
 

 القدس واألوضاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني  املوضوع

 (8 رقم: )الوثيقة 

  املرجع
 .قرارات المؤتمر العام بشأن فلسطين  

  قرارات المجلس التنفيذي في دوراته المتتالية بشأن القدس

 واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين.

 

 امللخص
 

   القدددس واألوضدداع التربويددة والثقافيددة والعلميددة يعدددم ضوضددوع

ضددن الونددود الداعمددة ولددع ادددوم لومددام المجلددس   فددي فلسددطين 

 التنفيذي.

 

 اإلدارة العاضة في ضوء ذلك بإوداد وثيقة تتضمن اهدود  قاضت

المنظمددة فددي دوددم القضددايا والمشددرووات التربويددة والثقافيددة 

والعلمية في فلسطين، والموضووات المتعلقة بالقددس ويديا ة 

تراثهددا وامايددة ضواقعهددا التاريليددة وذلددك فددي ضددوء قددرارات 

ارات المددؤتمر العددام والمددؤتمرات الوااريددة المتل م ددة وقددر

 المجلس التنفيذي للمنظمة. 

 

 

 

 

 اإلجراء املطلوب
 

 النظر وإبـداء الرلي. -
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 وثيقة

 ضة ضن المدير العام إلع المجلس التنفيذيضقدم 

 بشأن
 

 القدس واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين

ــــــــــ 

 

 

 

  بنًدا داعًما ضن بنود وضوضووات  ،يعد بند القدس واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين

في الدورة العادية  المجلس المجلس التنفيذي في كل دورة ضن دوراته العادية، وتوايالً ضع ضا اتلذه

في دعا حيث ،  القدس واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين  بشأنالماعة الثالثة بعد 

. وضع التربوي والثقافي في فلسطين االهتمام الكاملإيالء ال( المنظمة إلى 7/ ق103/ دقراره )م ت

شؤون وإضافة إلى الجهود التي بذلت في إطار قرارات وتوصيات مؤتمر الوزراء المسؤولين عن ال

وكذلك الملتقيات الدولية واإلقليمية، دفاًعا عن فلسطين ومحاولة التخفيف  الثقافية في الوطن العربي،

 تها التربوية والثقافة والعلمية.من معاناة شعبها، ودعم قطاعا
 

   الوند المتعلق بالقدس واألوضاع التربوية  بعد الماعة ثاضنةالتناوم المجلس التنفيذي في دورته كما

دووته للمدير العام تضمن ، (4ق  /108د  م ت/وليدر قراره رقم: )والثقافية والعلمية في فلسطين. 

ا في ا وإسالضيمً وربيمً ورضزيتها وإبرااها كقضية لساسية إلع ضوايلة اهوده في تأكيد قضية القدس 

والمؤتمرات والتظاهرات الدولية والعالمية، كما دوا ليًضا إلع تسجيل المواقع األثرية المحافل الدولية 

دفاًوا ون الهوية  ،والتاريلية الفلسطينية، وتنسيق الجهود العربية في المحافل الدولية والتراثية

 الفلسطينية ويون التراث الثقافي الفلسطيني.
 

 

 8 و / 109 د/ وثيقة رقم: م ت

 
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام
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  بير وتنفيًذا لما ااء في قرار المجلس التنفيذي المشار إليه لواله، وملت اإلدارة ولع اتلاذ التدا

اد ضا ضن تنفيذ فقرات ذلك القرار، وهي اإلاراءات الوارد ذكرها في واإلاراءات التي ضكنتها إلع 

 في دورته الحالية.بعة المعروضة ولع المجلس التنفيذي الموقر وثيقة المتا
 

   وضن اا ب آخر، وفي ضجام تقديم الدوم المادي المواشر للمشرووات التربوية والثقافية والعلمية

، ضن اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة 2018/02/12المنظمة بتاريخ الفلسطينية، فقد تلقت 

المتمثلة في إ جاا المقتراة ضن الجهات الفلسطينية الملت ة،  لدوم لاد المشروواتطلوًا والعلوم 

 استمرارية تحديثهو، للمساهمة فيه والمطلوب تقديم الدوم الماليايارة افتراضية لمدينة القدس، 

 .لتنفيذه  قلقلبرج التسهر ولع ا جااه امعية ضركز   الذي. وهو المشروع وتطويره
 

   ضواا ة  فيالمريودة للمشرووات الفلسطينية االوتمادات  ضمنوفي اإلطار المتوفر ضن سيولة ضالية

هذا المشروع بمولغ ، قاضت اإلدارة العاضة باتلاذ إاراءاتها بدوم 2018 - 2017المنظمة لعاضي 

 ( وشرة آالف دوالر لضريكي. 10.000)
 

  إلع الجهة الطالوة. 2018س شهر ضارذكور قول  هاية متمت إاراءات تحويل المولغ ال 

 

 لذلـك

 

 

  لتشرف بعرض ضوضوع الوثيقة ولع المجلس التنفيذي الموقر للنظر وإبداء الرلي. 

 .لقرار المقترح إيداره بهذا الشأنوضرفق ضشروع ا   
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 قرار مشروع 
 

 بشأن

 القدس واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين

ــــــــــ 

 إن المجلس التنفيذي

 

 : ىإل شيرإذ ي   

 قرارات المؤتمر العام في شأن اماية القدس ودوم المشرووات التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين. -

 قرارات ضؤتمرات الواراء المسؤولين ون الشؤون الثقافية في الوطن العربي بشأن القدس. وإلع -

قراراته المتعاقوة بشأن اماية القدس وييا ة تراثها التاريلي، ودوم المشرووات الفلسطينية فدي  وإلع  -

  المجاالت التربوية والثقافية والعلمية.

 .(8و / 109 م ت / د)رقم:  المعروضة الوثيقة وبعد اطالوه ولع

ورضه وضو المجلس التنفيدذي ودن دولدة فلسدطين، بشدأن األوضداع التربويدة والثقافيدة فدي  ضا بناء ولعو

 فلسطين.

 ضن ضناقشات.  وفي ضوء ضا دار

 : يقـــّرر  

  

 

 8ق  /109مشروع قرار رقم: م ت/ د 

 

 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم    

 أمانة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام   

 


