
 المجلس التنفيذي
 بعد املائة احلادية والتسعونالدورة 

191 EX/10 
 ١٠م ت/١٩١ 
  
 ٤/٣/٢٠١٣باريس،  

 األصل: إجنليزي
 
 

 من جدول األعمال املؤقت ١٠البند 

 "الموقعين الفلسطينيين: الحرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة بشأن ١٤م ت/١٩٠تطبيق القرار 
 الخليل ومسجد بالل بن رباح/قبر راحيل في بيت لحم" في

 الملخص

الذي جرى مبوجبه تأجيل النظر يف هذا البند إىل  ١٤م ت/١٩٠هذه الوثيقة عمًال بالقرار  تقدَّم
 .الدورة احلادية والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي

 .وال يُقرتح اختاذ أي قرار يف هذا الصدد

 
 ٣٧بعض الدول األعضاء، البند ُقدم إىل اللس التنفيذي يف دورته الرابعة والثمانني بعد املائة، بناء على طلب  - ١

اخلاص "باملوقعني الفلسطينيني: احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة يف اخلليل ومسجد بالل بن رباح/قرب راحيل يف بيت 
بإضافة املوقعني املذكورين أعاله والواقعني يف  ٢٠١٠حلم" بصدد القرار الذي اختذته السلطات اإلسرائيلية يف شباط/فرباير 

  .بيت حلم إىل برنامج الرتاث الوطين اإلسرائيلياخلليل و 

الذي جرى مبوجبه تأجيل النظر يف هذا البند حىت دورته اخلامسة  ٣٧م ت/١٨٤واعتمد اللس التنفيذي القرار  - ٢
اعُتمد القرار والثمانني بعد املائة اليت مل يتسن التوصل فيها إىل توافق يف اآلراء على الرغم من اجلهود الكبرية اليت بُذلت. و 

بعد إجراء عملية تصويت بنداء األءاء. واعتمد اللس التنفيذي يف دوراته السادسة والثمانني بعد املائة  ١٥م ت/١٨٥
قرارات مماثلة عن طريق التصويت بنداء األءاء. وذّكر بقراراته  ة والتاسعة والثمانني بعد املائةوالسابعة والثمانني بعد املائ

 السابقة.

صوتًا مؤيداً  ٢٨وبعد التصويت بنداء األءاء الذي أجرته جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية، والذي أسفر عن  - ٣
 حاالت امتناع عن التصويت، اعتمد اللس التنفيذي يف دورته التسعني بعد املائة القرار  ٤صوتًا معارضًا و ٢٣و

، الذي جرى مبوجبه تأجيل النظر يف هذا البند حىت دورته احلادية والتسعني بعد املائة. وُأحلق بذا القرار ١٤م ت/١٩٠
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الذي قدمته اإلمارات العربية املتحدة وتونس واجلزائر ومصر واململكة العربية  ٧م ت/ب ع خ/م ق ١٩٠مشروع القرار 
 السعودية.

 ٢٠١٢كانون الثاين/يناير   ١١يف  األوىل مؤرخة ،يف رسالتني لفلسطني لدى اليونسكووفد الدائم واسرتعى ال – ٤
، انتباه املديرة العامة بشأن تدمري البيوت القدمية املدعى حدوثه يف مدينة اخلليل ٢٠١٢تشرين الثاين/نوفمرب  ٨يف والثانية 
اخلرساين املزمع بناؤه على طول  واجلدارأربع اإلسرائيلية طريق يربط املدينة القدمية مبستوطنة كريات  بسبب شقالقدمية 

على هاتني  بذلك. وبناءً  يف هذه الوثيقة إلحاطة أعضاء اللس التنفيذي علماً  املعلوماتهذه  إدراجهذا الطريق، وطلب 
ه. وصرح سفري هذا التدمري املدعى ب عنالرسالتني، اتصلت األمانة بوفد إسرائيل الدائم لدى اليونسكو لالستفسار 

 )، ٢٠١٢كانون األول/ديسمرب   ١٨يف  املكرر، (٢٠١٢آذار/مارس  ١٢ يف إسرائيل، يف معرض رده املؤرخ
 تدمري لل مل تتعرض الاآلثار التارخيية يف اخلليل  أنيف هذا الصدد أظهر  السلطات اإلسرائيلية املعنية أجرت حتقيقاً "أن 

 ما تعرضت له املباين التارخيية يف املناطق الاورة. إىل. كما اسُرتعي انتباه أمانة اليونسكو "الطريق وال للضرر خالل شق

وإذا توافرت معلومات إضافية يف هذا الشأن، فإن املديرة العامة على استعداد إلصدار ضميمة هلذه الوثيقة قبل  - ٥
بةية إحاطة أعضاء اللس التنفيذي علمًا بآخر التطورات انعقاد الدورة احلادية والتسعني بعد املائة للمجلس التنفيذي، 

 ذات الصلة بذا املوضوع.

 طبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه


