
  
 

 
 
  

 

 

  
 
 إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز الحريات األساسية وتنوع أشكال التعبير الثقاف

   2005فلسطير  رباع  السنوات بشأن اتفاقية اليونسكو لعام  عرض تقرير 
 
 حول حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقاف

 

ي رام هللا، نظمت وزارة الثقافة 
 
 للمسودة األوىل 2020حزيران  30 يومبدعم من مكتب اليونسكو ف

ً
الدوري رباعي الللتقرير  عرضا

ي ل 
، حول ح 2005تفاقية اليونسكو لعام الثان  ي

 
ي لتقدمه فلسطير  والذي سماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقاف

 
تموز  15ليونسكو ف

ي 2020
وعالجتماع ضمن إ. يأن  "  " طار مشر ي

إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز الحريات األساسية وتنوع أشكال التعبير الثقاف 

ي الدوىلي )سيدا(، 
دولة فلسطير  باإلضافة والمستفيدة منه المنفذ من قبل اليونسكو بدعم ماىلي من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمان 

 دولة أخرى.  15إىل 

وس كورونا، أكير من  ،جمع الحدث  بسبب تدابير السالمة المتخذة لمواجهة جائحة فير
ً
اضيا شخص من مختلف  40الذي عقد افي 

 القطاعير  العام والخاص لمناقشة نتائج المسودة األوىل من التقرير. القرار من وصناع ت الثقافية والفنية المجال 

ي رام هللا ومنسق ،وزير الثقافة، معاىلي الدكتور عاطف أبو سيفشكر خالل كلمته الفتتاحية، 
وع  ةمكتب اليونسكو ف  المشر

أهمية العملية التشاركية للحوار بير  مختلف أصحاب المصلحة وشدد عىل  دعم المتواصل خالل صياغة التقرير،عىل ال

ي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس
ي ف 
ي المجال الثقاف 

. كما أكد عىل أهمية تسليط الضوء عىل والفاعلير  الرئيسيير  ف 

 إن هذه الممارسات هي الش
ً
ي المجالت المختلفة، قائال

ي هاالممارسات الثقافية ف 
افية الفلسطينية للهوية الثق د الحقيق 

ي تحتاج إىل تعزيز وحفاظ لألجيال القادمة. كما أشار 
أبو سيف إىل أهمية تحسير  آليات جمع البيانات  الدكتور  الت 

 ، ي فلسطير 
ي ف 
ورية لصياغة اوأكد عىل واإلحصاءات للقطاع الثقاف  لمسودة النهائية أن مالحظات وتعليقات المشاركير  ض 

 للتقرير. 

ي فلسطير  ومديرة مكتب رام هللا، بالحضور، وشكرت معاىلي الدكتور عاطف ومن جهتها رحبت 
السيدة نىه بوازير، ممثلة اليونسكو ف 

ي وزارة الثقافة ومنسقشكرت وكذلك دعمه للتقرير، أبو سيف عىل 
وع وأثنت عىل تفانيهم المستمر خالل مرحلة إعداد موظق   ة المشر

ت السيدة بوازير عن رض  اليون. المسودة ي بذلت خاللتقديرها لسكو بنتائج هذه العملية التشاركية و وعير
األشهر القليلة  لجهود الت 

 ير  القطاعالعالقة من وشددت كذلك عىل أن مشاركة ومساهمة جميع أصحاب  ،لالتفاقيةصياغة التقرير الدوري الماضية من أجل 

ي فلسطير   هامةالوضع الحاىلي لتنفيذ هذه التفاقية ال إليضاحأمر أساسي  والخاصالعام 
حجر سيكون هذا التقرير وأشارت أن ، ف 

ي اإلجراءات المستقبلية الالزمة لتعز لنستند عليه عند صياغة ساس األ 
ي للتعبير الثقاف 

.  يز وحماية التنوع الغت  ي فلسطير 
وأكدت السيدة  ف 

ام اليونسكو القوي ، ذات الصلةالوزارات والمؤسسات األفراد و بوازير أن اليونسكو ستواصل دعم وتعزيز قدرات  وأعربت عن الي  

ي التنفيذ الف
ي صادقت ابمواصلة دعم فلسطير  ف 

 . الدولة عليها عل لجميع التفاقيات الثقافية الت 

توقد  ي وإدارة المساعداتالالجتماع السيدة منار  يشر
ي وزارة الثقافة، ونقطة التصال لتفاقية  ناطور، المدير العام للتعاون الثقاف 

ف 

منهجية العمل، والملخص  حول محتوى التقرير، إذ عرض من وزارة الثقافةالسيد خالد منصور  عرضا قدمهمن الجتماع وتض . 2005

ي التقرير  لمشاري    ع المدرجة استعرض االتنفيذي للتقرير، و 
ي نفذها كل من القطاع العام و  ،كممارسات جيدة ومبتكرةف 

 ومؤسساتالت 

. كما عرض ال ي
ي الفلسطيت 

ي تحققت لتنفيذ التفاقيةالمجتمع المدن 
ي واجهت  ،نتائج الرئيسية الت 

ووصف التحديات الرئيسية الت 

حة للتغلب عليها.  الضوء عىل المشاركون  سلطإذ  ،حول التقرير فتح باب النقاش  العرض،بعد  تنفيذها، إىل جانب الحلول المقي 

ي  ومؤسساتوزارة الثقافة بير  النساء، ومأسسة الحوار أهمية مشاركة 
اح خطط عمل ملموسة لمواصلة  الثقافية،المجتمع المدن  واقي 

ي التنفيذ الفعال ل  التقدم
ي فلسطير   2005تفاقية ف 

 . ف 

 



  
 

 
 
  

 
 

وع، أتاحت اليونسكو لدولة فلسطير  الفرصة لتنظيم اجتماعات تشاورية متعددة ومن الجدير بالذكر أنه  ي إطار هذا المشر
 
صحاب أل ف

ي  العالقة
ي المجتمع المدن 

 
دعم وتحليلها، باإلضافة إىل تدريب عىل جمع البيانات و  ،ضمت الجهات الحكومية والجهات الفاعلة ف

العامة  والمناقشاتالحواريات سيتم التنسيق لعدد من . من ناحية أخرى، المختلفة ذات العالقة بأهداف التقرير  التعاون بير  الوزارات

ي الثقافة والتنوع اإلعالمي والحرية الفنية المستجدةحول الموضوعات 
 
ي من المتوقع  مثل الثقافة الرقمية والمساواة بير  الجنسير  ف

والت 

 . 2020شهر آب تنسيقها خالل 

 

 

وع , يرجر التواصل مع السيد:  ي للمزيد من المعلومات حول هذا المشر ي سيتر
ي مكتب اليونسكو  مدير وحدة الثقافةجوفان 

 
ي ف

 
رام ف

  .  s.bannoura@unesco.org عير  أو اآلنسة سالم بنورة  g.scepi@unesco.orgعير  هللا

، نرجو زيارة موقعنا ي فلسطير 
  https://en.unesco.org/fieldoffice/ramallah لمزيد من المعلومات حول نشاطات اليونسكو ف 
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