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 Job: 2200935

  
 ٣١/٣/٢٠٢٢ابريس،  

 إجنليزياألصل: 
  

 من جدول األعمال املؤقت ٢٣البند 

  ٥١م/٤١تنفيذ قرار املؤمتر العام 
  ٤٤ت/ م٢١٢وقرار اجمللس التنفيذي 

 احملتلة املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربيةبشأن 

 امللخص

 .٥١م/٤١و ٤٤ت/ م٢١٢تُقدَّم هذه الوثيقة عمالً ابلقراَرين 

على معلومات عن املساعدات اليت ُقّدمت إىل السلطة هذه الوثيقة وحتتوي 
الفلسطينية واجلهات الفلسطينية املعنية، وعن املستجدات اليت طرأت منذ 

 ورة الثانية عشرة بعد املائتني للمجلس التنفيذي.الد

 وال ترتتب على هذه الوثيقة أية آاثر مالية أو إدارية.

 .٤٠القرار املطلوب: الفقرة 

 

 املائتنيبعد  الرابعة عشرةالدورة 
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 املقدمة

 .٢٠٢٢إىل شباط/فرباير  ٢٠٢١التقرير من أيلول/سبتمرب ذا متتد الفرتة املشمولة هب - ١

 ،املعنونة "فلسطني احملتلة" ٢٢ت/ م٢١٤وترد معلومات مفصَّلة عن أنشطة اليونسكو يف قطاع غزة يف الوثيقة  - ٢
 ولذلك ال ترد يف هذه الوثيقة معلومات عن هذا املوضوع.

 والتعليمالرتبية 

 ٩٣٣٩٩٤هم بين مليون شخص، ومن ٢٫١زهاء  ويتضرر منها مستمرة األزمة اليت طال أمدها يف فلسطني ال تزال - ٣
جائحة تفشي تفاقمت هذه األزمة بِفعل قد . و ١القدس الشرقية يشملطفًال، يعيشون يف قطاع غزة والضفة الغربية، مبا 

 البطالة، اليت كانت مرتفعة أصًال، يف الضفة الغربية وقطاع غزة.اليت تسببت يف ز�دة مستو�ت  ١٩-كوفيد

طفل من ذوي اإلعاقة، إىل  ١٣٤٠٠ زهاءمجيع أحناء فلسطني، ومنهم  منفلسطيين تقريبًا  ٦٠٠٠٠٠وسيحتاج  - ٤
 يف قطاع غزةهؤالء األشخاص  منتقريباً  ٪٧٤. ويعيش ٢٠٢٢النتفاع ابلتعليم يف عام تمكينهم من ااملساعدة اإلنسانية ل

حتول دون انتفاع  اليت طويلة األمدالعقبات تشمل اليف الضفة الغربية، مبا يشمل القدس الشرقية. و منهم  ٪٢٦أكثر من و 
األشخاص ابلتعليم افتقار املدارس إىل البنية األساسية اآلمنة الكافية و/أو املالئمة يف مجيع أحناء فلسطني، مبا يشمل القدس 

 .التناوببنظام  تقريباً  ٪ من املدارس٦٥ تعمل نسبة، حيث من األزمة تضرر بوجه خاصامل قطاع غزةيف ا الشرقية، وال سّيم
اليت  املتتاليةفريوس كورو� مرض  انتشاربسبب موجات  ٢٠٢١وتفاقمت املصاعب والتحد�ت يف هذا اجملال يف عام 

 .٢ائحةاجل حتواءالطويلة يف إطار التدابري املتخذة  لفرتاتإىل إغالق املدارس ور�ض األطفال  تأفض

، تقدمي الدعم التقين من خالل الدور الذي تضطلع به بصفتها مستشاراً تقنياً الظروف هوتواصل اليونسكو، يف هذ - ٥
املواضيعي املعين ابلتعليم لفريق عمل قطاع التعليم يف فلسطني، ورئيساً مشاركاً لفريق العمل املعين ابلتعليم اجليد وفريق العمل 

ابلتعليم اجليد، والتعليم الشامل للجميع،  املعنية ، وال سّيما تلكعضوًا يف سائر أفرقة العمل املواضيعيةبصفتها العايل، و 
 واملهارات احلياتية.

بشأن السياسات ويف يف تعزيز احلوار  الفلسطينية وفضالً عن ذلك، قّدمت اليونسكو الدعم إىل وزارة الرتبية والتعليم - ٦
خطط العمل الرامية إىل تنفيذ  ووفرتبشأن احلوكمة وضمان اجلودة والتعليم الرقمي.  مذكرات توجيهيةإعداد ثالث 

 أولو�تتناول فرصة إضافية لليونسكو ل الثالث املذكرات التوجيهيةاليت متخضت عنها هذه و التوصيات املتعلقة ابلسياسات 
أُرسل إىل وزارة الرتبية والتعليم، وسيوفر أساساً ُيستند إليه  يف هذا الصددمعاجلتها. وأُعّد تقرير جامع وزارة الرتبية والتعليم و 

 يف عملية وضع اسرتاتيجية الرتبية والتعليم املقبلة يف فلسطني.

