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البند  39من جدول األعمال املؤقت
تنفيذ قرار المؤتمر العام 38م 72/وقرار المجلس التنفيذي 201م ت31/
بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة
الملخص
تُقدَّم هذه الوثيقة عمالً بالقرارين 38م 72/و201م ت .31/ويرد فيها تقرير
مرحلي عن املستجدات اليت طرأت منذ انعقاد الدورة األوىل بعد املائتني للمجلس
التنفيذي.
وال ترتتب على هذه الوثيقة أي آثار مالية أو إدارية.
اإلجراءات املتوقع من اجمللس التنفيذي اختاذها :القرار املقرتح يف الفقرة .30
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 - 1تق ّدم هذه الوثيقة معلومات عن املساعدات اليت ق ّدمتها اليونسكو للسلطة الوطنية الفلسطينية واجلهات الفلسطينية املعنية.

ومتتد الفرتة املشمولة بالتقرير من شباط/فرباير  2017إىل حزيران/يونيو .2017

 - 2ويرد املزيد من املعلومات املفصلة عن املساعدات اليت تقدمها اليونسكو يف قطاع غزة ،وال سيّما عن مساعي اليونسكو
الرامية إىل مواجهة األزمة اإلنسانية الراهنة ،يف الوثيقة 202م ت( 38/فلسطني احملتلة).

التربية والتعليم
تبني املؤشرات إحراز بعض التقدم ال ُـمرضي فيما خيص حتقيق األهداف املتعلقة بالتعليم األساسي؛ بينما ال تزال
ّ -3
هناك مصاعب فيما خيص التعليم الثانوي ومعدالت حمو األمية ،1واالنتقال من التعليم الثانوي إىل التعليم اجلامعي ،واالنتقال
من حمافل التعلّم إىل سوق العمل ،وإعداد املعلمني وتدريبهم .وتق ّدم اليونسكو املساعدة من أجل التغلب على تلك
املصاعب.

 - 4وما زال االحتالل حي ّد من قدرة األطفال والشباب على االلتحاق باملدارس يف فلسطني ،إذ يوجد نقص يف املباين
املدرسية يف املنطقة "جيم" ويف القدس الشرقية وتؤدي الظروف النامجة عن االحتالل إىل تزايد معدل التسرب املدرسي لدى
األطفال.2
 - 5وواصلت اليونسكو دعم الطلبة اجلامعيني الفقراء يف فلسطني عن طريق أنشطة عشر مكتبات حملية حتمل اسم "مسو
األمري نايف بن عبد العزيز" (مثاين مكتبات يف الضفة الغربية ومكتبتان يف قطاع غزة) ومتوهلا اللجنة السعودية إلغاثة الشعب
الفلسطيين ،إذ مت ّكنهم هذه املكتبات من االنتفاع باملرافق والكتب الدراسية وغريها من الوسائل الالزمة للدراسة والبحث.
وما فتئت هذه املكتبات تعمل ،منذ الفرتة املشمولة بالتقرير السابق ،على زيادة عدد املنتفعني خبدماهتا واالضطالع بأنشطة
يف إطار محلة للدعوة واملناصرة بشأن احلق يف التعليم العايل.
 - 6وواصلت اليونسكو أيضاً دعمها للمساعي الرامية إىل تعزيز التعليم الشامل لألطفال يف مرحلة الطفولة املبكرة،
وكذلك دعمها للتعليم العايل ،عن طريق إسداء املشورة اخلاصة بالسياسات واملشورة التقنية (بصفتها إحدى اجلهات املشاركة
يف رئاسة فريق العمل الفرعي املعين بالتعليم الشامل للجميع وفريق العمل الفرعي املعين بالتعليم العايل) ،ووضع اخلطط
الالزمة لالضطالع باألنشطة امليدانية (بصفتها اجلهة املسؤولة عن تنسيق أعمال برنامج مقرتح مشرتك بني الوكاالت بشأن

1

انظر التقرير العاملي لرصد التعليم لعام  ،2016وهو التقرير املعنون "التعليم من أجل الناس والكوكب" الذي أصدرته اليونسكو يف .2016

2

انظر تقرير فريق األمم املتحدة ال ُقطري يف األرض الفلسطينية احملتلة عن التحليل ال ُقطري املشرتك لعام  ،2016وهو التقرير املعنون " لكي ال يُرتك
أحد خلف الركب :نظرة إىل الضعف واحلرمان اهليكلي يف فلسطني" ،الذي ميكن االطالع عليه باللغة العربية عرب شبكة اإلنرتنت عن طريق
الرابط التايل.https://unsco.unmissions.org/sites/default/files/cca_report_ar.pdf :
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املدارس الشاملة املالئمة لألطفال يف فلسطني يستند إىل اإلجنازات اليت حتققت بفضل املساعي املشرتكة السابقة اليت بُذلت
من أجل توفري التعليم للجميع يف فلسطني خالل الفرتة املمتدة من عام  2013إىل عام .)2016
 - 7وواصلت اليونسكو مساعدة وزارة الرتبية والتعليم العايل على حتقيق هدف التنمية املستدامة  4اخلاص بالتعليم
("ضمان التعليم اجليد والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى احلياة للجميع") .وتضطلع اليونسكو بدور رئيسي يف
دعم الفريق الوطين الفلسطيين املعين خبطة التنمية املستدامة لعام  ،2030الذي يتوىل رئاسته مكتب رئيس الوزراء ،وكذلك
يف دعم اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية والثقافة والعلوم املعنية بتحقيق اهلدف  4للتنمية املستدامة والتابعة لوزارة الرتبية
والتعليم العايل ،فضالً عن دعمها ملختلف األفرقة املواضيعية اليت أُنشئت يف إطار عملية إصالح التعليم .وتقوم اليونسكو،
يف إطار املساعي العامة الرامية إىل حتقيق اهلدف  4للتنمية املستدامة ،بـمساعدة احلكومة على االضطالع بأولوياهتا املتعلقة
بالتعليم واحملددة يف مشروع أجندة السياسات الوطنية ( .)2022-2018وجيري الرتكيز بوجه خاص على التعليم
قبل املدرسي ،والتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ،والتعليم الشامل للجميع ،والتعليم العايل.
ومنسق اللجنة الوطنية الفلسطينية للرتبية
 - 8وقدمت اليونسكو الدعم الالزم ملشاركة وكيل وزارة الرتبية والتعليم العايل ّ
والثقافة والعلوم املعنية بتحقيق اهلدف  4للتنمية املستدامة والتابعة لوزارة الرتبية والتعليم العايل يف االجتماع اإلقليمي العريب
الثاين بشأن هدف التنمية املستدامة  4اخلاص بالتعليم حىت عام  ،2030الذي عُقد يف ديب باإلمارات العربية املتحدة يف
 6و 7آذار/مارس  . 2017ونوقشت على الصعيد اإلقليمي أثناء االجتماع مسائل رئيسية ومواضيع حمورية متعلقة
باهلدف  4للتنمية املستدامة ،ومنها املسائل واملواضيع املتعلقة باملهارات والتعلّم والشمول واملساواة.
 - 9وقامت اليونسكو ،بصفتها املستشار التقين لفريق عمل قطاع التعليم يف فلسطني ،ويف إطار األمانة احمللية لتنسيق
املعونة ،بتنسيق اجتماعني للفريق ُعقدا برئاسة وزير الرتبية والتعليم العايل وفنلندا يف  23شباط/فرباير و 11أيار/مايو .2017
ونُظِّم اجتماع فريق عمل قطاع التعليم ،الذي عُقد يف أيار/مايو ،يف إطار املراجعة السنوية لواقع قطاع التعليم ،وهي فعالية
سنوية جتمع بني واضعي السياسات وأصحاب القرار واملاحنني والشركاء الذين يشاركون مشاركة فعلية يف احلوار بشأن السياسات

