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 املؤقت  األعمال  جدول من 37  البند 

 25ت/ م209 التنفيذي  اجمللس  وقرار  67م/40  العام  املؤمتر  قرار  تنفيذ
 احملتلة  العربية  األراضي  يف  والثقافية  التعليمية  املؤسسات  بشأن

 امللخص

 .67م/40و  25ت/  م209  ابلقراَرين  عملا   الوثيقة  هذه  تُقدَّم

 واجلهات الفلسطينية لسلطةإىل ا ُقّدمت اليت املساعدات عن معلومات على وحتتوي
 املائتني بعد التاسعة الدورة منذ  طرأت اليت املستجدات عن وكذلك املعنية، الفلسطينية
 .التنفيذي  للمجلس

 .إدارية  أو  مالية  آاثر  أية الوثيقة  هذه  على  ترتتب  وال

 .42  الفقرة  املطلوب:  القرار

 املائتني بعد  العاشرةالدورة 
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 قدمةامل

 .2020 أيلول/سبتمرب  إىل  حزيران/يونيو  من  الفرتة املشمولة ابلتقريرمتتد   - 1

 احملتلة"، "فلسطنياملعنونة  36ت/ م210لة عن أنشطة اليونسكو يف قطاع غزة يف الوثيقة مفصَّ  معلومات وترد - 2
 .الوثيقة معلومات عن هذا املوضوع  ترد يف هذه ال لذلكو 

 خلهلا  أغلقتو   ،2020  ربيع  يف  اليت اجتاحت فلسطني  (19-كوفيد)  فريوس كوروان  جائحة  من  األوىل  املوجة  تل - 3
 زال ي وال ،حزيران/يونيو شهر أواخر يف اجلديدة احلاالتعدد  يف مفاجئحاد و  ارتفاع ،صاحل التجاريةوامل املدارس احلكومة

فرض قيود و  حملية،بصورة  احلجر الصحي ضفر  احلكومة قررت ،ومن ث . الوثيقة هذهيف اتريخ إعداد  عدد احلاالت كبرياا 
 أجل  من  الوطنية  واألعياد  األسبوع  هناية  عطلت  خلل  احلجر الشاملفرض  و   ،احملافظات  مشددة على احلركة وال سّيما بني

 ةصارم  إجراءات  تطبيقو   القيود  ختفيف  يف  آب/أغسطس منتصف  يفالسلطة الفلسطينية    شرعتو   الفريوس؛  انتشار  احتواء
 .والسلمة  لصحةيف جمايل ا

 تعزيزإىل  ةاسامل واحلاجة الغربية الضفة يف حاالت العدوى يف السريعة الزايدةة عن النامج تحدايتال وفضلا عن - 4
 السلطاتو   الفلسطينية  السلطةبني    تنسيقال  وقف  سفرأ  ،2020  آب/أغسطسو   حزيران/يونيو  بني  غزةقطاع    يف  الوقاية  جهود

 الغربية، الضفة من جزء ضماحتمال  بشأن اإلسرائيلية احلكومة تصرحيات على اا رد أاير/مايو اعتباراا من أواخر اإلسرائيلية،
 ائحة.اجل  واجهةمب  مرتبطة إضافية  حتدايت  عن

لألمم املتحدة   اإلنسانية الشؤون  ومنسق املقيم املنسق قرر ،19-كوفيد رض  اإلصابة مب  حاالت يف لزايدةنظراا إىل ا و  - 5
فريق    طةل  وفقاا   اإلنسانية  املسائلو   التنمية  مسائل حبيث يدمج ما بني 19- كوفيد ائحة  املعين جب  العمل  فريق  أعمالاستئناف 

  متوز/يوليو، اليت وضعت صيغتها النهائية يف  191- كوفيد جائحة  تصدي املنظومة اإلمنائية لعواقب  بشأن    طرياألمم املتحدة القُ 
برايدة املساعي يف   ، العمل فريق  يف نشطاا  عضواا  بصفتها اليونسكو،  ضطلع وت. شهراا  18و 12 ترتاوح بني فرتة  شمل ت  واليت 
  رصد   إىل  رميي   الذي  األسبوعي  االجتماع   وحتضر  ،طري القُ   املتحدة  األمم  فريقالتصدي الاصة ب   خطة  يف  التعليم  برانمج  جمال

 .19-لكوفيد   تصدي جلائحةل ل الوطنية    تها خط   مع   يتماشى   ومبا  احلاجة  سبحب   حلكومة إىل ا   الدعم  وتقدي   كثب   عن   الوضع 

 التعليم

املستمر غلق اإلونوابت تصعيد العنف يف الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضلا عن طويل األمد الالنزاع  يسفر - 6
مصاعب وخماطر تعرتض يومياا املساعي الرامية  عن ،إىل خمتلف األماكن واملرافق قطاع غزة والقيود املفروضة على الوصولل

 سفرتوأ  ،للفلسطينينيإضافية    مصاعب  وعةجمم  19-كوفيد   جائحة  تأضافو   2.حق األطفال والشباب يف التعليم  إىل إعمال

 
 .احملتلة مكتب األمم املتحدة يف األراضي الفلسطينية    –  19-كوفيد   بشأن تصدي املنظومة اإلمنائية لعواقب جائحة طري  خطة فريق األمم املتحدة القُ  1
2 https://www.ochaopt.org/ar/theme/education . 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSE_Socioeconomic-Response-Pan_2020%20%281%29.pdf
https://www.ochaopt.org/ar/theme/education
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 فجوات وهو ما ساهم يف تفاقم عد،بُ  البديل/عن مالتعلّ  تطبيقو  2020آذار/مارس  يف التعليمية املرافق مجيع  إغلق عن
 يف الغربية الضفة يف األطفال مجيع  وعاد 3.اإلعاقة ذوي الطلب اصةخبو  ،املستضعفني لطلبدى ال مالتعلّ 
بدعم من اجملموعة العاملية املعنية ابلتعليم،   ،الفلسطينية  األراضي  يف  املدارس  مجيع   حصلتو .  املدارس  إىل  أيلول/سبتمرب 20

املرتبط هبذه  والتدريب والصحة، اآلمنة املدارسبروتوكوالت  من ونسخ ،الصحية والنظافة التنظيف أدوات جمموعاتعلى 
 بعد يوماا، 14واحد و يوم بني ترتاوح ملدة كلياا   أو مؤقتاا  إمامنذ بداية العام الدراسي  مدرسةا  90 زهاء أُغلقو . اجملاالت
 صعوابت  احلايل  الوضع  ويفرض.  رسااملد   موظفي  أو  الطلب  يف صفوف  19-كوفيد  لإلصابة مبرض  مؤكدة  حاالتظهور  
 .حضورايا   التعليم  ضمانفيما يتعلق ب  إضافية

املنصف والشامل للجميع وتعزيز و دعم املساعي الرامية إىل توفري التعليم اجليد  السياقيف هذا  اليونسكو وتواصل - 7
واالضطلع أبنشطة إسداء املشورة بشأن السياسات واملشورة التقنية،    من خللم مدى احلياة جلميع الفلسطينيني  فرص التعلّ 

