
  EX/44 212 اجمللس التنفيذي 
  ٤٤ت/ م٢١٢ 

 

 Job: 2103106

  
 ١٠/٢٠٢١/ ٦ابريس،   

 إجنليزي األصل:  
  
 من جدول األعمال املؤقت  ٤٤لبند  ا

  ٣٤ت/ م٢١١وقرار اجمللس التنفيذي   ٦٧م/ ٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام  
 احملتلة  العربيةبشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي  

 مللخص ا 

 . ٦٧م/ ٤٠و   ٣٤ت/  م ٢١١  تُقدَّم هذه الوثيقة عمالً ابلقراَرين 

الفلسطينية   للسلطة  ُقّدمت  اليت  املساعدات  عن  معلومات  على  وحتتوي 
املعنية، وكذلك عن املستجدات اليت طرأت منذ  األخرى  واجلهات الفلسطينية  

 . املائتني للمجلس التنفيذي  بعد   عشرة  ادية الدورة احل 

 . ترتتب على هذه الوثيقة أية آاثر مالية أو إدارية  وال 

 . ٣٠ القرار املطلوب: الفقرة 

 

 املائتني بعد عشرة الثانيةالدورة 
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 املقدمة 

 . ٢٠٢١  أيلول/سبتمرب  الفرتة املشمولة ابلتقرير من شباط/فرباير إىلمتتد   -  ١

التعليمية املرافق  على  األخري    النزاع، وكذلك عن عواقب  وترد معلومات مفصَّلة عن أنشطة اليونسكو يف قطاع غزة -  ٢
 . ترد يف هذه الوثيقة معلومات عن هذا املوضوع املعنونة "فلسطني احملتلة". ولذلك ال  ٤٣ت/ م٢١٢يف الوثيقة   ،والثقافية

 الرتبية والتعليم 

والتمتع   على الفلسطينيني يف جمال الرتبية والتعليم تتواصل األزمة اليت طال أمدها يف فلسطني، وتعود بعواقب وخيمة   -  ٣
اليونسكوحبقوق اإلنسان األساسية.   العايل والبحث   دعم  ،سياقال  ايف هذ   ،وتواصل  التعليم  الرتبية والتعليم ووزارة  وزارة 

السياسات وتنفيذ   بشأن ، من خالل تقدمي املشورة  احلياة العلمي، مع الرتكيز على التعليم اجليد الشامل للجميع والتعلم مدى
 .عمل قطاع التعليم يف فلسطني  لفريق  اً تقني  اً بصفتها مستشار   به أنشطة ميدانية، وكذلك من خالل الدور الذي تضطلع 

 لدراية اإلعالمية واملعلوماتيةاملعين اب  العمل فريقكذلك  و   ، العمل املواضيعي املعين ابلتعليم العايل فريققيادة  اليونسكو    توىلوت
 .اللذين أُنشئا حديثاً   ابلتعليم اجليد   ل املعين العم وفريق

: ولويةاأل ذات  التالية  ثالثةالاالت  اجملمن خالل إطار إصالح التعليم يف  الرتبية والتعليم    عززت اليونسكو دعمها لوزارة و  -  ٤
 صالح، اإل  لمساعدة على ل، اليت أُعّدت  االسرتاتيجيةوُقّدمت واثئق السياسات  .  عد، وضمان اجلودة، واحلوكمةبُ  التعلم عن
ابلتعاون مع اليونسكو  ، الذي تولت وزارة الرتبية والتعليم تنظيمه  نظام التعليم الفلسطيين  لتطوير  الرفيع املستوى  إاّبن املؤمتر 

لتبادل فرصة    هلا وأاتح  ومتنوعة،  ومجع هذا املؤمتر بني جهات معنية كثرية .  ٢٠٢١حزيران/يونيو ٣٠و  ٢٩ ُعقد يفوالذي  
يف جمال التعليم    املنشودالتغيري  حداث  املرتبطة إبلعاملية واإلقليمية والوطنية  ااملعلومات وتشاطر املعارف املتعلقة ابلتجارب  

 .والتعليم الرقميوالتعليم اجليد والتقييم    احلوكمة   خيص فيما

والتقييم  اليونسكو  كزسرت و  -  ٥ الرصد  إطار  وزارةعلى  بعدما ساعدت  العلمي  ،  والبحث  العايل  مراجعة على    التعليم 
يف إحراز التقدم املنشود ابلتايل    ذلك سيساهم  و   ،االعتبار املستجدات بعني  أخذوتعديلها من أجل  اسرتاتيجيتها القطاعية  

 . اخلاص ابلتعليم  ٤ حتقيق هدف التنمية املستدامة خيص مافي

لتقدمي الدعم اليت أُعيد توزيعها، بتنفيذ أنشطة    ميكن أن ينتظر" صندوق "التعليم ال  قامت اليونسكو، بفضل أموالو  -  ٦
واضطلعت   األخرية.األزمة السياسية  عن  و )  ١٩- جائحة فريوس كورو� (كوفيداألضرار النامجة عن  من   النفسي الالزم للحدّ 

القدس يف  و   "جيم" املنطقة  يف  ما  سيّ  لضفة الغربية، والابمهمشة  يف مناطق  موجودة  مدرسة   ٢٠اليونسكو هبذه األنشطة يف  
هذه اللعبة،   ُتستخدم، وسوالدعم النفسي واالجتماعيأساليب احلياة الصحية  . وأُجنز إعداد لعبة فيديو قصرية بشأن  الشرقية

 . اإلنرتنت عرب  ومنصات التعليموسائل التواصل االجتماعي  مواقع   من خالل التوعية    ألغراضياً، تسجيالً مرئ ١٦مع  
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يف الضفة الغربية لتالميذ املرحلة االبتدائية من خميم صيفي   ١٠٠استناداً إىل التجارب السابقة،   قامت اليونسكو،وأ -  ٧
يف مادة اللغة العربية ومادة فاهتم   ما  م التالميذتعليتعويض خسائر التعلم عن طريق  من أجل    الصف األول إىل الصف الرابع 

. وجرى يف الوقت احلكا�ت  والرقص واملوسيقى وروايةلتمثيل  خاصة ابأنشطة  و   يةفنة و ير�ض  من خالل أنشطة  الر�ضيات
تقييم   الغربية وقطاع غزة من أجل  ذاته  الضفة  التعلم يف  ووضع �ج وبر�مج للعمل   يتعلمه الطالب مل ما  حتديدخسائر 

" وبفضل التمويل تنمية القدرات من أجل توفري التعليم"  بر�مج  يف إطارستواصل اليونسكو،  و .  الطويل األجل يف هذا الصدد
ينتظر" صندوق "التعليم ال الوارد من   التعليمية  ،  ميكن أن  التلفزيونية  للقناة  الالزم  الدعم  املعدات   من خالل توفريتقدمي 

من أجل التوعية   لوكالة األملانية للتعاون الدويل اقصري ابلشراكة مع    تسجيل مرئيوأُنتج    على استخدامها.  الالزمة والتدريب
 يف فلسطني.  التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهينأبمهية  

 الثقافة 

ذت  وحظر التجولواإلغالق الشامل  تدابري احلجر الصحي    ظلت  -  ٨ حاالت اإلصابة مبرض   بسبب تزايد ، اليت اختُّ
خالل النصف األول من يف تنفيذ األنشطة الثقافية  و   يف عمل اليونسكو  تؤثربه،   التنبؤ   ميكن التزايداً كبرياً    ١٩- كوفيد 

بفضل تعزيز القدرات   تنفيذ األنشطة واملشاريع اجلارية   ومتكنت اليونسكو وشركاؤها الرئيسيون مع ذلك من.  ٢٠٢١ عام
 وحتسني اإلعداد. 

شروع ملنشطة املتبقية  من األ  ١٩-تنفيذه بسبب جائحة كوفيد  أتخر من إجناز تنفيذ ما  ومتكنت اليونسكو أيضاً  -  ٩
 حىت املشروع   بفضل متديد  ،الذي متوله السويد ، "التنمية احمللية عن طريق ترميم وإحياء املواقع واملباين التارخيية يف فلسطني"

املشروع إجنازات  عن    وتضم هذه األنشطة نشر وثيقةة.  إضافي  أية تكاليف املنظمة    حتميل  بدون   ٢٠٢١  حزيران/يونيو ٣٠
احملفوظة القطع األثرية  على جرد وحصر وتوثيق  به، ومساعدة وزارة السياحة واآلاثر الفلسطينية   وأفضل املمارسات املتعلقة

املتحف "وإنشاء  اليونسكو برتميمه وإعادة أتهليه،  بعدما قامت    ابخلليل  " البلدة القدميةمتحف  "   ، وتشغيلالوزارةمستودع  يف  
موقع على اإلنرتنت   من خالل خمتلف العصور  من  قطعة أثرية   نسخاً رقمية ألربعني  " الذي يعرضاالفرتاضي الفلسطيين

 وتطبيَقني لألجهزة احملمولة. 

خطة صون وإدارة تقدمي الدعم الالزم للمساعدة على وضع  ،  العامليصندوق الرتاث  وواصلت اليونسكو، من خالل   - ١٠
املتمثل يف إعداد ملف ترشيح موقع الرتاث الثقايف  على  "، وكذلك  مدينة اخلليل القدميةموقع الرتاث العاملي املتمثل يف "

 حزيران/يونيو ومتكنت اليونسكو، يف    لإلدراج يف قائمة الرتاث العاملي.   " ية احلضرية األثرية والتارخييةالتنم  : مدينة أرحيا األلفية"
منظر طبيعي ثقايف من   - فلسطني: أرض الزيتون والكروم  موقع الرتاث العاملي املسمى "من استهالل نشاط يف  ،  ٢٠٢١

القدس جنوب  ومدو�ت  وضعل"  بّتري  تقنية  توجيهية  تنظيميةو   مبادئ  المفصَّ   لوائح  للتخطيط  إدارة   عمراينلة  أجل  من 
يف الفرتة املمتدة   ني لتنفيذ هذا النشاط ني متخصصتَ التعاقد مع مؤسستَ . وجرى  احلضرية يف هذا املوقع إدارة فعالة  التحوالت 

؛ ووزارة احلكم احمللي  بّتريوزارة السياحة واآلاثر وبلدية    ابلتعاون الوثيق مع  ٢٠٢١  كانون األول/ديسمربإىل    حزيران/يونيومن  
 . ٢٠٢١ �اية عامحبلول املنشودة    تنظيميةاللوائح  وال  دو�تاملتقنية و الوجيهية  تالبادئ  وسيجري إجناز إعداد امل

https://whc.unesco.org/en/list/1565/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=ps
https://whc.unesco.org/en/list/1492/
https://whc.unesco.org/en/list/1492/
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، خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير النرويج، اليت متوهلا  حلم مبىن "متحف الرواية" يف بيت   وترميم  جتديدأشغال  وتواصلت   - ١١
مرتبطة فرض قيود  و تزايداً كبرياً    ١٩- مبرض كوفيد م من أتخر تنفيذ بعض األشغال بسبب تزايد حاالت اإلصابة  على الرغ

النامجة عن احلريق الذي اندلع يف مبىن العمل على  حالياً    وجيري .  هبذا األمر إجناز األشغال الرامية إىل إصالح األضرار 
 النصف الثاينخالل    العملولن يقتصر  تلبية متطلبات السالمة اليت حددها الدفاع املدين.  إىل  و ،  ٢٠١٨ املتحف يف عام

 الوسائل حمتو�ت املتحف املتعددةأفكار ملموسة بشأن    إعدادعلى إجناز هذه األشغال، بل سيشمل    ٢٠٢١ من عام
 األخرى املعنية.اجلهات  ابلتنسيق الوثيق مع السلطات املختصة و على وجه اخلصوص  ه  وصف مقتنياتوكيفية  

لصون ية على املضي قدماً يف مساعيها الرامية إىل اعتماد قانون  وواصلت اليونسكو مساعدة وزارة الثقافة الفلسطين - ١٢
سعياً إىل املادي   الرقمي اخلاص ابلرتاث الثقايف غري  هاحتسني سجلاملادي يف فلسطني، وكذلك على   الرتاث الثقايف غري

. التوثيق والبحث والرتويج   ألغراضهبا   بصيغ رقمية وإاتحة املعلومات للناس ومتكينهم من االنتفاع  عناصر الرتاث احليعرض  
إطار   يف  حالياً،  اليونسكو  الثقافة يف  وقطاع  الرتبية  قطاع  مشرتكة  ويقوم  التنمية مبادرة  أهداف  حتقيق  على  معاً  للعمل 

التعليم يف الضفة الغربية وقطاع غزة استعراضاً داخلياً متهيد�ً لرتبية و واب  لرتاث احلي ابابستعراض الواثئق املتعلقة  املستدامة،  
 .التعليمأمور الرتبية و صون الرتاث احلي و أمور  بني املوجودة  لتعزيز الروابط  

إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلر�ت األساسية وتنوع مشروع "وزارة الثقافة أيضاً من خالل    وجرى دعم  - ١٣
. واستعانت ٢٠٠٥ لعام  اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف   الذي متوله السويد يف إطار،  "أشكال التعبري الثقايف

 ١٩- إجراء دراسة لتقييم عواقب جائحة كوفيد من أجل    اخلرباء املعين ابالتفاقية  مععضو يف جمبو اليونسكو بباحث وطين  
التكنولوجيا   ومنها فرص االستثمار يف،  افرص االستثمار يف التكنولوجي  استكشاف  قطاع الثقافة، وكذلك من أجل  على

الثقافة وتعزيزها يلة  وسيلة بد ذلك    ابعتبار،  الرقمية العمل إجراء دراسات .  الطوارئ  إاّبن   لدعم  استقصائية   وتضمن هذا 
. ويُرجى أن تتيح القطاع العام واجملتمع املدين  جتمع بني مشاركني منحلقة عمل ، وسيجري حبث النتائج خالل  ومقابالت

 .استخدام البيئة الرقمية لتعزيز الثقافةخيص   الوقوف على ُسبل املضي قدماً فيماحلقة العمل  

لثالثي أغصان والثالثي اب،  ليوم الدويل ملوسيقى اجلازاب   هللا، من أجل االحتفال مكتب اليونسكو يف رامواستعان   - ١٤
حلم  يف مدينة القدس القدمية ويف بيتة  ، وقام هؤالء الفنانون بتقدمي عروض موسيقيرنيم ومنتصر ورزان والثالثي    كرزون

بشأن    وُعقدت ).  ٢٠٢١نيسان/أبريل ٣٠و   ٢٩( واحد  ليوم  افرتاضية  عمل  الثقايف حلقة  للتنوع  الدويل   يف   الصندوق 
خبري من تيسري أمورها  ، وتوىل  منظمات اجملتمع املدين واملراكز الثقافية  شخصاً من ٤٥، وشارك فيها  ٢٠٢١أ�ر/مايو   ٢٦
 . ٢٠٠٥ لعام  تفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف اب  اخلرباء املعين   مع جم

لتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية   املساعدة على وضع أُطر تنظيمية جديدة "اليونسكو، يف إطار مشروع    سعىوت - ١٥
إنشاء هيئة مساعدة وزارة الثقافة على  إىل  " املشرتك بني اليونسكو واالحتاد األورويب،  بني بلدان اجلنوب فيماوتعزيز التعاون  
خيص الدراسة  هلذه الصناعة. وفيماالفلسطيين عن طريق وضع نُظم  صناعة األفالم  طاع  قتعمل على حتسني    وطنية للسينما

يف   برمته   اليت ترمي إىل قياس وتقييم مسامهة قطاع الثقافة   ٢٠٣٠ منهجية مؤشرات الثقافة لعاماليت أُجريت استناداً إىل  

https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-13
https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-13
https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-13
https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-13
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
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املستدامة التنمية  أهداف  من  ،  حتقيق  اليونسكو جولة جديدة  م أجرت  مع  الثقافة، وكذلك  وزارة  مع  ؤسسة املشاورات 
الصيغة النهائية    على إعداد  حالياً   الدراسة وتشارك يف متويلها، وتعمل اليونسكويف    الشريك الرئيسياليت تُعّد    دروسوس

 . ٢٠٢١ عامخريف للتقرير املراد تقدميه يف  

 االتصال واملعلومات 

وفقاً ،  جرىفقد  .  خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير  رية اإلعالم يف فلسطنيمتّس حباليت  نتهاكات  االل عدد كبري من  جّ سُ  - ١٦
انتهاكات حلرية اإلعالم  ٣٠٨، تسجيل  اإلعالمية (مركز "مدى")املركز الفلسطيين للتنمية واحلر�ت    للمعلومات الواردة من
  متوز/يوليوو   حزيران/يونيواملسجلة خالل    اكاتاالنته  وكان عدد.  ٢٠٢١  متوز/يوليوإىل    شباط/فربايريف الفرتة املمتدة من  

وتضم هذه انتهاكاً على التوايل.   ١٢٢وانتهاكاً   ١٢٦  كان عليه خالل األشهر األخرى، إذ بلغ عددها  أكرب مما  ٢٠٢١
التوقيف ومصادرة املعدات داخل شبكة اإلنرتنت وخارجها  على الصحفيني االنتهاكات االعتداءات   ، وكذلك عمليات 

، بتدمري برج سكين يف غزة كان يضم  ٢٠٢١ من عام أ�ر/مايو، يف شهر يسرائيلجيش الدفاع اإلفقد قام وتدمري املباين. 
 وسائل اإلعالم احمللية والدولية. من    مكاتب عدد

، حرية التعبري وسالمة الصحفيني  الدعم الالزم بشأن تقدمي  ،  سياقال  ا يف هذ هللا،   رام  يف وواصل مكتب اليونسكو   - ١٧
 عاملية اإلنرتنت. مفهوم  و  لدراية اإلعالمية واملعلوماتيةوكذلك إسداء املشورة بشأن السياسات املتعلقة اب

