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 تنظيم الدورة - أوالً 

 فحص واثئق االعتماد ٠١

 ٣٢و ٢٦للمادتني  وفقاً ، ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢الثالاثء العامة األوىل اليت عقدها يوم  تهاملؤمتر العام يف جلسشّكل 
 االحتاد الروسي تتألف من الدول األعضاء التالية: األربعنيلفحص واثئق االعتماد لدورته  من نظامه الداخلي، جلنةً 

 .الصني، وكوت ديفوار، ومصرو  وابراغواي،

جلنة فحص واثئق االعتماد بتفويض خاص من  ةه رئيستعلى تقرير جلنة فحص واثئق االعتماد، أو على التقرير الذي قدم وبناءً 
 اللجنة، أقر املؤمتر العام بصحة واثئق اعتماد:

 وفود الدول األعضاء التالية: (أ)

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرت�

 إسبانيا
 أسرتاليا
 إستونيا

 واتيينإس
 أفغانستان
 إكوادور

 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أندورا

 إندونيسيا
 أنغوال

 أوروغواي

 أوزبكستان
 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا

 آيسلندا
 إيطاليا

 اببوا غينيا اجلديدة
 ابراغواي
 ابكستان

 ابالو
 البحرين
 الربازيل

 برابدوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغار�

 بليز
 بنغالديش

 بنما

 بنني
 البهاما
 بواتن

 بوتسوا�
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 البوسنة واهلرسك

 بولندا
 القوميات)بوليفيا (دولة بوليفيا املتعددة 

 بريو
 بيالروس
 اتيالند

 تركمانستان
 تركيا

 ترينيداد وتوابغو
 تشاد

 تشيكيا
 توغو
 توفالو
 تونس
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 تونغا
 ليشيت-تيمور

 جامايكا
 اجلبل األسود

 اجلزائر
 جزر سليمان
 جزر القمر 
  جزر كوك

  جزر مارشال
 مجهورية أفريقيا الوسطى

 اإلسالمية هورية إيرانمج
 مجهورية تنزانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كور�

 مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 مجهورية مولدوفا
 جنوب أفريقيا 

  جنوب السودان
 جورجيا
 جيبويت
 الدمنارك

 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سان مارينو
 سانت فنسنت وغرينادين

 سانت كيتس ونيفيس
 سانت لوسيا

 النكا سري
 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 سرياليون 

  سيشيل
 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 ُعمان
 غابون
 غامبيا

 غا�
 غرينادا

 غواتيماال
 غيا�
 غينيا
 االستوائية غينيا

 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني
 فلسطني

 فنزويال (مجهورية فنزويال البوليفارية)
 فنلندا
 فيتنام
 فيجي
 قربص
 قطر

 قريغيزستان
 كابو فريدي
 كازاخستان

 الكامرون
 كرواتيا

 كمبود�
 كندا
 كواب

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت
 كرييبايت

 كينيا
 التفيا
 لبنان

 لكسمربغ

 ليبيا
 ليبري�
 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالطة
 مايل

 ماليز�
 اجملر

 مدغشقر
 مصر

 املغرب
 مقدونيا الشمالية

 املكسيك
 مالوي

 امللديف
 اململكة العربية السعودية

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى
 وآيرلندا الشمالية    

 منغوليا
 موريتانيا

 موريشيوس
 موزمبيق
 مو�كو
 ميامنار

 ميكرونيز� (وال�ت ميكرونيز� املوحدة)
 �ميبيا
 �ورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجري�

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 نيوي
 هايييت
 اهلند

 هندوراس
 هولندا
 الياابن
 اليمن

 اليو�ن
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 يلي: املنتسبني املذكورين فيما األعضاءوفود  (ب)
 آرواب

 جزر فارو
 الربيطانية فريجني جزر
 كاميان  جزر

 سنت مارتن
 كوراساو

 :املراقب التايل (جـ)

 الكرسي البابوي

 تقدم الوفود التالية واثئق اعتماد: ومل

 الدول األعضاء: (أ)
 أنتيغوا وبربودا

 دومينيكا
 وبرنسييب ساوتومي

 بيساو غينيا

 األعضاء املنتسبون: (ب) 
 أنغويال
 توكيالو
 )الصني( ماكاو

 مونتسريات

 املراقب: (جـ)

 ليختنشتاين

 (جـ)  ٨الفقرة فيها إىل أحكام واستندت الدول األعضاء اليت أرسلتها الرسائل  ٠٢
 جيم من امليثاق التأسيسي - من املادة الرابعة

 إن املؤمتر العام،
مجهورية فنزويال البوليفارية وجزر القمر ومجهورية إيران اإلسالمية وليبيا والصومال والسودان الرسائل اليت أرسلتها  يف نظر وقد

جيم من امليثاق التأسيسي من أجل احلصول على إذن -(جـ) من املادة الرابعة ٨واستندت فيها إىل أحكام الفقرة  واليمن
 ،األربعني أثناء دورتهيف ابملشاركة يف التصويت 

 امليثاق التأسيسي يوجب على الدول األعضاء دفع اشرتاكاهتا بكاملها يف املوعد احملدد، أبن وإذ يذّكر
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، فيما خيص كل دولة من هذه الدول األعضاء، مسار دفعها لالشرتاكات يف السنوات املاضية، والطلبات و�خذ بعني االعتبار
 تها لتسديد كل املتأخرات املستحقة عليها،السابقة اليت قدمتها للحصول على حق التصويت، والتدابري اليت اقرتح

(ب)  ٨ا حق التصويت وفقاً ألحكام الفقرة م، بدفع املبالغ الالزمة ملنحهيهما، بعد تقدمي طلبالسودان واليمنبقيام  وحييط علماً 
 جيم من امليثاق التأسيسي،-من املادة الرابعة

عن دفع اشرتاكاهتا مبقدار مجهورية فنزويال البوليفارية وجزر القمر ومجهورية إيران اإلسالمية وليبيا والصومال أن ختلف  يرى - ١
و/أو عن دفع األقساط  ،يتجاوز جمموع االشرتاكات املستحقة عليها للسنة اجلارية والسنة التقوميية السابقة هلا مباشرة

أنه جيوز هلذه الدول األعضاء أن تشارك يف  ويقرر ؛جة عن إرادهتايرجع إىل ظروف خار  ،احملددة يف خطط التسديد
 ؛األربعني أثناء دورته يف التصويت

أنتيغوا وبربودا، وكولومبيا، ومجهورية الكونغو الدميقراطية، وغينيا بيساو، وساوتومي وبرنسييب، وجنوب أن ختلف  ويرى أيضاً  - ٢
عن دفع اشرتاكاهتا مبقدار يتجاوز جمموع االشرتاكات املستحقة عليها للسنة اجلارية والسنة  ليشيت، -السودان، وتيمور 

ال يتوافق مع الشروط اليت تنص عليها  ،عن دفع األقساط احملددة يف خطط التسديد و/أو ،التقوميية السابقة هلا مباشرة
ك أنه ال جيوز هلذه الدول األعضاء أن تشارك يف بناًء على ذل ويقرر ؛من النظام الداخلي للمؤمتر العام ٨٢املادة 

 ؛األربعنيأثناء دورته  يف التصويت
بعد املائتني، وكذلك املؤمتر  الثانية عشرةبعد املائتني و  عاشرةه الياملديرة العامة إىل موافاة اجمللس التنفيذي إاّبن دورت ويدعو - ٣

عليها بني اليونسكو  مجيع خطط التسديد املتفقخيص األربعني، مبعلومات عن الوضع القائم فيما احلادية و العام إاّبن دورته 
 .والدول األعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتا

 واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية جلنة الشؤون املالية واإلدارية اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير
 .٢٠١٩١ نوفمرب/الثاينتشرين  ٢٥بتاريخ  عشرة اخلامسةاجللسة العامة  يف

 اعتماد جدول األعمال ٠٣

املعدل املؤقت  هعمالأجدول يف  ،٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ اليت عقدها يف األوىلجلسته العامة  أثناء يف ،املؤمتر العامنظر 
 . )١م/٤٠الوثيقة ( واعتمد جدول األعمالمعدلة)،  مؤقتة ١/م٤٠الوثيقة الذي وضعه اجمللس التنفيذي (

 

 
ليشيت دفعتا املبالغ املطلوبة من  - الدميقراطية وتيمور، بعدما اعتمد هذا القرار، أبن مجهورية الكونغو ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢أُعلم املؤمتر العام يف  ١

املدة  أثناء ومن مث ُأجيز هلما أن تشاركا يف التصويت يف ،جيم من امليثاق التأسيسي-) من املادة الرابعةب( ٨أجل التمتع ابحلق يف التصويت وفقًا للفقرة 
  املتبقية من الدورة األربعني للمؤمتر العام.
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 تنظيم الدورة
افتتاح الدورة: تتوىل رئيسة الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر  ١-١

 األربعنيالعام افتتاح دورته 
إىل ها تشكيل جلنة فحص واثئق االعتماد وتقدمي تقرير  ٢-١

 العام املؤمتر
تقرير املديرة العامة عن الرسائل اليت أرسلتها الدول  ٣-١

(جـ) من  ٨األعضاء واستندت فيها إىل أحكام الفقرة 
 يم من امليثاق التأسيسيج- املادة الرابعة

 اعتماد جدول األعمال ٤-١
يس املؤمتر العام ونواب الرئيس ورؤساء اللجان انتخاب رئ ٥-١

 ونواب رؤسائها ومقرريها
 تنظيم أعمال الدورة ٦-١
قبول مراقبني يف الدورة األربعني للمؤمتر العام من منظمات  ٧-١

غري حكومية (غري املنظمات اليت تقيم شراكات رمسية مع 
اليونسكو)، ومن مؤسسات وهيئات مماثلة تقيم عالقات 

ع اليونسكو، وكذلك من منظمات دولية أخرى، رمسية م
 وتوصية اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن

 تقييم الرب�مجعن عن أنشطة املنظمة و املقدمة التقارير 
 تقرير املديرة العامة عن أنشطة املنظمة يف الفرتة ١-٢

 ، يقدمه رئيس اجمللس التنفيذي٢٠١٧-٢٠١٤
 وعن تنفيذ الرب�مجتقرير اجمللس التنفيذي عن أنشطته  ٢-٢

 ٥م/٤١ومشروع الوثيقة  ٤م/٤١إعداد مشروع الوثيقة 
إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  ١-٣

 )٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢
 ٢٠٢٥-٢٠٢٢للفرتة  الرب�مج وامليزانيةإعداد مشروع  ٢-٣

 )٥م/٤١(الوثيقة 

  ٢٠٢١-٢٠٢٠مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة 

 )٥م/٤٠(الوثيقة 
 انية، وتقديرات امليزانية للفرتةأساليب إعداد امليز  ١-٤

 ، وتقنيات امليزنة٢٠٢١-٢٠٢٠
 دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة ٢-٤

٢٠٢١-٢٠٢٠ 
 اعتماد قرار فتح االعتمادات املالية للفرتة ٣-٤

٢٠٢١-٢٠٢٠ 
 اعتماد احلد األقصى املؤقت للميزانية ٤-٤
 

 املسائل املتعلقة ابلسياسة العامة والرب�مج
اقرتاحات الدول األعضاء بشأن احتفاالت الذكرى اليت  ١-٥

-٢٠٢٠ميكن أن تشارك فيها اليونسكو خالل الفرتة 
٢٠٢١ 

 ٣٦م/٣٩القرار  نفيذالقدس وت ٢-٥
بشأن املؤسسات  ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣-٥

 األراضي العربية احملتلةالتعليمية والثقافية يف 
 إنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو ٤-٥

 )٢ الفئة(
 نتائج منتدى الشباب ٥-٥
 املعنية ابلرتبية ١إدارة معاهد الفئة  ٦-٥
بشأن الوسائل اليت  ١٩٧٠تعزيز تنفيذ اتفاقية عام  ٧-٥

ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية 
 الثقافية بطرق غري مشروعةاملمتلكات 

تقرير املديرة العامة عن تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع  ٨-٥
 املعلومات

إطار العمل اخلاص ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة  ٩-٥
 ٢٠١٩فيما بعد عام 

 مستقبل مكتب الرتبية الدويل ١٠-٥
 اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار ١١-٥

)٢٠٢٥ - ٢٠٢٠( 
 إعالن يوم دويل للفن اإلسالمي ١٢-٥
 إعالن يوم دويل للر�ضيات ١٣-٥
 إعالن أسبوع عاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية ١٤-٥
تعديل النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية للرتبية  ١٥-٥

 البدنية والر�ضة
 الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة ١٦-٥
 وزراء الثقافة: ملخص املناقشاتمنتدى  ١٧-٥
تنسيق ودعم اليونسكو للمساعي الرامية إىل حتقيق  ١٨-٥

اخلاص ابلتعليم حىت عام  ٤هدف التنمية املستدامة 
 على الصعيدين العاملي واإلقليمي ٢٠٣٠

تعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي  ١٩-٥
 اهليدرولوجي الدويلللرب�مج 

قنية واملالية والقانونية املرتبطة مبدى استصواب اجلوانب الت ٢٠-٥
 وضع توصية بشأن العلم املفتوح

 املستدامة التنميةإعالن يوم عاملي للهندسة من أجل  ٢١-٥
 إعالن يوم عاملي للفن ٢٢-٥
 إعالن يوم عاملي لشجرة الزيتون ٢٣-٥
الدراسة األولية إلمكانية وضع وثيقة تقنينية ألخالقيات  ٢٤-٥

 االصطناعيالذكاء 
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تعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي  ٢٥-٥
 لرب�مج املعلومات للجميع

الوثيقة اخلتامية االسرتاتيجية للسنة الدولية للغات  ٢٦-٥
 )٢٠١٩(األصلية الشعوب 

السعي إىل وضع إطار عاملي للتصنيف من أجل احلوار  ٢٧-٥
وضع تصنيف  -بشأن السياسات اخلاصة ابملعلمني 

 دويل موحَّد لربامج إعداد وتدريب املعلمني
آفاق جديدة ملشروع طريق الرقيق: املقاومة واحلرية  ٢٨-٥

 والرتاث
حتسني املعرفة بتعليم الفنون وابألسبوع الدويل لتعليم  ٢٩-٥

 الفنون
يوم عاملي للثقافة األفريقية والثقافة ذات األصول  إعالن ٣٠-٥

 األفريقية
 للمنطقيوم عاملي  إعالن ٣١-٥
 يوم عاملي للغة الربتغالية إعالن ٣٢-٥
سنة دولية لتسخري العلوم األساسية  ٢٠٢٢إعالن عام  ٣٣-٥

 لتحقيق التنمية
يوم دويل ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف  إعالن ٣٤-٥

 املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين
رعاية االسرتاتيجية اخلاصة ابملعاهد واملراكز العاملة حتت  ٣٥-٥

 )٢٠١٩) (لعام ٢اليونسكو (الفئة 
إسهام ميثاق األرض يف أنشطة اليونسكو اخلاصة  ٣٦-٥

 ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة
القضاء على التمييز العنصري والكراهية العنصرية واجلرائم  ٣٧-٥

 النامجة عن الكراهية العنصرية يف العامل

 أساليب عمل املنظمة
ت وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني احلوكمة وإجراءا ١-٦

 لليونسكو
 عملية التحول االسرتاتيجي لليونسكو ٢-٦

 املسائل الدستورية والقانونية
 احملكمة اإلدارية: متديد مدة اختصاصها ١-٧
 تعديل النظام الداخلي للمؤمتر العام ٢-٧
 مشروع تعديل املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي ٣-٧
 من امليثاق التأسيسي اخلامسةمشروع تعديل املادة  ٤-٧
من املادة السادسة من امليثاق  ٢مشروع تعديل الفقرة  ٥-٧

 التأسيسي

 
 

 االتفاقيات والتوصيات وغريها من الواثئق الدولية

 جديدة واعتمادها تقنينيةإعداد واثئق  -ألف 
التقرير املرحلي األخري ومشروع نص االتفاقية العاملية  ١-٨

 العايل لتعليماب املتعلقةؤهالت ملابلالعرتاف 
 اقرتاح مشروع نص توصية بشأن املوارد التعليمية املفتوحة ٢-٨

 املوجودةتقنينية ال الواثئق رصد - ابء
التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  ١-٩

 تعّلم الكبار وتعليمهم بشأن ٢٠١٥
التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  ٢-٩

 التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين بشأن ٢٠١٥
بشأن  ١٩٩٣التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام  ٣-٩

 االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته
األعضاء لتوصية عام التقرير اجلامع عن تطبيق الدول  ٤-٩

بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف  ٢٠١٥
 وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع

عام التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية  ٥-٩
 املناظر احلضرية التارخييةبشأن  ٢٠١١

بشأن  ١٩٨٠التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام  ٦-٩
 أوضاع الفنان

التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء للتوصية اخلاصة  ٧-٩
بصون الرتاث الواثئقي، مبا يف ذلك الرتاث الرقمي، 

 وإاتحة االنتفاع به
التقرير اجلامع الرابع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية  ٨-٩

بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه  ٢٠٠٣عام 
 وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين

املشاورة بشأن جلنة التوفيق واملساعي احلميدة املنوط هبا  ٩-٩
تسوية ما قد ينشأ من خالفات بني الدول إىل السعي 

األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال 
 التعليم

 العالقات مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية
غري  تقرير فرتة األعوام األربعة عن إسهام املنظمات ١-١٠

 احلكومية يف أنشطة اليونسكو
تعديل اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو ومراكزها  ٢-١٠

 )٥٤م/٣٩وأنديتها (الوثيقة 
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 املسائل اإلدارية واملالية
 املسائل املالية

التقرير املايل والبيا�ت املالية املوحدة املراجعة املتعلقة  ١-١١
كانون   ٣١املنتهية يف حبساابت اليونسكو للفرتة املالية 

 ، وتقرير مراجع احلساابت اخلارجي٢٠١٨األول/ديسمرب 
جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء والعملة اليت ُتدفع  ٢-١١

 هبا هذه االشرتاكات، وصندوق رأس املال العامل
 الدول األعضاء اشرتاكاتحتصيل  ٣-١١

 مسائل املوظفني
 والئحة املوظفنينظام  ١-١٢
 املوظفني وعالواهتم وَبَدالهتم وسائر استحقاقاهتم ُمرتبات ٢-١٢
الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم  ٣-١٢

 املتحدة
تقرير املديرة العامة عن حالة صندوق التأمني الصحي  ٤-١٢

 وبنيته اإلدارية
تقرير املديرة العامة عن تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد  ٥-١٢

 ٢٠٢٢-٢٠١٧للفرتة البشرية 

 املسائل املتعلقة ابملقر

تقرير املديرة العامة الـُمعّد ابلتعاون مع جلنة املقر عن إدارة  ١-١٣
 شؤون مباين مقر اليونسكو

 االنتخاابت
 أعضاء يف اجمللس التنفيذي انتخاب ١-١٤
 األربعنيو  احلادية انتخاب أعضاء اللجنة القانونية للدورة ٢-١٤

 للمؤمتر العام
 جلنة املقريف  انتخاب أعضاء ٣-١٤

 

انتخاب أعضاء يف جلنة التوفيق واملساعي احلميدة املنوط  ٤-١٤
هبا السعي إىل تسوية ما قد ينشأ من خالفات بني الدول 

األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال 
 التعليم

 يف جملس مكتب الرتبية الدويل لليونسكو أعضاءانتخاب  ٥-١٤
أعضاء يف اجمللس الدويل احلكومي لرب�مج انتخاب  ٦-١٤

 املعلومات للجميع
انتخاب أعضاء يف اجمللس الدويل لتنسيق بر�مج اإلنسان  ٧-١٤

 واحمليط احليوي
انتخاب أعضاء يف اجمللس الدويل احلكومي للرب�مج  ٨-١٤

 اهليدرولوجي الدويل
تعزيز إعادة انتخاب أعضاء يف اللجنة الدولية احلكومية ل ٩-١٤

املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة 
 املشروع االستيالء غري

انتخاب أعضاء يف اجمللس الدويل احلكومي للرب�مج  ١٠-١٤
 الدويل لتنمية االتصال

انتخاب أعضاء يف اجمللس الدويل احلكومي لرب�مج إدارة  ١١-١٤
 التحوالت االجتماعية

ضاء يف اللجنة الدولية احلكومية ألخالقيات انتخاب أع ١٢-١٤
 البيولوجيا

انتخاب أعضاء يف اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية  ١٣-١٤
 والر�ضة 

انتخاب أعضاء يف جملس إدارة معهد اليونسكو  ١٤-١٤
 لإلحصاء

انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للحملة الدولية إلنشاء  ١٥-١٤
أسوان واملتحف القومي للحضارة املصرية متحف النوبة يف 

 يف القاهرة

 للمؤمتر العاماحلادية واألربعون الدورة 
 مكان انعقاد الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام ١-١٥

 تشكيل مكتب املؤمتر العام ٠٤
ووفقاً عليها اقرتاحات اجمللس التنفيذي،  ُعرضت بعدماجلنة الرتشيحات الذي قدمته إليه تقرير العلى  بناءً ، املؤمتر العامقام 

اليت عقدها يف جلسته العامة الثانية أثناء يف  ١، بتشكيل مكتبهالداخلي همن نظام ٢٩ ألحكام املادة
 :يلي كما  ٢٠١٩ نوفمربالثاين/ تشرين ١٢

 )تركيا(أمحد ألتاي جنكيزر : السيد رئيس املؤمتر العام

 
 .الفرعية وهيئاته العام املؤمتر ومقرري رؤساء ونواب اءرؤس مساءأل كاملة قائمة اجمللد ذاهل األول لحقامل يف ترد ١



 تنظيم الدورة

 
٨ 8 

 

رؤساء وفود الدول األعضاء التالية:: املؤمتر العام رئيس نواب

 االحتاد الروسي
 أذربيجان

 أسرتاليا
 يسلنداآ

 إيطاليا
 البحرين
 الربازيل

 بنغالديش
 بنني

 تونس
 جامايكا

 يةنيكيمهورية الدوماجل
 زامبيا

 سانت فنسنت وغرينادين
 لوسيا سانت

 السلفادور
 سلوفاكيا

 السويد
 سويسرا
 صربيا
 الصني
 العراق
 الفلبني

 فنلندا
 الكامرون

 كندا
 ليتوانيا

 اجملر
 مصر

 املغرب
 نيجري�

 اهلند
 الياابن
 اليمن

 
 

رئيسة جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة 
 :(APX)الرب�مج والعالقات اخلارجية 

 اليو�ن)السيدة مار� د�مانتوبولو (

 السيد شفقت حممود (ابكستان) :(ED)جلنة الرتبية رئيس 
 السيد ستيفن سيموكانغا (زامبيا) :(SC)جلنة العلوم الطبيعية  رئيس
 (كولومبيا)ويوس هالسيدة فيفيان آليدا موراليس  :)SHS(جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية  ةرئيس
 ليب (لبنان)احلالسيد عباس سليم  :(CLT)جلنة الثقافة  رئيس
 ستيبانيان (أرمينيا)-السيد كريستيان تري :(CI)جلنة االتصال واملعلومات  رئيس

 السيد بيري ميشيل آيزمان (فرنسا) ة:اللجنة القانونيرئيس 
 السيد منري أنسطاس (فلسطني) :جلنة الرتشيحاترئيس 
 بوانيي (كوت ديفوار)-ههوفوي زنيو السيدة د :جلنة فحص واثئق االعتماد ةرئيس
 فيليس كاندي (كينيا) ةالسيد جلنة املقر: ةرئيس

 
 تنظيم أعمال الدورة ٠٥

على توصية مكتبه،  ، بناءً ابملوافقة ٢٠١٩الثاين/نوفمرب تشرين  ١٣ اليت عقدها يف الثالثة جلسته العامة أثناء يف املؤمتر العام قام
 ).٢/م٤٠الوثيقة على خطة تنظيم أعمال الدورة اليت قدمها اجمللس التنفيذي (

 األربعنيحكومية يف الدورة  منظمات غري منقبول مراقبني  ٠٦

 ،إّن املؤمتر العام
 ،)رابعاً -٢٧ت/ م٢٠٧توصية اجمللس التنفيذي (القرار  وقد درس

 .١٢م/٤٠يف ملحق الوثيقة  الواردةيف القائمة املذكورة املنظمات  األربعنيأن تشارك، بصفة مراقب، يف أعمال دورته  يقبل
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٢ بتاريخاألوىل اعتمد هذا القرار يف اجللسة العامة 
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 اإلشادات -اثنيًا 

 العامإشادة برئيسة املؤمتر  ٠٧

 إنَّ املؤمتر العام،
، ٢٠١٧ األول/أكتوبر تشرين ٣٠أبن مدة رائسة سعادة السيدة زهور العلوي (املغرب) للمؤمتر العام، اليت بدأت يف إذ حييط علماً 
 الدورة األربعني للمؤمتر العام، عند افتتاح انتهت

مهمة اليونسكو وقيمها وحبشد الدول األعضاء لاللتفاف حول األولو�ت الرئيسية  بتعزيزإبخالصها وابلتزامها بعزم وثبات  ويشيد
 للمنظمة،

وذلك أيضاً يف إطار توليها  اجلهود املستمرة اليت بذلتها من أجل حتقيق الوحدة وتوافق اآلراء واحلوار بني الدول األعضاء، ويدرك
 ويرحب راءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو،رائسة فريق العمل املفتوح العضوية املعين ابحلوكمة وإج

 األزمات وتضعضع التسامح والتفاهم، عددالعمل املتعدد األطراف يف الوقت الذي نشهد فيه ت لتعزيزإبيالئها األمهية 
 ألي حوار ممكن،العماد بوصفه هذا النهج  رتويجوبثقافة السالم والتفاهم واحرتام اآلخر ب الدائم اللتزامها ويعرب عن تقديره

 يف تيسري وتوطيد عالقات العمل بني اهليئات الثالث لليونسكو،  هاإلسهام ويعرب عن تقديره أيضاً 
 خبصاهلا اليت جتلت طوال مدة اضطالعها مبهامها واليت تتمثل يف اإلصغاء والدبلوماسية والتشجيع الدائم على احلوار، ويقر

لسيدة زهور العلوي ملا قّدمته إىل اليونسكو من خدمات جليلة خالل مدة رائستها سعادة ال عن فائق تقديره وامتنانه يعرب
 للمؤمتر العام.

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦ بتاريخ ةالثامنة عشر اعتمد هذا القرار يف اجللسة العامة 

 إشادة برئيس اجمللس التنفيذي ٠٨

 ،املؤمتر العامإنَّ 
(مجهورية كور�) للمجلس التنفيذي، اليت بدأت يف  يلهيون -بيونغ أبن مدة رائسة سعادة السيد إذ حييط علماً 

 ، تنتهي يف ختام الدورة األربعني للمؤمتر العام،٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٦
  جمللس التنفيذي،ا برائسةأثناء اضطالعه يف التفاين و مبا أبداه من دالئل اخلربة الطويلة  ويذّكر
  أثناء اضطالعه ابملهمة اليت ُأسندت إليه،يف ابلتزامه الراسخ ابلـُمثل العليا اليت يستند إليها امليثاق التأسيسي لليونسكو  ويشيد



 اإلشادات
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ملساعدة اجمللس التنفيذي يف االضطالع مبسؤوليته من مساٍع محيدة لتيسري املفاوضات بني الدول األعضاء، و  برباعة مبا بذله ويقرّ 
الوفاء  بغيةامليثاق التأسيسي لليونسكو  واضعاً يف اعتبارهتنفيذ الرب�مج الذي اعتمده املؤمتر العام، من أجل ة االسرتاتيجي

 املنظمة يف جماالت الرتبية والعلم والثقافة واالتصال واملعلومات، ةهممب
اجتماعات الفريق التحضريي للمجلس التنفيذي اليت شجعت على احلوار بني الدول  الذي قدَّمه إىل دعملل ويعرب عن تقديره

  غري األعضاء يف اجمللس التنفيذي، واألمانة، بطريقة شاملة وتشاركية، األعضاء يف اجمللس التنفيذي، والدول
) ٥م/٤٠(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة إعداد املناقشات املتعلقة برب�مج وميزانية اليونسكو  ابلرباعة اليت أبداها يف ويعرتف

 ما فيما يتعلق ابحلد األقصى للميزانية،سيّ  وال
 ملا قدمه إىل املنظمة من خدمات جليلة.يل هيون -لسعادة السيد بيونغ عن عميق امتنانه يعرب

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦ بتاريخ ةالثامنة عشر اعتمد هذا القرار يف اجللسة العامة 
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 االنتخاابت -اثلثًا 

 انتخاب أعضاء يف اجمللس التنفيذي ٠٩

عملية ، نتائج ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ اليت ُعقدت يف عشرة احلاديةاجللسة العامة  أثناءيف  املؤمتر العام، أعلن رئيس
 على قوائم املرشحني اليت قدمتها جلنة الرتشيحات. بناءً يف اليوم ذاته  ُأجريت انتخاب أعضاء يف اجمللس التنفيذي

 انتخاب الدول األعضاء التالية:العملية عن  تلكت وأسفر 
 االحتاد الروسي

 األرجنتني
 إسبانيا

 أفغانستان
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أوروغواي

 إيطاليا
 ابكستان

 الربازيل
 بنني

 بولندا

 اتيالند
 توغو
 تونس

 يةنيكيمهورية الدوماجل
 مجهورية الكونغو الدميوقراطية

 مجهورية كور�
 السنغال
 سويسرا
 صربيا
 غا�

 

 غينيا
 فرنسا

 غيزستانري ق
 كينيا
 اجملر

 اململكة العربية السعودية
 ميامنار
 �ميبيا
 هولندا
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 انتخاب أعضاء يف جملس مكتب الرتبية الدويل لليونسكو ٠١٠

 إّن املؤمتر العام
والثالثني،  يف دورته السابعة املؤمتر العام الذي عّدله الثالثة من النظام األساسي ملكتب الرتبية الدويل لليونسكولمادة ل، وفقاً ينتخب

 للمؤمتر العام: واألربعني الثانيةيف جملس مكتب الرتبية الدويل حىت �اية الدورة  الدول األعضاء التالية أعضاءً 
 أرمينيا

 إكوادور
 أنغوال
 لالربتغا

 سويسرا
 الصني

 الكويت

 سبعةعلى املؤمتر العام انتخاب  الرتشيحات ، اقرتحت جلنةومن مث الشاغرين. نلمقعديل مرشحاً واحداً اجملموعة الثالثة  رّشحت مالحظة:
 الشاغر املتبقي املقعداألربعني للمؤمتر العام انتخاابت لشغل احلادية و جرى يف الدورة . وستُ األربعنيدورته  إاّبنفقط  أعضاء

يف  أعضاءً والثالثني للمؤمتر العام،  التاسعةالدورة  التالية، إاّبن األربع. وانُتخبت الدول األعضاء الثالثة نتخابيةاالمجموعة لل
 األربعني للمؤمتر العام:احلادية و حىت �اية الدورة جملس مكتب الرتبية الدويل 

 قطر جنوب أفريقيا
 كازاخستان سلوفينيا

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦ بتاريخ السابعة عشرةاجللسة العامة  تقرير جلنة الرتشيحات يفبناًء على اعتمد هذا القرار 

انتخاب أعضاء يف جلنة التوفيق واملساعي احلميدة املنوط هبا السعي إىل تسوية ما قد ينشأ من خالفات  ٠١١
 التعليم بني الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال

 ،إّن املؤمتر العام
ينشأ من خالفات  قد إىل تسوية ما هبا السعي من بروتوكول إنشاء جلنة التوفيق واملساعي احلميدة املنوط ٣ أبحكام املادة يذّكر إذ

 بني الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم،
 واألربعني للمؤمتر العام: الثالثةيف جلنة التوفيق واملساعي احلميدة حىت �اية الدورة  الشخص التايل عضواً  ينتخب

 السيد إمساعيل سليم (مصر)
الشاغرة. وسُتجرى يف  السبعةللمقاعد  مرشحاً واحداً للمؤمتر العام  األربعنيرّشحت الدول األطراف يف الربوتوكول إاّبن الدورة  مالحظة:

 املتبقية. الستةاألربعني للمؤمتر العام انتخاابت لشغل املقاعد و  احلادية الدورة

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  بناًء علىاعتمد هذا القرار 

 اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضةيف انتخاب أعضاء   ٠١٢

 ،العام إّن املؤمتر
القرار  مبوجب هعّدل الذي جنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضةمن النظام األساسي للّ  ٣ من املادة ١ ابلفقرة يذّكر إذ

 ،٣٥م/٤٠
للمؤمتر  واألربعني الثانيةحىت �اية الدورة  للرتبية البدنية والر�ضة الدولية احلكوميةيف اللجنة  الدول األعضاء التالية أعضاءً  ينتخب

 العام:
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 أذربيجان
 بلغار�
 كواب

 مدغشقر
 النمسا

 اهلند
انتخاب على املؤمتر العام  الرتشيحات ، اقرتحت جلنةومن مثاجملموعة الثالثة مرشحًا واحداً لشغل املقعدين الشاغرين.  رّشحت مالحظة:

لشغل املقعد الشاغر املتبقي العام دورته األربعني. وسُتجرى انتخاابت يف الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر  إابنأعضاء فقط  ستة
 للمجموعة الثالثة.

