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 ١/٧/٢٠٢٠ابريس،  

 إجنليزي األصل:
  
 من جدول األعمال املؤقت ٢٥لبند ا

  ٣٩م ت/٢٠٧وقرار اجمللس التنفيذي  ٦٧م/٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام 
 التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلةبشأن املؤسسات 

 مللخصا

 .٦٧م/٤٠و ٣٩م ت/٢٠٧ تُقدَّم هذه الوثيقة عمالً ابلقراَرين

لسلطة الفلسطينية واجلهات لوحتتوي على معلومات عن املساعدات اليت ُقّدمت 
الفلسطينية املعنية، وكذلك عن املستجدات اليت طرأت منذ الدورة السابعة 

 املائتني للمجلس التنفيذي. بعد

 ترتتب على هذه الوثيقة أية آاثر مالية أو إدارية. وال

 .٣٦القرار املطلوب: الفقرة 

 .٢٠٢٠إىل أ�ر/مايو  ٢٠١٩ يوليومتتد الفرتة املشمولة ابلتقرير من متوز/ - ١

املعنونة "فلسطني احملتلة".  ٢٤م ت/٢٠٩لة عن أنشطة اليونسكو يف قطاع غزة يف الوثيقة وترد معلومات مفصَّ  - ٢
 الوثيقة معلومات عن هذا املوضوع. ترد يف هذه ال لذلكو 

جرى  ما ، شأ�ا يف ذلك شأن سائر أرجاء العامل. وعلى غرار)١٩-كوفيد( فريوس كورو� جبائحة أتثرت فلسطنيو - ٣
 البلدان األخرى، قررت احلكومة الفلسطينية إغالق املدارس واملؤسسات التجارية، وطلبت من معظم العمال ومن األسر يف

يف  ،. وأفادت منظمة الصحة العامليةملواجهة اجلائحة لقطاع الصحة العامة األساسية البىنقامت بتعبئة ، و احلد من التنقل
 عدد حاالت الوفاة النامجة عنهأبن و ،حالة ٥٥٤أبن عدد حاالت اإلصابة املؤكَّدة ابملرض بلغ  ،٢٠٢٠أ�ر/مايو  ١٧
 القدس الشرقية.اليت تضم يف األرض الفلسطينية احملتلة  ،حاالت ٤ بلغ

 املائتنيبعد  التاسعةالدورة 
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 األول يف املقام ورّكزت ،تصد�ً سريعاً ووافياً  يف األرض الفلسطينية احملتلة ١٩-كوفيد  جلائحةوتصدت األمم املتحدة  - ٤
. النامجة عن اجلائحة األزمةواجهة الرامية إىل مكومة الفلسطينية دعم جهود احل إىلسعت و  ،االحتياجات اإلنسانية تلبيةعلى 

جبائحة لألمم املتحدة االجتماع األول لفريق العمل املشرتك بني الوكاالت املعين  اإلنسانيةمنسق الشؤون و  وعقد املنسق املقيم
أعضاء فريق العمل أبدوار حمدَّدة حتديداً قام بتكليف أتكيد حاالت اإلصابة األوىل يف الضفة الغربية، و  عقب ١٩-كوفيد

 واضحاً.

 الرتبية والتعليم

ونوابت التصعيد العنيفة يف الضفة الغربية والقدس الشرقية، فضًال عن إغالق معابر يتسبب النزاع الطويل األمد،  - ٥
وخماطر تعرتض يومياً املساعي الرامية  مصاعببروز يف  ،إىل خمتلف األماكن واملرافق الوصولقطاع غزة والقيود املفروضة على 

غزة إىل معا�ة زهاء قطاع للوضع املتدهور يف  العواقب الوخيمة أفضتقد حق األطفال والشباب يف التعليم. و  إىل إعمال
وارتفاع معدالت التسرب من  ،١فسيةأو طفيفة من االضطراابت الن توسطةمطفل من أشكال خطرية أو  ٠٠٠٢٧٠

خاطر مل املعوقون األطفاليتعرض . و ٢٠١٨يف عام  ٪٤٦املدارس. وبلغت نسبة التالميذ املعرضني للعنف داخل املدارس 
يف عام  ٪٥٨٫٦ العامة ملدارسيف ا املعوقني األطفال استيعابنسبة  بلغتو لتسرب من املدرسة. خيص ا شديدة فيما

 .٣٪٢٤حالياً يف فلسطني  لدى الشباب مستقبل املراهقني أيضاً، إذ يبلغ معدل البطالةاليقني  عدم عرتييو . ٢٠١٨٢

كراترية تنسيق سو ، بصفتها املستشار التقين لفريق عمل قطاع التعليم يف فلسطني يف هذا السياق وواصلت اليونسكو - ٦
املعين ابلتعليم اجليد الشامل للجميع، العمل على دعم املساعي الرامية إىل توفري  وفريق العمل املواضيعي املساعدات احمللية

التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة جلميع الفلسطينيني عن طريق إسداء املشورة بشأن 
 نشطة ميدانية.أب االضطالع السياسات واملشورة التقنية، وكذلك عن طريق

يف إطار العمل االسرتاتيجي لليونسكو للتعليم يف حاالت الطوارئ و وأسدت اليونسكو خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير،  - ٧
فيما خيص مفهوم التعليم الشامل للجميع،  والتعليم )، املشورة التقنية إىل وزارة الرتبية٢٠٢١ - ٢٠١٨يف املنطقة العربية (

سّيما من  وال ،أساليب التدريس اليت تركز على الطفلعلى و  التعليم الشامل للجميعوكذلك فيما خيص تدريب املعلمني على 
 جيريمشروعاً ملدة سنتني  ،٢٠١٩يف حزيران/يونيو  ،استهلت اليونسكو فقدميكن أن ينتظر".  تنفيذ مشروع "التعليم ال خالل
بر�مج األمم اليونسكو ابالشرتاك مع اليونيسف واألونروا و  تنفذهميكن أن ينتظر"، و  "التعليم ال صندوق مبادرة إطار يف متويله

القدرة على الصمود يف فلسطني  لتعزيزالرب�مج املتعدد السنوات املشروع أو منظمة إنقاذ الطفولة. ويرمي هذا املتحدة اإلمنائي و 
قطاع وعائالهتم على الصمود يف مناطق خمتارة يف  والشباب إىل تعزيز قدرة اجملتمعات احمللية واألطفال )٢٠٢١ - ٢٠١٩(

من خالل حتسني االنتفاع بفرص التعليم والتعلم انتفاعاً منصفاً وشامالً للجميع. وذلك  ،غزة والقدس الشرقية واملنطقة "جيم"

                                                
 .٢٠٢٠ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية لعام  ةاإلنساني االستجابةخطة  ١
 .٢٠١٩-٢٠١٨، والتعليم تقرير الرصد والتقييم الصادر عن وزارة الرتبية ٢
 .اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ٣
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الشامل للجميع  لألطفال يف املستشفيات، والتدريب اخلاص ابلتعليم أو تكميلي تعويضيإىل توفري تعليم اليونسكو تسعى و 
 للمعلمني واملوظفني اآلخرين العاملني يف املدارس احلكومية، وأجهزة مساِعدة لألطفال املعوقني.

يف إطار مشروع تشغيل الشباب يف منطقة البحر األبيض املتوسط الذي ميوله االحتاد األورويب، قامت اليونسكو، و  - ٨
حتياجات سوق العمل خالل السنوات اخلمس القادمة يف ال اتتوقعوضع للتنبؤ ابملهارات من أجل مبراجعة وتنقيح منوذج 

توجيه لعلومات مبالشباب تزويد و وضع سياسات مستنرية ل حتياجات بعض املهناب التنبؤ هذا النموذجيتيح فلسطني. و 
مع اليونسكو، ابالشرتاك أقامت مسارهم الوظيفي، وذلك من أجل سد الفجوة بني الطلب والعرض يف سوق العمل. و 

منوذج التنبؤ ابملهارات  لتدشني ، فعالية افتتحتها وزارة الرتبية والتعليم(ماس) معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين
ابلوظائف  اآلنية املتعلقة . وستستكمل اليونسكو هذا العمل بتحليل البيا�ت٢٠٢٠شباط/فرباير  ١٣هللا يف  يف رام

 املطلوبة.

حلقة عمل ملدة يومني يف كانون  بعقد لقطاع التعليم العايل يف فلسطني، هايف إطار دعم ،أيضاً  اليونسكوقامت و  - ٩
ما هدف التنمية سيّ  هللا بشأن دور التعليم العايل يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال يف رام ٢٠١٩األول/ديسمرب 

ف اجلامعات ووزارة التعليم العايل وخمتلف منظمات ختلمل. وشارك يف حلقة العمل أربعون ممثًال رفيع املستوى ٤ املستدامة
ما هدف التنمية سيّ  من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال بطريقة تعاونية اجملتمع املدين. واتفقوا على العمل

بني وزارة الرتبية التآزر  أوجهبتعزيز  وأوصوا اسرتاتيجيات اجلهات اليت ميثلو�ا مع هذه األهداف، فقتوا، وضمان ٤ املستدامة
 والتعليم ووزارة التعليم العايل.

، اشرتكت اليونسكو مع وزارة الرتبية والتعليم يف قيادة فريق العمل املعين ابلتعلم ١٩-مواجهة جائحة كوفيدسعياً إىل و  -١٠
)، ، وسائر الشركاءومنظمة إنقاذ الطفولة ،لتعليم (اليونيسفاب العاملية املعنية موعةاجمليف  املنظمةء شركاعد ابلتعاون مع عن بُ 

عيدت . وأُ ١٩-تصدي جلائحة كوفيدإىل ال الرامية وزارة الرتبية والتعليم وخططهااحتياجات وراعت اليونسكو يف أنشطتها 
 خيص ماالفلسطينية فيإىل احلكومة  عاجلة الالزمةالعن امليزانية سعياً إىل تقدمي املساعدة  خارجةخمصَّصة ملشاريع  أموالبرجمة 

ميكن أن ينتظر" عرب  "التعليم ال صندوقمن دعم جرى حشد املزيد من التنفيذ خطتها اخلاصة ابلتصدي للجائحة. و 
بر�مج تنمية القدرات من أجل توفري كذلك من خالل ، و األويل حلاالت الطوارئ الصندوق تصدييف إطار  اليونيسف

وتقدمي الدعم  ،أمناط احلياة الصحيةشأن للتوعية اإللكرتونية بو عد آليات للتعلم عن بُ  ادسعياً إىل املساعدة على إجي التعليم،
وبعدها. وتتعاون اليونسكو أيضاً تعاو�ً وثيقاً مع وزارة الرتبية والتعليم وغريها من الشركاء  ائحةاجلالنفسي االجتماعي خالل 

فتح عادة إلوبر�مج األغذية العاملي)  ،والبنك الدويل ،واليونيسف ،املشرتك (اليونسكوالعاملي اإلطار  تطبيقفيما خيص 
 املدارس يف فلسطني.

املدارس واجلامعات، اليت ستظل مغلقة حىت �اية إغالق من  يف فلسطنيمليون طالب  ١٫٦يزيد على  ماتضرر و  -١١
الفلسطينية منصة إلكرتونية لدعم التعلم عن انتشار فريوس كورو�. وأاتحت احلكومة  تفاديل كتدبري وقائي  العام الدراسي

 عد، وأعلنت أنه سُيعاد فتح املدارس يف شهر آب/أغسطس.بُ 
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 الثقافة

الثقايف يف إطار املشروع الذي لرتاث لأجنزت اليونسكو، منذ �اية الفرتة املشمولة ابلتقرير السابق، ترميم مثانية مواقع  -١٢
يرمي إىل دعم التنمية احمللية عن طريق ترميم وإحياء املواقع واملباين التارخيية يف فلسطني، والذي متوله السويد. وجيري حالياً 

تعادل مدهتا ترميم ثالثة مواقع أخرى. وأاتح هذا املشروع، منذ �اية الفرتة املشمولة ابلتقرير السابق، إجياد فرص عمل مؤقتة 
توعية اجملتمعات لأنشطة  ٩، وتنظيم اآلخرين عماريني واملهندسنياملهندسني أشخاص من امل ٦يوم عمل، وتدريب  ٦٥٠٠
 يلي: ، إعداد ماأيضاً  املشروع هذانشطة أ يف إطار ،اليونسكواستهلت احمللية. و 

وقد ابلتعاون مع وزارة السياحة واآلاثر. اليت جيري إعدادها اخلطة اخلاصة بصون موقع سبسطية األثري وإدارته،  -
ومناظر رائعة أثرية مميَّزة  عاملماملوقع على يشتمل ، و ٤قائمتها املؤقتة للرتاث العاملي يفأدرجت فلسطني هذا املوقع 

إلدارة املمتلكات والتصدي  كأداة  ابحلياة. وسُتستخدم اخلطة اخلاصة بصون املوقع وإدارته نبضتقدمية بلدة و 
 ؛وسوء الصيانة ، ومنها مثًال التحد�ت املرتبطة ابلتنمية احلضريةللتحد�ت اليت يواجهها املوقع

اجلوانب اجلوانب التقنية و  ويشمل به، املرتبطة لفضلىامارسات املقصص النجاح و يتضمن منشور بشأن املشروع  -
 .يف املشروع املتعلقة إبشراك اجملتمعات احمللية

أربعة لوائح تنظيمية تتيح عداد إ من أجل وزارة السياحة واآلاثرلوقدمت اليونسكو املساعدة التقنية والدعم املايل  -١٣
راجعة مشاريع اللوائح مب حالياً  وزارة السياحة واآلاثرتقوم تنفيذ "القرار بقانون بشأن الرتاث الثقايف املادي" تنفيذاً سليماً. و 

 وتعليمات اجلرد واحلصر وصون مباين الرتاث الثقايف ومحايتها، وسُتجرى بعدعمليات التنقيب ملتاحف و اخلاصة ابالتنظيمية 
قبل تقدمي مشاريع اللوائح التنظيمية إىل احلكومة الفلسطينية  تخصصةامل جولة من املشاورات مع منظمات اجملتمع املدين ذلك

 ا.عتمادهال

بتمويل إعداد اخلطة اخلاصة بصون وإدارة موقع الرتاث العاملي املتمثل يف "مدينة اخلليل القدمية"  اآلن أيضاً  وجيري -١٤
دراسات متهيدية من أجل إعداد وزارة السياحة واآلاثر ل ة الالزمةالتقني ساعدةاملصندوق الرتاث العاملي. وتقدم اليونسكو  من

 خرى.األعنية املهات اجلابلتعاون مع 

من صندوق الرتاث العاملي،  مشروع إلعداد ملف ترشيح خاص ابملواقع الثقافية ملدينة أرحياومتت املوافقة على متويل  -١٥
 هللا. ابلتنسيق مع مكتب اليونسكو يف رام وسيجري تنفيذه دوالر أمريكي، ٣٠٠٠٠ وتبلغ تكلفة هذا املشروع

حلم بتمويل من النرويج بغرض فتح  وواصلت اليونسكو اإلشراف على أشغال ترميم مبىن "متحف الرواية" يف بيت -١٦
فضل ب ٢٠٢٠املشروع حىت كانون األول/ديسمرب  وجرى متديد مدةالوسائل عن الثقافة الفلسطينية.  معرض تفاعلي متعدد

التغلب على املصاعب اليت واجهها القائمون على  د علىسيساعدوالر أمريكي  ١٦٥٠٠٠متويل إضايف من النرويج قدره 
مبىن  يف لدفاع املديناصة ابخلااألمان متطلبات السالمة و أشغال الرتميم و  خيص فيما ماسيّ  تنفيذ، والعملية الخالل  املشروع

 مركز السالم.

                                                
٤ /5718https://whc.unesco.org/en/tentativelists/. 

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5718/
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ستخدم حلظر بشأن الوسائل اليت تُ  ١٩٧٠ابتفاقية عام  املتعلقة القدرات بناءلدورة تدريبية  أول ونظمت اليونسكو -١٧
املشروع  منع االجتار غريرّكزت فيها على مشروعة، و  ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري

ُعقدت . و ١٩٥٤عام ل تفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلحاب املتعلقة القدراتكذلك ابملمتلكات الثقافية، و 
مع الشرطة اإليطالية واإلنرتبول،  لتعاوناب ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ٦ إىل ٣الدورة التدريبية خالل الفرتة املمتدة من 

من العاملني يف شخصًا  ٤٠تدريب ل وُخصِّصتوابلتعاون الوثيق مع وزارة السياحة واآلاثر ووزارة الداخلية ووزارة الثقافة، 
القائمني على مجع وحفظ من و  ،الكيا�ت احلكومية ومنظمات اجملتمع املدينلدى  ابملمتلكات الثقافية املتعلقةاجملاالت 

وزارة السياحة واآلاثر من أجل  التنفيذية إىل تقارير اخلرباء والتوصياتأُرسلت . و ٥من القطاع اخلاص املمتلكات الثقافية
 .الالزمة تابعةاختاذ إجراءات امل

املادي" الذي  غريالفلسطيين صون الرتاث الثقايف لثالثة أنشطة يف إطار مشروع "تعزيز القدرات الوطنية نـُّفذت و  -١٨
دورة تدريبية ملدة على ملت هذه األنشطة تشا. و ]للسياحة والثقافة ظيب أبو هيئة[ ظيب أبو-دائرة الثقافة والسياحة متوله

