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 والعالقات الخارجية البرنامجلجنة 

 فلسطين المحتلة ١٩البند 

 قرارمشروع 

 عمان وقطر والسودانو  واملغربولبنان  ومصر اجلزائر مقدم من:

 أوالً 
 القدس -ألف 

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،١٩ت/ م١٩٩الوثيقة  وقد درس - ١

، )١٩٧٧ني (لعام اإلضافي لَيها) وبروتوكو ١٩٤٩لعام بأحكام اتفاقيات جنيف األربع ( روإذ يذكِّ  - ٢
بشأن احلرب الربية، واتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف  ١٩٠٧الهاي لعام  وقواعد

ومنع  وسائل اليت تستخدم حلظرالب اخلاصةيها، واالتفاقية ) وبروتوكولَ ١٩٥٤لعام حالة نزاع مسلح (
)، واتفاقية محاية ١٩٧٠لعام استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة (

على طلب  )، وإدراج مدينة القدس القدمية وأسوارها، بناءً ١٩٧٢لعام الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي (
 يف عامقائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر (يف ) و ١٩٨١يف عام األردن، يف قائمة الرتاث العاملي (

القرارات ك كذل)، والتوصيات والقرارات الصادرة عن اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، و ١٩٨٢
ء بقرارات اليونسكو السابقة املتعلقة بإعادة بنا ر أيضاً ويذكِّ الصادرة عن اليونسكو بشأن القدس، 

 ت اليونسكو املتعلقة باملوقعني الفلسطينيني يف اخلليل وبيت حلم،وتنمية قطاع غزة وبقرارا

 ر،تضم، على سبيل املثال ال احلصأمور حتقيق أنه ال يوجد يف هذا القرار، الذي يرمي إىل  ويؤكد - ٣
حوال يف ما يؤثر بأي حال من األ ،الشرقية صون الرتاث الثقايف الفلسطيين والطابع املميز للقدس

الصادرة عن األمم املتحدة بشأن الوضع القانوين األخرى األمن والقرارات واملقررات قرارات جملس 
 لفلسطني والقدس،
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ما القدس، وال سيّ ب املتعلقةتنفيذ قرارات اليونسكو السابقة  لرفض إسرائيل يعرب عن أسفه الشديد - ٤
ائم يعمل د شأن تعيني ممثلباملديرة العامة  املوّجه إىل عدم تلبية طلبه يالحظو ، ١٤م ت/١٨٥ القرار

جاالت مبعن مجيع اجلوانب املتعلقة معلومات تقدمي من أجل  أقرب وقت ممكنيف  الشرقية القدسيف 
املمثل الدائم  تعيني العامة املديرة من جمدداً  ويطلب بانتظام،اختصاص اليونسكو يف القدس الشرقية 

 ؛املذكور آنفاً 

يف القدس  املتواصلةأعمال احلفر واألشغال  وقفامتناع إسرائيل، القوة احملتلة، عن  ويستنكر بشدة - ٥
هذه ل كمن إسرائيل، القوة احملتلة، حظر   ويطلب جمدداً يف املدينة القدمية وحوهلا،  ال سّيماو  ،الشرقية

 هبذا املوضوع؛ لقةاملتعأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو وفقاً للواجبات اليت تفرضها عليها األشغال 

 طلبيو القدس، ب علقةاملتاملديرة العامة على اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ قرارات اليونسكو السابقة  شكريو  - ٦
 ؛هامنها مواصلة هذه اجلهود وتعزيز 

 والمنطقة المحيطة به الحرم الشريف/المسجد األقصى -باء 

 المسجد األقصى/الحرم الشريف - ١

إسرائيل، القوة احملتلة، بأن تسمح بالعودة إىل الوضع الذي كان قائماً حىت شهر أيلول/سبتمرب  ويناشد - ٧
هي السلطة الوحيدة املشرفة على شؤون املسجد  األردنية اإلسالمية األوقاف دائرةحيث كانت  ٢٠٠٠

م الشريف ر األقصى/احلرم الشريف، وكانت واليتها تشمل مجيع الشؤون اإلدارية للمسجد األقصى/احل
 ومنها أعمال الصيانة والرتميم وتنظيم الدخول؛