شاغراً صبح هذا املقعد أ، فقبل �اية مدة عضويتها ،اليت مت انتخاهبا يف الدورة الثامنة والثالثني للمؤمتر العام ،مانوانسحبت عُ 
جمموع عدد املقاعد الشاغرة للمجموعة اخلامسة (ب) ثالثة مقاعد ابت و  ،الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العاميف  لالنتخاابت

وفيما  ة األربعني للمؤمتر العام.ر مجموعة اخلامسة (ب) يف الدو للشغله  يتعني ، مل يكن هناك مقعدلذلكن مقعدين. عوضاً ع
 والثالثني التاسعةإاّبن الدورة ها فياآلخرين الذين انُتخبوا أعضاءً  للرتبية البدنية والر�ضةالدولية احلكومية يلي قائمة أعضاء اللجنة 

 :للمؤمتر العام األربعنياحلادية و للمؤمتر العام وتنتهي مدة عضويتهم ابنتهاء الدورة 

 تونس االحتاد الروسي
 جنوب أفريقيا األرجنتني

 غامبيا أملانيا
 فنلندا املتحدةاإلمارات العربية 

 الياابن البحرين
  تركمانستان

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  بناًء علىاعتمد هذا القرار 

 اجمللس الدويل لتنسيق بر�مج اإلنسان واحمليط احليوييف انتخاب أعضاء  ٠١٣

 ،إّن املؤمتر العام
 القراروافق عليه يف ابملادة الثانية من النظام األساسي للمجلس الدويل لتنسيق بر�مج اإلنسان واحمليط احليوي الذي  يذّكر إذ

 ،٢٢م/٢٨و ٣٢٫١م/٢٣و ٣٦٫١م/٢٠و ٢٫١٥٢م/١٩القرارات  مبوجبوعّدله  ٢٫٣١٣م/١٦
 واألربعني الثانية نسان واحمليط احليوي حىت �اية الدورةيف اجمللس الدويل لتنسيق بر�مج اإل الدول األعضاء التالية أعضاءً  ينتخب

 العام:للمؤمتر 
 االحتاد الروسي

 األرجنتني
 إندونيسيا

 أوكرانيا
 إيطاليا

 بريو
 مجهورية كور�

 مجهورية مولدوفا
 زامبيا

 السلفادور

 غا�
 كازاخستان

 كولومبيا
 الكونغو

 لكسمربغ
 املغرب

 امللديف
 النمسا
 نيجري�

الدورة  ه إاّبنفي خبوا أعضاءً لتنسيق بر�مج اإلنسان واحمليط احليوي اآلخرين الذين انتُ الدويل  أعضاء اجمللس قائمةيلي  فيما مالحظة:
 :للمؤمتر العام األربعنياحلادية و والثالثني للمؤمتر العام وتنتهي مدة عضويتهم ابنتهاء الدورة  التاسعة
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 ُعمان إسبانيا
 فرنسا أسرتاليا
 فيتنام إستونيا
 كوت ديفوار أملانيا

 كينيا اإلمارات العربية املتحدة
 املكسيك جنوب أفريقيا

 هايييت السودان
  السويد

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  بناًء علىاعتمد هذا القرار 

 احلكومي احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويلاجمللس الدويل يف انتخاب أعضاء  ٠١٤

 ،إّن املؤمتر العام
يف  وافق عليهالذي  احلكومياهليدرولوجي الدويل ابملادة الثانية من النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج  يذّكر إذ

 ،٢٣م/٤٠و ٢٢م/٢٨و ٢٫٦م/٢٧و ٣٢٫١م/٢٣و ٣٦٫١م/٢٠القرارات يف وعّدله  ٢٫٢٣٢م/١٨ القرار
حىت �اية الدورة  احلكومي اهليدرولوجي الدويليف اجمللس الدويل احلكومي للرب�مج  الدول األعضاء التالية أعضاءً  ينتخب

 العام:للمؤمتر  واألربعني الثانية
 االحتاد الروسي

 األرجنتني
 إسبانيا

 أفغانستان
 أملانيا

 أوغندا
 ابكستان

 بنما
 مجهورية مولدوفا

 السلفادور
 سلوفاكيا

 السنغال
 السودان
 الصني
 العراق
 فرنسا

 الكونغو
 لبنان

 املغرب
 املكسيك

 النمسا
 نيجري�

الدورة  ه إاّبنفي خبوا أعضاءً اآلخرين الذين انتُ احلكومي  للرب�مج اهليدرولوجي الدويل الدويل احلكومي أعضاء اجمللس قائمةيلي  فيما  مالحظة:
 :للمؤمتر العام األربعنياحلادية و والثالثني للمؤمتر العام وتنتهي مدة عضويتهم ابنتهاء الدورة  التاسعة

 سلوفينيا إثيوبيا
 شيلي إيران (مجهورية إيران اإلسالمية)

 ليبيا ابراغواي
 مصر تركيا

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مجهورية كور�
 هولندا زامبيا
 الياابن النكا سري

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  بناًء علىاعتمد هذا القرار 
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 اجمللس الدويل احلكومي لرب�مج إدارة التحوالت االجتماعيةيف انتخاب أعضاء  ٠١٥

 ،إّن املؤمتر العام
من املادة الثانية من النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج إدارة التحوالت االجتماعية  ٢و ١ابلفقرتني  يذّكر إذ

 ،٢٨م/٣٩و ٢٢م/٢٨ ينالقرارَ  مبوجبوعّدله  ٥٫٢م/٢٧القرار  مبوجبالذي اعتمده 
لرب�مج إدارة التحوالت االجتماعية حىت �اية الدورة  الدويل احلكومي يف اجمللس الدول األعضاء التالية أعضاءً  ينتخب

 العام:للمؤمتر  واألربعني الثانية

 االحتاد الروسي
 أوغندا

 الربتغال
 بنغالديش
 بوتسوا�
 اتيالند

 سلوفاكيا
 سويسرا

 مانعُ 

 فرنسا
 البوليفارية) فنزويال فنزويال (مجهورية

 كرواتيا
 كواب

 الكونغو
 كينيا

 منغوليا
 موريتانيا
 هولندا

اجملموعة الثالثة مرشحني اثنني لشغل املقاعد  ورّشحتاجملموعة األوىل أربعة مرشحني لشغل املقاعد الستة الشاغرة،  رّشحت :مالحظة
. وسُتجرى يف دورته األربعني إابن عضواً فقط ١٨على املؤمتر العام انتخاب  الرتشيحات ، اقرتحت جلنةمث ومناألربعة الشاغرة. 

احلادية واألربعني للمؤمتر العام انتخاابت لشغل املقاعد الشاغرة املتبقية لكل جمموعة انتخابية. وفيما يلي قائمة أعضاء الدورة 
والثالثني  التاسعةاآلخرين الذين انُتخبوا أعضاًء فيه إاّبن الدورة  الدويل احلكومي لرب�مج إدارة التحوالت االجتماعية اجمللس

 :للمؤمتر العام األربعنيو مدة عضويتهم ابنتهاء الدورة احلادية للمؤمتر العام وتنتهي 
 زمبابوي إثيوبيا

 سري النكا إكوادور 
 قطر إندونيسيا
 ماليز� ابكستان

 مدغشقر بنني
 اململكة العربية السعودية تشيكيا

  نيكيةياجلمهورية الدوم

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  السابعةاجللسة العامة  تقرير جلنة الرتشيحات يفبناًء على اعتمد هذا القرار 

 اللجنة الدولية احلكومية ألخالقيات البيولوجيايف انتخاب أعضاء  ٠١٦

 إّن املؤمتر العام
يف اللجنة  الدول األعضاء التالية أعضاءً  ،جنة الدولية ألخالقيات البيولوجيامن النظام األساسي للّ  ١١ للمادة وفقاً ، ينتخب

 العام:للمؤمتر  واألربعني الثانيةحىت �اية الدورة  البيولوجيا ألخالقيات الدولية احلكومية



 االنتخاابت
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 االحتاد الروسي
 األرجنتني

 األردن
 بلجيكا
 اتيالند
 توغو

 اإلسالمية إيرانمجهورية 
 مجهورية كور�
 سري النكا

 السودان
 كوت ديفوار

 كولومبيا
 ليبيا

 املكسيك
 موريتانيا
 موزمبيق
 النمسا
 الياابن

اجملموعة الثالثة ثالثة مرشحني لشغل املقاعد ورّشحت اجملموعة األوىل مرشحني اثنني لشغل املقاعد األربعة الشاغرة،  رّشحت مالحظة:
على  الرتشيحات ، اقرتحت جلنةمن مثو اجملموعة الرابعة مخسة مرشحني لشغل املقاعد الستة الشاغرة.  رّشحتاألربعة الشاغرة، و 

األربعني للمؤمتر العام انتخاابت لشغل و دورته األربعني. وسُتجرى يف الدورة احلادية  إابنعضواً فقط  ١٨انتخاب املؤمتر العام 
اآلخرين  البيولوجيااللجنة الدولية احلكومية ألخالقيات املقاعد الشاغرة املتبقية لكل جمموعة انتخابية. وفيما يلي قائمة أعضاء 

 األربعنيو والثالثني للمؤمتر العام وتنتهي مدة عضويتهم ابنتهاء الدورة احلادية  التاسعةإاّبن الدورة  الذين انُتخبوا أعضاًء فيها
 :للمؤمتر العام

 الكونغو أذربيجان
 كينيا إكوادور

 ليتوانيا أملانيا
 اجملر أوروغواي

 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية مجهورية الكونغو الدميقراطية
 �ميبيا سنغافورة

 النيجر فرنسا

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  السابعةاجللسة العامة  تقرير جلنة الرتشيحات يفبناًء على اعتمد هذا القرار 

املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة يف انتخاب أعضاء  ٠١٧
 يف حالة االستيالء غري املشروع

 ،إّن املؤمتر العام
 إىلجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية النظام األساسي للّ على  فيه وافقالذي  ٤/٧٫٦/٥م/٢٠بقراره  يذّكر إذ

 املشروع، غري بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء
 إىللتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية  الدولية احلكومية جنةمن النظام األساسي للّ  ٢ من املادة ٤و ٢للفقرتني  وفقاً ، ينتخب

، الدول األعضاء التالية ٢٢م/٢٨القرار  مبوجب عّدله الذياملشروع  بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري
 :للمؤمتر العامواألربعني  الثانيةىت �اية الدورة يف اللجنة ح أعضاءً 

 األرجنتني
 إيطاليا

 مجهورية مولدوفا
 زامبيا
 غينيا

 الكامرون

 كندا
 مصر
 اهلند

 الياابن
 اليو�ن
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انتخاب على املؤمتر العام  الرتشيحات ، اقرتحت جلنةومن مثاجملموعة الثانية مرشحاً واحداً لشغل املقعدين الشاغرين.  رّشحت مالحظة:
املقعد الشاغر املتبقي لشغل دورته األربعني. وستجرى يف الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام انتخاابت  إابنعضواً فقط  ١١

إاّبن الدورة التاسعة  اللجنة الدولية احلكومية اآلخرين الذين انُتخبوا أعضاًء فيهاوفيما يلي قائمة أعضاء  للمجموعة الثانية.
 :للمؤمتر العام والثالثني للمؤمتر العام وتنتهي مدة عضويتهم ابنتهاء الدورة احلادية واألربعني

 مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية أرمينيا
 العراق إكوادور

 غواتيماال ابكستان
 مايل بنني

 املكسيك مجهورية كور�

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  بناًء علىاعتمد هذا القرار 

اللجنة التنفيذية للحملة الدولية إلنشاء متحف النوبة يف أسوان واملتحف القومي يف انتخاب أعضاء  ٠١٨
 للحضارة املصرية يف القاهرة

 ،إّن املؤمتر العام
إنشاء اللجنة التنفيذية للحملة الدولية إلنشاء متحف النوبة يف أسوان واملتحف على  فيه وافقالذي  ٤/١١م/٢١بقراره  يذّكر إذ

 القومي للحضارة املصرية يف القاهرة،
 للحملة الدولية إلنشاء متحف النوبة يف أسوان واملتحف القومي التنفيذية يف اللجنة الدول األعضاء التالية أعضاءً  ينتخب

 العام: األربعني للمؤمترو  احلادية للحضارة املصرية يف القاهرة حىت �اية الدورة
 تشيكيا
 السودان
 الكامرون

 مصر
 النيجر

مل و اجملموعة الثانية مرشحاً واحداً للمقعدين الشاغرين؛  رشحتو مرشح للمقاعد اخلمسة الشاغرة؛ أي اجملموعة األوىل  مل ترشح مالحظة:
على  الرتشيحات ، اقرتحت جلنةومن مثالشاغرَين لكل من اجملموعتني.  للمقعديناجملموعتني الثالثة والرابعة أي مرّشح  ترشح

  .األربعني تهدور  إابن أعضاء فقط ٥انتخاب  املؤمتر العام

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  بناًء علىاعتمد هذا القرار 

 انتخاب أعضاء يف اجمللس الدويل احلكومي للرب�مج الدويل لتنمية االتصال ٠١٩

 إّن املؤمتر العام
من النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج الدويل لتنمية االتصال  ٢ من املادة ٤و ٣و ٢ للفقرات وفقاً ، ينتخب

حىت �اية الدورة  الدويل احلكومي يف اجمللس ، الدول األعضاء التالية أعضاءً ٢٢م/٢٨القرار  مبوجب هعّدل الذي
 للمؤمتر العام: واألربعني الثانية
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 أذربيجان
 األرجنتني

 الربازيل
 تركيا

 تونس
 ركاالدمن
 زامبيا

 سانت فنسنت وغرينادين
 السنغال

 غامبيا

 فنلندا
 كوت ديفوار

 كينيا
 التفيا
 لبنان

 ماليز�
 مدغشقر

 النمسا
 نيجري�
 هولندا

انتخاب على املؤمتر العام  الرتشيحات ، اقرتحت جلنةومن مثاجملموعة الثانية مرشحني اثنني لشغل املقاعد الثالثة الشاغرة.  رشحت مالحظة:
الشاغرة املتبقية دورته األربعني. وستجرى يف الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام انتخاابت لشغل املقاعد  إابن عضواً فقط ٢٠

وفيما يلي قائمة أعضاء اجمللس الدويل احلكومي اآلخرين الذين انُتخبوا أعضاءً فيه إاّبن الدورة التاسعة والثالثني  للمجموعة الثانية.
 :للمؤمتر العام للمؤمتر العام وتنتهي مدة عضويتهم ابنتهاء الدورة احلادية واألربعني

 قريغيزستان االحتاد الروسي
 كازاخستان أفغانستان
 كواب ابكستان

 ليبيا ابالو
 ليتوانيا بنني

 اململكة العربية السعودية اتيالند
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية اجلمهورية الدومينيكية

 �ميبيا السلفادور
 هندوراس السويد

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  تقرير جلنة الرتشيحات يف بناًء علىاعتمد هذا القرار 

 اجمللس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميعيف انتخاب أعضاء  ٠٢٠

 إّن املؤمتر العام
قرار مبوجب ال الذي عّدله، للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميعمن النظام األساسي  ٢ لمادةلوفقاً ، ينتخب

 واألربعني للمؤمتر العام: الثانيةحىت �اية الدورة  الدويل احلكومياجمللس يف  الدول األعضاء التالية أعضاءً  ،٥٣م/٤٠
 بلجيكا
 اتيالند

 مجهورية كور�
 غا�

 غرينادا

 كوت ديفوار
 ماليز�

 مدغشقر
 اململكة العربية السعودية

 الياابن
، اقرتحت جلنة ومن مثمن اجملموعتني األوىل والثالثة مرشحًا واحدًا لشغل املقاعد الثالثة الشاغرة لكل منهما.  كلرشحت   مالحظة:

دورته األربعني. وسُتجرى يف الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام  إابن أعضاء فقط ١٠انتخاب على املؤمتر العام الرتشيحات 
الدويل احلكومي اآلخرين الذين  اجمللستبقية لكل جمموعة انتخابية. وفيما يلي قائمة أعضاء انتخاابت لشغل املقاعد الشاغرة امل

 :للمؤمتر العام انُتخبوا أعضاءً فيه إاّبن الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العام وتنتهي مدة عضويتهم ابنتهاء الدورة احلادية واألربعني



 االنتخاابت
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 سويسرا االحتاد الروسي
 ُعمان البحرين

 ليتوانيا تركيا
 مايل جامايكا

 اجملر مجهورية كور� الشعبية الدميقراطية
 النيجر جنوب أفريقيا

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  بناًء علىاعتمد هذا القرار 

 لإلحصاءانتخاب أعضاء يف جملس إدارة معهد اليونسكو  ٠٢١

 إّن املؤمتر العام
عليه  الذي وافق املادة الرابعة من النظام األساسي ملعهد اليونسكو لإلحصاءمن  ١ الفقرة(أ) من  الفرعية لفقرةوفقاً ل، ينتخب

حىت  معهد اليونسكو لإلحصاء دارةإيف جملس  أعضاءً يلي  املذكورين فيمااخلرباء ، ٤٤م/٣٠يف القرار 
 :٢٠٢٣األول/ديسمرب  كانون ٣١

 السيد جورجي أوكسينويت (االحتاد الروسي)
 السيد خوان دانييل أوفييدو (كولومبيا)

 السيد بني �نغ (الصني)
 السيد أندرو راسوغو أواتشي رييش (كينيا)

لمؤمتر العام. وفيما يلي هناك مقعد شاغر يتعني شغله للمجموعة األوىل واجملموعة اخلامسة (ب) يف الدورة األربعني ل مل يكن مالحظة:
والثالثني للمؤمتر العام وتنتهي مدة  تاسعةالعهد اآلخرين الذين انُتخبوا أعضاًء فيه إاّبن الدورة املدارة إقائمة أعضاء جملس 

 السيد صبيح عبد العزيز املخيزمي (الكويت).و: السيد دانكرت فيدلري (النرويج) ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب   ٣١ يفعضويتهم 
الذي انُتخب يف الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العام، من جملس اإلدارة  ،السيد مارات كوزامخيتوف (كازاخستان)وقد استقال 

 ، فأصبح للمجموعة الرابعة مقعد شاغر يتعني شغله يف الدورة األربعني للمؤمتر العام.٢٠١٩يف عام 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ تقرير جلنة  بناًء علىاعتمد هذا القرار 

 اللجنة القانونية للدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام انتخاب أعضاء ٠٢٢

 إّن املؤمتر العام
 األربعنيو  احلادية افتتاح دورته راً مناعتبايف اللجنة القانونية  نظامه الداخلي، الدول األعضاء التالية أعضاءً  وفقاً ألحكام، ينتخب

 :واألربعني الثانيةافتتاح دورته  إىل غايةو 
 األرجنتني

 أرمينيا
 البحرين
 بلجيكا

 مجهورية كور�
 ركاالدمن

 سانت لوسيا
 السنغال
 سويسرا
 الصني

 فرنسا
 الفلبني

 فلسطني
 قطر
 كندا
 لبنان

 النيجر
 نيجري�
 الياابن
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اجملموعة الثالثة مرشحني اثنني لشغل املقاعد  رشحتو اجملموعة الثانية مرشحًا واحدًا لشغل املقاعد الثالثة الشاغرة،  رشحت مالحظة:
 دورته األربعني. إابنعلى املؤمتر العام  عضواً فقط ١٩انتخاب الرتشيحات ، اقرتحت جلنة ومن مثاخلمسة الشاغرة. 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ تقرير جلنة بناًء على اعتمد هذا القرار 

 جلنة املقريف انتخاب أعضاء  ٠٢٣

 إّن املؤمتر العام
 :واألربعني الثانية دورتهقر حىت �اية يف جلنة امل التالية أعضاءً  األعضاءنظامه الداخلي، الدول  وفقاً ألحكام، ينتخب

 إكوادور
 إندونيسيا
 البحرين

 بنغالديش
 بوروندي
 تشيكيا

 سانت لوسيا

 السلفادور
 فرنسا

 الكامرون
 كندا

 ليتوانيا
 نيجري�

إاّبن الدورة التاسعة والثالثني للمؤمتر العام وتنتهي مدة  ااآلخرين الذين انُتخبوا أعضاًء فيه املقر جلنةيلي قائمة أعضاء فيما  مالحظة:
 :للمؤمتر العام عضويتهم ابنتهاء الدورة احلادية واألربعني

 الفلبني أفغانستان
 فلسطني أنغوال
 كينيا بنني

 املغرب مجهورية كور�
 هولندا سانت فنسنت وغرينادين

  السويد

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦الرتشيحات يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  تقرير جلنة بناًء علىاعتمد هذا القرار 
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 ٢٠٢١-٢٠٢٠الرب�مج وامليزانية للفرتة  - رابعاً 

 السياسة العامة واإلدارة
 السياسة العامة واإلدارة ١

 إّن املؤمتر العام
 :يلي مبا العامة للمديرة �ذن - ١

 واإلدارة العامة ابلسياسة اخلاصة التالية العمل خطة ، على تنفيذ٢٠٢١-٢٠٢٠العمل، خالل الفرتة  مواصلة )أ(
 :يلي ما أجل من
 أربعو ) ٢٠٢١ نوفمرب/الثاين تشرين - أكتوبر/األول تشرين( العام للمؤمتر واألربعني احلادية الدورة تنظيم )١(

 التكاليف؛ حيث من القصوى الفعالية حتقيق تضمن بطريقة التنفيذي للمجلس عادية دورات مخس إىل
 الوحدات ويف للمنظمة، العام للمدير التنفيذي واملكتب لليونسكو العامة اإلدارة يف العمل سري ضمان )٢(

 املنظمة؛ إدارة على القائمة
 املتحدة؛ األمم ملنظومة املشرتكة األجهزة تشغيل تكاليف يف املسامهة )٣(

من امليزانية املوحدة  ٢٠٢١-٢٠٢٠ ذا الغرض للفرتةدوالر هل ٢٠٠ ٩٢٧ ٦٠ قدرهاختصيص اعتمادات مالية  )ب(
 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛

 :يلي مبا القيام العامة املديرة من ويطلب - ٢
 العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة )أ(

 :التالية املنشودة النتائج حتقيق وعن

 الرائسيتان اهليئتان
 العام؛ املؤمتر يف التكاليف حيث من وفعال رشيد حنو على العمل سري حتسني )١(
 التنفيذي؛ اجمللس يف التكاليف حيث من وفعال رشيد حنو على العمل سري حتسني )٢(

 التنفيذي واملكتب العامة اإلدارة
الفعلي واملشاورات  والتواصل االسرتاتيجية القيادة طريق عن وفعاليتها اليونسكو جدوى على احملافظة )٣(

 األعضاء واجلهات املعنية؛ الدول مع الشاملة
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 الداخلي اإلشراف
 حتقيقاً  املعتمدة األهداف حتقيق إلاتحة املخاطر وإدارة واملراقبة ابحلوكمة اخلاصة اليونسكو إجراءات تعزيز )٤(

 التوصيات من األمر هذا خيص مبا األخذ طريق عن ابملنظمة، الثقة وز�دة التنفيذ كيفية  وحتسني منهجياً،
 االستشارية؛ واألنشطة املراجعة عمليات عنها تتمخض اليت

 النتائج عن واملساءلة املنظمة صعيد على التعّلم وكذلك البّينات، على القائمة القرارات اختاذ عملية تعزيز )٥(
 التقييم؛ عمليات عنها تتمخض اليت التوصيات وتنفيذ النتائج من االستفادة طريق عن الربامج، وفعالية

 اليونسكو؛ يف والُنظم ابللوائح والتقيد املساءلة تعزيز )٦(

 القانونية والشؤون الدولية املعايري
 الرب�مج؛ وتنفيذ املنظمة إدارة أثناء والُنظم للوائح االمتثال )٧(

 األخالقيات
 .عليها واحملافظة أخالقية عمل بيئة هتيئة على املنظمة مساعدة )٨(

 جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  اخلامسةيف اجللسة العامة 

 الربامج
 الرتبية - الرب�مج الرئيسي األول ٢

 إّن املؤمتر العام
 :يلي مبا العامة للمديرة �ذن - ١

(املعتمدة األول  الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة العمل خطة ، على تنفيذ٢٠٢١-٢٠٢٠العمل، خالل الفرتة  مواصلة )أ(
 التاليني العمل وحموَري التالية الثالثة االسرتاتيجية األهداف حول بنيتها تنتظم اليت )٢م/٣٩القرار وجب مب

 ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف سّيما وال املستدامة، التنمية أهداف إىل تستند واليت هلا، املوضوَعني
 احلياة مدى التعلم فرص وتعزيز للجميع والشامل املنصف اجليد التعليم ضمان" يف واملتمثل ٢٠٣٠ عام حىت

 ،٢٠٣٠ عام حىت ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف حتقيق على البلدان مساعدة أجل من ،"للجميع
 وتنسيق ر�دة يف املتمثلة املهمة وهي الصدد، هذا يف املنظمة إىل الدويل اجملتمع أسندها اليت ابملهمة واالضطالع

 احملرز التقدم رصد/واستعراض التعليم بشأن دولياً  عليه املتفق املستدامة التنمية هدف حتقيق إىل الرامية املساعي
 اجملال؛ هذا يف

 وإيالء أفريقيا، احتياجات وتلبية اجلنسني بني املساواة تعزيز يف املتمثلتني للمنظمة العامتني يتنيو األول يف اإلسهام )ب(
 إىل العون يد ومد الشباب احتياجات وتلبية النامية، الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان ألقل خاص اهتمام
 التحوالت تعزيز يف التعليم بدور إقراراً  وذلك حاًال، األضعف االجتماعية الشرائح وإىل إليهم الوصول تعذر الذين

 :يلي ما حتقيق أجل من الثقافات، بني واحلوار االجتماعي واالندماج اإلجيابية االجتماعية
 مدى واجلامع اجليد التعّلم لتعزيز التعليم نظم تطوير يف األعضاء الدول مساندة: األول االسرتاتيجي اهلدف
 اجلميع لصاحل احلياة
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 ومسؤولني مبدعني عامليني مواطنني يكونوا أن من الدارسني متكني: الثاين االسرتاتيجي اهلدف
 على ٢٠٣٠ عام حىت ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف حتقيق على األعضاء الدول مساعدة )١(

 شاملة ُسبالً  وتفتح التمكني، أجل من التعلم تتيح تعليمية نُظم وضع: يلي ما طريق عن الُقطري الصعيد
 احلياة مدى التعلم مفهوم مع وتتوافق الرمسي، وغري النظامي وغري النظامي التعلم فرص بني جتمع ومرنة

 شامالً  إصالحاً  برمته التعليمي القطاع إلصالح إليها االستناد جيب اليت الرئيسية املبادئ أحد بوصفه
 ومتكني املستجدة؛ واالقتصادية االجتماعية املصاعب على للتغلب سلوكها ميكن اليت الُسبل وأحد

 يصبحوا لكي إليها حيتاجون اليت والقيم واملهارات املعارف اكتساب من والكبار والشباب األطفال
 املستدام النمو حتقيق يف يسامهوا ولكي الئقاً، عمالً  جيدوا ولكي ونشيطني، ومسؤولني مستنريين مواطنني

تربية الشباب على السالم من خالل  تنفيذ تعزيز قدرة نُظمهم التعليمية علىو  ؛مساملة جمتمعات بناء ويف
 سّيما اليت تنطوي عليها وتنشرها التقاليد الثقافية املختلفة، وال ،للقيم العاملية الشامل الطابعإبراز 

ابستخدام برامج تعليم املواطنة العاملية وترويج مضامني اليونسكو التعليمية املشرتكة بني التخصصات 
 نياملعلم عدد يف الشديد النقص وسدّ  ؛فيما يتعلق ابحرتام التنوع الثقايف وابلتفاهم وابحلوار بني الثقافات

 بتعليم لالرتقاء خاص اهتمام وإيالء التعليم؛ ةجود لتحسني رئيسية اسرتاتيجية األمر هذا واعتبار املؤهلني
 من واملتضررين املعوقني تضم اليت الضعيفة السكانية للفئات اجليد التعليم فرص وتوفري والنساء؛ الفتيات

 أجل من اجلديدة التعلم وأساليب واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات إمكانيات وتسخري األزمات؛
: التالية األربعة للمجاالت األولوية إعطاء مع التعليم خيص فيما شامل بنهج األخذ ومواصلة التعليم؛

 التقين اجملال يف والتدريب والتعليم األمية، وحمو برمته، القطاع نطاق على واخلطط السياسات وضع
 واملعلمون؛ واملهين،

 ٢٠٣٠ عام حىت التعليم أعمال جدول وتنسيق ر�دة: الثالث االسرتاتيجي اهلدف
 على ٢٠٣٠ عام حىت ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف رصد/واستعراض تنسيق �دةر  )٢(

 على التنسيق تيسري أوهلما يشمل مسارين يف العمل على الرتكيز طريق عن واإلقليمي العاملي الصعيدين
 سائر مع شراكات وإقامة التعليم، شؤون إلدارة املتغرية العاملية البنية ظل يف واإلقليمي العاملي الصعيدين

 القائمة، الشراكات وتعزيز املدين، واجملتمع األخرى الدولية املنظمات مع وكذلك املتحدة، األمم وكاالت
 ويشمل ؛٢٠٣٠ عام حىت التعليمجدول أعمال  بشأن املستوى رفيعة تروجيية أبنشطة واالضطالع

 عام حىت ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف حتقيق إىل الرامية املساعي ورصد استعراض اثنيهما
 من واالستشراف البحث طريق عن ٢٠٣٠ عام حىت للتعليم العاملي املرصد بدور واالضطالع ،٢٠٣٠

 التعليم؛ مستقبل بشأن احلوار وإقامة العامة السياسات لوضع الالزمة اإلرشادات توفري أجل
من امليزانية املوحدة  ٢٠٢١-٢٠٢٠ هلذا الغرض للفرتةدوالر  ٤٤٦ ٧٣٠ ٨٠٠قدرها ختصيص اعتمادات مالية  )جـ(

 ١معاهد الفئة  منها على دوالر ٠٠٠ ٢٩٣ ٩٥ وتوزيع، اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل
 ؛السبعة املعنية ابلرتبية

 :يلي مبا القيام العامة املديرة من ويطلب - ٢
 األول الرئيسي الرب�مج خيص ما مجيع حتقيق أيضاً  تضمن بطريقة القرار هذا هبا �ذن اليت األنشطة خمتلف تنفيذ )أ(

 اجلنسني؛ بني املساواة ويف أفريقيا يف املتمثلتني العامتني لألولويتني العامة األهداف من
 العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة )ب(

 :التالية املنشودة النتائج حتقيق وعن
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 ٤ املستدامة التنمية هدف حتقيق على األعضاء الدول مساعدة: ١ العمل حمور
 الطفولة مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني )١(

 النظام يف احلياة مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني املبكرة
 ؛)املستدامة للتنمية ٢-٤و ١-٤ الغايتني بلوغ يف املسامهة( برمته التعليمي

 تزويد أجل من االحتياجات وتراعي ابإلنصاف تتسم واملهين التقين اجملال يف والتدريب للتعليم نُظم وضع )٢(
 ومباشرة الئقة وظائف وشغل عمل على للحصول الالزمة ابملهارات ، رجاًال ونساًء،والكبار الشباب
 ؛)املستدامة للتنمية ٦-٨و ٤-٤و ٣-٤ الغا�ت بلوغ يف املسامهة( احلياة مدى والتعلم احلرة األعمال

 الشباب اكتساب ورصد وتعزيز لز�دة العاملي الصعيد على اجلهود وحشد واخلطط السياسات حتسني )٣(
 تضم بوسائل احلياة، مدى التعلم بفرص متتعهم وكذلك األساسية، للمهارات ، رجاًال ونساًء،والكبار

 ؛)املستدامة للتنمية ٦-٤ الغاية بلوغ يف املسامهة( واالتصاالت املعلومات بتكنولوجيا االستعانة
حتسني السياسات والقدرات الوطنية لز�دة ُسبل انتفاع اجلميع، رجاًال ونساًء، ابلتعليم العايل املنصف  )٤(

 للتنمية ٣-٤ الغاية بلوغ يف املسامهة( وامليسور التكلفة واملضمون اجلودة، ولتعزيز االعرتاف ابلدراسات
 ؛)املستدامة

 املعلمني عدد لز�دة املعلمني إعداد برامج وحتسني ابملعلمني خاصة وطنية سياسات تنفيذ أو/و وضع )٥(
 ؛)املستدامة للتنمية ٢-٤و ١-٤و ج-٤ الغا�ت بلوغ يف املسامهة( واملتحمسني املؤهلني

 الالزمة السلوك وأمناط والقيم واملهارات ابملعارف املتعلمني تزويد أجل من الوطنية القدرات تعزيز )٦(
 كمواطنني  العامل مع والتفاعل املستدامة التنمية تعزيز ومن صحية، معيشية أبمناط التمتع من لتمكينهم

 ،٣ اهلدف حتقيق ويف ،٣-١٣و ٨-١٢و أ-٤و ٧-٤ الغا�ت بلوغ يف املسامهة( مسؤولني عامليني
 ؛)املستدامة للتنمية

 التعليمية الُنظم يف شاملة بطريقة اجلنسني بني املساواة حتقيق على العمل أجل من الوطنية القدرات تعزيز )٧(
 ؛)املستدامة للتنمية ،٥ اهلدف حتقيق ويف ،٥-٤ الغاية بلوغ يف املسامهة( الوطنية

 الفئات يشمل حبيث التعليم نطاق توسيع أجل من التعلم فرص وز�دة واخلطط السياسات حتسني )٨(
 ومنها التعلم، يف مصاعب يواجهون الذين لألشخاص خاصة عناية إيالء مع الضعيفة، السكانية

يف حتقيق غاييت التنمية املستدامة  املسامهةاألزمات ( من املتضررة السكانية للفئات وكذلك اإلعاقات،
 .أ)-٤و ٥-٤

 ٢٠٣٠ عام حىت ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف رصد/واستعراض تنسيق ر�دة: ٢ العمل حمور
 تنسيقاً  ٢٠٣٠ عام حىت ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف حتقيق إىل الرامية املساعي تنسيق )٩(

 املهمة إطار يف العاملي الصعيد على املساعي هذه وتنسيق بر�دة اليونسكو اضطالع طريق عن فعاالً 
 ؛)املستدامة للتنمية ١٧و ٤ اهلدفني حتقيق يف املسامهة( إليها املسندة العاملية

 اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض )١٠(
 حتقيق حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بيّنات عن ابلفعل ٢٠٣٠ عام حىت ابلتعليم

 ).املستدامة للتنمية ١٧و ٤ اهلدفني حتقيق يف املسامهة( اهلدف هذا
 استعراضاً  العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ جمال يف احملققة ابلنتائج اخلاص االسرتاتيجي التقرير تضمني )جـ(

 لوضع أو توجيهها إعادة أو عليها لإلبقاء احملتملة االقرتاحات يتضمن املنشودة امونتائجه العمل حملوري
 فيها واالستناد واضحة، تقييم معايري إىل األمور هذه كل  يف واالستناد إل�ائها، أو منها للخروج اسرتاتيجيات
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 التنفيذي اجمللس وموافاة الداخلي، اإلشراف مرفق جيريها اليت واملراجعة التقييم عمليات إىل االقتضاء، عند أيضاً،
 املائتني؛ بعد التاسعة دورته إاّبن االستعراض هبذا

 اليونسكو، لدى للموارد االسرتاتيجية التعبئة جوانب جلميع شامالً  حتليالً  يتضمن املوارد تعبئة عن تقرير إعداد )د(
 .املائتني بعد التاسعة دورته إاّبن التقرير هبذا التنفيذي اجمللس وموافاة

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  السادسةيف اجللسة العامة جلنة الرتبية  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 مكتب الرتبية الدويل لليونسكو ٣

 العام، املؤمتر إن
 ،)١م/تقرير/٤٠( ٢٠١٩-٢٠١٨ العامني لفرتة لليونسكو الدويل الرتبية مكتب بتقرير علماً  حييط إذ

 يف األعضاء الدول إىل اخلدمات تقدمي على قدرته لضمان الدويل الرتبية ملكتب الوظيفي االستقالل على احملافظة أبمهية ويقر
 واالستدامة، والكفاءة والفعالية ابملرونة تتسم استباقية بطريقة املناسب الوقت

 واملسائل الدراسية املناهج جمال يف لليونسكو امتياز مركز إىل الدويل الرتبية مكتب حتويل إىل الرامية االسرتاتيجية بتنفيذ ويرحب
 املبذولة املنسقة ابجلهود وكذلك ،)١٠/م٣٦ القرار( والثالثني السادسة دورته يف العام املؤمتر اعتمدها اليت هبا، املتعلقة

 ،امتياز مركز بوصفه استدامته وضمان املكتب مكانة تعزيز أجل من
 ،١٥/م٤٠ قرارال و�خذ بعني االعتبار

 املواضيعية واجملاالت االسرتاتيجية األهداف من بعمله يرتبط ما حتقيق يف الدويل الرتبية ملكتب املتخصصة ابملسامهة ينوه - ١
 العمل وكذلك والتقييم، والتعّلم والتدريس الدراسية ابملناهج يتعلق فيما سّيما وال األول، الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة

 :يلي ما طريق عن الفعلي، التطبيق موضع الدراسية املناهج لوضع املؤاتية الظروف هتيئة على املنهجي
 ابملناهج املعنيني واملهنيني القرار ألصحاب خمصصة وتكون األكادميية املؤسسات هبا تعرتف تدريبية دورات تنظيم )أ(

 املناسبة؛ التدريب ومواد التعّلم وسائل وإعداد الدراسية،
 ابملناهج املعنيني واألخصائيني املعنية الوكاالت لتشمل املشورة وإسداء التقنية املساعدة تقدمي عملية نطاق توسيع )ب(

 األعضاء؛ الدول يف الوطين الصعيد على الدراسية
 املعارف إدارة على بقدرته والنهوض الدراسية، ابملناهج املتعلقة ابملعارف اخلاصة البحثية املكتب قاعدة تعزيز )جـ(

 ونشرها؛
 املتعلقة املعلومات وتبادل املعرفية والوساطة الفكرية القيادة جمال يف املكتب هبا يضطلع اليت الوظائف تعزيز )د(

 التقييم؛ وعملية التعّلم علوم بشأن وكذلك التنمية، ملتطلبات الدراسية املناهج مالءمة بشأن البحوث أبحدث
 تعزيز إىل ترمي دولية أبنشطة االضطالع وتيسري السياسات، بشأن البيّنات على قائم دويل حوار إجياد تيسري )ه(

 للجميع؛ والشامل املنصف اجليد التعليم توفري على العمل
 العاملية الشبكة وإنشاء هبا املتعلقة واملسائل الدراسية املناهج خيص فيما لليونسكو العاملية التقنينية الوظيفة تعزيز )و(

 املستقبلية؛ الدراسية املناهج لوضع هبا االسرتشاد ميكن تقنينية واثئق واعتماد إقرار أجل من الدراسية للمناهج
 القرار، وهلذا للمكتب األساسي للنظام وفقاً  املكتب، ميزانية اعتماد لدى احلرص الدويل الرتبية مكتب جملس من ويطلب - ٢

 :يلي ما على
 عمل وحموَري االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته الدويل الرتبية مكتب أهداف انسجام استدامة ضمان )أ(

 به؛ اخلاصة املنشودة والنتائج األول الرئيسي الرب�مج
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 األول الرئيسي للرب�مج املنشودتني النتيجتني حتقيق يف اإلسهام أجل من للمكتب األساسية املبادرات دعم )ب(
 أد�ه؛ ٦ الفقرة يف الواردتني

 مبهمته االضطالع مواصلة من املكتب لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع التعاون تعزيز )جـ(
 هبا؛ املتعلقة واملسائل الدراسية املناهج جمال يف امتياز مركز بوصفه

 للفرتة املوحدة امليزانية من الدويل الرتبية ملكتبدوالر  ١٤ ٠٤٨ ١٠٠ قدرهامالية  اعتمادات تخصيصب علماً  وحييط - ٣
 دوالر ٤ ٠٤٨ ١٠٠ قدرها مالية اعتمادات ختصيص طريق عن املكتب بدعم العامة للمديرة و�ذن ؛٢٠٢١-٢٠٢٠

 ؛ذاهتا للفرتة العادية امليزانية من الغرض هلذا
 الرتبية مكتب أنشطة يف سامهت اليت واملؤسسات هليئاتسائر اول وسويسرا وسيشيل نيجري� حلكومة عرفانه عن ويعرب - ٤

 بعدها؛ وما ٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها مالية، أو فكرية مسامهة الدويل
 والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - ٥

 الدول خلدمة فعالة بصورة وتنميتها الدويل الرتبية مكتب أنشطة تنفيذ يف مناسبة أخرى وبوسائل ابملال املسامهة اخلاص
 ووفقاً  هبا، املتعلقة واملسائل الدراسية املناهج جمال يف امتياز مركز بوصفه املكتب إىل املسندة للمهمة وفقاً  األعضاء،

-٢٠١٤ للفرتة االسرتاتيجية اليونسكو ألهداف ووفقاً  به، اخلاصة املنشودة والنتائج األول الرئيسي الرب�مج عمل حملوَري
 ؛٢٠٢١

 الرتبية مكتب إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - ٦
 :األول الرئيسي للرب�مج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقيق يف الدويل

 املبكرة الطفولة مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني )أ(
 برمته التعليمي النظام يف احلياة مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني

 ؛)١ املنشودة النتيجة - ١ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ٢-٤و ١-٤ الغايتني بلوغ يف املسامهة(
 ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض )ب(

 املسامهة( اهلدف هذا حتقيق حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بيّنات عن ابلفعل ٢٠٣٠ عام حىت
 ).١٠ املنشودة النتيجة - ٢ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ١٧و ٤ اهلدفني حتقيق يف

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  السادسةيف اجللسة العامة جلنة الرتبية  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 الرتبية لتخطيط الدويل اليونسكو معهد ٤

 العام، املؤمتر إنّ 
 ،)٢م/تقرير/٤٠( ٢٠١٩-٢٠١٨ العامني لفرتة الرتبية لتخطيط الدويل اليونسكو معهد بتقرير علماً  حييط إذ

 إىل اخلدمات تقدمي على قدرته لضمان الرتبية لتخطيط الدويل اليونسكو ملعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة أبمهية ويقر
  الدول األعضاء يف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم ابملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة،

 األول، الرئيسي الرب�مج تنفيذ يف الرتبيـة لتخطيط الدويل اليونسكـو معهد يؤديه الذي الدور أبمهية ويقر أيضاً 
 ،٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة املعهد ميزانية اعتماد لدى احلرص الرتبيـة لتخطيط الدويل اليونسكـو معهد إدارة جملس من يطلب - ١

 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقاً 
 ابلرب�مج اخلاصة املنشودة والنتائج واألولو�ت االسرتاتيجية األهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان )أ(

 األول؛ الرئيسي
 وتنظيمها؛ وإدارهتا التعليمية النظم ختطيط خيص فيما األعضاء الدول قدرات تعزيز )ب(
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 ورصدها، وتقييمها وإدارهتا الرتبية برامج ختطيط جمال يف واألقاليمية اإلقليمية ودون الوطنية التدريب برامج تعزيز )جـ(
 لإلحصاء اليونسكو معهد مع وكذلك لليونسكو، والتابعة ابلرتبية املعنية ١ الفئة معاهد سائر مع ابلتعاون

 لليونسكو؛ امليدانية واملكاتب
 املعارف إنتاج وإىل وإدارهتا، الرتبية برامج ختطيط جمال يف ابملعارف النهوض إىل ترمي ودراسات حبوث إجراء )د(

 األعضاء؛ الدول بني فيما وإدارهتا الرتبية برامج بتخطيط اخلاصة واملعلومات اخلربات وتبادل ونقلها، وتشاطرها
 األعضاء؛ الدول يف املعهد اختصاص جمال يف التقنية املساعدة مشاريع تنفيذ )ه(

 امليزانية من الرتبيـة لتخطيط الدويل اليونسكـو ملعهددوالر  ٢٠٠ ٧٢٤ ٥٤ قدرهامالية  اعتمادات بتخصيص علماً  وحييط - ٢
 قدرها مالية اعتمادات ختصيص طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة و�ذن ؛٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة املوحدة

 ؛ذاهتا للفرتة العادية امليزانية من الغرض هلذا دوالر ٢٠٠ ٢٨٠ ٤
 طريق عن الرتبيـة لتخطيط الدويل اليونسكـو معهد أنشطة دعمت اليت واملنظمات األعضاء للدول عرفانه عن ويعرب - ٣

 ومتويل جما�ً  املعهد مباين لتوفريمها والفرنسية األرجنتينية للحكومتني وكذلك التعاقدية، والرتتيبات الطوعية املسامهات
 بعدها؛ وما ٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل مجيعاً  ويدعوها دورية، بصورة صيانتها

 لتخطيط الدويل اليونسكـو معهد أنشطة تعزيز إىل الرامية الطوعية مسامهاهتا ز�دة أو جتديد أو منح األعضاء الدول ويناشد - ٤
 له توفرها اليت واملباين اإلضافية املوارد هذه بفضل للمعهد، يتسىن لكي األساسي، نظامه من الثامنة للمادة وفقاً  الرتبيـة

 الرئيسي الرب�مج أولو�ت حتقيق أجل من األعضاء الدول الحتياجات تلبيته حتسني واألرجنتينية، الفرنسية احلكومتان
 ؛٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة االسرتاتيجية اليونسكو وأهداف األول

 اليونسكو معهد إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - ٥
 :األول الرئيسي للرب�مج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقيق يف الرتبية لتخطيط الدويل

 املبكرة الطفولة مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني )أ(
 برمته التعليمي النظام يف احلياة مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني

 ؛)١ املنشودة النتيجة - ١ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ٢-٤و ١-٤ الغايتني بلوغ يف املسامهة(
 ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض )ب(

 املسامهة( اهلدف هذا حتقيق حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بيّنات عن ابلفعل ٢٠٣٠ عام حىت
 ).١٠ املنشودة النتيجة - ٢ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ١٧و ٤ اهلدفني حتقيق يف

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 احلياة مدى للتعّلم اليونسكو معهد ٥

 العام، املؤمتر إنّ 
 ،)٣م/تقرير/٤٠( ٢٠١٩-٢٠١٨ العامني لفرتة احلياة مدى للتعّلم اليونسكو معهد بتقرير علماً  حييط إذ

 وإبسهامه ابلرتبية، املعنية الرئيسية اليونسكو معاهد أحد بوصفه احلياة مدى للتعّلم اليونسكو معهد يؤديه الذي الدور أبمهية ويقر
 حفازاً  وعامالً  القدرات، لبناء وجهة املعلومات، لتبادل ومركزاً  تقنينية، وهيئة لألفكار، خمترباً  بوصفها( املنظمة وظائف يف

 على احلياة مدى للتعّلم عاملي امتياز مركز إىل للتحول يبذهلا اليت اجلهود وأبمهية اختصاصها، جماالت يف) الدويل للتعاون
 العاملي، الرتبوي الصعيد

لضمان قدرته على تقدمي اخلدمات إىل  احلياة أبمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو للتعّلم مدى أيضاً  ويقر
 الدول األعضاء يف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم ابملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة،
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 االلتزام جمدداً  ويؤكد األول، الرئيسي اليونسكو لرب�مج احلياة مدى التعّلم يف املتمثل الشامل املفهوم أبمهية فضًال عن ذلك ويقر
 الكبار، لتعليم السادس الدويل املؤمتر يف اعُتمد الذي بيليم عمل إبطار

 االسرتاتيجية األهداف من بعمله يرتبط ما حتقيق يف احلياة مدى للتعّلم اليونسكو ملعهد املهمة املسامهة على ويثين يشدد - ١
 الرتويج طريق عن للجميع احلياة مدى التعّلم بتعزيز يتعلق فيما سّيما وال األول، الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة واألولو�ت

 األمية حمو وعلى احلياة، مدى التعّلم واسرتاتيجيات سياسات على الرتكيز مع الشبكي، والربط والبحث القدرات وتنمية
 وتعليمهم؛ الكبار وتعّلم األساسية املهارات واكتساب

 ،٢٠٢١ -٢٠٢٠ للفرتة املعهد ميزانية اعتماد لدى احلرص احلياة مدى للتعّلم اليونسكو معهد إدارة جملس من ويطلب - ٢
 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقاً 

 األول الرئيسي الرب�مج وأولو�ت االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان )أ(
 عمله؛ وحموَري

 الفقرة يف الواردة األول الرئيسي للرب�مج املنشودة النتائج حتقيق يف اإلسهام أجل من املعهد برامج وتطوير تعزيز )ب(
 أد�ه؛ ٦

 االضطالع وعلى احلياة، مدى التعّلم جمال يف عاملي امتياز كمركز  بدوره االضطالع على املعهد قدرة تعزيز )جـ(
 وتعليمهم؛ الكبار وتعّلم األمية حمو جمال يف احملددة مبسؤولياته

 تنفيذه؛ ورصد بيليم عمل إطار تنفيذ ملتابعة الالزمة التدابري اختاذ )د(
 املسندة ابملهمة االضطالع من املعهد لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع العمل مواصلة )هـ(

 إليه؛
 املوحدة امليزانية من احلياة مدى للتعّلم اليونسكو ملعهددوالر  ٩ ٥٧٧ ٤٠٠ قدرهامالية  اعتمادات بتخصيص علماً  وحييط - ٣

 ١ ٥٦٧ ٤٠٠ قدرها مالية اعتمادات ختصيص طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة و�ذن ؛٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة
 ؛ذاهتا للفرتة العادية امليزانية من الغرض هلذا دوالر

 مالية مسامهة تقدمي طريق عن احلياة مدى للتعّلم اليونسكو ملعهد املتواصل لدعمها األملانية للحكومة عرفانه عن ويعرب - ٤
 والتعاون للتنمية السويسرية الوكالة سّيما وال واملنظمات، األخرى األعضاء للدول وكذلك جما�ً، املعهد مباين وتوفري كبرية

 املعهد أنشطة يف سامهت اليت نيجري�، وحكومة النرويج وحكومة التنمية أجل من الدويل للتعاون السويدية والوكالة
 بعدها؛ وما ٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها ومالية، فكرية مسامهة

 والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - ٥
 اإلسهام من احلياة مدى للتعّلم اليونسكو معهد لتمكني مناسبة أخرى وبوسائل ابملال املسامهة جتديد أو املسامهة اخلاص

 ؛٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة االسرتاتيجية اليونسكو وأهداف األول الرئيسي الرب�مج أولو�ت حتقيق يف
 اليونسكو معهد إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - ٦

 :األول الرئيسي للرب�مج التالية املنشودة النتائج حتقيق يف احلياة مدى للتعّلم
 املبكرة الطفولة مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني )أ(

 برمته التعليمي النظام يف احلياة مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني
 ؛)١ املنشودة النتيجة - ١ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ٢-٤و ١-٤ الغايتني بلوغ يف املسامهة(

، والكبار الشباب اكتساب ورصد وتعزيز لز�دة العاملي الصعيد على اجلهود وحشد واخلطط السياسات حتسني )ب(
 بتكنولوجيا االستعانة تضم بوسائل احلياة، مدى التعلم بفرص متتعهم وكذلك األساسية، للمهارات رجاالً ونساًء،
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 املنشودة النتيجة - ١ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ٦-٤ الغاية بلوغ يف املسامهة( واالتصاالت املعلومات
 ؛)٣

 ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض )جـ(
 املسامهة( اهلدف هذا حتقيق حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بيّنات عن ابلفعل ٢٠٣٠ عام حىت

 .)١٠ املنشودة النتيجة - ٢ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ١٧و ٤ اهلدفني حتقيق يف
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة بناًء على تقريراعتمد هذا القرار 

 الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد ٦

 العام، املؤمتر إنّ 
 ،)٤م/تقرير/٤٠( ٢٠١٩-٢٠١٨ العامني لفرتة الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد بتقرير علماً  حييط إذ

 البحوث إلجراء مركز إىل الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد حتويل يف املتمثل اإلجيايب ابلتطور ويرحب
 العامني، فرتة خالل التعليم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات استخدام جمال يف للسياسات والرتويج الطليعية

 ابملرونة تتسم بطريقة األعضاء الدول إىل اخلدمات تقدمي على قدرته لضمان للمعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة أبمهية ويقر
 والكفاءة، والفعالية

 من بعمله يرتبط ما حتقيق يف الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو ملعهد املهمة املسامهة على ويثين يشدد - ١
 وتنمية العامة السياسات ترويج خيص فيما سّيما وال األول، الرئيسي الرب�مج وأولو�ت االسرتاتيجية اليونسكو أهداف
 طريق عن التعليم، يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات استخدام جمال يف ابملعارف اخلاصة اخلدمات وتقدمي القدرات

 :يلي ما
 اخلاصة املعلومات ونشر ومجع حتليلية، دراسات وإجراء السياسات، بشأن البّينات على قائمة حبوث إجراء )أ(

 التعليم؛ جمال يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات ابستخدام املتعلقة املمارسات أبفضل
 املعلومات تكنولوجيات ابستخدام اخلاصة واملعلومات ابملعارف األعضاء الدول وتزويد التقنية، املساعدة تقدمي )ب(

 الدراسية؛ للمناهج الرقمية واملضامني املعلمني على خاص بوجه الرتكيز مع التعليم، جمال يف واالتصاالت
 املعهد ميزانية اعتماد لدى احلرص الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد إدارة جملس من ويطلب - ٢

 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقاً  ،٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة
 األول الرئيسي الرب�مج وأولو�ت االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان )أ(

 عمله؛ وحموَري
 ابملهمة االضطالع من املعهد لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع العمل مواصلة )ب(

 إليه؛ املسندة
 جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو ملعهددوالر  ٢ ١٠٨ ٦٠٠ قدرهامالية  اعتمادات بتخصيص علماً  وحييط - ٣

 اعتمادات ختصيص طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة و�ذن ؛٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة املوحدة امليزانية من الرتبية
 ؛ذاهتا للفرتة العادية امليزانية من الغرض هلذا دوالر ٧١٧ ٦٠٠ قدرها مالية

 جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد أنشطة يف املالية ملسامهتها الروسي االحتاد حلكومة عرفانه عن ويعرب - ٤
 ومالياً، فكر�ً  دعماً  املعهد أنشطة دعمت اليت واملنظمات األعضاء للدول وكذلك جما�ً، املعهد مباين ولتوفريها الرتبية

 بعدها؛ وما ٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها
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 والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - ٥
 الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد أنشطة تنفيذ يف مناسبة أخرى وبوسائل ابملال املسامهة اخلاص
 أولو�ت حتقيق يف إسهامه حتسني له يتسىن لكي املعهد، إىل املسندة للمهمة وفقاً  األعضاء، الدول خلدمة فعالة بصورة

 األول؛ الرئيسي الرب�مج
 اليونسكو معهد إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - ٦

 :األول الرئيسي للرب�مج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقيق يف الرتبية جمال يف املعلومات لتكنولوجيات
 املبكرة الطفولة مرحلة يف ومنصف جيد بتعليم االنتفاع إمكانية لتعزيز الوطنية التعليم وخطط سياسات حتسني )أ(

 برمته التعليمي النظام يف احلياة مدى التعلم على قائم بنهج األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني
 ؛)١ املنشودة النتيجة - ١ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ٢-٤و ١-٤ الغايتني بلوغ يف املسامهة(

 ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض )ب(
 املسامهة( اهلدف هذا حتقيق حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بيّنات عن ابلفعل ٢٠٣٠ عام حىت

 ).١٠ املنشودة النتيجة - ٢ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ١٧و ٤ اهلدفني حتقيق يف
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد ٧

 العام، املؤمتر إنّ 
 ،)٦م/تقرير/٤٠( ٢٠١٩-٢٠١٨ العامني لفرتة أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد بتقرير علماً  حييط إذ

 اخلدمات تقدمي على قدرته لضمان أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو ملعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة أبمهية ويقر
 والكفاءة، والفعالية ابملرونة تتسم بطريقة األعضاء الدول إىل

 أفريقيا، يف سّيما وال األعضاء، الدول احتياجات وتلبية اجليد التعليم توفري يف املعلمون به يضطلع الذي الدور أبمهية أيضاً  ويقر
 شؤو�م، وإدارة واستبقائهم األكفاء املعلمني إلعداد الالزمة الوطنية القدرات لتنمية

 األول الرئيسي الرب�مج أنشطة تنفيذ يف رئيسي بدور أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد يقوم أبن يوصي - ١
 أفريقيا؛ يف املتمثلة العامة األولوية لصاحل املوضوعة

 أهداف من بعمله يرتبط ما حتقيق يف أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو ملعهد املهمة املسامهة على ويثين ويشدد - ٢
 قدراهتم وتنمية املعلمني إعداد حتسني خيص فيما سّيما وال األول، الرئيسي الرب�مج وأولو�ت االسرتاتيجية اليونسكو

 :يلي ما طريق عن املهنية،
 اخلاصة اليونسكو اسرتاتيجية يف إطار ابملعلمني خاصة فعالة سياسات وتنفيذ وضع على الرتكيز مع الدعم تقدمي )أ(

 جودة تحسنيل اليونسكواليت توفرها  دواتاألر سائب وابالستعانة املعلمني، بشأن اليونسكو ومبادرة ابملعلمني
 اجلنسني قضا�ل يةتحليلالدراسات الو  أتهيل املعلمني أُطرجودة و  ،املعلمني إلعداد املستخدمة الدراسية املناهج

 املعلمني؛ قدرات لتنمية مبتكرة أساليب استخدام على املستو�ت كل  على املعلمني إعداد عن املسؤولني تدريبو 
 ابملعايري يتعلق فيما سّيما وال اجلودة، وضمان اإلدارة جمايل يف املعلمني إبعداد املعنية املؤسسات قدرات بناء )ب(

 دراجإل والتخطيط واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيات استخدامعلى  القائمة ملعلمنياب اخلاصةاملهنية 
 إىل تستند املعلمني إلعداد برامج ووضع التعليمية، االسرتاتيجيات يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا

 برامج طريق عن املعلمني قدرات وتنمية بُعد، عن والتعّلم املفتوح والتعّلم واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات
 شهادات؛ منح إىل تفضي اإلنرتنت على متاحة تدريبية
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 ،٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة املعهد ميزانية اعتماد لدى احلرص أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد إدارة جملس من ويطلب - ٣
 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقاً 

 األول الرئيسي الرب�مج وأولو�ت االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان )أ(
 عمله؛ وحموَري

 الواردة األول الرئيسي للرب�مج املنشودة النتيجة حتقيق يف اإلسهام أجل من ومشاريعه املعهد برامج وتطوير تعزيز )ب(
 أد�ه؛ ٧ الفقرة يف

 املسندة ابملهمة االضطالع من املعهد لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع العمل مواصلة )جـ(
 إليه؛

 من أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو ملعهددوالر  ٣ ٩٨٠ ٩٠٠ قدرهامالية  اعتمادات بتخصيص علماً  وحييط - ٤
 قدرها مالية اعتمادات ختصيص طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة و�ذن ؛٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة املوحدة امليزانية
 ؛ذاهتا للفرتة العادية امليزانية من الغرض هلذا دوالر ١ ٩٨٠ ٩٠٠

 أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد أنشطة يف سامهت اليت واملنظمات األعضاء للدول عرفانه عن ويعرب - ٥
 بعدها؛ وما ٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها مالية، أو فكرية مسامهة

 والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - ٦
 بصورة أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل اليونسكو معهد أنشطة تنفيذ يف مناسبة أخرى وبوسائل ابملال املسامهة اخلاص
 اليونسكو وأهداف األول الرئيسي الرب�مج وألولو�ت املعهد إىل املسندة للمهمة وفقاً  األعضاء، الدول خلدمة فعالة

 ؛٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة االسرتاتيجية املعهد وخلطة ،٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة االسرتاتيجية
 اليونسكو معهد إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - ٧

 :األول الرئيسي للرب�مج التالية املنشودة النتيجة حتقيق يف أفريقيا يف القدرات لبناء الدويل
 املؤهلني املعلمني عدد لز�دة املعلمني إعداد برامج وحتسني ابملعلمني خاصة وطنية سياسات تنفيذ أو/و وضع )أ(

 النتيجة - ١ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ٢-٤و ١-٤و ج-٤ الغا�ت بلوغ يف املسامهة( واملتحمسني
 ).٥ املنشودة

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو معهد ٨

 العام، املؤمتر إنّ 
 ٢٠١٩-٢٠١٨ العامني لفرتة والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو معهد بتقرير علماً  حييط إذ

 ،)٥م/تقرير/٤٠(
 قدرته لضمان والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو ملعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة أبمهية ويقر

 والكفاءة، والفعالية ابملرونة تتسم بطريقة األعضاء الدول إىل اخلدمات تقدمي على
 خيص فيما والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو معهد به يضطلع الذي االسرتاتيجي ابلدور أيضاً  ويقر

 والكارييب، الالتينية أمريكا منطقة يف الواقعة األعضاء الدول يف والتكنولوجية العلمية التنمية وتعزيز العايل التعليم جتديد
 يف التاليني للهدفني األولوية إيالء إىل والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو معهد إدارة جملس يدعو - ١

 :املعهد بر�مج
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سّيما  وال العايل، التعليم مؤسسات سائر بني التعاون وكذلك اجلامعات، بني فيما التعاون لتعزيز إقليمي منرب توفري )أ(
 التعاون هذا يف نشيطة مشاركة ابملنطقة العايل ابلتعليم املعنية اجلامعية اليونسكو كراسي  مشاركة تيسري طريق عن

 بينها؛ فيما فكرية شراكات إقامة وتيسري
 التطورات وتوجيه رصد طريق عن املنطقة يف العايل التعليم على الدويل الطابع إبضفاء املتعلقة للتحد�ت التصدي )ب(

 العلمية ودرجاته وشهاداته العايل التعليم بدراسات ابالعرتاف اخلاصة اإلقليمية ١٩٧٤ عام اتفاقية ستشهدها اليت
 والكارييب؛ الالتينية أمريكا يف

 أمور على الرتكيز لضمان كثب  عن الرب�مج تنفيذ ومتابعة االسرتاتيجية التوجهات رصد إىل اإلدارة جملس أيضاً  ويدعو - ٢
 املنطقة، يف املوجودة امليدانية واملكاتب اليونسكو مقر وأنشطة توجهات مع وأنشطته املعهد توجهات مواءمة وإىل حمددة،

 املعهد؛ ملشاريع والدويل اإلقليمي الدعم حشد يف فعال بدور االضطالع وإىل
 أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو ملعهددوالر  ٢ ٧٣٢ ٨٠٠ قدرهامالية  اعتمادات بتخصيص علماً  وحييط - ٣

 ختصيص طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة و�ذن ؛٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة املوحدة امليزانية من والكارييب الالتينية
 ؛ذاهتا للفرتة العادية امليزانية من الغرض هلذا دوالر ١ ٧٣٢ ٨٠٠ قدرها مالية اعتمادات

 أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو ملعهد املتواصل لدعمها البوليفارية فنزويال مجهورية حلكومة عرفانه عن ويعرب - ٤
 جما�ً؛ املعهد مباين ولتوفريها والكارييب الالتينية

 ملعهد دعمها جتديد أو تقدمي على اخلاص والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت الدولية واملنظمات األعضاء الدول وحيث - ٥
 للفرتة  املقررة الرب�جمية األنشطة تنفيذ من لتمكينه والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل اليونسكو
 ؛٢٠٢١-٢٠٢٠

 اليونسكو معهد إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - ٦
 :األول الرئيسي للرب�مج التالية املنشودة النتيجة حتقيق يف والكارييب الالتينية أمريكا يف العايل للتعليم الدويل

حتسني السياسات والقدرات الوطنية لز�دة ُسبل انتفاع اجلميع، رجاًال ونساًء، ابلتعليم العايل املنصف وامليسور  (أ)
مة) (حمور العمل للتنمية املستدا ٣-٤(املسامهة يف بلوغ الغاية  التكلفة واملضمون اجلودة، ولتعزيز االعرتاف ابلدراسات

 ).٤النتيجة املنشودة  - ١
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 لليونسكو التابع املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا معهد ٩

 العام، املؤمتر إنّ 
-٢٠١٨ العامني لفرتة لليونسكو التابع املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا معهد بتقرير علماً  حييط إذ

 ،)٧م/تقرير/٤٠( ٢٠١٩
 وال األول، الرئيسي الرب�مج تنفيذ يف املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا ملعهد املهمة ابإلسهامات ويقر

 التنمية أجل من وابلتعليم اإلنسان وحقوق السالم أجل من وابلتعليم العاملية املواطَنة بتعليم اخلاصة أنشطته تنفيذ يف سّيما
 املستدامة،

 قدرته لضمان املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا ملعهد الوظيفي االستقالل على احملافظة أبمهية أيضاً  ويقر
 والكفاءة، والفعالية ابملرونة تتسم استباقية بطريقة األعضاء الدول إىل اخلدمات تقدمي على

 لتيسري املستدامة والتنمية السالم أجل من التعليم جمال يف امتياز مركز غاندي املهامتا معهد جعل إىل الرامية ابلعملية ويرحب
 عامليني، مواطنني إعداد
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 من بعمله يرتبط ما حتقيق يف املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا ملعهد املتخصصة ابملسامهة ينوه - ١
 األعضاء الدول قدرات بتعزيز املتعلقة تلك سّيما وال األول، الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة واألولو�ت االسرتاتيجية األهداف

 والبحوث املستدامة، التنمية أجل من والتعليم اإلنسان، وحقوق سالمال أجل من والتعليم العاملية، املواطَنة تعليم خيص فيما
 :يلي ما طريق عن االستشرافية، والدراسات

 املوجودة؛ الدراسية املناهج يف العاملية واملواطَنة املستدامة والتنمية السالم لتحقيق الالزمة واملواقف واملعارف املهارات إدراج )أ(
 والقدرة املعرفية، العلوم بشأن حبوث إجراء طريق عن التعّلم وُسبل الرتبوية ابألساليب املتعلقة االبتكارات دعم )ب(

 التجرييب؛ والتعّلم واالتصاالت، املعلومات تكنولوجيا ووسائل للتعليم، التحويلية
 املعارف إبدارة املتعلقة القدرات وكذلك التعليمية، واملمارسات ابلسياسات اخلاصة البحوث قاعدة تدعيم )جـ(

 املستدامة؛ والتنمية السالم أجل من للتعليم التحويلية القدرة خيص فيما ونشرها،
 بربامج االضطالع وتيسري التعليمية، السياسات بشأن البّينات على وقائمة شاملة دولية حوارات إجراء تيسري )د(

 تعزيز على الرتكيز مع العاملية، واملواطَنة املستدامة والتنمية السالم بشأن اإلنرتنت شبكة على للشباب تعليمية
 واملستدامة؛ النشيطة واالجتماعية املدنية املشاركة ميدان يف وكفاءاهتم الشباب قدرات

 املعهد ميزانية اعتماد لدى احلرص املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا معهد إدارة جملس من ويطلب - ٢
 :يلي ما على القرار، وهلذا للمعهد األساسي للنظام وفقاً  ،٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة

 األول الرئيسي الرب�مج عمل وحموَري االسرتاتيجية اليونسكو أهداف مع وأنشطته املعهد أهداف انسجام ضمان )أ(
 املواضيعية؛ وجماالته

 األول؛ الرئيسي للرب�مج املنشودة النتائج حتقيق يف اإلسهام أجل من ومشاريعها اليونسكو برامج دعم )ب(
 مبهمته االضطالع مواصلة من املعهد لتمكني الالزمة واملالية البشرية املوارد لتعبئة العامة املديرة مع التعاون تعزيز )جـ(

 عامليني؛ مواطنني إعداد لتيسري املستدامة والتنمية السالم أجل من التعليم جمال يف امتياز مركز بوصفه
 والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا ملعهددوالر  ٨ ١٢١ ٠٠٠قدرها مالية  اعتمادات تخصيصب علماً  وحييط - ٣

 اعتمادات ختصيص طريق عن املعهد بدعم العامة للمديرة و�ذن ؛٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة املوحدة امليزانية من املستدامة
 ؛ذاهتا للفرتة العادية امليزانية من الغرض هلذا دوالر ٤٩٣ ٠٠٠ قدرها مالية

 غاندي املهامتا معهد أنشطة يف سامهت اليت واملؤسسات واهليئات األعضاء وللدول اهلندية للحكومة عرفانه عن ويعرب - ٤
-٢٠٢٠ الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها مالية، أو فكرية مسامهة املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية

 بعدها؛ وما ٢٠٢١
 والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت احلكومية غري الدولية واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - ٥

 والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي املهامتا معهد أنشطة تنفيذ يف مناسبة أخرى وبوسائل ابملال املسامهة اخلاص
 االسرتاتيجية اليونسكو وأهداف األول الرئيسي الرب�مج أولو�ت وحتقيق األعضاء الدول خلدمة فعالة بصورة املستدامة

 ؛٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة
 املهامتا معهد إسهام عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - ٦

 :األول الرئيسي للرب�مج التاليتني املنشودتني النتيجتني حتقيق يف املستدامة والتنمية السالم أجل من للرتبية غاندي
 من لتمكينهم الالزمة السلوك وأمناط والقيم واملهارات ابملعارف املتعلمني تزويد أجل من الوطنية القدرات تعزيز )أ(

 املسامهة( مسؤولني عامليني كمواطنني  العامل مع والتفاعل املستدامة التنمية تعزيز ومن صحية، معيشية أبمناط التمتع
 - ١ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ،٣ اهلدف حتقيق ويف ،٣-١٣و ٨-١٢و أ-٤و ٧-٤ الغا�ت بلوغ يف

 ؛)٦ املنشودة النتيجة
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 ابلتعليم اخلاص ٤ املستدامة التنمية هدف بشأن التقارير وإعداد والرصد االستشراف وعمليات البحوث متّخض )ب(
 املسامهة( اهلدف هذا حتقيق حنو التقدم تتيح ومعلومات وإرشادات وتوصيات بيّنات عن ابلفعل ٢٠٣٠ عام حىت

 ).١٠ املنشودة النتيجة - ٢ العمل حمور) (املستدامة للتنمية ١٧و ٤ اهلدفني حتقيق يف
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 )٢ الفئة( يعمل حتت رعاية اليونسكو معهد صفة معهد التخطيط الرتبوي وإدارة شؤون التعليم منح ١٠

 املؤمتر العام، نّ إ
 هقرار ا يف ، اليت وافق عليه)٢الفئة ( حتت رعاية اليونسكوالعاملة راكز امللمعاهد و لابالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة  إذ يذّكر

 ، ٩٣م/٣٧
 أوًال،-١٥م ت/٢٠٧ابلقرار  ويذّكر أيضاً 

 اثلثاً،-١٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس
معهد يعمل حتت رعاية  صفة ،يف كيب كوست بغا�، وإدارة شؤون التعليم الرتبويمعهد التخطيط  منحابقرتاح غا�  يرحب - ١

) الواردة ٢نشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة إلالتوجيهية  للمبادئ)، وفقاً ٢اليونسكو (الفئة 
 ؛٩٣م/٣٧ هاجلزء األول، اليت وافق عليها يف قرار  ١٨م/٣٧يف الوثيقة 

صفة معهد يعمل حتت رعاية  ،يف كيب كوست بغا� ،على منح معهد التخطيط الرتبوي وإدارة شؤون التعليم ويوافق - ٢
 أوالً؛-١٥م ت/٢٠٧القرار  يف)، وفقاً ملا أوصى به اجمللس التنفيذي ٢اليونسكو (الفئة 

 هلذا الغرض. املعدّ للمديرة العامة بتوقيع االتفاق  و�ذن - ٣
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة على تقرير اعتمد هذا القرار بناءً 

 )٢الفئة ( مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو ةصف يةاملناخ الرتبيةمكتب  منح ١١

 ،املؤمتر العام إنّ 
، اليت وافق عليها يف قراره )٢الفئة ( رعاية اليونسكوحتت العاملة راكز امللمعاهد و لابالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة  إذ يذّكر

 ، ٩٣م/٣٧
 اثنياً،-١٥م ت/٢٠٧ابلقرار  ويذّكر أيضاً 

 رابعاً،-١٨م/٤٠وقد درس الوثيقة 
 )؛٢ الفئةيف ابريس بفرنسا، صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو ( ية،املناخ الرتبيةابقرتاح فرنسا منح مكتب  يرحب - ١
 ،)٢ حتت رعاية اليونسكو (الفئة العاملةاالتفاق النموذجي اخلاص ابملعاهد واملراكز أبوجه االختالف بني  وحييط علماً  - ٢

بصيغته  ،مشروع االتفاق املراد إبرامه بني اليونسكو وحكومة فرنساو  ،األول اجلزء ١٨م/٣٧بصيغته الواردة يف الوثيقة 
 ؛اثنياً -١٥ت/ م٢٠٧الواردة يف الوثيقة 

)، وفقًا ملا ٢ يف ابريس بفرنسا، صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة ية،املناخ الرتبيةعلى منح مكتب  يوافقو - ٣
 اثنياً؛-١٥م ت/٢٠٧القرار  يفأوصى به اجمللس التنفيذي 

 للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. و�ذن - ٤
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير
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 )٢الفئة ( مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو ةصف معهد التنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة منح ١٢

 املؤمتر العام، إنّ 
، اليت وافق عليها يف قراره )٢الفئة ( حتت رعاية اليونسكوالعاملة راكز امللمعاهد و لابالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة  إذ يذّكر

 ، ٩٣م/٣٧
 اثين عشر،-١٥م ت/٢٠٧ابلقرار  ويذّكر أيضاً 

 اثلث عشر،-١٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس
صفة معهد يعمل حتت  ،سيشيلبيف فيكتور�  ،ابقرتاح مجهورية سيشيل منح معهد التنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة يرحب - ١

) ٢نشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة إل)، وفقاً للمبادئ التوجيهية ٢ الفئةرعاية اليونسكو (
 ؛٩٣م/٣٧اليت وافق عليها يف قراره  ،اجلزء األول ١٨م/٣٧بصيغتها الواردة يف الوثيقة 

صفة معهد يعمل حتت رعاية اليونسكو  ،سيشيلبيف فيكتور�  ،فولة املبكرةعلى منح معهد التنمية يف مرحلة الط ويوافق - ٢
 اثين عشر؛-١٥ت/ م٢٠٧القرار  يفاجمللس التنفيذي ملا أوصى به  اً )، وفق٢(الفئة 

 للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. و�ذن - ٣
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

تعديل الُنظم األساسية ملعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية، ومعهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة،  ١٣
ناء القدرات يف ومعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية، ومعهد اليونسكو الدويل لب

 التابع لليونسكو ن أجل السالم والتنمية املستدامةأفريقيا، ومعهد املهامتا غاندي للرتبية م

 ،إّن املؤمتر العام
 ،١٢ت/ م٢٠٧و ١١ت/ م٢٠٤و ١٧ت/ م٢٠٢ اتابلقرار  يذّكر إذ

 ،٢٠م/٤٠الوثيقة  وقد درس
املعنية ابلرتبية وفقاً لتوصيات مرفق اإلشراف الداخلي  ١ جبهود املديرة العامة الرامية إىل حتسني إدارة معاهد الفئة حييط علماً  - ١

 عملية اإلصالح اخلاصة ابحلوكمة؛ لليونسكو وتوصيات مراجع احلساابت اخلارجي، ويف إطار
لتوفري  الالزمةاإلقليمية والبلدان املضيفة، بذل كل اجلهود املديرة العامة، وكذلك الدول األعضاء واجملموعات  ويناشد بقوة - ٢

 املعنية ابلرتبية من أجل ضمان استدامتها املالية؛ ١ املزيد من األموال لتمويل األنشطة األساسية ملعاهد الفئة
معاهد ة تحسني إدار ركزية لمجيع كيا�ت اليونسكو املعنية ابلرتبية والتعليم واملرافق املعلى مواصلة املشاورات بني  ويشجع - ٣

، وحتسني أوجه التآزر والتعاون، من أجل تعزيز مهمة اليونسكو ومسامهاهتا بصفتها وكالة املعنية ابلرتبية وعملياهتا ١ الفئة
 ؛٤ األمم املتحدة الرائدة للمساعي اخلاصة هبدف التنمية املستدامة

معهد اليونسكو ، و معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة، و  لتخطيط الرتبيةعهد اليونسكو الدويلملظم األساسية النُ  تعديل ويقرر - ٤
معهد املهامتا غاندي للرتبية ، و معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا، و لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية

 ؛٢٠م/٤٠الثالث للوثيقة  لحقاملعلى النحو املقرتح يف ، التابع لليونسكو من أجل السالم والتنمية املستدامة
العضوية املعين ابحلوكمة وإجراءات  يعنيها من توصيات فريق العمل املفتوح إىل تطبيق ما ١ جمالس إدارة معاهد الفئة ويدعو - ٥

مية ، وتضمني تقاريرها النظا، حبسب االقتضاء٨٧م/٣٩القرار  يفوأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو، اليت أيّدها 
 تطبيق تلك التوصيات.يتناول اإلجراءات اليت اختذهتا لواألربعني قسماً  إىل املؤمتر العام إاّبن دورته احلادية ستقدمهااليت 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير
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 ٢٠١٩ بعد عام ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة فيمااخلاص عمل ال إطار ١٤

 إّن املؤمتر العام،
 اثنياً،-٦م ت/٢٠٦و ٢٨م ت/٢٠٤ابلقرارَين  إذ يذّكر

أن اليونسكو هي الوكالة الرائدة للتعليم من  ٧٢/٢٢٢أبن اجلمعية العامة لألمم املتحدة أكدت جمددًا يف القرار  ويذكر أيضاً 
يتجزأ من هدف التنمية املستدامة  ، وأكدت فيه أيضاً أن التعليم من أجل التنمية املستدامة "جزء الأجل التنمية املستدامة

 املتعلق ابلتعليم اجليد وعنصر متكيين رئيسي جلميع أهداف التنمية املستدامة األخرى"،
 ،٢٣م/٤٠الوثيقة  وقد درس

 ؛٢٠٣٠إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام شروع ابلتأييد الواسع النطاق الذي أبدته الدول األعضاء مل حييط علماً  - ١
الدول األعضاء إىل تنفيذه بنشاط وتعبئة األموال الالزمة  ويدعو ؛٢٠٣٠إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام  ويؤيد - ٢

 جل التنمية املستدامة على املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي، حبسب االقتضاء؛لتنفيذ أنشطة وبرامج التعليم من أ
إىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة إاّبن  ٢٠٣٠من املديرة العامة إحالة إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام  ويطلب - ٣

 شأنه؛للنظر فيه واختاذ التدابري املالئمة ب دورهتا الرابعة والسبعني
لكي تعزز إسهامها يف التعليم من أجل التنمية  اوشبكاهتاليونسكو املديرة العامة على تعبئة مجيع قطاعات بر�مج  ويشجع - ٤

 ؛٢٠٣٠يف تنفيذ إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام  بنشاط املستدامة وتشارك
 شهر استضافة الفعالية الدولية اليت سُتنظَّم يفومسامهة سخية يف إطار  عما تقدمه من دحلكومة أملانيا مل عن عرفانه ويعرب - ٥

 .٢٠٣٠تدشني إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام مبناسبة بربلني  ٢٠٢٠حزيران/يونيو 
 .٢٠١٩وفمرب تشرين الثاين/ن ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة على تقرير بناءً اعتمد هذا القرار 

 مستقبل مكتب الرتبية الدويل ١٥

 إنَّ املؤمتر العام،
  ،١٣م ت/٢٠٧و ١٧م ت/٢٠٦و ١١ت/ م٢٠٥ابلقرارات  إذ يذّكر

جبهود املديرة العامة الرامية إىل تقدمي املزيد من التفاصيل عن اخليارات املتعلقة مبستقبل مكتب الرتبية الدويل ومقتنياته  ويذّكر أيضاً 
 وحمفوظاته،

بقاء املناهج الدراسية ركناً من أركان عمل املنظمة، وفقاً ملا بّينته إأمهية دور املناهج الدراسية يف نظام التعليم وضرورة  ويؤكد جمدداً 
مرفق  اضطلع هباأيضاً نتائج عملية االستعراض اخلارجية املستقلة بشأن عمل اليونسكو فيما يتعلق ابملناهج الدراسية اليت 

 ،٢٠١٩خلي لليونسكو يف عام اإلشراف الدا
 الصني ودول أعضاء أخرى مبستقبل مكتب الرتبية الدويل، بدتهأابالهتمام الذي  وحييط علماً 

 ،٢٤م/٤٠الوثيقة  وقد درس
 خبريطة الطريق إلعادة تنظيم مكتب الرتبية الدويل يف جنيف وإسناد مهمة جديدة إليه؛ حييط علماً  - ١
من كل جمموعة انتخابية، لوضع اقرتاح على أقصى حد من املديرة العامة إنشاء فريق عمل يتألف من ثالثة أعضاء  يطلبو  - ٢

مهمة تركيز  يضمن، و سائل املرتبطة بوضع املكتب يف الوقت الراهنامل يعاجل بشأن إعادة تنظيم مكتب الرتبية الدويل
  وأهداف التنمية املستدامة؛ ،املناهج الدراسية مل ذلكويش، على أوجه الرتابط بني التعليماملكتب اجلديدة 
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من أجل ابلتشاور مع مجيع األطراف املعنية، يُعد ، جامعابقرتاح  ة اجمللس التنفيذيموافامن املديرة العامة  ويطلب أيضاً  - ٣
االحتياجات ويراعي اليونسكو،  من ميزانيةذه األنشطة التمويل الالزم هليشمل تعزيز األنشطة املتعلقة ابملناهج الدراسية، 

 اخلاصة للبلدان النامية؛
 أنه ينبغي وضع االقرتاحني بطريقة تشاورية ومتسقة؛ ويشدد على - ٤
عادة تنظيم مكتب الرتبية إب املتعلقةسائل امل بشأنمؤقتًا  اختاذ القراراتأن يفوض إىل اجمللس التنفيذي صالحية  ويقرر - ٥

مجيع التدابري واختاذ  للمكتب نظام األساسيالتعديل تشمل هذه املسائل و  ،املتعلقة ابمليزانيةاجلوانب ابستثناء  الدويل،
 يف دورته احلادية واألربعني من أجل املوافقة النهائية عليها. ذه القراراتوموافاته هبالضرورية، نتقالية اال

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  سادسةجلنة الرتبية يف اجللسة العامة ال اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 )٢٠٢٥ - ٢٠٢٠اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار ( ١٦

 إنَّ املؤمتر العام،
 أوًال، -٦م ت/٢٠٧اثلثاً و-٦م ت/٢٠٥ابلقرارين  إذ يذّكر

، الذي طلبت فيه من اليونسكو "أن تواصل أداء دورها التنسيقي ٧٣/١٤٥بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ويذكر أيضاً 
والتحفيزي من خالل تنفيذ توصيات التحالف العاملي حملو األمية واالستمرار، ابلتعاون مع الشركاء، يف دعم الدول 

 لقة مبحو األمية،املتع ٤ األعضاء" لتحقيق غا�ت هدف التنمية املستدامة
 اكتساب إىلا ترمي التعلم مدى احلياة، وأب� الدراية والكفاءة يف إطارلتعلم واكتساب ة متواصلة لعملي حمو األميةأبن  ويقرّ 

 ،احلساب ابستخدام مواد مطبوعة ومكتوبةو  التواصلبداع و اإلتفسري و الفهم و التحديد و الالقدرة على القراءة والكتابة و 
 ،متزايداً  اً التكنولوجيا واملعلومات انتشار  فيها تنتشراملواد اإللكرتونية، وكذلك القدرة على حل املشكالت يف بيئة  ومنها

 لتنمية املستدامة،ا حتقيقو إعمال حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية، و التعلم مدى احلياة،  إلاتحة حمو األمية ضرورةب ويقّر أيضاً 
 ،٢٥م/٤٠الوثيقة  وقد درس

ابلتأييد الواسع النطاق الذي أبدته الدول األعضاء ملشروع اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار  حييط علماً  - ١
 ؛ ٢٠٣٠اخلاص ابلتعليم حىت عام  ٤) واتساقه مع هدف التنمية املستدامة ٢٠٢٥-٢٠٢٠(

الدول األعضاء والشركاء يف التنمية  ويدعو ؛)٢٠٢٥-٢٠٢٠على اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار ( ويوافق - ٢
 موال خارجة عن امليزانية؛ أب عن طريق إمدادهاإىل تعزيز قدرات اليونسكو ومواردها يف جمال حمو األمية 

بني بلدان الشمال  والتعاون بني بلدان اجلنوبفيما تعاون الدول األعضاء واليونسكو على تعزيز الشراكات وال ويشجع - ٣
إطار التعلم مدى  يفخاص على بلدان التحالف العاملي حملو األمية  هجو بوبلدان اجلنوب والتعاون الثالثي، مع الرتكيز 

 احلياة؛ 

يزانية لتنفيذ اسرتاتيجية مب مشفوعةإاّبن دورته التاسعة بعد املائتني خبطة عمل  ة اجمللس التنفيذياملديرة العامة موافايطلب من و  - ٤
 ).٢٠٢٥ - ٢٠٢٠اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار (

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير
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اخلاص ابلتعليم حىت  ٤ لمساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامةلتنسيق ودعم اليونسكو  ١٧
 على الصعيدين العاملي واإلقليمي ٢٠٣٠ عام

 إّن املؤمتر العام،
 أوًال، -٦م ت/٢٠٦أوًال و-٦م ت/٢٠٥و ١٠م/٣٩و ١١م/٣٨و ١١م/٣٧ابلقرارات  إذ يذّكر

 ،٦١م/٤٠الوثيقة  وقد درس
اخلاص  ٤حتقيق هدف التنمية املستدامة املساعي الرامية إىل بتنسيق ودعم  فيما يتعلقجلهود املديرة العامة  عن تقديره يعرب - ١

اخلاص ابلتعليم حىت  ٤ عقد اجتماعات إقليمية بشأن هدف التنمية املستدامة ، اليت مشلت٢٠٣٠ابلتعليم حىت عام 
واإلسهام يف املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية  ،٢٠١٨م عقد االجتماع العاملي للتعليم لعاو  ،٢٠٣٠ عام

 ؛ ٢٠١٩املستدامة لعام 
 ٢٠٣٠مواصلة اضطالع اليونسكو بدورها املبنيَّ يف إعالن إنشيون ويف إطار العمل اخلاص ابلتعليم حىت عام  ويدعم بشدة - ٢

 من خالل ما يلي:
، واالضطالع ٢٠٣٠اخلاص ابلتعليم حىت عام  ٤ امةهدف التنمية املستد قيقاملساعي الرامية إىل حت ر�دة وتنسيق (أ)

 ؛٢٠٣٠بدور جهة التنسيق املعنية ابلتعليم ضمن بنية التنسيق العامة خلطة التنمية املستدامة لعام 
 توفري الدعم للدول األعضاء؛يتعلق بمواصلة االضطالع ابملهمة املسندة إليها فيما  (ب)
معهد اليونسكو لإلحصاء مصدر البيا�ت اخلاصة ابلتعليم القابلة للمقارنة يف خمتلف البلدان؛ ضمان بقاء  )ـ(ج

 ٢٠٣٠والعمل ابلتنسيق مع اللجنة التوجيهية املعنية بتحقيق هدف التنمية املستدامة اخلاص ابلتعليم حىت عام 
 ؛ ليف هذا اجملا وسائر الشركاء على وضع �وج إحصائية ومؤشرات ووسائل للرصد

اخلاص ابلتعليم، وكذلك الغا�ت املتعلقة ابلتعليم يف سائر أهداف التنمية  ٤ضمان رصد هدف التنمية املستدامة  (د)
، مع أخذ التقرير العاملي لرصد التعليماملستدامة، وإعداد تقارير يف هذا الصدد على الصعيد العاملي من خالل 

 بعني االعتبار كما ينبغي؛  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام  اآللية العاملية املنشأة الستعراض ورصد تنفيذ
األطراف مع األطراف الفاعلة ابلتعاون الوطيد القائم لضمان األخذ بنهج شامل، وضمان إقامة شراكات متعددة  ويرحب - ٣

  واجلهات املعنية؛
خيص ر�دة وتنسيق املساعي الرامية إىل حتقيق هدف  هبا فيما على ضرورة قيام اليونسكو، يف إطار الدور املنوط ويشدد - ٤

على سبيل املثال ال  ومنها، مبتابعة نتائج االجتماعات اإلقليمية، ٢٠٣٠ اخلاص ابلتعليم حىت عام ٤ التنمية املستدامة
مع األولوية العامة  يتفق ) مبا٢٠١٨وى األول بشأن التعليم (نيسان/أبريل املست نتائج مؤمتر عموم أفريقيا الرفيعاحلصر 

 املتمثلة يف أفريقيا؛
اخلاص ابلتعليم حىت عام  ٤الدول األعضاء على دعم أنشطة اليونسكو الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة  وحيثّ  - ٥

 ية؛ بـمختلف الوسائل، ومنها املوارد اخلارجة عن امليزان ٢٠٣٠
الذي تؤديه  الدور الر�ديمن املديرة العامة موافاة اجمللس التنفيذي إاّبن دورته التاسعة بعد املائتني بـمعلومات عن  ويطلب - ٦

تنسيق ودعم املساعي الرامية إىل حتقيق لبني القطاعات املضطلع هبا  اليونسكو يف األنشطة العاملية واإلقليمية واملشرتكة
سّيما عن تنسيق ودعم اليونسكو للمساعي املتعلقة  ، وال٢٠٣٠ اخلاص ابلتعليم حىت عام ٤ تدامةهدف التنمية املس

 .ولويةاألهذا الدور إيالء مواصلة )، و ٢٠١٨مبؤمتر عموم أفريقيا الرفيع املستوى األول بشأن التعليم (نيسان/أبريل 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير
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وضع تصنيف  -السعي إىل وضع إطار عاملي للتصنيف من أجل احلوار بشأن السياسات اخلاصة ابملعلمني  ١٨
 دويل موحَّد لربامج إعداد وتدريب املعلمني

 ،املؤمتر العام إنّ 
 ،٦٩م/٤٠الوثيقة  وقد درس

ملا  وفقاً ن يف مواجهة التحدي املتمثل يف توفري التعليم اجليد للجميع، و ملعلمالذي يضطلع به االدور احلاسم  يؤكد جمدداً وإذ 
 ،٢٠٣٠عليه خطة التنمية املستدامة لعام  نّصت

املؤهلني، بوسائل منها  دعو إىل ز�دة عدد املعلمنيت يتال ٤ج هلدف التنمية املستدامة -٤إىل الغاية  على وجه التحديد ويشري
  ،التعاون الدويل لتدريب املعلمني يف البلدان النامية

الدويل،  ة على الصعيداملقارنعمليات يف اليت ُتستخدم اإلحصاءات احلالية املتعلقة ابملعلمني  اليت تشوبجوانب القصور  ويدرك
 ،أدائهم وإمكا�ت حتليلاملعلمني  أداءمن فهم  واليت حتدّ 

فيما يتعلق ابلربامج الوطنية لتدريب املعلمني  سّيماال و ، أمر أساسيملعلمني اب املتعلقة حصاءاتوجودة اإلحتسني توافر أن  ويرى
 لتعليم،اب اخلاصة سياساتال رسمدعم جمدية ل بّيناتاخلدمة، بغرض توفري  يف أثناءو قبل اخلدمة 

تصنيف، يستند إىل التصنيف للوضع إطار من أجل سكو لإلحصاء معهد اليوناضطلع هبا  يتال عمال التمهيديةابأل وحييط علماً 
دويل بشأن برامج تدريب على الصعيد الإنتاج بيا�ت قابلة للمقارنة بغرض القائم،  (إسكد) الدويل املوحد للتعليم

 التعليم،املعلمني ومسارات مهنة 
البيا�ت الوصفية والبيا�ت النوعية  مع األخذ يف االعتبار، املذكور آنفاً  املديرة العامة إىل مواصلة عملية وضع التصنيف يدعو

-االت التعليم والتدريب (إسكدتصنيف إسكد جملالالزمة الستكمال إطار التصنيف الدويل املوحد للتعليم (إسكد) و 
 نظماتاملسائر اليونسكو وكذلك ممثلني عن  يف لدول األعضاءا مبشاركة ممثلي، وتوضيح التعريفات املقرتحة جماالت)
إىل اجمللس التنفيذي يف دورته عن هذه املسألة  مرحلي، بغية تقدمي تقرير التعليممبا يشمل ممثلي مهنة  ،املعنية الدولية

 إىل املؤمتر العام العتماده يف دورته احلادية واألربعني.ومشروع اقرتاح العاشرة بعد املائتني 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  يف اجللسة العامة السادسةجلنة الرتبية  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 اليوم الدويل ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين ١٩

 إنَّ املؤمتر العام،
 ،٧٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس

قرار جملس حقوق اإلنسان التابع ب)، و ١٩٨٩الطفل ( تفاقية حقوقابو  ،)١٩٤٨ابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ( إذ يذّكرو 
بشأن  ٧٣/١٥٤قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالعنف ضد األطفال، و  القضاء على بشأن ٢٥/١٠لألمم املتحدة 

 ،"محاية األطفال من تسلط األقران"
ما ابالتفاقية اخلاصة بـمكافحة التمييز يف جمال التعليم ابتفاقيات وتوصيات اليونسكو املتعلقة ابلرتبية والتعليم، وال سيّ  ويذّكر أيضاً 

) وابلتوصية اخلاصة ابلرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق ١٩٦٠(
 )، ١٩٧٤اإلنسان وحر�ته األساسية (

  ،٥٢م ت/٢٠٧و ٣٥م ت/٢٠١و ٣٠م ت/١٩٦ابلقرارات  ويذّكر فضًال عن ذلك
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، اليت تعهدت فيها الدول األعضاء بضمان متتع مجيع األطفال والشباب ابحلق ٢٠٣٠بـخطة التنمية املستدامة لعام وحييط علماً 
اخلاص  ٤أ هلدف التنمية املستدامة -٤يف التعليم يف بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف وشاملة للجميع (الغاية 

 ابلتعليم)، 
درء ومكافحة كل أشكال العنف  ضرورة ؤكدوي ،االحرتام ملؤهاوشاملة للجميع ة تعليمية مأمونة بيئ هتيئةأمهية على  ديشدو 

 والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين، بكل الوسائل، ومنها حشد مجيع اجلهات املعنية على الصعيد العاملي، 
رب من كل عام يوماً دولياً ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف املدارس، أول يوم مخيس من شهر تشرين الثاين/نوفم يعلن - ١

 ؛ ٢٠٢٠يف عام الدويل ومنها التنمر اإللكرتوين، على أن يُستهل االحتفال هبذا اليوم 
 السلطات الوطنية على التنويه أبمهية مكافحة كل أشكال التنمر والعنف يف املدارس؛ ويشجع - ٢
على السعي إىل حشد موارد خارجة عن امليزانية لدعم برامج اليونسكو الرامية إىل املسامهة يف مكافحة كل أشكال  ويشجع - ٣

 العنف والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين؛
ها اليونسكو من أجل من املديرة العامة إحاطة الدول األعضاء علماً إاّبن دورته احلادية واألربعني ابجلهود اليت بذلت ويطلب - ٤

 االحتفال ابليوم الدويل ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوين.
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 اليونسكو اخلاصة ابلتعليم من أجل التنمية املستدامةإسهام ميثاق األرض يف أنشطة  ٢٠

 إنَّ املؤمتر العام،
 ، ٤١ت/ م٢٠٧و ١٧م/٣٢ ينابلقرارَ  إذ يذّكر

 ، ٨٦م/٣٩يف القرار  ٢٠١٧الذي اعتمده يف عام  ،إبعالن املبادئ األخالقية املتعلقة بتغري املناخ ويذّكر أيضاً 
إىل اجمللس التنفيذي  همالذي قدّ بشأن دعم اليونسكو مليثاق األرض،  ١٧م/٣٢بتنفيذ القرار  اخلاصالتقرير  عتباربعني اال و�خذ

 ،)٥ت/ م١٧١(الوثيقة  العام لليونسكو آنذاك املائة املديرُ  والسبعني بعد دورته احلادية إاّبن
 ،على احرتام الطبيعة يقوم بنيانهجمتمع عاملي مستدام  جيادإلأن ميثاق األرض يدعو اجلميع إىل االحتاد  أيضاً  و�خذ بعني االعتبار

 حقوق اإلنسان العاملية والعدالة االقتصادية وثقافة السالم، كذلك على و 
معياراً  وجعلهأسلوب حياة مستدام  ترمي إىل إجيادميثاق األرض على مبادئ  اشتمال فضًال عن ذلكو�خذ بعني االعتبار 
 واحلكومات واملؤسسات،  والشركاتسلوك األفراد واملنظمات  األخذ به لتوجيهمشرتكاً ميكن 

، ٢٠٣٠تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام لاملسندة إىل اليونسكو، وعلى أمهية براجمها وشبكاهتا  مةللمهعلى الطابع الفريد  ويشدد
"ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم املتمثل يف  ٤تحقيق هدف التنمية املستدامة لما سيّ  وال

"حفظ احمليطات والبحار واملوارد املتمثل يف  ١٤اهلدف كمدى احلياة للجميع"، وحتقيق أهداف أخرى للتنمية املستدامة  
  املناخ،بشأن التصدي لتغري ١٣البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة"، واهلدف 

 إلاتحةعامًال رئيسيًا  هذا التعليم م من أجل التنمية املستدامة بوصفاليونسكو يف جمال التعلي أعمالأمهية على  ويشدد أيضاً 
جلهود الرامية إىل التصدي لتغري املناخ، مع مراعاة أمهية اب ، وإاتحة االضطالعحتقيق مجيع أهداف التنمية املستدامة

 ،كما ينبغي  املساواة بني اجلنسني
لتعليم من أجل التنمية اب ها املتعلقةيم الواردة يف ميثاق األرض يف جهودالدول األعضاء على مراعاة املبادئ والقِ  يشجع - ١

 املستدامة؛
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يف أنشطة  كن االستناد إليهميُ املديرة العامة إىل االستفادة من املبادئ الواردة يف ميثاق األرض بوصفها مرجعًا  ويدعو - ٢
تنفيذ إطار "التعليم من أجل التنمية املستدامة: السعي إىل حتقيق أهداف التنمية  ما خيصما فيسيّ  ليونسكو، والا

 ")؛٢٠٣٠املستدامة" ("إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعام 
إطار علومات عن تنفيذ هذا القرار يف مبدورته احلادية عشرة بعد املائتني  إاّبناجمللس التنفيذي  موافاةمن املديرة العامة  ويطلب - ٣

 .)٥ت/ الوثيقة م( السابقة دوراهتما يف العام واملؤمتر التنفيذي اجمللس اعتمدها اليت القرارات تنفيذ متابعة عنالتقرير النظامي 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير

 الطبيعية العلوم - الثاين الرئيسي الرب�مج ٢١

 العام املؤمتر إنّ 
 :يلي مبا العامة للمديرة �ذن - ١

بصيغتها ( الثاين الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة العمل خطة تنفيذ على ،٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل ،مواصلة العمل )أ(
الثالثة  العمل اوروحم التاليني االسرتاتيجيني اهلدفني حول بنيتها تنتظم اليت )١٣/م٣٩ القراروجب مب املعتمدة
 اجلزرية والدول منواً  البلدان وأقل اجلنسني بني واملساواة أفريقيا على خاص بوجه الرتكيز مع هلما، ةاملوضوعالتالية 
 األصلية؛ الشعوب ومنها حاًال، األضعف االجتماعية والشرائح الشباب على وكذلك النامية، الصغرية

 اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إىل الثاين، الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة العمل خطة تنفيذ أثناء أيضاً، اللجوء )ب(
 وتطوير إقامة ومواصلة الرب�مج، لتنفيذ تكميلية طريقة بوصفه اجلنوب وبلدان الشمال بلدان بني والتعاون

 الدولية املنظمات من وغريها املتحدة األمم ملنظومة التابعة واملنظمات اخلاص والقطاع املدين اجملتمع مع الشراكات
 :يلي ما حتقيق أجل من الرب�مج، إعداد مراحل مجيع يف

 الوطين الصعيد على واالبتكار والتكنولوجيا العلوم وسياسات ُنظم تدعيم :الرابع االسرتاتيجي اهلدف
 والعاملي واإلقليمي

 أجل من واالبتكار والتكنولوجيا العلوم لتسخري املؤاتية السياسية الظروف وتعزيز هتيئة على املساعدة )١(
 والسياسات العلوم بني الروابط تعزيز طريق عن سّيما وال األعضاء، الدول يف املستدامة التنمية حتقيق

 أصناف مجيع حشد على ذلك وسيشتمل .االجتماعي واالندماج ابإلنصاف النهوض أجل من واجملتمع
 الصعيد على واملرتابطة املعقدة للتحد�ت والتصدي املستدامة التنمية حتقيق يف قدماً  للمضي العلوم
 يف والتعليم البحث على صعيد القدرات بتنمية النهوض وسيجري .للتخصصات جامعة بطريقة العاملي
 النظرية، للفيز�ء الدويل السالم عبد مبركز االستعانةتشمل  عدة وسائل، وذلك بواهلندسة العلوم جمايل

 املنتسبة واألندية واملدارس واملراكز النامية، البلدان يف العلمي التقدم أجل من للعلوم العاملية واألكادميية
 جمموعة مع ابلتعاون حمددة أهداف ذات أبنشطة والقيام اجلامعية؛ اليونسكو وكراسي اليونسكو، إىل

 إمكانيات من االستفادة على خاص بوجه الرتكيز مع واخلاص، العام القطاعني من الشركاء من كبرية
 واالتصاالت؛ املعلومات تكنولوجيات

 اليت احلرجة للتحد�ت التصدي بغية العلوم جمال يف الدويل التعاون تعزيز :اخلامس االسرتاتيجي اهلدف
 املستدامة التنمية تفرضها

 على العلمي التعاون طريق عن القدرات وتنمية الطبيعية ابملوارد املرتبطة املعارف ونشر إنتاج عملية تعزيز )٢(
 وأمن البيولوجي والتنوع األرضية اإليكولوجية للُنظم املستدامة واإلدارة احلماية أجل من الدويل الصعيد
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 على هذه العمليات، ذتنفي وسيشمل .األرض لكوكب اجليولوجية للموارد الرشيدة واإلدارة العذبة املياه
 التعاونية املشاريع وحفز علمية، تقييم عمليات جراءوإ الرصد، أنشطة تنسيق ،احلصر ال املثال سبيل

 تعزيز على العمل وسيتواصل .املستدامة لتنميةل حمددة املواقع مناذج وتعيني القدرات، وتنمية الدولية،
 نُظم خيص فيما القدرات تنمية طريق عن سّيما وال الطبيعية، ابألخطار املرتبطة الكوارث خماطر من احلد

 اجليولوجية، املخاطر من وغريها األرضية واالنزالقات واجلفاف الفيضا�ت خماطر وتقييم املبكر اإلنذار
 الصمود؛ على والقدرة التأهب وتعزيز املخاطر من احلد أجل من

 السالم عبد ملركز دوالر ٢٠٠ ٥٠٩ ٤٦ منها، و دوالر ١٥٧ ١٨٢ ٣٠٠ قدرها مالية اعتمادات ختصيص )جـ(
 من الواردة األموال تضم اليت املوحدة امليزانية من ٢٠٢١-٢٠٢٠ الغرض للفرتة هلذا ،النظرية للفيز�ء الدويل
 ؛التمويل مصادر مجيع

 :يلي مبا القيام العامة املديرة من ويطلب - ٢
 الثاين الرئيسي الرب�مج خيص ما مجيع حتقيق أيضاً  تضمن بطريقة القرار هذا هبا �ذن اليت األنشطة خمتلف تنفيذ )أ(

 اجلنسني؛ بني املساواة ويف أفريقيا يف املتمثلتني العامتني لألولويتني العامة األهداف من
 العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة )ب(

 :التالية املنشودة النتائج حتقيق وعن
 لتحقيق واملعارف واالبتكار التكنولوجيا وكذلك األساسية، العلوم ومنها العلوم، تسخري :١ العمل حمور

 املستدامة التنمية
 ونظم واالبتكار والتكنولوجيا للعلوم شاملة سياسات ورصد وضع على قدرهتا بتعزيز األعضاء الدول قيام )١(

 للمعارف؛ شاملة
 واالبتكار والتكنولوجيا العلوم مواد إنتاج على والبشرية املؤسسية قدرهتا بتعزيز األعضاء الدول قيام )٢(

 وتطبيقها؛ وتوزيعها
 والشعوب احمللية اجملتمعاتكذلك و  ،النامية الصغرية اجلزرية الدول إىل املنتمية األعضاء الدول قيام )٣(

 التصدي من أجل العلوم مع آتزر أوجه إجيادو  احمللية املعارف نظمب االستعانة على قدرهتا ، بتعزيزاألصلية
 املستدامة؛ التنمية لتحد�ت

 خماطر من واحلدّ  الطبيعية للموارد املستدامة اإلدارة أجل من ابلعلوم االستعانة تعزيز :٢ العمل حمور
 املناخ تغري ومكافحة الكوارث

 املستدامة التنمية أهداف حتقيق إىل سعياً  اجليولوجيةواملخاطر  للموارد إدارهتا قيام الدول األعضاء بتعزيز )٤(
 ؛األمر هبذا املرتبطة وغا�هتا

 وغا�هتا املستدامة التنمية أهداف حتقيق إىل سعياً  الطبيعية للموارد إدارهتا قيام الدول األعضاء بتعزيز )٥(
 املناخ؛ تغري أمام الصمود على والقدرة البيولوجي ابلتنوع املرتبطة

 والشاملة اجلامعة النهوج لتعّلم مواقع اليونسكو بتسميات املتمتعة املواقع ختاذقيام الدول األعضاء اب )٦(
 ؛املستدامة للتنمية واالجتماعية واالقتصادية البيئية اجلوانب لتناول

 املائي األمن حتقيق أجل من املستو�ت كل  على القدرات وتعزيز املعارف حتسني: ٣ العمل حمور
 املستدامة التنمية أهداف حتقيق إىل سعياً  املائي األمن لتحد�ت تصّديها بتعزيز األعضاء الدول قيام )٧(

 ابملياه؛ اخلاصة املعنية الدولية خلططا غا�تمن  وحتقيق غريها ابملياه، املتعلقة وغا�هتا
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 عن املائي األمن لتحقيق والبشرية املؤسسية القدرات وتعزيز السياسات بتحسني األعضاء الدول قيام )٨(
 العلمي؛ التعاون طريق

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

 فيها واالستناد واضحة، تقييم معايري إىل األمور هذه كل  يف واالستناد إل�ائها، أو منها للخروج اسرتاتيجيات
 التنفيذي اجمللس وموافاة الداخلي، اإلشراف مرفق جيريها اليت واملراجعة التقييم عمليات إىل االقتضاء، عند أيضاً،

 املائتني؛ بعد التاسعة دورته إاّبن االستعراض هبذا
 اليونسكو، لدى للموارد االسرتاتيجية التعبئة جوانب جلميع شامالً  حتليالً  يتضمن املوارد تعبئة عن تقرير إعداد )د(

 املائتني. بعد التاسعة دورته إاّبن التقرير هبذا التنفيذي اجمللس وموافاة
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  العلومتقرير جلنة  بناًء علىاعتمد هذا القرار 

 النظرية للفيز�ء الدويل السالم عبد مركز ٢٢

 العام، املؤمتر إنّ 
اتبعاً  مركزاً  بوصفه ،)النظرية للفيز�ء الدويل املركز( النظرية للفيز�ء الدويل السالم عبد مركز به يضطلع الذي املهم ابلدور يقر إذ

 ويف والتطبيقية، البحتة والر�ضيات والتطبيقية النظرية الفيز�ء جمال يف واملعارف القدرات تعزيز يف ،)١ الفئة( لليونسكو
 الكمية والبيولوجيا املتجددة الطاقة وكذلك الكوارث، خماطر من واحلد املناخ تغّري  تضم للتخصصات جامعة جماالت

 الثاين، الرئيسي الرب�مج إطار يف النامية البلدان على خاص بوجه الرتكيز مع األداء، العالية واحلوسبة
 األطراف الثالثي االتفاق عليه ينص ملا وفقاً  العلمي، جملسه ومن النظرية للفيز�ء الدويل للمركز التوجيهية اللجنة من يطلب - ١

 للفرتة املركز ميزانية اعتماد لدى يلي ما على احلرص القرار، وهذا املضيف البلد مع املربمة واالتفاقات ابملركز اخلاص
٢٠٢١-٢٠٢٠: 

 النظرية للفيز�ء الدويل ابملركز اخلاصة العمل خطة تنفيذ على ،٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل العمل،مواصلة  )أ(
 البلدان وأقل اجلنسني بني واملساواة أفريقيا على خاص بوجه الرتكيز مع عمل، حماور ثالثة حول بنيتها تنتظم اليت
 الشباب؛ على وكذلك النامية، الصغرية اجلزرية والدول منواً 

 بلدان بني والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إىل ابملركز، اخلاصة العمل خطة تنفيذ أثناء أيضاً، اللجوء )ب(
 والقطاع املدين اجملتمع مع الشراكات وتطوير إقامة ومواصلة الرب�مج، لتنفيذ طريقة بوصفه اجلنوب وبلدان الشمال
 الرب�مج، إعداد مراحل مجيع يف الدولية املنظمات من وغريها املتحدة األمم ملنظومة التابعة واملنظمات اخلاص

 ؛الحقاً  ٣املهام املنوطة ابملركز املذكورة يف الفقرة  حتقيق أجل من
 اجملاالت ويف والر�ضيات، الفيز�ء علوم ميادين يف الشبكي والربط والتعليم البحث ميادين يف املركز قدرات تعزيز )جـ(

 مبوقع العلميني املركز موظفي احتفاظ على احلرص مع النامية، البلدان علماء لصاحل للتخصصات، اجلامعة
 ختصصهم؛ جماالت يف الصدارة

 املوحدة امليزانية من النظرية للفيز�ء الدويل للمركز دوالر ٤٦ ٥٠٩ ٢٠٠ قدرها مالية اعتمادات بتخصيص علماً  وحييط - ٢
 دوالر ٩٠٩ ٢٠٠ قدرها مالية اعتمادات ختصيص طريق عن املركز بدعم العامة للمديرة و�ذن ؛٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة
 ؛ذاهتا للفرتة العادية امليزانية من الغرض هلذا

 ابلنتيجة املتعلقة املعلومات وضمن النظامية التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - ٣
 :التالية املهام تنفيذ عن مبعلومات الثاين، الرئيسي للرب�مج ٢ املنشودة
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 جماالت يف النامية، البلدان يف للتخصصات اجلامع العلمي البحث وتعزيز النامية، للبلدان العلمية اخلربة تعزيز )١(
 األداء؛ العالية واحلوسبة الكمية والبيولوجيا املتجددة الطاقة

 والر�ضيات؛ الفيز�ء يف سّيما وال األساسية، العلوم ميادين يف النامية البلدان قدرات تعزيز )٢(
 تكنولوجيات طريق عن سّيما وال العلمية، وابملعارف العلوم تعليم بوسائل النامية البلدان انتفاع ُسبل ز�دة )٣(

 اإلقليمي؛ والتعاون واالتصاالت املعلومات
 املركز دعمت اليت األخرى والكيا�ت األعضاء والدول اإليطالية واحلكومة الذرية للطاقة الدولية للوكالة عرفانه عن ويعرب - ٤

 بعدها؛ وما ٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل دعمه مواصلة إىل ويدعوها ؛الطوعية املسامهات طريق عن النظرية للفيز�ء الدويل
 للمركز دعمها جتديد أو تقدمي اخلاص والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - ٥

 .نطاقها وتوسيع أنشطته تنفيذ من لتمكينه النظرية للفيز�ء الدويل
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  بناًء علىاعتمد هذا القرار 

 للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي الدويل للمجلس األساسي النظام تعديل ٢٣

  العام، املؤمتر إنّ 
 ،٨ت/ م٢٠٦و ٨٧م/٣٩ ابلقرارَين يذّكر إذ

  ،١١١م/٤٠و تصويب ٦٢م/٤٠و ٦٢م/٤٠ الواثئق درس وقد
 لحقامل يف الواردة بصيغته احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي الدويل للمجلساملعّدل  األساسي النظام على يوافق

  .الثالث هلذا اجمللد
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ 

 املفتوح العلم بشأن توصية وضع استصواب مبدى املرتبطة والقانونية واملالية التقنية جلوانبا ٢٤

 العام، املؤمتر إنَّ 
 املادة من ٤ الفقرة يف عليها املنصوص الدولية وابالتفاقيات األعضاء الدول إىل املوجَّهة ابلتوصيات اخلاص ابلنظام يذّكر إذ

 التأسيسي، امليثاق من الرابعة
  وضميمتها، ٦٣م/٤٠ الوثيقة درس وقد
 توصية؛ بصيغة املفتوح العلم بشأن جديدة تقنينية وثيقة وضع بضرورة يقر - ١
 ضميمة ٦٣م/٤٠ للوثيقة الثاين امللحق يف ةالوارد املفتوح، لعلماملعنية اب االستشارية اللجنة اختصاصاتشروع مب علماً  وحييط - ٢

  اللجنة؛ أعمال بتوجيه األعضاء الدول اضطالع ضمان إىل العامة املديرة ويدعو املعدلة؛ بصيغتها
 صيغةتتخذ  املفتوح العلم بشأن جديدة تقنينية وثيقة نص مشروع إعداد عملية استهالل إىل العامة املديرة أيضاً  ويدعو - ٣

 لذلك؛ الالزمة املوارد توفر وشريطة السارية للقواعد وفقاً  توصية،
 بشأن توصية إعداد من أجل األقل على واحد حضوري )٢ (الفئة حكومي دويل اجتماع عقد العامة املديرة من ويطلب - ٤

  املفتوح؛ العلم
 توصية وضع إىل تفضي شاملة تشاورية عمليةإجراء  لضمان الالزمة التدابري مجيع تتخذ أن العامة املديرة من أيضاً  ويطلب - ٥

 املفتوح؛ العلم بشأن
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 نص مبشروع واألربعني) احلادية دورته إاّبن (ُيستحسن ممكنة دورة أقرب يف موافاته إىل العامة املديرة ذلك عن فضالً  ويدعو - ٦
 وابالتفاقيات األعضاء الدول إىل املوجَّهة ابلتوصيات اخلاص النظام ألحكام وفقاً  املفتوح العلم بشأن اليونسكو توصية
 .التأسيسي امليثاق من الرابعة املادة من ٤ الفقرة يف عليها املنصوص الدولية

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ 

 على ووسطها آسيا غرب قدرة وتعزيز الزالزل خماطر إدارة جمال يف والبحث للتعليم اإلقليمي املركز إنشاء ٢٥
 )٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل مركزاً  بوصفه الصمود

 العام، املؤمتر إنّ 
 هقرار  يف عليها وافق اليت ،)٢الفئة ( حتت رعاية اليونسكوالعاملة راكز امللمعاهد و ل واملتكاملة الشاملة ابالسرتاتيجية يذكر إذ

  ،٩٣م/٣٧
  اثلثاً،-١٥ت/ م٢٠٧ ابلقرار أيضاً  رويذكّ 
  خامساً،-١٨م/٤٠ الوثيقة درس وقد
 غرب قدرة وتعزيز الزالزل خماطر إدارة جمال يف والبحث للتعليم إقليمي مركز إنشاء اإلسالمية إيران مجهورية ابقرتاح يرّحب - ١

 مركزاً  بوصفه ،جبمهورية إيران اإلسالمية طهران يف الزالزل وعلم هلندسة الدويل املعهد لدى الصمود، على ووسطها آسيا
 رعاية حتت تعمل اليت واملراكز املعاهد إبنشاء املتعلقة التوجيهية للمبادئ وفقاً  )،٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل

 ؛٩٣م/٣٧ هقرار  يف عليها وافق اليت األول اجلزء ١٨م/٣٧ الوثيقة يف الواردة )٢ (الفئة اليونسكو
 على ووسطها آسيا غرب قدرة وتعزيز الزالزل خماطر إدارة جمال يف والبحث للتعليم اإلقليمي املركز إنشاء على ويوافق - ٢

 رعاية حتت يعمل مركزاً  بوصفه ،جبمهورية إيران اإلسالمية طهران يف الزالزل وعلم هلندسة الدويل املعهد لدى الصمود،
 اثلثاً؛-١٥ت/ م٢٠٧ القرار يف التنفيذي اجمللس به أوصى ملا وفقاً  )،٢ (الفئة اليونسكو

 الغرض. هلذا املعدّ  االتفاق بتوقيع العامة للمديرة و�ذن - ٣
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ 

 يعمل مركزاً  بوصفه الدولية ابلتسميات املتمتعة واملناطق املواقع بشأن والتدريب للبحث العاملي املركز إنشاء ٢٦
 )٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت

 العام، املؤمتر إنّ 
 هقرار  يف عليها وافق اليت ،)٢الفئة ( حتت رعاية اليونسكوالعاملة راكز امللمعاهد و ل واملتكاملة الشاملة ابالسرتاتيجية يذّكر إذ

  ،٩٣م/٣٧
 رابعاً،-١٥ت/ م٢٠٧ ابلقرار أيضاً  ويذّكر

  سادساً،-١٨م/٤٠ الوثيقة درس وقد
 يف ،الدولية ابلتسميات املتمتعة واملناطق املواقع بشأن والتدريب للبحث عاملي مركز إنشاء كور�  مجهورية ابقرتاح يرحب - ١

 إبنشاء املتعلقة التوجيهية للمبادئ وفقاً  )،٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل مركزاً  بوصفه ،كور�  جبمهورية جيجو جزيرة
 يف عليها وافق اليت األول اجلزء ١٨م/٣٧ الوثيقة يف الواردة )٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت تعمل اليت واملراكز املعاهد

 ؛٩٣م/٣٧ قراره
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 جيجو جزيرة يف ،الدولية ابلتسميات املتمتعة واملناطق املواقع بشأن والتدريب للبحث العاملي املركز إنشاء على ويوافق - ٢
 القراريف  التنفيذي اجمللس به أوصى ملا وفقاً  )،٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل مركزاً  بوصفه كور�،  جبمهورية

 رابعاً؛-١٥ت/ م٢٠٧
 الغرض. هلذا املعدّ  االتفاق بتوقيع العامة للمديرة و�ذن - ٣

 .٢٠١٩الثاين/نوفمرب تشرين  ٢٥اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ 

 حتت يعمل مركزاً  بوصفه املائية الُنظم ديناميات بشأن للتخصصات اجلامعة للبحوث دويلال ركزامل إنشاء ٢٧
 )٢ (الفئة اليونسكو رعاية

 العام، املؤمتر إنّ 
 هقرار  يف عليها وافق اليت)، ٢الفئة ( حتت رعاية اليونسكوالعاملة راكز امللمعاهد و ل واملتكاملة الشاملة ابالسرتاتيجية يذّكر إذ

  ،٩٣م/٣٧
  خامساً،-١٥ت/ م٢٠٧ ابلقرار أيضاً  ويذّكر

  سابعاً،-١٨م/٤٠ الوثيقة درس وقد
 فرنسا، يف مونبلييه مبدينة املائية، الُنظم ديناميات بشأن للتخصصات اجلامعة للبحوث دويل مركز إنشاء فرنسا ابقرتاح يرحب - ١

 )؛٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل مركزاً  بوصفه
 )،٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت تعمل اليت واملراكز ابملعاهد اخلاص النموذجي االتفاق بني االختالف أبوجه علماً  وحييط - ٢

 وجامعة فرنسا وحكومة اليونسكو بني إبرامه املراد االتفاق ومشروع األول، اجلزء ١٨م/٣٧ الوثيقة يف الواردة بصيغته
  مونبلييه؛

إنشاء املركز الدويل للبحوث اجلامعة للتخصصات بشأن ديناميات الُنظم املائية، مبدينة مونبلييه يف فرنسا، بوصفه  ويوافق على - ٣
 خامساً؛ -١٥ت/ م٢٠٧القرار  يف)، وفقاً ملا أوصى به اجمللس التنفيذي ٢مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 الغرض. هلذا املعدّ  االتفاق بتوقيع العامة للمديرة و�ذن - ٤
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ 

 اليونسكو رعاية حتت يعمل مركز صفة الصحي الصرف لتكنولوجيات تجرييبال قليمياإل ركزامل منح ٢٨
 )٢ الفئة(

  العام، املؤمتر إنّ 
 هقرار  يف عليها وافق اليت ،)٢الفئة ( حتت رعاية اليونسكوالعاملة راكز امللمعاهد و ل واملتكاملة الشاملة ابالسرتاتيجية يذّكر إذ

  ،٩٣م/٣٧
 سادساً،-١٥ت/ م٢٠٧ ابلقرار أيضاً  ويذّكر

  اثمناً،-١٨م/٤٠ الوثيقة درس وقد
 ،وروغوايأب كانلونيس  يف ، املوجودالصحي الصرف لتكنولوجيات التجرييب اإلقليمي املركزمنح  أوروغواي ابقرتاح يرحب - ١

 تعمل اليت واملراكز املعاهد إبنشاء املتعلقة التوجيهية للمبادئ وفقاً  )،٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل مركز صفة
 ؛٩٣م/٣٧ قراره يف عليها وافق اليت األول اجلزء ١٨م/٣٧ الوثيقة يف الواردة )٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت
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 مركز صفة ،أبوروغواي كانلونيس  يف ، املوجودالصحي الصرف لتكنولوجيات التجرييب اإلقليمي املركز منح على يوافقو  - ٢
  سادساً؛-١٥ت/ م٢٠٧ القرار يف التنفيذي اجمللس به أوصى ملا وفقاً  )،٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل

 .الغرض هلذا املعدّ  االتفاق بتوقيع العامة للمديرة و�ذن - ٣
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ 

 اجملتمعي التغيري وإحداث الطبيعية للموارد املستدام االستخدام أجل من القدرات لتنمية الدويل املركز إنشاء ٢٩
 )٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل مركزاً  بوصفه املنشود

  العام، املؤمتر إنَّ 
 هقرار  يف عليها وافق اليت ،)٢الفئة ( حتت رعاية اليونسكوالعاملة راكز امللمعاهد و ل واملتكاملة الشاملة ابالسرتاتيجية يذّكر إذ

  ،٩٣م/٣٧
  سابعاً،-١٥ت/ م٢٠٧ ابلقرار أيضاً  ركّ يذ و

  اتسعاً،-١٨م/٤٠ الوثيقة درس وقد
 التغيري وإحداث الطبيعية للموارد املستدام االستخدام أجل من القدرات لتنمية دويل مركز إنشاء آيسلندا ابقرتاح يرحب - ١

 للمبادئ وفقاً  )،٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل مركزاً  بوصفه آيسلندا،يف  ريكيافيك مبدينة ،املنشود اجملتمعي
 الوثيقة يف الواردة )٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت تعمل اليت واملراكز املعاهد إبنشاء املتعلقة التوجيهية

 ؛٩٣م/٣٧ قراره يف عليها وافق واليت األول اجلزء ١٨م/٣٧
 اجملتمعي التغيري وإحداث الطبيعية للموارد املستدام االستخدام أجل من القدرات لتنمية الدويل املركز إنشاء على ويوافق - ٢

 اجمللس به أوصى ملا وفقاً  )،٢ (الفئة اليونسكو رعاية حتت يعمل مركزاً  بوصفه آيسلندا،يف  ريكيافيك مبدينة ،املنشود
 سابعاً؛-١٥ت/ م٢٠٧ القراريف  التنفيذي

 الغرض. هلذا املعدّ  االتفاق بتوقيع العامة للمديرة و�ذن - ٣
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة 

 للر�ضيات دويلال يومال ٣٠

  العام، املؤمتر إنّ 
 ،٣٢ت/ م٢٠٥ابلقرار  إذ يذكر

 ،٢٧/م٤٠ الوثيقة درس وقد
 علوم تعليم تعزير وضرورة الر�ضيات، علوم ألمهية العامل أرجاء مجيع يف الناس إدراك تعزيز ضرورة االعتبار بعني �خذ وإذ

 والتنمية والطاقة املناخ وتغّري  االصطناعي الذكاء مثالً  تضم تجماال يف املصاعب على التغلب من للتمكن الر�ضيات،
 سواء، حد على النامية والبلدان املتقدمة البلدان يف املعيشية الظروف حتسني من وكذلك املستدامة،

 تلبية على ذاته الوقت يف والعمل احلاسوب، وعلم اهلندسة ميادين مجيع يف للتقدم الر�ضيات علوم تطبيقات ضرورة على ويشدد
 الرفاه أجل من العاملية اإلنرتنت شبكة طريق عن املعلومات على االطالع وإاتحة ابآلالت االستعانة إىل املتزايدة احلاجة

 االجتماعي،
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 وابلتزام األساسية، للعلوم الدويل اليونسكو بر�مجاليت اختذها  احلديثة للمبادرات النطاق الواسع الكبري ابلتأثري علماً  وحييط
 ابلعلوم اخلاصة التوعية برامج إطار يف اليونسكو مع تعاو�ا مبواصلة شديداً  التزاماً  ابلر�ضيات املعنية الدولية األوساط

 دولياً، املنسقة ،والر�ضيات واهلندسة والتكنولوجيا العلوم وبرامج
 عنها مبادرات اليونسكو السابقة يف ميادين العلوم والرتبية والتعليم متابعة فعلية وتعزيزها، بضرورة متابعة املكاسب اليت متخضت ويقرّ 

لتحقيق املساواة بني اجلنسني يف ميادين علوم الر�ضيات عن طريق إبراز مناذج لنجاح النساء  أبمهية هتيئة الظروف املؤاتية ويقّر أيضاً 
  وماري ونستون جاكسون، وصويف جريمان رثنوي إميي يف ميادين العلوم تبدأ هبيباتيا اإلسكندرية وتنتهي مبرمي مريزاخاين، وتضم

وم الر�ضيات وإضفاء الطابع العاملي عليها منذ العصر احلجري احلديث مبسامهات مجيع احلضارات يف تقدم عل ويقّر فضالً عن ذلك
 اللتني رمبا تكو�ن أقدم اآلاثر الدالة على استخدام اإلنسان للر�ضيات،إيشانغو َيت عظميف أفريقيا حيث ُعثر على 

 تنظيم يف وكذلك للر�ضيات، الدويل اليوم مشروع إعداد يف للر�ضيات الدويل لالحتاد الر�دي ابلدور املطاف �اية يف ويقرّ 
 للر�ضيات، الدويل لليوم أتييدهم وحشد الشركاء

 للر�ضيات؛ دولياً  يوماً  عام كل  من آذار/مارس ١٤ يوم علني - ١
  يلي: ما إىل العامة املديرة ويدعو - ٢

  للر�ضيات؛ الدويل ابليوم الحتفالل الرتويج أ)(
 ،البحوث ومراكز واجلامعات ،احلكومية غري واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات األعضاء الدول تشجيع ب)(

 الدويل ابليوم االحتفال يف املشاركة على ،املعنية احمللية اجلهات وسائر واملدارس املدين اجملتمع ومنظمات
 أّال  على مالءمة، األكثر الطريقة أ�ا به االحتفال يريد من كل  يرى اليت ابلطريقة نشيطة مشاركة للر�ضيات

 ؛لليونسكو العادية امليزانية على مالية آاثر أي لذلك يكون
 القدرات تعزيز أجل من ومبتكرة جديدة مشاريع الستهالل للر�ضيات الدويل اليوم يتيحها اليت الفرصة اغتنام (جـ)

 األعضاء؛ الدول يف الر�ضيات جمال يف
 الرتويج يف اليونسكو مشاركة ضمان من العامة املديرة لتمكني امليزانية عن خارجة أموال تقدمي إىل األعضاء الدول ويدعو - ٣

 .به االحتفال يفو  للر�ضيات الدويل ابليوم لالحتفال
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ 

 املستدامة التنمية أجل من للهندسة عامليال يومال ٣١

  العام، املؤمتر إنّ 
 ،٣٦ت/ م٢٠٦ابلقرار إذ يذكر 

 ،٦٤م/٤٠ الوثيقة درس وقد
 ختفيف من للتمكن العصرية احلياة يف اهلندسة لدور العامل أرجاء مجيع يف الناس وفهم معرفة تعزيز ضرورة االعتبار بعني �خذ وإذ

  النامية، الصغرية اجلزرية والدول أفريقيا يف سّيما وال املستدامة، التنمية وتعزيز املناخ تغري آاثر
 تلبية تضم ألغراض العلوم وتطبيق اجلديدة التكنولوجية الوسائل واستخدام االقتصادي للتقدم اهلندسة ضرورة على ويشدد

 الكوكب، موارد وإدارة والطاقة واملياه والنقل والطرق والسكن والصحة الغذاء خيص فيما األساسية االحتياجات
 وابلتزام اهلندسة، وعلوم األساسية العلوم ميادين يف اليونسكو لربامج احلديثة للمبادرات النطاق الواسع الكبري ابلتأثري علماً  وحييط

  دولياً، منسَّقة تروجيية أنشطة إطار يف اليونسكو مع العمل مبواصلة شديداً  التزاماً  الدولية اهلندسية األوساط
 بضرورة متابعة اإلجنازات اليت متخضت عنها مبادرات اليونسكو السابقة يف ميادين العلوم والرتبية والتعليم متابعة فعلية وتعزيزها،  ويقرّ 
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 العلوم تسخري يف االلتزام هذا سيسهم إذ ،٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خبطة فيها األعضاء والدول اليونسكو ابلتزام أيضاً  ويقرّ 
  املستدامة، التنمية أهداف حتقيق إىل سعياً  معه والتعاون اجملتمع لصاحل للتخّصصات اجلامعة والعلوم اإلنسانية

 يُقتدى مهمة هندسية شخصيات إبراز طريق عن اهلندسة جمال يف اجلنسني بني للتمييز التصدي بضرورة ذلك عن فضالً  ويقرّ 
  اهلندسة، جمال يف العمل يف النظر على الفتيات من املزيد لتشجيع برامج ووضع هبا

 اإلجيايب للتحول فرصة تتيح الظهور السريعة اجلديدة التكنولوجيات وأن السنني، آالف منذ العامل تغريّ  فتئت ما اهلندسة أن دركوي
 الركب، خلف أحداً  ترتك ال بطريقة

 املؤسسات واحتاد األفريقية، اهلندسية املنظمات احتاد مع جنب إىل جنباً  اهلندسية، للمنظمات العاملي لالحتاد الر�دي ابلدور وينّوه
 املهندسني لرابطات األورويب واالحتاد اهلندسية، للجمعيات األمريكية البلدان واحتاد اهلادي، واحمليط آلسيا اهلندسية
 جمال يف العامالت للنساء شبكات تضم أخرى مؤسسة ٧٥ من وأكثر اهلندسة، تعليم جلمعيات الدويل واالحتاد الوطنية،
 وحشدهم الشركاء تنظيم ويف املستدامة، التنمية أجل من للهندسة عاملي ليوم تصور وضع يف هندسية، وأكادمييات اهلندسة
 العاملي، اليوم هذا بشأن سنوية وفعاليات احتفاالت إلقامة

 املستدامة؛ التنمية أجل من للهندسة عاملي يوم إعالن التنفيذي اجمللس توصيةب و�خذ يرحب - ١
 املستدامة؛ التنمية أجل من للهندسة عاملياً  يوماً  عام كل  من آذار/مارس ٤ يوم ويعلن - ٢
 الرتويج يف اليونسكو مشاركة ضمان من العامة املديرة لتمكني امليزانية عن خارجة أموال تقدمي إىل األعضاء الدول ويدعو - ٣

  به. االحتفال ويف املستدامة التنمية أجل من للهندسة العاملي ابليوم لالحتفال
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ 

 املستدامة التنمية لتحقيق األساسية العلوم لتسخري دولية سنة ٢٠٢٢ عام إعالن ٣٢

 العام، املؤمتر إنّ 
 ،٤٥ت/ م٢٠٧ابلقرار إذ يذكر 

 ،٧٦م/٤٠ الوثيقة درس وقد
 يف ُعقد الذي ابلتنمية"، تنهض رافعة بوصفها العلوم األساسية: "العلوم بشأن الوزاري املستديرة املائدة ابجتماعأيضاً  يذّكر إذو 

 األساسية العلوم تعزيز على الرتكيز ز�دة إىل خالله اليونسكو ُدعيت والذي العام، للمؤمتر والثالثني الثالثة الدورة أثناء
 العامل، أرجاء مجيع يف املعرفة على قائمة جمتمعات لنشوء ميهد أمراً  ابعتبارها العلوم ثقافة نشر أجل من العلوم وتعليم

 للعلوم الدويل الرب�مجاملسمى  الطليعي برب�جمها سّيما وال اليونسكو، يف املتاحة الوسائل مبختلف ذلك يف مستعينة
 ،)١١ت/ م١٨٥ (الوثيقة حديثاً  اسُتهل كان قد  الذي األساسية

 الدويل اليوم بشأن )٢٠١٥ األول/ديسمرب كانون  ٢٢( ٧٠/٢١٢ املتحدة لألمم العامة اجلمعية قرارب فضًال عن ذلك يذّكرو 
 العلم تسخري بشأن )٢٠١٣ األول/ديسمرب كانون  ٢٠( ٦٨/٢٢٠ بقرارها وكذلك ،العلوم ميدان يف والفتاة للمرأة

 لعلماب األعمار كل  من والفتيات النساء انتفاع بضرورة فيه أقّرت الذي ،التنمية ألغراض واالبتكار والتكنولوجيا
 والفتيان الرجال مع املساواة قدم وعلى وجه أكمل على امليادين هذه يف مشاركتهن وضرورة واالبتكار والتكنولوجيا

 ،والفتيات النساء ومتكني اجلنسني بني املساواة لتحقيق
 لتنفيذ مهمة أداة عاملياً، عاماً  صاحلاً  بوصفه العلم، أبن ويقرّ  أفريقيا، يف املتمثلة العامة اليونسكو أولوية االعتبار بعني و�خذ

 ،٢٠٦٣ لعام األفريقي االحتاد خطة
 ،األساسية للعلوم الدويل اليونسكو بر�مج إمكانيات من االستفادة ضرورة على ويشدد
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 العاملي الصعيد على األساسية العلوم أبمهية التوعية تعزيز وضرورة للبشر، الكبرية األساسية العلوم قيمة أيضاً  االعتبار بعني و�خذ
 العامل، أرجاء مجيع يف للبشر املعيشية الظروف وحتسني املستدامة التنمية لتحقيق األساسية العلوم تعليم تعزيز وضرورة

 وموارد والزراعة والصناعة الطب ميادين يف املنشود التقدم إحراز يف األساسية العلوم لتطبيقات احملوري الدور على أيضاً  ويشدد
 احتياجات تليب األساسية العلوم عن الناجتة اجلذرية االبتكارات أن وعلى والثقافة، واالتصاالت والبيئة الطاقة وختطيط املياه

عرب  السالم كذلك من خالل إرساءو  ات،اجملتمع رفاه وتعزيز املعلومات على احلصول من متكينهممن خالل  البشر
 التعاون، حتسني

 تأييدلواب ،األساسية للعلوم الدويل اليونسكو بر�مج اختذها اليت احلديثة للمبادرات النطاق والواسع الكبري ابلتأثري علماً  وحييط
 املستدامة، التنمية لتحقيق األساسية العلوم لتسخري دولية سنة إلعالنالشديد 

 وتعزيزها، فعلية متابعة والرتبيةجمايل العلم  يف السابقة اليونسكو مبادرات عنها متخضت اليت املكاسب متابعة ضمان بضرورة ويقرّ 
 املعرفة، على قائمةال تمعاتاجملو  واملبتكر العقالين التفكريلنشوء  األساسية العلوم أمهية ويؤّكد

 لتسخري دولية سنة ٢٠٢٢ عام إبعالن املتحدة لألمم العامة اجلمعية قيام إىل الرامية اجلهود كل  دعم إىل العامة املديرة يدعو - ١
 ؛املرأة مشاركة نطاق توسيع وأتكيد املستدامة، التنمية لتحقيق األساسية العلوم

 عام فيه تُعلن قراراً  والسبعني السادسة أو والسبعني اخلامسة دورهتا إاّبن املتحدة لألمم العامة اجلمعية تعتمد أبن ويوصي - ٢
 املستدامة. التنمية لتحقيق األساسية العلوم لتسخري دولية سنة ٢٠٢٢