املساعدة الالزمة  ، وتقدمي٦ومفاهيمها الرئيسية ٢٠٠٣عام ل املادي الثقايف غريصون الرتاث  أ�م بشأن تنفيذ اتفاقية ٥
ابلتعاون  ٧املادي غريالفلسطيين املراجعة النهائية ملشروع القانون اخلاص بصون الرتاث الثقايف  بشأن السياسات من أجل

 لالضطالع بعمليات االستعانة ابجملتمعات احمللية أ�م بشأن ٧ودورة تدريبية ملدة  ،مع خرباء رفيعي املستوى من وزارة الثقافة
اليت شارك فيها  ر خبريان دوليان وخبريان وطنيان هذه األنشطةالتجريبية. ويسّ  واحلصر اجلرد ومنها عمليات ،٨اجلرد واحلصر

 .٩املادي يف فلسطني خبرياً يعملون يف جمال الرتاث الثقايف غري/مشاركاً  ٢٥

الثقافية من خالل مشروع  اتالسياس خيص رصد ماوزارة الثقافة واجلهات املعنية فيالالزمة لجرى تقدمي املساعدة و  -١٩
"إعادة صياغة السياسات الثقافية لتعزيز احلر�ت األساسية وتنوع أشكال التعبري الثقايف" الذي متوله السويد. وركزت األنشطة 

 ،٢٠٠٥عام لمحاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف قدَّم كل أربع سنوات بشأن اتفاقية على إعداد التقرير الدوري الذي يُ 
يف جمال الصناعات الثقافية  البّينات وضع سياسات قائمة على علىسّيما  الو ، ٢٠٢٠تقدميه يف نيسان/أبريل الذي جيب و 

تضم  متعددة معنية شاركت فيهما جهات اتنمشاور  ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ١٠و ٩ يف جريت. وأُ ١٠واإلبداعية

                                                
iveeffect-training-building-https://en.unesco.org/news/capacity- التايل: زيد من املعلومات عرب الرابطميكن االطالع على امل ٥

convention-hague-1954-conventionand-1970-implementation. 
٦ 2636612616432438https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/. 
٧ 2655259237901109https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/. 
٨ 2652769964816703https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/. 
within-workshops-two-first-concludes-https://en.unesco.org/news/unesco-: ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ٥بيان صحفي،  ٩

capacities-national-strengthening-project-kframewor. 
promotion-policies-cultural-https://en.unesco.org/news/reshaping- :نيالتالي نيزيد من املعلومات عرب الرابطميكن االطالع على امل ١٠

expressions-cultural-diversity-and-freedoms-fundamental ، و/ostshttps://www.facebook.com/unesco.ramallah/p. 

https://en.unesco.org/news/capacity-building-training-effective-implementation-1970-conventionand-1954-hague-convention
https://en.unesco.org/news/capacity-building-training-effective-implementation-1970-conventionand-1954-hague-convention
https://en.unesco.org/news/capacity-building-training-effective-implementation-1970-conventionand-1954-hague-convention
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/2636612616432438
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/2655259237901109
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/2652769964816703
https://en.unesco.org/news/unesco-concludes-first-two-workshops-within-framework-project-strengthening-national-capacities
https://en.unesco.org/news/unesco-concludes-first-two-workshops-within-framework-project-strengthening-national-capacities
https://en.unesco.org/news/unesco-concludes-first-two-workshops-within-framework-project-strengthening-national-capacities
https://en.unesco.org/news/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental-freedoms-and-diversity-cultural-expressions
https://en.unesco.org/news/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental-freedoms-and-diversity-cultural-expressions
https://en.unesco.org/news/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental-freedoms-and-diversity-cultural-expressions
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/2735251809901851?__tn__=-R
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من أجل رصد السياسات التشاركية  للتدريب على حلقة عمل وطنيةُعقدت و  .املدينلمجتمع ل نيوممثل عامةؤسسات م
 قدَّم كل أربع سنوات.املكلَّف إبعداد التقرير الدوري الذي يُ  املتعدد األطراف الوطينلفريق ا

تنفيذاً  ٢٠٠٥اتفاقية عام تنفيذ على وكذلك  ،اسرتاتيجية قطاع الثقافة وسياساتهسعيًا إىل املساعدة على وضع و  -٢٠
القطاع يف االقتصاد  يتضمن تقييم مسامهة هذا لقطاع الثقافة شامالً  استعراضاً مرة يف فلسطني ول ري اليونسكو ألجتُ فعاًال، 

إىل املؤشرات  ويستند ،األموروغريها من  (الناتج احمللي اإلمجايل) والتعليم والصمود واملشاركة االجتماعية والتنمية واحلوكمة
مؤسسة دروسوس يف متويل تشارك . و ٢٠٣٠املواضيعية ملا يتعلق ابلثقافة من أهداف وغا�ت خطة التنمية املستدامة لعام 

واملسمى "إعادة صياغة السياسات الثقافية  الذي متوله السويد آنفاً  املشروع املذكوروجيري تنفيذه ابلتزامن مع وع، املشر هذا 
 لتعزيز احلر�ت األساسية وتنوع أشكال التعبري الثقايف".

تضرراً  مشاريع الرتميم املادي والعروض الفنية واملعارض واألنشطة السينمائية، ومنها تنفيذ األنشطة الثقافية،تضرر و  -٢١
، بينما اليت تتطلب عمًال ميدانياً جرى أتجيل تنفيذ األنشطة لك لذو . ١٩-كوفيد  شديدًا من األزمة النامجة عن جائحة

 بناءبالضطالع أبنشطتها اخلاصة . وواصلت اليونسكو االيسريةاملنشودة  ذات النتائجتواصلت عملية تنفيذ األنشطة 
إعداد ملفات الرتشيح وطلبات "بشأن لكرتونية إدورة تدريبية عقدت أول و  ،املادي القدرات يف جمال الرتاث الثقايف غري

 واملسؤولنيللمهنيني  وخصصتها "٢٠٠٣لعام  املادي صون الرتاث الثقايف غريل املساعدة الدولية يف إطار اتفاقية اليونسكو
 علىوزارة الثقافة  مساعدةذلك، واصلت اليونسكو فضًال عن ). و ٢٠٢٠مايو /أ�ر ١٠ إىل ٤أ�م من  ٥الفلسطينيني (

فريق اخلرباء  يف إطار مواده ُأجريت بشأن رت املناقشات اليتويسّ  ،املادي مراجعة مشروع القانون اخلاص ابلرتاث الثقايف غري
 اآلراء بغرض إبداء ٢٠٢٠أ�ر/مايو  ١٨دِّم مشروع القانون إىل وزارة الثقافة يف الذين عينتهم وزارة الثقافة واليونسكو. وقُ 

يف الفعاليات  ،لقدسابمركز ويلي براندت  ابلتعاون مع جمدداً، هللا . وشارك مكتب اليونسكو يف رامبشأنه والتعليقات النهائية
 أبرز فعالية متثلتالدويل ملوسيقى اجلاز. و ليوم اب االحتفال السنوي التاسع مبناسبة ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٣٠يف  أُقيمت اليت

 ،)Typo"خطأ مطبعي" ( املشهورة املسماة لفرقةا أحيتها ذا العام يف حفلةهل ليوم الدويل ملوسيقى اجلازية لالحتفال ابفلسطين
 .فيسبوكبُثت بثاً مباشراً من غزة عرب و غزة،  موسيقيني من قطاع مناليت تتألف 

 واملعلومات االتصال

ظل الصحفيون يف فلسطني يواجهون، خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، انتهاكات متنوعة تضم االعتداءات اجلسدية،  ٢٢
املركز  وفقًا للمعلومات الواردة من وسائل اإلعالم، راتمقومصادرة املعدات، وحظر التغطية اإلعالمية، وعمليات مدامهة 

مصور مستقل بشظية  إصابة احلوادث اليت سجلها املركزتضم . و ١١(مركز "مدى")اإلعالمية الفلسطيين للتنمية واحلر�ت 
خالل تغطيته ملظاهرة يف تشرين  بسببها إحدى عينيه املصور وفقد ،حرس احلدود اإلسرائيليجنود من رصاصة أطلقها 

وصدر أمر إبغالقها. وتلقت األمانة  للمدامهة خالل الشهر ذاته، مكاتب قناة فلسطنيتعرضت . و ٢٠١٩الثاين/نوفمرب 
 اإلغالق. هذا تفيد أبنه جرى متديد رسالة ٢٠٢٠أ�ر/مايو  ١٣يف 

                                                
١١ /1270https://www.madacenter.org/en/article/. 
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 الصحفيني سالمةالعمل آبلية وطنية لرصد  ،٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  خالل ،هللا بدأ مكتب اليونسكو يف رامو  -٢٣
 املتعددة األطراف اآلليةتضم هذه . و ١٢الفلسطيين ابلتعاون مع نقابة الصحفيني الفلسطينيني وبرعاية مكتب رئيس الوزراء

هلجمات اليت اب عالماإل حتسنيترمي إىل املعنية ومنظمات اجملتمع املدين ونقابة الصحفيني الفلسطينيني، و لوزارات ل نيممثل
تقييم التقدم عند الصحفيني و  سالمة عن العام لليونسكولمدير لما يف إطار التقرير السنوي سيّ  تستهدف الصحفيني، وال

اآللية يف ذه سلسلة من الدورات التدريبية للمعنيني هبُعقدت و للتنمية املستدامة.  ١-١٠-١٦املؤشر  خيص مااحملرز في
 حكومية. غريحملية الضفة الغربية وقطاع غزة ابلتعاون مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ومنظمات 

لدى  عن السالمةلمسؤولني لودعمت اليونسكو، ابلتعاون مع نقابة الصحفيني الفلسطينيني، إنشاء شبكة  -٢٤
 للمنسقني املعنيني بسالمة الصحفينياليونسكو أربع دورات تدريبية متخصصة عقدت . و يةفلسطينال يةاإلعالم املؤسسات

 يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

 عاممرور "شأن مناقشة ملدة يوم واحد ب ،٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر خالل  هللا، وأجرى مكتب اليونسكو يف رام -٢٥
م بشأن ٢٠١٨) لسنة ١٠قرار بقانون رقم ("[ ١٣والفرص" ز النفاذ: التحد�تحيّ  ةاإللكرتوني اجلرائم دخول قانون على

. وأاتحت هذه املناقشة املركز العريب لتطوير اإلعالم االجتماعي" -"محلة  ؤسسةابلتعاون مع موذلك  ]،"اجلرائم اإللكرتونية
 اآلراء عالم، وكذلكوأتثريه يف عمل الصحفيني والنشطاء ووسائل اإل ةاإللكرتوني اجلرائمبشأن قانون  اآلراء تبادللفرصة 

 إىل مبادئ واستناداً مع العهود واالتفاقات الدولية  يتوافق مبا على اإلنرتنت اإلقليمية والدولية بشأن ضمان حرية التعبري
ومبدأ املشاركة  ،ومبدأ اإلاتحة للجميع ،ومبدأ االنفتاح ،مبدأ مراعاة حقوق اإلنسان( نرتنتعاملية اإللاليونسكو  مفهوم

 .١٤)املتعددة األطراف

االحتفال ( ٢٠١٩ لعام ليوم الدويل لتعميم االنتفاع ابملعلوماتاب، ٢٠١٩يف أيلول/سبتمرب  ،اليونسكواحتفلت و  -٢٦
"عدم ترك أحد خلف الركب".  ، وكان موضوع االحتفاليف فلسطني )ابليوم الدويل لتعميم االنتفاع ابملعلومات رابعالسنوي ال

 :Access to Information“ معنون )In Focus( "إنفوكسمن سلسلة تقارير " عن صدور تقرير جديد اليونسكوأعلنت و 

A New Promise for Sustainable Development” )ن إابّ  )التنمية املستدامة من أجل جديد وعد ملعلومات:االنتفاع اب
 احتفلابلتعاون مع جامعة النجاح يف �بلس وجامعة أوسلو مرتوبوليتان، وبدعم من وزارة اخلارجية النروجيية. و  أُقيمت فعالية

، ١٩-كوفيد  النامجة عن جائحة زمةاأل من رغمعلى ال ،هللا ومركز تطوير اإلعالم يف جامعة بريزيت مكتب اليونسكو يف رام
وبث  ،برامج إذاعيةتقدمي دورات تدريبية إلكرتونية، و عن طريق عقد  ٢٠٢٠أ�ر/مايو  ٣ليوم العاملي حلرية الصحافة يف اب

 هللا وغزة. رامتسجيًال مرئياً لصحفيني من  ٢٠

                                                
١٢ -occasion-launched-palestine-journalists-safety-monitoring-mechanism-https://en.unesco.org/news/national

day-international. 
١٣ advantages-and-challenges-law-cybercrime-applying-after-year-events/one/https://en.unesco.org. 
high-recognized-framework-roam-https://en.unesco.org/news/unescos-: نرتنتعاملية اإللاليونسكو  مفهوم مبادئ عن لقراءة املزيد ١٤

interdependence-digital-report-panel-level. 

https://en.unesco.org/news/national-mechanism-monitoring-safety-journalists-palestine-launched-occasion-international-day
https://en.unesco.org/news/national-mechanism-monitoring-safety-journalists-palestine-launched-occasion-international-day
https://en.unesco.org/news/national-mechanism-monitoring-safety-journalists-palestine-launched-occasion-international-day
https://en.unesco.org/events/one-year-after-applying-cybercrime-law-challenges-and-advantages
https://en.unesco.org/news/unescos-roam-framework-recognized-high-level-panel-report-digital-interdependence
https://en.unesco.org/news/unescos-roam-framework-recognized-high-level-panel-report-digital-interdependence
https://en.unesco.org/news/unescos-roam-framework-recognized-high-level-panel-report-digital-interdependence
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ابملعلومات  حواراً مفتوحاً بشأن اليوم الدويل لتعميم االنتفاع ابلتعاون مع جامعة القدس املفتوحة،، وأجرت اليونسكو -٢٧
، وهم من الناشطني احلكومية ووسائل اإلعالم من األوساط األكادميية واملنظمات غري حمليون �فذون شارك فيه متحدثون

 .١٥لدول العربيةلسبوع الشمول الرقمي أب لالحتفال هذه الفعالية فرصةكانت ملعلومات. و اب االنتفاع ابحلق يف يف تعزيز التمتع

لرتاث الواثئقي يف املؤمتر ابمشاركة خبري فلسطيين  برعاية ،٢٠١٩يف كانون األول/ديسمرب  ،اليونسكوقامت و  -٢٨
 .١٦دعم صون الرتاث الواثئقي يف منطقة الدول العربية يف إطار مشروعوذلك يف الدوحة،  الذي ُعقد اإلقليمي

ابالشرتاك  ١٧القدراتلتنمية  ني تدريبيتَ نيدورتَ عقد  يف إطار األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية،جرى، و  -٢٩
خمتلف  لدى عن العالقات العامةمسؤوًال  ٦٨ذلك من أجل و  ،مع مركز تطوير اإلعالم يف جامعة بريزيت واجلامعة نفسها

 .على عقد هاتني الدورتني وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي الفلسطيين تعاونت اليونسكو ومكتب رئيس الوزراءو الوزارات، 
 .٢٠٢٠خالل الربع األول من عام  تواصل العمل على عقد دورات تدريبيةقد و 

 املساواة بني اجلنسني

تدعم اليونسكو املساعي الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني يف فلسطني وجعل التشريعات الوطنية متوافقة مع  -٣٠
("معهد سياسات النوع  املتعلقة ابلقضا� اجلنسانيةاملعاهدات الدولية وتدعو إىل ذلك عن طريق معهد السياسات 

قرار جملس الوزراء "[ ٢٠١٩يف حزيران/يونيو  قرار صادر عن جملس الوزراء الفلسطييننشئ مبوجب أُ الذي  ،االجتماعي")
نطقة مو يف فلسطني املوضوع  اهبذوهو أول معهد معين  ،]"م إبنشاء معهد سياسات النوع االجتماعي٢٠١٩) لسنة ٧رقم (

 .العربيةالدول 

احلكومة الفلسطينية  اعتمدهتا اليونسكو االستعراض والتحليل الشاملني األولني للسياسات اجلنسانية اليتأجنزت و  -٣١
 :االجتماعي النوع فجوات جسر" معنو�ً  تقريراً  وأصدرت بشأن ذلك ،٢٠١٧ عام إىل ٢٠١١ عام خالل الفرتة املمتدة من

التقرير ابللغتني  وميكن االطالع على .")٢٠١٧ - ٢٠١١يف فلسطني ( االجتماعي النوع سياسات مسح وحتليل
حتد�ت تعرتض وضع عدة  بّني  ويساعد التحليل، الذي .اإللكرتوين لواثئق اليونسكويف املستودع  والعربية ١٨ليزيةاإلجن

وحيدد  اجلنسانية وتنفيذها.لسياسات ل مؤشر مرجعي السياسات اجلنسانية يف فلسطني، احلكومة الفلسطينية على وضع
اليت  االتاجملالسياسات وسد الفجوات وحتديد  املساعدة على وضع من أجل املوجودة يف السياسات الفجوات التحليل
تعزيز املساواة  سعياً إىل بوضع النساء الفلسطينياتالرتقاء ا الرامية إىل يف اجلهود التحليل هماويس .وضع سياسات تتطلب

 .ةلابني اجلنسني وحتقيق العد

                                                
١٥ arab-and-2019-iduai-information-access-universal-day-international-th4-celebrates-unesco.org/news/unescohttps://en.. 
١٦ -in-preservation-heritage-documentary-information/supporting-http://www.unesco.org/new/en/doha/communication

/region-arab-the. 
١٧ 6115870989349902https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/. 
١٨ 0000372466pf/48223https://unesdoc.unesco.org/ark:/. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372466
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372466_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372466_ara
https://en.unesco.org/news/unesco-celebrates-4th-international-day-universal-access-information-iduai-2019-and-arab
http://www.unesco.org/new/en/doha/communication-information/supporting-documentary-heritage-preservation-in-the-arab-region/
http://www.unesco.org/new/en/doha/communication-information/supporting-documentary-heritage-preservation-in-the-arab-region/
http://www.unesco.org/new/en/doha/communication-information/supporting-documentary-heritage-preservation-in-the-arab-region/
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/2611587098934990
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372466
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محلة األ�م  يف إطار ١٩"معاً ضد العنف" احلملة املشرتكة املسماة إعداد وتنفيذطة يف يوشاركت اليونسكو مشاركة نش -٣٢
 شريكاً وطنياً ودولياً. ٦٨إىل جانب أكثر من  وذلك عشر من النشاط ملناهضة العنف اجلنساين، الستة

 متكني الشباب

 ، وهو٢٠عاماً) ٢٢وإشراك السيد أنس الدلو ( اختيار بتيسري ،٢٠١٩يف تشرين الثاين/نوفمرب  ،اليونسكوقامت  -٣٣
 ١٩و ١٨ يف يف مقر اليونسكو ُعقد يذالللشباب  عشر احلادي اليونسكونتدى ميف  ،هللا شاب من رام رائد أعمال

إبعادة تدوير املالبس القدمية  اخلاصة بادرتهخالل املنتدى عرضًا ملالدلو  أنس . وقدم السيد٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب 
 .احملتاجنيمساعدة و  ودعم الشباب اآلخرين للحصول على دخل اإلنرتنت على وبيعها

ورّكز يف التقييم على الفجوات أو  ،لقطاع الشباب يف فلسطني مستفيضاً  تقييماً  هللا أجرى مكتب اليونسكو يف رامو  -٣٤
 فئات اجملتمع الذين يندرجون يف ِعداد ،نيالفلسطينيلشباب ل املكتب تعزيز دعم سعياً إىل ،الثغرات وجماالت التنمية احملتملة

عن  التقييممتخض . و ابليونسكو بدعم من قطاع العلوم االجتماعية واإلنسانيةحظي املكتب يف هذا الصدد ، و الضعيفة
ابء) التنمية املستدامة (ألف) تنمية قدرات املدافعني عن الشباب وواضعي السياسات، (: حمتملة للعمل مخسة جماالت اقرتاح

للمعارف التطوير الذايت دال) (الشباب،  ية) تعزيز رفاهيمج(على اجلوانب البيئية،  اليت ترّكز الشبابية الربامج من خالل
الرئيسية يف بيئتهم االجتماعية. ويرمي التقييم إىل  املعنية عالقات الشباب ابجلهاتتغيري هاء) (الشبابية،  واقفواملواملهارات 

 .تنمية قطاع الشباباحملتملة للعمل على واجملاالت  و الثغراتأ على الفجواتلرتكيز ا عن طريق تنفيذهاالربامج و  إعداد تيسري
 إىل االحتياجات احملدَّدة. اً ستناداقطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية يف فلسطني  تعزيز حضور إىل األمرهذا  سيؤديو 

 اجلوالن السوري احملتل

الطالب السوريني يف اجلوالن السوري احملتل، املشروع اخلاص مبساعدة  ٢٠١٣ انتهى يف شهر آذار/مارس من عام -٣٥
بتمويل من أموال الودائع الياابنية. وتعّذر تقدمي هذه املساعدة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير  ٢٠٠٩ الذي اسُتهّل يف عام

 توفر موارد إضافية خارجة عن امليزانية. بسبب عدم

 القرار املقرتحمشروع 

 :يلي بناًء على ما تقدَّم، يف اعتماد قرار ينص على ما لعّل اجمللس التنفيذي يرغب، -٣٦

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

 وملحق هذا القرار، ٢٥ت/ م٢٠٩و ٢٤ت/ م٢٠٩الوثيقَتني  وقد درس - ١

                                                
١٩ family-adoption-prompt-demands-campaign-joint-violence-against-together-launched-https://en.unesco.org/news/newly. 
٢٠ 2646255702134796https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/ 

https://en.unesco.org/news/newly-launched-together-against-violence-joint-campaign-demands-prompt-adoption-family
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/posts/2646255702134796
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 بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"، وإذ يذّكر - ٢

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير  ويدعواملائتني؛  إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته العاشرة بعد يقرر - ٣
 متابعة يف هذا الصدد.

- - - - - - - - - - 

 امللحق

 اجمللس التنفيذي
 EX/PX/DR.25.1 209 املائتني بعد التاسعةالدورة 

 ١-٢٥ ق خ/م ع ت/ب م٢٠٩
 ٢٦/٦/٢٠٢٠ابريس، 
 إجنليزي: األصل

 
 
 

 جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية

بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف  ٣٩ت/ م٢٠٧وقرار اجمللس التنفيذي  ٦٧/م٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٢٥البند 
 األراضي العربية احملتلة

 قرارمشروع 

 إّن اجمللس التنفيذي،

 فلسطني احملتلة -أوالً 

املتعلقة ابحلق يف التعليم من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  ٢٦ ، وابملادة٧٢م/٣٨و ٣٦ت/ م١٨٥ابلقرارَين  يذّكر إذ - ١
 ١٩٥٤ املتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وابتفاقية الهاي لعام ٩٤و ٥٠و ٢٤ وابملواد

متوز/يوليو  ٩ابلرأي االستشاري الصادر يف  ويذّكر أيضاً ، ١٩٧٢ لعام والطبيعي، واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف وبروتوكولَيها
 "،عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلاثر القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة ٢٠٠٤

 ،٢٥ت/ م٢٠٩و ٢٤ت/ م٩٢٠ َتنيالوثيق درس وقد - ٢

الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن تتمتع  واألعمالبصون اآلاثر  منه والتزاماً  - ٣
 ابحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق التعليمية،

 ؤسساتامل سّيما على ، والاختصاص اليونسكو جماالت علىالعسكرية يف قطاع غزة  لمواجهاتل الضارّةالعواقب  يستنكر - ٤
 ؛التعليمية والثقافية
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من  يطلباجليش اإلسرائيلي اليت متس حبرمة اجلامعات واملدارس الفلسطينية،  انتهاكاتمن  يعرب عن قلقه الشديد وإذ - ٥
 للجميعبشأن التعليم اإلعالن العاملي السلطات اإلسرائيلية الكف فوراً عن األعمال اليت تنتهك مبادئ اليونسكو وأحكام 

أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية خاصة وينبغي االمتناع يف هذا الصدد  ويؤكد جمدداً ؛ ١٩٩٠ لعام
 ؛عن استهدافها

من إسرائيل، القوة  يف هذا الصدد ويطلب ؛من إضرار اجلدار أبنشطة املؤسسات التعليمية والثقافية قلقه املتزايد ويعرب عن - ٦
التدابري األخرى اليت ترمي إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية و  بناء اجلدار عملية، ومنها احملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية

محافظة بـكريـمزان  ديريف موقع و  وتركيبتها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقيةاحملتلة ووضعها القانوين 
التالميذ تلك األنشطة والتدابري ابلنسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيين وحتول دون متتع  تضرّ  ، إذاموحوهل محل بيت

 ؛وجه على أكمل حبقهم يف التعليم نيوالطالب الفلسطيني

الرقابة اليت متارسها إسرائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدارس واجلامعات يف القدس  يالحظ بقلق شديدو  - ٧
 ؛على وقف هذه الرقابة فوراً  اإلسرائيليةالسلطات  وحيثالشرقية؛ 

قدمته من مسامهات  احلكومية املعنية ملا الدولية احلكومية واملنظمات غري واملنظماتجلميع الدول األعضاء  ويعرب عن تقديره - ٨
مدرسة  على سبيل املثالبناء مدارس لألطفال الفلسطينيني، ومنها أجل  ومن أجل عمل اليونسكو يف فلسطني كبرية من

 يونسكو يف هذا املسعى؛مواصلة مساعدة ال ويناشدهانوار قرب القدس؛  األمحر وأبو اخلانطا� قرب �بلس ومدرستا 

السلطات  ويطالب ؛مدرسة طا�و  نوار مدرسة أبوها ومن ،لقيام السلطات اإلسرائيلية بتدمري املدارس أسفاً شديداً  و�سف - ٩
 األمحر؛ اخلان مدرسة ومنها، املدارس املزيد من اإلسرائيلية بوقف اخلطط الرامية إىل تدمري

صاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والتأهيل والرتميم اخلاصة ابملواقع األثرية الفلسطينية لاملديرة العامة على النتائج احملرزة  ويشكر -١٠
املساعدة اليت تقدمها اليونسكو يف هذا الصدد، وكذلك إىل تعزيز  عملها إىل تعزيز ويدعوها؛ والرتاث الثقايف الفلسطيين

املتعلقة ببناء القدرات يف جماالت اختصاص اليونسكو حتياجات االأجل تلبية  والثقافية الفلسطينية منللمؤسسات التعليمية 
 ويطلب الفلسطينيني؛والتالميذ املساعدة املالية للطالب احلصر، بتوسيع نطاق بر�مج  عن طريق القيام، على سبيل املثال ال

 ليونسكو وفلسطني يف أقرب وقت ممكن؛تنظيم االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني ا هامن

 السوري احملتل اجلوالن -اثنياً 

 يلي: مبا القياماملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  -١١

أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري احملتل وفقاً  مواصلة اجلهود اليت تبذهلا من (أ)
 األمر؛ ألحكام قراراته املتعلقة هبذا

بذل اجلهود الالزمة لتوفري املناهج الدراسية املناسبة، وتقدمي املزيد من املنح واملساعدات املالئمة للمؤسسات التعليمية  (ب)
 والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل؛

ل، وموافاهتا بتقرير يف هذا إيفاد خبري لتقدير وتقييم احتياجات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري احملت (جـ)
 ؛املائتني للمجلس التنفيذي بعد العاشرةالصدد قبل انعقاد الدورة 

 اثلثاً 

 املديرة العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأنه. ويدعو؛ املائتني بعد العاشرةإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  ويقرر -٢١
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 الوثيقة ملحق

 :البند هذا بشأن يلي فيما املذكورة الرسائل ابلتقرير، املشمولة الفرتة خالل األمانة، تسّلمت

 املوضوع املرِسل التاريخ
 املندوب الدائم لفلسطني  �ئب ٢٠١٩ الثاين/نوفمرب تشرين ٢٩

 لدى اليونسكو
الثقافية و  التعليمية املؤسسات

 واإلعالمية والصحية

 ألونرواادارس م :املؤسسات التعليمية الفلسطيين واملغرتبنيوزير اخلارجية  ٢٠٢٠ ينايركانون الثاين/ ٢٣

  الفلسطينيةاللجنة الوطنية رئيس  ٢٠٢٠ أ�ر/مايو ١٣
 للرتبية والثقافة والعلوم

 إغالق مكاتب قناة فلسطني

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه

https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_11_29_letter_11944_palestine_jordan_del_institutions.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_11_29_letter_11944_palestine_jordan_del_institutions.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_01_22_letter_0810_palestine_mfa_education.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_05_14_letter_3602_palestine_natcom_palestinetv.pdf
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