 تنسيق  سكراتريةو  يف فلسطني التعليم قطاع عمل لفريق تقينال ستشاربصفتها امل التنسيق خلل من وكذلك ،ميدانية
 .للجميع   الشامل  اجليد  لتعليماملعين اب  املواضيعي  العمل  فريقو  احمللية  املساعدات

  صورة ب  املدارس   فتح   إعادة  ضمان   على   والتعليم   الرتبية   وزارة   مع   اجملموعة العاملية املعنية ابلتعليم   يف إطارتعمل اليونسكو  و  - 8
األول إىل   من للصفوف  أيلول/سبتمرب 6 إىل املدارس فتح إعادة  موعد  الغربية الضفة  يف والتعليم  الرتبية  وزارة  أجلتو . ة آمن 

  إىل  ابتدائي  الامس  من  الصفوف  وعادت  ، آب/أغسطس 9 يف  املدرسة إىل  عشر  الثان  الصف طلب  وعاد  ،ابتدائي  الرابع 
  طالب  595 000  زهاء   وعاد  آب/أغسطس  8  يف  املدارس   فتح   أعيد ف   غزة،  قطاع  يفأما  .  أيلول/سبتمرب   20  يف  احلادي عشر
رض  اإلصابة مب  حاالت زايدة بسبب آب/أغسطس 28 يفأبواهبا جمدداا  إغلق إىل تاضطر املدارس  بيد أن  ،إىل املدرسة 

  احلماية  اءاتر إج  مجيع  اختاذ  مع  املدارس،  فتح الغربية الضفة  يف األونروامكتب و  والتعليم  الرتبية  وزارة  أعادت و . 19-كوفيد 
  إطار   ماسيّ   وال  ، لئمة للظروف احملليةامل  العاملية   واألطر  التوجيهات  على   بناءا   املدرسة،  وموظفي  للطلب  اآلمنة   للعودة  اللزمة 
 4.للسكان   املتحدة  األمم   وصندوق   الدويل  والبنك  واليونيسف  اليونسكو   وضعته   الذي  املدارس  فتح  إعادة

 عن  ابلتعليم  املعين  العمل  فريقاملشرتكة ل  قيادةال  ابلتقرير  املشمولة  الفرتة  خللاليونسكو ووزارة الرتبية والتعليم    وتولت - 9
 الشركاء تصدي خطط مواءمة ضمان أجل من ،اجملموعة العاملية املعنية ابلتعليم من التعليم شركاء مع  الوثيق ابلتعاون  ،عد بُ 

 الدعم اهذ  العمل فريق يف إطارتقدم اليونسكو حالياا و . اواحتياجاهت والتعليم الرتبية وزارة أنشطة مع 19-كوفيدائحة  جل
 منصتها فضلا عن حتديث ،والشركاء احمللي اجملتمع  مع تفاعلا  أكثر جلعلهعلى اإلنرتنت  للوزارة الرمسي املوقع  لتحديث

-كوفيد عواقب جائحة  ل  والتعليم  الرتبية  وزارة  تصدي  خطة  دعمسعياا إىل  و .  للطلب  تفاعلية  منصة  لتوفري  "لأتمَّ "  اإللكرتونية
 ذلكو   تعليمية،  تلفزيونية  قناة  وإنشاء  لكرتوناإل  تعليمال  منصة وتشغيل  إنشاء  اليونسكو  تدعم  اجلهود،  هذه  واستكمال  19
وجرى حشد املزيد من .  على سبيل املثال  ،التعليمتوفري    أجل  من  القدرات  تنمية  وبرانمج  للتعليم  العاملي  التحالف  خلل  من

 
3 18-report-situation-emergency-19-https://www.ochaopt.org/ar/content/covid . 
 .وزارة الرتبية والتعليم يف إعادة فتح املدارس يف فلسطني يدعمونالرئيسيون التعليم  وشركاءاليونسكو  4

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-report-18
https://ar.unesco.org/news/lywnskw-wshrk-ltlym-lryysyyn-ydmwn-wzr-ltrby-wltlym-fy-fth-lmdrs-fy-flstyn
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 القناة،  إلنشاء والفجوات للحتياجات تقييم حالياا  وجيري. اليونيسف الدعم من صندوق "التعليم ال ميكن أن ينتظر" عرب
 لتعميم  معلمنيللاا تدريب اليونسكو قدمت ذلك، فضلا عن. القصوى األولوية ابعتبارها والتعليم الرتبية وزارة حددهتا اليت

 مالتعلّ   حلول  استخدام  على  املعلمني  قدرات  وتعزيز  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجياالكفاءات يف جمال  و   اجلامعة  الكفاءات
 .املنزل  يف  الدراسية  الفصول  لتحضري  عد بُ   عن

 اليونسكو مبساعدة الدعم الذي قدمته إليها ،وزارة الرتبية والتعليم خطتها للعودة إىل املدارس يف فلسطني استهلتو  -10
 العاطفية احتياجاهتمتلبية و  ومحايتهم األطفال سلمة ضمان  إىل الطة وتسعى. املدارس فتح إلعادة العاملي اإلطار تنفيذ ل

 عد؛ بُ   عن  التدريس  على  رسااملد   معلمي قدرة  بناءو   التعليم؛  قطاع  يف عنيةاجلهات امل  مجيع   مع  الشراكات  حتسنيو   والنفسية؛
 للطلب، االجتماعي النفسيالدعم لصحة العقلية و فيما يتعلق اب دعمال وتقدي  اآلمنة؛ املدارس بروتوكول تنفيذ  ضمان و 

  اجملموعة العاملية املعنية ابلتعليم  يف وشركاؤها اليونسكو وتعمل. اإلعاقة ذوي لألطفال املناسب الدعمتوفري  ذلك ويشمل
 5.بنجاح  الطة  هذه لتنفيذ   اللزم  الدعم  لتحديد   والتعليم  الرتبية  وزارة  مع

يف املنطقة العربية   الطوارئ حاالت يف للتعليم لليونسكو االسرتاتيجيالعمل  إطار سياق يف ،تواصل اليونسكوو  -11
 ويشمل ذلك  ،للجميع   الشامل  التعليم  ضمان فيما خيص    والتعليم  الرتبية  وزارة إىل  ةتقنيال  املشورة  تقدي   ،(2018-2021)

 بصورة رئيسية  ذلك ريوجي. الطفل على تركز اليت التدريس على أساليبو للجميع  الشامل التعليم على املعلمني تدريب
  التعليم" صندوق ولهميالذي  (2021-2019) فلسطني   دولة  القدرة على الصمود يف   لتعزيز الربانمج املتعدد السنوات   ضمن

 الشامل لتعليمالاص اب والتدريب املستشفيات، يف لألطفال تعويضي تعليم توفري إىل يسعى والذي ،"نتظري أن  ميكن ال
 وأعدت. اإلعاقة ذويل ة لألطفاللمعلمني واملوظفني اآلخرين العاملني يف املدارس احلكومية، وأجهزة مساِعد للجميع 
 لتدريب  سُيستخدمو   ،للجميع   الشامل  التعليم  على  املدربني  لتدريب  دليلا   والشركاء  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع   ابلتعاون  اليونسكو

