
  EX/34 211 اجمللس التنفيذي 
 ٣٤ت/ م٢١١ 

 

 Job: 2101187

  
 ٢٠٢١/ ٤/ ٩ابريس،   

 إجنليزي األصل:  
  
 من جدول األعمال املؤقت  ٤٣لبند  ا

 ٣٧م ت/٢١٠وقرار اجمللس التنفيذي   ٦٧م/ ٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام  
 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة 

 مللخص ا

 . ٦٧م/٤٠و   ٣٧م ت/٢١٠تُقدَّم هذه الوثيقة عمالً ابلقراَرين  

الفلسطينية   السلطة  إىل  ُقّدمت  اليت  املساعدات  عن  معلومات  على  وحتتوي 
واجلهات الفلسطينية املعنية، وعن املستجدات اليت طرأت منذ الدورة العاشرة بعد 

 املائتني للمجلس التنفيذي. 

 أية آاثر مالّية أو إدارية.  وال ترتتب على هذه الوثيقة

 . ٣٧القرار املطلوب: الفقرة  

 

 املائتني بعد عشرة احلاديةالدورة 
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 املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة 
 ) ٣٧م ت/٢١٠القرار  (متابعة تنفيذ  

 املقدمة 

 . ٢٠٢١إىل شباط/فرباير    ٢٠٢٠متتد الفرتة املشمولة ابلتقرير من أيلول/سبتمرب   -  ١

الوثيقة   -  ٢ اليونسكو يف قطاع غزة يف  املعنونة "فلسطني احملتلة".   ٣٣م ت/ ٢١١وترد معلومات مفصَّلة عن أنشطة 
 املوضوع. ولذلك ال ترد يف هذه الوثيقة معلومات عن هذا  

 الرتبية والتعليم 

مليون فلسطيين يف ظروف احتالل طويل األمد، وهذا ما حيد من فرص انتفاعهم ابلتعليم ويعّرضهم   ٥٫٢يعيش حنو  -  ٣
التعليم. وحدث يف عام   تدهور ابلغ يف األوضاع االقتصادية واإلنسانية يف   ٢٠١٩بذلك خلطر حرما�م من حقهم يف 

جائحة كوفيد  وأدت  وهدم   ١٩- فلسطني،  املستوطنني  وعنف  االستيطاين  التوسع  ويفضي  األوضاع.  هذه  تفاقم  إىل 
على  الضغط  ز�دة  إىل  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة  من  جيم  املنطقة  يف  اإلخالء  وعمليات  ومصادرهتا  املمتلكات 

خلطر النزوح القسري من   الفلسطينيني الذين يعيشون يف أشد األوضاع هشاشة، ومنهم الالجئون البدو الذين يتعرضون 
وقد شهد العديد من األطفال يف فلسطني أو عاشوا أحدااثً صادمة، وأصبحوا يعانون الكوابيس، وهذا ما يؤثر   ١منازهلم.

 ٢يف قدرهتم على التعلم واالزدهار.

ك تعريض التعليم صدمة سلبية للتنمية االجتماعية واالقتصادية الفلسطينية، ومشل ذل  ١٩- وقد أحدثت جائحة كوفيد  -  ٤
سيما  والرفاهية العامة والِعمالة وسبل العيش للخطر. وهتدد هذه اجلائحة التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وال

املتعلق ابلتعليم اجليد والشامل للجميع، يف األرض الفلسطينية احملتلة، ويؤدي إىل تفاقم وتعميق  ٤هدف التنمية املستدامة  
 ٣أوجه التفاوت والتمييز وعدم املساواة القائمة أصالً.

وتواصل اليونسكو يف هذا السياق ضمان دعمها لوزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي، مع  -  ٥
، من خالل تقدمي الرتكيز على التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى احلياة جلميع الفلسطينيني

املشورة يف جمال السياسات وتنفيذ األنشطة امليدانية، وكذلك من خالل الدور الذي تضطلع به بصفتها املستشار التقين 
 لفريق عمل قطاع التعليم يف فلسطني. 

 
١ east/palestine/-https://www.nrc.no/countries/middle 
٢ east/palestine/-https://www.nrc.no/countries/middle 
٣ -Response-https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSE_Socioeconomic

Pan_2020%20%281%29.pdf 

https://www.nrc.no/countries/middle-east/palestine/
https://www.nrc.no/countries/middle-east/palestine/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSE_Socioeconomic-Response-Pan_2020%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSE_Socioeconomic-Response-Pan_2020%20%281%29.pdf
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يف جمال الرتبية   ١٩-وفضالً عن ذلك، ومتاشياً مع تنفيذ خطة وزارة الرتبية والتعليم الرامية إىل التصدي جلائحة كوفيد  -  ٦
والتعليم، قدمت اليونسكو الدعم لضمان السالمة يف إعادة فتح املدارس اليت اعُتمد فيها �ج التعلم املختلط لضمان سالمة 
الطالب والعاملني يف التعليم. وكان فتح املدارس وإغالقها خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير مرهو�ً إىل حد كبري بز�دة حاالت 

، وبذلك كانت احلكومة مضطرة إىل فرض إغالق املدارس بدرجات خمتلفة لفرتة معينة وإعادة فتحها  ١٩- بفريوس كوفيد   اإلصابة 
تقوم ،  ١٩- جمدداً، استنادا إىل التحسينات على أرض الواقع. وبعد تقدمي الدعم لغرض التصدي الفوري الطارئ جلائحة كوفيد 

سياسات إىل وزارة الرتبية والتعليم بشأن إصالح التعليم يف أربعة جماالت ذات اليونسكو حالياً إبسداء املشورة يف جمال ال
أولوية، هي التعلم عن بعد، ورصد أداء النظام، وضمان اجلودة، واحلوكمة. وإضافًة إىل ذلك، نظمت اليونسكو، مبناسبة 

قيادي الذي يضطلع به املعلمون يف ، حواراً على مستوى السياسات بشأن الدور ال٢٠٢٠اليوم العاملي للمعلمني يف عام  
جمال التصدي لألزمة. وتناولت املناقشات دور مديري املدارس واملعلمني والوزارات واجملتمع املدين وأولياء األمور يف بناء 
 القدرة على الصمود، ورسم مالمح مستقبل التعليم ومهنة التدريس، وقدمت أيضاً بعض التوصيات املتعلقة ابلسياسات. 

وتعاونت اليونسكو، خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، تعاو�ً وثيقاً مع وزارة الرتبية والتعليم والشركاء لتعزيز التعلم عن  -  ٧
بعد يف فلسطني من خالل املشاركة يف قيادة فريق العمل اخلاص املعين ابلتعلم عن بعد لضمان مواءمة خطط تصدي الشركاء  

رتاتيجية لوزارة الرتبية والتعليم واحتياجاهتا. وقامت اليونسكو، يف إطار فريق العمل اخلاص مع الرؤية االس  ١٩-جلائحة كوفيد
هذا، بتحديث املوقع الرمسي للوزارة املذكورة على اإلنرتنت حبيث يتيح مزيداً من التفاعل مع اجملتمع احمللي والشركاء، فضالً 

التشارك مع الطالب. واستكماًال هلذه اجلهود، عن حتديث منصتها اإللكرتونية "أتمَّل" لكي تكون أكثر   على  انفتاحاً 
سيدعم بر�مج تنمية القدرات من أجل توفري التعليم تشغيل املنصة اإللكرتونية ويوفر التدريب للمعلمني بغية تعميم الكفاءات 

 لدعم تطوير القناة التلفزيونية اجلامعة والكفاءات يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. وأجرت املنظمة أيضاً تقييماً 
. وقدمت الدعم إىل الوزارة أيضاً، ١٩-التعليمية سعياً إىل سد الفجوة الرقمية، اليت اتسعت خالل فرتة انتشار جائحة كوفيد

تعود ابلفائدة يف إطار أنشطة التعلم عن بعد، لتنفيذ مشروع املكتبة الرقمية العاملية، اليت تُرمجت فيها الكتب إىل اللغة العربية ل
 على التعليم املدرسي يف البلد وعلى التعلم الذايت. 

العربية  -  ٨ املنطقة  الطوارئ يف  للتعليم يف حاالت  لليونسكو  العمل االسرتاتيجي  اليونسكو، يف سياق إطار  وتواصل 
مل للجميع، ويشمل ذلك )، تقدمي املشورة التقنية إىل وزارة الرتبية والتعليم فيما خيص ضمان التعليم الشا٢٠٢١- ٢٠١٨(

تدريب املعلمني على التعليم الشامل للجميع وعلى أساليب التدريس اليت تركز على الطفل. وقامت اليونسكو ووزارة الرتبية  
)  ٢٠٢١- ٢٠١٩والتعليم والشركاء الرئيسيون، يف إطار الرب�مج املتعدد السنوات لتعزيز القدرة على الصمود يف دولة فلسطني ( 

ه صندوق "التعليم ال ميكن أن ينتظر"، بوضع اللمسات األخرية على دليل لتدريب املدربني على التعليم الشامل الذي ميول
معلم يف   ٣٠٠٠للجميع، وشرعوا يف تدريب جمموعة من املشرفني واملستشارين، الذين سُيزاد عددهم حبيث يصل إىل حنو  

 أضعف املدارس يف فلسطني. 
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صناديق "التعليم ال ميكن أن ينتظر" اليت أعيدت برجمتها، قامت اليونسكو، بوصفها عضواً يف فريق واعتماداً على   -  ٩
شريط فيديو، كما أ�ا بصدد إعداد لعبة فيديو قصرية عن   ١٦العمل اخلاص املعين ابلدعم النفسي االجتماعي، إبعداد  

ل وسائل التواصل االجتماعي واملنصات التعليمية أمناط احلياة الصحية والدعم النفسي االجتماعي لبث الوعي من خال
على اإلنرتنت. وسيجري من خالل تطبيق �ج التعلم املختلط تنفيذ أنشطة متعلقة ابلر�ضة واملسرح وسرد القصص يف 

 مدارس خمتارة يف فلسطني لتقدمي الدعم النفسي االجتماعي وختفيف اآلاثر الضارة للجائحة.

ار مشروع تشغيل الشباب يف منطقة البحر األبيض املتوسط الذي ميوله االحتاد األورويب، وقامت اليونسكو يف إط  - ١٠
، بتحديد املهارات الالزمة يف قطاع السياحة، ١٩-وضمن إجراءاهتا الرامية إىل التصدي لألزمة النامجة عن جائحة كوفيد

الد  للمناهج  القطاعات تضرراً من اجلائحة. وأجرت مسحاً  املهارات بوصفه أحد أكثر  السياحة لتحديد  راسية يف جمال 
تنمية لقدرات املوظفني التقنيني يف وزارة الرتبية والتعليم   ٢٠٢٠الالزمة يف هذا القطاع. وأجريت يف كانون األول/ديسمرب  

ت االقتصادية ووزارة العمل ووزارة التعليم العايل فيما خيص تطوير منوذج التنبؤ ابملهارات، ابلتعاون مع معهد أحباث السياسا
الفلسطيين (ماس) لضمان استدامته. ولتحقيق مزيد من الفائدة يف حتليل التنبؤ ابملهارات، جرى حتليل البيا�ت املستمدة 

وهي أكرب موقع للتوظيف يف فلسطني، من أجل حتديد املهارات )،  jobs.psمن منصة البحث عن عمل عرب اإلنرتنت ( 
 أمّس احلاجة إليها. ودعم املشروع أيضاً تنمية قدرات األطراف الفاعلة الوطنية فيما خيص اليت يتبنيَّ أن املهن املختلفة يف 

تقييم املهارات الرقمية وتطويرها يف ميدان التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين. وتوخياً لضمان استدامة هذه األنشطة 
قدمت اليونسكو إىل الياابن اقرتاحاً �جحاً بشأن متويل التعليم والتدريب املرتبطة ابلتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين،  

يف اجملال التقين واملهين والتعلم عن بعد، وهي بصدد وضع اللمسات األخرية على مقرتح مماثل سيقدم إىل الوكالة البلجيكية 
 للتنمية.

ىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف مراجعة وقدمت اليونسكو الدعم أيضاً، ضمن الفرتة املشمولة ابلتقرير، إ - ١١
التنمية املستدامة   املتعلقة هبدف  فيها املؤشرات  ُتدرَج  القطاعية لكي  املتعلقة جبائحة   ٤اسرتاتيجيتها  والتطورات اجلديدة 

 والنامجة عن الوضع السياسي.   ١٩- كوفيد 

 الثقافة 

تنفيذ األنشطة الثقافية، ومنها مشاريع إعادة التأهيل املادي والعروض ، مل ينفك  ٢٠٢٠يف النصف الثاين من عام   - ١٢
تفشي جائحة كوفيد النامجة عن  األزمة  من  بشدة  يتضرر  السينما،  وأنشطة  السالمة ١٩- واملعارض  تدابري  أثرت  وقد   .

تعلقة ابلرتاث املعماري وأثرت املتواصلة اليت فرضتها السلطة الفلسطينية أتثرياً سلبياً يف عدد من أنشطة العمل امليداين امل 
أيضاً يف مجع البيا�ت واملعلومات املتعلقة بقطاع الثقافة يف فلسطني. ومع ذلك، أاتح حتسن استعداد مكتب اليونسكو يف 

ة رام هللا وشركائه الرئيسيني بوجه عام تنفيذ األنشطة املقررة تنفيذاً أكثر سالسة، على الرغم من التدابري اإلضافية املقيد
للحركة ولعمليات مجع البيا�ت. ويرد فيما يلي عرض عام جلميع األنشطة اجلارية يف جمال الثقافة وكيفية أتثرها ابألزمة 

 .١٩- النامجة عن جائحة كوفيد
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السياحة واآلاثر،  - ١٣ الثقافة ووزارة  الوطنية (وزارة  املعنية  امللموسة ابلتنسيق مع اجلهات  املبادرات  تنفيذ بعض  وجيري 
. وتشمل ١٩-ريمها)، يف إطار خطة فريق األمم املتحدة الُقطري بشأن تصدي املنظومة اإلمنائية لعواقب جائحة كوفيدوغ

هذه املبادرات ما يلي: رقمنة مقتنيات متحف السفر لتمكني اجلمهور من االنتفاع هبذه املقتنيات عرب اإلنرتنت خالل 
تعليم األطفال   فرتات اإلغالق؛ وإنتاج أربعة أشرطة فيديو تُبث الرتاث احلي من أجل دعم  عرب اإلنرتنت لسرد قصص 

وترفيههم والرتفيه عن أسرهم يف أثناء احلجر الصحي. وفضالً عن هذه األنشطة، املوصوفة مبزيد من التفصيل فيما يلي، 
ة والصناعات اإلبداعية، على الثقاف  ١٩- تدعم اليونسكو وزارة الثقافة لتقييم األثر االجتماعي واالقتصادي جلائحة كوفيد 

سعياً إىل مواصلة تعزيز وترسيخ قدرة الثقافة   ١٩-بغية وضع خطة عمل كاملة للتصدي لألزمة النامجة عن جائحة كوفيد
 الفلسطينية على الصمود يف أوقات الطوارئ.  

احمللية عن طريق   على املوافقة على متديد مشروع دعم التنمية  ٢٠٢٠وحصلت اليونسكو يف كانون األول/ديسمرب   - ١٤
حزيران/يونيو   ٣٠ترميم وإحياء املواقع واملباين التارخيية يف فلسطني، الذي متوله السويد، بال تكلفة إضافية على املنظمة حىت  

، ومن َمث إقفال املشروع ١٩- . وسيتيح هذا التمديد تنفيذ أنشطة املشروع، وال سيما األنشطة املتأثرة جبائحة كوفيد ٢٠٢١
. وأجنزت اليونسكو، منذ �اية الفرتة املشمولة ابلتقرير السابق، أنشطة تتصل إبعادة ٢٠٢١ية شهر حزيران/يونيو حبلول �ا

 أتهيل الرتاث الثقايف وحفظه وصونه. واشتملت األنشطة الرئيسية على ما يلي: 

القدمية، وهو موقع ُيس  − القدس  الثقايف يف مدينة  الرتاث  تخدم مدرسًة  إعادة أتهيل موقع واحد من مواقع 
 لإلعداد املهين. 

، املدرج يف قائمة فلسطني املؤقتة للرتاث العاملي، وذلك موقع سبسطية األثريإعداد اخلطة اخلاصة بصون وإدارة   −
 ابلتعاون مع وزارة السياحة واآلاثر. 

ت على اإلنرتنت بشأن تقييم األثر على الرتاث العاملي، وبُثت على اهلواء  وعقد خرباء دوليون ست جلسا   −
دائرة لتوسيع نطاق انتشارها وأتثريها خارج    صفحة الفيسبوك التابعة ملكتب اليونسكو يف رام هللا مباشرة على  

مهنياً فلسطينياً يف جمموعة من   ٣٠املهنيني املعنيني ابلرتاث. وكان اهلدف من هذا التدريب هو تعزيز قدرات  
التخصصات ابتباع أحدث منهجية دولية لتناول هذا املوضوع. وقد جرى تنظيم هذا التدريب على ضوء الوضع 

اث العاملي أو مواقع القائمة املؤقتة. ومن اجلدير يف فلسطني، حيث تُقرتح عدة مشاريع إمنائية ختص مواقع الرت 
بشأن الرتاث الثقايف   ٢٠١٨) لسنة  ١١ابلذكر أن تقييم األثر على الرتاث مطلوب مبوجب "القرار بقانون رقم (

 املادي" الفلسطيين. 

ون ووضعت الصيغة النهائية ألربع لوائح تنظيمية (خاصة ابملتاحف وعمليات التنقيب وتعليمات احلصر وص −
بشأن الرتاث الثقايف املادي".   ٢٠١٨) لسنة  ١١مباين الرتاث الثقايف ومحايتها) لدعم تنفيذ "القرار بقانون رقم ( 

وجرى تناول خمتلف اللوائح التنظيمية يف جوالت من املشاورات مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف اجملاالت 
طلعت السلطات املعنية على اللوائح التنظيمية إلجراء املزيد املعنية لضمان حتقيق تطلعات خمتلف الكيا�ت. وأُ 

 من املشاورات، وسُتعرض هذه اللوائح على مكتب وزير السياحة واآلاثر للموافقة عليها �ائياً. 

https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5718/
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/videos/?ref=page_internal


211 EX/34 – page 5 

 

 وفضالً عن ذلك، واصلت اليونسكو العمل على األنشطة التالية:

املشروع وق  − بتجربة  املتعلق  للمنشور  النهائية  الصيغة  املمارسات. ويشمل جوانب وضع  النجاح وأفضل  صص 
املشاركة التقنية ومشاركة اجملتمع احمللي. وجرى اختيار مثانية مواقع متثل قصص جناح بوصفها جزءاً من إجنازات 
املشروع وُسردت قصصها مشفوعة مبوجز عن الدعم املقدم بشأن السياسات يف إطار املشروع. ومن املتوقع أن 

 . ٢٠٢١غتني اإلجنليزية والعربية حبلول حزيران/يونيو  يصدر املنشور ابلل

 دعم وزارة السياحة واآلاثر يف حصر القطع األثرية وتوثيقها وختزينها على حنو سليم يف مباين الوزارة.  −

دعم تشغيل متحف مدينة اخلليل القدمية، الذي قامت اليونسكو إبعادة أتهيله. وجيري تصميم املعرض األول  −
سكو وابلتشاور مع جلنة إعمار اخلليل، وهي اجلهة اليت ستتوىل إدارة املتحف. وستوفر اليونسكو،  بدعم من اليون

 فضالً عن ذلك، املعدات واألاثث الالزمني لعمل املتحف. 

وتقوم اليونسكو، من خالل املساعدة الدولية املقدمة يف إطار صندوق الرتاث العاملي، بدعم وضع اخلطة اخلاصة  - ١٥
مدينة "، وكذلك إعداد ملف ترشيح موقع الرتاث الثقايف "مدينة اخلليل القدميةوإدارة موقع الرتاث العاملي املتمثل يف " بصون  

"، املدرج حالياً يف قائمة فلسطني املؤقتة للرتاث العاملي. وجرى يف هذا الصدد األثرية والتارخيية  أرحيا األلفية، التنمية احلضرية 
جتميع مشاريع الدراسات التحضريية الالزمة إلعداد ملف الرتشيح، وُقدمت ابلوسائل االفرتاضية إىل اجلهات املعنية احمللية 

، وأن يكون ملف الرتشيح ٢٠٢١جز هذه الدراسات خالل آذار/مارس  . ومن املتوقع أن تُن٢٠٢١خالل كانون الثاين/يناير  
 . وستواصل اليونسكو تقدمي دعمها التقين إىل وزارة السياحة واآلاثر طوال فرتة املشاريع.٢٠٢١جاهزًا حبلول أيلول/سبتمرب  

توجيهية تقنية ومدو�ت مفصلة    وتعمل اليونسكو، مبوارد ميزانيتها العادية، مع وزارة السياحة واآلاثر على وضع مبادئ -١٦
منظر طبيعي    - فلسطني: أرض الزيتون والكروم  للتخطيط احلضري بغية إدارة التحول احلضري املتنامي يف موقع الرتاث العاملي " 

املوقع وإدارته. وقد أاتحت االجتماعات التقنية مع وزارة السياحة  "، مبا يتماشى مع خطة صون  ثقايف من بّتري جنوب القدس
واآلاثر وبلدية بّتري ووزارة احلكم احمللي رسم حدود املنطقة املستهدفة لوضع لوائح تنظيمية للبناء بغية احلد من أثر األنشطة  

بسبب القيود املفروضة على   ٢٠٢٠عام اإلمنائية اجلديدة على املشهد الثقايف. وقد حدثت حاالت أتخري يف التنفيذ خالل 
 .٢٠٢١، ولكن من املتوقع أن يبدأ العمل يف أوائل آذار/مارس  ١٩-احلركة من جرّاء تفشي جائحة كوفيد 

وتواصل اليونسكو اإلشراف على أشغال ترميم مبىن "متحف الرواية" يف بيت حلم بتمويل من النرويج لغرض فتح  - ١٧
بفضل   ٢٠٢١الثقافة الفلسطينية. وجرى متديد مدة املشروع حىت كانون األول/ديسمرب    معرض تفاعلي متعدد الوسائل عن

مسامهة إضافية سخية ستساعد اليونسكو يف استكمال أشغال الرتميم يف املتحف والتغلب على املصاعب اليت يواجهها 
، ٢٠١٨الذي اندلع يف املوقع يف عام  املشروع، وال سّيما تلك املتعلقة إبصالح األضرار اليت تسببت فيها حادثة احلريق  
عن أتخري تنفيذ أشغال التجديد   ١٩-وكذلك إدماج متطلبات السالمة واألمان اخلاصة ابلدفاع املدين. وأسفرت أزمة كوفيد

وإصالح األضرار. ومع ذلك، متكنت اليونسكو من احلصول على موافقة الدفاع املدين الفلسطيين على رسومها التقنية 
 لمتحف، مما أاتح إحراز تقدم جيد يف أشغال التجديد يف املوقع. املطورة ل

https://whc.unesco.org/en/list/1565/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6491/
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/6491/
https://whc.unesco.org/en/list/1492/
https://whc.unesco.org/en/list/1492/
https://whc.unesco.org/en/list/1492/
https://whc.unesco.org/en/list/1492/
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"، الذي متوله دائرة الثقافة ن الرتاث الثقايف الفلسطيين غري املاديتعزيز القدرات الوطنية لصو وجرى متديد مشروع " - ١٨
، وأاتح ذلك لليونسكو مواصلة دعم وزارة الثقافة يف وضع قانون للرتاث ٢٠٢٠والسياحة يف أبو ظيب، حىت �اية عام  

القراءة األوىل، وورد عدد من الثقايف غري املادي. وُقدم مشروع قانون الرتاث الثقايف غري املادي إىل جملس الوزراء لغرض  
التعليقات على مشروع القانون وأُدرجت فيه. وتدعم اليونسكو املشاورات املتعلقة مبضمون القانون اجلديد مع منظمات 

 . ٢٠٢١اجملتمع املدين وسائر اجلهات املعنية، ابلتوازي مع القراءة الثانية، تطلعاً إىل املوافقة النهائية على القانون يف ربيع عام  

وحددت اليونسكو أربع مؤسسات ثقافية يف الضفة الغربية وغزة من أجل مواصلة احلصر التجرييب للرتاث الثقايف غري  - ١٩
املادي ومواصلة تطوير مهارات الذين شاركوا يف دورات التدريب على بناء القدرات يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي. 

 ألبعاد خمتلفة من الرتاث الثقايف غري املادي، ومشل ذلك ثقافة تواريخ إعداد عملية حصر جترييب  ١٣وأجريت حىت اآلن  
األغذية، واألغاين التقليدية، واحلكا�ت، ورقص الدحية البدوية، والشعر النبطي. وُنشرت مناذج من أشرطة الفيديو اخلاصة 

للتوعية بشأن أمهية صون الرتاث   صفحة الفيسبوك اخلاصة مبكتب اليونسكو يف رام هللابقوائم احلصر التجريبية هذه على  
الثقايف غري املادي ونقله إىل األجيال املقبلة. ونُظمت يف إطار املشروع ذاته، وضمن اجلهود الرامية إىل بناء القدرات يف 

، دورة تدريبية على اإلنرتنت مدهتا مخسة أ�م، وجرى ذلك ألول مرة يف إطار دورة تنفيذ ٢٠٠٣عام    جمال تنفيذ اتفاقية
، يف الفرتة الواقعة بني ٢٠٠٣املشروع، واستهدفت الدورة املشاركني يف غزة، وتناولت موضوع التنفيذ الفعال التفاقية عام  

املعنونة   ٣٣م ت/٢١١فاصيل إضافية عن هذا النشاط يف الوثيقة  . وترد ت٢٠٢٠تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب  
 "فلسطني احملتلة". 

، مع ٢٠٢٠تشرين الثاين/نوفمرب    ٢٦يف    فيديو لالحتفال ابليوم العاملي لشجرة الزيتونوأنتجت اليونسكو شريط   - ٢٠
وجه خاص على ممارسات الرتاث الثقايف غري املادي املرتبطة بشجرة الزيتون، بدءاً بطريقة قطف الزيتون التقليدية الرتكيز ب

وانتهاء ابستهالك األغذية واألغاين الشعبية احملببة اليت تشيد ابلزيتون بوصفه رمزاً للهوية والكرم. وُعرض شرط الفيديو هذا  
 لالحتفال هبذا اليوم الدويل.   صفحة اليونسكو الرئيسية على شبكة اإلنرتنت يف  

لتعزيز احلر�ت األساسية  إعادة صياغة السياسات الثقافيةواستمر تقدمي الدعم إىل وزارة الثقافة من خالل مشروع " - ٢١
بشأن تنوع أشكال التعبري الثقايف. وجرى   ٢٠٠٥وتنوع أشكال التعبري الثقايف" الذي متوله السويد يف إطار اتفاقية عام  

) خالل شهري أيلول/سبتمرب ResiliArtفضالً عن ذلك، يف إطار املشروع ذاته، تنظيم ثالث مناقشات حلركة "صمود الفن" (
الرتكيز على  ٢٠٢٠وتشرين األول/أكتوبر   الناشئة، مع  انتشار جائحة كوفيد  الشباب والتكنولوجيات  ، ١٩-يف أوقات 

، واآلفاق املستقبلية للمشهد الثقايف املستقل يف قافية الفلسطينية على الصمودوقدرة املؤسسات الثيف الثقافة،    ووضع املرأة
 فلسطني إاّبن األزمات. وبُثت املناقشات على اهلواء مباشرة على املنصات اإللكرتونية الرمسية لوزارة الثقافة. 

التقرير الدوري   ٢٠٢٠تشرين األول/أكتوبر    ١٣يف    رمسياً ومنذ الفرتة املشمولة ابلتقرير السابق، قدمت فلسطني   - ٢٢
 الذي يُقدَّم كل أربع سنوات بشأن االتفاقية، وأدرجت فيه املالحظات والتعليقات الواردة من خمتلف اجلهات املعنية. 

https://ich.unesco.org/en/projects/strengthening-national-capacities-for-safeguarding-palestinian-intangible-cultural-heritage-00383
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/unesco.ramallah/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/watch/?v=1024507398051236
https://www.facebook.com/watch/?v=1024507398051236
https://www.facebook.com/watch/?v=1024507398051236
https://en.unesco.org/commemorations/olivetreeday
https://en.unesco.org/creativity/activities/reshaping-cultural-policies-promotion-fundamental
https://www.facebook.com/watch/live/?v=375770840268202&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=375770840268202&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=375770840268202&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=626858704589407&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=626858704589407&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=626858704589407&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=361275714907109&ref=watch_permalink
https://m.facebook.com/ministryofculturep/posts/1300053663659913
https://m.facebook.com/ministryofculturep/posts/1300053663659913
https://m.facebook.com/ministryofculturep/posts/1300053663659913


211 EX/34 – page 7 

 

ن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين، أجرت اليونسكو، ابلشراكة والتمويل وابلتنسيق مع وزارة الثقافة وبدعم م - ٢٣
اليت ترمي إىل قياس وتقييم املسامهة   ٢٠٣٠املشرتك من مؤسسة دروسوس، دراسة تستند إىل منهجية مؤشرات الثقافة لعام  

، وهو  ٢٠٢٠األول يف آب/أغسطس  الشاملة لقطاع الثقافة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وقد ُقدم مشروع التقرير  
. وُعقد اجتماع لتأييد مشروع ٢٠٣٠مؤشراً حمدداً يف منهجية مؤشرات الثقافة لعام    ٢٢مؤشراً من أصل    ١٧يركز على  
، واقُرتح بعد ذلك أن ُتدخل خمتلف الوزارات التنفيذية واجلهات الشريكة عدة تنقيحات ٢٠٢٠آب/أغسطس    ٣١التقرير يف  

 . ٢٠٢١ر. وجيري حاليا استعراض املشروع الثاين، ومن املتوقع أن يُقدَّم التقرير النهائي يف ربيع عام على مشروع التقري

بشأن دعم األطر ج املشرتك بني اليونسكو واالحتاد األورويب  الرب�موبعد جناح وزارة الثقافة يف تقدمي اقرتاح مشروٍع إىل   - ٢٤
التنظيمية اجلديدة لتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية، متكنت اليونسكو من إبرام اتفاق مع وزارة الثقافة يرمي إىل حتسني 

عن الدليل التشغيلي ملؤسسة   البنية األساسية لألفالم الفلسطينية من خالل وضع سياسات ومبادئ توجيهية لألفالم، فضالً 
وطنية خمصصة هلذا الغرض. وختطط وزارة الثقافة من خالل هذا املشروع إلنشاء منصة إلكرتونية تشمل مجيع املواد ذات 
الصلة بصناعة وإنتاج األفالم الفلسطينية. وستواصل اليونسكو تقدمي دعمها التقين إىل وزارة الثقافة واهليئات املعنية من أجل 

 ذ املشروع بنجاح. تنفي

 االتصال واملعلومات 
استمر تعرض الصحفيني يف فلسطني لعدة انتهاكات خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير. فسجل املركز الفلسطيين للتنمية  - ٢٥

املعدات حالة انتهاك للحرية اإلعالمية، مشلت االعتداء اجلسدي واالستيالء على    ١٧٦واحلر�ت اإلعالمية (مركز "مدى")  
الثاين/يناير   شهر كانون  إىل  أيلول/سبتمرب  شهر  من  املمتدة  الفرتة  يف  التغطية،  ومنع  ملركز  ٢٠٢١واالعتقاالت  ووفقاً   .

صحفياً أثناء تغطيتهم ألحداث ميدانية،   ٢١وحده ما ال يقل عن    ٢٠٢٠"مدى"، اعُتقل يف شهر تشرين األول/أكتوبر  
  ٤إن اجلنود اإلسرائيليني أطلقوها.وأصيب مخسة منهم برصاصات مطاطية قيل 

وواصل مكتب اليونسكو يف رام هللا تنظيم مبادرات وفعاليات للتوعية بشأن حرية الصحافة وسالمة الصحفيني،  - ٢٦
 ومشل ذلك ما يلي: 

، حلقة تدارس شبكية رفيعة املستوى بعنوان ٢٠٢٠نظم مكتب اليونسكو يف رام هللا، يف كانون األول/ديسمرب   −
ة التعبري يف شبكة اإلنرتنت وخارجها/حرية الصحافة/املدافعون عن حقوق اإلنسان" ابالشرتاك مع مكتب "حري

لالحتفال بيوم   ، التمثيل اهلولندي ومكتب التمثيل السويدي ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان 
أفسحت حلقة التدارس الشبكية هذه يف فلسطني. و   ٢٠٢٠حقوق اإلنسان/املؤمتر العاملي حلرية الصحافة لعام  

جماالً للمناقشة وتبادل اخلربات بني النظراء الوطنيني. ومتابعًة هلذه احللقة، جيري استكشاف سبل التعاون لز�دة 
 دعم حقوق اإلنسان، وال سيما حقوق الصحفيني. 

 
٤ https://www.madacenter.org/en/article/1327/ 

https://en.unesco.org/creativity/news/euunesco-expert-facility-governance-culture
https://www.madacenter.org/en/article/1327/
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ونظمت اليونسكو مناقشة ليوم واحد إلحياء اليوم الدويل إل�اء اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد   −
الصحفيني"، مما أاتح فرصة   للحرية واالنتهاكات ضد  الدولية  الفلسطيين واملقار�ت  "الواقع  بعنوان  الصحفيني 

دولية املتعلقة حبرية التعبري، مبا يف ذلك حرية التعبري على  لتبادل وجهات النظر بشأن القوانني واملعاهدات احمللية وال 
 شبكة اإلنرتنت، وسالمة الصحفيني. وحضر هذه الفعالية صحفيون ونشطاء وأكادمييون وممثلون لوسائل اإلعالم.  

متابعة    ويف إطار تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني، نظم مكتب اليونسكو يف رام هللا ز�رات -٢٧
لوسائل اإلعالم يف نطاق الدعم الذي يقدمه إىل "شبكة املسؤولني عن السالمة" املنشأة لضمان متابعة التوصيات الرامية إىل  
تعزيز السياسات والربوتوكوالت اخلاصة ابلسالمة، مع إيالء اهتمام خاص للصحفيات. وواصلت اليونسكو تعزيز قدرات  

 .٢٠٢٠إدارة السالمة من خالل دورات تدريبية داخلية استمرت خالل الربع األخري من عام  الفريق األساسي العامل يف جمال  

دورات تدريبية متخصصة قدمت فيها النسخة العربية    ٢٠٢٠وعقدت اليونسكو أيضاً طوال شهر تشرين األول/أكتوبر   -٢٨
لتدريب يف جمال الصحافة". وأاتح التدريب على  من كتيبها املعنون "الصحافة و"األخبار الزائفة" والتضليل: دليل التدريس وا 

"التضليل اإلعالمي   ـ شبكة اإلنرتنت تزويد الصحفيني واملربني أبدوات للتصدي للتضليل اإلعالمي، وال سيما فيما يتعلق ب 
 . وأُنتجت مواد للتوعية العامة، مبا يف ذلك كتيب للمراسلني يف البيئات الشديدة اخلطورة.  ١٩-الوابئي" بشأن جائحة كوفيد 

وواصل مكتب اليونسكو يف رام هللا وضع اللمسات األخرية على أول وثيقة معلومات أساسية بشأن السياسات  - ٢٩
إلعالمية واملعلوماتية يف إطار إعداد اسرتاتيجية وطنية يف فلسطني، استناداً إىل املبادئ التوجيهية الوطنية اخلاصة ابلدراية ا

لسياسة اليونسكو بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ومنهاج اليونسكو الدراسي النموذجي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية، 
. ومن املتوقع أن تُعرض الوثيقة وتناقش مع ١٩- تصدي احلكومة جلائحة كوفيد   مع مراعاة الواقع احمللي يف البلد والتفكري يف

 . ٢٠٢١اجلهات املعنية يف أوائل عام  

، شارك ٢٠٢٠ومبناسبة اليوم الدويل لتعميم االنتفاع ابملعلومات واألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام  - ٣٠
 - من حلقات التدارس الشبكية بعنوان "الشباب ذوو الدراية اإلعالمية واملعلوماتية مكتب اليونسكو يف رام هللا يف سلسلة 

يف املنطقة العربية"، اليت  ٢٠٣٠حجر الزاوية يف تنفيذ سياسات االنتفاع ابملعلومات وحتقيق أهداف التنمية املستدامة لعام  
لعلوم يف الدول العربية والتحالف العاملي من مكتب اليونسكو اإلقليمي ل  ٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب    ٩و  ٧نظمها يومي  

 أجل إقامة الشراكات بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية.

ويف إطار مشروع "تعزيز جمال البحوث اإلعالمية يف كليات اإلعالم" الذي يتشارك يف متويله الرب�مج الدويل لتنمية  - ٣١
، أنشأت جامعة القدس ٢٠٢١والثقافة، والذي مت متديده حىت آذار/مارس    االتصال ومنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم

املفتوحة مركزاً للبحوث، ابلتعاون الوثيق مع جامعات أخرى يف الضفة الغربية وغزة. وهذا املركز منصة توفر فرص العمل 
املال التقارير  وإعداد  الرقمية،  ابلوسائل  القصص  تشمل سرد  والتعلم يف جماالت  وتصوير  التعاوين  البيا�ت،  ية، وصحافة 

 الفيديو، والدراية اإلعالمية واملعلوماتية.
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  املساواة بني اجلنسني

تدعم اليونسكو وتعزز املساواة بني اجلنسني يف فلسطني من خالل إدماج املساواة بني اجلنسني يف مجيع أنشطتها  - ٣٢
 واملعلومات. املنفذة يف جمال الثقافة والرتبية واالتصال  

ويف جمال املساواة بني اجلنسني يف وسائل اإلعالم، خيطط مكتب اليونسكو يف رام هللا، ابلتعاون الوثيق مع قطاع  - ٣٣
االتصال واملعلومات، لتدريب وتوعية الصحفيني الفلسطينيني بشأن تغطية القضا� املتعلقة ابلعنف ضد النساء والفتيات، 

 م يف التنوع واملساواة بني اجلنسني ومتكني الشباب. ولتعزيز مسامهة وسائل اإلعال

 الشباب   مشاركة

يشارك مكتب اليونسكو يف رام هللا بنشاط يف فريق األمم املتحدة املواضيعي املعين ابلشباب، وال سيما يف عملية  - ٣٤
دعماً   ٢٠٢٢- ٢٠٢١فرتة  املسح اليت جتري حالياً من أجل حتديد أفضل فرصة لبناء أوجه التآزر وتوسيع التعاون يف ال

لألنشطة املتعلقة ابلشباب يف اجملالني الرئيسيني التاليني: "دعم مبادرات املشاركة املدنية اليت متنح الشباب (وال سيما اإل�ث) 
 صواتً عظيماً (أي االنتخاابت)" و"التمكني االقتصادي". 

أيضاً على إعداد أدوات جلم  - ٣٥ اليونسكو يف رام هللا  الالزمة ويعمل مكتب  املهارات  الوقوف على  بغية  البيا�ت  ع 
إلنعاش قطاع السياحة يف فلسطني. وسُيسرتشد بنتائج حتليل هذه األدوات يف وضع السياسات وحتديد األنشطة الكفيلة 

 بز�دة فرص عمل الشباب وسد النقص يف املهارات من أجل تلبية احتياجات سوق العمل. 

  اجلوالن السوري احملتل

املشروع اخلاص مبساعدة الطالب السوريني يف اجلوالن السوري احملتل،   ٢٠١٣انتهى يف شهر آذار/مارس من عام   - ٣٦
بتمويل من أموال الودائع الياابنية. وتعّذر تقدمي هذه املساعدة خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير  ٢٠٠٩الذي اسُتهّل يف عام  

 مليزانية.  بسبب عدم توفر موارد إضافية خارجة عن ا

  القرار املقرتح

 لعّل اجمللس التنفيذي يرغب، بناًء على ما تقدَّم، يف اعتماد قرار ينص على ما يلي:  - ٣٧

 اجمللس التنفيذي،   إنّ 

 وملحق هذا القرار،  ٣٤م ت/٢١١و  ٣٣م ت/٢١١الوثيقَتني   وقد درس  -  ١

 بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"،   وإذ يذّكر  -  ٢

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير   ويدعوإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته الثانية عشرة بعد املائتني؛    يقرر -  ٣
 متابعة يف هذا الصدد. 

- - - - - - - - - - 
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 امللحق
 اجمللس التنفيذي 

 املائتني بعد احلادية عشرةالدورة 
211 EX/PX/DR.34.1 

 ١- ٣٤ ق خ/م  ع  ت/ب م٢١١
 ٤/٢٠٢١/ ٩ ابريس،  
 إجنليزي : األصل

 
 
 

 جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية

التعليمية  بشأن املؤسسات  ٣٧ت/ م٢١٠وقرار اجمللس التنفيذي  ٦٧م/٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣٤البند 
 والثقافية يف األراضي العربية احملتلة 

 قرار مشروع 

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 فلسطني احملتلة  -أوالً 

وابملادة ٧٢م/ ٣٨و   ٣٦ت/  م ١٨٥ابلقرارَين    يذّكر  إذ  -   ١ حلقوق   ٢٦ ،  العاملي  اإلعالن  من  التعليم  يف  ابحلق  املتعلقة 
املتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وابتفاقية   ٩٤و   ٥٠و   ٢٤ اإلنسان، وابملواد 

لعام  ال وبروتوكولَيها   ١٩٥٤ الهاي  الرتاث  واتفاقية محاية  الثقايف  ،  أيضاً ،  ١٩٧٢ لعام   والطبيعي عاملي  ابلرأي    ويذّكر 
عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلاثر القانونية الناشئة عن تشييد جدار    ٢٠٠٤متوز/يوليو   ٩االستشاري الصادر يف  

 "، يف األرض الفلسطينية احملتلة 

 ، ٤٣ت/ م١٢١و ٣٣ت/ م ١١٢ َتنيالوثيق درس وقد -  ٢

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

اليونسكو   جماالت  علىالعسكرية يف قطاع غزة    لمواجهاتل  الضارّةالعواقب    يستنكر -  ٤   سّيما على ، وال اختصاص 
 ؛ التعليمية والثقافية ؤسساتامل

 يطلب اجليش اإلسرائيلي اليت متس حبرمة اجلامعات واملدارس الفلسطينية،    انتهاكاتمن    يعرب عن قلقه الشديد وإذ -  ٥
اليونسكو وأحكام   مبادئ  تنتهك  اليت  عن األعمال  فوراً  الكف  السلطات اإلسرائيلية  العاملي  من  بشأن  اإلعالن 

لثقايف تتمتع حبماية  أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث ايف هذا الصدد    ويؤكد جمدداً ؛  ١٩٩٠ لعام  للجميعالتعليم  
 ؛خاصة وينبغي االمتناع عن استهدافها
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من إسرائيل،    يف هذا الصدد  ويطلب  ؛من إضرار اجلدار أبنشطة املؤسسات التعليمية والثقافية  ويعرب عن قلقه املتزايد -  ٦
رمي إىل تغيري طابع  التدابري األخرى اليت تو   بناء اجلدار  عملية، ومنها  القوة احملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية

يف موقع  و   األرض الفلسطينية احملتلة ووضعها القانوين وتركيبتها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقية
تلك األنشطة والتدابري ابلنسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيين    تضرّ  ، إذاموحوهل  محل محافظة بيتبـكريـمزان   دير

 ؛ وجه على أكمل حبقهم يف التعليم نيالتالميذ والطالب الفلسطينيوحتول دون متتع 

الرقابة اليت متارسها إسرائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدارس واجلامعات   ويالحظ بقلق شديد -  ٧
 ؛ على وقف هذه الرقابة فوراً  اإلسرائيليةالسلطات  وحيثلشرقية؛ يف القدس ا

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

املثال ومدرستا    سبيل  وأبو اخلانمدرسة طا� قرب �بلس  القدس؛   األمحر  قرب  مواصلة مساعدة    ويناشدها نوار 
 اليونسكو يف هذا املسعى؛ 

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

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

املتعلقة ببناء القدرات يف حتياجات  االأجل تلبية   تقدمها اليونسكو للمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من
املساعدة املالية  ، بتوسيع نطاق بر�مج  احلصر جماالت اختصاص اليونسكو عن طريق القيام، على سبيل املثال ال

تنظيم االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني اليونسكو وفلسطني يف    هامن  ويطلب  الفلسطينيني؛والتالميذ  للطالب  
 أقرب وقت ممكن؛ 

 السوري احملتل اجلوالن -اثنياً 

 يلي:  مبا القياماملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  - ١١

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

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

إيفاد خبري لتقدير وتقييم احتياجات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل، وموافاهتا بتقرير   (جـ) 
 ؛ املائتني للمجلس التنفيذي  بعد عشرة  الثانيةيف هذا الصدد قبل انعقاد الدورة 

 اثلثاً 

أعمال دورته    ويقرر  - ٢١ البند يف جدول  بتقرير   ويدعو؛  املائتني بعد  عشرة  الثانية إدراج هذا  موافاته  العامة إىل  املديرة 
 مرحلي بشأنه.

 الوثيقة على ورق معاد تصنيعه طُبعت هذه 
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