
 EX/43 212 اجمللس التنفيذي 

  ٤٣ت/ م٢١٢ 
 

 Job: 2103100

  
 ١٠/٢٠٢١/ ٦ابريس،   

 إجنليزي األصل:  
  
 من جدول األعمال املؤقت  ٤٣لبند  ا

 فلسطني احملتلة 

 مللخص ا

، الذي اعتمده اجمللس التنفيذي ٣٣ت/ م٢١١  تُقدَّم هذه الوثيقة عمًال ابلقرار 
عشرة  الثانيةفيه إدراج بند معنون "فلسطني احملتلة" يف جدول أعمال دورته   وقرر
وحتتوي هذه الوثيقة على تقرير مرحلي عن املستجدات اليت طرأت .  املائتني بعد 

 . للمجلس التنفيذياملائتني   عشرة بعد  احلادية  منذ الدورة 

 . ترتتب على هذه الوثيقة أية آاثر مالية أو إدارية وال

 . ٢٥ القرار املطلوب: الفقرة

 

 املائتني بعد عشرة الثانيةالدورة 
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 " "القدس  : البند الفرعي أوالً 

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

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

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

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

جلنة ونظرت    يتسنَّ، حىت اتريخ إعداد هذه الوثيقة، إيفاد بعثة الرصد وعقد اجتماع اخلرباء. ومل   بشأن منحدر ابب املغاربة.
 واألربعني  ةرابعال  دورهتا   خالل   "مدينة القدس القدمية وأسوارها" صون موقع الرتاث العاملي املتمثل يف  يف حالة    الرتاث العاملي 

 . ٢٠٢١ من عام  متوز/يوليواليت ُعقدت يف شهر    املطولة

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

، تنظيم  ٢٠١١ يف عام  املخطوطات يف جمال صون املخطوطات اإلسالمية. وجرى، منذ تدشني املشروع موظفي مركز ترميم  
ساعة لتعليم تقنيات الصون والرتميم، فضًال عن تنظيم رحالت  ١٥٣٨دورة تدريبية يزيد جمموع ساعاهتا التدريسية على   ١٤

يعملون يف املركز وظائف   موظفني  ١٠ومنح األردن    . ٢٠١٣ ابريس وفلورنسا يف عامو   عّمان   دراسية إىل مراكز ترميم يف 
واملواد الضرورية اليت جرى تزويد  واألجهزةوحفظها، فضالً عن املعدات  املخطوطات دائمة. وميلك املركز اآلن خمترباً لرتميم 

االستشارية بعثات ألغراض الرصد واألغراض   أوفدت اليونسكو سبع فضًال عن ذلك،  و .  املشروع هبا يف إطار هذا   املركز
)، فسامهت من خالل ذلك يف تنفيذ املشروع ٢٠١٥ إىل عام  ٢٠١١ (الفرتة املمتدة من عام  خالل فرتة تنفيذ املشروع 

دعمها   ، فجددتاالستدامة الطويلة األجل للمركز وتعزيز املهارات املكتسبةبتعزيز    حكومة النرويج وتعهدت    وكفاءة.  بفعالية
عمل والتمتع ابالستقاللية المتكني املركز من مواصلة    إىل   ترميرحلة جديدة من املشروع  من أجل م  ٢٠٢٠ لليونسكو يف عام

تنفيذ هذه ويُعتزم استهالل  .  طويلة األجل للحفظ واإلدارة  املركز ووضع اسرتاتيجية  ترميم مباين  طريق  عن  وجه أكمل  على
 . تنفيذها  راءاتالصيغة النهائية إلج  املرحلة اجلديدة من املشروع قريباً، إذ جرى وضع 

مشروع "صون وترميم وإحياء املتحف اإلسالمي ومقتنياته يف احلرم الشريف"، الذي متوله اململكة العربية خيص   وفيما -  ٤
جرى ترميم مباين املتحف وجتهيزها وتعيني املوظفني وتدريبهم على اجلرد واحلصر والتصنيف وإعداد القوائم والقيام   السعودية،

 .ألساسية والرتميم والتصوير، وكذلك على استخدام اللغة اإلجنليزية ووسائل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بعمليات الصون ا
 يف القدس من أجل مواصلة دعم املتحف عندما تتيح الظروف ذلك. دائرة األوقاف األردنية واسُتهلت مناقشات مع  
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من رئيس جمموعة الدول العربية رسالَتني  ،  للمجلس التنفيذي  املائتني عشرة بعد  احلادية  وتسّلمت األمانة، منذ الدورة  -  ٥
  أ�ر/مايو ١٧و  ١١يف    لفلسطني لدى اليونسكو  الوفد الدائمورسالَتني من ،  ٢٠٢١ أ�ر/مايو ٣١و   ١١يف   يف اليونسكو

 ،املسجد األقصى/احلرم الشريفجراح و ي الشيخ  األمور املتعلقة حبوضع القدس الشرقية، ويشمل ذلك    بشأن  ، ٢٠٢١
اتفاقية محاية الرتاث و   وبروتوكولَيها   ١٩٥٤ تفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعاماالمتثال الو 

الدول بصفتها إحدى    وتواصلت األمانة مع إسرائيل من أجل متابعة هذه األمور   . ١٩٧٢ العاملي الثقايف والطبيعي لعام
رسالة من إسرائيل يف   وتسّلمت األمانة  منها تقدمي املعلومات الالزمة يف هذا الصدد.  ، وطلبتكلتا االتفاقيَتني  األطراف يف

 . هذه األمور استفسار األمانة عن  رّداً على  ٢٠٢١  متوز/يوليو ١١

 ٢٠٢١  حزيران/يونيو ١٨يف    لفلسطني لدى اليونسكو  الوفد الدائمرسالة من    وتسّلمت األمانة فضالً عن ذلك -  ٦
، وذلك "منظر طبيعي ثقايف من بّتري جنوب القدس  - فلسطني: أرض الزيتون والكروم "  سمىموقع الرتاث العاملي املبشأن 

، فاصلةيف املنطقة ال  بعض األراضي املوجودة ، ومنها يقضي بتحويل أراض زراعية إسرائيلي  من أجل إعالم اليونسكو بقرار
ويشري   جديدة.   إسرائيلية  إنشاء مستوطنةبشأن    أُرسلت إىل اليونسكوسابقة    ئلرساصناعية، فضالً عن التذكري بطقة  إىل من

تفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات االمتثال ال، إىل  ٢٠٢١  حزيران/يونيو ١٨، يف رسالته الواردة يف  لفلسطني   الوفد الدائم
وتواصلت األمانة مع إسرائيل من أجل متابعة .  ١٩٧٢ اتفاقية الرتاث العاملي لعامو   ١٩٥٤ الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام

 . منها تقدمي املعلومات الالزمة يف هذا الصدد هذه األمور، وطلبت

الوفد الدائم للمملكة األردنية اهلامشية لدى اليونسكو والوفد الدائم رسالة مشرتكة من  بعد ذلك    وتسّلمت األمانة -  ٧
اإلسالمية  قربة اليوسفية املابلقرب من جيري تنفيذها أشغال   بشأن ٢٠٢١  أيلول/سبتمرب ٢٠يف  ى اليونسكولفلسطني لد

القدمية القدس  مدينة  ألسوار  الو ،  اجملاورة  مسلح االمتثال  نزاع  حالة  يف  الثقافية  املمتلكات  محاية  بشأن  الهاي  تفاقية 
 . ١٩٧٢ اتفاقية الرتاث العاملي لعامو   ١٩٥٤ لعام

 . اليونسكو خالل الفرتة املشمولة ابلتقريرأمانة  الرسائل اليت تسّلمتها  عن    معلومات على  ملحق هذه الوثيقة    حيتويو  -  ٨

 البند الفرعي اثنياً: "إعادة بناء قطاع غزة وتنميته" 

دها على مليوين اليت طال أم   املدنيني،  مايةاملتعلقة حبزمة  األيؤدي إىل تفاقم    احلصار املفروض على قطاع غزةزال   ما -  ٩
قد . و للحصول على الكهرابء ومياه الشرب والرعاية الصحيةجيدون سوى ُسبل حمدودة   وال  يف قطاع غزة   فلسطيين يعيشون