 .فلسطني  يف  تعرضاا للخطر  األكثر  املدارس  يف  معلم 3 000  زهاء

 األورويب، االحتاد الذي ميوله املتوسط األبيض البحر يف منطقة الشبابتشغيل  مشروع إطار يف عقدت اليونسكوو  -12
 2020 حزيران/يونيو 2 يف اإلنرتنت عرب حلقة تدارس ،19-كوفيد  النامجة عن جائحة ألزمةإجراءاهتا للتصدي ل وضمن
. اجلائحة  من  تضرراا   القطاعاتبوصفه أحد أكثر    السياحة  قطاع  يف  املهارات  على صعيد   االحتياجات  يف  االجتاهات  ملناقشة
وتتناول الثانية جانب   العرض  تتناول إحدامها جانب  بصيغة دراستني استقصائيتني  البياانت  مع جل  أدوات  اليونسكو  وأعدت
 من القطاع هذا يف الشباب تشغيل لدعم ةاملقبل أنشطتها االسرتشاد بنتائجهما لوضع و الوضع  حتليل أجل من ،الطلب
 يطلبها أرابباليت  واملهارات املهينيف اجملال التقين و  والتدريب التعليم معاهد خرجيي مهارات بني الفجوة حتديد خلل
 لدمج القطاعية اسرتاتيجيتها استعراض يف العايل التعليم وزارة حالياا  اليونسكو تدعمف العايل، التعليم جمال يفأما . العمل

 .السياسي  الوضع  عنالنامجة  و   19-كوفيد ائحة  جب املتعلقة  اجلديدة  التطورات

 
 .رساقشة خطة إعادة فتح املدعمل قطاع التعليم ملناجمموعة شركاء اجتماع افرتاضي ل :خطة استجابة منسقةإىل  التوصل 5

https://ar.unesco.org/news/ltwsl-lkht-stjb-mnsq-jtm-ftrdy-lshrk-mjmw-ml-qt-ltlym-lmnqsh-kht-fth-lmdrs
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 الثقافة

 36ت/ م210يف الوثيقة  املؤسسات الثقافية يف القدس الشرقية خلل الفرتة املشمولة ابلتقريرعن علومات املترد  -13
 .الوثيقة  ها يف هذهمعلومات عنترد   ال  لذلكو  ،املعنونة "فلسطني احملتلة"

يتضرر  السينما، وأنشطة واملعارض والعروض اديامل التأهيل إعادة مشاريع  ومنها الثقافية، األنشطة تنفيذ  ومل ينفك -14
أتثرياا سلبياا يف  العامة للمكاتب ةالثاني إلغلقا ت عمليةأثر  وقد. 19-كوفيد   النامجة عن تفشي جائحة زمةمن األبشدة 
. فلسطني يف الثقافة قطاعاملتعلقة ب واملعلومات البياانت مجع و  املعماري لرتاثاملتعلقة اب امليدان العمل أنشطة من العديد 

أكثر  تنفيذاا    املقررة  ألنشطةا  بتنفيذ عام    وجهب  الرئيسيني  وشركائه  هللا  رام  يف  اليونسكو  مكتب  استعداد  حتسن  مسح  ذلك،  ومع
 نظرة يلي فيمايرد و . احلركة تقيد اليت واإلجراءاتائحة اجل عن النامجة اإلضافية والقيود الصعوابت من الرغم على ،سلسة

 .19-كوفيد   النامجة عن جائحة  زمةألاب  أتثرت  وكيف  الثقافة  جمال  يف  اجلارية  األنشطة  مجيع   على  عامة

 الثقافة قطاع يف 19-كوفيد   أزمةثر املتعلقة أب املناقشات يفائحة اجل بداية منذ شارك مكتب اليونسكو يف رام هللا و  -15
بشأن تصدي املنظومة اإلمنائية لعواقب جائحة  طريطة فريق األمم املتحدة القُ خ إطار يف ماسيّ  الو  املطلوبة، واالستجابة

 واآلاثر،   السياحة  ووزارة  الثقافة  )وزارة  ةالوطني  اجلهات املعنية  مع  ابلتنسيق  امللموسة  املبادرات  بعض  وجيري تنفيذ.  19-كوفيد 
 عقد و   ؛جر الصحياحل  فرتات  خلل  اإلنرتنت  عرب  مقتنياته  لىعجلميع  اطلع ا  إلاتحة  املتنقل  املتحف  رقمنة  مثل  (،اغريمهو 

 خمتلف أنواع األعمال  وإنتاج  ،املرأة  ووضع   ،الشباب  حول  حورتمت  (ResiliArt#)حركة "صمود الفن"  مناقشات يف إطار  أربع
 قصص لسرد اإلنرتنت عربتُبث  فيديو أشرطة أربعة إنتاجو  ؛19-كوفيد  أزمة أوقات يف الفنون وتعليم ،اإلنرتنت عربالفنية 
يف   أسرهم  عن  لرتفيهاو   وترفيههم  األطفال  تعليم  دعممن أجل    االجتماعي  التواصل  وسائل  منصات  على  نشرهال  احلي  الرتاث
 إمكانية حالياا  اليونسكو طلع تست ،فيما يلي التفصيل من مبزيد  املوصوفة األنشطة، هذه فضلا عنو . جر الصحياحل أثناء
 الثقافة  يف  19-كوفيدائحة  جل  واالقتصادي  االجتماعي  املتعلقة ابألثر  البياانت  جلمعنطاقاا    أوسع   عملية  يف  الثقافة  وزارة  دعم

 حتليل واستناداا إىل. لألزمةيف إطار التصدي  اجليدة املمارسات ونشر املعلومات تبادل تعزيزبغية  ،اإلبداعية والصناعات
 .19-كوفيد   ألزمة تصديلل  كاملة  عمل خطة وضع   يف  فلسطني  اليونسكو  ستساعد   ،احلالة

دعم التنمية احمللية عن طريق ترميم وإحياء املواقع واملبان التارخيية مشروع    متديد  على  املوافقة  على  اليونسكو  وحصلت -16
 التمديدهذا    أاتحو .  2020  األول/ديسمرب  كانون  31  حىتإضافية على املنظمة    تكلفة  لب  ،الذي متوله السويد  ،يف فلسطني

 عام  هناية  حبلول  بصورة سليمة  ملشروعا  قفالإل  الطريق  ومهد   ،19-كوفيد   ائحةاملتأثرة جب  تلك  وخاصة  املشروع  أنشطة  تنفيذ 
القدس  مدينة يف الثقايف الرتاث مواقع من موقعني ترميم املشمولة ابلتقرير السابقالفرتة  منذ أكملت اليونسكو و . 2020
 الرتميم أنشطة وفرتو . يف الوقت الراهن القدس القدمية مدينةيف  آخر موقع ترميم ريجيو . القدمية الليل مدينةو  القدمية

 التالية:  األنشطة  على  العمل  اليونسكو  واصلت  ذلك،  فضلا عن.  عمل  يوم  2 000 زهاءتقدر ب  فرص عمل مؤقتة
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موقع قد أُدرج و الطة الاصة بصون موقع سبسطية األثري وإدارته ابلتعاون مع وزارة السياحة واآلاثر. إعداد  −
بلدة أثرية مميَّزة ومناظر رائعة و  عاملعلى ميشتمل هو فلسطني املؤقتة للرتاث العاملي، و قائمة  يفسبسطية األثري 

لتحدايت يف ضوء ااملمتلك هذا إلدارة  أداة الطة الاصة بصون املوقع وإدارته ستكون حلياة. و اب نبضقدمية ت
الطة الاصة بصون موقع ووصلت  .وسوء الصيانة ، ومنها مثلا التحدايت املرتبطة ابلتنمية احلضريةالقائمة

 مع املشاورات من وجتري جمموعة الصياغة؛ يف الوقت احلايل إىل املرحلة النهائية منسبسطية األثري وإدارته 
-كوفيد   جائحة ن أب العلم مع ،على أكمل وجه لطةا تنفيذ تويل اجلهات الوطنية زمام لضمان اجلهات املعنية 

 .هذه التشاور  عمليةقد أعاقت   19

اجلوانب   ويشمل به، املرتبطة لفضلىمارسات ااملقصص النجاح و يتضمن املشروع جتربة منشور بشأن صياغة  −
 جناح قصص متثل مواقع  مثانية اختيار جرىو  يف املشروع. اجملتمعات احمللية شاركةاملتعلقة مباجلوانب التقنية و 
السياسات  بشأن املقدم دعمال عن وجزمشفوعة مب اقصصه سردجري وسي املشروع إجنازات من اا جزءبوصفها 

 .املشروع  إطار  يف

خاصة ابملتاحف وعمليات التنقيب وتعليمات اجلرد واحلصر وصون مبان )لوائح تنظيمية  أربع إعداد جيري −
 ،"املادي الثقايف الرتاث بشأن  2018( لسنة 11رقم ) ن "القرار بقانو  تنفيذ  لدعم (الرتاث الثقايف ومحايتها

 مع  ملتاحفاللئحة التنظيمية بشأن ا  فيما خيصجولة املشاورات    وأُقيمت  .واآلاثر  السياحة  وزارة لىوعرضها ع
على  ة التنظيميةحهلذه اللئ النهائي املشروع جيري عرضو  املتاحف، جمال يف العاملة املدن اجملتمع  منظمات

اجلارية  املشاورات على إجناز واآلاثر السياحة وزارة مع  تعمل اليونسكو تزال وال. عليه للتصديق الوزراء جملس
 .األخرى  الثلثالتنظيمية    اللوائحبشأن    ملدنا  اجملتمع  منظمات  مع

واملمول من خلل  ،الطة الاصة بصون وإدارة موقع الرتاث العاملي املتمثل يف "مدينة الليل القدمية" الز توال  -17
التسليم النهائي حىت مددت اليونسكو مدة العقد واتريخ  و .  ، قيد اإلعدادصندوق الرتاث العاملي  املساعدة الدولية يف إطار

التأخريات   ومراعاة، وبناءا على طلب الدولة الطرف، لتعديل اسرتاتيجية التنفيذ  19-أزمة كوفيد  بسبب  ،2021شباط/فرباير  
دراسات ال إجراءمن أجل وزارة السياحة واآلاثر إىل ة التقني ساعدةاملتقدي اليونسكو  تواصلو . احلجر الصحيعن  مجةالنا

 عنية.املهات  اجلسائر  ابلتعاون مع    ،وقع املالطة الاصة بصون وإدارة  إلعداد    التحضريية

 املدرج أرحيا يف الثقايف الرتاث موقع ترشيح ملف إعداد العاملي الرتاث صندوق خلل منستمول اليونسكو أيضاا و  -18
 ،2019 عام هناية يف الدولية املساعدة طلب على املوافقة متت ومع أنه قد . فلسطني املؤقتة للرتاث العامليقائمة  يف حالياا 

 بشأن  واآلاثر السياحة وزارة مع  املناقشات اليونسكو استأنفتو . 19-كوفيد   جائحة بسببأتخر  العقودفإن إعداد 
 حبلولاملعّد هلذا الغرض    العقد  توقيع  املتوقع  ومنهبذا الشأن    مؤخراا   اتفاق  إىل  التوصل  ومت  لعقد،االختصاصات املدرجة يف ا

 .آب/أغسطس  هناية
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 التحول إلدارة تقنية توجيهية مبادئ وضع على  واآلاثر السياحة وزارة مع  العادية، ميزانيتها مبوارد اليونسكو، تعملو  -19
 ، "طبيعي ثقايف من بّتري جنوب القدس منظر - والكروم الزيتون  أرض فلسطني:" العاملي الرتاثموقع  يف املتنامي احلضري

 مشاوراتمل جتر إال    ،19-كوفيد   ةحائج الناجم عنلوضع  ا  نظراا إىلو . تهوإدار وقع  املصون  لاملعتمدة الطة    مع يتماشى  مبا
 ألماكن   ضرياحل  تخطيطبشأن ال  عدَّلةمفصلة م  قواعد   وضع  بغية  التنفيذ  طريقة  ملناقشةاجلهات املعنية    مع  افرتاضيةحتضريية  

 .الطبيعية  املناظر  وقيم  املوقع  تضاريس  علىتضمن احملافظة    املوقع   من خمتارة

حلم بتمويل من النرويج بغرض فتح  اليونسكو اإلشراف على أشغال ترميم مبىن "متحف الرواية" يف بيتتواصل و  -20
وهو  ،  2020املشروع حىت كانون األول/ديسمرب   الوسائل عن الثقافة الفلسطينية. وجرى متديد مدة معرض تفاعلي متعدد

وإصلح شغال الرتميم ما تلك املتعلقة أباملشروع، وال سيّ  هاواجهيما سيساعد اليونسكو يف التغلب على املصاعب اليت 
األمان وكذلك إدماج متطلبات السلمة و  ،2018يف عام  يف املوقع  الذي اندلعريق احلاألضرار اليت تسببت فيها حادثة 

 الفرتة يف خاصة األضرار وإصلح الرتميم أعمال تنفيذ أتخري  عن 19-كوفيدأزمة   سفرتوقد أ. لدفاع املدناصة ابلا
 لتلبية املعمارية رسم املخططات الفرتة هذه خللاليونسكو  وأمتت. 2020 مايوأاير/ 31إىل  مارسآذار/ 5 املمتدة من
 أعمال 2020 حزيران/يونيو أوائل يفاستأنفت اليونسكو و . املدن ابلدفاع الاصة واألمان السلمةإجراءات  متطلبات