                                                
١  Palestine.pdf-of-State-HAC-2022file//112316https://www.unicef.org/media/  
٢  .pdf2022https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.ochaopt.org/sites/default/files/HNO_  

https://www.unicef.org/media/112316/file/2022-HAC-State-of-Palestine.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.ochaopt.org/sites/default/files/HNO_2022.pdf
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موال اليت وتواصل اليونسكو دعم املساعي الرامية إىل تنفيذ سياسة التعليم الشامل للجميع يف فلسطني بفضل األ - ٧
تلقتها من مبادرة "التعليم ال ميكن أن ينتظر"، إذ جرى يف هذا الصدد وضع دليل بشأن التعليم الشامل للجميع يف عام 

مدرسة موجودة يف مناطق مهمشة  ١٧٧يف  مدارس ، وُعقدت دورات تدريبية انتفع هبا مشرفون ومستشارون ومديرو٢٠٢١
القدرات يف مدارس "اإلصرار" الثالث املوجودة يف الضفة الغربية،  تنميةنشطة أبمًا معل ١٣ابلضفة الغربية. وانتفع أيضًا 

 لتمكينهم من تقدمي الدعم النفسي واالجتماعي الالزم إىل الطالب املرضى يف املستشفيات.

اختاذ إجراءات التصدي لألزمة النامجة من أجل توزيع األموال  إبعادة اليونسكو، يف إطار املشروع نفسه، وقامت - ٨
مدرسة يف  ١٠٠أقامت اليونسكو، ابلتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم، خميمات صيفية يف ف. ١٩-عن تفشي جائحة كوفيد

اللغة  يتيف ماد التعليمية الثغرات سدالضفة الغربية لتالميذ املرحلة االبتدائية من الصف األول إىل الصف الرابع من أجل 
 ابلتزامن مت. و النشاط اهذمن مدير مدرسة  ١٠٠مشرفاً و ٣٤معلماً و ٣٦٠طالب و ١٠٠٠٠ استفادالر�ضيات. و و العربية 

الضفة  عنالبيا�ت  تزويد، من خالل الثغرات التعليميةتقدمي الدعم إىل وزارة الرتبية والتعليم فيما يتعلق بتقييم مع ذلك 
 يف هذا الصدد.لتحديد املعايري اليت سيجري بناًء عليها حتديد األنشطة الالزم تنفيذها الغربية وقطاع غزة 

وقامت اليونسكو أيضاً، بفضل التمويل الوارد من مبادرة "التعليم ال ميكن أن ينتظر" يف إطار املشروع الرامي إىل  - ٩
املدارس املهمشة  موعة منحاسوابً حمموًال جمل ٤٣على التعليم، بتوفري  ١٩-حصول األطفال املتضررين من جائحة كوفيد

 يف املنطقة "جيم" لتوفري فرص االنتفاع ابلتعلم عن بُعد.

اليونسكو، بدعم من بر�مج "تنمية القدرات من أجل توفري التعليم"، دورة تدريبية يف ميادين العلوم  أقامتو  -١٠
ستخدام الذكاء االصطناعي يف جمال التحكم اآليل. وأاتح هذا معلماً على ا ٤٨والتكنولوجيا واهلندسة والر�ضيات لتدريب 

طالب يف الضفة الغربية وقطاع غزة. ورّكز التدريب على أمهية  ٥٠٠التدريب نقل املعارف اليت اكتسبها املعلمون إىل 
على  التحلل شىت أنواع املشك استخدامه وإمكانيةاستخدام الذكاء االصطناعي يف حل املشكالت والعمل اجلماعي، 

 الصعيَدين احمللي والعاملي.

، دورة تدريبية ابلتعاون ٢٠٢١اليونسكو، خالل الفرتة املمتدة من أيلول/سبتمرب إىل تشرين الثاين/نوفمرب  أقامتو  -١١
وزارة الرتبية والتعليم  يفاملعنيني ابلتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين  املوظفنيمع منظمة العمل الدولية من أجل تدريب 

اليونسكو أيضاً، يف  أقامتووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ووزارة العمل على التنبؤ ابملهارات الالزمة لسوق العمل. و 
إطار مشروع "تشغيل الشباب يف منطقة البحر األبيض املتوسط" الذي ميوله االحتاد األورويب، دورة تدريبية يف متوز/يوليو 

فضالً عن  نّفذتمن أجل تدريب املعلمني املعنيني ابلتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين على ر�دة األعمال، و  ٢٠٢١
ابلتعليم  املتعلقة. وسعياً إىل ضمان استدامة هذه األنشطة ٢٠٢١ذلك دورة للتدريب على التنبؤ ابملهارات يف أيلول/سبتمرب 

اليونسكو، يف إطار اتفاقية التمويل املربمة مع الوكالة البلجيكية للتنمية، تعزيز  واصل، ستوالتدريب يف اجملال التقين واملهين
تعزيز األخذ بنهوج مبتكرة وتعميم تعليم املهارات التقنية والرقمية واجلامعة  من خاللالتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين 

املشروع املشرتك بني اليونسكو  شمللبطالة املرتفع يف فلسطني. ويللتخصصات للشباب بغرض املسامهة يف ختفيض معدل ا
تكييف جمموعة األدوات املتعلقة ابملهارات املهنية و  "،نظام معلومات إلدارة العمل"والوكالة البلجيكية للتنمية أيضًا إنشاء 

امية إىل تعزيز التعليم والتدريب يف اجملال هذه األمور الطريق للقيام ابملزيد من األنشطة الر ستمهد واحلياتية وفقاً للسياق. و 
 بني العرض والطلب. للتمّكن من التوفيقالتقين واملهين 
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بفضل التمويل الذي قدمته الياابن، على تدريب العاملني التقنيني  ،٢٠٢١العمل منذ أيلول/سبتمرب  استمرو  -١٢
جيدة يف إطار دعم اليونسكو للمساعي الرامية  دروسواملعلمني يف القناة التلفزيونية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم لضمان بث 

بشأن ثالث صناعات ِحرفية مهددة أيضًا ثالثة مقاطع فيديو تعليمية  أُعدتإىل توفري التعلم عن بُعد يف فلسطني. و 
ابالنداثر يف فلسطني، وهي صناعة الصابون واجللود والنحاس، وجيري العمل حاليًا على إعداد دليل تعليمي لتشجيع 

 الشباب امللتحقني ابلتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين على تعلم هذه اِحلرف.

لتعليم العايل، يف تقدمي الدعم إىل وزارة التعليم لة عملية وضع اسرتاتيجية شرعت اليونسكو، يف إطار متابع ،ختاماً و  -١٣
 .٤ لرصد والتقييم لرصد التقدم احملرز حنو حتقيق غا�ت هدف التنمية املستدامةلالعايل والبحث العلمي يف وضع إطار 

 الثقافة

اليت  ١٩-النامجة عن جائحة كوفيد صاعب، مواجهة امل٢٠٢١واصلت اليونسكو، خالل النصف الثاين من عام  -١٤
اليت ال تزال قائمة يف بيئة العمل يف فلسطني. بيد أن هذه  املصاعب األخرىسري األنشطة الثقافية، فضالً عن  عرقلت كثرياً 

 لمشاريع اجلارية وحتقيق نتائج ملموسة.لاليونسكو وشركائها الرئيسيني  تنفيذمل حتل دون  املصاعب

، لتنمية احمللية عن طريق ترميم وإحياء املواقع واملباين التارخيية يف فلسطنيل الناجح شروعامل ٢٠٢١�اية عام  أُجنز حبلولو  -١٥
حصاد تسع سنوات من الدعم. وأجنزت اليونسكو األنشطة األخرية يف إطار هذا املشروع  الذي ميثلالسويد، و  تهالذي مول

"، وهي وثيقة املنسية لألماكن ةجديد آفاقل املمارسات املتعلقة به بعنوان "نشر وثيقة عن إجنازات املشروع وأفض اليت مشلت
. فضالً عن ذلك، قدمت اليونسكو الدعم الالزم لالرتقاء واإلجنازات اليت حتققت يف إطارهمرجعية تسجل اتريخ املشروع برمته 

 متحف اخلليل القدميةحفظ القطع األثرية يف مستودع وزارة السياحة واآلاثر الفلسطينية، وساعدت يف إعادة أتهيل عمليات ب
. يف يومنا هذا خمتلف أرجاء العامل الوجهات اليت يقصدها الزائرون احملليون والسياح من وجهة منوافتتاحه وتشغيله، الذي ابت 

رض نسخاً األول الذي يع املتحف االفرتاضي الفلسطيينإنشاء وتدشني أيضاً على وتعاونت اليونسكو ووزارة السياحة واآلاثر 
 االفرتاضي هذا املتحف ويزخررقمية ألربعني قطعة أثرية من خمتلف العصور على موقع إلكرتوين وتطبيق لألجهزة احملمولة. 

يف املستقبل لتلبية احتياجات الباحثني  نطاقه عن الرتاث الفلسطيين املنقول، وميكن توسيع مقّدمة بطريقة ميسرة مبعلومات
 .واملعرفة العلم ليباطغريهم من و 

وضع خطة صون وإدارة موقع الرتاث  يفوقّدمت اليونسكو، من خالل صندوق الرتاث العاملي، الدعم للمساعدة  -١٦
" إلدراجه مدينة أرحيا القدمية/تل السلطانإعداد ملف ترشيح موقع " يف"، وكذلك مدينة اخلليل القدميةالعاملي املتمثل يف "

ا يف القائمة التمهيدية للمواقع الفلسطينية املراد إدراجها يف قائمة الرتاث العاملي. وقّدمت اليونسكو واهليئات االستشارية التابعة هل
خلطة صون وإدارة موقع "مدينة اخلليل القدمية" اسرتشدت هبا وزارة السياحة  شبه النهائيعلى املشروع  ومالحظات تعليقات

إعداد  يفواآلاثر يف إعداد املشروع النهائي هلذه اخلطة من أجل تقدميه إىل اليونسكو. وقّدمت اليونسكو أيضاً الدعم للمساعدة 
لوضع  "منظر طبيعي ثقايف من بّتري جنوب القدس -فلسطني: أرض الزيتون والكروم خطة حضرية مفصَّلة ملوقع الرتاث العاملي "

تنظيم أعمال البناء يف املناطق املوجودة يف املنطقة الفاصلة للموقع، وذلك إلدارة التحول احلضري يف هذا لقوانني ولوائح 
اليت ستضطلع  تعاون مع وزارة السياحة واآلاثر وبلدية بّتري ووزارة احلكم احملليالواثئق اخلتامية ابل وأُعدت. بفعاليةاملوقع 

 .على هذه الواثئقوافقة ابمل

https://en.unesco.org/news/opening-old-hebron-museum
https://en.unesco.org/news/opening-old-hebron-museum
https://virtualmuseum.tourism.ps/?fbclid=IwAR1HF1YsL0Tza4Y8mAJmxTHmS9OPKOBzA1NQfh2MKTsx7nn1UgwAHohtGwo
https://virtualmuseum.tourism.ps/?fbclid=IwAR1HF1YsL0Tza4Y8mAJmxTHmS9OPKOBzA1NQfh2MKTsx7nn1UgwAHohtGwo
https://whc.unesco.org/en/list/1565/
https://whc.unesco.org/en/list/1565/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6545/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6545/
https://whc.unesco.org/en/list/1492/
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، اليت متوهلا النرويج، خالل الفرتة املشمولة هوترميم وأُحرز تقدم يف أشغال جتديد مبىن "متحف الرواية" يف بيت حلم -١٧
تتضمن حتديث األجهزة  اليت نهائية للمتحفال والرتميم تجديدالالتحضري ملرحلة مت األشغال اجلارية و  فانتهتابلتقرير. 