احلصول ُسبل    قللت)، اليت  ١٩- جبائحة فريوس كورو� (كوفيد اشتدت عزلتهم عن العامل اخلارجي بسبب القيود املرتبطة  
 ٪ ٢٠أن    ١اجمللس النروجيي لالجئنيأجراه   تقييم حديث . وبّني  الصرف الصحيُسبل االنتفاع خبدمات  نظيفة و الياه  املعلى  

 أو مكتظةإذ يعيشون يف مساكن سيئة  يعيشون يف أوضاع اجتماعية واقتصادية عسرية وخطرية،  من سكان قطاع غزة  
 ٪ ٦٠ترتاوح بني    ة. وبّني التقييم أيضاً أن معدالت البطالة يف قطاع غز ُسبل االنتفاع خبدمات عامة مقبولة  إىل   ونفتقر يو 

 
١ sheets/2021/factsheet_palestine_may2021.pdf-https://www.nrc.no/globalassets/pdf/fact . 

https://www.nrc.no/globalassets/pdf/fact-sheets/2021/factsheet_palestine_may2021.pdf
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/fact-sheets/2021/factsheet_palestine_may2021.pdf


212 EX/43 – page 3 

 

خيص  مافي يتمتعون أبي حق  حبقوق حمدودة أو ال يتمتعون إال ال ، علماً أبن الكثري من العاطلني عن العمل هناك ٪٨٠و
 . ) األمان االجتماعي" ات "شبكلرعاية االجتماعية والضمان االجتماعي (اب  االنتفاع

هذا أحداث ن  ، أب ٢٠٢١ من عام  أ�ر/مايوشهر   يفاملنطقة  ه تشهد الذي  ، لتصعيد األخرياملتعلقة اب وتفيد األنباء  - ١٠
 فلسطيين  ٢٠٠٠جرح    فضالً عن،  امرأة ٤٠طفالً و ٦٦، ومنهم  فلسطينياً يف قطاع غزة ٢٥٦يف مقتل    تتسببالتصعيد  

تتطلب إعادة   مداأل إعاقة طويلة  امرأة، وقد يعاين بعض أولئك اجلرحى من ٤٠٠طفل و  ٦٠٠هناك أيضاً، ومنهم أكثر من  
أو   األونرواإىل مدارس  ذروته،  آنذاك  ا بلغ التصعيد  نسمة من النازحني داخل قطاع غزة، عندم ١١٣٠٠٠وجلأ    .التأهيل

�زحاً  ٢٤٧�زح داخل قطاع غزة، ومنهم   ٨٥٠٠زال هناك زهاء   إىل عائالت مضيفة حبثاً عن مالذ آمن وطلباً للحماية. وما
صيبت أبضرار جسيمة فباتت أو أُ الذين ُدّمرت منازهلم    الناس، ومعظمهم من  األونروايقيمون يف مدرسَتني من مدارس  

الكثري مسكناً ببعض األضرار، شأ�ا يف ذلك شأن   ١٥١٣٠ُأصيب  ووفقاً لتقديرات السلطات احمللية،  .  صاحلة للسكن غري
 .٢ية الصحيةمرفقاً للرعا ٣٣مدرسة حكومية و ١٤١و  من املرافق والبىن التحتية واألساسية اخلاصة ابملياه والصرف الصحي 

اليت   ٢٠٢١  أ�ر/مايو  ١٧املؤرخة يف    ، يف رسالتهالسفري، �ئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  دث حتو  - ١١
اليت   ٢٠٢١  أ�ر/مايو ٣١يف    املؤرخةيف رسالته    ،رئيس جمموعة الدول العربية يف اليونسكو، وكذلك  إىل اليونسكو  هبا بعث
الواجبات اليت يفرضها القانون الدويل يف هذا الصدد، عن  و   األوضاع السائدة يف قطاع غزة   عن،  إىل اليونسكو  هبا بعث

 ومنها الواجبات اليت تفرضها اتفاقيات وقرارات اليونسكو. 

