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 األعمال املؤقت جدولمن  ٢٧البند 

 ٣٣م ت/١٩٢والقرار  ٦٧م/٣٧تنفيذ القرار 
 افية في األراضي العربية المحتلةبشأن المؤسسات التعليمية والثق

 الملخص

الوثيقة عرضًا موجزًا للتقدم الذي أحرزته اليونسكو منذ الدورة الثانية تتضمن هذه 
ومؤسساته  للشعب الفلسطيينفيما يتعلق بتقدمي املساعدة  والتسعني بعد املائة

يف اجلوالن السوري  التعليمية والثقافية املؤسسات فضال عن، التعليمية والثقافية
 .احملتل

 مالية أو إدارية.وال يرتتب على هذا البند أي آثار 

 وال يقرتح اختاذ أي قرار يف هذا الصدد.
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 المقدمة -أوًال 

عن املساعدة املقدمة إىل السلطة الفلسطينية وإىل األطراف املعنية يف األرض  علوماتمهذه الوثيقة  قدمت - ١
 .٢٠١٤إىل كانون األول/يناير  ٢٠١٣السوري احملتل، يف الفرتة املمتدة من متوز/يوليو الفلسطينية احملتلة واجلوالن 

 المساعدة التي تقدمها اليونسكو في األرض الفلسطينية المحتلة -ثانياً 

 التعليم

للتعليم االستعراض الوطنية  مليةعاستهلت وزارة الرتبية والتعليم العايل، بدعم تقين من اليونسكو، مشاورات بشأن  - ٢
اليونسكو واليونيسف، من أجل  ممثلني عن تضماليت . ومت تشكيل جلنة الشركاء الوطنيني، ٢٠١٥للجميع حبلول عام 

البدء يف استعراض التعليم للجميع وإعداد التقرير الوطين عن التعليم للجميع. وتقدم اليونسكو الدعم للجنة فيما يتعلق 
لتقييم التقدم احملرز يف حتقيق األهداف الستة للتعليم للجميع،  اضراحل االستعر ماليت حتدد  التقنية باملبادئ التوجيهية

. كما تدعم ٢٠١٥وتنفيذ اسرتاتيجيات التعليم للجميع على املستوى القطري، وحتديد التوقعات ملرحلة ما بعد عام 
 لتطوير قطاع التعليم. جلديدةااليونسكو استعراض اخلطة االسرتاتيجية 

معلم وأخصائي يف جمال  ١٠٠حنو  مضالذي  ٢٠١٣ال باليوم العاملي للمعلمني لعام ودعمت اليونسكو االحتف - ٣
النتائج اليت توصل إليها معهد  حدثأموضوع "نداء بشأن املعلمني". وكان ذلك احلدث فرصة لتشاطر  حول الرتبية

ضية يف إطار مشروع "نظم جيدة من أجل اليونسكو لإلحصاء وإعادة تأكيد اإلجنازات اليت مت حتقيقها يف السنوات املا
 -معلمني جيدين"، الذي نفذته اليونسكو ووزارة الرتبية والتعليم العايل بتمويل من االحتاد األورويب. ومتثل هذه اإلجنازات 

تنفيذ  ألسس لضمانا -مثل اعتماد املعايري املهنية الوطنية للمعلمني، وخمطط ترخيص كامل، وإطار ملنح املؤهالت 
 كاملة.و  ناجحة اتيجية الوطنية إلعداد املعلمني بصورةاالسرت 

وزارة الرتبية والتعليم العايل من  ىلإتسع وكاالت تابعة لألمم املتحدة  تنسيق الدعم الذي قدمته اليونسكو تولتو  - ٤
شرتكة بالتعاون مع منظمات التمع املدين واجلامعات. وجيري تنفيذ املبادرة املأجل تطوير وتنفيذ حزمة التعليم للجميع، 

يف  ،بني األمم املتحدة ووزارة الرتبية والتعليم العايل، اليت تركز على تنمية الطفولة املبكرة والتعليم اجلامع واملالئم لألطفال
زيادة  يف ه املبادرةذهاهلدف العام من تمثل ي. و جترييب أساسعلى  مدرسة يف غزة ١٤مدرسة يف الضفة الغربية و ٣٠

 واالرتقاء جبودة التعليم والتعلم. االستمرار فيهو  يالتعليم النظامباألطفال الذين بلغوا سن الدراسة  لتحاقا

(سنة واحدة يف مرحلة ما قبل املدرسة) يف صفر  جديدة من املرحلة صفوف تحتفُ وخالل الفرتة قيد االستعراض،  - ٥
إضافة إىل ذلك، اسُتهل يف تشرين . و يف جمال تنمية الطفولة املبكرة وتوفري مواد تعليمية علمنياملتدريب جرى غزة و 

سيما  ّوله صندوق األوبك للتنمية الدولية لدعم تنفيذ حزمة التعليم للجميع، والميمشروع جديد  ٢٠١٣كتوبر األول/أ
أساليب مبتكرة من خالل الرتكيز على مكونني واا: التعليم اجلامع واملالئم لألطفال، واألنشطة اليت يقوم با األطفال/
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تُنفذ بالتعاون الوثيق مع اللس النروجيي لالجئني ووزارة الرتبية والتعليم . وتشمل هذه املرحلة اجلديدة، اليت ملتعليم والتعلّ ل
العايل واألونروا (وكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن)، مدارس رائدة إضافية يف  

 ٧٠إىل  للمدارس الرائدة د اإلمجايلمدرسة تابعة لألونروا، وبذلك يصل العد ١٢كل من الضفة الغربية وغزة، منها 
شامل خاص بالتعليم اجلامع  منائيإمن أجل تنفيذ برنامج  دريب املعلمنيموتدريب فريق من  تشكيلجرى و . مدرسة

أنشطة التوعية يف املدارس الرائدة. كما أُبرم، خالل الفرتة قيد االستعراض، اتفاق بني اليونسكو  شمليواملالئم لألطفال 
يج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية من أجل مواصلة دعم تنفيذ حزمة التعليم للجميع يف الضفة وبرنامج اخلل
 الغربية وغزة.

وشرعت اليونسكو، بدعم مايل من اللجنة السعودية إلغاثة الشعب الفلسطيين، يف مساعدة الطلبة الضعفاء عن  - ٦
تنفيذ على عرب املكتبات و املرجعية  والكتب فاع باملوادبادرة جديدة تركز على توسيع نطاق االنتاالضطالع مبطريق 

مكتبة يف الضفة الغربية  ١٢احلق يف التعليم. وخالل الفرتة قيد االستعراض، جرى حتديد وجتهيز  ارسةمماسرتاتيجية لرتويج 
كتبات. وقد ويف غزة. كما اسُتهل برنامج لتدريب اثين عشر أمني مكتبة وتزويدهم باملشورة التقنية يف جمال إنشاء امل

 أوليت عناية خاصة للطلبة ذوي اإلعاقة.

وانضمت اليونسكو إىل شراكة األمم املتحدة من أجل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف فلسطني، اليت تركز على  - ٧
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتنمية القدرات من أجل تعميم مراعاة منظور اإلعاقة يف التعليم والصحة والعمل 

االجتماعية، عمًال باتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة. وهذه الشراكة تضم احلكومة  والقطاعات
والوزارات ووكاالت األمم املتحدة واملاحنني الدوليني ومنظمات األشخاص ذوي اإلعاقة واألطراف الفاعلة الرئيسية 

التعليم الذي يرمي إىل إجياد فرص متكافئة لألطفال األخرى. وتقوم اليونسكو باالشرتاك مع اليونيسف بتنفيذ مكون 
ذوي اإلعاقة يف املدارس الرائدة املختارة لتنفيذ حزمة التعليم للجميع. وستقوم اليونسكو بتقييم االنتفاع باملدارس الرائدة 

طبيق مبدأ التعليم ومجع مزيد من املعلومات عن اإلدماج املدرسي، وتعزيز قدرات النظّار واملعلمني واملستشارين على ت
 اجلامع يف املدارس، واستهالل برنامج خاص بتعيني املدارس الرائدة.

الموعة املعنية  قدمت الدعم إىلف، اإلنساين العمل جمموعاتطة يف نظام وواصلت اليونسكو مشاركتها النش - ٨
ل عم من أطر . وقد استهل األمني العام أول إطار٢٠١٤اإلنساين لعام  العمل برنامجدورة  طار عملية تطويرإبالتعليم يف 

يف رام اهللا. كما واصلت اليونسكو  ،٢٠١٣فلسطني يف آب/أغسطس  إىل ملقدمةااألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية 
مكّون  شأنمن و تنسيق عمل الفريق املواضيعي لألمم املتحدة املعين بتنفيذ إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. 