تكلفة  بالواملعّدات السمعية البصرية الالزمة لتوفري اخلدمات التفاعلية املتعددة الوسائط للزائرين. وجرى متديد املشروع 
تسىن االنتهاء من املرحلة النهائية من أشغال ، ابالتفاق مع اجلهة املاحنة، لي٢٠٢٢كانون األول/ديسمرب   ٣١حىت إضافية 

ابلتنسيق  ،ووضع أفكار ملموسة بشأن حمتو�ت املتحف املتعددة الوسائط وكيفية وصف مقتنياته وترميمه جتديد املتحف
 .املعنيةالوثيق مع السلطات املختصة وسائر اجلهات 

وقّدمت اليونسكو الدعم الالزم لوزارة الثقافة الفلسطينية إلدخال تعديالت جديدة على قانون صون الرتاث الثقايف  -١٨
غري املادي يف فلسطني، من خالل مشاركة اخلرباء املختصني واملؤسسات الثقافية املتخصصة يف جمال الرتاث الثقايف غري 

هذه التعديالت. وجرى حتسني السجل الرقمي  اعتماد عمليةحت خالل املادي، من أجل معاجلة بعض املسائل اليت طُر 
اخلاص ابلرتاث الثقايف غري املادي، الذي تديره وزارة الثقافة، فضًال عن تدريب املوظفني املعنيني، سعيًا إىل عرض عناصر 

اض التوثيق والبحث والرتويج. وساهم لناس ومتكينهم من االنتفاع هبا ألغر عامة ايغ رقمية وإاتحة املعلومات لالرتاث احلي بصِ 
ني: املمارسات فن التطريز يف فلسطحتسني السجل الرقمي اخلاص ابلرتاث الثقايف غري املادي بصورة غري مباشرة يف إدراج "

" (وهو ترشيح اخلط العريب: املعارف واملهارات واملمارسات املرتبطة به" كذلكو ، "واملهارات واملعارف والطقوس املرتبطة به
مت . و ٢٠٢١التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي للبشرية، وذلك يف كانون األول/ديسمرب  يف القائمة، متعدد اجلنسيات)

تمهيدي للواثئق املتعلقة ابلرتاث احلي وابلرتبية والتعليم يف الضفة الغربية وقطاع غزة الداخلي الستعراض الا التحضري لعملية
للعمل  لليونسكو الرتبية والتعليم، وذلك يف إطار مبادرة مشرتكةلتعزيز الروابط املوجودة بني أمور صون الرتاث احلي وأمور 

معًا على حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وجيري العمل أيضًا على إعداد مقاطع فيديو تعليمية ودليل بشأن ست ِحرف 
تعليم من أجل التنمية تطوير املهارات الرقمية والتقليدية مهددة ابالنداثر، وذلك يف إطار املرحلة األوىل من مشروع "

" الذي متوله الياابن. وسعياً إىل تعزيز اإلحاطة ابلرتابط بني اِحلرف التقليدية املستدامة من خالل التعلم عن بعد يف فلسطني
ممتلكات الرتاث العاملي يف بيت حلم والبلدة القدمية يف  وبلورةواملعارف احمللية من �حية، والرتاث احلي الذي يواصل حتديد 

ق بشأن اِحلرف التقليدية واملمارسات واملهارات واملعارف التقليدية يف كال حاليًا حبث معمَّ  ىر اخلليل من �حية أخرى، جيُ 
 .يف إطار املشروع اآلنف الذكروذلك ، املوقَعني

إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلر�ت األساسية واستمر تقدمي الدعم إىل وزارة الثقافة من خالل مشروع " -١٩
. ٢٠٠٥لعام  "، الذي متوله السويد يف إطار اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفوتنوع أشكال التعبري الثقايف

"الثقافة الرقمية يف فلسطني". دراسة بشأن يف القطاع الثقايف" و  ١٩-بشأن "أثر جائحة كوفيد ةوأجنزت اليونسكو دراس
 .٢٠٢١وُعرضت نتائج الدراسَتني خالل حلقة عمل ُعقدت يف آب/أغسطس 

ليوم العاملي لشجرة الزيتون يف ، اباملعهد الوطين للموسيقىواحتفل مكتب اليونسكو يف رام هللا، ابلتعاون مع  -٢٠
تشجيع  من أجل، من خالل تنظيم سلسلة من األنشطة املوسيقية يف املدارس االبتدائية ٢٠٢١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦

املوسيقى واألغاين  من خاللاألسر واملؤسسات التعليمية على محاية أشجار الزيتون ونقل الِقَيم اليت جتسدها هذه األشجار 
سنة، وأُعّد مقطع فيديو  ١٢سنوات و ٧أعمارهم بني  ترتاوحهذه األنشطة إىل األطفال الذين  وُوجهتية الشعبية. التقليد

تروجيي قصري عن هذه األنشطة وُنشر على صفحات اليونسكو على مواقع التواصل االجتماعي، وميكن مشاهدته عرب 
  .IVvQqg21https://www.youtube.com/watch?v=RcL :الرابط التايل

https://ich.unesco.org/en/RL/the-art-of-embroidery-in-palestine-practices-skills-knowledge-and-rituals-01722
https://ich.unesco.org/en/RL/the-art-of-embroidery-in-palestine-practices-skills-knowledge-and-rituals-01722
https://ich.unesco.org/en/RL/arabic-calligraphy-knowledge-skills-and-practices-01718
https://ich.unesco.org/en/RL/arabic-calligraphy-knowledge-skills-and-practices-01718
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://www.youtube.com/watch?v=RcL21IVvQqg
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املساعدة على يف إطار مشروع "وذلك ، هلذه اهليئةإطار قانوين  ووضع إنشاء هيئة وطنية للسينما العمل على وجيري -٢١
" املشرتك بني اليونسكو وضع أُطر تنظيمية جديدة لتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية وتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب

تعزيز قطاع صناعة األفالم الفلسطيين وحتسينه. ويُعتزم  يفالذي تساعد اليونسكو من خالله وزارة الثقافة  ،واالحتاد األورويب
. وجرى التعاقد مع ابحثني وطنيني، يف إطار املشروع ٢٠٢٢يف هذا الصدد مع اجلهات املعنية يف مطلع عام  ةإجراء مشاور 

دليل لألفالم وقاعدة بيا�ت عن عمليات  يحتوي علىس ويننفسه، جلمع بيا�ت سُتستخدم إلثراء حمتوى موقع إلكرت 
 اإلنتاج واملنتجني.

قطاع الثقافة يف فلسطني ابستخدام ل إجراء مسحإىل وتعكف اليونسكو على وضع الصيغة النهائية لدراسة ترمي  -٢٢
لثقافة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وجيري العمل على ترمجة هذا التقرير إىل اللغة ل الشاملة سامهةاملإحصاءات تقيس 

 .هذا النشاطالعربية، ويُعتزم نشره مع مؤسسة دروسوس اليت تُعّد شريكاً لليونسكو يف 

، يف ٢٠٢٢اط/فرباير يف شبعرب اإلنرتنت نطقة الدول العربية، اليت ُعقدت مل وشاركت فلسطني يف املشاورة اإلقليمية -٢٣
 ومتثل الغرض من. ٢٠٢٢إطار األعمال التحضريية ملؤمتر اليونسكو العاملي للسياسات الثقافية والتنمية املستدامة لعام 

دعم احلوار اإلقليمي بشأن االجتاهات املستجدة فيما يتعلق ابلسياسات الثقافية، فضالً عن  يفعملية التشاور الشاملة هذه 
املساعي  تعرتض، وتكييف هذه السياسات مع التحد�ت املتعددة األوجه اليت يف هذا اجملالعرتيها واألولو�ت الثغرات اليت ت

 الرامية إىل حتقيق التنمية املستدامة على الصعيَدين الوطين واإلقليمي، وال سّيما يف إطار االتفاقيات املتعلقة ابلثقافة.

 االتصال واملعلومات

 ٢٠٢١ل املركز الفلسطيين للتنمية واحلر�ت اإلعالمية (مركز "مدى")، يف الفرتة املمتدة من تشرين الثاين/نوفمرب سجّ  -٢٤
حالة انتهاك حلرية اإلعالم، ابتداًء ابالعتداءات اجلسدية وانتهاًء ابملنع  ٩٨، ما جمموعه ٢٠٢٢�اية كانون الثاين/يناير إىل 
ل يفتغطية األحداث. و  من وحده إصابة ما ال يقل عن مخسة إعالميني برصاصات  ٢٠٢٢ر كانون الثاين/يناير شه ُسجِّ

 .٣مطاطية أطلقها جنود إسرائيليون

ونّظم مكتب اليونسكو يف رام هللا، ابلشراكة مع وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مؤمتراً  -٢٥
شخصاً يف الضفة  ٢٥٠. وحضر املؤمتر زهاء ٢٠٢١تشرين الثاين/نوفمرب  ٣٠لوماتية يف وطنياً بشأن الدراية اإلعالمية واملع

الغربية وقطاع غزة، ومنهم أعضاء من تسع منظمات من منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جمال اإلعالم واملعلومات، وخرباء 
 نتائج اليت خلص إليها املؤمتر. إعالميون ومربون ومعلمون وطالب. وأُعّد أيضاً مقطع فيديو للتعريف ابل

شاابً وشابة يف قطاع اإلعالم.  ١٥٠ونظّم مكتب اليونسكو يف رام هللا جلسات دعم نفسي واجتماعي انتفع هبا  -٢٦
، ويُعتزم طباعته وتوزيعه لتزويد الصحفيني مرحلة املراجعة األخرية دليل بشأن الرعاية الذاتية ابللغة العربية وبلغت عملية إعداد

يف فلسطني واملنطقة العربية  م هذا الدليلاستخدخى اابلنصائح واإلرشادات الالزمة. ويُتو  الذين يتعرضون لضائقة نفسية
، ٢٠٢١يف قطاع غزة يف أ�ر/مايو  يف أعقاب التصعيدإجراءات الدعم اليت اُختذت ِعداد أبسرها. ويندرج هذا النشاط يف 

 تدمري برج سكين يف غزة كان يضم مكاتب عدد من وسائل اإلعالم احمللية والدولية.ام جيش الدفاع اإلسرائيلي بيق مشل ذيال

                                                
٣ 1371https://www.madacenter.org/en/article/  

https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://en.unesco.org/creativity/activities/supporting-new-regulatory-frameworks-strengthen
https://www.madacenter.org/en/article/1371/
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أبربع دورات تدريبية ُعقدت خالل شهَري أيلول/سبتمرب وتشرين  احملليةاحملافظات  إداراتإعالمياً يف  ٦٠ زهاءوانتفع  -٢٧
 .ا يتعلق ابالنتخاابتفيمللتدريب على التحقق من الوقائع والتغطية املهنية  ٢٠٢١األول/أكتوبر 

يف اجمللة الوحيدة  بثالث مقاالت موجَّهة إىل عامة الناس ،٢٠٢١وسامهت اليونسكو، يف تشرين األول/أكتوبر  -٢٨
ومتثل ، )This Week in Palestine( الصادرة ابللغة اإلجنليزية يف فلسطني اليت حتمل اسم "هذا األسبوع يف فلسطني"

إبراز عمل اليونسكو بشأن حرية التعبري والتصدي للتضليل اإلعالمي، فضًال عن عملها يف  الغرض من هذه املقاالت يف
 جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية.

مكتب اليونسكو يف رام هللا وجامعة القدس املفتوحة، يف إطار األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية  استهلو  -٢٩
داً بعنوان "تقييم اإلدارة االسرتاتيجية للمؤسسات اإلعالمية وتعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ، مشروعاً جدي٢٠٢١لعام 

هذا املشروع بدعم مايل من الرب�مج الدويل  وحظي. ٢٠٢١تشرين األول/أكتوبر  ٢٦يف التعليم العايل الفلسطيين" يف 
اجلهات املاحنة املكرس حلرية التعبري وسالمة الصحفيني. وسُينفَّذ  أموال قّدمها الرب�مج املتعدد فضًال عنلتنمية االتصال، 

، وهذه املراحل هي التالية: (أ) تقييم مدى استعداد ٢٠٢٢املشروع على ثالث مراحل حبلول كانون األول/ديسمرب 
ب) عقد دورات لتنمية املؤسسات اإلعالمية لتطبيق مفاهيم الدراية اإلعالمية واملعلوماتية من خالل البحوث والدراسات؛ (

 يف جمال الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ملؤسسات التعليم العايل.دراسي ؛ (جـ) وضع منهاج يف هذا اجملال القدرات

تقييم حالة تطور اإلنرتنت على لإعداد التقرير الوطين األول  عمليةلدعم تقدمي الويواصل مكتب اليونسكو يف رام هللا  -٣٠
مبدأ  املتمثلة يف وفقًا ملبادئ مفهوم عاملية اإلنرتنتو استناداً إىل إطار مؤشرات اليونسكو لعاملية اإلنرتنت، الصعيد الوطين 

مراعاة حقوق اإلنسان، ومبدأ االنفتاح، ومبدأ اإلاتحة للجميع، ومبدأ املشاركة املتعددة األطراف. وجيري العمل يف هذا 
إلعالم االجتماعي (مركز "محلة"). وتعكف اجلهات املعنية وفريق البحث حالياً الصدد ابلتعاون مع املركز العريب لتطوير ا

 .٢٠٢٢على استعراض املشروع األول للتقرير، علماً أبنه يُعتزم نشر هذا التقرير خالل عام 

نية ، ابلتعاون مع اهليئة الفلسطي٢٠٢١تشرين الثاين/نوفمرب وكانون األول/ديسمرب  شهَري وعقدت اليونسكو يف -٣١
لإلعالم وتفعيل دور الشباب ("بياالرا")، اجتماعات توجيهية مع ثالث حمطات إذاعية، يف الضفة الغربية والقدس وقطاع 

رف القائمني على هذه احملطات مبفاهيم الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، وتنمية مهاراهتم لالرتقاء اغزة، لتحسني مع
فاهيم أتخذ بوضوح مببرامج جديدة  استحداثووضع مدو�ت لقواعد السلوك، و  ،والتحريرية ابسرتاتيجياهتم اإلعالمية

 ،واهليئة الفلسطينية لإلعالم وتفعيل دور الشباب ،الدراية اإلعالمية واملعلوماتية. وقامت هيئة حتكيم تتألف من اليونسكو
على جائزة يف  هذا الفيلم واملعلوماتية، وحصلفاهيم الدراية اإلعالمية م بشأنابختيار أفضل فيلم واثئقي قصري  ،واملعلمني

 .٢٠٢٢كانون الثاين/يناير 

وعقدت اليونسكو، ابلتعاون مع مركز تطوير اإلعالم يف جامعة بريزيت، حلقة عمل مدهتا ثالثة أ�م يف الضفة  -٣٢
القدرات يف جمال الدراية  بشأن تنمية ٢٠٢٢ويف قطاع غزة يف كانون الثاين/يناير  ٢٠٢١الغربية يف كانون األول/ديسمرب 

. واستهدفت حلقة العمل األشخاص سليماً استخداماً  اإلعالمية واملعلوماتيةاإلعالمية واملعلوماتية وُسبل استخدام األدوات 
، وال سّيما القائمني على التنظيم واملؤثرين يف الناس، فضًال عن الطالب (الذين يدرسون اإلعالم يف هذا اجملالاملسؤولني 
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ملفاهيم الدراية اإلعالمية واملعلوماتية وُحسن استخدام األدوات  تاملضمان فهمهم ال ،صحافة والعلوم السياسية والقانون)وال
انتشار املعلومات املضللة واملعلومات اخلاطئة وخطاب  مشكلة معاجلة حولحلقة العمل  . ومتحورتهذا اجملال املتوافرة يف