 الرتبية والتعليم 

أبن ،  ٢٠٢١ من عام  حزيران/يونيوشهر  ، عقب تقييم أويل أُجري يف  يف قطاع غزةاجملموعة املعنية ابلتعليم  أفادت   - ١٢
وظلت املدارس .  مرافق ُأصيبت أبضرار جسيمة خالل التصعيد األخري ١٠مرفقاً من املرافق التعليمية تضررت، ومنها   ١٤١

طالب. وتضرر  ٦٠٠٠٠٠وأضّر هذا األمر بزهاء    ، ٢٠٢١أ�ر/مايو   ٢١مغلقة منذ وقف إطالق النار يف  قطاع غزة    يف
يوماً، إىل  ١١وأدت عواقب التصعيد األخري، الذي دام  شخص من العاملني يف الرتبية والتعليم. ٢١٣٠٠من ذلك أيضاً  

وكان نظام التعليم   ،سيئة أصالً   يف قطاع غزة  ، إذ كانت األوضاعز�دة األوضاع السائدة يف قطاع غزة سوءاً على سوئها
احلضوري ألطفال قطاع   تعليمال، وكانت احتماالت استئناف  ت الكهرابئية وخدمات اإلنرتنت قليلةضعيفاً، وكانت اإلمدادا

 حزيران/يونيو ١٠و  ٣يف    واضطرت وزارة الرتبية والتعليم واألونروا إىل إ�اء العام الدراسي  . يف األجل القصري  ضئيلةغزة  
وبسبب األضرار اليت   استمرار انقطاع الكهرابء واإلنرتنتبسبب  ،  ٢٠٢١  حزيران/يونيو ١٧على التوايل بدالً من    ٢٠٢١

املعروف ( الفلسطينية شهادة الدراسة الثانوية العامة امتحانوجرى أيضاً أتجيل  أصابت املدارس والبىن التحتية واألساسية.
 . ٢٠٢١  حزيران/يونيو ٢٤إىل   )"التوجيهيابسم "

 
٢ 2021-june-10-4-3-no-report-situation-opt-escalation-https://www.ochaopt.org/content/response . 

https://www.ochaopt.org/content/response-escalation-opt-situation-report-no-3-4-10-june-2021
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يكفي  وجود ما نظراً لعدم  الفرتتني قبل التصعيد األخري دوام  يعمل بنظام    ة من املدارس يف قطاع غز   ٪ ٦٥وكان زهاء   - ١٣
تدريس املواد املخصصة لساعات  ال، ويؤدي العمل هبذا النظام إىل اخنفاض عدد  الالزمة يف قطاع غزة  األساسية البىن    من
بسبب   ٢٠٢٠ منذ مطلع عام  كبرياً   وتزايدت تزايداً   يف هذا اجملالواشتدت املصاعب  .  ةاألساسي  املهارات  ميتعلو   رئيسيةال

 األخريةأدت األحداث  . و وحتوله إىل جائحة، إذ أفضى هذا األمر إىل إغالق املدارس ملدة طويلة ١٩- كوفيد   مرض  تفشي
 التعليم حرمان األطفال والشباب من  إىل تفاقم    ذلك   فضىوأ،  جمال التعليمكالت البنيوية املوجودة أصًال يف  إىل تفاقم املش

 . تزايد خسائر التعلمإىل  و 

اليت النامجة عن األضرار    الحتياجات ل  تقييماً وأجرت اليونسكو، يف إطار مساعيها الرامية إىل مواجهة أزمة التعلم،   - ١٤
ين، وسامهت من خالل ذلك والشركاء اآلخر   اجملموعة املعنية ابلتعليم  ابلتنسيق الوثيق معأصابت مؤسسات التعليم العايل  

لتعاون مع اب  ٢٠٢١ من عام  حزيران/يونيوالبنك الدويل يف شهر    ذي استهله، ال ألضرار واالحتياجاتالتقييم السريع ليف  
 .االحتاد األورويب واألمم املتحدة 

إعداد من أجل  وكذلك  ،  عنها النامجة  التعلم   تقييم خسائر التعلم والوقوف على فجواتمن أجل  إجراء دراسة  ويُعتزم   - ١٥
 تقدمي الدعم النفسي واالجتماعيوسيجري يف الوقت ذاته    عنها. فجوات التعلم النامجةإجراءات لتعويض خسائر التعلم وسد  

