
 
 املوضوع

 القدس واألوضاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني 

 

 (5 :رقم )الوثيقة 
 

 
 املرجع

  

 .قرارات المؤتمر العام بشأن فلسطين  

  المجلس التنفيذي في دوراته المتتالية بشأن القدس واألوضاع قرارات

 التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين.

 
 

 امللخص
 

   قودس واألوضواع التربويوة والثقافيوة والعلميوة فوي فلسوطينقودس واألوضواع التربويوة والثقافيوة والعلميوة فوي فلسوطينالاليعّد موضووع   

 على جدول أعمال المجلس التنفيذي.من البنود الدائمة 

  اإلدارة العامة في ضوء ذلك بإعداد وثيقة تتضومن جووود المنةموة فوي قامت

دعوووم القضوووايا والمشوووروعات التربويوووة والثقافيوووة والعلميوووة فوووي فلسوووطين  

تراثوووا وامايووة مواقعوووا التاري يووة وصوويا ة  والموضوووعات المتعلقووة بالقوودس

ؤتمر العوام والموؤتمرات الوراريوة المت ّةةوة وذلك في ضووء قورارات المو

  .وقرارات المجلس التنفيذي للمنةمة

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلجراء املطلوب
 

 نةر وإبـداء الرأي.ال
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 وثيقة
 

 تنفيذيلى المجلس الإمقدمة من المدير العام 
 

 بشأن
 

 

 القدس واألوضاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بنًدا دائًما من بنود   يعد بند القدس واألوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين

 الً مع ما ات ذهوموضوعات المجلس التنفيذي في كل دورة من دوراته العادية  وتواص

"القدس واألوضاع التربوية والثقافية  بشأنالمائة بعد  الثالثةفي الدورة العادية  المجلس

إيالء الوضع  لىالمنظمة إ( 7/ ق101قراره )م ت / دفي دعا حيث   "والعلمية في فلسطين

دراجه في إ لى ما تم  ضافة إإو ،وتنفيذا لذلك .التربوي والثقافي في فلسطين االهتمام الكامل

اتخاذ قامت المنظمة ب (،4وثيقة رقم المائة )ت الدورة الثالثة بعد اوثيقة متابعة تنفيذ قرار

 التدابير واإلجراءات التنفيذية التالية :

 فلسطين في والعلمية والثقافية التربوية واألنشطة المشروعات دعم : أوالا 

والمبالغ   5102-5105ةة في موار ة المنةمة لعامي في إطار االعتمادات المالية الم ةّ 

 أ شطة لةالح بعضو مشروعاتقامت المنةمة بدعم   األعضاءن مساهمات الدول المحّةلة م

  تربية والثقافة والعلوملل طينيةاللجنة الوطنية الفلس ما تقّدمت بهبناء على  المؤسسات الفلسطينية

 واستلمت  10/10/5105بتاريخ  دوالر (01.111) ثما ين ألف بمبلغأولى دفعة تحويل  فقد تمّ 

من إجمالي المبلغ  جمالي المنةرفإمتعلقة بالدفعة األولى ايث بلغ فنية مالية وتقارير المنةمة 

تّم  مبلغجمالي الإمن تقريبا  % 21يمثل الذي و  دوالر (00111)ن ألف يوأربعسبعة  المحّول

 صرفوا على األ شطة التالية:
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 المبلغ الجهة المستفيدة طاالنش

وتدريب رؤساء   ثاث لرياض األطفالأتوفير 

رات اات على مويقسام التعليم العام في المديرأ

 االتةال والتواصل

 دوالر 00011 ورارة التربية والتعليم

 دوالر 00511 ة الثقافةراور معرض ال ط العربي

 دوالر 01011 ورارة السيااة رتأهيل متحف شجرة الد

الفلسطيني في قرية النبي  عدعم صمود المجتم

 صموئيل

  جمعية الرؤيا الفلسطينية

 مؤسسات مقدسية

 دوالر 2011

 رلوجيا الشعطوطباعة كتب متنوعة ذات عالقة بأ 

 دب المقاومةأو والنثر

االتحاد العام للكتاب 

 دباء الفلسطينيينواأل

 دوالر 0011

 دوالر 47000  جمالياإل

 

 تلغبلعلوم للتربية والثقافة وا ةثا ية لفائدة اللجنة الوطنية الفلسطينية دفعكما تم تحويل 

لة جمالي المبالغ المحو  إوبهذا يكون مال باقي المشروعات  الستك  دوالر 01.111

صة وهي النسبة االعتمادات المخص  إجمالي من  %55أي ما نسبته دوالر  110.000

 .2015زنة من موا ءالمقاربة لتحصيل مساهمات الدول األعضا

  :العالمي المستوى على المنظمة جهود :  اثانيا 

في الدورة   دارة الثقافةممثلة في مديرة إ شاركت المنةمة العربية للتربية والثقافة والعلوم -

خالل  ا عقدت في مدينة بون األلما يةالتي   لجنة التراث العالمي اتجتماعالالتاسعة والثالثين 

بتنسيق اجتماعات المجموعة العربية  وقامت  5105يوليو  0يو يو إلى  50من  الفترة

 توايد مواقفوا إراء جميع الملفات المطرواة للنقاشبغية  في اجتماعات تلك اللجنةالحاضرة 

ممثلة  ساعدتايث   "القدس البلدة القديمة وأسوارها"وكان التركيز على ملف   على اللجنة

الذي تم  إقراره و  المعروض للملف الدوليسالمي وفي اشد الّدعم العربي واإل المنةمة

ته واعتماده  قلق لجنة - بتعبير واضح وصريح -ن تضمّ وقد  .بتصويت أغلبية األعضاء برم 

سرائيلية غير الشرعية في البلدة القديمة وبالتحديد اول تواصل الحفريات اإلالتراث العالمي 

هذه  لوقف افورً من إسرائيل التدخل  اللجنة طلبتكما  .ين ألسوارهافي الجوتين المحاذيت

 .اتواتنفيذا التفاقيات اليو سكو وتوصي األعمال 
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 01بتاريخ  سرائيليةلألضرار التي خلفتوا القوى األمنية اإل الكبير عبّرت اللّجنة عن استيائوا -

مرّكب األقةى/ الواقع داخل   على األبواب والنوافذ التاري ية للجامع القبلي  5100أكتوبر 

 لمنطقة المدرجة على الئحة التراث العالمي.لالتابع الحرم الشريف 

باب الرامة وهو  أشغال صيا ةسرائيلية السلطات اإل منععبّرت اللّجنة كذلك عن قلقوا إراء  -

  عن عرقلة أشغال ترميم هذا المعلم اللكف فورسرائيل إدعت و أاد أبواب الحرم الشريف

البت الل جنة بطريقة صارمة إسرائيل بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي طو

تها في لالسماح لبعثة اليونسكو داعية إلى لليونسكو ولجنة التراث العالمي وال لقيام بمهم 

 .البلدة القديمة

 :الثقافي التراث صونل العربية القدرات بناء : ثالثاا

ص المنةمة على بناء القدرات العربية في مجال صون التراث الثقافي وترويجه في إطار ار -

ثنين ان ممثّلي  دعوة تّمت ا في منةومة التنمية المستدامة في الدول العربية  ا رئيسيكون رافدً ل

 للمشاركة في الدورة التدريبية الرابعة لبناء القدرات العربية في مجال صون عن دولة فلسطين

ي غير "األطر المؤسساتية لصون التراث الثقاف: الثقافي غير المادي تحت عنوان التراث

سبتمبر  0إلى  0 في أبو ظبي خالل الفترة منقدت ع    التي "المادي في البلدان العربية

5105. 

 ذلـكل
 

  . الموقر للنةر وإبداء الرأيالتنفيذي لس المجموضوع الوثيقة على أتشرف بعرض 

 .لقرار المقترح إصداره بوذا الشأنومرفق مع هذه الوثيقة مشروع ا   
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 قرار مشروع
 

 بشأن
 
 

 القدس واألوضاع الرتبوية والثقافية والعلمية يف فلسطني

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 

   إن اجمللس التنفيذي
 

قوورارات المووؤتمر العووام فووي شووأن امايووة القوودس ودعووم المشووروعات التربويووة  ىإلوو إذ يشووير  -

 والثقافية والعلمية في فلسطين.

قرارات موؤتمرات الوورراء المسوؤولين عون الشوؤون الثقافيوة فوي الووطن العربوي بشوأن  وإلى  -

 القدس.

وووا التوواري ي  ودعووم المشووروعات وصوويا ة تراثالقوودس امايووة قراراتووه المتعاقبووة بشووأن  وإلووى  -  

  .الفلسطينية في المجاالت التربوية والثقافية والعلمية

 . 5و/ 010 رقم: م ت / د المعروضة الوثيقة وبعد اطالعه على -

ما عرضه عضو المجلوس التنفيوذي عون دولوة فلسوطين  بشوأن األوضواع التربويوة بناء على و  -

 والثقافية في فلسطين.

 من مناقشات.  وفي ضوء ما دار  -

  : : يقـــّرر يقـــّرر   
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