ويف متابعة وتقييم التوصيات املتعلقة بتنفيذ اخلطة االسرتاتيجية لتطوير التعليم يف فلسطني للفرتة .2019-2014
 -10واحتفلت اليونسكو مع وزارة الرتبية والتعليم العايل بأسبوع العمل العاملي من أجل التعليم خالل آخر أسابيع شهر
نيسان/أبريل من عام  ،2017جامعةً هبذه املناسبة اجلهات املعنية بالتعليم وهيئات اجملتمع املدين والشباب ،عن طريق تنظيم
عدد من أنشطة الدعوة واملناصرة بشأن "املساءلة عن حتقيق اهلدف  4للتنمية املستدامة ومشاركة املواطنني" يف املكتبات
احمللية اليت تدعمها اليونسكو بالضفة الغربية وقطاع غزة .وعُقد مؤمتر اختتام فعاليات أسبوع العمل العاملي من أجل التعليم

يف رام اهلل يف  3أيار/مايو  2017حبضور وزير الرتبية والتعليم العايل.
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 -11وقامت اليونسكو ،يف إطار دعمها للتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ،وكذلك يف إطار مشروع شبكات
ميوله االحتاد األورويب ،بوضع أول "منوذج للتنبؤ باملهارات" يف فلسطني وإصداره يف
شباب حوض املتوسط الذي ّ
 23أيار/مايو  2017بالتعاون مع وزارة العمل ووزارة الرتبية والتعليم العايل واالحتاد األورويب .ويُع ّد هذا النموذج أداة تتيح
احلصول على تقديرات كمية للعرض والطلب فيما خيص املهارات يف سوق العمل الفلسطينية يف املستقبل من أجل املساعدة
على التنبؤ باالحتياجات اخلاصة باملهارات وحتديدها ،واالستناد إىل هذه املعلومات إلعداد املناهج الدراسية والربامج
التدريبية الضرورية ووضع سياسات واسرتاتيجيات التوظيف الالزمة لتلبية تلك االحتياجات.
 -12وقدمت اليونسكو ،يف إطار ذلك أيضاً ،الدعم الالزم ملشاركة مسؤولني رفيعي املستوى من وزارة الرتبية والتعليم
العايل يف املؤمتر الدويل بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ،الذي ُعقد يف تانغشان بالصني يف الفرتة املمتدة

من  4إىل  6متوز/يوليو  2017لبحث موضوع "املهارات تتغري :اجتاهات عاملية وأصداء حملية".

 -13وشاركت اليونسكو ،ضمن فريق األمم املتحدة ال ُقطري يف فلسطني ،مشاركة نشيطة يف إعداد إطار عمل األمم
املتحدة اجلديد للمساعدة اإلمنائية لدولة فلسطني للفرتة  ،2022-2018الذي وقّعت عليه األمم املتحدة واحلكومة
الفلسطينية يف  15حزيران/يونيو  .2017وتتوىل اليونسكو ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف) تنسيق املساعي
اخلاصة باألولوية االسرتاتيجية املتمثلة يف مقولة "لكيال يتخلف أحد عن الركب :التنمية االجتماعية والرعاية االجتماعية"
ضمن إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية ،الذي يشمل مجيع جماالت عمل األمم املتحدة ،وهي الرتبية والتعليم

والصحة واملياه والصرف الصحي والرعاية االجتماعية والطاقة النظيفة).
الثقافة
 -14وقامت اليونسكو ،يف إطار مشروع "التنمية احمللية عن طريق ترميم وإحياء املواقع واملباين التارخيية يف فلسطني" ،الذي
عمان باألردن
متوله احلكومة السويدية عن طريق الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية ،بتنظيم حلقة عمل يف ّ
يف  22و 23آذار/مارس  2017بشأن إدارة مواقع الرتاث الثقايف يف فلسطني ،وانتفع هبا  27فلسطينياً يعملون لدى
الوزارات املختصة والبلديات واجلامعات واملنظمات املعنية بالرتاث الثقايف .وعُقدت بعد حلقة العمل جلسة خاصة بإعداد
خطط لصون وإدارة ممتلكات الرتاث العاملي يف موقع الرتاث العاملي املسمى "مكان والدة السيد املسيح :كنيسة املهد وطريق
احلج إىل بيت حلم" ،وكذلك يف موقع الرتاث العاملي املسمى "فلسطني :أرض الزيتون والكروم  -منظر طبيعي ثقايف من