من الصف األول إىل الصف الرابع املخصصة لتالميذ املرحلة االبتدائية  من خالل أنشطة إعادة فتح املدارس يف قطاع غزة 
ُأصيبوا بصدمات أو الذين    األحداث اليت ختللت التصعيد األخريمن  للطالب الذين تضرروا  توفري الراحة الوجدانية    من أجل

آنذاك و نفسية  اليونسكو.  ذلك،  تدعم  عن  الرامية إىل ختفيض  ، فضالً  الشباب يف املساعي  لدى  املرتفع  البطالة  معدل 
اخلاص   إطار مشروعها  اليونسكو، يف  وتعمل  املتوسطبفلسطني.  األبيض  البحر  منطقة  الشباب يف  متوله   تشغيل  الذي 

. وتعتزم اليونسكو دعم ويشمل ذلك قطاع غزة،  سوق العمل الفلسطيينالالزمة ل  اتاملفوضية األوروبية، على حتديد املهار 
 لليونسكو هلذا الغرض   احلكومة الياابنية  بفضل األموال اليت قدمتهابُعد   والتعّلم عن  التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين 

 .الوكالة البلجيكية للتنميةعليها اليونسكو من خالل الشراكة اليت أُقيمت حديثاً مع   حصلتواألموال اليت 

 الثقافة 

 الفلسطينية أجرته وزارة الثقافة    لألضرار  يف قطاع غزة بعواقب كبرية على قطاع الثقافة. وبّني تقييم أويل  األخريعاد النزاع   - ١٦
. فقد األخريمن النزاع    تضررت   ، دور النشر واملكتبات واملراكز الثقافيةيف املقام األول، ومنها    أن املرافق التعليمية والثقافية 

قطاع غزة، فضًال عن ذلك،   قطاع الثقافة يف  وُمنِـيَ تضرراً كامالً أو جزئياً.  مؤسسة ومركزاً   ٤٠على   يزيد  ماتضرر  بّني التقييم  
والكتب يف املقتنيات الفنية  سائر  خب، وكذلك  احملفوظات واألصول واألمتعةواملعدات و يف األماكن املستأجرة    سائر مادية خب

ئات من العاملني يف ُسبل عيش امل  وتضررت   ة، وخسائر مالية �مجة عن إلغاء الفعاليات واألنشطة. النادرة والتحف الفني
من ذلك أيضاً. وتبلغ خسائر قطاع الثقافة فقط، وفقاً   ، تضرراً شديداً فنانون وموسيقيون مستقلون قطاع الثقافة، ومنهم  

مليون دوالر أمريكي، ويشمل هذا املبلغ  ٣٫٤زهاء األولية أثناء تقييمها األويل لألضرار،    الفلسطينية  وزارة الثقافة  لتقديرات
 . األضرار املادية

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gaza_rapid_damage_and_needs_assessment_july_2021_1.pdf
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لتعاون مع االحتاد األورويب ابعقب النزاع  يل  البنك الدو   الذي أجراه،  ألضرار واالحتياجاتالتقييم السريع ل  يُتح ومل - ١٧
صعوبة   كمياً كامالً بسبب االحتياجات املتعلقة بقطاع الثقافة يف قطاع غزة تقييماً  و ، تقييم األضرار واخلسائر  واألمم املتحدة

 القصرية احملددة إلجراء التقييم.خالل املدة    مجع البيا�ت الالزمة 

للقيود أيضاً  ، ونظراً  ٢٠٢١ تزايداً كبرياً مراراً وتكراراً يف مطلع عام  ١٩-ونظراً لتزايد حاالت اإلصابة مبرض كوفيد - ١٨
موقع من ز�رة    ، ٢٠٢١ من عام  نيسان/أبريل، حىت شهر  تتمكن اليونسكو ، ملآنذاك  يت فُرضت على السفر إىل قطاع غزة ال

أ�م  استغرقت ثالثة  هبذه الز�رة اليتاليونسكو بعثة للقيام  أوفدت  ولذلك  ،  ") األثريميناء البالخية(أو "   ميناء األنثيدون
بشأن   مع السلطات املعنيةوإجراء مناقشات    ، تقييم حالة املوقع وكان ذلك من أجل  .  ٢٠٢١  نيسان/أبريل ٨إىل    ٦ من