 يفإسهامًا كبريًا يف تنفيد حزمة التعليم للجميع  أن يسهم اإلمنائيةالتعليم اخلاص بإطار عمل األمم املتحدة للمساعدة 
 السنوات الثالث املقبلة.
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 الثقافة

واصلت اليونسكو، خالل الفرتة قيد االستعراض، تقدمي الدعم التقين لبناء قدرات املؤسسات الوطنية الفلسطينية  - ٩
 املعنية يف جمال الثقافة وتنفيذ املشروعات ميدانياً.

 تأهيلهو مشروع حديقة تل بالطة األثرية، الذي مولته احلكومة اهلولندية، يف صون املوقع يف نابلس  ويسهم -١٠
الستقبال الزوار. وأتاح املشروع تبادل الدراية التقنية بني موظفي وزارة السياحة واآلثار وجامعة ليدن اليت ساات يف توفري 

وتوعية اجلمهور،  األنشطة يف جمال البحوثو احلفريات دارته. ومت استكمال القدرات التقنية واإلدارية حلماية املوقع وإ
وإنتاج فيلم وثائقي  ،املوقع وحتسينه يانةصمن أجل  جلهة املاحنة أمواًال إضافيةا توأنشئ مركز استقبال الزوار. وقدم

طة اإلدارية والفيلم الوثائقي يف تاريخ هذا املوقع اهلام. وسيتم إصدار املطبوعات واخلعلى على حنو أفضل  لزواراإلطالع 
 .٢٠١٤أيار/مايو 

التنفيذ السلس ملشروع "التنمية احمللية من خالل ترميم وإحياء البيئة املبنية التارخيية يف فلسطني"، الذي  يستمرو  -١١
من املباين موقعاً  ١٤رميم تبناء القدرات التقنية احمللية يف جمال صون الرتاث الثقايف من خالل يف متوله احلكومة السويدية، 

التارخيية واملساحات احلضرية يف فلسطني. ويسهم املشروع يف تنمية التمع احمللي على الصعيد االجتماعي االقتصادي، 
 ويشجع على توطيد أواصر التعاون بني التمع املدين ومؤسسات احلكومة الفلسطينية.

هامة. فقد  تائجننامج األمن البشري اخلاص بوادي األردن وحقق صندوق األمم املتحدة االستئماين املشرتك لرب  -١٢
. اللنببالطوب  ةالتقليدي لعمارةاإحياء بشجع املشروع استخدام تقنيات البناء التقليدية وطرائق البناء املراعية للبيئة 

ستخدم املباين اليت وشّجع التمكني االجتماعي االقتصادي. وتُ لكسب الرزق مستدامة وبالتايل، ساعد على إجياد سبل 
 املهمشة. التمعات احملليةو لخدمات العامة، وباألخص كمراكز إليواء الالجئات لأنشئت يف إطار املشروع 

 املنظمة رواية يف بيت حلم، وتواصلالوقدمت اليونسكو املساعدة التقنية إلضفاء الطابع املؤسسي على متحف  -١٣
وإجراء دراسة بشأن االستدامة االقتصادية  ذه العمليةهكمال تقدمي الدعم املايل لوزارة السياحة واآلثار من أجل است

 للمتحف.

 ٢٠١٦-٢٠١٤وقدمت اليونسكو الدعم لوزارة الثقافة بغية تعديل اخلطة االسرتاتيجية لقطاع الثقافة للفرتة  -١٤
 مخسة كتب عن الرتاث الثقايف غري املادي الفلسطيين. إصدارو 
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 االتصال والمعلومات

واصلت اليونسكو عملها اخلاص بالتقييم الشامل واملعمق للمشهد اإلعالمي الفلسطيين باستخدام مؤشرات  -١٥
باالشرتاك مع مركز تطوير وسائل  ٢٠١٢استهل يف تشرين األول/أكتوبر  هو مشروعو  ،اليونسكو لتطوير وسائل اإلعالم

ليونسكو مشروع تقرير يستند إىل جمموعة من أساليب عرض فريق البحث الوطين على ااإلعالم يف جامعة بريزيت. و 
البحث تشمل البحث املكتيب، وحتليل للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية، ومشاورات واسعة النطاق. ونُظم مؤمتران 

 شأنمن و وطنيان لعرض ومناقشة النتائج األولية ومشروع التوصيات. ومن املزمع إصدار التقرير النهائي يف هذا العام. 
 إسهاماً إجيابياً يف تنفيذ االسرتاتيجية اإلعالمية الوطنية اليت استهلت مؤخراً.أن تسهم  هذه التوصيات

بنجاح. وهذان  ٢٠١٣ولقد ُأجنز املشروعان اللذان وافق عليهما الربنامج الدويل لتنمية االتصال يف آذار/مارس  -١٦
ى السالمة"، الذي ينفذه املركز الفلسطيين للتنمية واحلريات اإلعالمية، املشروعان اا مشروع "تدريب طالب اإلعالم عل

