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206 EX/47.I 

 

صباحاً إىل  ٢٠١٩ أبريل/نيسان ١٠من يوم األربعاء  جلسات) ٦( ستعقدت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية  - ١
بصفته (قطر)  علي زينلوحضور السيد  )ُعمان(مسرية املوسى  ةبرئاسة السيد، مساء ٢٠١٩ أبريل/يسانت ١١يوم اخلميس 

 يلي اليت أحاهلا إليها اجمللس التنفيذي أثناء جلسته العامة اليت ُعقدت يف ، لدراسة البنود املبّينة فيماًا للجنةمؤقت رئيساً 
 .٢٠١٩ أبريل/نيسان ٨

 العنوان والوثائق البند

 اعتمده المؤتمر العامتنفيذ البرنامج الذي  ٤

 (.EX/4.I and Add. and Corr.; 206 EX/PG/1.INF.3 and Corr 206) البرنامجتقرير عن تنفيذ  أوالً  

 دوراتهما السابقة في التنفيذي والمؤتمر العام القرارات التي اعتمدها المجلستنفيذ متابعة  ٥

 المسائل المتعلقة بالبرنامج أوالً  

 (EX/5.I.A 206) التحالف الدويل حلماية الرتاث يف مناطق النزاعمؤسسة  -ألف   
 (EX/5.I.B 206) سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب -باء   
  "العمل معاً من أجل هايييت": خطة عمل لتعزيز أنشطة اليونسكو التعاونية من أجل هايييت -جيم   

(206 EX/5.I.C and Corr.) 
 (EX/5.I.D 206) ديفوار بعد النزاع إىل كوت لربنامج الشامل لتقدمي الدعم اخلاص مبرحلة ماا -دال   

 (EX/5.I.E 206) قرارات املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وأنشطتها احلديثة املهمة لعمل اليونسكو -هاء   

 (EX/5.I.F 206)  تلبية نداء السالم -واو   

 اإلداريةالمسائل  ثانياً  

 (EX/5.II.E 206) إصالح منظومة األمم املتحدة -هاء   

 ٢٠٣٠ الخاص بالتعليم حتى عام ٤ هدف التنمية المستدامة ٦

 (EX/6.I 206) العالمي واإلقليمي الصعيدينالتنسيق والدعم على  أوالً  

 (EX/6.II 206) ٢٠١٩ بعد عام فيماالتعليم من أجل التنمية المستدامة  ثانياً  

 (.EX/6.III; 206 EX/PG/1.INF.3 and Corr 206)  تقرير عن مستقبل التعليم ثالثاً  

 ""حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو ترشيح حدائق جيولوجية جديدة للحصول على تسمية ٧
(206 EX/7; 206 EX/7.INF) 

 (EX/8 206)  للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي المعدَّل النظام األساسياعتماد  ٨

وضع توصية لليونسكو بشأن العلم  والقانونية المرتبطة بمدى استصوابوالمالية الدراسة األولية للجوانب التقنية  ٩
 (EX/9 206) المفتوح 

 (EX/10 206) برنامج إدارة التحوالت االجتماعيةالخاصة بالعمل  خطة ١٠

 (EX/11 206) مدتها في منتصف ٢٠٢١-٢٠١٤استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب للفترة استعراض  ١١
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 العنوان والوثائق البند

 (EX/12 206) برنامج ذاكرة العالم ١٢

 (EX/13 206) تهامد خطة العمل لصالح الدول الجزرية الصغيرة النامية في منتصف تقييم ١٣

 (EX/30; 206 EX/30.INF 206) احتفاالت الذكرى ٣٠
  (.EX/32 and Corr 206) فلسطين المحتلة ٣٢

بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في  ٢٩ت/ م٢٠٥وقرار المجلس التنفيذي  ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار المؤتمر العام  ٣٣
 (.EX/33 and Corr 206) األراضي العربية المحتلة

 (EX/35; 206 EX/DG.INF 206)  كانون الثاني/يناير ٢٤: ليوم الدولي للتعليما ٣٥

 (EX/36; 206 EX/DG.INF 206)  اليوم العالمي للهندسة من أجل التنمية المستدامة ٣٦

 (EX/37; 206 EX/DG.INF 206)  اللغوي التنوع تعليم اللغات األجنبية وتعزيز ٣٧

 (EX/38; 206 EX/DG.INF 206) البدنية والرياضة تعزيز الشراكات من أجل التربية ٣٨

 (EX/39; 206 EX/DG.INF 206) نيسان/أبريل ١٥اليوم العالمي للفن:  ٣٩

 (EX/40; 206 EX/DG.INF 206) الثقافة والغذاء: استراتيجيات مبتكرة للتنمية المستدامة ٤٠

 (EX/41; 206 EX/DG.INF 206) تشرين الثاني/نوفمبر ٢٦اليوم العالمي لشجرة الزيتون:  ٤١

 (EX/42 206) خالقيات الذكاء االصطناعياألولية إلمكانية وضع وثيقة تقنينية ألالدراسة  ٤٢

  (EX/43; 206 EX/DG.INF 206) طريق الحرير: ُسبل للحوار ٤٣

الخاص  ٤ استطالع ُسبل االستعانة بالذكاء االصطناعي لتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة ٤٤
 (EX/44 Rev. and Corr.; 206 EX/DG.INF 206) ٢٠٣٠ بالتعليم حتى عام

 

 المؤتمر العام اعتمدهتنفيذ البرنامج الذي  ٤البند 

 (.EX/4.I and Add. and Corr.; 206 EX/PG/1.INF.3 and Corr 206) البرنامجتقرير عن تنفيذ  أوالً -٤

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد - ٢

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،٩٩م/٣٨بالقرار  إذ يذّكر - ١

 ،وضميمتها وتصويبها أوالً -٤ت/ م٦٠٢الوثيقة  وقد درس - ٢
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 للمديرة العامة جلودة املعلومات والبّينات املقدمة يف الوثيقة؛ يعرب عن تقديره - ٣

 بالتقدم احملرز يف حتقيق النتائج؛ وحييط علماً مع االرتياح - ٤

 املديرة العامة إىل مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان تنفيذ الربنامج تنفيذاً فعاًال؛ ويدعو - ٥

التقرير باملائتني بتقرير عن تنفيذ الربنامج، و  بعد التاسعةان دورته من املديرة العامة موافاته إبّ  ويطلب - ٦
تسليط التقريرين القدر الكايف من ؛ وضمان ٩٩م/٣٨لقرار لوفقاً ، ٢٠٢٠ عاملاالسرتاتيجي اخلاص بالنتائج 

 املنظمة. تضطلع هبااألنشطة املشرتكة بني القطاعات اليت  الضوء على

 دوراتهما السابقة في التنفيذي والمؤتمر العام التي اعتمدها المجلس القراراتتنفيذ متابعة  ٥البند 

 المسائل المتعلقة بالبرنامج أوالً -٥

 (EX/5.I.A 206) مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع ألف-أوالً -٥

