسبب اإلمهال وسوء الصيانة،  2014 عام
نظراً لعدم وجود وسائل مادية مناسبة حلماية املوقع. ونظراً لقيود البحري الذي يقتطع ابنتظام أجزاء من املوقع    املوقع من املدّ 

حالياً مشاورات مع كل اجلهات املعنية، ومنها   وللوضع السياسي املعقد يف القطاع، جُترى قطاع غزة  املفروضة على  السفر  
 وأكثر الوسائل مالءمة لتنفيذها.   هبا  القيامجيب    بشأن األنشطة احملددة اليت   ،ةوزارة السياحة واآلاثر الفلسطيني

https://ar.unesco.org/news/fdl-lmmrst-mn-hamal-ltrth-lthqfy-gyr-lmdy-qt-gz
https://ich.unesco.org/en/projects/strengthening-national-capacities-for-safeguarding-palestinian-intangible-cultural-heritage-00383
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 التصال واملعلومات 

اجملال يف   - 15 اليونسكو يف هذا  بعمل  املتعلقة  املعلومات  "   34ت/  م211الوثيقة  ترد  العام املعنونة  املؤمتر  قرار  تنفيذ 
 . "احملتلة بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية  37ت/ م210وقرار اجمللس التنفيذي   67م/40

 املساواة بني اجلنسني

اجملال يف   - 16 اليونسكو يف هذا  بعمل  املتعلقة  املعلومات  "   34ت/  م211الوثيقة  ترد  ااملعنونة  قرار  العام تنفيذ  ملؤمتر 
 . "احملتلة بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية  37ت/ م210وقرار اجمللس التنفيذي   67م/40

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

إدراج مدينة اخلليل القدمية يف قائمة الرتاث العاملي، وكذلك يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر، خالل بعد   - 17
 كانون األول/ديسمرب يف  يف مقر اليونسكو    ُعقد اجتماع  (،2017  واألربعني للجنة الرتاث العاملي )متوز/يوليو الدورة احلادية

عن مكتب اليونسكو يف   فضالً   ،خرباء فلسطينيني وهيئات استشاريةكو و لدى اليونسفلسطني  ل وفد الدائم  البني    2018
، ويتواصل اخلليل القدمية القيمة العاملية الفريدة ملدينة ستعراض مشروع بيانستهالل عملية اال  ،مركز الرتاث العامليو هللا  رام

 العمل على ذلك يف الوقت احلاضر.

(، يف حالة 2019  متوز/يوليو 10-حزيران/يونيو 30)  واألربعني  ةثالثال  ونظرت جلنة الرتاث العاملي، خالل دورهتا  - 18
مدينة اخلليل القاضي إببقاء    COM 7A.29 43، واعتمدت بتوافق اآلراء وبدون مناقشة القرار  مدينة اخلليل القدميةصون  
عملية صون مدينة اخلليل القدمية مبساعدة إعداد خطة إلدارة    اآلن وجيري    .يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر  القدمية

 . صندوق الرتاث العاملي

، وهو احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركةرسالَتني من الوفد الدائم لفلسطني لدى اليونسكو بشأن    وتسّلمت األمانة - 19
 موقع  ه جرى تركيبه يفموضوع الشمعدان اليهودي الذي يُّدعى أن  الرسالة األوىل. وتتناول  مدينة اخلليل القدميةجزء من  

اليت   رتميم والصيانة أشغال ال  تنفيذ   أوقفت   السلطات اإلسرائيلية  أبن الرسالة الثانية    وتفيد  .احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة
الثقافية تفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات  االمتثال الالرسالتان إىل مسألة  وتشري  يف املوقع.    جلنة إعمار اخلليلهبا   قومت

ونظراً ألمهية   .1972 اتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعامو   وبروتوكولَيها  1954 يف حالة نزاع مسلح لعام
منها تقدمي املعلومات  األمور، وطلبتهذه  تواصلت األمانة مع إسرائيل من أجل متابعة    األمور املذكورة يف هاتني الرسالَتني،

اليونسكو خالل الفرتة أمانة  الرسائل اليت تسّلمتها  عن    معلومات على  ملحق هذه الوثيقة    حيتويو   الصدد. الالزمة يف هذا  
 .املشمولة ابلتقرير
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 مشروع القرار املقرتح

 يلي: م، يف اعتماد قرار ينص على ماتقدَّ  لعّل اجمللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما - 20

 اجمللس التنفيذي،   إنّ 

 ، وملحَقي هذا القرار  33ت/  م121  الوثيقة   درس وقد  -  1

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

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

- - - - - - - - - - 

 األول  امللحق 

 اجمللس التنفيذي 

 املائتني  بعد عشرة ادية احلالدورة 

211 EX/PX/DR.33.1 
 1- 33 ق خ/م ع ت/ب  م211

 9/4/2021ابريس، 
 إجنليزي : األصل 

 
 

 جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية 

 فلسطني احملتلة  33 البند 

 مشروع قرار 

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 33ت/ م121الوثيقة  درس وقد -  1

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

وبروتوكولَيها، وابالتفاقية اخلاصة ابلوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق  
لعام  غري لعام 1970 مشروعة  والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  محاية  وابتفاقية  مدين1972 ،  وإبدراج  القدمية  ،  القدس  ة 

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

ني الفلسطينيني يف  وبقرارات اليونسكو املتعلقة ابملوقعَ وتنميته ابقة املتعلقة إبعادة بناء قطاع غزة  بقرارات اليونسكو الس  أيضاً 
 حلم،  اخلليل وبيت
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  احلصر، صون الرتاث الثقايف الفلسطيين  على سبيل املثال ال يوجد يف هذا القرار، الذي يرمي إىل حتقيق أمور تضم،   أنه ال   ويؤكد -  3
يؤثر أبي حال من األحوال يف قرارات جملس األمن والقرارات واملقررات األخرى الصادرة   للقدس الشرقية، ماوالطابع املميز 