 .املوقع   يف األضرار  وإصلح  الرتميم

 طريخطة فريق األمم املتحدة القُ  وكذلك يف إطار تنفيذ ،19-كوفيد   ألزمةيف إطار التصدي  قامت اليونسكوو  -21
 ابلتخطيط ،واآلاثر السياحة وزارة مع  الوثيق ابلتنسيقو  ،19-كوفيدبشأن تصدي املنظومة اإلمنائية لعواقب جائحة  

. 2019  عام  يف  الوزارة  أنشأته  احلجم  صغري  اا تعليمي  اا متحفالذي ميثل  املتنقل"  تحف  "امل  لرقمنة  يةالتحضري   األعمال  استهللو 
 القطع  من خمتار عدد خلل من الفلسطينية ثقافةالو فلسطني  تاريخللتعريف ب فلسطني يف املدارس ليجوب املتحف ممِّ صُ و 

-كوفيد  أزمةإىل    نظراا   أنه  بيد .  العشرين  القرن  منتصفو   النحاسي  احلجري  العصر  للفرتة الواقعة بني  يرجع اترخيها  اليت  األثرية
ة رقمنسيجري تذليل هذه العقبة من خلل  ،ث  بني املدارس، ومن تنقل املتحف تعّذر ،واحلجر الصحي املرتبط هبا 19

ستهل وسيُ   هلذا الغرض  العروض  تقدي ل  طلب  عن  اإلعلن   ومت .  ةافرتاضي  منصات  ابستخدامجمموعة مقتنياته    وعرض  املتحف
 .قريباا   املشروع  تنفيذ 

الرتاث الثقايف الفلسطيين غري تعزيز القدرات الوطنية لصون " مشروع متديد  مت  ،19-كوفيد  جائحة ونظراا إىل تفشي -22
تنفيذ استكمال  من أجل    2020 عام  هناية  حىت إضافية  أشهر  لستة  ظيب  أبو يف  والسياحة  الثقافة  دائرة  الذي متوله  "املادي

 الثقايف الرتاثبشأن  قانون  صياغة يفابلفعل  الثقافة وزارة دعم مواصلةلليونسكو  أاتح ذلك وقد . أصلا  املقررةألنشطة ا
. الوزارة  لىوُعرضت ع  القانون  شروعإرفاقها مب  الوثيقة التوجيهية اليت جيب  وأُعدت.  الفرتة املشمولة ابلتقرير  خلل  املادي  غري

 ومنظمات املعنية هبذا اجملال الوزاراتسائر  مع  اجلديد القانون مبضمون املتعلقة  املشاورات لدعمأيضاا  اليونسكو تستعد و 
 الرتشيح  ملفات  إعداد  ية بشأن التدريبالدورات    من  اثنية  جولة  جريتأُ   ذلك،  فضلا عن.  اجلهات املعنيةسائر  و   املدن  اجملتمع 
 20 زهاءاملقرر أن يشارك فيها  ، اليت كان منالدولية املساعدة طلبات بشأن  وكذلك املادي غري الثقايف ابلرتاث الاصة
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 وذلك   التوايل،  على  آب/أغسطس 26-25 ويف  آب/أغسطس 18  إىل  16 مناملمتدة   الفرتة  يف  فلسطينياا   ومسؤوالا   مهنياا 
 2003.6 عام  اتفاقية  تنفيذعلى  اللزمة    القدرات  بناءاملبذولة ل  اجلهود  يف إطار

 لدعم القصص رواية عن فيديو أشرطة إبنتاج الثقافة، وزارة مع الوثيق ابلتنسيق هللا، رام يف اليونسكو مكتب يقومو  -23
  الفلسطينية،  حلكايةا ترويج يف أيضاا  النشاط هذا وسيسهم. 19-كوفيد ائحة  جل يف إطار التصدي وترفيههم األطفال تعليم

 اإلنرتنت عرب فيديو أشرطة خلل من للبشرية، املادي غري الثقايف للرتاث التمثيلية القائمة يف 2008 عام يف اليت أُدرجت
 .جتماعياالتواصل  ال  منصاتخمتلف  عرب  نشرستُ   احملرتفني  للحكواتيني

من خلل مشروع "إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلرايت األساسية تقدي الدعم إىل وزارة الثقافة واستمر  -24
منذ جرى  و .  الثقايفتنوع أشكال التعبري  بشأن    2005يف إطار اتفاقية عام    وتنوع أشكال التعبري الثقايف" الذي متوله السويد 

يف حزيران/يونيو   للتقرير  ويلاألشروع  املم  دِّ وقُ قدَّم كل أربع سنوات  إعداد التقرير الدوري الذي يُ   الفرتة املشمولة ابلتقرير السابق
م لتقرير الدوري الذي يُ ل  الرئيسية  والنتائج  االستنتاجات  بشأن   الوطين  الفريق  مع  افرتاضي  تشاوري  اجتماع  دقِ وعُ .  2020 قدَّ

 امللحظات دمج ومت. سيف أبو عاطفالدكتور  الثقافة وزير حبضور 2020 حزيران/يونيو 30 يفكل أربع سنوات 
 وزارة أعدهتا اليت  املعدَّلة  النسخة  مبراجعة  العدل  ووزارة  الارجية  وزارة  وتقوم ،هذا التقرير يف  املشاركني  من  الواردة  والتعليقات

 إىلقدَّم كل أربع سنوات التقرير الدوري الذي يُ أتجل املوعد النهائي لتقدي و. ةنهائيتقدميه بصيغته ال قبل الثقافة
يف  ناقشاتامل من عدد تنظيم أيضاا يف إطار املشروع وجيري . 19-بسبب جائحة كوفيد 2020 نوفمرب/الثان تشرين 1

. األزمات أوقات يف املستقل الثقايف ملشهدا مستقبل وآفاق الفنون وتعليم رأةوامل الشباب بشأن إطار حركة "صمود الفن"
 7.أيلول/سبتمرب  شهر  ويف  آب/أغسطس  شهر  من  الثان  النصف  يف  املناقشات  وستجرى

 والتمويل ابلتعاون و  الفلسطيين، لإلحصاء املركزي اجلهاز من وبدعم الثقافة وزارة مع  ابلتنسيق ،اصلت اليونسكوو و  -25
 واالجتماعية االقتصادية لتنميةيف ا الثقافة قطاع مسامهة وتقييم لقياس شامل مسح إجراء دروسوس، مؤسسة مع املشرتك

 ضمان  الذي اضطلع مبهمة  كاستيانوس  ألفونسو  السيد  الدويل  لبريا  الفرتة املشمولة ابلتقرير السابق  منذوفد  أُ و .  فلسطني  يف
 املشروع وشركاء اليونسكو قررتو . املؤشرات خمتلف عن اإلبلغ وعملية البياانت لتقييم تقينال الفريق مع سلسةال تابعةامل

واألخذ مبنهجية  جمموعة مؤشرات الثقافة من أجل التنمية املستندة إىل التنفيذ منهجية تغيريالبري الدويل  بعثةيف ختام 
تشرين   يف اليونسكوذي وضعته ال "2030| الثقافة مؤشرات" ىل إطار املؤشرات املواضيعية يف جمال الثقافةتستند إ

