المجلس التنفيذي

206 EX/33

الدورة السادسة بعد املائتني

206م ت33/
باريس2019/4/2 ،
األصل :إجنليزي
البند  33من جدول األعمال املؤقت
تنفيذ قرار المؤتمر العام 39م 55/وقرار المجلس التنفيذي 205م ت29/
بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة
الملخص
تُقدَّم هذه الوثيقة عمالً بالقر َارين 39م 55/و205م ت .29/وحتتوي على
معلومات عن املساعدات اليت قُ ّدمت للسلطة الوطنية الفلسطينية واجلهات
الفلسطينية املعنية ،وكذلك عن املستجدات اليت طرأت منذ الدورة اخلامسة
بعد املائتني للمجلس التنفيذي.
وال ترتتب على هذه الوثيقة أية آثار ماليّة أو إدارية.
اإلجراءات املتوقع من اجمللس التنفيذي اختاذها :القرار املقرتح يف الفقرة .27
 - 1متتد الفرتة املشمولة بالتقرير من آب/أغسطس  2018إىل كانون الثاين/يناير .2019
 - 2وترد معلومات مفصلة عن أنشطة اليونسكو يف قطاع غزة يف الوثيقة 206م ت 32/املعنونة "فلسطني احملتلّة".
ولذلك ال تق ّدم هذه الوثيقة معلومات عن هذا املوضوع.
التربية والتعليم
 - 3تأثرت فرص التعليم ،خالل النصف الثاين من عام  ،2018بتزايد عمليات هدم املدارس وحاالت التهديد هبدم
أضرت أعمال العنف والتوترات ب ُسبل متتع الطالب الفلسطينيني بأجواء مأمونة للتعلم ،وب ُسبل متتعهم باحلق يف
املدارس .و ّ
التعليم اجليد.
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 - 4وقدمت اليونسكو إرشادات تقنية إىل وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية بشأن وضع مبادئ توجيهية موحدة
لتدريب املعلمني على التعليم الشامل للجميع ،وعلى أساليب التدريس اليت تركز على الطفل .وتواصل اليونسكو ،فضالً
عن ذلك ،الذود عن حق مجيع الطالب الفلسطينيني يف التعليم بصفتها عضواً يف فريق العمل املواضيعي املعين بالتعليم يف
حاالت الطوارئ ،وكذلك ضمن إطار العمل االسرتاتيجي لليونسكو للتعليم يف حاالت الطوارئ يف املنطقة العربية
( .)2021 - 2018واشرتكت اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واليونيسف واألونروا ومنظمة إنقاذ الطفولة يف
إعداد برنامج مشرتك جديد يرمي إىل تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية واألطفال وعائالهتم على التكيف والصمود يف مناطق

خمتارة يف غزة والقدس الشرقية واملنطقة "جيم" من خالل حتسني انتفاع الفتيات والفتيان بفرص التعليم والتعلم انتفاعاً منصفاً
وشامالً للجميع ،وكذلك يف مجع األموال الالزمة لتمويل هذا الربنامج .ويرمي الربنامج أيضاً إىل تعزيز قدرة نظام التعليم

الفلسطيين على تلبية االحتياجات العاجلة.

 - 5وقامت اليونسكو ،يف إطار جهودها املتواصلة الرامية إىل زيادة مالءمة ما يتعلمه الشباب الفلسطينيون للتغريات
السريعة يف احتياجات سوق العمل ،وكذلك إىل تزويد الشباب الفلسطينيني باملهارات الرقمية ومهارات القرن
احلادي والعشرين ،بتدريب عدد من مدرسي تكنولوجيا املعلومات ،فضالً عن تدريب  675طالباً من طالب الصفوف من
الثامن إىل الثاين عشر يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،على مهارات الربجمة من أجل إعداد تطبيقات لألجهزة احملمولة وإدماج
هذه املهارات يف عملية التعلم اإللكرتوين اخلاصة بالشباب الفلسطينيني.
 - 6وساعدت اليونسكو ،بصفتها املستشار التقين لفريق عمل قطاع التعليم يف فلسطني ،وزارة الرتبية والتعليم العايل
الفلسطينية على إعداد قانون الرتبية والتعليم العام الذي صدر يف عام  ،2017وقانون التعليم العايل الذي صدر يف
عام  ،2018لضمان توافق أحكام هذين القانونني مع املبادئ واملعايري الدولية نظراً لكون هذا األمر أحد العوامل الرئيسية
للتمكن فعالً من بلوغ غايات هدف التنمية املستدامة  4اخلاص بالتعليم "لكيال يُرتك أحد خلف الركب" يف فلسطني.
الثقافة
 - 7واصلت اليونسكو ،بعد دخول "القرار بقانون رقم ( )11لسنة  2018بشأن الرتاث الثقايف املادي" (قانون الرتاث
الثقايف املادي) حيّز النفاذ يف شهر حزيران/يونيو من عام  ،2018تقدمي املساعدة التقنية والدعم املايل لوزارة السياحة
واآلثار .ويشمل هذا األمر املساعدة على إعداد نصوص أربع وثائق قانونية واملبادئ التوجيهية التنفيذية اخلاصة هبا بالتعاون
مع وزارة السياحة واآلثار ومشاركة عدد من كبار اخلرباء واملهنيني واألساتذة اجلامعيني ،فضالً عن منظمات اجملتمع املدين
املعنية العاملة يف جمال صون الرتاث.

 - 8وأجنزت اليونسكو ،منذ هناية الفرتة املشمولة بالتقرير السابق ،ترميم أربعة مواقع تارخيية يف إطار املشروع املمتد ملدة
ست سنوات الذي يرمي إىل دعم التنمية احمللية عن طريق ترميم وإحياء املواقع واملباين التارخيية يف فلسطني ،والذي متوله
احلكومة السويدية من خالل الوكالة السويدية للتعاون الدويل من أجل التنمية ،ومنها املباين التارخيية املندرجة يف ِعداد
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ممتلكات الرتاث العاملي املوجودة يف موقع الرتاث العاملي املسمى "مكان والدة السيد املسيح :كنيسة املهد وطريق احلج إىل
1
املعرض للخطر.
بيت حلم" وموقع الرتاث العاملي املسمى "مدينة اخلليل القدمية"  ،وكالمها مدرج يف قائمة الرتاث العاملي ّ
وأتاح هذا املشروع ،منذ هناية الفرتة املشمولة بالتقرير السابق ،إجياد فرص عمل مؤقتة تعادل مدهتا  7500يوم عمل.
وتكرمت اجلهة املاحنة باملوافقة على متديد مدة املشروع حىت أيّار/مايو  ،2020وقدمت مسامهة إضافية سخية هلذا الغرض
قدرها  2.9مليون دوالر أمريكي يف إطار اسرتاتيجية اإلهناء التدرجيي للمشروع.2

 - 9وتواصل اليونسكو اإلشراف على أشغال ترميم مبىن "متحف الرواية" يف بيت حلم بتمويل من حكومة النرويج بغرض
فتح معرض تفاعلي متعدد الوسائل عن الثقافة الفلسطينية .وجرى متديد مدة املشروع حىت حزيران/يونيو  2019إلتاحة
إجناز أشغال التجديد املتبقية داخل املتحف ،وإصالح األضرار اليت جنمت عن حريق اندلع يف مبىن مركز السالم ،حيث
يوجد املتحف ،يف كانون الثاين/يناير .2018
 -10وقام فريق عمل قطاع السياحة والثقافة يف فلسطني ،الذي تشرتك وزارة السياحة واآلثار ووزارة الثقافة يف رئاسته
وتتوىل فيه النرويج منصب نائب الرئيس ،والذي تشارك اليونسكو وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف أعماله بصفتهما
مستشارين تقنيني للمساعدة على إعداد اسرتاتيجيات قطاع السياحة والثقافة يف فلسطني وتنفيذها ورصدها وحتسينها،
َ
بعقد اجتماعه األول يف وزارة السياحة واآلثار يف بيت حلم .ويرمي فريق عمل قطاع السياحة والثقافة ،الذي أُنشئ يف إطار
أمانة اآللية احمللية لتنسيق املعونة ،إىل تيسري احلوار وتبادل املعلومات بني مجيع اجلهات املعنية الرئيسية ،وجيتمع مرة كل
ثالثة أشهر ،وسيكون احملفل الرئيسي للتنسيق القطاعي واحلوار بشأن السياسات يف ميادين السياحة والثقافة يف فلسطني
مبا يتوافق مع أولويات وزارة السياحة واآلثار ووزارة الثقافة.3
 -11ووافقت اللجنة الدولية احلكومية حلماية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ،خالل دورهتا العادية الثانية عشرة اليت
عُقدت يف شهر كانون األول/ديسمرب من عام  ،2018على متويل مشروع "متكني شباب غزة من خالل املسرح" ،الذي
قدمته مجعية بسمة للثقافة والفنون .وجرى فضالً عن ذلك اختيار مشروع "املسرح الرقمي :من النساء إىل النساء" ،الذي
قدمته مؤسسة "أيام املسرح" املوجودة يف غزة ليكون جزءاً من مبادرة اليونسكو  -صابرينا هو "أنت التالية :متكني املرأة
املبدعة" .وتندرج هذه املشاريع يف ِعداد دالئل جناح الدورة التدريبية اليت عقدها مكتب اليونسكو يف رام اهلل يف شهر
نيسان/أبريل من عام  2018بشأن الصندوق الدويل للتنوع الثقايف .ويتمثل الغرض الرئيسي هلذه الدورة التدريبية يف مساعدة
القائمني على إعداد املشاريع وتقدمي طلبات التمويل اخلاصة هبا لدى املنظمات غري احلكومية واملؤسسات احلكومية على
1

2
3

يُرجى من الراغبني يف االطالع على املزيد من املعلومات بشأن مشاريع ترميم وإعادة تأهيل املباين التارخيية املوجودة يف بيت حلم ومدينة اخلليل
القدمية قراءة املعلومات املتاحة يف هذا الصدد من خالل الرابطني التاليني،www.unesco.org/new/en/ramallah/news/rehabilitation :
.www.unesco.org/new/en/ramallah/news/inauguration
يُرجى من الراغبني يف االطالع على املزيد من املعلومات بشأن متديد مدة املشروع قراءة املعلومات املتاحة يف هذا الصدد من خالل الرابط التايل:
.www.unesco.org/new/en/ramallah/news/sida_and_unesco_continue_to_support_lo cal_development_in_pal-1/
يُرجى من الراغبني يف االطالع على املزيد من املعلومات بشأن فريق عمل قطاع السياحة والثقافة قراءة املعلومات املتاحة يف هذا الصدد من خالل
الرابط التايل.www.unesco.org/new/en/ramallah/news/culture_and_tourism_sector_in_palestine_comes_together :
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إعداد أفكارهم وتقدمي مشاريعهم مبا يتوافق مع أهداف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ومتطلبات الصندوق
الدويل للتنوع الثقايف.
االتصال والمعلومات
 -12ظل الصحفيون يف فلسطني يواجهون ،خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،انتهاكات متنوعة تضم االعتداءات اجلسدية،
ومصادرة املعدات ،وحظر التغطية اإلعالمية ،وعمليات مدامهة مقرات وسائل اإلعالم .وتضم احلوادث املسجلة يف هذا
الصدد إصابة عضو يف اللجنة التنفيذية لالحتاد الدويل للصحفيني جبروح ،وإصابة آخرين باالختناق ،يف  17تشرين
الثاين/نوفمرب  2018خالل اشتباكات بني قوات األمن اإلسرائيلية ومتظاهرين عند حاجز قلنديا العسكري قرب
القدس الشرقية.
 -13وقامت اليونسكو ،يف شهر تشرين األول/أكتوبر من عام  ،2018باالحتفال باليوم الدويل لتعميم االنتفاع
باملعلومات لعام ( 2018االحتفال السنوي الثالث باليوم الدويل لتعميم االنتفاع باملعلومات) يف فلسطني عن طريق عقد
حلقة نقاش على غرار حماضرات "تيدكس" ( )TEDxيف جامعة بريزيت بفضل دعم من مملكة هولندا .وأُجريت آنذاك
مناقشة عامة شارك فيها متحدثون من وسائل اإلعالم واملنظمات الدولية واجملتمع املدين واألوساط األكادميية ،وبيّنوا أمهية
تعميم االنتفاع باملعلومات ،وحرية وسائل اإلعالم ،ومتكني اجملتمع املدين ،لتعزيز احلكم الرشيد والدميقراطية وحتقيق أهداف
التنمية املستدامة.
 -14وأصدرت وزارة الداخلية الفلسطينية ونقابة الصحفيني الفلسطينيني "دليل تنظيم العالقة بني قوى األمن والصحفيني
يف امليدان" ،الذي أُع ّد عقب أنشطة اضطلعت هبا اليونسكو ألغراض التدريب وتعزيز احلوار بني الشرطة وقوات األمن
الفلسطينية والصحفيني بشأن حرية التعبري وسالمة الصحفيني ،ومولتها السويد.
 -15وقامت اليونسكو ،من خالل الربنامج الدويل لتنمية االتصال ،مبساعدة املركز الفلسطيين للتنمية واحلريات اإلعالمية
(مركز "مدى") على تنفيذ مشروع يرمي إىل مكافحة خطاب الكراهية .وتضمن هذا املشروع عقد عدة حلقات عمل
وتنظيم عدة محالت للدعوة واملناصرة يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،وكذلك إعداد جمموعة من الوسائل ملكافحة خطاب
الكراهية يف مواقع التواصل االجتماعي على وجه اخلصوص.
 -16وقام مكتب اليونسكو يف رام اهلل ،يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب من عام  ،2018باملشاركة يف اجتماع تشاوري
بشأن صون الرتاث الوثائقي يف الوطن العريب وإتاحة االطالع عليه ،وعُقد هذا االجتماع يف العاصمة التونسية تونس يف
إطار برنامج ذاكرة العامل .وحضر ممثل لوزارة الثقافة الفلسطينية هذا االجتماع التشاوري الذي سبقته ندوة رفيعة املستوى.
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المساواة بين الجنسين
 -17تواصل اليونسكو دعم املساعي الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف مجيع جماالت عملها يف فلسطني ،وال سيّما
عن طريق تنفيذ مشروع "تعزيز املساءلة اجلنسانية" واالستعانة مبعهدها املسمى معهد السياسات املتعلقة بالقضايا اجلنسانية،
بفضل متويل سخي من حكومة النرويج .وتندرج املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف ِعداد العناصر األساسية للخطط
القطاعية واملشرتكة بني القطاعات للحكومة الفلسطينية ،وتُراعى متطلبات املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة أيضاً مراعاة

تامة يف "أجندة السياسات الوطنية الفلسطينية".

 -18واضطلعت اليونسكو ،من خالل معهد السياسات املتعلقة بالقضايا اجلنسانية ،بدور رئيسي يف إعداد وتنظيم محلة
مشرتكة رفيعة املستوى يف فلسطني يف إطار محلة "ستة عشر يوماً من النشاط ملناهضة العنف اجلنساين" ،وهي محلة "امسعوين
أيضاً :أصوات ضد العنف" (محلة مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ،واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،واليونسكو ،وصندوق األمم املتحدة للسكان ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،وكذلك االحتاد
األورويب وبلجيكا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد واململكة املتحدة) .4وأصدر معهد السياسات املتعلقة بالقضايا
اجلنسانية ،يف  5كانون األول/ديسمرب  ،2018الدراسة املعنونة "سد الفجوات اجلنسانية يف فلسطني :حتليل نوعي
للسياسات الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة للفرتة  ،"2017-2011اليت أجراها املعهد طوال
عام  2018يف إطار احلملة املشرتكة .وتقدم هذه الدراسة حتليالً مهماً بشأن مساءلة احلكومة عن السياسات الرامية إىل
حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة وفقاً ملستوى التنفيذ ومقدار التأثري على البُىن املؤسسية واألداء املؤسسي .وقد حرص
معهد السياسات املتعلقة بالقضايا اجلنسانية ،فيما خيص املنهجية ،على األخذ بنهج تشاركي يف إعداد الدراسة ،فاستطلع
املعهد آراء ما يزيد على سبعني شخصاً من خالل مقابالت فردية منظمة وشبه منظمة ،ومقابالت فردية مستفيضة،
وحلقات نقاش صغرية ،ومقابالت مجاعية منظمة وشبه منظمة ،وحلقة عمل خمصصة للوحدات املعنية بالقضايا اجلنسانية

("وحدات النوع االجتماعي") يف الوزارات واملؤسسات احلكومية.
 -19ورفض جملس الوزراء الفلسطيين ،يف شهر أيلول/سبتمرب من عام  ،2018االقرتاح الذي قدمته إليه وزيرة شؤون املرأة
لتحويل معهد السياسات املتعلقة بالقضايا اجلنسانية إىل كيان وطين مستقل .وبناءً على ذلك ،قرر اجمللس االستشاري
للمعهد (املؤلف من وزارة شؤون املرأة ،واليونسكو ،وهيئة األمم املتحدة للمرأة ،ومكتب متثيل النرويج لدى السلطة
الفلسطينية ،واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ،ومعهد دراسات املرأة يف جامعة بريزيت ،واهليئة املستقلة حلقوق اإلنسان
("ديوان املظامل") ،ومركز املرأة لإلرشاد القانوين واالجتماعي) يف  9تشرين األول/أكتوبر  2018األخذ باخليار البديل
املؤقت املتمثل يف استضافة مؤسسة وطنية فلسطينية قائمة ملعهد السياسات املتعلقة بالقضايا اجلنسانية .وجيري حالياً حبث
اخليارات املتعلقة بكيفية االستضافة.

4

ميكن االطالع على البيان املشرتك الذي صدر مبناسبة تدشني احلملة املشرتكة يف موقع اليونسكو على اإلنرتنت من خالل الرابط التايل:
.www.unesco.org/new/en/ramallah/news/joint_statement_the_un_eu_and_intern ational_development_p/
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الشباب
 -20احتُفل باليوم الدويل للشباب يف فلسطني يف شهر آب/أغسطس من عام  2018يف إطار مشروع شبكات شباب
ميوله االحتاد األورويب  ،وكذلك يف إطار شراكة مع فريق األمم املتحدة املواضيعي املعين بالشباب،
حوض املتوسط الذي ّ
وجرى خالله حبث موضوع "إجياد حمافل مأمونة للشباب" من خالل تنظيم عدد من األنشطة اإلبداعية امللهمة يف قطاع
غزة ويف الضفة الغربية .ويُربز موضوع اليوم الدويل للشباب لعام  2018ضرورة اجتماع الشباب للمشاركة يف األنشطة
املتعلقة مبختلف احتياجاهتم ومصاحلهم ،واملشاركة يف إجراءات اختاذ القرارات ،واإلعراب عن آرائهم حبرية .ومتكن ما يزيد
على  120شاباً وشابة من خمتلف أرجاء الضفة الغربية وقطاع غزة من املشاركة يف نشاطني من أنشطة مشروع شبكات
شباب حوض املتوسط ،ومن حبث خمتلف ُسبل إجياد حمافل مأمونة للشباب يف فلسطني .وأُقيم خميم صيفي ملدة ثالثة أيام

يف قرية الشباب يف كفر نعمة يف إطار شراكة مع "منتدى شارك الشبايب" .وشارك ستة ومثانون شاباً وشابة يف أنشطة متنوعة
تُربز أمهية املشاركة املدنية والعمل التطوعي ودور الشباب يف بناء السالم.

 -21ووفقاً السرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب ( ،)2021 - 2014استُهلت أربع مبادرات لتقدمي املنح يف

شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمرب من عام  ،2018وتوىل إدارهتا الشباب يف إطار مشروع شبكات
القدس الشرقية خالل َ
ميوله االحتاد األورويب ،وكذلك يف إطار شراكة مع مؤسسة "الرؤيا الفلسطينية" .وترمي املساعي
شباب حوض املتوسط الذي ّ
اليت بُذلت يف هذا اجملال إىل متكني الشابات والشبان يف القدس الشرقية من اختاذ مبادرات وتنفيذها على أرض الواقع،
واالستناد إليها ملواصلة التطوير والتحسني ،من خالل أنشطة جمتمعية متنوعة تضم إقامة خميمات ثقافية وصناعة سقف من
املظالت يف املدينة القدمية.
 -22وقام فريق التنسيق املعين مبشروع شبكات شباب حوض املتوسط وممثالن للجمعيات الشبابية الفلسطينية ،يف شهر
تشرين الثاين/نوفمرب من عام  ،2018باملشاركة يف الفعالية اخلتامية واالحتفالية اخلاصة مبشروع شبكات شباب حوض
املتوسط ،اليت أُقيمت يف بروكسل بشأن "شبكات شباب حوض املتوسط :ريادة التغيري" من أجل إجياد حمفل للحوار
وتشاطر قصص النجاح وإقامة شبكات للتعاون بني شباب من البلدان األوروبية وبلدان اجلنوب وأصحاب القرار يف االحتاد
األورويب .وأتاحت هذه الفعالية إقامة احتفال نشيط من خالل معرض للصور وعروض إبداعية ،فضالً عن إتاحة التفكري
بطريقة إبداعية يف استدامة اإلجراءات املتخذة ويف ُسبل املضي قدماً.

 -23وقام ثالثة ممثلني ملنظمات تضمها شبكات شباب حوض املتوسط ،يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب من عام ،2018
باملشاركة يف املنتدى الدويل للصحافة الذي ُعقد يف العاصمة التونسية تونس بشأن "صحافة مفيدة للمواطنني" ،ومجع بني
عدد من اإلعالميني والشب اب والشركاء يف تنمية وسائل اإلعالم من البلدان الواقعة على ضفيت البحر األبيض املتوسط،
وكذلك من البلدان األفريقية الناطقة باللغة الفرنسية.
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 -24وحضر مخسة شباب فلسطينيني ،يف شهر كانون األول/ديسمرب من عام  ،2018حلقة العمل اإلقليمية اليت عُقدت
يف تونس يف إطار مشروع شبكات شباب حوض املتوسط من أجل بناء القدرات بشأن "زيادة اإلقبال على تكنولوجيات
اإلبداع الرقمية لدى الشباب املدافعني عن الرتاث الثقايف" .وأتاحت حلقة العمل إقامة شبكة تضم  50شخصاً من الشباب

النشطاء املعنيني بالدفاع عن الرتاث الثقايف يف منطقة الدول العربية (جرى اختيارهم من بني  560شخصاً تقدموا بطلبات
هلذا الغرض) ،وتزويد هؤالء األشخاص مبعارف قائمة على البيّنات وبأحدث املهارات الرقمية .ويُعتزم تقدمي منح صغرية
لتنفيذ مشاريع رائدة يديرها شباب وتركز على محاية وتعزيز الرتاث املعرض للخطر.

الجوالن السوري المحتل
 -25انتهى 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 يف اعتماد قرار ينص على ما يلي:
ّ -26
إ ّن اجمللس التنفيذي،
 - 1إذ يذ ّكر بالقرارات السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"،
 - 2وقد درس الوثيقة 206م ت،33/
 - 3يقرر إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته السابعة بعد املائتني؛ ويدعو املديرة العامة إىل موافاته بتقرير
متابعة يف هذا الصدد.
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الملحق
تلقت األمانة ،خالل الفرتة املشمولة بالتقرير ،الرسائل املذكورة فيما يلي بشأن هذا البند:
ِ
المرسل

التاريخ

الموضوع

 27أيلول/سبتمرب 2018

نائب املندوب الدائم لفلسطني لدى
اليونسكو

مدرسة اخلليل االبتدائية للبنني

 4تشرين األول/أكتوبر 2018

نائب املندوب الدائم لفلسطني لدى
اليونسكو

روضة األطفال ومركز املرأة
االجتماعي يف جبل البابا

 31تشرين األول/أكتوبر 2018

نائب املندوب الدائم لفلسطني لدى

مدرسة الساوية الثانوية

اليونسكو
 6كانون األول/ديسمرب 2018

نائب املندوب الدائم لفلسطني لدى
اليونسكو

مدرسة التحدي 13

 11كانون األول/ديسمرب 2018

نائب املندوب الدائم لفلسطني لدى
اليونسكو

وكالة األنباء الفلسطينية ("وفا")

 12كانون األول/ديسمرب 2018

نائب املندوب الدائم لفلسطني لدى
اليونسكو

مدرسة التحدي االبتدائية  -مدرسة
تقوع االبتدائية

 13كانون األول/ديسمرب 2018

نائب املندوب الدائم لفلسطني لدى

جامعة القدس

اليونسكو
 2شباط/فرباير 2019

نائب املندوب الدائم لفلسطني لدى
اليونسكو

طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

احلضور الدويل املؤقت يف اخلليل