املعتزم   النتخاابتإلعالمية لتغطية االعدة أنشطة لبناء القدرات بشأن  ،  يف جمال حرية التعبري،  ذت اليونسكونفّ و  - ١٨
  مركز شاهد حلقوق املواطن والتنمية اجملتمعيةو   . واشرتكت اليونسكو مع نقابة الصحفيني الفلسطينينيإجراؤها يف فلسطني

 وجرى الرتكيز خالهلما على التغطية  .٢٠٢١  نيسان/أبريل ١٠و  ٩يف �بلس يف  حلقَيت عمل لتدريب الصحفيني    عقد يف  
. وُعقدت دورة تدريبية أخرى يف والتحقق من الوقائع   ،االنتخاابت  خاللملعلومات  ا  ، والتحقق مناإلعالمية لالنتخاابت

منسقي احلمالت من أجل    ("ديوان املظامل")  املستقلة حلقوق اإلنسان  اهليئة  مع  ابلتعاون   ٢٠٢١  نيسان/أبريل ٢٩و  ٢٨
التفاعل التواصل و و   ،النتخاابتإلعالمية ل تغطية ا على ال  . وجرى الرتكيز خالهلايف فلسطنياخلاصة ابالنتخاابت  اإلعالمية  

 .مع الصحفيني خالل احلمالت اإلعالمية

ما من خالل االحتفال سيّ  ، والعلى الصعيدين الوطين واإلقليمي  لتوعية لنشطة  االضطالع أبواصلت اليونسكو  و  - ١٩
مع الرتكيز بوجه خاص ،  امليداين للصحفينيعمل  ال  عن تسجيل مرئي قصري  . وأُنتج  ٢٠٢١ ابليوم العاملي حلرية الصحافة لعام

على نطاق   هذا التسجيلنشر  واملصاعب اليت يواجهها الصحفيون والصحفيات. و   واملساواة بني اجلنسني  لصحفياتاعلى  
 .وسائل التواصل االجتماعيبواسع  

، آللية الوطنية لرصد سالمة الصحفيني يف فلسطنيادعم  خيص سالمة الصحفيني،   أيضاً، فيما   واصلت اليونسكوو  - ٢٠
الصحفيني يف الضفة سالمة  األمور املتعلقة ب، من خالل تعزيز قدرات األعضاء على رصد  ٢٠١٩ نشئت يف عاماليت أُ 

سامهة يف من املفلسطني  للمساعدة على متكني    نشئت هذه اآللية أيضاً وقد أُ .  والتبليغ عن هذه األمور  غزةقطاع  الغربية و 

https://en.unesco.org/news/national-mechanism-monitoring-safety-journalists-palestine-launched-occasion-international-day
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اإلفالت   ة ر و تقرير املدير العام لليونسكو عن سالمة الصحفيني وخط   ومنها  الصحفيني،   إعداد التقارير الدولية عن سالمة
 ١- ١٠- ١٦التنمية املستدامة ؤشر  األخذ مبعن  تقدمي معلومات يف و  االستعراض الدوري الشامل كذلك يفمن العقاب، و 

طُلب  ، رّدها على ما٢٠٢١ من عام  حزيران/يونيو، يف شهر  قدمت فلسطني إىل اليونسكو. و بسالمة الصحفيني  املتعلق
 . اليت سجلتها املنظمة  التحقيقات القضائية يف جرائم قتل الصحفينيمنها بشأن وضع  

، فضالً عن رسالة أخرى ٢٠٢١  أ�ر/مايو ١٧يف    الفلسطيين  اخلارجية واملغرتبني  األمانة رسالة من وزيروتسّلمت   - ٢١
شهدته  بشأن شواغل تثريها ما،  ٢٠٢١  حزيران/يونيو ١١أرسلها الوفد الدائم لفلسطني لدى اليونسكو إىل املديرة العامة يف  

 . تستهدف وسائل اإلعالم ومتّس حبرية التعبري""االنتهاكات اإلسرائيلية اليت    فلسطني مؤخراً من 

رام - ٢٢ يف  اليونسكو  مكتب  املتعلقة   وأجنز  الوطنية  للسياسات  األوىل  املرجعية  الوثيقة  إعداد  اإلعالمية اب هللا  لدراية 
لوضع اسرتاتيجية وطنية فلسطينية    واملعلوماتية  املتعلقة التوجيهية  اليونسكو  إىل مبادئ  تستند  متهيداً   اخلاصة ابلسياسات 

النموذجي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية  ، وكذلك إىللدراية اإلعالمية واملعلوماتيةاب الدراسي  اليونسكو  وأُخذت .  منهاج 
. وُقّدمت ثيقة املرجعيةأثناء إعداد الو االعتبار   بعني  ١٩- جلائحة كوفيد الظروف احمللية والتدابري اليت اختذهتا فلسطني للتصدي  

ابلتعاون مع وحدة قطاع الرتبية    ٢٠٢١ من عام  حزيران/يونيومعها يف شهر   إىل خمتلف اجلهات املعنية ونوقشتالوثيقة  
لدراية اب  فريق عمل مواضيعي جديد معين نشاء  إب  قيام وزارة الرتبية والتعليم  . وأفضى ذلك إىلهللا مبكتب اليونسكو يف رام

 ترأسه الوزارة واليونسكو.   علوماتيةاإلعالمية وامل 

 خيص  للوضع القائم فيماإلجراء أول تقييم وطين  دعم املساعي الرامية إىل التحضري  هللا   وواصل مكتب اليونسكو يف رام  - ٢٣
عاملية اإلنرتنت مبادئ مفهوم  ، الذي يقوم على  مؤشرات اليونسكو لعاملية اإلنرتنتاستناداً إىل إطار  البالد    يف  تطوير اإلنرتنت

). وجيري العمل يف (مبدأ مراعاة حقوق اإلنسان، ومبدأ االنفتاح، ومبدأ اإلاتحة للجميع، ومبدأ املشاركة املتعددة األطراف
عن هذا   ومن املتوقع نشر التقرير النهائي(مركز "محلة")،    املركز العريب لتطوير اإلعالم االجتماعيهذا الصدد ابلتعاون مع  

 .٢٠٢١ �اية عام  حبلول  العمل

 املساواة بني اجلنسني

تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف فلسطني من خالل    املساعي الرامية إىل حتقيق   ز يدعم وتعز ب اليونسكو  تقوم   - ٢٤
 . واالتصال واملعلوماتالرتبية والتعليم والثقافة    ميادينيف  هبا املنظمة   كل األنشطة اليت تضطلع اجلنسني يف    قضا�

 ٢٠٢١  آذار/مارس  ٩) يف  ResiliArtحلقة نقاش رابعة من سلسة حلقات نقاش حركة "صمود الفن" (وُعقدت   - ٢٥
الثقافيةيف إطار مشروع "  النقاش جزءاً من   .اليوم الدويل للمرأةذلك مبناسبة  و   "،إعادة صياغة السياسات  وكانت حلقة 

يف الفرتة   هللا هبا مكتب اليونسكو يف رام واملناقشات وبرامج التوعية والربامج اإلذاعية اليت اضطلع   احملاداثت من    سلسلة
من أجل إبراز دور املرأة الر�دي يف ميادين الرتبية والتعليم والثقافة واإلعالم   ٢٠٢١  آذار/مارس ١٦إىل    ٨ املمتدة من

 واالتصال واملعلومات. 
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هيئة األمم املتحدة للمرأة بثاً مباشراً ابلشراكة مع    بر�َجمني إذاعيني بشأن دور املرأة يف وسائل اإلعالم  وجرى بث  - ٢٦
وأاتح كالمها إجياد منتدى مفتوح لتبادل  .٢٠٢١  آذار/مارس ٨يف   الدويل للمرأةليوم ابمن أجل االحتفال  فيلستيا راديوو 

على أرض   الصحفيني يف فلسطنيظروف عمل    ولفت األنظار إىل  املتعلقة مبختلف التجارب  املعلومات وتشاطر املعارف 
 .تواجهها الصحفيات  اخلاصة اليت صاعب  امل كذلك إىل  و   الواقع،

من أجل تعزيز التعاون بشأن اإلعالم وقضا� اتفاق بني اليونسكو وهيئة األمم املتحدة للمرأة  وأفضى ذلك إىل إبرام   - ٢٧
 وبناء قدرات العاملني يف جمال اإلعالم.   ؤسسات إعالمية خمتارة مع الرتكيز على الرصد اإلعالمي مل،  فلسطنييف    اجلنسني

 الشباب

تطوير مكو�ت سّيما من خالل   يتواصل السعي إىل متكني الشباب يف كل اجملاالت الرب�جمية الرئيسية لليونسكو، وال - ٢٨
التقين واملهين اليونسكو و   . التعليم والتدريب يف اجملال  الفرتة املشمولة ابلتقرير، دورة تدريبية ابلتعاون مع عقدت  ، خالل 

موظفي وزارة الرتبية من    لتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهيناملعنيني اباألشخاص  من أجل تدريب    منظمة العمل الدولية 
وعقدت اليونسكو زمة لسوق العمل.  على التنبؤ ابملهارات الال  ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة العمل  والتعليم

لتعليم والتدريب يف اجملال التقين من أجل تدريب املعلمني املعنيني اب   ، دورة تدريبية أخرى ٢٠٢١ أيضاً، خالل صيف عام
 وطنية للتدريب على التنبؤ ابملهارات وأعّدت دورة  مبادئ توجيهية إقليمية اليونسكو ووضعت .على ر�دة األعمال واملهين

وسعياً إىل ضمان استدامة  . مشروع تشغيل الشباب يف منطقة البحر األبيض املتوسط الذي ميوله االحتاد األورويب إطار   يف
متكنت اليونسكو من مجع زهاء مليوين دوالر أمريكي من ، لتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهيناب هذه األنشطة املرتبطة 

التعليم والتدريب يف اجملال التقين دوالر أمريكي من احلكومة الياابنية، من أجل تعزيز   ٧٠٠٠٠٠، والوكالة البلجيكية للتنمية
للتخصصات   ة اجلامعو لرقمية  املهارات التقنية وابُعد عن طريق تعزيز األخذ بنهوج مبتكرة وتعميم تعليم   والتعلم عن  واملهين

 . بغرض ختفيض معدل البطالة املرتفع يف فلسطنيللشباب  

 اجلوالن السوري احملتل 

املشروع اخلاص مبساعدة الطالب السوريني يف اجلوالن السوري احملتل،   ٢٠١٣ انتهى يف شهر آذار/مارس من عام - ٢٩
ية. وتعّذر تقدمي هذه املساعدة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير بتمويل من أموال الودائع الياابن ٢٠٠٩ الذي اسُتهّل يف عام

 .توفر موارد إضافية خارجة عن امليزانية بسبب عدم

 مشروع القرار املقرتح

 يلي: على ما م، يف اعتماد قرار ينصتقدَّ  لعّل اجمللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما - ٣٠

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 وملحق هذا القرار،  ٤٤ت/ م٢٢١و  ٤٣ت/ م٢٢١الوثيقَتني   وقد درس  -  ١



212 EX/44 – page 7 

 

 بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"،   وإذ يذّكر  -  ٢

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

- - - - - - - - - - 

 امللحق
 اجمللس التنفيذي 

 املائتني عشرة بعد يةناثالدورة ال
212 EX/PX/DR.44.1 

 ١- ٤٤ ق خ/م  ع  ت/ب م٢١٢
 ٦/١٠/٢٠٢١ابريس،  
 إجنليزي األصل: 

 

 اخلارجية  والعالقات جلنة الرب�مج 

بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف   ٣٤ت/ م ٢١١وقرار اجمللس التنفيذي  ٦٧م/٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام   ٤٤البند 
 األراضي العربية احملتلة 

 قرار مشروع 

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 فلسطني احملتلة  - أوالً 

العاملي حلقوق اإلنسان،    ٢٦ ، وابملادة ٧٢م/ ٣٨و   ٣٦ت/  م ١٨٥ابلقراَرين    يذّكر  إذ  -   ١ التعليم من اإلعالن  املتعلقة ابحلق يف 
  ١٩٥٤ املتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وابتفاقية الهاي لعام   ٩٤و   ٥٠و   ٢٤ وابملواد 

متوز/يوليو   ٩ابلرأي االستشاري الصادر يف    ويذّكر أيضاً ،  ١٩٧٢ لعام   والطبيعي عاملي الثقايف  ، واتفاقية محاية الرتاث ال وبروتوكولَيها 
 عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلاثر القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة"،   ٢٠٠٤

 ، ٤٤ت/ م ٢٢١و ٤٣ت/ م٢٢١الوثيقَتني  درس وقد -  ٢

الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن    واألعمال بصون اآلاثر    التزامه   يعرب عن  وإذ -  ٣
 تتمتع ابحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق التعليمية، 

سّيما على املؤسسات   اختصاص اليونسكو، وال  جماالتالعسكرية يف قطاع غزة على    للمواجهاتالعواقب الضارّة    يستنكر  -  ٤
 التعليمية والثقافية؛ 

من    يطلباجليش اإلسرائيلي اليت متس حبرمة اجلامعات واملدارس الفلسطينية،    انتهاكاتمن    يعرب عن قلقه الشديد وإذ -  ٥
لعاملي بشأن التعليم للجميع  السلطات اإلسرائيلية الكف فوراً عن األعمال اليت تنتهك مبادئ اليونسكو وأحكام اإلعالن ا

يف هذا الصدد أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية خاصة وينبغي االمتناع    ويؤكد جمدداً ؛  ١٩٩٠ لعام
 عن استهدافها؛ 
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ن إسرائيل، القوة  يف هذا الصدد م  ويطلب من إضرار اجلدار أبنشطة املؤسسات التعليمية والثقافية؛   ويعرب عن قلقه املتزايد -  ٦
بناء اجلدار والتدابري األخرى اليت ترمي إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية    عمليةاحملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية، ومنها  

كريـمزان بـمحافظة   ويف موقع دير   احملتلة ووضعها القانوين وتركيبتها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقية
إذ تبي التالميذ    تضرّ  حلم وحوهلما،  متتع  دون  الفلسطيين وحتول  للمجتمع  االجتماعي  ابلنسيج  والتدابري  األنشطة  تلك 

 وجه؛  والطالب الفلسطينيني حبقهم يف التعليم على أكمل

س واجلامعات يف القدس  الرقابة اليت متارسها إسرائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدار   ويالحظ بقلق شديد  -  ٧
 ؛ على وقف هذه الرقابة فوراً  اإلسرائيليةالسلطات  وحيث الشرقية؛ 

قدمته من مسامهات   احلكومية املعنية ملا الدولية احلكومية واملنظمات غري  واملنظماتجلميع الدول األعضاء    ويعرب عن تقديره -  ٨
أجل بناء مدارس لألطفال الفلسطينيني، ومنها على سبيل املثال مدرسة   أجل عمل اليونسكو يف فلسطني ومن  كبرية من

 يونسكو يف هذا املسعى؛ مواصلة مساعدة ال  ويناشدهانوار قرب القدس؛   األمحر وأبو اخلانطا� قرب �بلس ومدرستا 

السلطات    ويطالبمدرسة طا�؛  و نوار   لقيام السلطات اإلسرائيلية بتدمري املدارس، ومنها مدرسة أبو   و�سف أسفاً شديداً  -  ٩
 األمحر؛  مدرسة اخلان ومنها ، املدارس اإلسرائيلية بوقف اخلطط الرامية إىل تدمري املزيد من 

ئج احملرزة لصاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والتأهيل والرتميم اخلاصة ابملواقع األثرية الفلسطينية  املديرة العامة على النتا   ويشكر -١٠
إىل تعزيز عملها يف هذا الصدد، وكذلك إىل تعزيز املساعدة اليت تقدمها اليونسكو    ويدعوهاوالرتاث الثقايف الفلسطيين؛  

تلبية االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات يف جماالت اختصاص اليونسكو  أجل   للمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من 
  ويطلباحلصر، بتوسيع نطاق بر�مج املساعدة املالية للطالب والتالميذ الفلسطينيني؛   عن طريق القيام، على سبيل املثال ال

 منها تنظيم االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني اليونسكو وفلسطني يف أقرب وقت ممكن؛ 

 السوري احملتل   اجلوالن - اثنياً 

 يلي:  مبا القيام املديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  -١١

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

بذل اجلهود الالزمة لتوفري املناهج الدراسية املناسبة، وتقدمي املزيد من املنح واملساعدات املالئمة للمؤسسات التعليمية   (ب) 
 والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل؛ 

جات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل، وموافاهتا بتقرير يف هذا  إيفاد خبري لتقدير وتقييم احتيا (جـ) 
 املائتني للمجلس التنفيذي؛  بعد عشرة ة رابعالالصدد قبل انعقاد الدورة 

 اثلثاً 

 املديرة العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأنه.  ويدعو ؛  املائتني  عشرة بعد ة رابعالإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته    ويقرر -١٢
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 ٤٤ت/  م ٢١٢  ملحق الوثيقة

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

 املوضوع  املرِسل التاريخ 
 موقع سبسطية األثري  اليونسكو السفري، �ئب املندوب الدائم لفلسطني لدى  ٢٠٢١ آذار/مارس ١٨
نتهاكات تستهدف وسائل اإلعالم  ا وزير اخلارجية واملغرتبني الفلسطيين  ٢٠٢١ أ�ر/مايو  ١٧

 حبرية التعبري  ومتسّ 
 يف جمال الثقافة  نتهاكات ا فلسطيين وزير الثقافة ال  ٢٠٢١ أ�ر/مايو  ١٩
نتهاكات تستهدف وسائل اإلعالم  ا السفري، �ئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  ٢٠٢١ حزيران/يونيو  ١١

 حبرية التعبري  ومتسّ 

 

 

 الوثيقة على ورق معاد تصنيعه طُبعت هذه 

https://en.unesco.org/sites/default/files/18_mars_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_sebastia.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/19_mai_2021_-_ministre_de_la_culture_-_violation_in_the_field_of_culture.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf

