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 المحتويات

 المقدمة
 ملخص املناقشاتمنتدى وزراء الثقافة:  ١٧-٥البند 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  ٢-٤البند 

 الثقافة -: الربنامج الرئيسي الرابع ألف-الباب الثاين
 ٣٦م/٣٩القرار  نفيذالقدس وت ٢-٥البند 
 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣-٥البند 

بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل  ١٩٧٠ تعزيز تنفيذ اتفاقية عام ٧-٥البند 
 مشروعة ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري

بشأن محاية وتعزيز املتاحف  ٢٠١٥ عام توصيةل التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء ٤-٩البند 
 وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع

 ٢٠١١ لتوصية اخلاصة باملناظر احلضرية التارخيية لعامل التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء ٥-٩البند 
 بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠ التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام ٦-٩البند 
 يوم دويل للفن اإلسالميإعالن  ١٢-٥البند 
 والثقافة ذات األصول األفريقيةاليوم العاملي للثقافة األفريقية إعالن  ٣٠-٥البند 
 لزيتونعاملي لشجرة ا إعالن يوم ٢٣-٥البند 
 يوم عاملي للفن إعالن ٢٢-٥البند 

 حتسني املعرفة بتعليم الفنون وباألسبوع الدويل لتعليم الفنون ٢٩-٥بند ال

 الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة ١٦-٥البند 
بوصفه مركزاً ، مهورية كورياجبإنشاء مركز دويل لتفسري وعرض مواقع الرتاث العاملي يف سيجونغ  ٤-٥البند 

 )٢يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
يف الشارقة  ،الرتاث الثقايف غري املادي يف الدول العربيةجمال إنشاء املركز الدويل لبناء القدرات يف  

 )٢بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ،اإلمارات العربية املتحدةب

 )٤م/٤١( ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ١-٣البند 

 )٥م/٤١( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الربنامج و  ٢-٣البند 
 إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة  - ١-٣ملخص مناقشات جلنة الثقافة بشأن البندين  الملحق

 إعداد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  - ٢-٣و – )٤م/٤١( ٢٠٢٩-٢٠٢٢األجل للفرتة 
 )٥م/٤١( ٢٠٢٥-٢٠٢٢
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 المقدمة

التنفيذي ، بناًء على تقرير اجمللس ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣يف  اناللجيف االجتماع املشرتك بني خب انتُ  - ١
يف منصب رئيس جلنة  عباس سليم حليب (لبنان) رابعاً) والتوصية الصادرة عن جلنة الرتشيحات، السيد-٢٧م/٢٠٦(القرار 
 .الثقافة

اليت قدمتها  االقرتاحاتعلى  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  ووافقت - ٢
 بالرتحيب العام للجنة. وانُتخب هلذه املناصباونواب الرئيس ومقرر  اللجنة صب رئيسانإليها جلنة الرتشيحات لشغل م

 األشخاص التالية أمساؤهم:

 )لبنان(عباس سليم حليب  السيد :الرئيس

 )إكوادور( بابلو غواياسامنيالسيد  :نواب الرئيس
 )اليونان( أرتيميس باباثاناسيو السيد
 )بوركينا فاسو(  باكيونو كانزي ة سابنيالسيد
 )كرواتيا( ة روت كاريكالسيد

 كمبوديا)(  دافيد مياسكث السيد املقرر:

  مؤقتة. ١/CLTم/جلنة ٤٠مث اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا الوارد يف الوثيقة  - ٣

املدرجة  السبعة عشرلدراسة البنود  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢و ٢٠جلسات يف يومي  مخسوكرست اللجنة  - ٤
 يف جدول أعماهلا.

 )٢٨م/إعالم ٤٠، و ١٩م/إعالم ٤٠( ملخص المناقشاتمنتدى وزراء الثقافة:  ١٧-٥البند 

 .ملخص املناقشاتمنتدى وزراء الثقافة: : ١٧-٥البند  درست اللجنة يف جلستها األوىل - ٥

 ومراقب واحد. دولة عضواً  ١٩تناول الكلمة ممثلو و  - ٦

 .٢٨إعالم م/٤٠وجرى إطالع اللجنة على مناقشات منتدى الوزراء وأحاطت علماً بالتقرير الوارد يف الوثيقة اإلعالمية  - ٧

 ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية للفترة  ٢-٤البند 
 وضميمة) ٦م/٤٠وتصويباهتا، و ٥م/٤٠( الثقافة –: البرنامج الرئيسي الرابع ألف-الباب الثاني

الباب  –٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة : ٢-٤درست اللجنة يف جلستها األوىل البند  - ٨
 ).٥م/٤٠الثقافة ( -ألف، الربنامج الرئيسي الرابع  -الثاين
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 .من الدول األعضاء دولة ٢٣تناول الكلمة ممثلو و  - ٩

 ٥م/٤٠في المجلد األول من الوثيقة  الواردةمشروعات القرارات 

 واملتعلق ٥م/٤٠ للوثيقة األول اجمللد من ٠٥٠٠٠ الفقرة يفالوارد  القرار يعتمد بأن العام املؤمتر اللجنةتوصي  -١٠
 :٦م/٤٠من الوثيقة  )٤(٤يف الفقرة وفقاً ملا يرد  بعد إدخال التعديالت عليه الثقافة  - الرابع الرئيسي بالربنامج

 :وفيما يلي نص القرار

 إن املؤمتر العام

 للمديرة العامة مبا يلي: يأذن - ١

 الرئيسي بالربنامج اخلاصة العمل خطة تنفيذ ، على مواصلة٢٠٢١-٢٠٢٠العمل، خالل الفرتة  )أ(
 العمل وحموَري التاليني االسرتاتيجيني اهلدفني حول بنيتها تنتظم اليت) ٣٣م/٣٩(املعتمدة بالقرار  الرابع

 منواً  البلدان وأقل اجلنسني بني واملساواة أفريقيا على خاص بوجه الرتكيز مع هلما، املوضوَعني التاليني
 ومنها حاًال، األضعف االجتماعية والشرائح الشباب على وكذلك النامية، الصغرية اجلزرية والدول

 األصلية؛ الشعوب

 بلدان بني فيما التعاون إىل الرابع، الرئيسي بالربنامج اخلاصة العمل خطة تنفيذ أثناء أيضاً، اللجوء )ب(
 والقطاع املدين اجملتمع مع الشراكات وتعزيز اجلنوب، وبلدان الشمال بلدان بني والتعاون اجلنوب
 حلمرا مجيع يف واإلقليمية الدولية املنظمات من وغريها املتحدة األمم ملنظومة التابعة واملنظمات اخلاص
 :يلي ما حتقيق أجل من الربنامج، إعداد

 ونقله وتعزيزه الرتاث محاية: السابع االستراتيجي الهدف

 وعامالً  للمعارف مستودعاً  بوصفه مستدامة إدارة وإدارته أشكاله جبميع الرتاث وتعزيز محاية )١(
 عن فضالً  والتفاهم، والتعاون واملصاحلة احلوار ُسبل من وسبيالً  االقتصادي النمو عوامل من

 املستدامة؛ التنمية تعزيز يف إسهامه

 املادي غري الثقايف بالرتاث املتعلقة االتفاقيات كل  على كافة  العامل دول لتصديق الرتويج )٢(
 املراحل يف السياسات بشأن اجلهود من املزيد بذل على والرتكيز هبا، املرتبطة والربوتوكوالت

 باملناظر اخلاصة التوصية أحكام وكذلك االتفاقيات، تلك أحكام إدماج أجل من التمهيدية
 يف ،٢٠١٥ لعام التحف وجمموعات باملتاحف اخلاصة والتوصية ٢٠١١ لعام التارخيية احلضرية

 األعضاء؛ الدول واسرتاتيجيات وسياسات تشريعات
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 حفظ كيفية  لتحسني املطلوبة اهلادفة املساعدة وتقدمي والتدريب القدرات بناء على الرتكيز )٣(
 بوسائل املخاطر، من واحلدّ  والتأهب الصمود على القدرة وتعزيز الرتاث، وتعزيز وإدارة وصون
 وتشجيع الثقافة محاية إىل الرامية اليونسكو أنشطة تعزيز بُسبل اخلاصة االسرتاتيجية تنفيذ تضم

 فعاًال؛ تنفيذاً  املسلح النزاع حاالت يف الثقافية التعددية

 الثقايف التعبري أشكال وتنوع اإلبداع تشجيع: الثامن االستراتيجي الهدف

 إىل ودعوهتا ٢٠٠٥ عام واتفاقية ٢٠٠٣ عام اتفاقية على كافة  العامل دول لتصديق الرتويج )٤(
 اليت العامة واملؤسسية والسياسية القانونية اُألطر وتعزيز فعاًال، تنفيذاً  االتفاقيتني هاتني تنفيذ
 تطبيق، بوسائل تشمل الثقايف التعبري أشكال تنوعو  املادي غري الثقايف الرتاث صون تدعم

 الفنان؛ أوضاع بشأن ١٩٨٠ عام توصية أحكام

 سّيما وال نشيط، وإبداعي ثقايف قطاع إجياد أجل من املستويات كل  على القدرات بناء مواصلة )٥(
 املؤسسات وتطوير إنشاء على واملساعدة األعمال، وريادة واالبتكار اإلبداع تشجيع طريق عن

 العمل فرص وزيادة الثقافة جمال يف للعاملني الالزم التدريب وتوفري الثقافية، والصناعات الثقافية
 وكذلك والشامل، واملستدام املنصف االقتصادي النمو لتحقيق واإلبداعي الثقايف القطاع يف

 والشاملة؛ واملستدامة املنصفة االقتصادية التنمية

 ،٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ إىل الرامية جهودها يف األعضاء الدول مساندة )٦(
 املستدامة؛ التنمية لتحقيق بالثقافة لالستعانة الرتويج على خاص بوجه والعمل

األموال من امليزانية املوحدة اليت تضم  ٢٠٢١-٢٠٢٠ الغرض للفرتةختصيص اعتمادات مالية هلذا  )جـ(
 .دوالر ٢٢١ ٦٢٦ ٦٠٠ وقدرها، الواردة من مجيع مصادر التمويل

 :يلي مبا القيام العامة املديرة من ويطلب - ٢

 الربنامج خيص ما مجيع حتقيق أيضاً  تضمن بطريقة القرار هذا هبا يأذن اليت األنشطة خمتلف تنفيذ )أ(
 اجلنسني؛ بني املساواة ويف أفريقيا يف املتمثلتني العامتني لألولويتني العامة األهداف من الرابع الرئيسي

 اعتمده الذي الربنامج تنفيذ عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دورياً، الرئاسيتني اهليئتني موافاة )ب(
 :التالية املنشودة النتائج حتقيق وعن العام املؤمتر

 والتنمية احلوار أجل من ونقلها وتعزيزها وحفظها والرتاث الثقافة عن التعبري أشكال محاية: ١ العمل محور

 سّيما وال مستدامة، إدارة وإدارته ورصده ومحايته املادي الرتاث بتحديد األعضاء الدول قيام )١(
 فعاًال؛ تنفيذاً  ١٩٧٢ عام اتفاقية تنفيذ طريق عن
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 غري بطرق الثقافية املمتلكات ملكية ونقل وتصدير استرياد مبكافحة األعضاء الدول قيام )٢(
 اللجنة أعمال خالل ومن فعاالً  تنفيذاً  ١٩٧٠ عام اتفاقية تنفيذ خالل من سّيما وال مشروعة،

 االستيالء حالة يف ردها أو األصلية بالدها إىل الثقافية املمتلكات إعادة لتعزيز احلكومية الدولية
 بشأن ٢٠١٥ لعام اليونسكو توصية تنفيذ على العاملة املعنية األطراف وقيام املشروع، غري

 املتاحف؛ دور بتعزيز التحف وجمموعات املتاحف

 الكثري تصديق طريق عن سّيما وال الثقافية، املمتلكات محاية بتحسني األعضاء الدول قيام )٣(
 النصوص هذه وتنفيذ) ١٩٩٩ وعام ١٩٥٤ لعام( وبروتوكولَيها ١٩٥٤ عام اتفاقية على منها

 فعاًال؛ تنفيذاً 

 مستدامة، إدارة وإدارته ومحايته باملياه املغمور الثقايف الرتاث بتحديد األعضاء الدول قيام )٤(
 تنفيذاً  االتفاقية هذه وتنفيذ ٢٠٠١ عام اتفاقية على منها الكثري تصديق طريق عن سّيما وال

 فعاًال؛

 والتصدي التأهب حتسني طريق عن الطوارئ حاالت يف الثقافية التعددية وتعزيز الثقافة محاية )٥(
 فّعاًال؛ تنفيذاً  بالثقافة املتعلقة التقنينية اليونسكو وثائق تنفيذ طريق عن سّيما وال هلا،

 أجل من املادي غري الثقايف الرتاث وصون الثقايف التعبري أشكال وتنوع اإلبداع تشجيع: ٢ العمل محور
 املستدامة التنمية

 عن سّيما وال وصونه، املادي غري الثقايف الرتاث بتحديد احمللية واجملتمعات األعضاء الدول قيام )٦(
 فّعاًال؛ تنفيذاً  ٢٠٠٣ عام اتفاقية تنفيذ طريق

 التعبري أشكال تنوع لتعزيز الالزمة والتدابري السياسات وتنفيذ بوضع األعضاء الدول قيام )٧(
 فّعاًال؛ تنفيذاً  ٢٠٠٥ عام اتفاقية تنفيذ طريق عن سّيما وال الثقايف،

قيام الدول األعضاء بإدماج الُبعد الثقايف يف السياسات املتّبعة والتدابري املّتخذة على الصعيدين  )٨(
 تنفيذاً فعاًال؛ ٢٠٣٠ أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام الوطين واحمللي من

 العام املؤمتر اعتمده الذي الربنامج تنفيذ جمال يف احملققة بالنتائج اخلاص االسرتاتيجي التقرير تضمني )جـ(
 توجيهها إعادة أو عليها لإلبقاء احملتملة االقرتاحات يتضمن املنشودة ونتائجها العمل حملاور استعراضاً 

 تقييم معايري إىل األمور هذه كل  يف واالستناد إل�ائها، أو منها للخروج اسرتاتيجيات لوضع أو
 اإلشراف مرفق جيريها اليت واملراجعة التقييم عمليات إىل االقتضاء، عند أيضاً، فيها واالستناد واضحة،
 املائتني؛ بعد التاسعة دورته إبّان االستعراض هبذا التنفيذي اجمللس وموافاة الداخلي،
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 لدى للموارد االسرتاتيجية التعبئة جوانب جلميع شامالً  حتليالً  يتضمن املوارد تعبئة عن تقرير إعداد )د(
 .املائتني بعد التاسعة دورته إبّان التقرير هبذا التنفيذي اجمللس وموافاة اليونسكو،

 الميزانية

لربنامج لأمريكي دوالر  ٢٢١ ٦٢٦ ٦٠٠ختصيص االعتماد املايل البالغ  باملوافقة علىاللجنة املؤمتر العام  أوصت -١١
ضوء  يف، علمًا بأنه ميكن تعديل هذا املبلغ  ،٥م/٤٠(جـ) من الوثيقة  ١والوارد يف الفقرة الثقافة اخلاص ب الرئيسي الرابع

 .االجتماع املشرتك بني اللجانت الصادرة عن قراراالقرارات املؤمتر العام و 

 )١٦م/٤٠( ٣٦م/٣٩القرار  نفيذالقدس وت ٢-٥البند 

 .٣٦م/٣٩القرار  نفيذالقدس وت - ٢-٥، البند األوىلدرست اللجنة، يف جلستها  -١٢

، أوصت ١٦م/٤٠وبعد االطالع على الوثيقة واتفقت األطراف املعنية على اعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء.  -١٣
وفيما يلي  .يف سجالت املؤمتر العام بغية إدراجه ،٢٠القرار الوارد يف الفقرة  ،بال تعديل ،اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام

 نص القرار:

 ،إّن املؤمتر العام

واتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات  ،)١٩٤٩، وبأحكام اتفاقيات جنيف األربع (٣٦م/٣٩بالقرار  إذ يذّكر
يها، واالتفاقية اخلاصة حبماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ) وبروتوكولَ ١٩٥٤الثقافية يف حالة نزاع مسلح (

ويف  )١٩٨١(  قائمة الرتاث العاملييف )، وبإدراج مدينة القدس القدمية، بناًء على طلب األردن،١٩٧٢(
 ، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف،)١٩٨٢( قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر

يؤثر بأي شكل  ، ماوأسوارها يوجد يف هذا القرار، الرامي إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية أنه ال ويؤكد
ما قرارات جملس األمن املتعلقة سيّ  هبذا املوضوع، والاملتعلقة رات ومقررات األمم املتحدة من األشكال يف قرا

 بالوضع القانوين للقدس،

 ،١٦م/٤٠الوثيقة  درس وقد

للمديرة العامة على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا لصون الرتاث الثقايف ملدينة القدس  يعرب عن صادق شكره - ١
اجلانب  كانت أحاديةأسواء  - واملمارساتمن العوائق  ويعرب جمددًا عن قلقه اته؛القدمية امتثاًال لقرار 

 ؛وأسوارها القدس القدمية على الطابع املميز ملدينةاحملافظة الرامية إىل  باملساعي تضرّ اليت  - ذلك غري أم

اجلهات املاحنة الدولية على مسامهاهتا السخية يف تنفيذ خطة عمل اليونسكو الرامية إىل صون الرتاث  ويشكر - ٢
املزيد من الدعم لألنشطة تقدمي الدول األعضاء واجلهات املاحنة الدولية  ويناشد ؛الثقايف ملدينة القدس القدمية
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ما يف إطار سيّ  الثقايف ملدينة القدس القدمية عن طريق التمويل اخلارج عن امليزانية، والالرامية إىل صون الرتاث 
 خطة العمل؛

لتقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة الصون والرتميم والتدريب يف مدينة القدس لللمديرة العامة  هعرفانويعرب عن  - ٣
قصى لرتميم املخطوطات اإلسالمية يف املدرسة مركز املسجد األص تطوير خي ما فيماسيّ  ، والوأسوارها القدمية

، وجتديد وإحياء املتحف وبفضل التنسيق بينهما والنرويجاألردن  بفضل مسامهات مالية سخية قدمها األشرفية
 مالية سخية قدمتها اململكة العربية السعودية؛ اتبفضل مسامه الشريف اإلسالمي يف احلرم

ثريت بشأن احلفائر األثرية واألشغال اإلسرائيلية يف "مدينة القدس القدمية وعلى بالشواغل اليت أُ  علماً  حييطو  - ٤
 مدينة القدس القدمية وأسوارها؛يف موقع سوار" األجانيب 

الفريدة مع األطراف املعنية من أجل صون القيمة العاملية  ابذهلاجلهود اليت تاملديرة العامة إىل مواصلة  ويدعو - ٥
 املميز؛ هاطابعو  ةملدينة القدس القدمي

 املائتني للمجلس التنفيذي؛ ة بعدتاسعبأن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة ال ويذّكر - ٦

األربعني بتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل و  احلاديةدورته  إبّاناملديرة العامة إىل موافاته  أيضاً  يدعوو - ٧
إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  ويقرر ؛الثقايف ملدينة القدس القدميةاليونسكو اخلاصة بصون الرتاث 

 األربعني.و  احلادية

 بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية  ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار المؤتمر العام  ٣-٥البند 
 )١٧م/٤٠( في األراضي العربية المحتلة

بشأن املؤسسات التعليمية  ٥٥م/٣٩قرار املؤمتر العام  تنفيذ - ٣-٥، البند األوىلدرست اللجنة، يف جلستها  -١٤
 .والثقافية يف األراضي العربية احملتلة

، أوصت ١٦م/٤٠وبعد االطالع على الوثيقة واتفقت األطراف املعنية على اعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء.  -١٥
يف سجالت املؤمتر العام. وفيما يلي  بغية إدراجه ،٤٥قرة بال تعديل، القرار الوارد يف الف، بأن يعتمد املؤمتر العاماللجنة 

 نص القرار:

 إّن املؤمتر العام،

 ٤من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتعلقة باحلق يف التعليم، واملادتني  ٢٦، وباملادة ٥٥م/٣٩بالقرار  إذ يذّكر
يف التعليم، وباتفاقية اليونسكو بشأن من اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقتني حبرمان األطفال من احلق  ٩٤و

 ) وبروتوكوليها اإلضافيني،١٩٥٤) واتفاقية الهاي (١٩٧٢محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي (
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 ،١٧م/٤٠الوثيقة  وقد درس

بالدور الذي ينبغي لليونسكو أن تضطلع به من أجل متكني اجلميع من التمتع باحلق يف التعليم،  وإذ يذّكر أيضاً 
 وكذلك من أجل تلبية حاجة الفلسطينيني إىل الوصول بأمان إىل املؤسسات التعليمية،

بصون اآلثار واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب وغري ذلك من املمتلكات التارخيية والثقافية الواجب  والتزاماً منه
 محايتها يف حالة نشوب نزاعات،

منها بذل كل املساعي املمكنة  ويطلب، ٥٥م/٣٩ة من أجل تنفيذ القرار اجلهود اليت بذلتها املديرة العام يؤيد - ١
 )؛٥م/٤٠(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠لضمان تنفيذه تنفيذاً كامًال يف إطار الربنامج وامليزانية للفرتة 

جلميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية ملا  ويعرب عن تقديره - ٢
االستمرار  ويناشدهاقدمته من مسامهات كبرية يف األنشطة اليت تنفذها اليونسكو يف األرض الفلسطينية احملتلة، 

 يف مساعدة اليونسكو يف هذا املسعى؛

إىل  ويدعوهااملديرة العامة على النتائج احملرزة يف تنفيذ عدد من األنشطة التعليمية والثقافية الراهنة،  ويشكر - ٣
املساعدة املالية والتقنية اليت تقدمها اليونسكو إىل املؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من أجل تعزيز 

 تلبية االحتياجات املستجدة والتصدي للمشكالت اجلديدة النامجة عن التطورات احلديثة العهد؛

تياجات النامجة عن األوضاع السائدة املديرة العامة على مساعي اليونسكو الرامية إىل تلبية االح ويشكر أيضاً  - ٤
 ويدعويف قطاع غزة وعلى املبادرات اليت نُفذت فعالً بدعم مايل سخي من الدول األعضاء واجلهات املاحنة، 

 املنظمة؛ املديرة العامة إىل االستمرار يف توسيع نطاق برنامج اإلنعاش املبكر يف جماالت اختصاص

عمال تنال من الرتاث الثقايف والطبيعي، ومن املؤسسات الثقافية والتعليمية، من أي أ ويعرب عن قلقه املستمر - ٥
وكذلك من أي عوائق متنع التالميذ والطالب الفلسطينيني وكل التالميذ والطالب اآلخرين من أن يكونوا 

االلتزام جزءاً ال يتجزأ من نسيجهم االجتماعي ومن أن ميارسوا حقهم يف التعليم ممارسة كاملة، ويدعو إىل 
 بأحكام هذا القرار؛

املديرة العامة على مواصلة تعزيز ما تضطلع به من أنشطة لصاحل أعمال إعادة البناء والتأهيل والرتميم  ويشجع - ٦
 للمواقع األثرية الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين؛

أيضاً املديرة العامة إىل تلبية االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو  ويدعو - ٧
عن طريق توسيع نطاق برنامج املساعدة املالية للطالب الفلسطينيني املموَّل من امليزانية العادية ومن موارد 

 الصدد؛ قّدمته من دعم سخي يف هذااململكة العربية السعودية على ما  ويشكرخارجة عن امليزانية، 
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من املديرة العامة أن تتابع عن كثب تنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماع الثامن للجنة املشرتكة  ويطلب - ٨
)، وال سيما يف غزة، وأن تنظم يف أقرب وقت ٢٠٠٨آذار/مارس  ٥-٤بني اليونسكو والسلطة الفلسطينية (

 رتكة بني اليونسكو والسلطة الفلسطينية؛ممكن االجتماع التاسع للجنة املش

أن تنجح مفاوضات السالم العربية اإلسرائيلية وأن  ويرجوعلى إقامة احلوار اإلسرائيلي الفلسطيين،  ويشجع - ٩
يتحقق السالم العادل والشامل على وجه السرعة، وفقاً ألحكام امليثاق التأسيسي لليونسكو وقرارات األمم 

 الشأن، وال سيما قرارات جملس األمن املتعلقة هبذا املوضوع؛املتحدة يف هذا 

 املديرة العامة إىل القيام مبا يلي: ويدعو فضالً عن ذلك -١٠

مواصلة اجلهود اليت تبذهلا من أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري  (أ)
 ذه املسألة؛احملتل، وفقاً ألحكام هذا القرار املرتبطة هب

بذل اجلهود الالزمة لتوفري املناهج الدراسية املناسبة وتأمني املزيد من املنح واملساعدات املالئمة  (ب)
 للمؤسسات الثقافية والتعليمية يف اجلوالن السوري احملتل؛

إدراج  ويقرربأن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة التاسعة بعد املائتني للمجلس التنفيذي؛  ويذّكر -١١
 هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام.

 بشأن الوسائل التي ُتستخدم لحظر ومنع استيراد  ١٩٧٠ تعزيز تنفيذ اتفاقية عام ٧-٥البند 
 ضميمة) ٢١م/٤٠و ٢١م/٤٠( مشروعة وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير

بشأن الوسائل اليت ُتستخدم  ١٩٧٠ تعزيز تنفيذ اتفاقية عام: ٧-٥البند  والرابعة الثالثةها يجلستة يف درست اللجن -١٦
 .مشروعة حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري

 .انمراقبو من الدول األعضاء  دولة ٥٥تناول الكلمة ممثلو و  -١٧

بغية إدراجه يف سجالت املؤمتر  ،٢١/م٤٠من الوثيقة  ٢١الفقرة  يف املقرتحالقرار باعتماد املؤمتر العام  اللجنة أوصت -١٨
 قراريف هذين القرارين نص  أدرجو . ضميمة، كما عدلتها اللجنة ٢١م/٤٠من الوثيقة  ٢٠، والقرار املقرتح يف الفقرة العام

 :واحد يضم جزأين وينص على ما يلي
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 ،املؤمتر العامإّن 

 أوالً 

  ،٣٤م/٣٩بالقرار  يذكر إذ

 ،٢١م/ ٤٠الوثيقة  وقد درس

 ١٩٧٠اهليئات الرئاسية التفاقية عام  ت هباضطلعاشاملة اليت النفتحة و املبنتائج عملية التفكري  وإذ حييط علماً 
ستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة، بشأن الوسائل اليت تُ 

 تعزيز تنفيذ االتفاقية وزيادة فعاليتها وتسليط املزيد من الضوء عليها،  الرامية إىلعلى التدابري  ل الوقوفأج من

إبّان  اعتمدتهالذي  MSP.10.5 طلبت من األمانة يف القرار١٩٧٠يف اتفاقية عام بأن الدول األطراف  رذكّ وي
سني تنفيذ االتفاقية وزيادة فعاليتها وتسليط املزيد من التدابري الرامية إىل حت جمموعة اختاذاجتماعها اخلامس 
 من الضوء عليها،

بنوايا الدول اليت تعتزم   أيضاً وحييط علماً ، ١٩٧٠ عام تزايد عدد الدول األطراف يف اتفاقية ويالحظ بارتياح
 ع نطاق تأثري هذه الوثيقة التقنينية الدولية، االنضمام إليها، مما يوسّ 

ستتيح  ٢٠٢٠يف عام  سُيحتفى هبا اليت ١٩٧٠اتفاقية عام عامًا على صدور مخسني مرور أن ذكرى  ونظرًا إىل
 إجنازات هذا الصك الدويل وتعزيز تنفيذه، ب االحتفالفرصة 

بشأن الوسائل اليت تستخدم حلظر  ١٩٧٠الدول األعضاء غري األطراف حىت اآلن يف اتفاقية عام  يدعو - ١
ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة إىل االنضمام إليها يف أقرب وقت 

 ممكن إلتاحة تنفيذها على أوسع نطاق ممكن؛ 

للمعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص املتعلقة  ١٩٩٥ضمام إىل اتفاقية عام الدول األعضاء إىل االن ويدعو - ٢
 باملمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غري مشروعة؛ 

أن تدرج يف جدول أعمال االجتماع السادس للدول األطراف يف اتفاقية عام  من املديرة العامة ويطلب - ٣
) بنداً عن التقدم احملرز فيما يتعلق بالتدابري املتخذة مبوجب القرار ٢٠٢١(الذي سُيعقد يف أيار/مايو  ١٩٧٠

5.MSP.10 .بغية حتسني تنفيذ االتفاقية وزيادة فعاليتها وتسليط املزيد من الضوء عليها 

 ثانياً 

 ،ضميمة ٢١م/٤٠ ةالوثيق وقد درس
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املهمة املسندة إىل اليونسكو مبوجب امليثاق التأسيسي للمنظمة واملتمثلة يف احلرص على محاية الرتاث إىل  شرييإذ و 
لليونسكو يف مكافحة االجتار  ائدالدور الر إىل أمهية تارخيية، و  ذاتالعاملي من أعمال فنية وغريها من آثار 

 غري املشروع باملمتلكات الثقافية،

تفاقية بشأن الوسائل الا ،١٩٧٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤، يف تمد يف دورته السادسة عشرةبأن املؤمتر العام اع ويذّكر
 ،اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة

لتجار  هنيةامل خالقياتمدونة اليونسكو الدولية لألاملدير العام إىل ترويج فيه  دعاالذي  ٢٧م/٣٠ قرارهب أيضاً  رويذكّ 
 ،بوصفها معياراً للممارسات املهنية وضعته اليونسكو املمتلكات الثقافية

بشأن الوسائل اليت ُتستخدم  ١٩٧٠عام  باعتماد االجتماع الثالث للدول األطراف يف اتفاقية فضالً عن ذلكيذّكر و 
 مشروعة، "املبادئ التوجيهية التشغيلية حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري

 شهر وافقته عليها يف دورته الثامنة والثالثني يفمب، و ٢٠١٥" يف شهر أيار/مايو ١٩٧٠لتنفيذ اتفاقية عام 
 ،٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

إشراك جتار سوق  بأمهية تعزيز التعاون الدويل ملنع ومكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية وبأمهية ويقر
 األعمال الفنية يف هذا اجملال،

وأن اجلهل واحنطاط األخالقيات  ،أن مثة أسباب عديدة لالجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية ويضع يف اعتباره
 لعمليات االجتار هذه،  رئيسيني ميثالن سببني

أن مجيع املناطق يف العامل تتضرر من االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية وأن كل البلدان ميكن أن تكون  ويدرك
 مصدراً هلذه املمتلكات ومعرباً ومقصداً �ائياً هلا يف آن معاً، 

ية، وذلك بعدة سبل أمهية توعية مجيع اجلهات املعنية مبكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقاف ويدرك أيضاً 
الرتاث الثقايف العاملي  هذه على الجتار غري املشروعالعمليات  العواقب الوخيمةمنها تسليط الضوء على 

 وارتباطها باملنظمات اإلجرامية، 

بشأن إعادة أو رد  ١٣/١٢/٢٠١٨ بتاريخ ٧٣/١٣٠باعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار  ويرحب
بشأن  ١٩٧٠ن عدة أمور منها تأكيد أمهية اتفاقية عام إىل بلدا�ا األصلية، الذي تضمّ  املمتلكات الثقافية

الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة، 
غري املشروعة يف  واإلحاطة علماً بأن هذه املمتلكات الثقافية تُنقل يف كثري من األحيان من خالل األسواق

 شىت أحناء العامل أو األسواق املشروعة مثل املزادات العلنية ومن خالل اإلنرتنت أيضاً، 
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لالحتفال بالذكرى  ٢٠٢٠استضافة احلدث الدويل الذي سيقام يف عام باقرتاح حكومة أملانيا تكرم ب ويرحب أيضاً 
ستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية بشأن الوسائل اليت تُ  ١٩٧٠السنوية اخلمسني التفاقية عام 

 املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة،

؛ "يوماً دولياً ملكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية"تشرين الثاين/نوفمرب من كل عام  ١٤يوم  يعلن - ١
العامة ترويج االحتفال هبذا اليوم  من املديرة ويطلبالدول األعضاء إىل االحتفال هبذا اليوم كل عام؛  ويدعو

 باعتباره يوماً من األيام الدولية اليت حتتفل هبا اليونسكو؛ 

بشأن الوسائل اليت ُتستخدم  ١٩٧٠بالذكرى السنوية اخلمسني التفاقية عام  ٢٠٢٠االحتفال يف عام  ويقرر - ٢
األمانة إىل تنظيم  ويدعومشروعة؛ حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري 

، حبسب توافر ٢٠٢٠جمموعة من األنشطة وحلقات العمل يف مقر اليونسكو واملكاتب امليدانية يف عام 
املوارد، بغية إزكاء الوعي بشأن االجتار غري املشروع باملمتلكات الثقافية وتدابري مكافحته وتوعية التجار يف 

 سوق األعمال الفنية هبذا الشأن؛

االجتار منع الدول األعضاء إىل تنظيم الفعاليات الوطنية واإلقليمية والدولية لزيادة الوعي بأمهية  أيضاً  ويدعو - ٣
، وذلك مبناسبة حلول الذكرى السنوية اخلمسني العتماد اتفاقية تهمكافحو غري املشروع باملمتلكات الثقافية 

سترياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع ا ١٩٧٠عام 
 ؛٢٠٢٠غري مشروعة يف عام 

من املديرة العامة تكثيف جهودها من أجل تعزيز مدونة اليونسكو الدولية لألخالقيات املهنية  أيضاً  ويطلب - ٤
 لتجار املمتلكات الثقافية؛

من املديرة العامة إصدار بيان عام كلما قّدم بلد متضّرر طلباً عاجًال مشفوعاً بكل  ذلك عن فضالً  ويطلب -٥
املنشأ، يدين بيع ممتلك ثقايف باالّجتار غري املشروع انطالقاً  فيما خيص والقابلة للتحقق منهاالوثائق الالزمة 

تلكات الثقافية، وحث من بلده األصلي، ويُربز ما لتلك املمارسات من عواقب وخيمة على محاية املم
، وذلك لوضع قواعد تفيد اهليئات املعنية، ١٩٧٠السلطات املختصة على الوفاء بواجباهتا، وفقاً التفاقية عام 

 وفقاً للمبادئ األخالقية املنصوص عليها يف االتفاقية، واختاذ تدابري للتحّقق من احرتام هذه القواعد؛ 

 ١٩٧٠امة أن تقدم إىل االجتماع الثامن للجنة الفرعية التفاقية عام من املديرة الع فضًال عن ذلكويطلب  - ٦
تقريراً يتضمن تقييماً أولياً جملموعة األدوات املمكن استخدامها لتعزيز مكافحة االجتار غري املشروع باملمتلكات 

حلصر إمكانية وضع وثيقة ، ومنها على سبيل املثال ال اابتداءً من أسرع التدابري والتدابري الطويلة األمد الثقافية
وغريها من الصكوك  تقنينية استناداً إىل مدونة اليونسكو الدولية لألخالقيات املهنية لتجار املمتلكات الثقافية
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ووفقاً لإلجراءات الواجبة التطبيق واملوضوعة  ،١٩٧٠ذات الصلة باملوضوع واملستندة إىل أحكام اتفاقية عام 
 على الوثائق التقنينية.

بشأن حماية وتعزيز المتاحف  ٢٠١٥ عام توصيةل التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء ٤-٩ البند
 )٣٦م/٤٠( ومجموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه في المجتمع

بشأن  ٢٠١٥ عام توصيةل التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء: ٤-٩البند  الثانيةة يف جلستها درست اللجن -١٩
 .وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمعمحاية 

 .واحد دول أعضاء ومراقب ١٠تناول الكلمة ممثلو و  -٢٠

بغية إدراجه يف  ٣٦م/٤٠من الوثيقة  ٩الفقرة  يف املقرتحالقرار  ، بال تعديل،املؤمتر العامبأن يعتمد اللجنة  أوصتو  -٢١
 وفيما يلي نص القرار:. سجالت املؤمتر العام

 إّن املؤمتر العام،

 رابعاً،-٢٥/ت م٢٠٦و ٤٩/م٣٨ين بالقرارَ  ريذكّ  إذ

 يها،وملحقَ  ٣٦/م٤٠الوثيقة  درس وقد

من  ١٧ املادةكذلك أحكام و  ،الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو حكام املادةأأن  يأخذ بعني االعتبار إذو 
من  ٤ عليها يف الفقرة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوصهة النظام اخلاص بالتوصيات املوجَّ 

توجب على الدول األعضاء تقدمي تقارير دورية عن تطبيق التوصيات اليت ، الرابعة من امليثاق التأسيسي املادة
 يعتمدها املؤمتر العام،

بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه  ٢٠١٥ عامأمهية توصية  يؤكد جمدداً و 
 ،٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعام إطارما يف سيّ  الو ، هاتطبيقبالدول األعضاء أمهية قيام و  ،يف اجملتمع

الدول  ع بشدةويشج دولة من الدول األعضاء بتقدمي تقارير يف إطار املشاورة األوىل؛ ٥٦بقيام  حييط علماً  - ١
 وقت ممكن؛ األعضاء األخرى على تقدمي تقاريرها يف أقرب

بشأن محاية  ٢٠١٥ تطبيق توصية عام ضمان مجيع الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها الرامية إىل ويدعو - ٢
 ؛تطبيقاً كامالً وشامالً  وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع

اجلهود اليت تبذهلا املديرة العامة من أجل التعريف بتوصية الدول األعضاء إىل مواصلة دعم  أيضاً  ويدعو - ٣
ومن  بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع ٢٠١٥ عام
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ونسكو الرفيع املستوى بشأن الدعم املايل واستضافة منتدى اليعن طريق تقدمي ما سيّ  وال أجل تطبيقها،
 املتاحف؛

خيص  للدول األعضاء فيما من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة نتائج املشاورة األوىل ويطلب - ٤
بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف  ٢٠١٥ عام تطبيق توصية

 املشاورة الثانية للدول األعضاء؛ إىل الشروع يفو  ،اجملتمع

بشأن محاية وتعزيز  ٢٠١٥ عام توصية التقرير اجلامع املقبل عن تطبيقإحالة من املديرة العامة ويطلب أيضاً  - ٥
 ويقرر ؛الثانية واألربعني إليه إبّان دورته املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع

 واألربعني. يف جدول أعمال دورته الثانية بشأن هذه املسالة إدراج بند

 لتوصية الخاصة ل التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء ٥-٩البند 
 )٣٧م/٤٠( ٢٠١١ بالمناظر الحضرية التاريخية لعام

لتوصية اخلاصة باملناظر ل التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء: ٥-٩، البند الثانيةدرست اللجنة، يف جلستها  -٢٢
 .٢٠١١ احلضرية التارخيية لعام

 .دول أعضاء عشرتناول الكلمة ممثلو و  -٢٣

بغية إدراجه يف  ٣٧م/٤٠من الوثيقة  ٩الفقرة  يف املقرتحالقرار بال تعديل،  ،املؤمتر العامبأن يعتمد اللجنة  أوصتو  -٢٤
 وفيما يلي نص القرار:. سجالت املؤمتر العام

 العام، املؤمتر إن

 خامساً،-٢٥م ت/٢٠٦و ٩٤م/٣٨بالقرارين  إذ يذكر

 وملحقيها، ٣٧م/٤٠الوثيقة  وقد درس

أن تقدمي الدول األعضاء تقارير دورية عن تطبيق التوصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام يُعّد واجباً  وإذ يضع يف اعتباره
من النظام اخلاص بالتوصيات املوّجهة  ١٧املادة وفقاً ألحكام املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو و 

 من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي، ٤إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 

ا وأمهية قيام الدول األعضاء بتطبيقها، وال سيم ٢٠١١أمهية التوصية اخلاصة باملناظر احلضرية التارخيية لعام  ويؤكد
 ٢٠٦٣، واخلطة احلضرية اجلديدة، وخطة االحتاد األفريقي لعام ٢٠٣٠يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام 

 املعنونة "أفريقيا اليت نصبو إليها"،
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سائر  ويشجع بشدةدولة من الدول األعضاء قّدمت تقاريرها يف إطار املشاورة الثانية؛  ٥٥بأن  حييط علماً  - ١
 دمي تقاريرها بأسرع ما ميكن؛ الدول األعضاء على تق

لتوصية اخلاصة باملناظر لمجيع الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها الرامية إىل التطبيق الكامل والشامل  ويدعو - ٢
 ؛٢٠١١عام لاحلضرية التارخيية 

اخلاصة باملناظر  لتوصيةاالدول األعضاء إىل مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا املديرة العامة لتعزيز  ويدعو أيضاً  - ٣
يف جمال وتنفيذها، وال سيما من خالل وضع مبادئ توجيهية وأدوات ومواد  ٢٠١١عام لاحلضرية التارخيية 

بناء القدرات واختاذ مبادرات تستهدف الدول األعضاء واملدن، وحتديد ما هو مفيد من املعارف واملمارسات 
 اجليدة واخلربات وتبادهلا؛

لتوصية امن املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة تنفيذ نتائج املشاورة الثانية بشأن تطبيق  ويطلب - ٤
  واستهالل املشاورة الثالثة للدول األعضاء؛ ٢٠١١عام لاخلاصة باملناظر احلضرية التارخيية 

لتوصية اعني التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق املديرة العامة أن حتيل إليه يف دورته الثانية واألرب من يطلب أيضاً و  - ٥
إدراج بند يف هذا الشأن يف جدول أعمال دورته الثانية  ويقّرر؛ ٢٠١١عام لاخلاصة باملناظر احلضرية التارخيية 

 واألربعني.

 )٣٨م/٤٠( بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠ التقرير الجامع عن تطبيق توصية عام ٦-٩البند 

 .بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠ التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام: ٦-٩، البند الثانيةدرست اللجنة، يف جلستها  -٢٥

 .من الدول األعضاء دولة ١٣تناول الكلمة ممثلو و  -٢٦

إدراجه بغية  ٣٨م/٤٠من الوثيقة  ١٠الفقرة  يف املقرتحالقرار  ، بال تعديل،املؤمتر العام بأن يعتمد اللجنة أوصتو  -٢٧
 وفيما يلي نص القرار:. يف سجالت املؤمتر العام

 إنَّ املؤمتر العام، 

 سادساً،-٢٣م ت/٢٠٧و ٩٥م/٣٨بالقرارين  إذ يذكر

 ،٣٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس

أن تقدمي الدول األعضاء تقارير دورية عن تطبيق التوصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام يُعّد واجباً  وإذ يضع يف اعتباره
من النظام اخلاص بالتوصيات املوّجهة  ١٧قاً ألحكام املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو واملادة وف

 من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي، ٤إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 
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ها، وال سيما يف إطار طبيقوأمهية قيام الدول األعضاء بت بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠أمهية توصية عام  يؤكد جمدداً و 
 ، ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 

سائر  بشدة ويشجعمن الدول األعضاء بتقدمي تقاريرها يف إطار املشاورة الرابعة،  دولةً  ٥٢بقيام  حييط علماً  - ١
 الدول األعضاء على تقدمي تقاريرها بأسرع ما ميكن؛ 

بشأن أوضاع الفنان  ١٩٨٠مجيع الدول األعضاء إىل مضاعفة جهودها لضمان تطبيق توصية عام  ويدعو - ٢
 تطبيقاً تاماً وشامًال؛

بالتحليل املفصل للتقارير اليت قدمتها الدول األعضاء الوارد يف الدراسة املعنونة "الثقافة وظروف عمل  ويرحب - ٣
 ت والبحوث" التابعة لليونسكو؛الفنان" الصادرة يف إطار "سلسلة السياسا

بشأن محاية وتعزيز تنوع  ٢٠٠٥باجلهود املتجددة اليت تبذهلا اهليئات الرئاسية التفاقية عام  أيضاً  وحييط علماً  - ٤
بشأن أوضاع الفنان واتفاقية  ١٩٨٠أشكال التعبري الثقايف وأمانتها بغية حتسني أوجه التآزر بني توصية عام 

آشربغ للفنانني واملهنيني  - دول األعضاء إىل املسامهة املالية يف برنامج اليونسكوال ويدعو؛ ٢٠٠٥عام 
 العاملني يف جمال الثقافة لتمكني األمانة من مواصلة هذه اجلهود؛

من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملعاجلة نتائج املشاورة الرابعة املتعلقة بتطبيق توصية عام  ويطلب - ٥
  بشأن أوضاع الفنان واستهالل املشاورة اخلامسة للدول األعضاء؛ ١٩٨٠

من املديرة العامة أن حتيل إليه يف دورته الثانية واألربعني التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق توصية  ويطلب أيضاً  - ٦
  واألربعني. إدراج بند يف هذا الشأن يف جدول أعمال دورته الثانية ويقّرربشأن أوضاع الفنان؛  ١٩٨٠عام 

 )٢٦م/٤٠( يوم دولي للفن اإلسالميإعالن  ١٢-٥البند 

 )٧٣م/٤٠(إعالن اليوم العالمي للثقافة األفريقية والثقافة ذات األصول األفريقية  ٣٠-٥البند 

 )٦٦م/٤٠( لزيتونعالمي لشجرة ا إعالن يوم ٢٣-٥البند 

 )٦٥م/٤٠( يوم عالمي للفن إعالن ٢٢-٥البند 

إعالن  .: ٣٠-٥و يوم دويل للفن اإلسالميإعالن : ١٢-٥د و ، البنالثانية والثالثةها ياللجنة، يف جلستدرست  -٢٨
 : إعالن٢٢-٥لزيتون وعاملي لشجرة ا : إعالن يوم٢٣-٥والثقافة ذات األصول األفريقية واليوم العاملي للثقافة األفريقية 

 .يوم عاملي للفن

 .أعضاء مخس دولتناول الكلمة ممثلو و  -٢٩
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من الوثائق  وثيقةكل   من ٤الفقرة  يف ةاملقرتح اتالقرار  ، بال تعديل،املؤمتر العام بأن يعتمد اللجنة أوصتو   -٣٠
 وفيما يلي نص القرار:. يف سجالت املؤمتر العام ابغية إدراجه ٦٥م/٤٠، و٦٦م/٤٠، و٧٣م/٤٠، و٢٦م/٤٠

 اإلسالمي للفن دولييوم  إعالن

 إّن املؤمتر العام،

 ،٢٦/م٤٠الوثيقة  درس وقد

 بإسهام الفن اإلسالمي يف صون ونشر حضارة البشرية وثقافتها، يقر وإذ

على الدور  ويشدد أيضاً ، التقارب بني الثقافاتوتشجيع  تعزيز احلوار والتسامح بني الشعوبعلى ضرورة  ويشدد
 يف هذا الصدد،الذي ميكن أن يؤديه الفن 

 اإلسالمي؛ للفن دولياً  يوماً  عام كل  من الثاين/نوفمرب تشرين ١٨ يوم إعالن يقرر - ١

 للفن الدويل باليوم االحتفال إىل احلكومية، وغري احلكومية الدولية املنظمات وكذلك األعضاء، الدول ويدعو - ٢
 املعلومات وتبادل اإلسالمي الفن عن معلومات بنشر احلصر، ال املثال سبيل على القيام، خالل من اإلسالمي

 اإلسالمي؛ الفن حلماية أنشطة وإعداد اإلسالمي بالفن املتعلقة بالتجارب اخلاصة

 كل  من الثاين/نوفمرب تشرين ١٨ يف اإلسالمي للفن الدويل باليوم لالحتفال الرتويجمن املديرة العامة  ويطلب - ٣
 اليونسكو؛ هبا حتتفل اليت الدولية األيام أحد باعتباره عام

 اإلسالمي للفن الدويل ليومبا لالحتفال لرتويجامن أجل  مايل دعم تقدمي على األعضاء الدول ويشجع - ٤
 .به الحتفالاو 

 والثقافة ذات األصول األفريقيةيوم عالمي للثقافة األفريقية إعالن 

 إن املؤمتر العام،

 ،٧٣/م ٤٠الوثيقة  وقد درس

 ولتنمية القارة األفريقية، مجعاءللبشرية  ةفريقياأل والثقافة ذات األصولأمهية الثقافة األفريقية ب يذكروإذ 

 على الدول األفريقية من شأنه أن يشجع ةفريقياأل والثقافة ذات األصولعاملي للثقافة األفريقية  يوم بأن إعالنويقّر 
 التصديق على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية وتنفيذه،

 ؛كانون الثاين/يناير من كل عام يوماً عاملياً للثقافة األفريقية والثقافة ذات األصول األفريقية  ٢٤يوم  يُعَلن - ١
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الثقافة ذات األصول األفريقية يف و باليوم العاملي للثقافة األفريقية االحتفال الدول األعضاء إىل  يدعوو  - ٢
النهضة  عتماد رؤساء الدول واحلكومات ميثاقَ ذكرى تاريخ ال اً كانون الثاين/يناير من كل عام ختليد ٢٤

 الثقافية األفريقية؛

 لى متويل وتنظيم أنشطة لالحتفال هبذا اليوم؛عالدول األعضاء  ويشجع - ٣

االحتفال باليوم العاملي للثقافة األفريقية والثقافة ذات األصول األفريقية يف  ترويجاملديرة العامة  من ويطلب - ٤
 باعتباره أحد األيام الدولية اليت حتتفل هبا اليونسكو. ،ناير من كل عامكانون الثاين/ي  ٢٤

 لزيتونعالمي لشجرة ا إعالن يوم

 ،إّن املؤمتر العام

 ،٦٦/م٤٠الوثيقة  وقد درس

  بقيم السالم واحلكمة والوئام اليت ترمز إليها شجرة الزيتون، وإذ يقرّ 

 على أمهية زراعة شجرة الزيتون على الصعيد االجتماعي والثقايف واالقتصادي والبيئي، ويشدد

  تشرين الثاين/نوفمرب من كل عام يوماً عاملياً لشجرة الزيتون؛ ٢٦إعالن يوم  يقرر - ١

 العامة إىل ما يلي: املديرة ويدعو - ٢

الثاين/نوفمرب من كل عام باعتباره يوماً تشرين  ٢٦ترويج االحتفال باليوم العاملي لشجرة الزيتون يف  )أ(
  من األيام العاملية اليت حتتفل هبا اليونسكو؛

تشجيع الدول األعضاء، وكذلك املنظمات غري احلكومية، على االحتفال باليوم العاملي لشجرة  )ب(
الزيتون بعدة سبل ومنها تنظيم أنشطة تتمحور حول شجرة الزيتون وترمي إىل تعزيز محاية الرتاث 

 واستدامة البيئة، ونشر املعلومات وأفضل املمارسات يف هذا الصدد.

 يوم عالمي للفن إعالن

 العام، املؤمتر إن

 ،٦٥/م٤٠الوثيقة  وقد درس

 اإلبداع واالبتكار والتنوع الثقايف، تنميةأمهيته يف برف و ابإسهام الفن يف نشر املعوإذ يقّر 
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  ،لتعزيز التطور واحلرية والسالم يف العاملباعتباره وسيلة  الفندعم تطوير  ضرورةعلى  يشددو 

  نيسان/أبريل من كل عام يوماً عاملياً للفن؛ ١٥إعالن يوم  يقرر - ١

  إىل ما يلي: املديرة العامة ويدعو - ٢

املية باعتباره يومًا من األيام العنيسان/أبريل من كل عام  ١٥الحتفال باليوم العاملي للفن يف اترويج  (أ)
 اليت حتتفل هبا اليونسكو؛

بعدة لى االحتفال باليوم العاملي للفن، عوكذلك املنظمات غري احلكومية، تشجيع الدول األعضاء،  (ب)
 .ربز عمل الفنانني وظروفهمأنشطة تُ  الفن وتنظيمنشر معلومات عن  سبل ومنها

 )١م ق /CLTم/جلنة ٤٠(  تحسين المعرفة بتعليم الفنون وباألسبوع الدولي لتعليم الفنون ٢٩-٥البند 

 .حتسني املعرفة بتعليم الفنون وباألسبوع الدويل لتعليم الفنون: ٢٩-٥، البند الرابعةدرست اللجنة، يف جلستها  -٣١

 .واحد من الدول األعضاء ومراقب دولة ١٤تناول الكلمة ممثلو و  -٣٢

 ١م ق /CLTم/جلنة ٤٠من الوثيقة  ٣الفقرة  يف املقرتحالقرار  ، بال تعديل،املؤمتر العامبأن يعتمد اللجنة  أوصتو  -٣٣
 وفيما يلي نص القرار:. بغية إدراجه يف سجالت املؤمتر العام

 العام، املؤمتر إن

 ، ١ م ق/CLTم/جلنة ٤٠الوثيقة  وقد درس

بشأن الذي يشجع على النهوض بتعليم الفنون من خالل عقد املؤمتر العاملي الثاين  ٤٠م/٣٥بالقرار  وإذ يذّكر
 تعليم الفنون ومتابعة نتائجه، ووضع اسرتاتيجية للشراكة بني القطاعات هلذا الغرض، 

  ،بشأن إعالن األسبوع الدويل لتعليم الفنون ٣٨م/٣٦بالقرار  ويذكر أيضاً 

الذي اعتمده الوزراء املشاركون يف مؤمتر اليونسكو  ،جبدول أعمال سول: أهداف تنمية تعليم الفنون وحييط علماً 
 ، ٢٠١٠العاملي الثاين لتعليم الفنون يف أيار/مايو 

 ، ٣٩م ت/٢٠٦بالقرار  وحييط علماً أيضاً 

التزامه بديباجة امليثاق التأسيسي لليونسكو اليت تشدد على أن "كرامة االنسان تقتضي نشر الثقافة  ويؤكد جمدداً 
  ،العدالة واحلرية والسالم" مبادئوتنشئة الناس مجيعاً على 
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على قدرة تعليم الفنون على املساعدة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ومنها على سبيل املثال ال احلصر  ويشدد
بشأن  ٨بشأن توفري التعليم اجليد واملنصف والشامل، وهدف التنمية املستدامة  ٤هدف التنمية املستدامة 

 بشأن احلد من أوجه عدم املساواة،  ١٠العمل الالئق، وهدف التنمية املستدامة 

يف بناء قدراهتم على  الدور الذي يؤديه تعليم الفنون وأنشطة التعاون الدويل املتعلقة به يف مساعدة األطفال ويؤكد
 ؛ وحيلمواالتصدي للتحديات اليت سيواجهو�ا يف املستقبل، واإلسهام يف ضمان تكافؤ الفرص هلم لكي ينموا 

أن فنانني وأصحاب مشروعات من مجهورية كوريا وعشر دول من الدول األعضاء يف ب فضالً عن ذلك يط علماً وحي
نمو مع الفن" مبناسبة مؤمتر القمة التذكاري لرابطة أمم جنوب رابطة أمم جنوب شرق آسيا استهلوا محلة "ال

من أجل  ٢٠١٩، الذي سيعقد يف بوسان يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩شرق آسيا ومجهورية كوريا لعام 
تمّثل يف تعزيز االنتفاع بتعليم الفنون وحتسني جودته يأن هدف هذه احلملة بدعم تعليم الفنون يف املدارس، و 

  ،فرص احلصول عليه يف املستقبل على الصعيد العامليوزيادة 

تعليم الفنون، لنهوض بالدول األعضاء إىل تنظيم أنشطة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ل يدعو - ١
 باألسبوع الدويل لتعليم الفنون من أجل زيادة الوعي بأمهية تعليم الفنون العايل اجلودة؛  باالرتباطسيما  وال

من املديرة العامة ترويج خريطة الطريق اليت وضعتها اليونسكو لتعليم الفنون يف الدول األعضاء،  طلبوي - ٢
لالحتفال بالذكرى  ٢٠٢٠سيما يف سياق احلدثني الدوليني اللذين ستستضيفهما مجهورية كوريا يف عام  وال

فنون ومناقشة سبل املضي قدماً السنوية العاشرة لوضع جدول أعمال سول الرامي إىل إعادة تنشيط تعليم ال
 يف هذا اجملال؛ 

من املديرة العامة وضع آلية مشرتكة بني القطاعات من أجل ضمان األخذ بنهج متكامل فيما  ويطلب أيضاً  - ٣
أنشطة تعاون مشرتكة بني قطاعي الثقافة ما هو مناسب من يتعلق بتعليم الفنون، وذلك من خالل تنفيذ 

، للمنظمة لتعزيز تعليم الفنون وإدماجه إدماجاً تاماً يف الربناجمني الرئيسيني األول والرابعوالرتبية يف اليونسكو 
 التعليم اجليد وتعزيز التنوع الثقايف وتنوع أشكال التعبري الثقايف؛ ب ني املتعلقةلقطاعهذين امبا يتسق مع أولويات 

من املديرة العامة رصد تنفيذ خريطة الطريق اليت وضعتها اليونسكو يف الدول  يطلب فضًال عن ذلكو - ٤
  األعضاء، وموافاته مبعلومات عن هذه املسألة يف دورته احلادية واألربعني.

 )٥٨م/٤٠( الصندوق الدولي لتعزيز الثقافة ١٦-٥البند 

 .لتعزيز الثقافةالصندوق الدويل : ١٦-٥، البند الرابعةدرست اللجنة، يف جلستها  -٣٤

 .واحد دول أعضاء ومراقبعشر تناول الكلمة ممثلو و  -٣٥
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بغية إدراجه  ٥٨م/٤٠من الوثيقة  ١١الفقرة  يف املقرتحالقرار  ، بال تعديل،املؤمتر العام بأن يعتمد اللجنة أوصتو  -٣٦
 وفيما يلي نص القرار:. يف سجالت املؤمتر العام

 العام، املؤمتر إن

  باء،-أوالً -٥م ت/٢٠٧دال و-أوالً -٥م ت/٢٠٥و ١٣م ت/٢٠٢بالقرارات  إذ يذّكر

فريق العمل املفتوح العضوية املعين بالصندوق الدويل لتعزيز الثقافة، بصيغتها  قّدمهاخبريطة الطريق اليت  ويذّكر أيضاً 
 باء،-أوالً -٥م ت/٢٠٧الواردة يف ملحق الوثيقة 

 ،٢٢م/تقرير/٤٠بالوثيقة  وحييط علماً 

 ،٥٨م/٤٠الوثيقة  قد درسو 

املفتوحة مع الدول األعضاء بشأن الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة  املشاوراتمن املديرة العامة مواصلة  يطلب - ١
 ،فريق العمل املفتوح العضوية املعين بالصندوق، الذي يضم ممثّلني للدول األعضاء تفويضمن خالل متديد 

تعديل النظام األساسي للصندوق والنظام الداخلي جمللس إدارته، مبراعاة  لغرضوجملس إدارة الصندوق واألمانة، 
 باء؛-أوالً -٥م ت/٢٠٧خريطة الطريق اليت قّدمها فريق العمل املفتوح العضوية املعين بالصندوق والقرار 

على النظام األساسي اجمللس التنفيذي، حتقيقاً هلذه الغاية، صالحية دراسة التعديالت املقرتح إدخاهلا  ويفّوض - ٢
 للصندوق الدويل لتعزيز الثقافة واعتمادها؛

من املديرة العامة أن تقّدم إىل اجمللس التنفيذي يف دورته العاشرة بعد املائتني التعديالت املقرتح  ويطلب أيضاً  - ٣
 إدخاهلا على النظام األساسي للصندوق الدويل لتعزيز الثقافة للنظر فيها؛ 

تنفيذ التعديالت  عنمن املديرة العامة موافاته إبّان دورته احلادية واألربعني بتقرير  عن ذلك فضالً ويطلب  - ٤
تنفيذ ما سينجم عن ذلك من  وعناملراد إدخاهلا على النظام األساسي للصندوق الدويل لتعزيز الثقافة 

  تعديالت يراد إدخاهلا على النظام الداخلي جمللس إدارة الصندوق.

بوصفه مركزاً ، جمهورية كوريابإنشاء مركز دولي لتفسير وعرض مواقع التراث العالمي في سيجونغ  ٤١-٥البند 
 حادي عشر)-١٨م/٤٠( )٢يعمل تحت رعاية اليونسكو (الفئة 

                                                
  دون إجراء مناقشة مسبقة.من ثانياً، املؤمتر العام بالنظر يف هذا البند -٢٧م ت/٢٠٧أوصى اجمللس التنفيذي، يف قراره  ١
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في  ،التراث الثقافي غير المادي في الدول العربيةمجال إنشاء المركز الدولي لبناء القدرات في 
 )٢بوصفه مركزاً يعمل تحت رعاية اليونسكو (الفئة  ،لمتحدةاإلمارات العربية ابالشارقة 

 عشر) ثاين-١٨م/٤٠(

إنشاء مركز دويل لتفسري وعرض مواقع الرتاث العاملي يف سيجونغ : ٤-٥درست اللجنة، يف جلستها الرابعة، البند  -٣٧
الرتاث الثقايف جمال إنشاء املركز الدويل لبناء القدرات يف و  )٢بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة ، مهورية كورياجب

 . )٢بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ،اإلمارات العربية املتحدةبيف الشارقة  ،غري املادي يف الدول العربية

 .من الدول األعضاء دولتنيتناول الكلمة ممثلو و  -٣٨

-١٨م/٤٠ من الوثيقتني كل وثيقة  من ٣الفقرة  يف املقرتحالقرار  ، بال تعديل،املؤمتر العام بأن يعتمد اللجنة أوصتو  -٣٩
 وفيما يلي نص القرار:. يف سجالت املؤمتر العام مابغية إدراجهثاين عشر، -١٨م/٤٠حادي عشر و

 العام، املؤمتر إن

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها  ٢باالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ملعاهد ومراكز الفئة  إذ يذّكر
 ، ٩٣م/٣٧املؤمتر العام يف قراره 

 تاسعاً،-١٥م ت/٢٠٧بالقرار  ويذكر أيضاً 

 ،عشرحادي -١٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس

باقرتاح مجهورية كوريا إنشاء مركز دويل لتفسري وعرض مواقع الرتاث العاملي يف مدينة سيجونغ، جبمهورية  يرحب - ١
مبادئ التوجيهية املتعلقة بإنشاء وتشغيل للوفقاً  )،٢كوريا بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
اجلزء األول واليت وافق  ١٨م/٣٧واردة يف الوثيقة ) ال٢املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 ؛٩٣م/٣٧عليها املؤمتر العام يف قراره 

جبمهورية كوريا، بوصفه  على إنشاء "املركز الدويل لتفسري وعرض مواقع الرتاث العاملي" يف سيجونغ ويوافق - ٢
)، وفقاً ملا أوصى به اجمللس التنفيذي يف دورته السابعة بعد املائتني ٢مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 تاسعاً)؛ -١٥م ت/٢٠٧(القرار 

 للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. ويأذن - ٣

 إنَّ املؤمتر العام،

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت أقرها املؤمتر  ٢ية الشاملة واملتكاملة ملعاهد ومراكز الفئة باالسرتاتيج إذ يذّكر
 ،٩٣م/٣٧العام يف القرار 
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 عاشراً،-١٥م ت/٢٠٧بالقرار  ويذّكر أيضاً 

 ثاين عشر، -١٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس

باقرتاح حكومة اإلمارات العربية املتحدة إنشاء "مركز دويل لبناء القدرات يف جمال الرتاث الثقايف غري  يرحب - ١
املادي يف الدول العربية"، لدى معهد الشارقة للرتاث باإلمارات العربية املتحدة، بوصفه مركزاً يعمل حتت 

  ، )٢رعاية اليونسكو (الفئة 

بني االتفاق النموذجي اخلاص باملعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية بأوجه االختالف  وحييط علماً  - ٢
اجلزء األول، من جهة، ومشروع االتفاق املقرتح إبرامه بني  ١٨م/٣٧) الوارد يف الوثيقة ٢اليونسكو (الفئة 

 عاشراً؛-١٥م ت/ ٢٠٧اليونسكو واإلمارات العربية املتحدة، الوارد يف الوثيقة 

ء "املركز الدويل لبناء القدرات يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي يف الدول العربية"، لدى على إنشاويوافق  - ٣
)، وفقاً ٢معهد الشارقة للرتاث باإلمارات العربية املتحدة، بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 عاشراً)؛-١٥م ت/٢٠٧ر ملا أوصى به اجمللس التنفيذي إبّان دورته السابعة بعد املائتني (القرا

   للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. ويأذن - ٤

 )٢٢م/تقرير/٤٠( الدولي لتعزيز الثقافة عن أنشطتهتقرير الصندوق 

 تقرير اللجنة الدولية الحكومية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بالدها األصلية 
 )٢٠م/تقرير/٤٠( )٢٠١٩-٢٠١٨المشروع عن أنشطتها (أو ردها في حالة االستيالء غير 

 )٢٠١٦-٢٠١٧عن أنشطتها ( ١٩٧٠تقرير اللجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف في اتفاقية عام 
 )٢٣م/تقرير/٤٠(

 )١٩م/تقرير/٤٠( تقرير اللجنة الدولية الحكومية لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي عن أنشطتها

 لدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي عن أنشطتها تقرير اللجنة ا
 )٢١م/تقرير/٤٠( )٢٠١٧ ديسمبر/كانون األول  - ٢٠١٦ كانون الثاني/يناير(

تقرير اللجنة الدولية احلكومية ، و الدويل لتعزيز الثقافة عن أنشطتهتقرير الصندوق  ،الثانيةدرست اللجنة، يف جلستها  -٤٠
 لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع عن أنشطتها 

-٢٠١٧عن أنشطتها ( ١٩٧٠تقرير اللجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام ، و )٢٠١٩-٢٠١٨(
تقرير اللجنة الدولية ، و كومية حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي عن أنشطتهاتقرير اللجنة الدولية احل، و )٢٠١٦

 .)٢٠١٧ ديسمرب/كانون األول  - ٢٠١٦ كانون الثاين/ينايراحلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي عن أنشطتها (
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 .الدول األعضاءمن ممثلي  واحد تناول الكلمة ممثلو  -٤١

 أن حييط علماً هبذه التقارير.باللجنة املؤمتر العام  أوصتو  -٤٢

 ١١م/٤٠( )٤م/٤١( ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االستراتيجية المتوسطة األجل للفترة ١-٣البند 
 )١٨م/إعالم ٤٠و

 )٧م/٤٠( )٥م/٤١( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفترة الميزانيةإعداد مشروع البرنامج و  ٢-٣البند 

-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة: ١-٣البند  ،اخلامسةدرست اللجنة، يف جلستها  -٤٣
 ).٥م/٤١( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الربنامج و : ٢-٣) والبند ٤م/٤١( ٢٠٢٩

 .واحد من الدول األعضاء ومراقب دولة ٢٢تناول الكلمة ممثلو و  -٤٤

 .٢هذا التقرير ملحقيف  البندينويرد موجز للمناقشات بشأن هذين  -٥٤
 

                                                
 م/قرارات (تقارير اللجان).٤٠ الوثيقة انظر ٢
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ANNEX 

Summary of the debates of the Culture Commission on items 3.1 – Preparation of the Draft 
Medium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4) and 3.2 – Preparation of the Draft Programme 
and Budget for 2022-2025 (41 C/5) 

1. A total of 22 Member States and one observer participated in the debate. 

Item 3.1 – Preparation of the Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4) 

2. All the Member States that took the floor during the debate highlighted the critical role of culture 
and diversity for sustainable development and the achievement of the Sustainable Development 
Goals (SDGs), citing in particular their potential to combat poverty, exclusion and inequality, to ease 
tension and to combat social polarization. They recalled the intrinsic importance of culture and the 
values that it conveyed, on the one hand, and, on the other, its crosscutting role as a driver of 
economic, social and environmental development and a factor for peace and stability.   

3. Most speakers stated that the protection of cultural diversity and cultural heritage in all its forms 
should remain a core priority of the next Medium-Term Strategy, including in times of conflict. In that 
regard, they stressed the need for it to prominently feature the Strategy for the reinforcement of 
UNESCO’s action for the protection of culture and the promotion of cultural pluralism in the event of 
armed conflict, adopted by the General Conference at its 38th session. Moreover, many who 
participated in the debate called on UNESCO to prioritize the fight against climate change and the 
mitigation of its impact on cultural heritage.    

4. Many Member States called on UNESCO to make the protection of fundamental rights, 
freedom of expression, including artistic freedom, the right of participation in and access to culture a 
priority area of the next Medium-Term Strategy, by fully implementing the human rights-based 
approach, monitoring respect for human rights at the global and national levels and strengthening 
existing tools on the matter.   

5. The digital revolution, the emergence of new technologies and artificial intelligence, and their 
impact on culture, access to heritage and creativity were identified as key issues to be addressed in 
the next Medium-Term Strategy, particularly to ensure an inclusive approach, holding requisite 
discussions at the global level. The potential of the creative economy, creation and innovation to 
reduce inequalities and combat poverty was also highlighted.  

6. Member States reiterated their commitment to the two global priorities Africa and gender 
equality. Regarding the latter, several speakers called for an ambitious approach and action that 
would lead to profound transformations, particularly through public policies. The importance of youth 
was recalled. It could be considered an additional global priority. Finally, UNESCO was invited to 
intensify its action in favour of indigenous peoples.  

7. During the debate, all speakers recalled that cultural conventions, as international standard-
setting instruments, should remain the backbone of UNESCO's action in the field of culture. In that 
regard, the role of national legislation and the public policies it inspired was recalled, including in 
helping States to achieve the SDGs through a culture-based approach.   

8. Finally, the Forum of Ministers of Culture and its specificity as a space for ministerial dialogue 
and reflection were welcomed by several States, which called for the Forum to be repeated.  

Item 3.2 – Preparation of the Draft Programme and Budget for 2022 2025 (41 C/5) 

9. The equal importance of the conventions was recalled during the debate. Several speakers 
called for the strengthening of the 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the 
Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property and the Intergovernmental 
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Committee for Promoting the Return of Cultural Property to its Countries of Origin or its Restitution 
in Case of Illicit Appropriation (ICPRCP), as well as for action to protect and return cultural property. 
Many delegations expressed their full support for the 2005 Convention on the Protection and 
Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, the 2003 Convention for the Safeguarding of the 
Intangible Cultural Heritage and the 1972 Convention for the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage.  

10. Human and institutional capacity building and the provision of technical assistance for the 
implementation of the conventions were identified as key priorities for the next draft programme and 
budget document.  

11. Several speakers recalled the need to produce essential statistics and data to measure the 
impact of culture on development and thus inspire and guide the elaboration of public policies. In 
that regard, one Member State called for closer cooperation with the UNESCO Institute for Statistics 
(UIS).  

12. The important role of tools for analysing global trends in key areas of culture was recalled, for 
instance, world reports on sustainable urban development in response to urbanization, or on the 
cultural policies developed under the 2005 Convention on the Protection and Promotion of the 
Diversity of Cultural Expressions.  

13. The complementarity of culture and education was highlighted with regard to sustainable 
development. In that regard, several Member States invited UNESCO, in cooperation with the 
Education Sector, to reclaim its role in arts education, as it fostered innovation and creativity, which 
were key to the achievement of several SDGs. 

14. The importance of cooperation with the Science Sector was also emphasized, particularly for 
the management of multiple designation sites.    

15. Finally, UNESCO was invited to take advantage of and strengthen its networks of partners 
including, in particular, category 2 centres, the Creative Cities Network, networks of experts and civil 
society, and to invest fully in communication and partnerships. 
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ANNEXE 

Résumé des débats de la Commission Culture sur les points 3.1 – Préparation du Projet 
de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 C/4) – et 3.2 – Préparation du Projet 

de programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5) 

1. Au total, 22 États membres et un observateur ont pris la parole. 

Point 3.1 – Préparation du Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 C/4) 

2. L’ensemble des États membres qui ont pris la parole lors de ce débat ont souligné le rôle 
essentiel de la culture et de la diversité pour le développement durable et la réalisation des Objectifs 
de développement durable, citant en particulier son potentiel pour lutter contre la pauvreté, 
l’exclusion et les inégalités, apaiser les tensions et combattre la polarisation sociale. Ils ont rappelé 
l’importance intrinsèque de la culture et des valeurs qu’elle véhicule d’une part, et, d’autre part, son 
rôle transversal comme moteur de développement économique, social et environnemental, et 
facteur de paix et de stabilité. 

3. La majorité des intervenants ont affirmé que la protection de la diversité culturelle et du 
patrimoine culturel sous toutes ses formes devait demeurer une priorité centrale de la prochaine 
Stratégie à moyen terme, y compris lors des conflits. À cet égard, ils ont affirmé la nécessité d’y faire 
figurer en bonne place la Stratégie de renforcement de l’action de l’UNESCO pour la protection de 
la culture et la promotion du pluralisme culturel en cas de conflit armé adoptée par la Conférence 
générale à sa 38e session. Par ailleurs, de nombreux participants au débat ont appelé l’UNESCO à 
faire une priorité de la lutte contre le changement climatique et de l’atténuation de ses effets sur le 
patrimoine culturel. 

4. De nombreux États membres ont appelé l’UNESCO à faire de la protection des droits 
fondamentaux, de la liberté d’expression, y compris artistique, et du droit de participation et d’accès 
à la culture un domaine prioritaire de la prochaine Stratégie à moyen terme, en appliquant de façon 
approfondie l’approche fondée sur les droits de la personne, en assurant le suivi du respect de ces 
droits aux niveaux mondial et national, et en renforçant les outils existants pour ce faire. 

5. La révolution numérique et l’émergence des nouvelles technologies et de l’intelligence 
artificielle, ainsi que leur impact sur la culture, sur l’accès au patrimoine et sur la créativité, ont été 
identifiés comme des questions essentielles auxquelles la prochaine Stratégie à moyen terme devra 
répondre, notamment afin d’assurer une approche inclusive, en menant le nécessaire dialogue au 
niveau mondial. Le potentiel de l’économie créative, de la création et de l’innovation pour réduire les 
inégalités et lutter contre la pauvreté a également été mis en avant.  

6. Les États membres ont rappelé leur attachement aux deux priorités globales Afrique et Égalité 
des genres. Concernant cette dernière, plusieurs intervenants ont appelé à une approche ambitieuse 
et à l’élaboration d’actions porteuses de transformations profondes, notamment par le biais des 
politiques publiques. L’importance de la jeunesse a été rappelée, laquelle pourrait être considérée 
comme une priorité globale supplémentaire. Enfin, l’UNESCO a été invitée à approfondir son action 
en faveur des peuples autochtones. 

7. Au cours du débat, l’ensemble des intervenants ont rappelé que les conventions relatives à la 
culture, en tant qu’instruments normatifs internationaux, devaient demeurer l’épine dorsale des 
actions menées par l’UNESCO dans le domaine de la culture. À cet égard, le rôle des législations 
nationales et des politiques publiques qu’elles inspirent, y compris pour aider les États à atteindre 
les Objectifs de développement durable en s’appuyant sur la culture, a été rappelé. 

8. Enfin, le Forum des Ministres de la culture et le rôle qu’il joue comme espace de dialogue 
ministériel et de réflexion ont été salués par plusieurs États membres qui ont appelé à le renouveler. 
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Point 3.2 – Préparation du Projet de programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5) 

9. L’importance égale des conventions a été rappelée au cours du débat. Plusieurs orateurs ont 
appelé au renforcement de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et 
empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (1970) et 
du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine 
ou de leur restitution en cas d’appropriation illégale, et ont appelé à agir en faveur de la protection 
et de la restitution des biens culturels. De nombreuses délégations ont exprimé leur plein soutien 
aux Conventions de 2005 sur la diversité des expressions culturelles, de 2003 sur le patrimoine 
immatériel et de 1972 sur le patrimoine mondial. 

10. Le renforcement des capacités humaines et institutionnelles et la mise à disposition d’une 
assistance technique pour la mise en œuvre des conventions ont été identifiées comme des priorités 
centrales pour le prochain Projet de programme et de budget. 

11. Plusieurs orateurs ont rappelé qu’il était nécessaire de produire les statistiques et les données 
essentielles pour mesurer l’impact de la culture sur le développement et ainsi inspirer et guider 
l’élaboration de politiques publiques. À cet égard, un État membre a appelé à approfondir la 
coopération avec l’Institut de statistique de l’UNESCO. 

12. Le rôle important des outils d’analyse des tendances mondiales dans les domaines clés de la 
couture, à l’instar des rapports mondiaux sur le développement urbain durable en réponse à 
l’urbanisation, ou du rapport sur les politiques culturelles élaboré dans le cadre de la Convention de 
2005 sur la diversité des expressions culturelles, a été rappelé. 

13. La complémentarité de la culture et de l’éducation pour le développement durable a été 
soulignée. À cet égard, plusieurs États membres ont invité l’UNESCO à réinvestir, en coopération 
avec le Secteur de l’éducation, le champ de l’éducation artistique qui favorise le développement de 
l’innovation et de la créativité, qui sont la clé pour la réalisation de plusieurs Objectifs de 
développement durable. 

14. L’importance de la coopération avec le Secteur des sciences exactes et naturelles a également 
été mise en avant, notamment pour la gestion des sites à désignation multiple. 

15. Enfin, l’UNESCO a été invitée à tirer parti de ses réseaux de partenaires – centres de 
catégorie 2, Réseau des villes créatives, réseaux d’experts, société civile, entres autres – et à les 
renforcer, ainsi qu’à investir pleinement dans la communication et les partenariats. 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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