والقدرة على  البيئة تشمل رئيسية جوانب أربعة يف للثقافة الشاملة املسامهة اجلديدة املنهجية وتقيس. 2019 نوفمرب/الثان
 ،19-بسبب جائحة كوفيد  أتخريات  وحدثت.  واملشاركة  واإلدماج  ،واملهارات  رفاواملع  ،العيش  وسبل  واالزدهار  الصمود،

 للمسح األويل املشروع مُقدِّ و . املدن اجملتمع ومنظمات احلكومية اهليئات مجيع إغلقإىل  نظراا  البياانت مجع يف ماوال سيّ 
 .2020  أيلول/سبتمرب  يف  املشروع  إمتام املتوقع   ومن  آب/أغسطس،  أوائل  يف

 
 .من أجل صون الرتاث الثقايف غري املادي يف فلسطني العمل معاا  6
 .19-لرتاث احلي يف سياق جائحة كوفيد: الربات املتعلقة ابحلركة "صمود الفن" اإللكرتونية اقشاتاملن 7

https://ar.unesco.org/news/lml-man-mn-jl-swn-ltrth-lthqfy-gyr-lmdy-fy-flstyn
https://ich.unesco.org/en/8ga-special-event-on-pandemic?fbclid=IwAR0ag1ExkSh8_uBnCdv31n5al1-LyN65YRrBLc3-O3qkpBctmFSteaFReXE#palestine
https://ich.unesco.org/en/8ga-special-event-on-pandemic?fbclid=IwAR0ag1ExkSh8_uBnCdv31n5al1-LyN65YRrBLc3-O3qkpBctmFSteaFReXE#palestine
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 األورويب االحتادو  اليونسكو املشرتك بني ربانمجال إىلقدمته  مشروععلى اقرتاح على املوافقة  الثقافة وزارة حصلتو  -26
 ،الفرتة املشمولة ابلتقرير  خلل  اليونسكو،  واصلتف  واإلبداعية،  الثقافية  الصناعات  لتعزيز  اجلديدة  التنظيمية  األطر  دعم  بشأن 

 السينما  صناعة لدعم خمصصة مؤسسة إلنشاء التنفيذ  اسرتاتيجية وكذلك الثقافة وزارة مع املشروع مكوانت مناقشة
 يف التنفيذ يبدأ أن  املتوقع ومن الثقافة، وزارةالتابعة ل جهات التنسيق مع  اجتماعات عدة اليونسكو وعقدت. الفلسطينية

 .أيلول/سبتمربشهر  

 واملعلومات  االتصال

 للتنمية  الفلسطيين  املركز  سجلف.  خلل الفرتة املشمولة ابلتقرير  انتهاكات  لعدة  فلسطني  يف  نيالصحفي  استمر تعرض -27
 املعدات على واالستيلء اجلسدي االعتداء مشلت ،يةاإلعلم حريةلل انتهاك حالة 91 ("مدىمركز ") اإلعلمية واحلرايت

  احلوادثوتضمنت  2020.8آب/أغسطس إىل شهر  يونيو/حزيران، يف الفرتة املمتدة من شهر التغطية ومنع  واالعتقاالت
 ية منشمالاملنطقة ال  يف  قدوم  كفر  قرية  يف  أسبوعية  مظاهرة  يغطون  كانوا  صحفيني  ثلثة  إصابة  ،"مدىمركز "  عنها  أبلغ  اليت

 .التقارير  أفادتحسبما    اإلسرائيلية  األمن  قوات  أطلقته  ابملطاط  مغلف معدن  برصاص  حزيران/يونيو  12  يف  الغربية  الضفة

 ،مسؤويل السلمة يف املؤسسات اإلعلمية  شبكة  دعم  الفلسطينيني،  الصحفيني  نقابة  مع   ابلتعاون  اليونسكو،  تواصلو  -28
 .فلسطني  أحناء  مجيع  يف األخبار  غرف  يف  لسلمةاملعنية اب  تنسيقال  جهات للربط ما بني  أُنشئت  اليت

  بني  التنسيق   لليونسكو،  مشروع  يف إطار  2019  عام  يف  أُنشئت   اليت   الصحفيني،  سلمة   لرصد   اجلديدة  الوطنية  اآللية  كفلتو 
املقدَّم  الصحفيني  سلمةعن  فلسطني تقرير إلعداد الفلسطينيني  الصحفيني ونقابة املدن اجملتمع  ومنظمات املعنية الوزارات

 .املنظمة   سجلتها  اليت  الصحفيني  قتل   لعمليات  القضائية  املتابعة   عن   معلومات  تضمنالذي ي ،  لليونسكو   ةالعام   ةاملدير   إىل

 حلرية  العاملي  ابليوم  الوطين  على الصعيد  االحتفال  خلل  من  الصحفيني  وسلمة  التعبري  حرية  دعم  اليونسكو  تواصلو  -29
حتت شعار ) اليوم العاملي حلرية الصحافة مبوضوع تتعلق قصرية فيديو أشرطة إنتاج العام هذا اليونسكو دعمتو . الصحافة

 اليت الصحية املخاطر بشأن الشخصية جتربتهم ملشاركة صحفياا  20 ُدعي من خلهلا (،وال حماابة" خوف بل صحافة"
 االهتمام  أويلو .  خطرة جداا   بيئة  يف  ابلعمل  املتعلقة  األخرى  املخاطر  وكذلك  ،19-كوفيد  تفشي جائحة  سياق  يف  يواجهوهنا

ومكافحة  املعلومات لىع صولاحل يف التحدايت ملواجهة خمصصة برامج إنتاج دعمفتم  احمللية، اإلذاعة مبحطاتأيضاا 
  اليونسكو  عن  ممثلني  يومياا من الربامج الصباحية اليت تذاع    إذاعيان   برانجمان   استضافو .  والشائعات  املضللة  املعلوماتانتشار  
 9.اإلعلم  حرية  يف  19-كوفيد   أزمة  أثر  بشأن  املستفادة  الدروس  لتبادل  اإلعلم،  تطوير  ومركز  الفلسطينيني  الصحفيني  ونقابة

 
8  https://www.madacenter.org/en/category/13/1/ . 
" يف أو حماابةخوف  بليف فلسطني، وتسلط الضوء على املوضوع العاملي "الصحافة  2020نسكو ابليوم العاملي حلرية الصحافة حتتفل اليو  9

 .19-جائحة كوفيد سياق

https://www.madacenter.org/en/category/13/1/
https://ar.unesco.org/news/thtfl-lywnskw-blywm-llmy-lhry-lshf-2020-fy-flstyn-wtslt-ldw-lmwdw-llmy-lshf-dwn-khwf-mn-slh-fy
https://ar.unesco.org/news/thtfl-lywnskw-blywm-llmy-lhry-lshf-2020-fy-flstyn-wtslt-ldw-lmwdw-llmy-lshf-dwn-khwf-mn-slh-fy
https://ar.unesco.org/news/thtfl-lywnskw-blywm-llmy-lhry-lshf-2020-fy-flstyn-wtslt-ldw-lmwdw-llmy-lshf-dwn-khwf-mn-slh-fy
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يف  دليل عملي للصحفيني - لصحفينيل سلمةال دليل من مستمدة العربية ابللغة إعلمية مواد اليونسكو أنتجتو  -30
 .حدود  بل  مراسلونمنظمة و   ليونسكوا  الصادر عن  ،املناطق املعرضة للخطر

لدراية اإلعلمية اب الاصتني سرتاتيجيةاالو  سياسةال عن أساسية معلومات وثيقة إعداد دعم اليونسكو واصلتو  -31
. 19-كوفيد  ائحةجل للتصدي احلكومة إجراءات دمجوت البلد  يف احمللي الواقع  االعتبار يف أتخذ فلسطني، يف واملعلوماتية

 جا ومنه  لدراية اإلعلمية واملعلوماتيةبشأن وضع السياسات واالسرتاتيجيات الاصة اباملبادئ التوجيهية    إىلالوثيقة    ستند تو 
 .لدراية اإلعلمية واملعلوماتيةل النموذجي  اليونسكو الدراسي

"تعزيز جمال البحوث اإلعلمية   مشروع  2020  أاير/مايو  يف  املفتوحة  القدس  جامعة  مع   ابلتعاون اليونسكو    واستهلت -32
 اإلعلم  كليات  بني  للتعاون   سنواتلثلث    اسرتاتيجية  لوضع   ،االتصال  لتنمية  الدويل  الربانمج  بتمويل من  يف كليات اإلعلم"

 جائحة  مثلحمددة    ظروف  يف  املطبقة  اإللكرتون  مالتعلّ   حلول  و/أوالدراسية    املناهجأو  /و  البحوثبشأن    احمللية  اجلامعات  يف
 القدس   جامعةيف    اإلعلم  كلية  مقره  حبوث  مركز  إنشاء  عن  املشروع  هذا  وسيتمخض.  ، وغري ذلك من اجملاالت19-كوفيد 

 .2020 األول/ديسمرب  كانون  أواخر حبلول  املفتوحة

 اجلنسني  بني  املساواة  

 أنشطتها مجيع  يف املساواة بني اجلنسني إدماج خلل من فلسطني يف اجلنسني بني املساواة وتعزز اليونسكو تدعم -33
 .واملعلومات  واالتصالالرتبية  و   الثقافة  جمال  يف  املنفذة

 التعليم  على  املدربني  لتدريب  دليل  إعداد  على  ينتظر"  أن  ميكن  ال  "التعليم  مشروع  إطار  يف  تعكف اليونسكو حالياا و  -34
حبيث يبلغ  نفسه املشروع إطار يفتوسيع نطاق التدريب  وسيجري. املساواة بني اجلنسني اعتبارات يراعي للجميع  الشامل
 ٪50مشاركة تبلغ حتقيق نسبة  يتمثل يفعلماا أبنه اهلدف النهائي  ،املساواة بني اجلنسني اعتبارات ويراعي معلم 3 000

 .ذكورلل  ٪50و  انثإلل

وار  حل لقات ا حل   اا زمني   وجدوالا   الطلب،   رفاه   لدعم   والتمييز   الوصم شىت أنواع    بشأن   رئيسية   رسائل  حالياا   اليونسكو   عد ت و  -35
 .احلياة   جوانب  مجيع   يف  ومحايتها  املرأة  حقوق   أتكيد   أجل   من   فلسطني  يف  املرأة  ضد   العنف  موضوع   ستتناول أيضاا   اليت   العام

 الشباب  مشاركة

ألنشطة للحتفال ابليوم الدويل الشباب من أجل حتضري املعين ابعمل فريق الإنشاء  تيسريسامهت اليونسكو يف  -36
  فريق يف إطار، وذلك "يف اجلهود الدوليةالشباب  إشراك( حتت شعار "2020آب/أغسطس  12للشباب يف فلسطني )

 يف  املبادرة  زمام  أخذ   على  الشباب  تشجيع   يف  العمل  فريق  إنشاء  من  الغرضمتثل  و .  ابلشباب  املعين  املواضيعي  املتحدة  األمم
 دويلال  ابليوم  االحتفال  أنشطة  خلل مبزيد من االستفاضة  تناوهلا  املراد  والعمل،  للمناقشة  املختارة  واملواضيع   األفكار  حتديد

  وحددوا 2020 متوز/يوليو 29 يف ُعقد افرتاضييف اجتماع  وشاابا  ةا شاب 30 من أكثر شاركو . فلسطني يف للشباب
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  ضوء يف وال سّيما ،اتالقرار  اختاذ يف الشباب مشاركةو  الفلسطيين اجملتمع يف االجتماعي العنف مبكافحة يتعلق موضوعاا 
 .املسبوقة  غري  19-كوفيد  أزمة

 عملية يف الفلسطيين الشباب من خلل مشاركة فلسطني يف 2020 لعام للشباب الدويل ابليوم اليونسكو حتتفلو  -37
 رؤى األولاملوضوع ، يتناول 19-كوفيد   جائحة سياق يف والثقافة التعليم جمايل يف موضوعنيبشأن  ناقشةاملو  التفكري
 احلداثن  قامسيو   اإلبداعية،  والصناعات  والفنون  الشباب  الثاناملوضوع    ، ويتناولفلسطني  يف  التعليم  مستقبل  بشأن   الشباب

 .2020  آب/أغسطس  من  الثان  النصف  يف

 قطاع إلنعاش اللزمة املهارات لتحديد البياانت جلمع أدوات إعداد على أيضاا  هللا رام يف اليونسكو مكتب يعملو  -38
 فرص زايدةالكفيلة ب األنشطةحتديد و  السياسات يف وضع  األدوات هذه حتليل سرتشد بنتائجوسيُ . فلسطني يف السياحة

 .العمل  سوق  احتياجات  تلبية  أجل  من  املهاراتوسد النقص يف   الشباب  عمل

 منصات تطوير جيري إذ عدبُ  عن مالتعلّ مساعيها لتطبيق  يف التعليمالرتبية و  وزارة اليونسكو تدعم ذلك، فضلا عن -39
 مجيع  انتفاع  ضمان  أجل  من  مستقلة  تعليمية  تلفزيونية  قناة  وستُنشأ أيضاا .  متصال هبواال  الشباب  مشاركة لضمان   إلكرتونية
 .لتعليماب  الطلب

 وتقوم. القصص ورواية والرقص الرايضةأنشطة  خلل من للطلب االجتماعي النفسي الدعم اليونسكو تقدمو  -40
 الصحية  احلياة  أمناط  لرتويج  الفيديو  أشرطةو   واأللعاب  شاهد املصورة القصرية جداا امل  خلل  من  رسائل  إبعداد  أيضاا   اليونسكو
 .ابلفريوس  املصابني  أو  اإلعاقة  ذوي  الطلب  ضد  التمييز  ومكافحة

 اجلوالن السوري احملتل

املشروع الاص مبساعدة الطلب السوريني يف اجلوالن السوري احملتل،  2013 انتهى يف شهر آذار/مارس من عام -41
الفرتة املشمولة ابلتقرير بتمويل من أموال الودائع الياابنية. وتعّذر تقدي هذه املساعدة خلل  2009 الذي اسُتهّل يف عام

 توفر موارد إضافية خارجة عن امليزانية. بسبب عدم

 القرار املقرتحمشروع  

 :يلي لعّل اجمللس التنفيذي يرغب، بناءا على ما تقدَّم، يف اعتماد قرار ينص على ما -42

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 

 وملحق هذا القرار، 37ت/ م102و  36ت/ م102الوثيقَتني   وقد درس - 1

 بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"،  وإذ يذّكر - 2
املديرة العامة إىل موافاته بتقرير   ويدعواملائتني؛   عشرة بعداحلادية  إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته    يقرر - 3

 متابعة يف هذا الصدد.
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 امللحق
 اجمللس التنفيذي 

 املائتني بعد عاشرةالالدورة 
210 EX/PX/DR.37.1 

 1- 37 ق خ/م  ع  ت/ب م210
 26/10/2020ابريس،  
 إجنليزي : األصل

 
 
 

 جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية

بشأن املؤسسات التعليمية   25ت/ م209وقرار اجمللس التنفيذي  67م/40تنفيذ قرار املؤمتر العام  37البند 
 والثقافية يف األراضي العربية احملتلة 

 قرار مشروع 

 إّن اجمللس التنفيذي،

 فلسطني احملتلة  -أوالا 

املتعلقة ابحلق يف التعليم من اإلعلن العاملي حلقوق  26 ، وابملادة 72م/ 38و  36ت/  م 185ابلقرارَين  يذّكر  إذ  -   1
املتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وابتفاقية  94و  50و  24 اإلنسان، وابملواد 

ابلرأي   ويذّكر أيضاا ، 1972 لعام  والطبيعي عاملي الثقايف ، واتفاقية محاية الرتاث ال وبروتوكولَيها  1954 الهاي لعام 
عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلاثر القانونية الناشئة عن تشييد جدار    2004متوز/يوليو   9االستشاري الصادر يف  

 "، يف األرض الفلسطينية احملتلة 

 ، 37ت/ م102و 36ت/ م 102 َتنيالوثيق درس وقد -  2

الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن   واألعمالبصون اآلاثر  منه والتزاماا  -  3
 تتمتع ابحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق التعليمية،

  سّيما على ، وال اختصاص اليونسكو  جماالت علىالعسكرية يف قطاع غزة  لمواجهاتل الضارّةالعواقب  يستنكر -  4
 ؛ التعليمية والثقافية سساتؤ امل

 يطلباجليش اإلسرائيلي اليت متس حبرمة اجلامعات واملدارس الفلسطينية،    انتهاكاتمن    يعرب عن قلقه الشديد وإذ -  5
بشأن  اإلعلن العاملي من السلطات اإلسرائيلية الكف فوراا عن األعمال اليت تنتهك مبادئ اليونسكو وأحكام 

أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية  يف هذا الصدد    ويؤكد جمدداا ؛  1990 لعام  للجميعالتعليم  
 ؛خاصة وينبغي االمتناع عن استهدافها
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من إسرائيل،   يف هذا الصدد  ويطلب  ؛من إضرار اجلدار أبنشطة املؤسسات التعليمية والثقافية  قلقه املتزايد  ويعرب عن -  6
التدابري األخرى اليت ترمي إىل تغيري طابع  و  بناء اجلدار عملية، ومنها القوة احملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية

يف موقع  و   ها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقيةاألرض الفلسطينية احملتلة ووضعها القانون وتركيبت
تلك األنشطة والتدابري ابلنسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيين   تضرّ  ، إذاموحوهل  محل محافظة بيتبـكريـمزان   دير

 ؛ وجه على أكمل حبقهم يف التعليم نيالتلميذ والطلب الفلسطينيوحتول دون متتع 

الرقابة اليت متارسها إسرائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدارس واجلامعات  ويلحظ بقلق شديد -  7
 ؛ على وقف هذه الرقابة فوراا  اإلسرائيليةالسلطات  وحيثلشرقية؛ يف القدس ا

قدمته من   احلكومية املعنية ملا الدولية احلكومية واملنظمات غري واملنظماتجلميع الدول األعضاء  ويعرب عن تقديره -  8
على  بناء مدارس لألطفال الفلسطينيني، ومنها أجل  ومن أجل عمل اليونسكو يف فلسطني مسامهات كبرية من

مواصلة مساعدة   ويناشدها نوار قرب القدس؛  األمحر وأبو الانمدرسة طاان قرب انبلس ومدرستا  سبيل املثال
 اليونسكو يف هذا املسعى؛ 

  ويطالب  ؛طاان  مدرسةو  نوار  مدرسة أبوها ومن ،لقيام السلطات اإلسرائيلية بتدمري املدارس أسفاا شديداا  وأيسف -  9
 األمحر؛ الان مدرسة  ومنها، املدارس املزيد من السلطات اإلسرائيلية بوقف الطط الرامية إىل تدمري

صاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والتأهيل والرتميم الاصة ابملواقع األثرية  لاملديرة العامة على النتائج احملرزة  ويشكر - 10
املساعدة اليت يف هذا الصدد، وكذلك إىل تعزيز  عملها  إىل تعزيز ويدعوها؛ الثقايف الفلسطيينالفلسطينية والرتاث 

املتعلقة ببناء القدرات يف حتياجات االأجل تلبية  تقدمها اليونسكو للمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من
املساعدة املالية  ، بتوسيع نطاق برانمج احلصر جماالت اختصاص اليونسكو عن طريق القيام، على سبيل املثال ال

تنظيم االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني اليونسكو وفلسطني يف   هامن ويطلب الفلسطينيني؛والتلميذ للطلب 
 أقرب وقت ممكن؛ 

 السوري احملتل اجلوالن -اثنياا 
 يلي:  مبا القياماملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاا  - 11

أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري احملتل  اجلهود اليت تبذهلا منمواصلة   )أ( 
 وفقاا ألحكام قراراته املتعلقة هبذا األمر؛

بذل اجلهود اللزمة لتوفري املناهج الدراسية املناسبة، وتقدي املزيد من املنح واملساعدات امللئمة للمؤسسات   )ب(
 والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل؛ التعليمية

إيفاد خبري لتقدير وتقييم احتياجات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل، وموافاهتا بتقرير   )جـ( 
 ؛املائتني للمجلس التنفيذي  بعد عشرةادية احليف هذا الصدد قبل انعقاد الدورة 

 اثلثاا 
املديرة العامة إىل موافاته بتقرير   ويدعو؛ املائتني بعد عشرةادية احلإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  ويقرر - 21

 مرحلي بشأنه.
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 الوثيقة  ملحق

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

 املوضوع املرِسل التاريخ 
 اليوم الدويل حلماية التعليم من اهلجمات وزير الارجية واملغرتبني الفلسطيين 2020 سبتمرب/أيلول 14

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 
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