وهي منظمة غري حكومية تُعىن بالسالمة، و"تعزيز وجهات نظر النساء الفلسطينيات يف األخبار"، الذي تنفذه احملطة 
نظُر فيهما يف آذار/مارس الربنامج الدويل لتنمية االتصال مشروعان جديدان كي ي اإلذاعية "نساء أف أم". وُعرض على

مشروع "متكني نادي الصحفيات لتعزيز حرية التعبري وإدراج خطابن نسوي يف الال العام" الذي ) ١(واا:  ٢٠١٤
صحافة املواطن الشاب من خالل التدريب واملنرب املفتوح"  رويج مفهومت) مشروع "٢(، و"فلسطينيات"عرضته مجعية 

 ."وطن" يةتلفزيونالقناة اله تالذي عرض

اة صندوق الطوارئ، تعاونت اليونسكو مع نقابة الصحفيني الفلسطينيني يف جمال تدريب طالب وبفضل مسا -١٧
طالبًا يف جمال اإلعالم يف مثان جامعات  ١٧٥اإلعالم على السالمة. وقد ُنظمت مثان دورات تدريبية استفاد منها 

أعدها االحتاد الدويل للصحفيني وتوىل  فلسطينية. وركزت الدورات التدريبية على وحدات التدريب على السالمة اليت
استهدفت حىت هذا التاريخ  ليتاتنفيذها مدربون يليون معتدمدون. وقد كّمل املشروع اجلهود املبذولة حالياً يف هذا الال، 

ويسهم توفري حلقات عمل لإلعالميني احملرتفني لتدريبهم على السالمة تبعًا لنهج مماثل للنهج املقرتح لطالب اإلعالم. 
املشروع أيضًا يف تنفيذ خطة العمل املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من 

 العقاب اليت أقرها مؤخراً جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة.

اية الصحفيني وحرية الصحافة يف قطاع ومنحت احلكومة الفنلندية متديداً بدون تكلفة ملشروعي "تعزيز سالمة ومح -١٨
غزة" و"تعزيز حرية التعبري وسالمة الصحفيني ومتكني النساء يف جمال اإلعالم بغية تدعيم احرتام حقوق اإلنسان يف قطاع 
غزة والضفة الغربية". وستشمل األنشطة بناء قدرات الصحفيات يف غزة، والتدريب على املراسلة الصحفية يف مناطق 

وتقدمي املساعدة القانونية وما يرتبط بذلك من بناء لقدرات الصحفيني، واستكمال تقييم مؤشرات تطوير وسائل  النزاع،
 اإلعالم.
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 المساواة بين الجنسين

استهلت اليونسكو، بدعم من احلكومة النروجيية، مرحلة جديدة فيما خيص مركز املرأة الفلسطينية لألحباث  -١٩
اعيها الرامية إىل املسااة يف إجناح تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية املشرتكة بني القطاعات لتحقيق والتوثيق، وذلك يف إطار مس

مركز املرأة  املساواة بني اجلنسني التابعة للسلطة الفلسطينية. وسيتم يف هذه املرحلة اجلديدة إعادة هيكلة وتركيز أنشطة
مال وزارة شؤون املرأة واألطراف الفاعلة األخرى يف إعداد الفلسطينية لألحباث والتوثيق من أجل حتسني دعمها ألع

اللجنة االستشارية ملركز املرأة الفلسطينية لألحباث  تضمو السياسات والربامج اخلاصة باملساواة بني اجلنسني يف فلسطني. 
كانون ت أول اجتماع هلا يف  والنرويج، وعقد ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،ووزارة شؤون املرأة ،ممثلني من اليونسكو

 .٢٠١٣كانون األول/ديسمرب   ٢. وقد أعاد املركز فتح أبوابه للجمهور يف ٢٠١٤الثاين/يناير 

 المساعدة التي تقدمها اليونسكو في الجوالن السوري المحتل -ثالثاً 

دوالر من أموال الودائع  ١١٣ ٠٠٠أُطلق برنامج املنح الدراسية للطالب السوريني يف اجلوالن السوري احملتل ( -٢٠
منحة دراسية ملدة أربع سنوات دراسية إىل طالب من اجلوالن السوري احملتل.  ٢٤لتقدمي  ٢٠٠٩اليابانية) يف متوز/يوليو 

 .٢٠١٣وقد انتهى العمل باملشروع يف آذار/مارس 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه




