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 والعالقات الخارجية البرنامجلجنة 

 فلسطين المحتلة ٣٠البند 

 قرارمشروع 

 اجلزائر ومصر ولبنان واملغرب وُعمان وقطر والسودان مقدم من:

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٣٠ت/ م٢٠١الوثيقة  وقد درس - ١

قواعد الهاي ب، و ١٩٧٧بروتوكولَيها اإلضافيني لعام أحكام و  ١٩٤٩بأحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام  وإذ يذّكر - ٢
 ١٩٥٤اتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام ببشأن احلرب الربية، و  ١٩٠٧لعام 

تخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية االتفاقية اخلاصة بالوسائل اليت تسبوبروتوكولَيها، و 
إدراج مدينة القدس ب، و ١٩٧٢اتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام ب، و ١٩٧٠بطرق غري مشروعة لعام 

اث العاملي املعرض ويف قائمة الرت  ١٩٨١القدمية وأسوارها، بناًء على طلب األردن، يف قائمة الرتاث العاملي يف عام 
قرارات اليونسكو بشأن بتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك ب، و ١٩٨٢للخطر يف عام 

بقرارات اليونسكو السابقة املتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو املتعلقة  ويذّكر أيضاً القدس، 
 حلم، يل وبيتباملوقعني الفلسطينيني يف اخلل

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

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

 القدس أوالً -٣٠

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألديان السماوية الثالثة؛ جمدداً  يؤكد - ٤
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تغّري أو واليت  القوة احملتلة،اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل، غريها من و التدابري التشريعية واإلدارية بأن مجيع  ويذّكر - ٥
بشأن  إسرائيل سّيما "القانون األساسي" الذي سّنته ، والووضعها القانوينمدينة القدس املقدسة ترمي إىل تغيري طابع 

 ؛فوراً وإبطاهلا وجيب إلغاؤها إجراءات الغية وباطلة تدابري و إمنا هي القدس، 

، ١٣ت/ م١٩٠، و٨ت/ م١٨٩، و١١ت/ م١٨٧، و١٤ت/ م١٨٥األحد عشر التالية: قراراته ب أيضاً يذّكر و  - ٦
، ٣٢ت/ م١٩٧، و٢٦ت/ م١٩٦، و٩ت/ م١٩٥و ،(أوًال، دال) ٥ت/ م١٩٤، و١١ت/ م١٩٢و
، COM/7A.20 34ة التالية: بعجلنة الرتاث العاملي السقرارات ب، وكذلك ٢٥ت/ م٢٠٠، وأوالً -١٩ت/ م١٩٩و
 COM/7A.27 39، وCOM/7A.4 38، وCOM/7A.26 37، وCOM/7A.23 36، وCOM/7A.22 35و
 ؛40COM/7A.13و

بـموجب القانون  املشروعة غري املتواصلةأفعاهلا عن وقف  سلطات االحتالل اإلسرائيليةالمتناع  يعرب عن أسفهو  - ٧
يف املدينة القدمية  سّيما يف القدس الشرقية، والواملشاريع واألشغال األنفاق حفر و  عمليات التنقيب املتمثلة يفو  ،الدويل
أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو اليت ختالف  االنتهاكاتمن إسرائيل، القوة احملتلة، وقف كل  ويطلب جمدداً  ؛وحوهلا

 املتعلقة هبذا املوضوع؛

يعمل يف القدس الشرقية من أجل تقدمي معلومات لليونسكو رفض إسرائيل تعيني ممثل دائم ل أسفه أيضاً عن  عربيو  - ٨
املوّجه إىل املديرة  طلبلل تلبيةً  عن مجيع اجلوانب املتعلقة مبجاالت اختصاص اليونسكو يف القدس الشرقية بانتظام

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

 ويدعو؛ على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها ويشدد جمدداً  - ٩
اتفاقيات وقرارات اليونسكو  إليهما ووفقاً ألحكامإىل القيام، وفقاً للمهام املسندة مركز الرتاث العاملي و املديرة العامة 

كل اجلهود املمكنة لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تدابري فعالة ميكن اختاذها   ببذل ،املتعلقة هبذا املوضوع
 ؛إيفادها لضمان إيفاد البعثة يف حال عدم

 إعادة بناء وتنمية قطاع غزة ثانياً -٣٠

 هاضرار فضًال عن أاملواجهات العسكرية يف قطاع غزة واملناطق احمليطة به واخلسائر املدنية النامجة عنها،  ويستنكر -١٠
 ،اهلجمات على املدارس واملرافق التعليمية والثقافية األخرىكذلك املتواصلة فيما خيص جماالت اختصاص اليونسكو، و 

 ؛)األونروا(ثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن وكالة األمم املتحدة إلغا انتهاكات حرمة مدارسمنها و 

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

فيما خيص و  ،الثقافةو  التعليمميادين الرتبية و املديرة العامة على املبادرات اليت نـُفِّذت فعًال يف قطاع غزة يف  ويشكر -١٢
إىل مواصلة املشاركة النشيطة يف إعادة بناء الُبىن التعليمية  ويدعوها ؛اإلعالم العاملني يف جمالوضمان سالمة  الشباب

االرتقاء بقدرات املكتب الفرعي لليونسكو يف ، يف هذا الصدد، طلب منها جمدداً وي  تضررت يف غزة؛والثقافية اليت
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اجتماع إعالمي بشأن الوضع الراهن يف قطاع غزة يف جماالت اختصاص القيام، يف أقرب وقت ممكن، بعقد و  ،غزة
 ؛اليونسكو يف قطاع غزة هبا تضطلعاليت  اريعوبشأن نتائج املش ،اليونسكو

ومسجد بالل بن رباح/قبر  في الخليل الحرم اإلبراهيمي/كهف البطاركةالموقعان الفلسطينيان  ثالثاً -٣٠
 لحم في بيت راحيل

 ؛ية احملتلةفلسطيناألرض اليتجزأ من  حلم جزء ال ني يف اخلليل وبيتالواقعَ  نياملعنيَّ أّن ِكال املوقَعني  ويؤكد جمدداً  -١٣
 ؛من اليهودية واملسيحية واإلسالم كلّ لدينية ال ِكال املوقَعني  مهيةبأ إميانه الراسخاجملتمع الدويل  طرويشا

احلفر و  عمليات التنقيباملتمثلة يف و بـموجب القانون الدويل،املشروعة  املتواصلة غري اإلسرائيليةاألفعال  ويستنكر -١٤
أصالة مّس بـي ّماـمدينة اخلليل القدمية، مواألشغال وعمليات شّق الطرق اخلاصة باملستوطنني وبناء جدار داخل 

ينجم عن تلك األفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل وحرية الوصول  سالمة املوقع املوجود هناك، وكذلك ماو 
اتفاقيات اليونسكو حكام اليت ختالف أاالنتهاكات مجيع إسرائيل، القوة احملتلة، إ�اء  من طلبوي ؛إىل أماكن العبادة

 راهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛وقرا

وكذلك من حظر  حلم، بالل بن رباح/قرب راحيل يف بيت ملنظر موقع مسجد اجلدار من تشويه يعرب عن استيائهو  -١٥
املنظر  السلطات اإلسرائيلية بإعادة ويطالب الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إىل املوقع حظراً تاماً؛املصّلني صول و 

 كان عليه، وبرفع حظر الوصول إليه؛ باملوقع إىل ما احمليط الطبيعي

 رابعاً -٣٠

 ويدعوضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛  املائتني بعد ثانيةإدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته ال ويقرر -١٦
 .امرحلي بشأ� بتقريراملديرة العامة إىل موافاته 

 


