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 والعالقات الخارجية البرنامجلجنة 

بشأن المؤسسات  ٣٣م ت/١٩٧وقرار المجلس التنفيذي  ٧٢م/٣٨تنفيذ قرار المؤتمر العام  ٢٠البند 
 التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة

 قرارمشروع 

 عمان وقطر والسودانو  واملغربولبنان  ومصر اجلزائر من: مقدم

 أوالً 
 فلسطين المحتلة

 إّن اجمللس التنفيذي،

من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتعلقة  ٢٦، وباملادة ٣٦م ت/١٨٥والقرار  ٧٢م/٣٨بالقرار  إذ يذّكر - ١
من اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقتني حبرمان األطفال من احلق يف التعليم،  ٩٤و ٤باحلق يف التعليم، وباملادتني 

 )،١٩٧٢ام ايف والطبيعي (لع) وبروتوكولَيها، واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثق١٩٥٤وباتفاقية الهاي (لعام 

عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلثار  ٢٠٠٤متوز/يوليو  ٩بالرأي االستشاري الصادر يف  ويذّكر أيضاً  - ٢
 ،"القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

 ،٢٠ت/ م١٩٩ ةالوثيق وقد درس - ٣

بصون اآلثار واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب  والتزاماً منه - ٤
 أن تتمتع باحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق التعليمية،

ه واليت تندرج يف يطة باآلثار الضارّة اليت خّلفتها املواجهات العسكرية يف قطاع غزة واملناطق احمل يستنكر - ٥
جماالت اختصاص اليونسكو، إذ ُدّمرت هناك مئات املرافق التعليمية والثقافية أو تضررت، مما أضّر مبا يزيد 

من التالميذ والطالب وفقاً ملا ورد يف تقارير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية  ٥٠٠ ٠٠٠على 
الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن (األونروا) واليونسكو، وكذلك ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل 
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نتهاكات حرمة ا ويستنكر أيضاً األضرار اجلسيمة اليت أصابت مواقع الرتاث الثقايف واملؤسسات الثقافية، 
 مدارس األونروا؛

متتع  صعيد علىمن التصعيد الذي طرأ على الوضع مؤخرًا ومن عواقب هذا الت ويعرب عن قلقه الشديد - ٦
 التالميذ والطالب الفلسطينيني حبقهم يف التعليم على أكمل وجه؛

يف هذا الصدد أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية خاصة وينبغي االمتناع  ويؤّكد جمدداً  - ٧
 عن استهدافها يف حاالت النزاع املسلح؛

اجلدار واملمارسات األخرى بأنشطة املؤسسات التعليمية والثقافية، من إضرار  ويعرب عن قلقه املتزايد - ٨
ينجم عن ذلك من عوائق حتول دون أن يكون التالميذ والطالب الفلسطينيون جزءًا ال يتجزأ من  وممّا

اتفاقيات وقرارات  إىل االلتزام بأحكام ويدعونسيجهم االجتماعي ودون متتعهم حبقهم يف التعليم متتعاً كامًال، 
 اليونسكو املتعلقة هبذا املوضوع؛

من إسرائيل، القوة احملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية ووقف عملية بناء اجلدار، والكّف عن كل  ويطلب - ٩
يبتها السكانية، كالتدابري األخرى اليت ترمي إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية احملتلة ووضعها القانوين وتر 

احلصر احلّد  ، واليت تعود بأضرار تضّم على سبيل املثال الذة داخل القدس الشرقية وحوهلاومنها التدابري املتخ
 من قدرة التالميذ الفلسطينيني على التمتع حبقهم يف التعليم على أكمل وجه؛

 يف يزانبيت جاال ودير الكرميمنطقة  عرب من السلطات اإلسرائيلية أن تتخلى عن مد اجلدار ويطلب أيضاً  -١٠
 بيت حلم؛ حمافظة

الرقابة اليت متارسها إسرائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدارس  ويالحظ بقلق شديد -١١
 على وقف هذه الرقابة فوراً؛ السلطات اإلسرائيليةواجلامعات يف القدس الشرقية، وحيث 

يع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية ملا جلم ويعرب عن تقديره -١٢
 مواصلة مساعدة اليونسكو يف ويناشدهاقدمته من مسامهات كبرية من أجل عمل اليونسكو يف فلسطني، 

 هذا املسعى؛

الثقافية اجلارية، ة التعليمية و املديرة العامة على النتائج احملرزة فيما يتعلق بتنفيذ عدد من األنشط ويشكر -١٣
إىل تعزيز املساعدة اليت تقدمها اليونسكو للمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من أجل تلبية  ويدعوها

 االحتياجات اجلديدة؛
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صة ااملديرة العامة على مواصلة تعزيز عملها لصاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والتأهيل والرتميم اخل ويشّجع -١٤
املتعلقة ببناء القدرات  إىل تلبية االحتياجات ويدعوهاباملواقع األثرية الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين، 

 يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو عن طريق توسيع نطاق برنامج املساعدة املالية للطالب الفلسطينيني؛

االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني اليونسكو وفلسطني يف أقرب وقت  تنظيماملديرة العامة من  طلبوي -١٥
 ؛ممكن

 ثانياً 
 الجوالن السوري المحتل

 :املديرة العامة إىل القيام مبا يلي ويدعو أيضاً  -١٦

وري احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن الس من أجلمواصلة اجلهود اليت تبذهلا  (أ)
 احملتل وفقاً ألحكام قراراته املتعلقة هبذا األمر؛

بذل اجلهود الالزمة لتوفري املناهج الدراسية املناسبة، وتقدمي املزيد من املنح واملساعدات املالئمة  (ب)
 ري احملتل؛مؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السو لل

وموافاهتا ، احتياجات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل لتقدير وتقييمإيفاد خبري  (جـ)
 ؛للمجلس التنفيذي ملائتنياانعقاد الدورة تقرير يف هذا الصدد قبل ب

 ثالثاً 

 .رحلي بشأنهم املديرة العامة إىل موافاته بتقرير ويدعو، تنياملائهذا البند يف جدول أعمال دورته  إدراج ويقرر -١٧