مناقشة مفتوحة بني مجيع املشاركني يف شباط/فرباير  يف هذا الصدد الكراهية، مع مراعاة االعتبارات اجلنسانية. وُأجريت
قدر  ة وأدواهتاالدراية اإلعالمية واملعلوماتي معايريتطبيق  نشر تعرتضالتحد�ت اليت  عدة مسائل منها ملناقشة ٢٠٢٢

 .املستطاع

 املساواة بني اجلنسني

ثالثة  مشلت رصد إعالمي ألربعة وسائل إعالمية عمليةأجرت اليونسكو، ابلشراكة مع هيئة األمم املتحدة للمرأة،  -٣٣
ا مع معايري املساواة بني حمتو�هت ، وهي التلفزيون واإلذاعة والصحف، لتقييم مدى توافقمن أنواع اإلنتاج اإلعالمي أنواع

عن وضع مدونة لقواعد السلوك يف هذا  تمتخضو  ٢٠٢١يف كانون األول/ديسمرب  هذهاجلنسني. وأُجنزت عملية التقييم 
اجملال ابلتشاور مع العاملني يف جمال اإلعالم ووسائل اإلعالم ونقابة الصحفيني الفلسطينيني. وسُتعقد دورة تدريبية خالل 

متثيل اجلنسني يف هذا  ُسبل لتدريب العاملني يف وسائل اإلعالم املشمولة بعملية التقييم على ٢٠٢٢ن عام الربع األول م
 اجملال.

مت من النشاط ملناهضة العنف اجلنساين اليت نُظّ  يوماً  وشارك مكتب اليونسكو يف رام هللا يف محلة الستة عشر -٣٤
حتت عنوان "النساء والفتيات:  ،تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥ الذي حيل يفاليوم الدويل للقضاء على العنف ضد املرأة  مبناسبة

". وسامهت اليونسكو، ابلتعاون مع راديو فيلستيا، ككلويف اجملتمع   ، يف العمل،آمنات يف املنزل، على اإلنرتنت، يف الشارع
ابللغة العربية للمسامهة يف أنشطة هذه احلملة والتوعية بشأن العنف اجلنساين يف  حلقات ثالث من مج إذاعي�يف بث بر 
 فلسطني.

موضوع العنف  وتناولت ٢٠٢١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩الرب�مج اإلذاعي عرب اإلنرتنت يف  ت احللقة األوىل منثّ بُـ و  -٣٥
وتناولت  ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ٧اإلنرتنت يف  عرب ةالثاني احللقة تثّ بُـ ؛ و الصحفيات الفلسطينيات عرب اإلنرتنت ضد

احلوار املعتمد يف العبء غري املتكافئ الذي تنوء به الطالبات والعامالت. واستناداً إىل منوذج و  ١٩-جائحة كوفيدموضوع 
 ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ٨يف  عرب اإلنرتنت من هذه السلسلة ةواألخري  ت احللقة الثالثةثّ حركة "صمود الفن"، بُـ  إطار

 الفنون ابعتبارها وسيلة للتوعية ابلعنف ضد املرأة ومكافحة القوالب النمطية اجلنسانية.تناولت موضوع و 

 مشاركة الشباب

تشارك اليونسكو يف أنشطة فريق األمم املتحدة املواضيعي املعين ابلشباب مشاركة فاعلة، وقد أجرت يف هذا الصدد  -٣٦
يات مسح من أجل الوقوف على أفضل الفرص إلجياد أوجه التآزر وتوسيع نطاق التعاون دعماً لألنشطة املتعلقة عدة عمل

املدنية اليت تتيح للشباب (وال سّيما النساء والفتيات) يف احلياة ابلشباب يف جماالت رئيسية مثل "دعم مبادرات املشاركة 
 و"التمكني االقتصادي". "فرصة التعبري عن آرائهم
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ومن َمثّ، سامهت اليونسكو بوصفها عضوًا يف فريق األمم املتحدة املواضيعي املعين ابلشباب يف إنشاء أول فريق  -٣٧
رسم  عملية التأثري يفمنرباً لتقدمي املشورة و أن يوفر هذا الفريق االستشاري للشباب  توخىاستشاري للشباب يف فلسطني. وي

ابلشباب يف فلسطني، وضمان فعالية أنشطة بر�مج األمم املتحدة يف  رتبطةع الربامج، وتنفيذ األنشطة امل، ووضالسياسات
التصدي ألهم التحد�ت اليت يواجهها الشباب وحتقيق أولو�هتم. وسُيستكمل اختيار أعضاء الفريق املقبلني حبلول تشرين 

 .٢٠٢٢األول/أكتوبر 

لدعوة الشباب يف مجيع أرجاء العامل  للقصة القصريةحكا�ت العامل يس شاه مسابقة نّظمت اليونسكو ومؤسسة إدر و  -٣٨
إىل التعبري عن آماهلم وشواغلهم بشأن املستقبل، فضالً عن تعزيز التسامح واإلدماج والتفاهم واملساواة بني اجلنسني ومكافحة 

قصة  ٢٠٠٠اليت شاركت يف املسابقة أكثر من السالم. وبلغت عدد القصص القصرية  ونبذ العنف ونشر ثقافةالتمييز، 
. وحصلت الطالبة ٢٠٢١يف متوز/يوليو يف املسابقة فائزًا  ١٦ ومت مكافأة، كافة  املناطق اخلمس منن و مشارك هاأرسل

بعنوان  املميزةالفلسطينية الشابة، ختام اهلسي، على ميدالية برونزية وحاسوب لوحي (جهاز آي ابد) عن قصتها القصرية 
اجمللس العاملي  مبساعدة"حنن األطفال انتصر�!". ويعمل مكتب اليونسكو يف رام هللا على تنظيم عملية تسليم جائزهتا 

 .٢٠٢٢فرع فلسطني، الذي ساعدها يف تقدمي قصتها القصرية اليت ستُنشر يف عام  -لكتب اليافعني 

 اجلوالن السوري احملتل

املشروع اخلاص مبساعدة الطالب السوريني يف اجلوالن السوري احملتل،  ٢٠١٣عام  انتهى يف شهر آذار/مارس من -٣٩
بتمويل من أموال الودائع الياابنية. وتعّذر تقدمي هذه املساعدة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير  ٢٠٠٩الذي اسُتهّل يف عام 

 فر موارد إضافية خارجة عن امليزانية.ابسبب عدم تو 

 املقرتحمشروع القرار 

 يلي: على ما م، يف اعتماد قرار ينصتقدَّ  لعّل اجمللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما -٤٠

 إّن اجمللس التنفيذي،

 وملحق هذا القرار، ٢٣ت/ م٢١٤و ٢٢ت/ م٢١٤الوثيقَتني  وقد درس - ١

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

املديرة العامة إىل موافاته  ويدعواملائتني؛  عشرة بعد إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته اخلامسة يقرر - ٣
 بتقرير متابعة يف هذا الصدد.

- - - - - - - - - - 
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 امللحق
 التنفيذياجمللس 

 املائتني عشرة بعد الدورة الرابعة
214 EX/PX/DR.23.1 

 ١-٢٣ ق خ/م ع ت/ب م٢١٤
 ٣١/٣/٢٠٢٢ابريس، 
 إجنليزياألصل: 

 

 اخلارجية والعالقاتجلنة الرب�مج 

بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف  ٤٤ت/ م٢١٢وقرار اجمللس التنفيذي  ٥١م/٤١تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٢٣البند 
 األراضي العربية احملتلة

 قرارمشروع 

 إّن اجمللس التنفيذي،

 فلسطني احملتلة -أوالً 

املتعلقة ابحلق يف التعليم من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  ٢٦ ، وابملادة٧٢م/٣٨و ٣٦ت/ م١٨٥ابلقرارَين  يذّكر إذ - ١
 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 والطبيعيعاملي الثقايف ، واتفاقية محاية الرتاث الوبروتوكولَيها
 عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلاثر القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة"، ٢٠٠٤

 ،٢٣ت/ م٢١٤و ٢٢ت/ م٢١٤الوثيقَتني  درس وقد - ٢

الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن  واألعمالبصون 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؛

ن إسرائيل، القوة يف هذا الصدد م ويطلبمن 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
تلك األنشطة والتدابري ابلنسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيين وحتول دون متتع التالميذ  تضرّ  حلم وحوهلما، إذ تبي

 وجه؛ والطالب الفلسطينيني حبقهم يف التعليم على أكمل
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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  وحيثالشرقية؛ 

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، املدارساإلسرائيلية بوقف اخلطط الرامية إىل تدمري املزيد من 

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

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

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

 السوري احملتل اجلوالن -اثنياً 

 يلي: مبا القياماملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  -١١

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

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

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

 اثلثاً 

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي  ويدعو؛ املائتني عشرة بعد اخلامسةإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  ويقرر -١٢
 بشأنه.
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 ٢٣ت/ م٢١٤ ملحق الوثيقة

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

 املوضوع املرِسل التاريخ
على املؤسسات التعليمية  االعتداء السفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ١٠

 التعليم حلق يفاوانتهاك 
على املؤسسات التعليمية  االعتداء السفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ١٧

 يمحلق يف التعلاوانتهاك 
املؤسسات التعليمية وانتهاك  االعتداء عل السفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو ٢٠٢٢كانون الثاين/يناير   ١٠

 حلق يف التعليما
على املؤسسات التعليمية  االعتداء السفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو ٢٠٢٢كانون الثاين/يناير   ١٢

 ق يف التعليماحلوانتهاك 
تستهدف  اليت نتهاكاتالا السفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو ٢٠٢٢كانون الثاين/يناير   ٣١

 الصحفيني
صادر عن منظمة العفو التقرير ال السفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو ٢٠٢٢شباط/فرباير  ٩

 الدولية
على املؤسسات التعليمية  االعتداء السفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو ٢٠٢٢آذار/مارس  ٢

 حلق يف التعليماوانتهاك 
 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/10%20December%202021%20-%20Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/10%20December%202021%20-%20Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/17%20December%202021-Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/17%20December%202021-Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/10%20January%202022%20-%20Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/10%20January%202022%20-%20Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/12%20January%202022%20-%20Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/12%20January%202022%20-%20Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/31%20January%202022%20-%20Violations%20against%20journalists.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/31%20January%202022%20-%20Violations%20against%20journalists.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/9%20February%202022%20-%20Amnesty%20International%20Report.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/9%20February%202022%20-%20Amnesty%20International%20Report.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/2%20March%202022%20-%20Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
https://www.unesco.org/sites/default/files/medias/fichiers/2022/03/2%20March%202022%20-%20Attacks%20on%20educational%20institutions%20and%20violations%20of%20the%20right%20to%20education.pdf
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