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد - ٣

 اجمللس التنفيذي،إّن 

-٥ت/ م٥٢٠و ألف-أوالً -٥ت/ م٢٠٤طاء و-أوالً -٥ت/ م٢٠٢و ٣٣ت/ م٢٠١بالقرارات  يذّكر إذ - ١
 جيم،-أوالً 

 ألف وملحقها،-أوالً -٥ت/ م٢٠٦الوثيقة  درس وقد - ٢

، اليت التحالف الدويل حلماية الرتاث يف مناطق النزاعملؤسسة  لنظام األساسيلالصيغة النهائية ب حييط علماً  - ٣
، واليت تشمل ٢٠١٨ تشرين األول/أكتوبر ٥عليها السلطة االحتادية السويسرية ملراقبة املؤسسات يف  وافقت

بصفة عضو  مشاركة اليونسكو يف عضوية جملس مؤسسة التحالف الدويل حلماية الرتاث يف مناطق النزاع
 ؛يتيتمتع حبق التصو  ال

مشاريع التعاون املقبلة بني اليونسكو ومؤسسة التحالف الدويل حلماية  ، يف إطارالعمل من املديرة العامة يطلبو  - ٤
 ؛الرتاث الثقايفوصون التفاقيات الرامية إىل محاية ، على توفري دعم خاص من أجل االرتاث يف مناطق النزاع

مؤسسة التحالف الدويل حلماية الرتاث عن تعاون اليونسكو مع  مبعلوماتموافاته  من املديرة العامة أيضاً  يطلبو  - ٥
 .) اخلاصة بتنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام٤ت/ التقارير النظامية (الوثيقة ميف إطار  يف مناطق النزاع

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366795_ara


206 EX/47.I – page 4 

 

 (EX/5.I.B 206) سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت من العقاب باء-أوالً -٥

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد - ٤

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،٣٩م/٣٩و كاف-أوالً -٥ت/ م٢٢٠ ينبالقرارَ  يذّكر إذ - ١

 ،باء-أوالً -٥ت/ م٦٢٠الوثيقة  درس وقد - ٢

خيص  سّيما فيما باء، وال-أوالً -٥ت/ م٦٢٠بالتقدم احملرز املبنيَّ يف التقرير الوارد يف الوثيقة  رحبي وإذ - ٣
عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة  بأمهية التنفيذ الطوعي خلطة ويقرّ سالمة الصحفيات، 

 ،٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعامأغراض  حتقيقأجل  اإلفالت من العقاب من

، وكذلك سالمة الصحفينيتعزيز وحتسني التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة يف جمال ب وحييط علماً مع التقدير - ٤
واجملتمع املدين ووسائل اإلعالم واألوساط األكادميية  جمموعات األصدقاءو  اإلقليمية املعنيةالتعاون مع اهليئات 

عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة  خلطةلضمان التنفيذ الفعال  ،واجلهات املعنية األخرى
 ،اإلفالت من العقاب

اإلنرتنت وخارجها،  شبكةداخل  األوضاعو  األحوال يف مجيعاملرتكبة  أعمال العنف تواترتواصل  ستنكري - ٥
لكمية كبرية من املنتجني و  الصحفيني واإلعالمينيحبق  النزاعات املسلحة،املرتكبة أثناء  العنفأعمال  ومنها

 ؛املواد الصحفية اليت تُنشر يف مواقع التواصل االجتماعي

ويعرب عن ارتفاع معدل اإلفالت من العقاب على جرائم قتل الصحفيني؛  من الشديدويعرب عن قلقه  - ٦
تقديره للجهود اليت بذلتها الدول األعضاء اليت قدمت معلومات إىل املديرة العامة بشأن وضع عمليات 

 اليونسكو أو مواصلة تزويد الدول األعضاء على تزويد وحيث بشدة حقيق القضائية اجلارية يف هذه اجلرائم؛الت
منها املديرة العامة  عندما تطلبقتل الصحفيني  يف جرائمالتحقيق القضائية عمليات معلومات عن ـبطوعاً 
 ؛وضع آليات فعالة لضمان السالمةعلى ، و ذلك

عمل األمم املتحدة بشأن  التنفيذ الطوعي خلطة مواصلة سعيها إىل ضمانالدول األعضاء على  عويشجّ  - ٧
، على سبيل املثال بوسائل تضم على الصعيد الوطين سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب

ومات بشأن مؤشر احلصر، تطوير الُنظم الوطنية اخلاصة باإلعالم والوقاية واحلماية واملقاضاة، وتقدمي معل ال
أثناء االقتضاء، موعد إجراء االستعراض املقبل  يف مواعيد تضم، عند ١-١٠-١٦ املستدامة التنمية هدف

 ؛٢٠١٩ من عام متوز/يوليويف شهر  انعقاد املنتدى السياسي الرفيع املستوى
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سالمة الصحفيني ومسألة عمل األمم املتحدة بشأن  تعزيز تنفيذ خطةمواصلة  املديرة العامة إىل ويدعو - ٨
، ومواصلة التنسيق مع مجيع اجلهات الوطنية واإلقليمية داخل منظومة األمم املتحدة اإلفالت من العقاب

 والدولية املعنية؛

اليت هتدد سالمة اخلاصة ألنشطة الرامية إىل التصدي للمخاطر ل املديرة العامة إىل إعطاء األولوية ويدعو أيضاً  - ٩
 ؛اليت هتدد سالمة الصحفيني والناشئة، وكذلك للمخاطر اجلديدة اإلنرتنت وخارجها شبكةداخل  الصحفيات

عمل  تقرير عن مواصلة تنفيذ خطةباملائتني  بعد عشرة ةياددورته احلموافاته إبّان  من املديرة العامة ويطلب -١٠
 .األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب

  عمل لتعزيز أنشطة اليونسكو التعاونية من أجل هاييتي خطةأجل هاييتي":  من"العمل معاً  جيم-أوالً -٥
(206 EX/5.I.C and Corr.) 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد - ٥

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 هاء،-أوالً -٥/ت م٢٠٤ بالقرار يذّكرإذ  - ١

 ،وتصويبها جيم-أوالً  ٥/ت م٢٠٦ الوثيقة درس وقد - ٢

 طريق عن سّيما وال اليونسكو، اختصاص جماالت يف املندرجة الربامج تنفيذ يف احملرزة بالنتائج علماً  حييط - ٣
 الكوارث؛ بعد ما أوضاع يف القدرات وتنمية التعليمية إلعادة تشغيل النظم بأنشطة االضطالع

 األنشطة لتعزيز" هايييت أجل من معاً  العمل" خطة لصاحل تبذهلا اليت اجلهود مواصلة العامة املديرة من ويطلب - ٤
 امليزانية؛ عن خارجة موارد تعبئةب هذه اخلطة، ال سيما دعم إىل األعضاء الدول ويدعو التعاونية،

 معاً  العمل" خطة تنفيذ عن معلومات) ٤/ت م الوثيقة( النظامية التقارير ضمنيت إىل العامة املديرة ويدعو - ٥
 ."هايييت أجل من

 (EX/5.I.D 206) ديفوار بعد النزاع إلى كوت لبرنامج الشامل لتقديم الدعم الخاص بمرحلة ماا الد-أوالً -٥

 التنفيذي مشروع القرار التايل:اجمللس بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد - ٦

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ميم،-أوالً -٥م ت/٢٠٢بالقرار  إذ يذّكر  -١

  دال،-أوالً -٥ت/ م٢٠٦الوثيقة  وقد درس  -٢

 مبضمو�ا. حييط علماً  - ٣
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  الحديثة المهمة لعمل اليونسكو وأنشطتهاقرارات المنظمات التابعة لمنظومة األمم المتحدة  هاء-أوالً -٥
(206 EX/5.I.E) 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد - ٧

 اجمللس التنفيذي،إّن 

قرارات املنظمات التابعة ملنظومة األمم هاء اليت تعرض حملة عامة عن -أوالً -٥م ت/٦٢٠الوثيقة  وقد درس - ١
 ،وأنشطتها احلديثة املهمة لعمل اليونسكو املتحدة

مواصلة السعي من أجل احتفاظ اليونسكو بدورها الريادي  علىاملديرة العامة  ويشّجعمبضمو�ا؛  حييط علماً  - ٢
  خيص املسائل املندرجة يف نطاق اختصاصها. والتنسيقي داخل منظومة األمم املتحدة فيما

 المسائل اإلدارية ثانياً -٥

 (EX/5.II.E 206) إصالح منظومة األمم المتحدة هاء-ثانياً -٥

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد - ٨

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 هاء،-ثانياً -٥م ت/٢٠٦الوثيقة  وقد درس - ١

يف املشاورات اجلارية إشراك اليونسكو إشراكًا فعليًا  من أجلاملديرة العامة  باجلهود اليت تبذهلا حييط علماً  - ٢
املديرة  ويشجعاليت ستهتدي هبا عملية التحول االسرتاتيجي للمنظمة؛ بشأن إصالح منظومة األمم املتحدة، 

 العامة على مواصلة تلك اجلهود؛

املديرة العامة  ويشجع؛ اإلمنائية ليونسكو يف إصالح منظومة األمم املتحدةباملشاركة الفعالة ل وحييط علماً  - ٣
بوصفها منظمة على مواصلة تلك اجلهود بالتشاور مع الدول األعضاء كي حتافظ اليونسكو على مكانتها 

 ٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعاممجلة من األمور تشمل تنفيذ  تنفيذ على قوية تتمتع باملصداقية، وتعمل
أكثر مالءمًة ويف جعلها  يف جماالت اختصاصها، وتسهم يف تعزيز تكامل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية

 للغرض املنشود؛

مبعلومات عن تدابري اليونسكو يف هذا دورته السابعة بعد املائتني  موافاته إبّان من املديرة العامة ويطلب - ٤
 .الشأن
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 ٢٠٣٠ الخاص بالتعليم حتى عام ٤ هدف التنمية المستدامة ٦البند 

 (EX/6.I 206) العالمي واإلقليمي الصعيدينالتنسيق والدعم على  أوالً -٦

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد - ٩

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 أوًال،-٦م ت/٢٠٥و ١٠م/٣٩و ٦م ت/٢٠٢و ٧م ت/٢٠٠بالقرارات  إذ يذّكر - ١

 ،أوالً -٦م ت/٢٠٦الوثيقة  وقد درس - ٢

 ؛٢٠١٨لبلجيكا الستضافتها االجتماع العاملي للتعليم يف شهر كانون األول/ديسمرب  يعرب عن عرفانه - ٣
هدف التنمية حتقيق  من أجلتعزيز العمل اجلماعي  تضمن الدعوة إىلبإعالن بروكسل الذي  ويشيد

املنتدى  املوّجهة إىلالرئيسية الرسالة  ، بوصفها٢٠٣٠عام خطة التنمية املستدامة ل يف إطار ٤ املستدامة
 واجلمعية العامة لألمم املتحدة؛ ٢٠١٩السياسي الرفيع املستوى املعين بالتنمية املستدامة لعام 

تنسيق ودعم املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية  يفالدور الرائد الذي اضطلعت به اليونسكو ب ويشيد - ٤
 ؛٢٠٣٠اخلاص بالتعليم حىت عام  ٤املستدامة 

بوصفها  ٢٠٣٠اخلاص بالتعليم حىت عام  ٤لتنمية املستدامة ابعقد اجتماعات إقليمية بشأن هدف  ويرحب - ٥
اجلهود الرامية بمنابر للتعلم بني األقران، وإجراء احلوار بشأن السياسات، وتعزيز التآزر واالتساق فيما يتعلق 

 وتروجيه واستعراض التقدم احملرز فيه ورصده واإلبالغ عنه؛ ٤لتنمية املستدامة اإىل حتقيق هدف 

اخلاص بالتعليم  ٤من خالل اللجنة التوجيهية املعنية هبدف التنمية املستدامة اري اجل وثيقبالتعاون ال ويرحب - ٦
شامل، جامع و سعيًا إىل ضمان األخذ بنهج ومن خالل االجتماعات العاملية واإلقليمية  ٢٠٣٠حىت عام 

 وإقامة شراكات وثيقة مع األطراف الفاعلة واجلهات املعنية؛

ضرورة  ومن ضمن ذلك، ٤زيد من التقدم لتحقيق غايات هدف التنمية املستدامة حتقيق امل ضرورة وإذ يدرك - ٧
الدول األعضاء على مواصلة  حيثّ حتسني وتنسيق عملية مجع البيانات عن طريق معهد اليونسكو لإلحصاء، 

تلف بـمخ ٢٠٣٠اخلاص بالتعليم حىت عام  ٤دعم أنشطة اليونسكو الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة 
 الوسائل، ومنها املوارد اخلارجة عن امليزانية؛

 املساعي الرامية إىل حتقيققيادة وتنسيق ب ،على ضرورة أن تقوم اليونسكو، يف إطار الدور املنوط هبا ويشدد - ٨
سيما  وال ،متابعة نواتج االجتماعات اإلقليميةو ، ٢٠٣٠التعليم حىت عام ب اخلاص ٤هدف التنمية املستدامة 
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) متاشياً مع األولوية العامة ٢٠١٨الرفيع املستوى بشأن التعليم (نيسان/أبريل عموم أفريقيا الدورة األوىل ملؤمتر 
 املتمثلة يف أفريقيا؛

إسهام اليونسكو يف تنسيق ودعم عن  موافاة املؤمتر العام إبّان دورته األربعني بتقريرمن املديرة العامة  ويطلب - ٩
، وأن ُتدرج يف هذا ٢٠٣٠اخلاص بالتعليم حىت عام  ٤حتقيق هدف التنمية املستدامة ية إىل املساعي الرام

اهلدف، وعن إسهام اليونسكو يف املنتدى  ذاالتقرير معلومات موجزة عن وضع تنفيذ كل الغايات املرتبطة هب
لالجتماع العاملي للتعليم لدورة املقبلة ل األعمال التحضريية ، وكذلك يف٢٠١٩السياسي الرفيع املستوى لعام 

 ؛٤هدف التنمية املستدامة على  ، بالرتكيزاملزمع عقدها قبل دورة املنتدى السياسي الرفيع املستوى

من املديرة العامة موافاته إبّان دورته التاسعة بعد املائتني مبعلومات عن إسهام اليونسكو يف  ويطلب أيضاً  -١٠
على  ٢٠٣٠اخلاص بالتعليم حىت عام  ٤يق هدف التنمية املستدامة تنسيق ودعم املساعي الرامية إىل حتق

سيما عن إسهام اليونسكو يف الدورة األوىل ملؤمتر  املستوى العاملي واملشرتك بني القطاعات واإلقليمي، وال
 ).٢٠١٨الرفيع املستوى بشأن التعليم (نيسان/أبريل عموم أفريقيا 

 (EX/6.II 206) ٢٠١٩ بعد عام فيماالتعليم من أجل التنمية المستدامة  ثانياً -٦

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١٠

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،ثانياً -٦ت/ م٢٠٦الوثيقة  درس وقد - ١

 ،٢٨ت/ م٢٠٤بالقرار  يذّكر إذو  - ٢

 مجيعحتقيق عامالً من عوامل التمكني الرئيسية من أمهية التعليم من أجل التنمية املستدامة بوصفه  جمدداً يؤكد  - ٣
به اليونسكو من خالل برنامج  العمل الذي اضطلعتب وحييط علمًا مع التقدير؛ أهداف التنمية املستدامة

 ؛)٢٠١٩ – ٢٠١٥ية املستدامة (العمل العاملي للتعليم من أجل التنم

الوارد يف ملحق  ٢٠١٩ بعد عام فيمامن أجل التنمية املستدامة  اخلاص بالتعليم عملال إطار مشروع يؤيدو  - ٤
حتقيق أهداف التنمية السعي إىل التعليم من أجل التنمية املستدامة: "واملعنون  اجلزء الثاين ٦ت/ م٢٠٦الوثيقة 

 ؛)"٢٠٣٠ التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام"إطار ( "املستدامة

التعليم من أجل إطار األمانة إىل إعداد مذكرة اسرتاتيجية من صفحة واحدة باالستناد إىل مشروع  ويدعو - ٥
 العناصر التالية: هاتبنيِّ في، ٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام
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 املهمة والرؤية، (أ)
 الفئات املستهدفة، (ب)
 األهداف االسرتاتيجية، (جـ)
 الدعم، (د)
 االتصال والرتويج؛ (هـ)

 يلي: من املديرة العامة القيام مبا يطلبو  - ٦

مشفوعًا باملذكرة االسرتاتيجية من  ٢٠٣٠ التعليم من أجل التنمية املستدامة لعامإطار  إحالة مشروع (أ)
 إلقرارهإىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة  بعني مثعليه إبّان دورته األر  للموافقةإىل املؤمتر العام صفحة واحدة 

 ؛والسبعني إبّان دورهتا الرابعة

املعنية والتعاون مع وكاالت األمم املتحدة املنظمة شبكات كل تعبئة مجيع قطاعات برنامج اليونسكو و  (ب)
 ؛تنفيذاً تاماً  ٢٠٣٠ إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام والشركاء املعنيني لضمان تنفيذ

اجلمعية العامة  يف ٢٠٣٠ إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعامتأييد إقرار الدول األعضاء إىل  يدعوو  - ٧
 ، وإىل املساعدة على تنفيذه عن طريق تقدمي أموال خارجة عن امليزانية هلذا الغرض.لألمم املتحدة

 (.EX/6.III; 206 EX/PG/1.INF.3 and Corr 206) تقرير عن مستقبل التعليم ثالثاً -٦

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١١

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 من املادة األوىل من امليثاق التأسيسي لليونسكو، ٣و ٢بالفقرتني  ريذكّ  إذ - ١

 ثالثاً،-٦ت/ م٢٠٦الوثيقة  درس وقد - ٢

جبهود املديرة العامة الرامية إىل تعزيز الريادة الفكرية لليونسكو يف النقاش العاملي بشأن مستقبل الرتبية  يرحب - ٣
 والتعليم، وكذلك إىل تعزيز وظيفة املنظمة البحثية واالستشرافية؛

م يف ظل التحوالت واملصاعب وأوجه التعقيد والريبة الراهنة؛ بضرورة إعادة التفكري يف التعليم وتنظيم التعل ويقرّ  - ٤
عليها التكنولوجيا والبيانات هيمنة  على أمهية العلوم اإلنسانية وتنمية املهارات يف ظروف هتيمن ويشدد
 متزايدة؛
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مة يف جمتمعات بأمهية تزويد الشباب باملهارات والكفاءات الالزمة لتمكينهم من العمل والعيش بكرا أيضاً  ويقرّ  - ٥
 مستدامة ومساملة؛

، وعلى مسامهة اللجان اإلقليمية، ٤ اللجنة التوجيهية املعنية هبدف التنمية املستدامةعلى مسامهة  ويشجع - ٦
عن مستقبل الرتبية والتعليم، وكذلك على مشاركة اجملتمعات احمللية يف حتديد األولويات  العاملييف إعداد التقرير 

 املستطاع؛ ملة قدرمشاركة واسعة وشا

من املديرة العامة التشجيع على التعاون يف إطار شبكة املنسقني الوطنيني املعنيني بأهداف التنمية  ويطلب - ٧
املستدامة من أجل بذل اجلهود الالزمة على الصعيدين الوطين والدويل إلعداد التقرير العاملي عن مستقبل 

 الرتبية والتعليم؛

ملبادرة املديرة العامة إىل إعداد تقرير عاملي عن مستقبل الرتبية والتعليم والتعلم يقوم على  ويعرب عن تقديره - ٨
 البّينات والتجارب؛

املديرة العامة إىل إجراء مشاورات مع الدول األعضاء ملناقشة مشروع "مستقبل الرتبية والتعليم" الذي  ويدعو - ٩
جراء مشاورات منتظمة مماثلة طوال عملية إعداد التقرير العاملي أعّدته أمانة اليونسكو، وكذلك إىل اإلعداد إل

 ؛الرتبية والتعليم عن مستقبل

 الدول األعضاء على تقدمي دعم خارج عن امليزانية إلعداد التقرير العاملي عن مستقبل الرتبية والتعليم؛ وحيث -١٠

ملائتني بتقرير عن التقدم احملرز يف إعداد التقرير ا من املديرة العامة موافاته إبّان دورته التاسعة بعد ويطلب -١١
 العاملي عن مستقبل الرتبية والتعليم.

 ""حديقة جيولوجية عالمية لليونسكو جيولوجية جديدة للحصول على تسمية حدائقترشيح  ٧البند 
(206 EX/7; 206 EX/7.INF) 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١٢

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،٢٣م/٣٨ بالقرار إذ يذّكر - ١

 إعالم، ٧ت/ م٢٠٦و ٧ت/ م٢٠٦ الوثيقتني وقد درس - ٢

الرتاث اجليولوجي  صونلليونسكو يف عمل املنظمة املتعلق بدائق اجليولوجية العاملية لحباإلسهام الكبري ل يشيد - ٣
 ومحايته؛
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"حديقة جيولوجية عاملية لليونسكو" للحدائق اجليولوجية اليت قرر اجمللس املعين  على منح تسمية ويوافق - ٤
 باحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو قبول طلبات ترشيحها للحصول على هذه التسمية إبّان اجتماعه

 ؛٢٠١٨سبتمرب /أيلول ٩و ٨ النظامي الثالث، الذي ُعقد يف مادونا دي كامبيغليو بإيطاليا، يف

الشبكة العاملية للحدائق اجليولوجية وأمانة اليونسكو إىل توطيد التعاون وتعزيز بناء يف عضاء الدول األ ويدعو - ٥
، يف إنشاء حدائق جيولوجية عاملية الراغبةالقدرات ونشر املمارسات اجليدة من أجل مساندة الدول األعضاء 

 وال سّيما يف املناطق غري املمثلة متثيالً كافياً يف هذا اجملال؛

من املديرة العامة تعزيز آليات تبادل املعلومات القائمة من أجل توعية الدول األعضاء يف اليونسكو  ويطلب - ٦
 راءات التماس صفة حديقة جيولوجية عاملية.إجاطالعها على بفوائد احلدائق اجليولوجية العاملية و 

  للمجلس الدولي الحكومي للبرنامج الهيدرولوجي الدولي المعدَّل النظام األساسياعتماد  ٨البند 
 (206 EX/8) 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١٣

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،٨٧م/٣٩بالقرار  يذّكر إذ - ١

 ،٨ت/ م٢٠٦الوثيقة  درس وقد - ٢

من هدف التنمية  مثلما يتبّني ، ٢٠٣٠ دور بارز يف خطة التنمية املستدامة لعامعلى أن للمياه  يشدد وإذ - ٣
اخلاص باملياه والصرف الصحي، الذي يرمي إىل "ضمان توافر املياه وخدمات الصرف الصحي  ٦ املستدامة

 أهداف التنمية املستدامة، يف سائرباملياه ومن الغايات املتعلقة للجميع وإدارهتا إدارة مستدامة"، 

املمارسات اخلاصة بإدارة املوارد املائية وبالتعليم يف جمال  خبربة اليونسكو بتنفيذ وتعزيز السياسات وأفضل وينّوه - ٤
حتظى املنظمة بدعم من شبكتها العاملية اليت تضم املراكز املعنية باملياه اليت تعمل حتت رعاية  املياه، إذ

 اليونسكو، وكذلك الكراسي اجلامعية لليونسكو وبرنامج توأمة اجلامعات وربطها الشبكي،

نامج اهليدرولوجي الدويل هو الربنامج الدويل احلكومي الوحيد يف منظومة األمم املتحدة املكرس أن الرب  ويؤكد - ٥
 بكامله إلدارة املوارد املائية، وكذلك للبحث والتعليم وتنمية القدرات يف جمال املياه،

لدويل احلكومي للربنامج من املادة العاشرة من النظام األساسي للمجلس ا ٢املؤمتر العام بتعديل الفقرة  يوصي - ٦
اهليدرولوجي الدويل كي تتمكن األمانة من حتمل تكاليف سفر ممثلي أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية 

 النامية حلضور دورات جملس ومكتب الربنامج اهليدرولوجي الدويل؛

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367327_ara
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فيه اجمللس الدويل  ) الذي اعتمد٨ت/ م٢٠٦(امللحق الثاين للوثيقة  XXIII-1بالقرار  االرتياحوحييط علماً مع  - ٧
االعتبار التعديالت اليت أُدخلت  احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل نظامه األساسي املعدَّل آخذاً بعني

 فيه اجمللس الدويل احلكومي من أمانة والعشرين، والذي طلب على النظام األساسي خالل دورته الثالثة
املائتني  الربنامج اهليدرولوجي الدويل تقدمي النظام األساسي املعدَّل إىل اجمللس التنفيذي يف دورته السادسة بعد

 عليه؛ مث إىل املؤمتر العام يف دورته األربعني للموافقة

رولوجي للجهود اليت تكللت بالنجاح اليت بذهلا اجمللس الدويل احلكومي للربنامج اهليد ويعرب عن تقديره - ٨
يتوافق مع التوصيات اليت أيّدها املؤمتر  خيص مراجعة نظامه األساسي وتعديله، عند االقتضاء، مبا الدويل فيما

 ؛٨٧م/٣٩والثالثني يف القرار  العام خالل دورته التاسعة

ألساسي للمجلس إدخاهلا على النظام ا بأن يوافق املؤمتر العام يف دورته األربعني على التعديالت املراد ويوصي - ٩
 .٨ت/ م٢٠٦الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل، واملبيَّنة يف امللحق األول للوثيقة 

وضع توصية  المرتبطة بمدى استصواب والقانونيةوالمالية الدراسة األولية للجوانب التقنية  ٩البند 
 (EX/9 206)المفتوح لليونسكو بشأن العلم 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١٤

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،٩ت/ م٢٠٦الوثيقة  درس وقد - ١

لليونسكو  وثيقة تقنينيةجلوانب التقنية واملالية والقانونية املرتبطة مبدى استصواب وضع اإدراج بند بشأن  يقرر - ٢
 يف جدول األعمال املؤقت للدورة األربعني للمؤمتر العام؛ بشأن العلم املفتوح

لجوانب التقنية واملالية والقانونية املرتبطة مبدى استصواب لاملديرة العامة إىل تقدمي الدراسة األولية  ويدعو - ٣
) إىل املؤمتر العام ٩ت/ م٢٠٦ الوثيقة الواردة يف الدراسة( لليونسكو بشأن العلم املفتوح وثيقة تقنينيةوضع 

إبّان دورته األربعني، مشفوعة مبالحظات وقرارات اجمللس التنفيذي بشأ�ا، وال سيما فيما يتعلق بضرورة سد 
الفجوات القائمة بني البلدان النامية، وبوجه خاص أقل البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان 

 الصعيد الرقمي والتكنولوجي واملعريف؛ املتقدمة على

املديرة العامة إىل مواصلة عقد املشاورات الدولية احلكومية اجلارية حاليًا متهيدًا إلمكانية وضع  ويدعو أيضاً  - ٤
 توصية بشأن العلم املفتوح؛

 ته السابعة بعد املائتني.من املديرة العامة أن تقدم إليه خريطة الطريق املكتملة يف هذا الشأن إبان دور  ويطلب - ٥
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 (EX/10 206) االجتماعية التحوالتبرنامج إدارة الخاصة بالعمل  خطة ١٠البند 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١٥

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،٨ت/ م٢٠١و ٧ت/ م١٩٩ بالقرارين يذّكر إذ - ١

 ،١٠ت/ م٢٠٦ الوثيقة درس وقد - ٢

عملية اإلصالح اجلارية يف منظومة األمم املتحدة وعملية التحول االسرتاتيجي  عتبارالا يأخذ بعنيوإذ  - ٣
 لليونسكو،

 التحوالت إدارة لربنامج الشاملة االسرتاتيجية لتنفيذ العمل خطة وتعزيز لدراسة اجلارية بالعملية يرحب - ٤
 االجتماعية؛ التحوالت إدارة لربنامج احلكومي الدويل اجمللس برعاية االجتماعية،

 مبادرات اختاذ عرب آنفاً  املذكورة العمل خطة تنقيح يف اإلسهام يف االستمرار على األعضاء الدول ويشّجع - ٥
 الوطنية األنشطة بني الروابط وتوثيق االجتماعية، التحوالت إدارة لربنامج الشاملة االسرتاتيجية لتنفيذ جديدة
 التحوالت إدارة لربنامج وطنية جلان إنشاء ومنها سبل بعدة االجتماعية، التحوالت إدارة وبرنامج القائمة

 االقتضاء؛ حبسب االجتماعية

 ألغراض خمصصة غري مالية مسامهات بتقدمي التعهد إمكانية يف النظر على األعضاء الدول أيضاً  ويشّجع - ٦
 إدارة لربنامج خاص حساب إنشاء من العامة املديرة ومتكني آنفاً  املذكورة العمل خطة تنفيذ أجل من حمددة

 ؛االجتماعية التحوالت

يف إطار عملية التحول االسرتاتيجي  االجتماعية التحوالت إدارة برنامجاملديرة العامة إىل زيادة بروز  ويدعو - ٧
على حتقيق األثر املنشود يف امليدان، من خالل  االجتماعية التحوالت إدارة برنامجلليونسكو، وال سيما قدرة 

تعزيز التعاون بني الربامج يف املنظمة وسائر وكاالت األمم املتحدة يف سياق تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
٢٠٣٠. 

 في منتصف ٢٠٢١-٢٠١٤استراتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب للفترة استعراض  ١١البند 
 (EX/11 206) مدتها

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١٦
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 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،ثانياً -٥ت/ م٢٠٢و سادساً -٦ت/ م١٨٦ ينبالقرارَ  يذّكر إذ - ١

 ،١١ت/ م٦٢٠الوثيقة  درس وقد - ٢

مدهتا؛  يف منتصف ٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشبابباستعراض  يرحب - ٣
 ؛عنها االستعراض بالنتائج والتوصيات اليت متخض وحييط علماً مع االهتمام

 ؛١١ت/ م٢٠٦برد اإلدارة على التوصيات الوارد يف ملحق الوثيقة  وحييط علماً  - ٤

العامة إىل تنفيذ اإلجراءات املذكورة يف رد اإلدارة على التوصيات الوارد يف ملحق الوثيقة املديرة  ويدعو - ٥
 توافق توافقاً كبرياً مع عملية التحول االسرتاتيجي اجلارية يف اليونسكو.ي مبا ١١ت/ م٢٠٦

 (EX/12 206) ذاكرة العالم برنامج ١٢البند 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١٧

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،٨ت/ م٢٠٥و ٨ت/ م٢٠٤و ١٥ت/ م٢٠٢بالقرارات  يذّكر إذ - ١

 ،١٢ت/ م٢٠٦الوثيقة  درس وقد - ٢

 خطة العمل إلجراء االستعراض الشامل لربنامج ذاكرة العامل؛ عن تنفيذ التقرير املرحلي مبضمون حييط علماً  - ٣

الدول  ويدعو؛ ٢٠١٩العضوية املعين بربنامج ذاكرة العامل إىل أيلول/سبتمرب  مهمة فريق العمل املفتوحمدة  وميدد - ٤
 العمل املفتوح العضوية؛ تكاليف عقد اجتماعات فريقلتغطية األعضاء إىل تقدمي مسامهات طوعية 

عمله العضوية املعين بربنامج ذاكرة العامل إىل تسريع إجراءاته ومداوالته إلجناز  فريق العمل املفتوح ويدعو - ٥
 ؛استناداً إىل مبدأ التوافق بعد مناقشات مستفيضة ومشاورات واسعة النطاق ٢٠١٩حبلول أيلول/سبتمرب 

يف عملية استعراض برنامج ذاكرة العامل مشاركًة إىل مواصلة املشاركة واألمانة الدول األعضاء  ويدعو أيضاً  - ٦
 كاملًة؛

املديرة العامة إىل مواصلة جهودها الرامية إىل إعداد التقرير اجلامع النهائي عن االستعراض الشامل  ويدعو - ٧
 املائتني. به إبّان دورته السابعة بعد لربنامج ذاكرة العامل وموافاته
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 (EX/13 206) تهامد الدول الجزرية الصغيرة النامية في منتصفخطة العمل لصالح  تقييم ١٣البند 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١٨

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ألف،-أوالً -٥ت/ م٢٠١و ألف-أوالً -٥ت/ م١٩٩و) خامساً ( ١م/٣٧بالقرارات  يذّكر إذ - ١

 ،١٣ت/ م٢٠٦الوثيقة  درس وقد - ٢

وحييط  هتا؛مد يف منتصف )٢٠٢١-٢٠١٦خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية ( تقييمب يرحب - ٣
 ؛ا التقييمعنه اليت متخضبالنتائج والتوصيات  هتماممع االعلماً 

 ؛١٣ت/ م٢٠٦ملحق الوثيقة الوارد يف  التوصيات علىبرد اإلدارة  وحييط علماً  - ٤

تنفيذ خطة العمل يف  طةيمشاركتها النش تعزيزاملاحنة إىل و  الشريكة مجيع الدول األعضاء واجلهات ويدعو - ٥
 ؛لتنفيذ هذه اخلطة دعمها املايلزيادة لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية و 

املديرة العامة إىل الشروع، عن طريق األمانة، يف محلة نشيطة جلمع األموال يف إطار منتدى شركاء  ويدعو - ٦
 احلصر؛ على سبيل املثال ال املنظَّم بشأن التمويل اليونسكو واحلوار

األخذ من أجل حبث كيفية  لدول اجلزرية الصغرية الناميةاملديرة العامة إىل تيسري عقد اجتماع ل ويدعو أيضاً  - ٧
 العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية بنهج أكثر دقة وإحكاماً لتنفيذ األنشطة املندرجة يف إطار خطة

إجراءات العمل املعجَّل يتوافق مع املوارد املتاحة، وكذلك إىل املسامهة يف املساعي الرامية إىل استعراض  مبا
 ؛منتصف مدهتا يف للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)

، مع األخذ بنهج مشرتك بني مجيع القطاعات الرامية إىلاملديرة العامة إىل تعزيز اآللية  فضالً عن ذلك ويدعو - ٨
الدول اجلزرية التشديد بوجه خاص على الشبكة امليدانية، وكذلك املوارد املخصصة لعمل األمانة لصاحل 

من  صداً مالئماً ر  ١٣ت/ م٢٠٦يات الواردة يف ملحق الوثيقة التوص كلتنفيذ   رصد إلتاحة ،الصغرية النامية
 ؛٢٠٢١ بعد عام سرتاتيجي ملرحلة مااال اإلعدادأجل 

املائتني بتقرير عن التدابري االسرتاتيجية املتخذة  من املديرة العامة موافاته إبّان دورته التاسعة بعد ويطلب - ٩
خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية يف تقييم ا عنه لضمان متابعة التوصيات اليت متخض

 متابعة فعالة، وكذلك عن التقدم احملرز يف هذا الصدد. هتامد منتصف
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 (.EX/32 and Corr 206) المحتلة فلسطين ٣٢البند 

 القرار التايل: اجمللس التنفيذي مشروعبأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -١٩

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 ،وملحَقي هذا القرار وتصويبها ٣٢ت/ م٢٠٦ الوثيقة درس وقد - ١

 السابقة بشأن "فلسطني احملتّلة"، هبقرارات يذّكر إذو  - ٢

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير  ويدعواملائتني؛  ة بعدبعاسإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته ال يقرر - ٣
 متابعة يف هذا الصدد.

---------- 

 األول الملحق

 المجلس التنفيذي
 EX/PX/DR.32.1 206 املائتني ة بعدسادسالدورة ال

 ١-٣٢ ق خ/م ع ت/ب م٢٠٦
 ٨/٤/٢٠١٩باريس، 
 إجنليزي: األصل

 
 

 لجنة البرنامج والعالقات الخارجية

 فلسطين المحتلة ٣٢ البند

 مشروع قرار

 .والسودان ،وقطر ،وُعمان ،واملغرب ،ولبنان ،واألردن ،مصر مقدم من:

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٣٢ت/ م٢٠٦الوثيقة  درس وقد - ١

، وبقواعد الهاي ١٩٧٧ وأحكام بروتوكولَيها اإلضافيني لعام ١٩٤٩ بأحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام يذّكر وإذ - ٢
 ١٩٥٤ الربية، وباتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعامبشأن احلرب  ١٩٠٧ لعام

وبروتوكولَيها، وباالتفاقية اخلاصة بالوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق 
، وبإدراج مدينة القدس القدمية ١٩٧٢ يف والطبيعي لعام، وباتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقا١٩٧٠ مشروعة لعام غري

ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر يف  ١٩٨١ وأسوارها، بناًء على طلب األردن، يف قائمة الرتاث العاملي يف عام

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367528_ara


206 EX/47.I – page 17 

 

ويذّكر ، قرارات اليونسكو بشأن القدسب، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك ١٩٨٢ عام
ني الفلسطينيني يف بقرارات اليونسكو السابقة املتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو املتعلقة باملوقعَ  أيضاً 

 حلم، اخلليل وبيت

يف احلصر، صون الرتاث الثقا يوجد يف هذا القرار، الذي يرمي إىل حتقيق أمور تضم، على سبيل املثال ال أنه ال ويؤكد - ٣
يؤثر بأي حال من األحوال يف قرارات جملس األمن والقرارات واملقررات األخرى  الفلسطيين والطابع املميز للقدس الشرقية، ما

 ٢٣٣٤ الصادرة عن األمم املتحدة بشأن الوضع القانوين لفلسطني والقدس، ومنها قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة
)٢٠١٦،( 

 ٢٠١٨ إىل املديرة العامة يف عام لألردن لدى اليونسكولفلسطني والوفد الدائم الوفد الدائم بالرسائل اليت أرسلها  وحييط علماً  - ٤
 ،يلي من هذا القرار الواردة فيماالبنود الفرعية بشأن  ٢٠١٩ وعام

 القدس -أوالً 

 لثالثة،أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألديان السماوية ا يؤكد جمدداً  إذو  - ٥

أن مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل، القوة احملتلة، واليت تغّري  االعتبار ويأخذ بعني - ٦
سّيما "القانون األساسي" الذي سّنته إسرائيل بشأن  أو ترمي إىل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين، وال

 إنـما هي تدابري وإجراءات الغية وباطلة وجيب إلغاؤها وإبطاهلا فوراً،القدس، 

، ١٣ت/ م١٩٠، و٨ت/ م١٨٩، و١١ت/ م١٨٧، و١٤ت/ م١٨٥عشر التالية:  اخلمسةبقراراته  ويذّكر - ٧
-١٩ت/ م١٩٩، و٣٢ت/ م١٩٧، و٢٦ت/ م١٩٦، و٩ت/ م١٩٥دال، و-أوالً -٥ت/ م١٩٤، و١١ت/ م١٩٢و

وكذلك بقرارات جلنة ، ٢٨ت/ م٢٠٥، و٢٥ت/ م٢٠٤و، ٣٨ت/ م٢٠٢، و٣٠ت/ م٢٠١و، ٢٥ت/ م٢٠٠أوًال، و
، COM/7A.26 37، وCOM/7A.23 36، وCOM/7A.22 35، وCOM/7A.20 34ة التالية: تسعالرتاث العاملي ال

 ،COM/7A.21 42و ،COM/7A.36 41و، COM/7A.13 40و، COM/7A.27 39، وCOM/7A.4 38و

املشروعة بـموجب القانون الدويل،  المتناع سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن وقف أفعاهلا املتواصلة غري يعرب عن أسفه - ٨
سّيما يف املدينة القدمية وحوهلا؛  واملتمثلة يف عمليات التنقيب وحفر األنفاق واألشغال واملشاريع يف القدس الشرقية، وال

كل االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة هبذا وقف  وة احملتلة، من إسرائيل، الق ويطلب جمدداً 
 املوضوع؛

أجل تقدمي معلومات عن  لرفض إسرائيل تعيني ممثل دائم لليونسكو يعمل يف القدس الشرقية من ويعرب عن أسفه أيضاً  - ٩
قدس الشرقية بانتظام تلبيًة للطلب املوّجه إىل املديرة العامة يف هذا مجيع اجلوانب املتعلقة مبجاالت اختصاص اليونسكو يف ال

 من املديرة العامة تعيني املمثل الدائم املذكور آنفاً يف أقرب وقت ممكن؛ ويطلب جمدداً الصدد؛ 

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته -ثانياً 

فضًال عن عنها،  التطورات العسكرية اجلارية يف املناطق احمليطة بقطاع غزة واخلسائر املدنية الفادحة النامجة ويستنكر بشدة -١٠
 ؛خيص جماالت اختصاص اليونسكو أضرارها املتواصلة فيما
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استمرار اإلغالق اإلسرائيلي ملعابر قطاع غزة، الذي يضّر حبرية واستمرارية تنقل العاملني والطالب ونقل مواد  ويستنكر -١١
 من إسرائيل ختفيف هذا اإلغالق فوراً؛ ويطلباإلغاثة اإلنسانية؛ 

خيص الشباب  لتعليم والثقافة، وفيمااملديرة العامة على املبادرات اليت نـُفِّذت فعًال يف قطاع غزة يف ميادين الرتبية وا ويشكر -١٢
إىل مواصلة املشاركة النشيطة يف إعادة بناء الُبىن التعليمية والثقافية اليت  ويدعوهاوضمان سالمة العاملني يف جمال اإلعالم؛ 

يف أقرب  ، يف هذا الصدد، االرتقاء بقدرات املكتب الفرعي لليونسكو يف غزة، والقيام،ويطلب منها جمدداً تضررت يف غزة؛ 
وقت ممكن، بعقد اجتماع إعالمي بشأن الوضع الراهن يف قطاع غزة يف جماالت اختصاص اليونسكو، وبشأن نتائج املشاريع 

 هبا اليونسكو يف قطاع غزة؛ اليت تضطلع

 لحم في بيت رباح/قبر راحيل ومسجد بالل بنفي الخليل  الحرم اإلبراهيمي/كهف البطاركةالموقعان الفلسطينيان  -ثالثاً 

 ويشاطريتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة؛  حلم جزء ال املوقَعني املعنيَّني الواقَعني يف اخلليل وبيت أّن ِكال ويؤكد جمدداً  -١٣
 املوقَعني الدينية لكّل من اليهودية واملسيحية واإلسالم؛ اجملتمع الدويل إميانه الراسخ بأمهية ِكال

املشروعة بـموجب القانون الدويل، واملتمثلة يف عمليات التنقيب واحلفر واألشغال  األفعال اإلسرائيلية املتواصلة غري ويستنكر -١٤
يـمّس بأصالة وسالمة املوقع املوجود  وعمليات شّق الطرق اخلاصة باملستوطنني وبناء جدار داخل مدينة اخلليل القدمية، مـّما

 ويطلبفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إىل أماكن العبادة؛ ينجم عن تلك األ هناك، وكذلك ما
 من إسرائيل، القوة احملتلة، إ�اء مجيع االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛

حلم، وكذلك من حظر وصول  باح/قرب راحيل يف بيتر  من تشويه اجلدار ملنظر موقع مسجد بالل بن ويعرب عن استيائه -١٥
السلطات اإلسرائيلية بإعادة املنظر الطبيعي احمليط  ويطالباملصّلني الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إىل املوقع حظراً تاماً؛ 

 إليه؛ كان عليه، وبرفع حظر الوصول باملوقع إىل ما

 رابعاً 

املديرة  ويدعواملائتني ضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛  بعد سابعةإدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته ال ويقرر -١٦
 العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأ�ا.

 ثانيال الملحق

 لرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارهاليونسكو لبعثة ا

 إّن اجمللس التنفيذي

 على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها؛ يشدد - ١

املديرة العامة ومركز الرتاث العاملي إىل القيام، وفقاً للمهام املسندة إليهما ووفقاً ألحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو  ويدعو - ٢
لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تدابري فعالة ميكن اختاذها لضمان  الالزمة املتعلقة هبذا املوضوع، ببذل كل اجلهود

 ؛املائتني ، وموافاته بالتدابري املقرتحة ضمن التقرير املطلوب تقدميه إليه إبّان دورته السابعة بعدإيفادها إيفاد البعثة يف حال عدم

  ببذل قصارى جهده إلجياد حل هلذه املسألة يف دورته املقبلة. ويعرب عن التزامه - ٣
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بشأن المؤسسات  ٢٩ت/ م٢٠٥وقرار المجلس التنفيذي  ٥٥م/٣٩المؤتمر العام  قرارتنفيذ  ٣٣البند 
 (.EX/33 and Corr 206) تلةالتعليمية والثقافية في األراضي العربية المح

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:بأن يعتمد نظر يف هذا البند، أوصت جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ال بعد -٢٠

 اجمللس التنفيذي،إّن 

 وملحق هذا القرار، وتصويبها، ٣٣ت/ م٢٠٦ الوثيقة، و وتصويبها ٣٢ت/ م٢٠٦ الوثيقة درس وقد - ١

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

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير  ويدعو ؛املائتني بعد السابعةإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  يقّرر - ٣
 .متابعة يف هذا الصدد

---------- 

 الملحق

 المجلس التنفيذي
 EX/PX/DR.33.2 206 املائتني ة بعدسادسالدورة ال

 ٢-٣٣ ق خ/م ع ت/ب م٢٠٦
 ٨/٤/٢٠١٩باريس، 
 إجنليزي: األصل

 
 
 

 لجنة البرنامج والعالقات الخارجية

بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية  ٢٩ت/ م٢٠٥وقرار المجلس التنفيذي  ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار المؤتمر العام  ٣٣البند 
 المحتلةفي األراضي العربية 

 قرارمشروع 

 مصر، واألردن، ولبنان، واملغرب، وُعمان، وقطر، والسودان. :مقدم من

 إّن اجمللس التنفيذي،

 فلسطين المحتلة -أوالً 

املتعلقة باحلق يف التعليم من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،  ٢٦ ، وباملادة٧٢م/٣٨و ٣٦ت/ م١٨٥بالقرارَين  يذّكر إذ - ١
 ١٩٥٤ املتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وباتفاقية الهاي لعام ٩٤و ٥٠و ٢٤ وباملواد

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367529_ara
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بالرأي االستشاري الصادر يف  ويذّكر أيضاً ، ١٩٧٢ لعام والطبيعي، واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف وبروتوكولَيها
عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية  ٢٠٠٤متوز/يوليو  ٩

 "،احملتلة

 ،٣٣ت/ م٦٢٠و ٣٢ت/ م٦٢٠ َتنيالوثيق درس وقد - ٢

الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن تتمتع  واألعمالبصون اآلثار  منه والتزاماً  - ٣
 باحلماية 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

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 بأنشطة املؤسسات التعليمية والثقافية ويعرب عن قلقه املتزايد - ٦
التدابري األخرى اليت ترمي إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية و  بناء اجلدار عملية، ومنها احملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية

محافظة بـزان كريـم ديريف موقع و  احملتلة ووضعها القانوين وتركيبتها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقية
التالميذ تلك األنشطة والتدابري بالنسيج 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  ويالحظ بقلق شديد - ٧
 ؛على وقف هذه الرقابة فوراً  اإلسرائيليةالسلطات  وحيثّ الشرقية؛ 

قدمته من مسامهات  املعنية ملااحلكومية  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

 مواصلة مساعدة اليونسكو يف هذا املسعى؛ ويناشدهانوار قرب القدس؛  األمحر وأبو اخلانطانا قرب نابلس ومدرستا 

السلطات  ويطالب ؛مدرسة طاناو  مدرسة أبو نوارها ومن ،لقيام السلطات اإلسرائيلية بتدمري املدارس داً أسفاً شدي ويأسف - ٩
 اخلان األمحر؛ مدرسة ومنها، املدارس املزيد من اإلسرائيلية بوقف اخلطط الرامية إىل تدمري

البناء والتأهيل والرتميم اخلاصة باملواقع األثرية الفلسطينية صاحل أعمال احلماية وإعادة 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  للمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من
 ويطلب الفلسطينيني؛والتالميذ املساعدة املالية للطالب احلصر، بتوسيع نطاق برنامج  عن طريق القيام، على سبيل املثال ال

 تنظيم االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني اليونسكو وفلسطني يف أقرب وقت ممكن؛ هامن
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 السوري المحتل والنالج -ثانياً 

 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)
 ألحكام قراراته املتعلقة هبذا األمر؛

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

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

 ثالثاً 

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

 

 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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