 ّد من حريةاليت تتخذها إسرائيل واليت حت القانونية غري والتدابري اإلسرائيلية االعتداءات ويدين بشدة - ٨
 احلرم/ألقصىا املقدس املسجد اإلسالمي إىل املوقع اليت يتمتع هبا املسلمون ومن إمكانية وصوهلم العبادة

التدابري  هذه فووقالتارخيي الذي كان قائماً  الوضع احرتام احملتلة، القوة من إسرائيل، ويطلب الشريف،
 فوراً؛

 اإلسرائيلي ليمنيا متطريف ِقبل من الشريف احلرم/األقصى املتواصل للمسجد االقتحام بشدةويستنكر  - ٩
 وقوع ملنع زمةالال التدابري اختاذ على احملتلة، القوة إسرائيل، وحيثوالقوات النظامية اإلسرائيلية، 

 ؛ومتّس بسالمته الشريف احلرم/األقصى املسجد حرمة تنتهك اليت االستفزازية التجاوزات
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 يدينو الشيوخ والكهنة، ومنهم  ،املدنيني علىواصلة تامل اإلسرائيلية االعتداءات بقوة ويشجب -١٠
 املصّلني يف صفوف ثهاحتد اليت الكثريةاليت تقوم هبا القوات اإلسرائيلية واإلصابات العديدة االعتقاالت 

 أيضاً  ثوحياحلرم الشريف، /املسجد األقصى يف األردنية اإلسالمية األوقاف وُحرّاس دائرة املسلمني
بني  وفيما مليداناالتجاوزات اليت تؤجج التوتر يف االعتداءات و إسرائيل، القوة احملتلة، على وقف هذه 

 املختلفة؛ األديان أتباع

 عيد خالل الشريف احلرم/األقصى املسجد إىل الدخول على إسرائيل اليت فرضتها القيود يستنكرو  -١١
إىل  تلة،احمل القوة إسرائيل، ويدعو تلت فرض تلك القيود، اليت العنف وأعمال ٢٠١٥لعام  األضحى

 ؛املسجد األقصى/احلرم الشريفحبرمة  اليت متسّ  االنتهاكات مجيع وقف

 اليونسكو روعمش عن املسؤولني اليونسكو خلرباء تأشريات منح إسرائيل لرفض ويأسف أسفًا شديداً  -٢١
 أن متنح لإسرائي من ويطلب الشريف، احلرم/األقصى املسجد يف اإلسالمية املخطوطات مبركز اخلاص
 بدون أية قيود؛ اليونسكو تأشريات خرباء

 داخل لِقبليا التارخيية للجامع والنوافذ اإلسرائيلية باألبواب القوات اليت أحلقتها لألضرار ويأسف -٣١
، يف هذا جمدداً ويؤكد ، ٢٠١٥ أغسطس/آب ٢٣ وال سّيما منذ الشريف، احلرم/األقصى املسجد
 الثقايف هوتراث وأصالته الشريف احلرم/األقصى املسجد بصون سالمةإسرائيل وجوب التزام  الصدد،

 تجزّأي بوصفه موقعاً إسالمياً مقدساً خمصصاً للعبادة وجزءاً ال ،التارخيي الذي كان قائماً  للوضع وفقاً 
 العاملي؛ للرتاث موقع من

شرق  متّس حبرمة أمالك الوقف يفإسرائيل، القوة احملتلة، إىل وقف مجيع االنتهاكات اليت  ويدعو -١٤
 ومنع وانةالص وحيقربة اليوسفية املمثل مصادرة أجزاء من  ،هاملسجد األقصى/احلرم الشريف وجنوب

ًال عن زائفة يف مدافن املسلمني فضاملسلمني من دفن أمواهتم يف بعض األماكن وإقامة مقابر يهودية 
اليت  صلةاملتوا اتاالنتهاكسيما  والطابع املميز للقصور األموية، وال الوضع القانوينالتغيري اجلذري يف 

وس اليهودية إىل محامات ألداء الطق هاتحويلباألثرية اإلسالمية والبيزنطية  املعاملالعديد من حرمة متّس 
 أماكن عبادة يهودية؛ إىل أو

حد أبواب أجتديد مبىن باب الرمحة، وهو  وحظر من قيام إسرائيل بإغالق عن قلقه الشديد عربوي -١٥
لكّف عن اعلى إعادة فتح باب الرمحة و  القوة احملتلة،، إسرائيل حيثو ، احلرم الشريف/املسجد األقصى

حظر أشغال الرتميم الالزمة إلصالح ما أصابه من األضرار النامجة عن األحوال اجلوية، وال سّيما 
 ؛غرف املبىنتسرب املياه إىل بسبب 
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 الثمانية اهلامشية يمالرتم ملشاريع الفوري التنفيذ تعطيل الكّف عن إىل احملتلة، القوة إسرائيل، ويدعو -١٦
 وحوله؛ الشريف احلرم/األقصى املسجد املراد تنفيذها داخل مجيعها عشر

دس الشرقية وعلى يف الققامة خطَّي تلفريك قرار إسرائيل اخلاص باملوافقة على خطة إل أيضاً  يستنكرو  -١٧
  مركزّمى "للزوار ُيسوكذلك بناء مركز  القدمية، القدس مدينة يف" ليبا بيت"بناء ما ُيسّمى  مشروع
، ومشروع وسبىن شرتا، وتشييد ماحلرم الشريف/لمسجد األقصى" بالقرب من احلائط اجلنويب لكدمي

ن املشاريع التخلي ع القوة احملتلة، علىإسرائيل،  وحيث ،)الغريب احلائط(ساحة  الرباق مصعد ساحة
رارات اليونسكو أحكام اتفاقيات وقوفقاً للواجبات اليت تفرضها عليها البناء  أعمالووقف  املذكورة آنفاً 

 ؛هبذا املوضوع املتعلقة

 المسجد األقصى/الحرم الشريففي  منحدر باب المغاربة - ٢

 الشريف؛ احلرم/األقصى املسجد من يتجزأ ال جزء املغاربة باب منحدر أن جمدداً  يؤكدو  -١٨

 عشر وسائر تقارير الرصد املعزز السابقة وضمائمها، اليت اخلامسبتقرير الرصد املعزز  حييط علماً و  -١٩
فلسطني إىل  لةدو اململكة األردنية اهلامشية و  ا قدمتهيترير الاالتقوكذلك بأعدها مركز الرتاث العاملي، 

 حالة صون الرتاث؛عن مركز الرتاث العاملي 

 ملغاربة، ومنهاا منحدر بابص فيما خي وقرارات أحادية اجلانب مواصلة إسرائيل اختاذ تدابري يستنكرو  -٢٠
وتركيب مظلة عند هذا  ٢٠١٥املغاربة يف شباط/فرباير  األشغال اليت قامت هبا عند مدخل باب

احة الرباق يف س املغاربة باب منحدر املدخل، وكذلك إجياد مصطبة صالة يهودية جديدة قسراً جنويب
تناع إسرائيل وجوب ام ويؤكد جمدداً املوقع،  يف املتبقية اإلسالمية اآلثار وإزالة (ساحة احلائط الغريب)

الهاي لعام  مبوجب اتفاقيةعن اختاذ أية تدابري أحادية اجلانب يف هذا الصدد نظراً لوضعها القانوين 
من ة وملا تفرضه عليها هذه االتفاقيبشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح  ١٩٥٤
 ؛واجبات

اململوكية، و  والعثمانية األموية لآلثار املشروعة غري اهلدم عمليات بشأن الشديد قلقه عن ويعرب -٢١
 يضاً أ ويطلب وحوله، املغاربة باب منحدر عند االقتحامية األخرى وأعمال احلفر وكذلك األشغال

تزام واألشغال هذه اليت تقوم هبا واالل وأعمال احلفر اهلدم عمليات وقف احملتلة، القوة من إسرائيل،
 ؛من هذا القرار ٢املنصوص عليها يف اتفاقيات اليونسكو املذكورة يف الفقرة بواجباهتا 
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اون مع إسرائيل، القوة احملتلة، على التع وحيثعلى تعاو�ا،  اهلامشية يةألردنا ململكةا جمدداً  شكروي -٢٢
اقية الهاي لعام اتف أحكامُ األردنية وفقاً للواجبات اليت تفرضها على إسرائيل  اإلسالمية األوقاف دائرة

 األوقاف ائرةدتيسري وصول خرباء ، وعلى بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ١٩٥٤
 أدواهتم ومعداهتم إىل املوقع لتمكينهم من تنفيذ التصميم األردين ملنحدر باباألردنية و  اإلسالمية

 اث العامليجلنة الرت  ال سّيما قراراتجلنة الرتاث العاملي، و قرارات املغاربة وفقًا لقرارات اليونسكو و 
37 COM/7A.26 38و COM/7A.4 39و COM/7A.27؛ 

احة اختاذ التدابري الالزمة إلت منها ويطلب ،وضع احلرجهبذا ال هاهتماماملديرة العامة على ا شكروي -٢٣
 األردين ملنحدر باب املغاربة؛تنفيذ التصميم 

  بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها -جيم 
 بشأن منحدر باب المغاربةاليونسكو اجتماع خبراء و 

 القدمية القدس ةمدين إىل التفاعليللرصد على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو  ويشدد جمدداً  -٢٤
 وأسوارها؛

يف حالة عدم إيفاد هذه البعثة قبل انعقاد فيه،  قررالذي  ١٩٦/٢٦القرار ب يف هذا الصدد يذكرو  -٢٥
الدورة السابعة والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي، النظر وفقًا للقانون الدويل يف وسائل أخرى 

 لضمان إيفاد البعثة؛

األحد لتنفيذي ا اجمللس قرارات قرار من ألي متتثل مل احملتلة، القوة إسرائيل، أن شديد بقلق ويالحظ -٢٦
 اعليالتف الرصد بعثة فيها إيفاد طُلب اليت ∗∗الستة العاملي الرتاث قرارات جلنة ألي قرار من وال ∗عشر

 وأسوارها؛ القدمية القدس مدينة إىل

 العاملي لرتاثا جلنةوقرارات  التصرف وفقًا لقرارات اليونسكو عن املتواصل إسرائيل متناعال ويأسف -٢٧
التفاعلي  للرصد ةبعث وإيفاد املغاربة باب منحدر بشأن اليونسكو خلرباء اجتماع عقد فيها طُلب اليت
 وأسوارها؛ القدمية القدس مدينة إىل

                                                
، ١٣ت/ م١٩٠و، ٨ت/ م١٨٩و، ١١ت/ م١٨٧و، ١١ت/ م١٨٦، و١٤ت/ م١٨٥: التنفيذي لمجلسل األحد عشر قراراتال ∗

 .٣٢ت/ م١٩٧، و٢٦ت/ م١٩٦و، ٩ت/ م١٩٥و، ١١ت/ م١٩٤و، ١١ت/ م١٩٢و، ٩ت/ م١٩١و
، COM/7A.4 38، وCOM/7A.26 37، وCOM/7A.23 36، وCOM/7A.22 35، وCOM/7A.20 34العاملي:  الرتاث لجنةل الستة قراراتال ∗∗

 .COM/7A.27 39و
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 جلنة لقرار وفقاً  نفاً آ املذكورة التفاعلي الرصد بعثة إليفاد الالزمة التدابري اختاذ إىل العامة املديرة ويدعو -٢٨
 رافاألط كل  ويدعو التنفيذي، للمجلس املقبلة الدورة انعقاد قبل COM/7A.20 34 العاملي الرتاث
 اليونسكو؛ رباءخ اجتماع عقد وتيسري التفاعلي للرصد اليونسكو بعثة إيفاد تيسري إىل املعنية

 بشأن التقين تماعباالجاخلاص  التقرير وكذلك التفاعلي، الرصد بعثة وتوصيات تقرير تقدمي ويطلب -٢٩
 املعنية؛ األطراف إىل املغاربة، باب منحدر

 التفاعلي لرصدلبعثة اليونسكو املشرتكة  الرامية إىل إيفاد تواصلةامل هااملديرة العامة على جهود ويشكر -٣٠
 ؛املتعلقة هبذا األمرتنفيذ مجيع قرارات اليونسكو إىل و  آنفاً املذكورة 

 ثانياً 
 بناء وتنمية قطاع غزة إعادة -ألف 

نها، ومنها واخلسائر املدنية النامجة ع املواجهات العسكرية يف قطاع غزة واملناطق احمليطة به ويستنكر -٣١
لة النامجة عنها األضرار املتواص قتل وجرح اآلالف من املدنيني الفلسطينيني مبن فيهم األطفال؛ وكذلك

رى ات على املدارس واملرافق التعليمية والثقافية األخفيما خيص جماالت اختصاص اليونسكو، واهلجم
 ؛انتهاكات حرمة مدارس األونرواو 

ة واستمرارية تنقل رييضّر حبالذي  ،على قطاع غزةاملفروض استمرار احلصار اإلسرائيلي  يستنكر بشدةو  -٣٢
وكذلك سقوط عدد مفرط من الضحايا بني األطفال مواد اإلغاثة اإلنسانية، نقل العاملني و 

واهلجمات على املدارس وغريها من املؤسسات التعليمية والثقافية، وحاالت احلرمان من الفلسطينيني 
 هذا احلصار فوراً؛ختفيف إسرائيل، القوة احملتلة، من  ويطلب االنتفاع بالتعليم،

كو يف بقدرات املكتب الفرعي لليونس ممكن، وقت أقرب ، يفمن املديرة العامة االرتقاء جمدداً  ويطلب -٣٣
للمدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف واملؤسسات العاجلة غزة من أجل ضمان إعادة البناء 

تالية اليت املت احلروبالدمار أو الضرر من جراء  أصاهباالثقافية واملراكز اإلعالمية ودور العبادة اليت 
 ؛غزة اعشنتها إسرائيل على قط

بشأن الوضع  ٢٠١٥ مارس/شهر آذار يفالذي ُعقد  على االجتماع اإلعالمياملديرة العامة  شكريو  -٣٤
الراهن يف غزة يف جماالت اختصاص اليونسكو، وبشأن نتائج املشاريع اليت تضطلع هبا اليونسكو يف 

 آخر يف هذا الصدد؛ إعالمي اجتماع تنظيم إىل ويدعوها قطاع غزة بفلسطني،
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 التعليمب ت اخلاصةالااجملغزة يف قطاع ذت فعًال يف فِّ املديرة العامة على املبادرات اليت نُـ  أيضاً  شكريو  -٥٣
طة يف يالنش ةشاركامل ةواصلإىل م يدعوهاو ومن أجل ضمان سالمة مهنيي اإلعالم،  والشباب الثقافةو 

 اليت تضررت يف غزة؛ يةالثقافو  يةالتعليمالُبىن إعادة بناء 

 ثالثاً 
  ن الحرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة في الخليلاالفلسطيني انالموقع

 ومسجد بالل بن رباح/قبر راحيل في بيت لحم

 ؛ني املعنيني الواقعني يف اخلليل وبيت حلم جزء ال يتجزأ من فلسطنياملوقعَ  ِكال  أنّ  ؤكد جمدداً وي -٦٣

شغال وعمليات شّق واأل املتمثلة يف أعمال احلفراملشروعة  املتواصلة غري األفعال اإلسرائيلية يستنكرو  -٧٣
ة املوقع ممّا ميّس بسالم جدار فصل داخل مدينة اخلليل القدمية،بناء ستوطنني و باملاصة الطرق اخل

صول الو من حرية التنقل وحرية ينجم عن تلك األفعال من أشكال احلرمان ما كذلك و املوجود هناك، 
كام اتفاقيات حامتثاالً ألالقوة احملتلة، على إ�اء هذه االنتهاكات  إسرائيل، وحيثأماكن العبادة، إىل 

 هبذا املوضوع؛املتعلقة اليونسكو وقراراهتا 

 املستوطنون ،٢٠١٥، منذ شهر تشرين األول/أكتوبر اليت يقرتفها اجلديدة االعتداءات يستنكر بشدةو  -٨٣
 طفال املدارس،أ ومنهم الفلسطينيني، كانالس حبق املتطرفة وغريهم من أفراد اجلماعات اإلسرائيليون

 االعتداءات؛ هذه منع وقوع السلطات اإلسرائيلية من ويطلب

، الذي طلب فيه من السلطات ١٥م ت/١٨٥ قرارلل االمتثاللرفض إسرائيل  ويأسف أسفاً شديداً  -٩٣
السلطات  ويدعو، لياإلسرائيمن قائمة الرتاث الوطين الفلسطينيني املعنيني ني املوقعَ  اإلسرائيلية حذف

 القرار؛وفقاً لذلك التصرف  إىل اإلسرائيلية

 رابعاً 

 ويدعو، نياملائتبند معنون "فلسطني احملتلة" يف جدول أعمال دورته هذه السائل يف إدراج  ويقرر -٤٠
 .هذه املسائلمرحلي بشأن تقرير موافاته باملديرة العامة إىل 