بتّري جنوب القدس" ،بفضل املساعدات الدولية املقدمة من أجل محاية الرتاث العاملي.
 -15وتولت اليونسكو ،يف  10نيسان/أبريل  ،2017تدريب  19موظفاً فلسطينياً من موظفي سلطة جودة البيئة
الفلسطينية ،والوزارات املختصة واجلامعات املعنية واملنظمات غري احلكومية العاملة يف جمال البيئة والرتاث الطبيعي ،على
إدارة مواقع الرتاث الطبيعي.
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 -16وافتتحت اليونسكو والقنصلية السويدية العامة بالقدس ،يف  18أيّار/مايو  ،2017مواقع الرتاث الثقايف اليت قام
"مركز املعمار الشعيب  -رواق" برتميمها يف بلدة بيت إكسا القدمية يف إطار مشروع ترميم وإحياء البلدة القدمية الذي تتوىل
متوله الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية.
اليونسكو تنسيق أعماله ،والذي ّ
 -17وساعدت اليونسكو ،منذ عام  ،2015على إعداد قانون وطين جديد حلماية الرتاث الثقايف الفلسطيين بالتعاون
الوثيق مع وزارة السياحة واآلثار .وتطلبت عملية إعداد القانون إجراء مشاورات مستفيضة مع ممثلني للوزارات املختصة
ومنظمات اجملتمع املدين املعنية العاملة يف جمال الثقافة وأكادمييني ومتخصصني فلسطينيني ودوليني .وتولت اليونسكو،
بفضل خربهتا التقنية وقدرهتا على اجلمع بني األطراف املعنية ،تنسيق أمور عملية مراجعة املسودات اليت أعدهتا اللجنة
الوطنية املكلّفة بإ عداد مشروع قانون الرتاث الثقايف الفلسطيين املتوافق مع املعايري الدولية اخلاصة بالصون ومع اتفاقيات
اليونسكو اليت انضمت إليها فلسطني .وأفضت اجلهود اليت بُذلت يف هذا الصدد إىل قيام وزارة السياحة واآلثار بتسليم
مشروع "قانون الرتاث الثقايف املادي" إىل جملس الوزراء الفلسطيين يف شهر حزيران/يونيو من عام  2017من أجل اعتماده.

االتصال والمعلومات
 -18وواصلت اليونسكو ،بفضل الدعم الذي تقدمه احلكومة السويدية عن طريق الوكالة السويدية للتعاون الدويل من
ميوله االحتاد األورويب،
أجل التنمية ،وكذلك بفضل التمويل املشرتك عن طريق مشروع شبكات شباب حوض املتوسط الذي ّ
تقدمي املساعدة الالزمة لفلسطني لكي تكون أول بلد عريب يقوم باختبار دورة تدريبية منوذجية بشأن سالمة الصحفيني عن
طريق األخذ مبنهاج أعدته اليونسكو هلذا الغرض بالشراكة مع االحتاد الدويل للصحفيني .ووضع عشرة أقسام من أقسام
اإلعالم يف اجلامعات الفلسطينية (ستة أقسام يف الضفة الغربية وأربعة أقسام يف قطاع غزة) اخلطط الالزمة إلدراج الدورة
التدريبية النموذجية يف مناهجها للعام الدراسي اجلديد الذي يبدأ يف شهر أيلول/سبتمرب من عام .2017
مدرسني من مثاين جامعات وكليات يف قطاع غزة على إعطاء
 –19وقامت اليونسكو ،يف إطار هذا النشاط ،بتدريب ّ
الدروس العملية اخلاصة بالدورة النموذجية لتيسري إدراج مواد الدورة يف اخلطط الدراسية ملؤسسات التعليم العايل املعنية (من
 27آذار/مارس إىل  1نيسان/أبريل .)2017
 -20واشرتكت اليونسكو ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،من أجل االحتفال باليوم العاملي حلرية الصحافة
يف  3أيار/مايو ،يف تنظيم حلقيت نقاش متزامنتني يف رام اهلل وغزة يف إطار مشروع شبكات شباب حوض املتوسط لبحث
موضوع "تعزيز قدرة وسائل اإلعالم على االضطالع بدورها يف جمال الدعوة إىل السالم والتفاهم" .وشارك يف حلقيت النقاش
عدد من الشباب الفلسطينيني العاملني يف وسائل اإلعالم ،وحبثوا خالهلما ُسبل إسهام وسائل اإلعالم يف السالم واحلوار والتفاهم.
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المساواة بين الجنسين
 -21تُنفَّذ أنشطة اليونسكو الرامية إىل دعم وتعزيز املساواة بني اجلنسني يف فلسطني عن طريق معهدها املسمى معهد
السياسات املتعلقة بالقضايا اجلنسانية ["مركز املرأة الفلسطينية لألحباث والتوثيق" سابقاً] الذي متوله حكومة النرويج.

 -22وتعمل اليونسكو ،بالتعاون الوثيق مع وزارة شؤون املرأة وبالتواصل مع مكتب رئيس الوزراء وهيئة األمم املتحدة
للمرأة ،على تيسري جعل معهد السياسات املتعلقة بالقضايا اجلنسانية مؤسسة فكرية شبه مستقلة تضطلع برصد وتقييم
السياسات الوطنية املتعلقة بالقضايا اجلنسانية.
 -23وتعمل اليونسكو أيضاً ،منذ كانون الثاين/يناير  ،2017على تكوين رأس املال الفكري للمعهد عن طريق االضطالع
بإجراءات توظيف واستخدام ثالثة من كبار موظفي املعهد (املدير التنفيذي ،واملسؤول عن البحوث والسياسات ،واملسؤول
عن الشؤون اإلدارية واملالية).
 -24وسعت اليونسكو ،طوال النصف األول من عام  ،2017إىل تنشيط شراكات مهمة من أجل تعزيز جدوى املعهد
وتقوية شبكته ،ومنها الشراكة القائمة مع وزارة شؤون املرأة بوصفها شريكاً مؤسسياً وطنياً رائداً ،وكذلك الشراكة القائمة
مع معهد البحوث اخلاصة بالسياسات املتعلقة باملرأة (وهو مؤسسة فكرية متخصصة يف السياسات اجلنسانية) لتوفري الدعم
للبحوث اخلاصة بالسياسات اجلنسانية وللمساعي الرامية إىل مراجعة تلك السياسات.3
 -25وأتاحت اليونسكو قيام معهد التنمية اخلارجية الربيطاين بإعارة خبرية يف السياسات لوزارة شؤون املرأة للوقوف على
السياسات الوطنية املتعلقة بالقضايا اجلنسانية وحتليلها حتليالً نقدياً .ومل تتمكن اخلبرية مع ذلك من الشروع يف مهمتها
بسبب قيود متعلقة بالتأشرية.
الشباب
 -26تقوم اليونسكو بدعم الشباب يف فلسطني عن طريق تنفيذ مشروع شبكات شباب حوض املتوسط الذي ميوله
االحتاد األورويب .وساعدت اليونسكو ،حىت حزيران/يونيو  ،2017اجمللس األعلى للشباب والرياضة على إعداد االسرتاتيجية
الوطنية للشباب للفرتة  ،2022-2017وشاركت املنظمات الشبابية الشريكة مشاركة نشيطة يف إعدادها .وجرى إصدار
االسرتاتيجية يف  8حزيران/يونيو .2017
 -27واضطلعت اليونسكو ،يف إطار االحتفال باليوم العاملي لإلذاعة الذي كان شعاره "أنتم اإلذاعة" ،بأنشطة خاصة
بالشباب عن طريق محلة إذاعية وطنية واسعة النطاق دامت من  1إىل  13شباط/فرباير  .2017وتضمنت احلملة استطالعاً

3

ميكن احلصول على املزيد من املعلومات عن معهد البحوث اخلاصة بالسياسات املتعلقة باملرأة يف موقعه على اإلنرتنت.https://iwpr.org :
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إلكرتونياً لآلراء على اإلنرتنت بشأن اإلذاعة لتحسني فهم مدى متثيل اإلذاعة للشباب ومدى تعبريها عن شواغلهم.
ث يف  13شباط/فرباير .2017
وتضمنت احلملة أيضاً برناجماً إذاعياً بُ ّ

 -28وقدمت اليونسكو ،يف إطار اليوم العاملي حلرية الصحافة ،الدعم الالزم ملشاركة شابني فلسطينيني يف "غرفة أخبار
اليوم العاملي حلرية الصحافة" ،اليت أُنشئت إبّان االحتفال العاملي باليوم العاملي حلرية الصحافة لعام  2017مبدينة جاكارتا
يف إندونيسيا يف الفرتة املمتدة من  1إىل  4أيار/مايو  .2017وقدمت اليونسكو أيضاً الدعم الالزم ملشاركة عضوين
فلسطينيني يف أفرقة عمل مشروع شبكات شباب حوض املتوسط يف اللقاء اإلقليمي بشأن "شباب املتوسط :تقييم حالة
الشباب يف منطقة البحر املتوسط" ،الذي نظّمه القائمون على مشروع شبكات شباب حوض املتوسط والشبكة الفرنسية
للشراكة األوروبية املتوسطية وعُقد يف الدار البيضاء باملغرب يف الفرتة املمتدة من  3إىل  5نيسان/أبريل  .2017وسعياً إىل
تعزيز مشاركة الشباب الفلسطينيني يف الشبكات الشبابية اإلقليمية اليت أُقيمت عن طريق مشروع شبكات شباب حوض
املتوسط ،قدمت اليونسكو الدعم الالزم ملشاركة ممثلني ألفرقة العمل الفلسطينية ملشروع شبكات شباب حوض املتوسط،
وكذلك ممثلني للمجلس األعلى للشباب والرياضة ،يف حلقة تدارس إقليمية ُعقدت يف الرباط باملغرب يف 7و 8آذار/مارس
 2017بشأن "البحوث اخلاصة بالشباب يف املغرب العريب :االنتقال من التهميش إىل إتاحة الفرص" .ودعت اليونسكو
ممثلني ملنظمتني شبابيتني شريكتني ل لمشاركة يف معتكف التخطيط االسرتاتيجي والتقييم االسرتاتيجي اخلاص مبشروع
شبكات شباب حوض املتوسط ،الذي عُقد مبدينة مرسيليا يف فرنسا يف نيسان/أبريل  2017من أجل حتديد األولويات
ومتهيد الطريق للمرحلة الثانية من املشروع (.)2020-2018

الجوالن السوري المحتل
 -29انتهى يف شهر آذار/مارس من عام  2013املشروع اخلاص مبساعدة الطالب السوريني يف اجلوالن السوري احملتل،
هل يف عام  2009بتمويل من أموال الودائع اليابانية .وتع ّذر تقدمي هذه املساعدة خالل الفرتة املشمولة هبذا
الذي استُ ّ
التقرير بسبب عدم توفر موارد إضافية خارجة عن امليزانية.
القرار المقترح
لعل اجمللس التنفيذي يرغب ،بناءً على ما تقدم ،يف اعتماد قرار ينص على ما يلي:
ّ -30
إ ّن اجمللس التنفيذي،
 - 1إذ يذ ّكر بالقرارات السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"،
 - 2وقد درس الوثيقة 202م ت،39/
 - 3يقرر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته الرابعة بعد املائتني؛ ويدعو املديرة العامة إىل موافاته بتقرير متابعة يف
هذا الصدد.
طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