جياد حلول لعدة مشكالت تضر ابملوقع، ومنها مشكالت �مجة إلتدرجيياً    تنفيذهااليت جيب    الصون األكثر إحلاحاً   عمليات
عن و   اليت شهدهتا املنطقة، ومشكالت �مجة عن اإلمهال وسوء الصيانةاليت أصابت املوقع خالل النزاعات  عن األضرار  

تتمكن البعثة من  ومل  ساحل البحر. آتكل    اليت نـُّفذت يف املاضي، ومشكالت �مجة عنأشغال البنية التحتية واألساسية  
والتصدي لتدهور الوضع الصحي   ١٩-ملكافحة جائحة كوفيد، إذ جرى فرض املزيد من القيود  آنذاك  إجناز مجيع أعماهلا 

، ت البعثة من ز�رة جزء من املوقع فقط، وهو اجلزء املوجود على الساحل . ومتكنز�رة البعثة للقطاع  أثناءيف قطاع غزة  
يف شهر  إيفاد بعثة أخرى إىل قطاع غزة    وكانت اليونسكو تعتزم اجلزء الرئيسي املوجود على اليابسة.  أن تزور  وتعذر عليها  

ندالع النزاع يف قطاع غزة وفرض أ�ا اضطرت إىل إلغائها بسبب ا ، بيد ٢٠٢١ من عام  حزيران/يونيوشهر  أو    أ�ر/مايو
كو بعد ذلك وأوفدت اليونس  جمدداً على املساعدات اإلنسانية يف املقام األول. واقتصار ذلك  قيود على الدخول إىل القطاع  

األنشطة اليت جيب أن حتظى ابألولوية يف هذه   للوقوف على سّيما   بعثة أخرى إىل قطاع غزة إلجناز األعمال املتبقية، وال
 . ٢٠٢١ آب/أغسطس ١٨إىل   ١٦ وكان ذلك من،  ات القتالية األخرية اليت شهدهتا املنطقةالعملي  باملرحلة عق 

 االتصال واملعلومات 

اجملال يف   - ١٩ اليونسكو يف هذا  بعمل  املتعلقة  املعلومات  "   ٤٤ت/  م٢١٢الوثيقة  ترد  العام املعنونة  املؤمتر  قرار  تنفيذ 
 . "احملتلة بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية  ٣٤ت/ م٢١١وقرار اجمللس التنفيذي   ٦٧م/٤٠

 املساواة بني اجلنسني

املتعلقة - ٢٠ املعلومات  اجملال يف    ترد  اليونسكو يف هذا  "   ٤٤ت/  م٢١٢الوثيقة  بعمل  العام املعنونة  املؤمتر  قرار  تنفيذ 
 . "احملتلة بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية  ٣٤ت/ م٢١١وقرار اجمللس التنفيذي   ٦٧م/٤٠

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5719/
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الفرعي اثلثاً  الفلسطينيان احلرم  "  : البند  بن املوقعان  البطاركة يف اخلليل ومسجد بالل  رابح/قرب  اإلبراهيمي/كهف 
 " حلم راحيل يف بيت

بعد إدراج مدينة اخلليل القدمية يف قائمة الرتاث العاملي، وكذلك يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر، خالل  - ٢١
 كانون األول/ديسمرب يف  يف مقر اليونسكو    تماعُعقد اج  )،٢٠١٧  واألربعني للجنة الرتاث العاملي (متوز/يوليو الدورة احلادية

عن مكتب اليونسكو يف   فضالً   ،خرباء فلسطينيني وهيئات استشاريةلدى اليونسكو و فلسطني  ل وفد الدائم  البني    ٢٠١٨
، ويتواصل اخلليل القدمية القيمة العاملية الفريدة ملدينة ستعراض مشروع بيانستهالل عملية اال  ،مركز الرتاث العامليو هللا  رام

 العمل على ذلك يف الوقت احلاضر.

 واألربعني  ةرابعالدورهتا    إىل جلنة الرتاث العاملي خالل  مدينة اخلليل القدمية  وُقدِّمت املعلومات املتعلقة حبالة صون  - ٢٢
بتوافق اآلراء وبدون مناقشة جلنة الرتاث العاملي آنذاك  ، واعتمدت  )٢٠٢١اإلنرتنت،   عربو / ، الصنيفوتشومدينة  (  املطولة 
إعداد  اآلن  وجيري  .  يف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر  مدينة اخلليل القدميةالقاضي إببقاء    COM/7A.16 44القرار  

 . خطة إلدارة عملية صون مدينة اخلليل القدمية مبساعدة صندوق الرتاث العاملي

الدورة ،  األمانةوتسّلمت   - ٢٣ بعد  احلادية  منذ  التنفيذي  املائتني عشرة   أيلول/سبتمرب  ١٠مؤرخة يف    رسالة ،  للمجلس 
الطيبة  جيري تنفيذها يف خربةإنه    قيلقانونية   غري عمليات تنقيب الوفد الدائم لفلسطني لدى اليونسكو بشأن من    ٢٠٢١

 .مدينة اخلليلالواقعة يف ضواحي    ببلدة ترقوميا 

 . اليونسكو خالل الفرتة املشمولة ابلتقريرأمانة  الرسائل اليت تسّلمتها  عن    معلومات على  ملحق هذه الوثيقة    حيتويو  - ٢٤

 مشروع القرار املقرتح

 يلي: على ما م، يف اعتماد قرار ينصتقدَّ  لعّل اجمللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما - ٢٥

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، وملحَقي هذا القرار  ٤٣ت/  م٢٢١الوثيقة    درس وقد  -  ١

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

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير    ويدعواملائتني؛   عشرة بعد ةرابعإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته ال  يقرر -  ٣
 متابعة يف هذا الصدد. 

- - - - - - - - - - 
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 امللحق األول 

 اجمللس التنفيذي 
 املائتني  عشرة بعد ية ثان الدورة ال

212 EX/PX/DR.43.1 
 ١- ٤٣ ق خ/م ع ت/ب  م٢١٢

 ٦/١٠/٢٠٢١ابريس، 
 األصل: إجنليزي 

 

 
 جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية 

 فلسطني احملتلة  ٤٣ البند 

 مشروع قرار 

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، ٤٣ت/ م٢٢١الوثيقة  درس وقد -  ١

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

ر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق  وبروتوكولَيها، وابالتفاقية اخلاصة ابلوسائل اليت ُتستخدم حلظ
لعام  غري لعام ١٩٧٠ مشروعة  والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  محاية  وابتفاقية  القدمية  ١٩٧٢ ،  القدس  مدينة  وإبدراج   ،

العاملي يف عام  الرتاث  قائمة  بناًء على طلب األردن، يف  العامل  ١٩٨١ وأسوارها،  الرتاث  قائمة  للخطر يف  ويف  املعرض  ي 
ويذّكر  ، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس،  ١٩٨٢ عام

بقرارات اليونسكو السابقة املتعلقة إبعادة بناء قطاع غزة وتنميته وبقرارات اليونسكو املتعلقة ابملوقَعني الفلسطينيني يف    أيضاً 
 حلم،  تاخلليل وبي

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

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

  ٢٠٢١ ابلرسائل اليت أرسلها الوفد الدائم لفلسطني والوفد الدائم لألردن لدى اليونسكو إىل املديرة العامة يف عام  وحييط علماً  -  ٤
 يلي من هذا القرار،  بشأن البنود الفرعية الواردة فيما

 القدس  - أوالً 

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألد�ن السماوية الثالثة،   يؤكد جمدداً  وإذ -  ٥

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   يري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين، وال أو ترمي إىل تغ

 القدس، إنـما هي تدابري وإجراءات الغية وابطلة وجيب إلغاؤها وإبطاهلا فوراً، 
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  ،١١ت/ م١٩٢، و١٣ت/ م ١٩٠، و٨ت/ م١٨٩، و ١١ت/  م ١٨٧، و١٤ت/ م١٨٥التالية:    العشرينبقراراته    ويذّكر  -  ٧
،  ٢٥ت/ م٢٠٠و  أوًال، - ١٩ت/  م ١٩٩، و ٣٢ت/  م ١٩٧، و ٢٦ت/  م ١٩٦، و ٩ت/  م ١٩٥دال، و - أوالً - ٥ت/  م ١٩٤و 
و٣٠ت/ م٢٠١و و٣٨ت/  م٢٠٢،  و٢٥ت/ م ٢٠٤،  و٢٨ت/ م٢٠٥،  و٣٢ت/ م ٢٠٦،  ،  ٣٨ت/ م٢٠٧، 
و٢٤ت/ م٢٠٩و العاملي    ،٣٣ت/ م٢١١و  ،٣٦ت/  م ٢١٠،  الرتاث  جلنة  بقرارات  :  التاليةعشر   األحدوكذلك 

34 COM/7A.20 و  ،35 COM/7A.22و  ،36 COM/7A.23 و  ،37 COM/7A.26 و  ،38 COM/7A.4و  ،39 COM/7A.27  ،
 ، COM/7A.10 44و  ،COM/7A.22 43، وCOM/7A.21 42، و COM/7A.36 41، و COM/7A.13 40و

  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؛ من إسرائيل، القوة احملتلة، وقف  

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

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

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته  - اثنياً 

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

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

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

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

 هبا اليونسكو يف قطاع غزة؛  املشاريع اليت تضطلع 

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

اخلليل وبيت أّن ِكال   ويؤكد جمدداً  -١٣ الواقَعني يف  املعنيَّني  احملتلة؛   حلم جزء ال املوقَعني  الفلسطينية    ويشاطر يتجزأ من األرض 
 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 

  ويطلب حرية 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؛ 

وصول  حلم، وكذلك من حظر   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 
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 رابعاً 

املديرة    ويدعو املائتني ضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛   عشرة بعد ة بعراإدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته ال  ويقرر -١٦
 العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأ�ا. 

 امللحق الثاين 

 بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها

 إّن اجمللس التنفيذي 

 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
هود الالزمة لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تدابري فعالة ميكن اختاذها لضمان إيفاد  املتعلقة هبذا املوضوع، ببذل كل اجل 

 املائتني؛ بعد   عشرة ة رابعالإيفادها، وموافاته ابلتدابري املقرتحة ضمن التقرير املطلوب تقدميه إليه إاّبن دورته   البعثة يف حال عدم

 د حل هلذه املسألة يف دورته املقبلة. ببذل قصارى جهده إلجيا ويعرب عن التزامه  -  ٣
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 ٤٣ت/  م ٢١٢  ملحق الوثيقة

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

 املوضوع  املرِسل التاريخ 
 القدس الشرقية (وموقع الرتاث العاملي)  رئيس جمموعة الدول العربية يف اليونسكو ٢٠٢١ أ�ر/مايو  ١١
 القدس الشرقية (وموقع الرتاث العاملي)  السفري، �ئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  ٢٠٢١ أ�ر/مايو  ١١
القدس الشرقية (وموقع الرتاث العاملي)   السفري، �ئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  ٢٠٢١ أ�ر/مايو  ١٧

 وقطاع غزة 
القدس الشرقية (وموقع الرتاث العاملي)   رئيس جمموعة الدول العربية يف اليونسكو ٢٠٢١ أ�ر/مايو  ٣١

 وقطاع غزة 
منظر    - فلسطني: أرض الزيتون والكروم  السفري، �ئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  ٢٠٢١ حزيران/يونيو  ١٨

 طبيعي ثقايف من بّتري جنوب القدس
 مدينة القدس القدمية وأسوارها  إسرائيل لدى املنظمات الدولية سفري   ٢٠٢١ متوز/يوليو  ١١
 خربة الطيبة  لفلسطني لدى اليونسكو السفري، املندوب الدائم  ٢٠٢١ أيلول/سبتمرب  ١٠
السفري، املندوب الدائم لألردن لدى اليونسكو؛   ٢٠٢١ أيلول/سبتمرب  ٢٠

 سفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكووال
 املقربة اليوسفية اإلسالمية يف القدس

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 

https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juillet_2021_-_ambassador_of_israel_to_multilateral_organizations_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/10_septembre_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_khirbet_al-taybeh.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf