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

  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 فيما بشأن   2021 وعام

 القدس  - أولا 

 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    االعتبار وأيخذ بعني  -  6
سّيما "القانون األساسي" الذي سّنته إسرائيل بشأن   أو ترمي إىل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانون، وال 

 ات الغية وابطلة وجيب إلغاؤها وإبطاهلا فوراً، القدس، إن ما هي تدابري وإجراء

،  11ت/  م 192، و 13ت/  م 190، و 8ت/  م 189، و 11ت/  م 187، و 14ت/  م 185عشر التالية:   ةتسع ال بقراراته    ويذّكر  -  7
،  25ت/ م200و  أواًل، - 19ت/  م 199، و 32ت/  م 197، و 26ت/  م 196، و 9ت/  م 195دال، و - أوالً - 5ت/  م 194و 
و25ت/ م 204و،  38ت/  م202و،  30ت/ م201و و28ت/ م205،  و32ت/ م 206،  ،  38ت/ م207، 
التالية:  ،  36ت/  م 210و  ، 24ت/ م209و العشرة  العاملي  الرتاث  جلنة  بقرارات  ،  COM/7A.20 34وكذلك 
،  COM/7A.13 40و ،  COM/7A.27 39، و COM/7A.4 38، وCOM/7A.26 37، و COM/7A.23 36، و COM/7A.22 35و
 ، COM/7A.22 43، وCOM/7A.21 42و  ،COM/7A.36 41و

  املشروعة ب موجب القانون الدويل، واملتمثلة  المتناع سلطات االحتالل 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، وال

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

أجل تقدمي معلومات عن مجيع   رفض إسرائيل تعيني ممثل دائم لليونسكو يعمل يف القدس الشرقية من ل   ويعرب عن أسفه أيضاً  -  9
العامة يف هذا   املديرة  املوّجه إىل  للطلب  تلبيًة  الشرقية ابنتظام  القدس  اليونسكو يف  املتعلقة مبجاالت اختصاص  اجلوانب 

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

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته  - اثنياا 

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

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

خيص الشباب   بية والتعليم والثقافة، وفيمااملديرة العامة على املبادرات اليت نُ فّ ذت فعالً يف قطاع غزة يف ميادين الرت   ويشكر -12
إىل مواصلة املشاركة النشيطة يف إعادة بناء الُبىن التعليمية والثقافية اليت    ويدعوها وضمان سالمة العاملني يف جمال اإلعالم؛  

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

 هبا اليونسكو يف قطاع غزة؛  املشاريع اليت تضطلع 
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 حلم  يف بيت   رابح/قرب راحيل بنومسجد بالل  يف اخلليل  احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة املوقعان الفلسطينيان   - اثلثاا 
اخلليل وبيت أّن ك ال   ويؤكد جمدداً  -13 الواقَعني يف  املعنيَّني  الفلسطينية احملتلة؛   حلم جزء ال املوقَعني    ويشاطر يتجزأ من األرض 

 املوقَعني الدينية لكّل من اليهودية واملسيحية واإلسالم؛  اجملتمع الدويل إميانه الراسخ أبمهية ك ال
املشروعة ب موجب القانون الدويل، واملتمثلة يف عمليات التنقيب واحلفر واألشغال   األفعال اإلسرائيلية املتواصلة غري  ويستنكر -14

ي مّس أبصالة وسالمة املوقع املوجود   وعمليات شّق الطرق اخلاصة ابملستوطنني وبناء جدار داخل مدينة اخلليل القدمية، م ّما 
  ويطلب ن تلك األفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إىل أماكن العبادة؛  ينجم ع هناك، وكذلك ما 

 من إسرائيل، القوة احملتلة، إهناء مجيع االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛ 
حلم، وكذلك من حظر وصول   رابح/قرب راحيل يف بيت الل بن من تشويه اجلدار ملنظر موقع مسجد ب  ويعرب عن استيائه -15

السلطات اإلسرائيلية إبعادة املنظر الطبيعي احمليط   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  عشرة ية ن اثإدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته ال   ويقرر -16

 العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأهنا. 
 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 هود  املتعلقة هبذا املوضوع، ببذل كل اجل 
 ؛ املائتني  بعد  عشرة طلوب تقدميه إليه إاّبن دورته الثانية، وموافاته ابلتدابري املقرتحة ضمن التقرير املإيفادها البعثة يف حال عدم 

 ببذل قصارى جهده إلجياد حل هلذه املسألة يف دورته املقبلة.  ويعرب عن التزامه  -  3
 33ت/  م 211  الوثيقة ملحق 

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

 مدينة اخلليل القدمية  لفلسطني لدى اليونسكو املندوب الدائم  السفري، انئب  2020  تشرين الثان/نوفمرب  23
 كنيسة اجلثمانية يف القدس الشرقية  املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو السفري، انئب  2020  كانون األول/ديسمرب  8
 مدينة اخلليل القدمية  املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو السفري، انئب  2021 شباط/فرباير 5
السفري، املندوب الدائم لألردن لدى اليونسكو؛ والسفري،   2021شباط/فرباير  9

 املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو انئب 
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 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 

https://en.unesco.org/sites/default/files/23_november_2020_-_hebron_al-khalil_old_town.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/8_december_2020_-_gethsemane_church_in_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/5_february_2021_hebron_al-khalil_old_town.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/9_february_2021_-_al-yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_march_2021_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf