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ 

 احمليطات لعلوم احلكومية الدولية اليونسكو جلنة ٣٣

 العام، املؤمتر إنّ 
 ابالستقالل تتمتع هيئة بوصفها أُنشئت اليت احمليطات، لعلوم احلكومية الدولية اللجنة به تضطلع الذي الدور أبمهية يقر إذ

 أجل من القدرات وبناء اخلدمات وتقدمي البحث جمال يف الربامج وتنسيق الدويل التعاون لتعزيز اليونسكو داخل الوظيفي
 اإلدارة لتحسني املعارف هذه وتسخري ومواردها، الساحلية واملناطق احمليطات طبيعة بشأن املعارف من املزيد اكتساب
 اللجنة، يف األعضاء الدول لدى القرارات اختاذ وإجراءات البحرية البيئة ومحاية املستدامة والتنمية

 اهلدفني حتقيق يف تساهم ٢٠٢١-٢٠١٨ للفرتة احمليطات لعلوم احلكومية الدولية ابللجنة اخلاصة العمل خطة أبن ويذّكر
 االسرتاتيجية عليه تنص ملا وفقاً  ٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة األجل املتوسطة اليونسكو السرتاتيجية التاليني االسرتاتيجيني

 :٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة لّلجنة األجل املتوسطة
 واإلقليمي الوطين الصعيد على واالبتكار والتكنولوجيا العلوم وسياسات نُظم تدعيم :الرابع االسرتاتيجي اهلدف

 والعاملي
 تفرضها اليت احلرجة للتحد�ت التصدي بغية العلوم جمال يف الدويل التعاون تعزيز :اخلامس االسرتاتيجي واهلدف
 املستدامة التنمية

 للقرار ووفقاً  ٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة احمليطات لعلوم احلكومية الدولية لّلجنة األجل املتوسطة لالسرتاتيجية وفقاً  أبنه، أيضاً  ويذّكر
XXVIII-3 التالية األربعة الرب�جمية املواضيعية اجملاالت على ابللجنة اخلاصة العمل خطة ترّكز اللجنة، مجعية عن الصادر 

 :األهداف هذه حتقيق على ابلقدرة فيها األعضاء الدول مجيع متتع لضمان خاصة عناية إيالء مع ،)السامية األهداف(
 اإليكولوجية، الُنظم خدمات استدامة وتعزيز للمحيطات سليمة إيكولوجية نُظم وجود ضمان )١(
 التسو�مي، أبمواج سّيما وال احمليطات، مبخاطر الفعال املبكر اإلنذار )٢(
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 معها، التكيف على والقدرة املناخية والتقلبات التغريات أمام الصمود على القدرة تعزيز )٣(
 املستجدة، ابلقضا� املعرفة حتسني )٤(

 :لوظائفها التايل املفاهيمي اإلطار إىل ابللجنة اخلاصة العمل خطة وتستند
 البشرية األنشطة وبعواقب الساحلية واملناطق احمليطات أبمور املعرفة لتحسني ابحمليطات اخلاصة البحوث تعزيز - ألف

 ،)احمليطات حبوث( عليها
 هذه وتعزيز هبا، املتعلقة واملعلومات البيا�ت ونشر ومجع احمليطات لرصد املستخدمة العاملية الُنظم على احملافظة - ابء

 ،)البيا�ت وإدارة الرصد نُظم( تكاملها وضمان الُنظم
 وحتسني ،ابحمليطات املرتبطة املخاطر من وغريها التسو�مي أمواج مبخاطر املبكر لإلنذار نُظم وتطوير إنشاء - جيم

 ،)واخلدمات املبكر اإلنذار( املخاطر هذه ملواجهة التأهب
 أجل من واإلعالم التقييم( والسياسات العلوم بني الروابط توثيق أجل من واإلعالم التقييم على املساعدة - دال

 ،)السياسات
 الرشيدة اإلدارة( اإلقليمي التعاون وحتسني للمعارف مشرتكة قاعدة إنشاء طريق عن احمليطات شؤون إدارة حتسني - هاء

 ،)املستدامة
بني  مشرتكاً  عمالً  بوصفه آنفاً  املذكورة الوظائف بكل املتعلقة اجملاالت يف املؤسسية القدرات تنمية على العمل - واو

 ،)القدرات تنمية(اجملاالت 
 الذي لّلجنة، األساسي النظام عليه ينص ملا وفقاً  احمليطات، لعلوم احلكومية الدولية لّلجنة الرائسيتني اهليئتني من يطلب - ١

 هذا عليه ينص ملا ووفقاً  ،١٩٩٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٦ يف اعُتمد الذي ٢٢/م٣٠ القرار مبوجب النفاذ حّيز دخل
 :٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة وميزانيتها اللجنة بر�مج اعتماد لدى يلي ما على احلرص القرار،

 لعلوم احلكومية الدولية ابللجنة اخلاصة العمل خطة تنفيذ على ٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل العملمواصلة  )أ(
 خاص بوجه الرتكيز مع واحد، عمل وحمور آنفاً  املذكورَين االسرتاتيجيني اهلدفني حول بنيتها تنتظم اليت احمليطات

 والشرائح الشباب على وكذلك النامية، الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان وأقل اجلنسني بني واملساواة أفريقيا على
 اليت الحقاً  املذكورة املنشودة النتيجة حتقيق على واملساعدة األصلية، الشعوب ومنها حاًال، األضعف االجتماعية

 ؛EC-XLIX.2 قراره يف لّلجنة التنفيذي اجمللس اعتمدها
 بلدان بني والتعاون اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إىل ابللجنة، اخلاصة العمل خطة تنفيذ أثناءيف  أيضاً، اللجوء )ب(

 والقطاع املدين اجملتمع مع الشراكات وتطوير إقامة ومواصلة الرب�مج، لتنفيذ طريقة بوصفه اجلنوب وبلدان الشمال
 الرب�مج، عدادإ مراحل مجيع يف الدولية املنظمات من وغريها املتحدة األمم ملنظومة التابعة واملنظمات اخلاص

 ابلغرض املتعلقة األساسي اللجنة نظام أحكام مع يتوافق مبا وذلك لّلجنة، السامية األهداف حتقيق أجل من
 إليها؛ املسندة وابملهام اللجنة إنشاء من

 اللجنة اختصاص مبجال يتعلق ما مجيع حتقيق أيضاً  تضمن بطريقة القرار هذا هبا �ذن اليت األنشطة خمتلف تنفيذ )جـ(
 اجلنسني؛ بني املساواة ويف أفريقيا يف املتمثلتني العامتني لألولويتني العامة األهداف من

 من ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة الغرض هلذا دوالر ٧٠٠ ٨٣٥ ٢٦ قدرها مالية اعتمادات تخصيصب العامة للمديرة و�ذن - ٢
 ؛التمويل مصادر مجيع من الواردة األموال تضم اليت املوحدة امليزانية

 املنشودة النتيجة حتقيق عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة العامة املديرة من ويطلب - ٣
 :التالية
 مستدامة إدارة وإدارهتا والسواحل احمليطات محاية أجل من والقدرات املعارف تعزيز :١ العمل حمور
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 وصون احمليطات، ملخاطر التعّرض من للحدّ  العلم إىل تستند سياسات وتنفيذ بوضع األعضاء الدول قيام )١(
 على القدرة وتعزيز مستداماً، استخداماً  واستخدامها العامل أرجاء مجيع يف البحرية واملوارد والبحار احمليطات
 ؛٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ أجل من معه، التكيف وعلى املناخ تغري أمام الصمود

 لّلجنة دعمها جتديد أو تقدمي اخلاص والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - ٤
 .نطاقها وتوسيع أنشطتها تنفيذ من لتمكينها احمليطات لعلوم احلكومية الدولية

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥العامة السادسة عشرة بتاريخ اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم يف اجللسة 

 واإلنسانية االجتماعية العلوم - الثالث الرئيسي الرب�مج ٣٤

 العام املؤمتر إنّ 
 :يلي مبا العامة للمديرة �ذن - ١

 الثالث الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة العمل خطة تنفيذ على ،٢٠٢١-٢٠٢٠ الفرتة خالل ،العملمواصلة  )أ(
 التاليني العمل وحموَري التايل االسرتاتيجي اهلدف حول بنيتها تنتظم اليت )٢٧م/٣٩ القراروجب مب املعتمدة(

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

 اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إىل الثالث، الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة العمل خطة تنفيذ أثناء أيضاً، اللجوء )ب(
 وتطوير إقامة ومواصلة الرب�مج، لتنفيذ تكميلية طريقة بوصفه اجلنوب وبلدان الشمال بلدان بني والتعاون

 كراسي  مع سّيما وال األكادميية، واألوساط البحثية واملؤسسات اخلاص والقطاع املدين اجملتمع مع الشراكات
 مجيع يف الدولية، املنظمات من وغريها املتحدة األمم ملنظومة التابعة املنظمات مع وكذلك اجلامعية، اليونسكو

 :يلي ما حتقيق أجل من الرب�مج، إعداد مراحل
 حتقيق أجل من الثقافات بني احلوار وتعزيز الشاملة االجتماعية التنمية دعم: السادس االسرتاتيجي اهلدف

 األخالقية املبادئ وترويج بينها التقارب
اإلدماج االجتماعي  تيسري أجل من املشاركة على والتشجيع واألخالقيات احلقوق وترسيخ املعارف حشد )١(

 :يلي ما طريق عنوحتقيق ذلك  منصفة جمتمعات إقامة وتيسري
 العلوم جمال يف املتوفرة املعارف إىل استناداً  السياسات ووضع واملمارسات البحوث بني الروابط تعزيز 

 اإلحاطة على والتشجيع القرارات، الختاذ البيّنات إىل االستناد ثقافة وتعزيز واإلنسانية، االجتماعية
 واملستجدة؛ اجلديدة واألخالقية االجتماعية التحد�ت خيص فيما املستقبل استشراف بكيفية

 اجلنسني بني واملساواة اإلنسان حقوق تعزيز يف املعنية األخرى واجلهات األعضاء الدول إشراك 
 على لذلك الالزمة التدابري واختاذ السياسات وضع طريق عن سّيما وال العاملية، ابملواطَنة والشعور
 احمللي؛ الصعيد

 لتمكني الوطين الصعيد على الالزمة السياسات ووضع واملؤسسات اهليئات إنشاء على املساعدة 
 أخالقيات جمال يف سّيما وال تواجهها، اليت األخالقية لتحد�تل التصدي من النامية البلدان

 البيولوجيا؛
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 مشرتكة عامة سياسات وضع أجل من التمهيدية املراحل يف السياسات بشأن املشورة إسداء 
 وضع على املساعدة إىل الرامية املعارف وتعزيز املوجودة، العامة السياسات مراجعة أو وشاملة،

 السياسات؛
 يف النزاهة عن والذود اجليدة، البدنية والرتبية للجميع الشاملة للر�ضة سياسة وضع على املساعدة 

 الدولية االتفاقية تنفيذ طريق عن املنشطات تعاطي مكافحة خالل من سّيما وال الر�ضة، جمال
 الر�ضة؛ جمال يف املنشطات ملكافحة

 والذاكرة؛ والتاريخ الثقافات بني احلوار ميادين يف ورصدها بشأ�ا املشورة وإسداء السياسات حتليل 
 :يلي ما طريق عن مساملة، تشاركية جمتمعات إنشاء يف الشاابت والشبان وإشراك الثقافات بني احلوار تعزيز )٢(

  إشراك الشاابت والشبان على أكمل وجه يف املساعي الرامية إىل إحداث التغيريات املنشودة بوصفهم
 أطرافاً فاعلة يف التغيري؛

  ترويج وتعزيز احلوار بني الثقافات عن طريق تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلعقد الدويل للتقارب بني
 ؛نتائجه وتقييمتعزيزه احلوار و  إقامةمل على ، اليت تضع إطاراً شامالً للع)٢٠٢٢ - ٢٠١٣( الثقافات

  إيالء أمهية خاصة لدرء التطرف العنيف والتعصب من خالل التوعية على التسامح، وتعزيز احلوار
 بني الثقافات وبني الد��ت بغية حتسني اعتناق ثقافة السالم؛ 

  التاريخ عناصر من الثقافات فيه تشرتك ما وترويج نشر طريق عن الثقافات بني واحلوارتعزيز التفاهم 
 اإلنسانية؛ العلوم بتعزيز وثيقاً  ربطاً  األمر هذا وربط ،والرتاث والذاكرة

 املوحدة امليزانية من ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة الغرض هلذا دوالر ٦٩ ١١٥ ٢٠٠ قدرها مالية اعتمادات ختصيص )جـ(
 ؛التمويل مصادر مجيع من الواردة األموال تضم اليت

 :يلي مبا القيام العامة املديرة من ويطلب - ٢
 الثالث الرئيسي الرب�مج خيص ما مجيع حتقيق أيضاً  تضمن بطريقة القرار هذا هبا �ذن اليت األنشطة خمتلف تنفيذ )أ(

 اجلنسني؛ بني املساواة ويف أفريقيا يف املتمثلتني العامتني لألولويتني العامة األهداف من
 العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة )ب(

 :التالية املنشودة النتائج حتقيق وعن
 تيسري اإلدماج االجتماعي وتيسري أجل من واألخالقيات احلقوق وترسيخ املعارف حشد :١ العمل حمور
 وحتقيق ذلك منصفة جمتمعات إقامة

 العلوم على القائمة واملعارف العلمية، األدلة إىل استناداً  األعضاء الدول يف العامة السياسات وضع تعزيز )١(
 اإلنسان؛ حقوق وأُطر واألخالقيات، اإلنسانية،

 وتطبيقها وإدارهتا املعارف إنتاج أجل من املستو�ت كل  على الوطنية والبشرية املؤسسية القدرات تعزيز )٢(
 اإلنسان؛ وحقوق األخالقية القيم على والقائمة للجميع والشاملة املنصفة التنمية لتحقيق

 مساملة تشاركية جمتمعات إنشاء يف الشاابت والشبان وإشراك الثقافات بني احلوار تعزيز: ٢ العمل حمور
 املستوى إىل احمللي املستوى من املستو�ت، كل  على الشباب إدارهتا يتوىل أبنشطة االضطالع إاتحة )٣(

 السالم؛ وتوطيد اجملتمعية التحد�ت مواجهة أجل من العاملي،
 للجميع وشاملة ومساملة مستدامة جمتمعات إقامة إىل الرامية العاملية ابخلطط األعضاء الدول التزام إبراز )٤(

 .اهلادفة التوعية ومبادرات الرتويج محالت طريق عن
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 استعراضاً  العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ جمال يف احملققة ابلنتائج اخلاص االسرتاتيجي التقرير تضمني (جـ)
 لوضع أو توجيهها إعادة أو عليها لإلبقاء احملتملة االقرتاحات يتضمن املنشودة امونتائجه العمل يحملور 

 فيها واالستناد واضحة، تقييم معايري إىل األمور هذه كل  يف واالستناد إل�ائها، أو منها للخروج اسرتاتيجيات
 التنفيذي اجمللس وموافاة الداخلي، اإلشراف مرفق جيريها اليت واملراجعة التقييم عمليات إىل االقتضاء، عند أيضاً،

 املائتني؛ بعد التاسعة دورته إاّبن االستعراض هبذا
 اليونسكو، لدى للموارد االسرتاتيجية التعبئة جوانب جلميع شامالً  حتليالً  يتضمن املوارد تعبئة عن تقرير إعداد (د)

 .املائتني بعد التاسعة دورته إاّبن التقرير هبذا التنفيذي اجمللس وموافاة
 عشرة السابعةيف اجللسة العامة  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦ بتاريخ

 األساسي للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضةالنظام تعديل  ٣٥

 إنَّ املؤمتر العام،
 ،٢٦م ت/٢٠٧و ٨٧م/٣٩و ٣٥م/٣٦ابلقرارات  إذ يذّكر

 ،١١٠م/٤٠و ٥٧م/٤٠ تنيالوثيق وقد درس
 .لداجمل ذاالرابع هل لحقاملالواردة يف  تهبصيغ للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضةاملعدَّل على النظام األساسي يوافق 

 عشرة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة السابعة
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦بتاريخ 

 )٢ حتت رعاية اليونسكو (الفئة يعمل اً مركز بوصفه  قليمي للحوار والسالماإلركز املإنشاء  ٣٦

 إّن املؤمتر العام،
 ه، اليت وافق عليها يف قرار )٢الفئة ( حتت رعاية اليونسكوالعاملة راكز امللمعاهد و لابالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة  إذ يذّكر

 ،٩٣م/٣٧
 اثمناً،-١٥م ت/٢٠٧لقرار اب أيضاً يذّكر و 

 ،عاشراً -١٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس
ابقرتاح اململكة العربية السعودية إنشاء مركز إقليمي للحوار والسالم، يف الر�ض ابململكة العربية السعودية، بوصفه  يرحب - ١

ادئ التوجيهية املتعلقة إبنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت للمب)، وفقًا ٢مركزًا يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 ؛٩٣م/٣٧ هاجلزء األول، اليت وافق عليها يف قرار  ١٨م/٣٧اردة يف الوثيقة الو  )٢رعاية اليونسكو (الفئة 

قليمي للحوار والسالم، يف الر�ض ابململكة العربية السعودية، بوصفه مركزًا يعمل حتت رعاية اإلركز املإنشاء  يوافق علىو  - ٢
 اثمناً؛-١٥ت/م ٢٠٧القرار يف )، وفقاً ملا أوصى به اجمللس التنفيذي ٢اليونسكو (الفئة 

 غرض.ذا الللمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هل �ذنو - ٣
عشرة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة السابعة  

.٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦بتاريخ   
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 األولية إلمكانية وضع وثيقة تقنينية ألخالقيات الذكاء االصطناعي الدراسة ٣٧

 العام، املؤمتر إنّ 
 ،ألف-أوالً -٥/تم ٢٠٧و ٤٢م ت/٢٠٦ ينابلقرار  يذّكر إذ

 ،٦٧م/٤٠ الوثيقة درس وقد
 الذكاء بفعل تتفاقم قد واليت البلدان، بني تتسع تفتأ ال اليت والتكنولوجية الرقمية الفجوة عن النامجة ابملخاوف يقرّ إذ و 

وذلك بعدة  االصطناعي الذكاء بشأن النامية البلدان تنتاب اليت املخاوف تبديد أمهية على جمدداً  ويشدد االصطناعي،
 ونشر االصطناعي، الذكاءوتوفري التعليم يف جمال  القدرات وبناء االصطناعي، الذكاء تكنولوجيا نقل ، ومنهاسائلو 

 هبا، االنتفاع وإاتحة البيا�ت
 يف وتساعد حاضرها من أفضل البشرية مستقبل جتعل حتوالت إحداثينطوي على القدرة على  االصطناعي الذكاء أبن ويدرك

 خيص فيما سّيما وال االصطناعي، ابلذكاء املرتبطة والتحد�ت ابملخاطر وعيمع ذلك ينتشر الو  املستدامة، التنمية حتقيق
 اإلنسان، حقوق على هعواقبو  الراهنة، الفجوات واتساع الفوارق تفاقم يف االصطناعي الذكاء دور
 التعليم جماالت يف اإلنسانية القيمالقائم على  االصطناعي ابلذكاء النهوض جمال يف الدويل التعاون تعزيزضرورة  ويؤكد جمدداً 

 واملقبلة، احلاضرة األجيالاملعلومات ملنفعة االتصال و و  والثقافة والعلوم
 التشريعات تنفيذوضع و  على العمل لتعزيز أساسية وسيلة تكون أن ميكن الصدد هذا يف اعتمادها املراد التوصية أبن أيضاً  ويقر

 الذكاء استخدام بشأن الدويل التعاون وتعزيز االصطناعي، ابلذكاء املتعلقة والدولية الوطنية واالسرتاتيجيات والسياسات
 املستدامة، التنمية أهداف حتقيق يف للمساعدة أخالقياته وتطوير االصطناعي

 بصيغة االصطناعي الذكاء أخالقيات بشأن دولية تقنينية وثيقة عدادإب ليونسكووأنه مؤاٍت لقيام ا حان قد الوقت أن يقرر - ١
 توصية؛

 نفةاآل التوصية نص بشأن احلضورية احلكومية الدولية املشاورات من يكفي ما إجراء تكفل أن العامة املديرة من يطلبو  - ٢
 الذكر؛

 وفقاً  االصطناعي الذكاء أخالقيات بشأن توصية نص مبشروع واألربعني احلادية دورته إاّبن موافاته إىل العامة املديرة ويدعو - ٣
 من ٤ الفقرة يف عليها املنصوص الدولية وابالتفاقيات األعضاء الدول إىل املوجَّهة ابلتوصيات اخلاص النظام ألحكام

 .التأسيسي امليثاق من الرابعة املادة
 عشرة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة السابعة

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦بتاريخ 

 عاملي للمنطقاليوم ال ٣٨

 إنَّ املؤمتر العام،
 ،٤٢م ت/٢٠٧ لقرارابإذ يذكر 
 ،٧٤م/٤٠الوثيقة  وقد درس

 ابملهمة املسندة إىل اليونسكو فيما خيص الرتبية والتعليم والعلوم والثقافة، أيضاً  يذّكرإذ و 
أبن علم املنطق، الذي يشجع على التفكري العقالين والنقدي، مهم للغاية لتطوير املعارف البشرية والعلوم  فضالً عن ذلك ويذّكر

 والتكنولوجيا،
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أبن نشر علم املنطق، الذي اشرتكت حضارات خمتلفة يف وضعه وتطويره والذي يقوم على فضائل احلوار والنقاش، ميكن  ويذّكر
 أن يساهم يف نشر ثقافة السالم واحلوار والتفاهم بني األمم،

 أبنه لن تكون إلعالن يوم عاملي للمنطق أية آاثر مالية على اليونسكو، وحييط علماً 
يساهم يف تطوير علم املنطق من خالل التدريس والبحث، وكذلك يف نشر علم ميكن أن يوم عاملي للمنطق أبن إعالن  ويؤمن

 املنطق لدى الناس كافة، وتعزيز التعاون الدويل يف جمال املنطق،
 ؛مع اجمللس الدويل للفلسفة والعلوم اإلنسانية شرتاكيوماً عاملياً للمنطق ابالمن كل عام كانون الثاين/يناير   ١٤يوم  يعلن - ١
كانون الثاين/يناير من كل عام عن طريق   ١٤الدول األعضاء يف اليونسكو إىل االحتفال ابليوم العاملي للمنطق يف  يدعوو  - ٢

لعامة واخلاصة إقامة فعاليات وطنية هلذا الغرض تشارك فيها مشاركة نشيطة اهليئات احلكومية وغري احلكومية واملؤسسات ا
 املعنية، ومنها املدارس واجلامعات ومعاهد البحوث واجلمعيات الفلسفية والعلمية، وغريها من اجلهات املعنية؛

على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل  املرتبطة ابليوم الدويل للمنطق اليت تُتخذاملديرة العامة إىل تشجيع املبادرات  ويدعو - ٣
 .والتعريف هبا، والعمل يف هذا اجملال ابلتعاون الوثيق مع اجمللس الدويل للفلسفة والعلوم اإلنسانية

 عشرة اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة السابعة
 .٢٠١٩رب تشرين الثاين/نوفم ٢٦بتاريخ 

 القضاء على التمييز العنصري والكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية يف العامل ٣٩

 إنَّ املؤمتر العام،
 ،٤٩م ت/٢٠٧ابلقرار  إذ يذّكر

 ،٨١م/٤٠الوثيقة  وقد درس
ثقته التامة ابلبشرية وبقدرة مجيع الدول األعضاء على املسامهة يف تطبيق مبادئ ميثاق األمم املتحدة ومبادئ  يؤكد جمدداً وإذ 

 امليثاق التأسيسي لليونسكو وحتويلها إىل واقع ملموس،
ة العنصرية وكراهية لتعزيز السياسات والربامج الرامية إىل حفظ السالم وإقامة احلوار بني الثقافات ومكافح القصوىاألمهية  ويويل

 األجانب، وتعزيز احرتام حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني، من خالل التعاون الدويل،
أن كل أشكال التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية تشّكل هتديداً  ويرى

 لكل الشعوب وللمجتمع الدويل برمته،
أن القانون الدويل يدين أي مذهب استعالئي قائم على التمييز بني األعراق، إذ يثبت العلم زيف وبطالن  ذ بعني االعتبارو�خ

االدعاءات املتعلقة هبذا األمر، فضًال عن كون هذا التمييز أمراً مرفوضاً من الناحية األخالقية وظلماً وخطراً من الناحية 
 سواء أكان ذلك على الصعيد النظري أم العملي،و أينما كان،  للتمييز العنصري االجتماعية، فال يوجد أي مسوّغ

 ،على مجيع أشكال التمييز العنصري ابالتفاقية الدولية للقضاء أيضاً  ويذكر
ملكافحة املؤمتر العاملي "ا اعتمدمه اللذينأحكام إعالن وبر�مج عمل ديرابن ا يتعلق هبذا املوضوع من مب فضًال عن ذلك ويذكر

لفقرة ابما ، وال سيّ ٢٠٠١أيلول/سبتمرب  ٨يف  "العنصرية والتمييـــز العنصــري وكـره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب
أحكام الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض هبذا املوضوع من كذلك مبا يتعلق من بر�مج العمل، و  ٨٦من اإلعالن والفقرة  ٢

من تلك  ٥٤و ١١لفقرتني ابما ، وال سيّ ٢٠٠٩نيسان/أبريل  ٢٤قد يف عُ ذي ابن التنفيذ إعالن وبر�مج عمل دير 
 )،٧٠/١٣٩(انظر قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة الوثيقة 

أنه ال ميكن ألية ثقافة أن حتّل حمّل ثقافة أخرى، وأنه ينبغي لنا مجيعاً يف زماننا هذا أن نعيش معاً بسالم يف عامل متعدد  ويؤكد
 افات يقتضي االحرتام املتبادل واالعرتاف املتبادل،الثق
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ملهمة املسندة إليها، أقدر منظمات األمم املتحدة على تعزيز روح التعايش واحلوار بني الثقافات إىل ابكون اليونسكو، نظراً  ويقر
 أو احلضارات وداخلها، وعلى نشر ثقافة السالم،

 أبن حصون السالم جيب أن تُبىن يف عقول البشر رجاًال ونساًء، ويذّكر
الدول األعضاء يف اليونسكو على نبذ كل أفعال التمييز العنصري والتحريض على الكراهية العنصرية و/أو اجلرائم  حيث - ١

 اهتا وتفكيكها؛النامجة عن الكراهية العنصرية، وعلى مكافحتها بكل الوسائل القانونية عن طريق الكشف عن شبك
أن التحريض على الكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية بكل أشكاهلا وأنواعها تشّكل  ويؤكد جمدداً  - ٢

 هتديداً لكل الشعوب وللمجتمع الدويل برمته؛
 العنصري؛ على أمهية التعاون الدويل يف التصدي الفعال للتحدي اهلائل املتمثل يف التمييز ويشدد - ٣
 من املديرة العامة مضاعفة اجلهود الرامية إىل إقامة حوار مستفيض ونشيط وشامل بني الثقافات أو احلضارات؛ ويطلب - ٤
من املديرة العامة تعزيز مسامهة اليونسكو اجلوهرية يف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب  ويطلب أيضاً  - ٥

 صب، ويشمل ذلك التحريض على الكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية؛وما يتعلق هبا من تع
من املديرة العامة موافاة اجمللس التنفيذي إاّبن دورته العاشرة بعد املائتني مبعلومات عن التقدم احملرز  ويطلب فضالً عن ذلك - ٦

 يف هذا الصدد.
 عشرة جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة السابعةاعتمد هذا القرار بناًء على تقرير 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦بتاريخ 

 شروع طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاثآفاق جديدة مل ٤٠

 إنَّ املؤمتر العام،
أهدافه الرئيسية تتمثل يف كسر جدار الصمت بشأن أبن و ٣٫١٣م/٢٧أبن مشروع طريق الرقيق أنشئ مبوجب القرار  إذ يذّكر

لرقيق والرق، وتسليط الضوء على التحوالت العاملية وأوجه التفاعل الثقافية النامجة عن تلك املأساة، واإلسهام اب جتاراال
 يف عملية التفكر بشأن التعددية الثقافية واملصاحلة واحلوار بني الثقافات، 

األجانب وما  هاملؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكر "يف إقرار  يقاه مشروع طريق الرقالذي أدّ  املهملدور اب ويقرّ 
يندرجان يف أبن االجتار ابلرقيق والرق ، ٢٠٠١، الذي ُعقد يف ديرابن، جبنوب أفريقيا يف عام "بذلك من تعصب تصلي

 ضد اإلنسانية،ائم ر اجل عداد
، الذي مت ٤٠م/٢٩القرار إىل اعتماد  ١٩٩٧يف عام أفضى العمل املضطلع به يف إطار مشروع طريق الرقيق أبن  ويذّكر أيضاً 

 ،آب/أغسطس ٢٣ليوم الدويل لذكرى االجتار ابلرقيق األسود وإلغائه، الذي حيتفل به كل سنة يف اإعالن مبوجبه 
مشرتك ابعاً عاملياً وتتطلب األخذ بنهج متعدد التخصصات و ط يأبن دراسة اتريخ االجتار ابلرقيق والرق وعواقبهما تكتس ويؤمن

 يف حتقيق التفاهم واحلوار بني الثقافات والسالم، إسهاماً كبرياً ميّكن اليونسكو من اإلسهام  القطاعاتبني 
يف  قيمالذي أُ  ،طريق الرقيق الحتفال ابلذكرى السنوية اخلامسة والعشرين ملشروعبتنظيم االيونسكو وحكومة بنني قيام ب ويرحب

ما االجتماع النظامي سيّ  فعاليات مهمة، وال إقامة، من خالل ٢٠١٩كوتونو وأويدا، يف بنني، يف شهر آب/أغسطس 
مراجعة املعارف بشأن االجتار ابلرقيق والرق: القضا� والتحد�ت " بعنوانجنة العلمية الدولية للمشروع، والندوة الدولية للّ 

 ، "هي النهوج املناسبة ملشروع طريق الرقيق؟ مواقع الذكرى والرتاث العاملي: ما"شأن ، وحلقة العمل ب"واآلفاق
الذي دعا فيه املديرة العامة إىل تعزيز املوارد  ١٤ت/ م١٨٠وقرار اجمللس التنفيذي  ٣٤م/٣٠ابلقرار  ر فضًال عن ذلكويذكّ 

ز�دة التعريف به وتعبئة ما يكفي من املوارد اخلارجة عن امليزانية الكفيلة و ، طريق الرقيقالبشرية واملالية املتاحة ملشروع 
 ،ودقيقبتنفيذ املشروع على حنو متواصل 
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طريق  سادسًا الذي طلب فيه من املديرة العامة بذل كل املساعي املمكنة لضمان استمرارية مشروع-١م/٣٧ابلقرار  رويذكّ 
عقد الدويل للمنحدرين من البغية تلبية التطلعات اليت أُعرب عنها يف إطار  ، وتنفيذ ما ُحدد من توجهات جديدةالرقيق

 ،)٢٠٢٤ - ٢٠١٥أصل أفريقي (
املنبثقة من الندوة الدولية اليت ُعقدت مبناسبة حلول الذكرى السنوية اخلامسة والعشرين ملشروع  اتالتوصي و�خذ يف االعتبار

 طريق الرقيق، واإلعالن الذي اعتمدته اللجنة العلمية الدولية للمشروع يف ختام اجتماعها النظامي،
الذي يف اجتماعها للمشروع للجنة العلمية الدولية الصادرة عن ا الرقيقطريق  التوصية بتغيري اسم مشروع و�خذ يف االعتبار أيضاً 

 ،)٢٠١٩( ، ببننييف كوتونو الذي ُعقدها يف اجتماعاللجنة جمدداً ا هت)، اليت أكد٢٠١٤( ، ابملكسيكيف مكسيكو ُعقد
العادي، الرب�مج من ميزانية  طريق الرقيق لالعتمادات املخصصة لتنفيذ مشروع سنةابالخنفاض التدرجيي سنة تلو ال وحييط علماً 

 من أجلملشروع ابالعمل استمرار حقق إجنازات كبرية وما زال هناك العديد من التحد�ت اليت تتطلب  املشروع مع أن
 التصدي هلا،

الدعم السخي املتعدد األوجه الذي قدمته من أجل تنظيم االحتفال حبلول الذكرى على حكومة بنني على مبادرهتا و  يشكر - ١
 يف بنني، ،، يف كوتونو وأويدا٢٠١٩آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٠السنوية اخلامسة والعشرين ملشروع طريق الرقيق، من 

  ابلتعاون مع اليونسكو؛
أي وقت مضى وجيب احلفاظ عليه وتعزيزه، وذلك نظراً إىل  أكثر مما كان عليه يف اً مهمابت أن مشروع طريق الرقيق  ويرى - ٢

العقد الدويل للمنحدرين  واآلمال املعقودة علىما التحد�ت املرتبطة جبميع أوجه الرق احلديثة، التحد�ت الراهنة، وال سيّ 
 )، واالنبعاث املقلق للعنصرية والتحيز العنصري والتمييز وكره األجانب والتعصب؛٢٠٢٤-٢٠١٥من أصل أفريقي (

الدول األعضاء إىل تقدمي املسامهات الطوعية لدعم مشروع طريق الرقيق لكي يتسىن للمشروع اإلسهام يف التفكر  ويدعو - ٣
 للتحد�ت املذكورة آنفاً، استمراراً ألنشطته؛يف سبل ووسائل التصدي 

 اجلديدة؛ اجتاهاتهوحتديد  املشروع على إسهامها يف تنفيذطريق الرقيق شروع ملاللجنة العلمية الدولية  ويشكر - ٤
ري الدول األعضاء على إنشاء جلان وطنية ملشروع طريق الرقيق أو تعزيز اللجان الوطنية القائمة من أجل تيس ويشجع - ٥

 الوطين بشأن هذا التاريخ املأساوي وعواقبه على اجملتمعات املعاصرة؛على الصعيد املناقشات 
مضافرة جهودها لتحقيق االتساق بني من الدول األعضاء املهتمة ابجلوانب الرتاثية املرتبطة ابالجتار ابلرقيق والرق  ويطلب - ٦

  يف قائمة الرتاث العاملي؛إلدراجها واقع وأماكن تذكارية ترشيحات متسلسلة ملتقدمي �وجها من أجل 
 :املديرة العامة إىل القيام مبا يلي ويدعو - ٧

 توفري املوارد البشرية واملالية الالزمة لتنفيذ مشروع طريق الرقيق تنفيذاً فعاًال؛ )١(
 ؛هلذا الغرضوضع اسرتاتيجية لتعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية وإقامة الشراكات  )٢(
املعلومات واالتصاالت بغية الوصول  تحتسني نشر نتائج املشروع ابستخدام الوسائل اليت تتيحها تكنولوجيا )٣(

 ما الشباب؛إىل عدد أكرب من الناس، وال سيّ 
شروع مل ليةعقد املشاورات الالزمة مع األوساط األكادميية والعلمية الفرنكوفونية، ابلتنسيق مع اللجنة العلمية الدو  )٤(

 ، لكي تقدم إليه أنسب عبارة مقرتحة لتغيري اسم املشروع إاّبن دورته احلادية واألربعني؛طريق الرقيق
استهالل عملية تفكر ابلقيم العاملية اليت تثريها أو تسفر عنها أو تعززها هذه املأساة اليت ال مثيل هلا يف اتريخ  )٥(

ما يف جمايل الرتاث الثقايف املادي وغري املادي، سيّ  نسكو وبراجمها، والاليو  آاثرها احملتملة على عملو  ،البشرية
وذلك استناداً إىل الدروس املستفادة من تنفيذ املشروع طوال مخس وعشرين سنة والعمل اجلاري يف إطار العقد 

 )؛٢٠٢٤ - ٢٠١٥الدويل للمنحدرين من أصل أفريقي (
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عن تعزيز مشروع طريق الرقيق إىل اجمللس التنفيذي يف دورته التاسعة بعد املائتني، وموافاة  مرحلي تقدمي تقرير )٦(
 اجمللس التنفيذي ابنتظام مبعلومات عن التقدم احملرز يف املشروع لكي يتسىن للدول األعضاء رصد تنفيذه.

 عشرة لسة العامة السابعةاعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجل
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦بتاريخ 

 الثقافة - الرابعالرب�مج الرئيسي  ٤١

 إن املؤمتر العام
 للمديرة العامة مبا يلي: �ذن - ١

(املعتمدة  الرابع الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة العمل خطة على تنفيذ ،٢٠٢١-٢٠٢٠خالل الفرتة  ،العمل مواصلة )أ(
 املوضوَعني التاليني العمل وحموَري التاليني االسرتاتيجيني اهلدفني حول بنيتها تنتظم ) اليت٣٣م/٣٩القرار وجب مب

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

 اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إىل الرابع، الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة العمل خطة تنفيذ أثناء أيضاً، اللجوء )ب(
 واملنظمات اخلاص والقطاع املدين اجملتمع مع الشراكات وتعزيز اجلنوب، وبلدان الشمال بلدان بني والتعاون

 أجل من الرب�مج، إعداد مراحل مجيع يف واإلقليمية الدولية املنظمات من وغريها املتحدة األمم ملنظومة التابعة
 :يلي ما حتقيق

 ونقله وتعزيزه الرتاث محاية: السابع االسرتاتيجي اهلدف
 عوامل من وعامالً  للمعارف مستودعاً  بوصفه مستدامة إدارة وإدارته أشكاله جبميع الرتاث وتعزيز محاية )١(

 التنمية تعزيز يف إسهامه عن فضالً  والتفاهم، والتعاون واملصاحلة احلوار ُسبل من وسبيالً  االقتصادي النمو
 املستدامة؛

 املرتبطة والربوتوكوالت املادي الثقايف ابلرتاث املتعلقة االتفاقيات كل  على كافة  العامل دول لتصديق الرتويج )٢(
 إدماج أجل من التمهيدية املراحل يفالسياسات  صعيدعلى  اجلهود من املزيد بذل على والرتكيز هبا،

 والتوصية ٢٠١١ لعام التارخيية احلضرية ابملناظر اخلاصة التوصية أحكام وكذلك االتفاقيات، تلك أحكام
 ،٢٠١٥ لعام حبماية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع اخلاصة

 ؛اواسرتاتيجياهت ااألعضاء وسياساهت الدول تشريعات يف
 سبل لتحسني احملددة األهداف بناًء على الطلب املساعدة وتقدمي والتدريب القدرات بناء على الرتكيز )٣(

 املخاطر، من واحلدّ  والتأهب الصمود على القدرة وتعزيز ،فهمه/تقديره وتعزيز تهوإدار  هالرتاث وصون حفظ
 الثقافة محاية إىل الرامية اليونسكو أنشطة تعزيز بُسبل اخلاصة االسرتاتيجية تنفيذ تضم عدة بوسائل

 ابلكوارث املرتبطة الطوارئ حاالت بشأن وضميمتها ،املسلح النزاع حاالت يف الثقافية التعددية وتشجيع
 فعاًال؛ تنفيذاً  البشرية، األنشطةو  الطبيعية املخاطر عن النامجة

 الثقايف التعبري أشكال وتنوع اإلبداع تشجيع: الثامن االسرتاتيجي اهلدف
 واتفاقية بشأن صون الرتاث الثقايف غري املادي ٢٠٠٣ عام اتفاقية على كافة  العامل دول لتصديق الرتويج )٤(

 تنفيذاً  االتفاقيتني هاتني تنفيذ إىل ودعوهتا محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايفبشأن  ٢٠٠٥ عام
 وتنوع املادي غري الثقايف الرتاث صون تدعم اليت واملؤسسية والسياسية القانونية اُألطر وتعزيز فعاًال،

 الفنان؛ أوضاع بشأن ١٩٨٠ عام توصية أحكام تطبيقرصد الثقايف، بوسائل تشمل  التعبري أشكال
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 عن سّيما وال نشيط، وإبداعي ثقايف قطاع إجياد أجل من املستو�ت كل  على القدرات بناء مواصلة )٥(
 الثقافية املؤسسات وتطوير إنشاء ودعم األعمال، ور�دة واالبتكار اإلبداع على تشجيعال طريق

 الثقايف القطاع يف العمل فرص وز�دة الثقافة جمال يف للعاملني الالزم التدريب وتوفري الثقافية، والصناعات
 ؛نيوالشامل نيواملستدام نياملنصفوالتنمية  االقتصادي النمو لتحقيق واإلبداعي

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

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

 :يلي مبا القيام العامة املديرة من ويطلب - ٢
 الرابع الرئيسي الرب�مج خيص ما مجيع حتقيق أيضاً  تضمن بطريقة القرار هذا هبا �ذن اليت األنشطة خمتلف تنفيذ )أ(

 اجلنسني؛ بني املساواة ويف أفريقيا يف املتمثلتني العامتني لألولويتني العامة األهداف من
 العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة )ب(

 :التالية املنشودة النتائج حتقيق وعن
 والتنمية احلوار أجل من ونقلهما وتعزيزمها وحفظهما والرتاث الثقافة محاية: ١ العمل حمور

 طريق عن سّيما وال مستدامة، إدارة وإدارته ورصده ومحايته املادي الرتاث بتحديد األعضاء الدول قيام )١(
 فعاًال؛ تنفيذاً  ١٩٧٢ عام اتفاقية تنفيذ

 من سّيما وال مشروعة، غري بطرق الثقافية املمتلكات ونقل وتصدير استرياد مبكافحة األعضاء الدول قيام )٢(
 إعادة لتعزيز احلكومية الدولية اللجنة أعمال خالل ومن فعاالً  تنفيذاً  ١٩٧٠ عام اتفاقية تنفيذ خالل

 العاملة املعنية اجلهات وقيام املشروع، غري االستيالء حالة يف ردها أو األصلية بالدها إىل الثقافية املمتلكات
 املتاحف؛ دور بتعزيز التحف وجمموعات املتاحف بشأن ٢٠١٥ لعام اليونسكو توصية تنفيذ على

 اتفاقية على تصديقتعميم ال طريق عن سّيما وال الثقافية، املمتلكات محاية بتحسني األعضاء الدول قيام )٣(
 الواثئق التقنينية هذه وتنفيذ على نطاق واسع )١٩٩٩ وعام ١٩٥٤ لعام( وبروتوكولَيها ١٩٥٤ عام

 فعاًال؛ تنفيذاً 
 عن سّيما وال مستدامة، إدارة وإدارته ومحايته ابملياه املغمور الثقايف الرتاث بتحديد األعضاء الدول قيام )٤(

 فعاًال؛ تنفيذاً  االتفاقية هذه وتنفيذعلى نطاق واسع  ٢٠٠١ عام اتفاقية تصديق علىال تعميم طريق
 وال هلا، والتصدي التأهب حتسني طريق عن الطوارئ حاالت يف الثقافية التعددية وتعزيز الثقافة محاية )٥(

 فّعاًال؛ تنفيذاً  ابلثقافة املتعلقة التقنينية اليونسكو واثئق تنفيذ طريق عن سّيما
 أجل من املادي غري الثقايف الرتاث وصون الثقايف التعبري أشكال وتنوع اإلبداع تشجيع: ٢ العمل حمور

 املستدامة التنمية
 طريق عن سّيما وال وصونه، املادي غري الثقايف الرتاث بتحديد احمللية واجملتمعات األعضاء الدول قيام )٦(

 فّعاًال؛ تنفيذاً  ٢٠٠٣ عام اتفاقية تنفيذ
 الثقايف، التعبري أشكال تنوع لتعزيز الالزمة والتدابري السياسات وتنفيذ بوضع األعضاء الدول قيام )٧(

 فّعاًال؛ تنفيذاً  ٢٠٠٥ عام اتفاقية تنفيذ طريق عن سّيما وال
الثقايف يف السياسات املتّبعة والتدابري املّتخذة على الصعيدين الوطين  انباجلقيام الدول األعضاء إبدماج  )٨(

 تنفيذاً فعاًال؛ ٢٠٣٠ أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام واحمللي من
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 استعراضاً  العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ جمال يف احملققة ابلنتائج اخلاص االسرتاتيجي التقرير تضمني )جـ(
 لوضع أو توجيهها إعادة أو عليها لإلبقاء احملتملة االقرتاحات يتضمن املنشودة امونتائجه العمل يحملور 

 فيها واالستناد واضحة، تقييم معايري إىل األمور هذه كل  يف واالستناد إل�ائها، أو منها للخروج اسرتاتيجيات
 التنفيذي اجمللس وموافاة الداخلي، اإلشراف مرفق جيريها اليت واملراجعة التقييم عمليات إىل االقتضاء، عند أيضاً،

 املائتني؛ بعد التاسعة دورته إاّبن االستعراض هبذا
 اليونسكو، لدى للموارد االسرتاتيجية التعبئة جوانب جلميع شامالً  حتليالً  يتضمن املوارد تعبئة عن تقرير إعداد )د(

 .املائتني بعد التاسعة دورته إاّبن التقرير هبذا التنفيذي اجمللس وموافاة
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦بتاريخ  عشرة يف اجللسة العامة السابعة الثقافةاعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة 

الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية بشأن  ١٩٧٠ تعزيز تنفيذ اتفاقية عام ٤٢
  مشروعة املمتلكات الثقافية بطرق غري

 ،املؤمتر العامإّن 
 أوالً 

  ،٣٤م/٣٩ابلقرار  إذ يذكر
 ،٢١م/٤٠الوثيقة  وقد درس

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

 وتسليط املزيد من الضوء عليها، تعزيز تنفيذ االتفاقية وز�دة فعاليتها ب الكفيلةالتدابري 
ستخدم حلظر ومنع بشأن الوسائل اليت تُ  ١٩٧٠يف اتفاقية عام الدول األطراف  اعتمدتهالذي  MSP.10.5 ابلقرار رذكّ وي

من األمانة  فيه طلبت، و إاّبن اجتماعها اخلامس استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة
 من التدابري الرامية إىل حتسني تنفيذ االتفاقية وز�دة فعاليتها وتسليط املزيد من الضوء عليها، جمموعة اختاذ

ستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير بشأن الوسائل اليت تُ  ١٩٧٠ عام تزايد عدد الدول األطراف يف اتفاقيةب ابرتياحيط علماً وحي
ع يوسإذ سيسفر ذلك عن تبنوا� الدول اليت تعتزم االنضمام إليها، و ، ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة

 نطاق أتثري هذه الوثيقة التقنينية الدولية، 
ستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير بشأن الوسائل اليت تُ  ١٩٧٠اتفاقية عام العتماد مسني السنوية اخلذكرى الأن  ونظرًا إىل

اليت  جنازاتإلاب الحتفالل مناسبة تمثلس ٢٠٢٠يف عام  ستحل اليت  مشروعةونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري
 ، اتعزيز تنفيذهكذلك فرصة لو  ةلدوليا حتققت بفعل هذه الوثيقة التقنينية

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

 على أوسع نطاق ممكن؛ 
املمتلكات  بشأنللمعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص  ١٩٩٥ضمام إىل اتفاقية عام الدول األعضاء إىل االن ويدعو - ٢

 الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غري مشروعة؛ 
بشأن  ١٩٧٠أن تدرج يف جدول أعمال االجتماع السادس للدول األطراف يف اتفاقية عام  من املديرة العامة ويطلب - ٣

(الذي سُيعقد يف  ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعةستخدم حلظر الوسائل اليت تُ 
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بغية حتسني تنفيذ  MSP.10.5) بندًا عن التقدم احملرز فيما يتعلق ابلتدابري املتخذة مبوجب القرار ٢٠٢١أ�ر/مايو 
 ؛االتفاقية وز�دة فعاليتها وتسليط املزيد من الضوء عليها

 اثنياً 
 ،٤٧ت/ م٢٠٧ذكر ابلقرار إذ ي

 ،ضميمة ٢١م/٤٠ ةالوثيق وقد درس
، اليت تضم ث العامليالرتا فيما خيص ضمان محاية ممتلكاتالتأسيسي  هااملهمة املسندة إىل اليونسكو مبوجب ميثاقإىل  شرييإذ و 

 لليونسكو يف مكافحة االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية، يد�لدور الر ابتارخيية، و الاثر واآلفنية ال األعمال
لوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري اب اخلاصةتفاقية الاب أيضاً  ويذّكر

 ،دورته السادسة عشرة إابن ١٩٧٠تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤ اليت اعتمدها يف مشروعة
 خالقياتدونة اليونسكو الدولية لألملرتويج الإىل للمنظمة آنذاك املدير العام فيه  دعاالذي  ٢٧م/٣٠ قرارهب فضالً عن ذلك رذكّ وي

 ،بوصفها معياراً للممارسات املهنية وضعته اليونسكو لتجار املمتلكات الثقافية هنيةامل
بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل  ١٩٧٠يذّكر ابملبادئ التوجيهية التشغيلية لتنفيذ اتفاقية عام و 

إاّبن  ٢٠١٥يف شهر أ�ر/مايو  تفاقيةاللدول األطراف يف اا هتااعتمداليت ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة 
 ،٣٤م/٣٩القرار وافقته عليها يف مبالثالث، و  هااجتماع

الفنية يف هذا  التحفأبمهية تعزيز التعاون الدويل ملنع ومكافحة االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية وأبمهية إشراك جتار  ويقر
 اجملال،

ميثالن  األخالقياتواالفتقار إىل وأن اجلهل  ،أن مثة أسباب عديدة لالجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية ويضع يف اعتباره
 لعمليات االجتار هذه،  سينيرئي سببني

العامل بلدان بلد من كل يكون   أنابحتمال و  ،مجيع مناطق العامل من االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية بتضرر يقر أيضاً و 
 املمتلكات يف آن معاً،  ة لتلك�ائي وجهةمصدراً ومعرباً و 

أمهية توعية مجيع اجلهات املعنية مبكافحة االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية، وذلك بعدة سبل منها تسليط الضوء ويدرك 
 ابملنظمات اإلجرامية،  لعملياتا ههذ لرتاث الثقايف العاملي وارتباطاب الجتار غري املشروعالعمليات  العواقب الوخيمةعلى 

إعادة أو "بشأن  ٧٣/١٣٠ابعتماد القرار  ،٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ١٣ ، يفلألمم املتحدةاجلمعية العامة بقيام  ويرحب
 احلصر، على أن اجلمعية العامة تؤكد جمدداً  ينص، على سبيل املثال ال الذي، "املمتلكات الثقافية إىل بلدا�ا األصلية ردّ 

استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق  بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع ١٩٧٠أمهية اتفاقية عام 
 مجيع أرجاءاملمتلكات الثقافية من خالل أسواق غري مشروعة يف  تلك جيري نقل كثرياً ما  هعلماً أبن حتيطغري مشروعة، و 

 اإلنرتنت،  ها أسواق التجارة اإللكرتونية عربومن، املزادات العلنيةكالعامل أو أسواق مشروعة  
لالحتفال ابلذكرى السنوية  ٢٠٢٠استضافة احلدث الدويل الذي سيقام يف عام ابقرتاح حكومة أملانيا تكرم ب أيضاً ويرحب 

بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات  ١٩٧٠اتفاقية عام عتماد اخلمسني ال
 الثقافية بطرق غري مشروعة،

الدول  ويدعوتشرين الثاين/نوفمرب من كل عام يوماً دولياً ملكافحة االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية؛  ١٤يوم  يعلن - ١
من املديرة العامة ترويج االحتفال هبذا اليوم ابعتباره يوماً من األ�م  ويطلباألعضاء إىل االحتفال هبذا اليوم كل عام؛ 

 الدولية اليت حتتفل هبا اليونسكو؛ 
بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر  ١٩٧٠اتفاقية عام عتماد ابلذكرى السنوية اخلمسني ال ٢٠٢٠االحتفال يف عام  ويقرر - ٢

القيام إىل يف هذا الصدد  املديرة العامة ويدعوومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة؛ 
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توافر  شريطةاملكاتب امليدانية، يف من األنشطة وحلقات العمل يف مقر اليونسكو و  سلسلةتنظيم ب ٢٠٢٠خالل عام 
توعية  ، وال سّيمابشأن االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية وتدابري مكافحتهمن أجل التوعية ، موال الالزمة لذلكاأل

 الفنية؛ التحفجتار 
االجتار  درءالوطين واإلقليمي والدويل لز�دة الوعي أبمهية على املستوى الدول األعضاء إىل تنظيم الفعاليات  أيضاً  ويدعو - ٣

بشأن  ١٩٧٠، وذلك مبناسبة الذكرى السنوية اخلمسني العتماد اتفاقية عام تهمكافحو غري املشروع ابملمتلكات الثقافية 
يف  ، اليت ستحلر ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعةالوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدي

 ؛٢٠٢٠عام 
من املديرة العامة تكثيف جهودها من أجل تعزيز مدونة اليونسكو الدولية لألخالقيات املهنية لتجار  أيضاً  ويطلب - ٤

 املمتلكات الثقافية؛
كلما قّدم بلد متضّرر طلبًا عاجًال مشفوعًا بكل   ،بيان عامصدار أن تقوم إبمن املديرة العامة  ذلك عن فضالً  ويطلب - ٥

ُهرِّب من بلده  ، يدين بيع ممتلك ثقايفواليت تتعلق مبنشأ املمتلكات املعنية إثبات صحتها اليت ميكنالواثئق الالزمة 
ث أن حتقافية، و ، ويُربز ما لتلك املمارسات من عواقب وخيمة على محاية املمتلكات الثةغري مشروعاألصلي بطريقة 

بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد  ١٩٧٠بواجبها وفقًا التفاقية عام  القيامالسلطات املختصة على 
املعنية،  اهليئات لتستخدمهاوضع قواعد من أجل ، وذلك وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة

 ذه القواعد؛ هل االمتثالها يف االتفاقية، واختاذ تدابري للتحّقق من وفقاً للمبادئ األخالقية املنصوص علي
بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد  ١٩٧٠للجنة الفرعية التفاقية عام امن املديرة العامة أن تقدم إىل ويطلب  - ٦

تقريرًا يتضمن تقييمًا أوليًا جملموعة  الثامنة،، إاّبن دورهتا وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة
القابلة للتنفيذ  ابتداًء من التدابري ،األدوات املمكن استخدامها لتعزيز مكافحة االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية

 ، حبسب االقتضاء،ية، ومنها على سبيل املثال ال احلصر إمكانية وضع وثيقة تقنينلتدابري الطويلة األمدانتهاًء ابو  بسرعة
الواثئق التقنينية املتعلقة ها من غري  إىل، و استناداً إىل مدونة اليونسكو الدولية لألخالقيات املهنية لتجار املمتلكات الثقافية

 وفقاً لإلجراءات الواجبة التطبيق على الواثئق التقنينية.و  ،١٩٧٠إىل أحكام اتفاقية عام  املستندة هبذه املسألة
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  القرار بناًء على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة اعتمد هذا

 ٣٦م/٣٩القرار  نفيذالقدس وت ٤٣

 إّن املؤمتر العام،
واتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة  ،)١٩٤٩، وأبحكام اتفاقيات جنيف األربع (٣٦م/٣٩ابلقرار  إذ يذّكر

)، وإبدراج مدينة ١٩٧٢يها، واالتفاقية اخلاصة حبماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي () وبروتوكولَ ١٩٥٤نزاع مسلح (
 ي املعرض للخطرويف قائمة الرتاث العامل )١٩٨١( يف قائمة الرتاث العاملي القدس القدمية، بناًء على طلب األردن،

 ، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف،)١٩٨٢(
يؤثر أبي شكل من األشكال  ، ماوأسوارها يوجد يف هذا القرار، الرامي إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية أنه ال ويؤكد

 ما قرارات جملس األمن املتعلقة ابلوضع القانوين للقدس،سيّ  هبذا املوضوع، والاملتعلقة يف قرارات ومقررات األمم املتحدة 
 ،١٦م/٤٠الوثيقة  درس وقد
للمديرة العامة على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا لصون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية امتثاالً  يعرب عن صادق شكره - ١

اليت  - ذلك غري اجلانب أم كانت أحاديةأسواء  - واملمارساتمن العوائق  ويعرب جمدداً عن قلقه ؛هبذا الصدد اتهلقرار 
 ؛وأسوارها على الطابع املميز ملدينة القدس القدميةاحملافظة الرامية إىل  ابملساعي تضرّ 
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اجلهات املاحنة الدولية على مسامهاهتا السخية يف تنفيذ خطة عمل اليونسكو الرامية إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة  ويشكر - ٢
املزيد من الدعم لألنشطة الرامية إىل صون الرتاث تقدمي الدول األعضاء واجلهات املاحنة الدولية  ويناشد ؛القدس القدمية

 ما يف إطار خطة العمل؛سيّ  يق التمويل اخلارج عن امليزانية، والالثقايف ملدينة القدس القدمية عن طر 
، وأسوارها لتقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة الصون والرتميم والتدريب يف مدينة القدس القدميةلللمديرة العامة  هعرفانويعرب عن  - ٣

بفضل مسامهات  املدرسة األشرفيةمركز املسجد األقصى لرتميم املخطوطات اإلسالمية يف ص تطوير خي ما فيماسيّ  وال
بفضل  الشريف ، وجتديد وإحياء املتحف اإلسالمي يف احلرموبفضل التنسيق بينهما والنرويجاألردن  مالية سخية قدمها

 مالية سخية قدمتها اململكة العربية السعودية؛ اتمسامه
سوار" األإلسرائيلية يف "مدينة القدس القدمية وعلى جانيب ثريت بشأن احلفائر األثرية واألشغال اابلشواغل اليت أُ  علماً  حييطو  - ٤

 ؛وأسوارها مدينة القدس القدميةيف موقع 
ملدينة القدس الفريدة مع األطراف املعنية من أجل صون القيمة العاملية  ابذهلاجلهود اليت تاملديرة العامة إىل مواصلة  ويدعو - ٥

 املميز؛ هاطابعو  القدمية
 املائتني للمجلس التنفيذي؛ ة بعدتاسعأبن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة ال ويذّكر - ٦
األربعني بتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل اليونسكو و  احلاديةدورته  إاّبناملديرة العامة إىل موافاته  أيضاً  يدعوو - ٧

 األربعني.و  احلاديةإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  ويقرر ؛اخلاصة بصون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة

 الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة ٤٤

 العام، املؤمتر إن
  ابء،-أوالً -٥م ت/٢٠٧دال و-أوالً -٥م ت/٢٠٥و ١٣م ت/٢٠٢ابلقرارات  إذ يذّكر

فريق العمل املفتوح العضوية املعين ابلصندوق الدويل لتعزيز الثقافة، بصيغتها الواردة يف  قّدمهاخبريطة الطريق اليت  ويذّكر أيضاً 
 ابء،-أوالً -٥م ت/٢٠٧لوثيقة األول للحق امل

 ،٢٢ير/م/تقر ٤٠ابلوثيقة  وحييط علماً 
 ،٥٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس

املفتوحة مع الدول األعضاء بشأن الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة من خالل  املشاوراتمن املديرة العامة مواصلة  يطلب - ١
لس إدارة الصندوق جملفريق العمل املفتوح العضوية املعين ابلصندوق، الذي يضم ممثّلني للدول األعضاء و  مهمةمتديد 

تعديل النظام األساسي للصندوق والنظام الداخلي جمللس إدارته، مبراعاة خريطة الطريق اليت قّدمها  من أجلواألمانة، 
 ابء؛-أوالً -٥م ت/٢٠٧فريق العمل املفتوح العضوية املعين ابلصندوق والقرار 

التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام األساسي للصندوق الدويل ، صالحية دراسة رضالغ ااجمللس التنفيذي، هلذ ويفّوض - ٢
 لتعزيز الثقافة واعتمادها؛

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

على النظام  اليت أُدخلتالتعديالت  وضع عنمن املديرة العامة موافاته إاّبن دورته احلادية واألربعني بتقرير  فضالً عن ذلكويطلب  - ٤
 على النظام الداخلي جمللس إدارة الصندوق.أُدخلت من تعديالت  هاما جنم عنو األساسي للصندوق الدويل لتعزيز الثقافة 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  القرار بناًء على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعةاعتمد هذا 
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 )٢بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  إنشاء مركز دويل لتفسري وعرض مواقع الرتاث العاملي ٤٥

 العام، املؤمتر إن
، اليت وافق عليها يف قراره )٢الفئة (حتت رعاية اليونسكو العاملة راكز امللمعاهد و لابالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة  إذ يذّكر

 ، ٩٣م/٣٧
 اتسعاً،-١٥م ت/٢٠٧ابلقرار  ويذكر أيضاً 

 حادي عشر،-١٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس
 ،يف مدينة سيجونغ جبمهورية كور� ،ابقرتاح مجهورية كور� إنشاء مركز دويل لتفسري وعرض مواقع الرتاث العاملي يرحب - ١

مبادئ التوجيهية املتعلقة إبنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل لل)، وفقاً ٢بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 ؛٩٣م/٣٧اجلزء األول اليت وافق عليها يف قراره  ١٨م/٣٧يف الوثيقة  ) الواردة٢حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

جبمهورية كور�، بوصفه مركزاً يعمل  سيجونغ مدينة يف ،على إنشاء املركز الدويل لتفسري وعرض مواقع الرتاث العاملي ويوافق - ٢
 اتسعاً؛ -١٥م ت/٢٠٧)، وفقاً ملا أوصى به اجمللس التنفيذي يف القرار ٢حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. و�ذن - ٣
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  السابعةاعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة 

الرتاث الثقايف غري املادي يف الدول العربية بوصفه مركزًا يعمل جمال إنشاء املركز الدويل لبناء القدرات يف  ٤٦
 )٢حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

 إنَّ املؤمتر العام،
 ،٩٣م/٣٧وافق عليها يف قراره ، اليت )٢ (الفئة حتت رعاية اليونسكو العاملةراكز امللمعاهد و لابالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة  إذ يذّكر

 عاشراً،-١٥م ت/٢٠٧ابلقرار  ويذّكر أيضاً 
 اثين عشر، -١٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس

ابقرتاح اإلمارات العربية املتحدة إنشاء مركز دويل لبناء القدرات يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي يف الدول العربية،  يرحب - ١
 ؛)٢لدى معهد الشارقة للرتاث ابإلمارات العربية املتحدة، بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

عاشرًا بني االتفاق النموذجي اخلاص ابملعاهد واملراكز -١٥ت/ م٢٠٧يف الوثيقة  املبيّنة أبوجه االختالف وحييط علماً  - ٢
إبرامه  راداجلزء األول، ومشروع االتفاق امل ١٨م/٣٧يف الوثيقة  ةالواردبصيغته ) ٢حتت رعاية اليونسكو (الفئة  العاملة

 بني اليونسكو واإلمارات العربية املتحدة؛
دويل لبناء القدرات يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي يف الدول العربية، لدى معهد الشارقة على إنشاء املركز الويوافق  - ٣

)، وفقاً ملا أوصى به اجمللس التنفيذي ٢للرتاث ابإلمارات العربية املتحدة، بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
 عاشراً؛-١٥م ت/٢٠٧القرار يف 

 بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. للمديرة العامة و�ذن - ٤
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة
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 اإلسالمي للفن دويلاليوم ال ٤٧

 ،إّن املؤمتر العام
 ،٣١ت/ م٢٠٥ابلقرار إذ يذكر 

 ،٢٦/م٤٠الوثيقة  درس وقد
 إبسهام الفن اإلسالمي يف صون ونشر حضارة البشرية وثقافتها، يقر وإذ

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

 اإلسالمي؛ للفن دولياً  يوماً  عام كل  من الثاين/نوفمرب تشرين ١٨ يوم يعلن - ١
 اإلسالمي للفن الدويل ابليوم االحتفال إىل احلكومية، وغري احلكومية الدولية املنظمات وكذلك األعضاء، الدول ويدعو - ٢

 ابلتجارب اخلاصة املعلومات وتبادل اإلسالمي الفن عن معلومات بنشر احلصر، ال املثال سبيل على القيام، خالل من
 اإلسالمي؛ الفن حلماية أنشطة وإعداد اإلسالمي ابلفن املتعلقة

 ابعتباره عام كل  من الثاين/نوفمرب تشرين ١٨ يف اإلسالمي للفن الدويل ابليوم لالحتفال الرتويجمن املديرة العامة  ويطلب - ٣
 اليونسكو؛ هبا حتتفل اليت الدولية األ�م أحد

 .به الحتفالاو  اإلسالمي للفن الدويل ليوماب لالحتفال لرتويجامن أجل  ايلامل دعمال تقدمي على األعضاء الدول ويشجع - ٤
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة

 عاملي للفناليوم ال ٤٨

 العام، املؤمتر إن
 ،٣٩ت/ م٢٠٦ابلقرار إذ يذكر 
 ،٦٥/م٤٠الوثيقة  وقد درس
 اإلبداع واالبتكار والتنوع الثقايف، تنميةمهيته يف أبرف واإبسهام الفن يف نشر املعوإذ يقّر 

  ،واحلرية والسالم يف العامل نميةلتعزيز التابعتباره وسيلة  الفندعم تطوير  ضرورةعلى  يشددو 
  نيسان/أبريل من كل عام يوماً عاملياً للفن؛ ١٥يوم  يعلن - ١
  إىل ما يلي: املديرة العامة ويدعو - ٢

ابعتباره يوماً من األ�م العاملية اليت حتتفل نيسان/أبريل من كل عام  ١٥الحتفال ابليوم العاملي للفن يف اترويج  (أ)
 هبا اليونسكو؛

 القيام، خالل منلى االحتفال ابليوم العاملي للفن عوكذلك املنظمات غري احلكومية، تشجيع الدول األعضاء،  (ب)
 .وأوضاعهمربز عمل الفنانني أنشطة تُ  الفن وتنظيمنشر معلومات عن ب احلصر، ال املثال سبيل على

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة

 لزيتونعاملي لشجرة اال يومال ٤٩

 ،العامإّن املؤمتر 
 ،٤١ت/ م٢٠٦ابلقرار إذ يذكر 
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 ،٦٦/م٤٠الوثيقة  وقد درس
  بقيم السالم واحلكمة والوائم 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؛ ٢٦يوم  يعلن - ١
 العامة إىل ما يلي: املديرة ويدعو - ٢

تشرين الثاين/نوفمرب من كل عام ابعتباره يومًا من األ�م  ٢٦ترويج االحتفال ابليوم العاملي لشجرة الزيتون يف  (أ)
  العاملية اليت حتتفل هبا اليونسكو؛

 منتشجيع الدول األعضاء، وكذلك املنظمات غري احلكومية، على االحتفال ابليوم العاملي لشجرة الزيتون  (ب)
محاية  تنظيم أنشطة تتمحور حول شجرة الزيتون وترمي إىل تعزيزب احلصر، ال املثال سبيل على القيام، خالل

 لصدد.الرتاث واستدامة البيئة، ونشر املعلومات وأفضل املمارسات يف هذا ا

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة

 والثقافة ذات األصول األفريقيةعاملي للثقافة األفريقية اليوم ال ٥٠

 إن املؤمتر العام،
 ،٤٠ت/ م٢٠٧ابلقرار إذ يذكر 
 ،٧٣/م٤٠الوثيقة  وقد درس

 ولتنمية القارة األفريقية، مجعاءللبشرية  ةفريقياأل والثقافة ذات األصولمهية الثقافة األفريقية أب أيضاً  يذكروإذ 
التصديق  على الدول األفريقية من شأنه أن يشجع ةفريقياأل والثقافة ذات األصولعاملي للثقافة األفريقية  يوم أبن إعالنويقّر 

 على ميثاق النهضة الثقافية األفريقية وتنفيذه،
 ؛كانون الثاين/يناير من كل عام يوماً عاملياً للثقافة األفريقية والثقافة ذات األصول األفريقية  ٢٤يوم  يعلن - ١
كانون الثاين/يناير  ٢٤ريقية يف الثقافة ذات األصول األفو ابليوم العاملي للثقافة األفريقية االحتفال الدول األعضاء إىل  يدعوو  - ٢

 ؛يف هذا التاريخ النهضة الثقافية األفريقية ذكرى اعتماد رؤساء الدول واحلكومات ميثاقَ ل اً من كل عام ختليد
 لى متويل وتنظيم أنشطة لالحتفال هبذا اليوم؛عالدول األعضاء  ويشجع - ٣
االحتفال ابليوم العاملي للثقافة األفريقية والثقافة ذات األصول األفريقية يف  ترويجاملديرة العامة  من ويطلب - ٤

 اليت حتتفل هبا اليونسكو. عامليةابعتباره أحد األ�م ال ،الثاين/يناير من كل عام كانون ٢٤
 .٢٠١٩الثاين/نوفمرب تشرين  ٢٦عشرة بتاريخ  اعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة

 حتسني املعرفة بتعليم الفنون وابألسبوع الدويل لتعليم الفنون ٥١

 العام، املؤمتر إن
 ، ١ م ق/CLTم/جلنة ٤٠الوثيقة  وقد درس
 ، ٣٨م/٣٦و ٤٠م/٣٥ ينابلقرار  وإذ يذّكر

مؤمتر اليونسكو العاملي  إاّبن ٢٠١٠مد يف أ�ر/مايو الذي اعتُ  ،جبدول أعمال سول: أهداف تنمية تعليم الفنون وحييط علماً 
 الثاين لتعليم الفنون، 
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 ، ٣٩م ت/٢٠٦ابلقرار  وحييط علماً أيضاً 
تقتضي نشر الثقافة وتنشئة الناس  اإلنسانالتزامه بديباجة امليثاق التأسيسي لليونسكو اليت تشدد على أن "كرامة  ويؤكد جمدداً 

  ،العدالة واحلرية والسالم" مبادئمجيعاً على 
تعليم الفنون على املساعدة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، ومنها على سبيل املثال ال  اليت ينطوي عليها قدرةالعلى  ويشدد

بشأن العمل  ٨بشأن توفري التعليم اجليد واملنصف والشامل، وهدف التنمية املستدامة  ٤احلصر هدف التنمية املستدامة 
 اة، بشأن احلد من أوجه عدم املساو  ١٠الالئق، وهدف التنمية املستدامة 

 لتمكينهمبناء قدراهتم  من خاللالدور الذي يؤديه تعليم الفنون وأنشطة التعاون الدويل املتعلقة به يف مساعدة األطفال  ويؤكد
تنمو و لكي ينموا املتوافرة هلم تكافؤ الفرص  من خالل ضمانالتصدي للتحد�ت اليت سيواجهو�ا يف املستقبل، و من 

 ؛ معهم أحالمهم
األعضاء يف رابطة أمم جنوب  العشر الدولو ن فنانني وأصحاب مشروعات من مجهورية كور� أب ًال عن ذلكفض يط علماً وحي

شرق آسيا استهلوا محلة "النمو مع الفن" مبناسبة مؤمتر القمة التذكاري لرابطة أمم جنوب شرق آسيا ومجهورية كور� لعام 
ن هدف أبتعليم الفنون يف املدارس، و تعزيزمن أجل  ٢٠١٩، الذي سيعقد يف بوسان يف تشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩

يف أن يتيحها  اليت ميكن لتعليم الفنونفرص الل يف تعزيز االنتفاع بتعليم الفنون وحتسني جودته وز�دة تمثّ يهذه احلملة 
 ،املستقبل على الصعيد العاملي

 ابالرتباطما سيّ  تعليم الفنون، واللنهوض بالدول األعضاء إىل تنظيم أنشطة على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل ل يدعو - ١
 من أجل ز�دة الوعي أبمهية تعليم الفنون العايل اجلودة؛  ،ابألسبوع الدويل لتعليم الفنون

ما يف سياق سيّ  من املديرة العامة ترويج خريطة الطريق اليت وضعتها اليونسكو لتعليم الفنون يف الدول األعضاء، وال ويطلب - ٢
لالحتفال ابلذكرى السنوية العاشرة لوضع جدول  ٢٠٢٠عام  احلدثني الدوليني اللذين ستستضيفهما مجهورية كور� يف

 سبل املضي قدماً يف هذا اجملال؛ إىل إعادة تنشيط تعليم الفنون ومناقشة نيالرامي ،أعمال سول: أهداف تنمية تعليم الفنون
امل فيما يتعلق بتعليم من املديرة العامة وضع آلية مشرتكة بني القطاعات من أجل ضمان األخذ بنهج متك ويطلب أيضاً  - ٣

أنشطة تعاون مشرتكة بني قطاعي الثقافة والرتبية يف اليونسكو لتعزيز ما هو مناسب من الفنون، وذلك من خالل تنفيذ 
ني لقطاعهذين ا، مبا يتسق مع أولو�ت للمنظمة تعليم الفنون وإدماجه إدماجاً اتماً يف الرب�جمني الرئيسيني األول والرابع

 لتعليم اجليد وتعزيز التنوع الثقايف وتنوع أشكال التعبري الثقايف؛ اب املتعلقة
من املديرة العامة رصد تنفيذ خريطة الطريق اليت وضعتها اليونسكو يف الدول األعضاء، وموافاته  يطلب فضًال عن ذلكو - ٤

 مبعلومات عن هذه املسألة يف دورته احلادية واألربعني.
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة بتاريخ  تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة اعتمد هذا القرار بناًء على

 االتصال واملعلومات -الرب�مج الرئيسي اخلامس  ٥٢

 العام املؤمتر إن
 :يلي مبا العامة للمديرة �ذن - ١

 اخلامس الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة العمل خطة على تنفيذ ،٢٠٢١-٢٠٢٠خالل الفرتة  ،العمل مواصلة )أ(
 التاليني العمل وحموَري التايل االسرتاتيجي اهلدف حول بنيتها تنتظم ) اليت٣٨م/٣٩القرار وجب (املعتمدة مب
 الصغرية اجلزرية والدول منواً  البلدان وأقل اجلنسني بني واملساواة أفريقيا على خاص بوجه الرتكيز مع له، املوضوَعني

 والفئات واملعوقون األصلية الشعوب ومنها حاًال، األضعف االجتماعية والشرائح الشباب على وكذلك النامية،
 اجملتمعات؛ كل  يف املهمشة
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 اجلنوب بلدان بني فيما التعاون إىل اخلامس، الرئيسي ابلرب�مج اخلاصة العمل خطة تنفيذ أثناء أيضاً، اللجوء )ب(
 وتطوير إقامة ومواصلة الرب�مج، لتنفيذ تكميلية طريقة بوصفه اجلنوب وبلدان الشمال بلدان بني والتعاون

 الدولية املنظمات من وغريها املتحدة األمم ملنظومة التابعة واملنظمات اخلاص والقطاع املدين اجملتمع مع الشراكات
 :يلي ما حتقيق أجل من الرب�مج، وتنفيذ إعداد مراحل مجيع يف واإلقليمية

 واملعارف ابملعلومات االنتفاع وإاتحة اإلعالم وسائل وتنمية التعبري حرية تعزيز: التاسع االسرتاتيجي اهلدف
 اإلنرتنت شبكة خارج ابملعلومات االنتفاع وحرية التعبري حرية بشأن الناس توعية على بنشاط العمل )١(

 لدعمهما عاملية حبملة والقيام للتصرف، القابلة غري اإلنسان حقوق من حقني بوصفهما وداخلها،
 ،)مايو/أّ�ر ٣( الصحافة حلرية العاملي لليوم الطليعية األنشطة طريق عن ذلك حتقيق وسيجري. وتعزيزمها

 األنشطة وكذلك الصحافة، حلرية العاملية كانو  غيلريمو/اليونسكو جائزة لتسليم السنوي احلفل ومنها
 واليوم للمعوقني، الرقمي التمكني أجل من الصباح اجلابر األمحد جابر األمري - اليونسكو جلائزة الطليعية
 العقاب من اإلفالت إل�اء الدويل واليوم ،)ديسمرب/األول كانون  ٣( اإلعاقة ذوي لألشخاص الدويل
 لتعميم الدويل اليوم أنشطة يف واملسامهة ،)نوفمرب/الثاين تشرين ٢( الصحفيني ضد املرتكبة اجلرائم على

 العمل طريق عن للمعلومات احلر التداول تعزيز أيضاً  وسيجري). سبتمرب/أيلول ٢٨( ابملعلومات االنتفاع
 وضع أجل من املعنية األخرى هاتواجل املدين واجملتمع اإلعالم ووسائل احلكومات مع كثب  عن

 تعزيز طريق عن اجلهود هذه تكميل وسيجري. وتنفيذها األمر هبذا املتعلقة التشريعية واُألطر السياسات
 على املساعدة طريق وعن اإلعالم، وسائل مبساءلة اخلاصة الذايت التنظيم على القائمة الُنظم وتقوية
 اإلعالم؛ وسائل يف وأخالقية مهنية معايري واعتماد إعداد

 سالمة بشأن املتحدة األمم عمل خطة تنفيذ طريق عن الصحفيني محاية إىل الرامية الدولية اجلهود قيادة )٢(
 به يقوم الذي الدوري العاملي االستعراض عملية يف واملسامهة العقاب، من اإلفالت ومسألة الصحفيني

 من اإلفالت وحاالت الصحفيني قتل عمليات ورصد املتحدة، لألمم التابع اإلنسان حقوق جملس
 االضطالع من لتمكينهم الصحفيني سالمة ضمان بشأن اإلعالم ووسائل احلكومات وتوعية العقاب،
 بضمان اخلاصة ١٠-١٦ املستدامة التنمية غاية بلوغ إىل والسعي سليمة، دميقراطيات بناء يف بدورهم
 األساسية؛ احلر�ت ومحاية املعلومات إىل الناس وصول

 مبرحلة متر اليت البلدان يف سّيما وال واملستقلة، احلرة اإلعالم وسائل تشجع ظروف هتيئة على املساعدة )٣(
 واملساعدة الصحافة، تعليم تعزيز طريق عن ذلك حتقيق وسيجري. النزاع بعد ما أوضاع وتعيش انتقالية

 لتمكني املؤاتية الظروف هتيئة على احلكومات وتشجيع منوها، وعلى مستقلة مؤسسات إنشاء على
 بعملها؛ االضطالع من اإلعالم وسائل

 العاملي ابليوم ابالحتفال اخلاصة الدولية األنشطة ر�دة طريق عن اإلعالم وسائل وتعددية تنوع تعزيز )٤(
 وسائل ومتكني احمللية اإلعالم وسائل دعم على األعضاء الدول ومساعدة ،)فرباير/شباط ١٣( لإلذاعة
 فعالة؛ مواجهة والكوارث الطوارئ حاالت مواجهة من اإلعالم

 بربامج االضطالع طريق عن املرأة حبق املمارس وللعنف اجلنسني بني املساواة عدم ألوجه التصدي )٥(
 مع شراكات إقامة طريق عن وكذلك اجلنسني، بني املساواة مراعاة وتعميم اجلنسني بقضا� خاصة

. اإلعالم وسائل يف اجلنسني بني املساواة ملراعاة اليونسكو مبؤشرات األخذ أجل من اإلعالمية املؤسسات
 واملبادرة اجلنسني بني واملساواة اإلعالم لوسائ أجل من العاملي التحالف مع العمل املنظمة وستواصل
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 ووسائل اجلنسني بقضا� املعنية الشبكة دعم أيضاً  وستواصل ،»األخبار يصنعن النساء« املسماة السنوية
 اجلامعات؛ توأمة لرب�مج واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيات اإلعالم

 الثقافات بني التفاعل وكفاءات النقدي التفكري كفاءات  اكتساب من الشباب، سّيما وال الناس، متكني )٦(
 املناهج يف وإدماجه واملعلوماتية اإلعالمية الدراية مبفهوم األخذ على األعضاء الدول مساعدة طريق عن

 أجل من العاملي التحالف وقيادة التقييم، أُطريف و  ابلسياسات اخلاصة التوجيهية املبادئيف و  الدراسية
 واملعلوماتية؛ اإلعالمية الدراية بشأن الشراكات إقامة

 والتعددية واملستقلة احلرة اإلعالم وسائل دور تعزيز أجل من اإلعالم وسائل لتنمية معايري وترويج وضع )٧(
 خيص فيما األعضاء للدول الالزمة املساعدة تقدمي وسيجري. االتصال لتنمية الدويل الرب�مج طريق عن

 يتمخض اليت واملعارف اجليدة املمارسات على إطالعها طريق عن احمللية اإلعالم وسائل وتنمية إنشاء
 اإلعالم؛ وسائل بشأن الدويل التعاون عنها

 حالة بشأن دراسات إعداد طريق عن األعضاء الدول يف اإلعالمية السياسات وضع على املساعدة )٨(
 لتنمية الدويل الرب�مج مؤشرات ابستخدام اإلنرتنت، وعاملية الصحفيني، اإلعالم، وسالمة وسائل تنمية

 وكذلك الصحفيني، سالمة ومؤشرات اإلعالم وسائل تنمية مؤشرات املثال سبيل على تضم اليت االتصال
 ؛)اليونسكو وضعته الذي اإلنرتنت عاملية مفهوم تستند إىل( اإلنرتنت تنمية مؤشرات من جديدة جمموعة

 بوصفها اليونسكو أعدهتا اليت املناهج إىل استناداً  ومؤسساهتم الصحافة ومعلمي الصحفيني قدرات تعزيز )٩(
 التنمية وتعزيز الصحفيات؛ تدريب على ذاته الوقت يف والتشجيع اجملال، هذا يف املؤسسي للتميز منوذجاً 

 واحلكم والتنمية العلوم بشأن التقارير إعداد خيص فيما الصحفيني قدرات حتسني طريق عن املستدامة
 الدميقراطي؛

 الفئات ختلف يف تتسببا أن ميكن اللتني املعرفية والفجوة الرقمية الفجوة سد من األعضاء الدول متكني )١٠(
 والشباب والفتيات والنساء منواً  البلدان قلأ سكان ومنها والتنمية، التقدم ركب عن نسبياً  احملرومة

 االنتفاع بتعميم خاصة سياسات لوضع الالزمة اُألطر وضع على املساعدة طريق عن واملعوقون،
 املفتوحة؛ واحللول واالتصاالت املعلومات وتكنولوجيات ابملعلومات

 به، االنتفاع إاتحة وعلى الرقمي، الرتاث ومنه الواثئقي، الرتاث وصون ونشر حتديد على العمل مواصلة )١١(
 العامل؛ ذاكرة بر�مج طريق عن

 تكنولوجيات استخدام طريق عن األعضاء للدول املتاحة واملعارف املعلومات مبوارد االنتفاع تعميم تيسري )١٢(
 املفتوحة، والبيا�ت العلمية، ابملعلومات احلر واالنتفاع املفتوحة، التعليمية واملوارد واالتصاالت، املعلومات

 املفتوحة، واحللول احملمولة، واألجهزة العريض، النطاق ذات املعززة واالتصاالت وتكنولوجيات املعلومات
 والعلماء؛ واإلعالميني والباحثني املعلمني على خاص بوجه والرتكيز

 العاملية القمة منتد�ت تنظيم يف شاركةامل تضم بوسائل للجميع الشاملة املعرفة جمتمعات بناء يف املسامهة )١٣(
 منتدى يف واملسامهة املعلومات، مبجتمع املعين املتحدة األمم فريق رائسة يف شاركةوامل املعلومات، جملتمع

 يندرج ما بشأن واسرتاتيجيات سياسات إعداد على املساعدة أجل من أخرى وأنشطة اإلنرتنت، حوكمة
 اإلنرتنت؛ حوكمة أمور من اليونسكو اختصاص نطاق يف

 بشأ�ا التوعية وتعزيز للجميع املعلومات لرب�مج األولوية ذات اجملاالت يف املندرجة األنشطة تنفيذ تعزيز )١٤(
. الضعيفة والفئات السياسات واضعي قدرات وتعزيز الدولية، اخلربات تبادل على طريق التشجيع عن

 من االحتياجات، لتلبية الالزمة اُألطر ووضع السياسات، بشأن الالزمة املواد إبعداد الرب�مج وسيقوم
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 الصغرية اجلزرية والدول النامية البلدان ِعداد يف املندرجة سّيما الدول وال األعضاء، الدول مساعدة أجل
 الدولية؛ الغا�ت بلوغ على النامية،

من امليزانية املوحدة  ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتةهلذا الغرض دوالر  ٧٠٠ ٠١٩ ٥٢قدرها ختصيص اعتمادات مالية  )جـ(
 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛

 :يلي مبا القيام العامة املديرة من ويطلب - ٢
 اخلامس الرئيسي الرب�مج خيص ما مجيع حتقيق أيضاً  تضمن بطريقة القرار هذا هبا �ذن اليت األنشطة خمتلف تنفيذ )أ(

 اجلنسني؛ بني املساواة ويف أفريقيا يف املتمثلتني العامتني لألولويتني العامة األهداف من
 العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ عن مبعلومات النظامية، التقارير إطار يف دور�ً، الرائسيتني اهليئتني موافاة )ب(

 :التالية املنشودة النتائج حتقيق وعن
 الصحفيني، سالمةمجيع جوانب  وتعزيز وخارجها، اإلنرتنت شبكة يف التعبري حرية توطيد: ١ العمل حمور

 املستقلة اإلعالم وسائل ودعم اإلعالم، وسائل يف واملشاركة التنوع وز�دة
 واحلق الصحافة حرية ذلك يف مبا التعبري، حبرية املتعلقة والسياسات املعايري بتعزيز األعضاء الدول قيام )١(

 الصحفيني سالمة بتعزيز أيضاً  وقيامها وخارجها، اإلنرتنت شبكة إطار يف املعلومات على احلصول يف
 العقاب؛ من اإلفالت ومسألة الصحفيني سالمة بشأن األمم املتحدة عمل خطة تنفيذ طريق عن

 الشباب ومتكني اجلنسني بني واملساواة التنوع يف اإلعالم وسائل مسامهة بتعزيز األعضاء الدول انتفاع )٢(
 واملعلوماتية اإلعالمية للدراية برامج تنفيذ طريق عن اجملتمعات ومتكني طريقها؛ وعن اإلعالم وسائل داخل

 فعالة؛ مواجهة والكوارث الطوارئ حلاالت اإلعالم وسائل ومواجهة
 النتائج وتعزيز األعضاء، الدول لدى املوجودة واإلبالغ الرصد نُظم وحتسني اإلعالم، وسائل تنمية تعزيز )٣(

 االتصال؛ لتنمية الدويل الرب�مج يدعمها ميدانية مشاريع بفضل اجملالني هذين يف احملرزة
 وصو�ا واملعارف ابملعلومات االنتفاع تعميمو  واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات استخدام: ٢ العمل حمور

 املعرفة جمتمعات بناءمن أجل 
 بر�مج وتنفيذ املعلومات، جملتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ طريق عن األعضاء الدول قدرات تعزيز )٤(

 ؛ به املرتبط التقنيين العمل وإطار للجميع املعلومات
 ابحللول األخذ طريق عن ابملعلومات االنتفاع تعميم إىل السعي لتعزيز تدابري ابختاذ األعضاء الدول قيام )٥(

 التنمية لتحقيق مبتكرة بطريقة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيات واستخدام والشاملة املفتوحة
 املستدامة؛

 عن والوطين العاملي الصعيدين على ونشره به االنتفاع وإاتحة وصونه الواثئقي الرتاث حتديد تدابري تعزيز )٦(
 العامل؛ ذاكرة بر�مج طريق

 استعراضاً  العام املؤمتر اعتمده الذي الرب�مج تنفيذ جمال يف احملققة ابلنتائج اخلاص االسرتاتيجي التقرير تضمني )جـ(
 لوضع أو توجيهها إعادة أو عليها لإلبقاء احملتملة االقرتاحات يتضمن املنشودة امونتائجه العمل يحملور 

 فيها واالستناد واضحة، تقييم معايري إىل األمور هذه كل  يف واالستناد إل�ائها، أو منها للخروج اسرتاتيجيات
 التنفيذي اجمللس وموافاة الداخلي، اإلشراف مرفق جيريها اليت واملراجعة التقييم عمليات إىل االقتضاء، عند أيضاً،

 املائتني؛ بعد التاسعة دورته إاّبن االستعراض هبذا
 اليونسكو، لدى للموارد االسرتاتيجية التعبئة جوانب جلميع شامالً  حتليالً  يتضمن املوارد تعبئة عن تقرير إعداد )د(

 ؛املائتني بعد التاسعة دورته إاّبن التقرير هبذا التنفيذي اجمللس وموافاة
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 الشامل الطابع تعزيز ضرورة االعتبار يف وآخذاً  العامة، واملديرة التنفيذي اجمللس بصالحيات خاللاإل من غري ويوصي، - ٣
 نتائج مبراعاة التنظيمي اهليكل يف الرئيسية التغيري عملياتمجيع  إبجراء ابلتقيد املنظمة، لعمل القطاعات بني واملشرتك

 .مةظللمن االسرتاتيجي التحول لعملية الثالث الركن
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة بتاريخ  ةدسيف اجللسة العامة السا االتصال واملعلوماتاعتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة 

 تعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع ٥٣

 إّن املؤمتر العام،
 ،٨٧م/٣٩ابلقرار  يذّكر إذ

 ،١١٢م/٤٠والوثيقة  (ابلعربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية فقط)وتصويبها  ٤١م/٤٠الوثيقة  درس وقد
 أن يؤثر ،٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعام أوجدهتا يف الظروف اجلديدة اليت، رب�مج املعلومات للجميعل ميكن هأن يؤكدوإذ 

على  الدول األعضاء يساعد شاملة للجميع، وأن بر�مج املعلومات للجميعإجيابيًا يف نشوء جمتمعات املعرفة ال أتثرياً 
واختاذ قرارات مستنرية وحتقيق التنمية البشرية وترسيخ أسس  الناستسخري الثورة الرقمية للقضاء على الفقر ومتكني  ضمان

 السالم،
 اقرتحهااليت  ةابلنظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع بصيغته املعدَّل علماً مع االرتياح حييط - ١

 ٦ الرمسي املعين ابملادة وصيغته النهائية اليت وضعها فريق العمل غري ،اجمللس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع
 من النظام األساسي؛

 خيص وتكللت ابلنجاح فيما يت بذهلا اجمللس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميعللجهود ال عن تقديره ويعرب - ٢
فريق العمل املفتوح العضوية املعين  قدمهامع التوصيات اليت يتوافق  مبا، عند االقتضاء، هوتعديل نظامه األساسي مراجعة

 ؛٨٧م/٣٩أيّدها املؤمتر العام يف القرار و ابحلوكمة 
لحق اخلامس املعلى النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع بصيغته املعدَّلة الواردة يف  ويوافق - ٣

 هلذا اجمللد.
 عشرة  اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة السادسة

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥بتاريخ 

 )٢٠١٩الوثيقة اخلتامية االسرتاتيجية للسنة الدولية للغات الشعوب األصلية ( ٥٤

 إّن املؤمتر العام،
توصيات من  E/2019/43-E/C.19/2019/10الوثيقة  ورد يف مبا، و ٧١/١٧٨ بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة إذ يذّكر

 ،٤٢/١٩جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة  قراربالدائم املعين بقضا� الشعوب األصلية، و  األمم املتحدة نتدىم
 ،٦٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس

لسنة الدولية اباخلاصة  كل املساعياليونسكو بدور ر�دي يف تنظيم وتنسيق   الضطالع للمديرة العامة يعرب عن تقديره - ١
 )؛٢٠١٩للغات الشعوب األصلية (

 فعاليات تنظيميف ) على مشاركتهم ٢٠١٩لسنة الدولية للغات الشعوب األصلية (اب املعنيةأعضاء اللجنة التوجيهية  يشكرو  - ٢
 املراقبني الدائمني؛كذلك ، و يف هذا الصدد اإلرشادات اليت قدموهامشاركة نشيطة وعلى السنة الدولية 
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 اً دعموقدمت  )٢٠١٩األصلية (لسنة الدولية للغات الشعوب ا فعاليات على مجيع الدول األعضاء اليت شاركت يف ويثين - ٣
 ؛من أجل إقامة تلك الفعاليات اً سخي

الدائم  األمم املتحدة نتدىمالتابع لألمم املتحدة، و  على جملس أورواب، واالحتاد األفريقي، وجملس حقوق اإلنسان ويثين أيضاً  - ٤
واألمانة العامة لألمم املتحدة، ومفوضية املعين بقضا� الشعوب األصلية، وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية، 

األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)، واالحتاد الربيدي العاملي، واملنظمة 
واالحتاد الالتيين،  األكادميية األفريقية للغات،كذلك على كيا�ت منظومة األمم املتحدة، و سائر  العاملية للملكية الفكرية، و 

عنية ابلشعوب األصلية يف املنظمات سائر املالكارييب، و و  لشعوب األصلية يف أمريكا الالتينيةاخلاص ابتنمية الوصندوق 
األكادميية والعامة واخلاصة، الستضافة املشاورات الدولية واإلقليمية وتقدمي  األخرى اهليئاتعلى العامل، و  رجاءمجيع أ

 لتنظيمها؛ ة الالزمةنيالعي املساعدات
عداد الوثيقة اخلتامية االسرتاتيجية للسنة الدولية للغات الشعوب األصلية إلللمديرة العامة  أيضاً  ويعرب عن تقديره - ٥

إعداد تلك  قّيمة يفال على مسامهتهم أعضاء اللجنة التوجيهية وأعضاء فريق الصياغة املفتوح العضوية ويشكر ؛)٢٠١٩(
 ؛الوثيقة

 )؛٢٠١٩ابلوثيقة اخلتامية االسرتاتيجية للسنة الدولية للغات الشعوب األصلية ( وحييط علماً  - ٦
الدائم املعين بقضا� الشعوب األصلية وآلية اخلرباء املعنية حبقوق الشعوب األصلية إلعالن عقد  األمم املتحدة نتدىبتأييد م وينّوه - ٧

إىل  ٢٠٢٢ اجلمعية العامة لألمم املتحدة على إعالن هذا العقد الدويل من عام ويشجعدويل للغات الشعوب األصلية؛ 
إىل النظر يف أن تكون منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) وكالة األمم املتحدة  ويدعوها، ٢٠٣٢ عام

 جمموعة من الشركاء؛مع نظومة األمم املتحدة و مل التابعة وكاالت املعنيةال سائر ابلتعاون معوذلك ، الدويل الرائدة للعقد
 يلي: املديرة العامة إىل القيام مبا ويدعو - ٨

 السنة، مع مراعاة نتائج ةمالئممتابعة ) ٢٠١٩ضمان متابعة نتائج السنة الدولية للغات الشعوب األصلية ( (أ)
 ؛منها والِعرب املستخلصة

يف هذا األمر حبسب  بر�مج املعلومات للجميعمع إشراك التصال واملعلومات بتنسيق هذا العمل، تكليف قطاع ا (ب)
 ؛االقتضاء

ما عن طريق دراسة جدوى إنشاء آلية متويل سيّ  امليزانية، وال ة عنموارد خارج للبحث عن هوداجل املزيد من بذل (جـ)
ومنها مبادرات ومشاريع تندرج ابللغات،  حمددة ومشاريع ملموسة متعلقة بادراتممتعددة اجلهات املاحنة لتنفيذ 

 )؛٢٠١٩متابعة السنة الدولية للغات الشعوب األصلية (يف إطار 
 إاّبن) إىل اجمللس التنفيذي ٢٠١٩األصلية ( الشعوبتقدمي تقرير مفصل عن تنفيذ أنشطة السنة الدولية للغات  (دـ)

 املائتني. دورته العاشرة بعد
 عشرة  اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة السادسة

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥بتاريخ 

 )٢ دويل لبحوث الذكاء االصطناعي بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئةالركز املإنشاء  ٥٥

 إّن املؤمتر العام،
قرار العليها يف  ، اليت وافق)٢ الفئة(العاملة حتت رعاية اليونسكو  راكزامللمعاهد و لابالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة  إذ يذّكر

 ،٩٣م/٣٧
 اثنياً،-١٨ت/ م٢٠٦ابلقرار ويذّكر أيضاً 



 ٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة الرب�مج وامليزانية 

 
٧٤ 74 

 

 اثنياً،-١٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس
بوصفه مركزاً يعمل حتت  ،سلوفينيا يفي مبدينة ليوبليا� ركز دويل لبحوث الذكاء االصطناعمابقرتاح سلوفينيا إنشاء  يرحب - ١

) ٢ )، وفقًا للمبادئ التوجيهية إلنشاء املعاهد واملراكز العاملة حتت رعاية اليونسكو (الفئة٢ رعاية اليونسكو (الفئة
 ؛٩٣م/٣٧قرار الوافق عليها يف  اليت ،اجلزء األول ١٨م/٣٧يف الوثيقة  ةبصيغتها الوارد

سلوفينيا، بوصفه مركزًا يعمل حتت رعاية يف ليوبليا�  مبدينةإنشاء املركز الدويل لبحوث الذكاء االصطناعي  على ويوافق - ٢
 ؛اثنياً -١٨ت/ م٢٠٦لقرار ا يف به اجمللُس التنفيذي )، وفقاً ملا أوصى٢ اليونسكو (الفئة

 للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. و�ذن - ٣
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة السادسة عشرة 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥بتاريخ 

 عاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتيةالسبوع األ ٥٦

 إّن املؤمتر العام،
 ،٣٤ت/ م٢٠٥ابلقرار إذ يذّكر 

)، وإعالن براغ بشأن السعي إىل بناء جمتمعات تتمتع ابلدراية ١٩٨٢أبمهية إعالن غرونفالد بشأن الرتبية اإلعالمية ( ويقر
منارات جمتمع املعلومات  -)، وإعالن اإلسكندرية بشأن الدراية املعلوماتية والتعلم مدى احلياة ٢٠٠٣املعلوماتية (

)، وإعالن فاس بشأن الدراية ٢٠٠٧عشرة توصية بشأن الرتبية اإلعالمية ( وبر�مج عمل ابريس أو اثنتا)، ٢٠٠٥(
)، وإطار التحالف العاملي ٢٠١٢)، وإعالن موسكو بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية (٢٠١١اإلعالمية واملعلوماتية (

)، وإعالن ابريس بشأن الدراية ٢٠١٣اتية وخطة عمله (من أجل إقامة الشراكات بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوم
)، وتوصيات ريغا بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف املشهد اإلعالمي ٢٠١٤اإلعالمية واملعلوماتية يف العصر الرقمي (

مانسيسك -خانيت )، وإعالن٢٠١٦)، وإعالن الشباب بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية (٢٠١٦واملعلومايت املتغري (
)، واإلطار العاملي ملدن الدراية اإلعالمية ٢٠١٦بشأن تسخري الدراية اإلعالمية واملعلوماتية لنشر ثقافة احلكومة املنفتحة (

 )،٢٠١٨واملعلوماتية (
غا�هتا، ومنها مثالً و  أبن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية ميكن أن تساعد على حتقيق عدد من أهداف التنمية املستدامة ويقّر أيضاً 

الوعي الناقد لدى املواطنني ابملعلومات  ب، عن طريق تعزيز-٥ج و-٤و ٧-٤والغا�ت  ١٧و ١٦و ١١األهداف 
مساملة التفكري النقدي الذي جيعل اجملتمعات دميقراطية و تعزيز بل تواصلهم وحبر�هتم األساسية، و الصادرة والواردة وبسُ 

 وعادلة وآمنة وقادرة على الصمود،وشاملة للجميع ومتماسكة 
التضليل اإلعالمي واملغالطة اإلعالمية وخطاب الكراهية واملضايقة عرب اإلنرتنت مؤخراً على الصعيد العاملي، تفاقم  االعتبار �خذ بعنيو

 ويقر فضًال عن ذلكالدميقراطية والسالم،  نشرحتقيق أهداف التنمية املستدامة و  إىل الرامية املساعي علىهذا األمر  وخماطر
 اجلهود املبذولة من أجل تعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية للناس على الصعيد العاملي، تعزيزبضرورة 

تعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية على الصعيد  العاملة علىأن اليونسكو هي املنظمة الدولية الرائدة أيضاً  االعتبار �خذ بعنيو
 العاملي،

 ؛عاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية أسبوع بتوصية اجمللس التنفيذي إبعالن يرحب - ١
 اتية؛تشرين األول/أكتوبر من كل عام أسبوعاً عاملياً للدراية اإلعالمية واملعلوم ٣١إىل  ٢٤الفرتة املمتدة من  إعالن ويقرر - ٢
 يلي: املديرة العامة القيام مبامن  ويطلب - ٣

 الحتفال ابألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛لرتويج المواصلة  (أ)

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367418
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، وغريها من املنظمات هلا املناصرة واهليئاتتشجيع الدول األعضاء، واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة  (ب)
والدولية، واملؤسسات، واملنظمات الدولية احلكومية، ومنظمات اجملتمع املدين، ومنها املنظمات الوطنية واإلقليمية 

ينبغي ابألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية  لى االحتفال كماعاحلكومية واملنظمات اجملتمعية، واألفراد،  غري
به  األكثر مالءمة، ويشمل ذلك االحتفال به أ�ا الطريقة واملعلوماتية ابلطريقة اليت يرى كل من يريد االحتفال

 من خالل أنشطة تربوية وتعليمية وأنشطة للتوعية العامة؛
األسبوع العاملي للدراية  تؤيدلألمم املتحدة  اجلمعية العامة إحاطة األمني العام لألمم املتحدة علماً هبذا القرار لعلّ  (جـ)

 .)٢٠٢٠ لسبعني (أيلول/سبتمربوا دورهتا اخلامسة إاّبن اإلعالمية واملعلوماتية
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة السادسة عشرة 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥بتاريخ 

 التوصية اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة ٥٧

 إّن املؤمتر العام،
 ،٣٢م/٤٠الوثيقة  درس وقد
 ضرورة وجود وثيقة تقنينية خاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة تتخذ شكل توصية، جمدداً يؤكد  وإذ

ية أبنه ميكن للوثيقة التقنينية اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة أن تكون أداة ضرورية لتعزيز التعاون الدويل بشأن املوارد التعليم ويقر
 ،٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعاماملفتوحة سعياً إىل املساعدة على تنفيذ خطة 

املديرة العامة على اجلهود الكبرية اليت بذلتها من أجل مواصلة عملية التشاور والتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن التوصية  ويشكر
 املقرتحة،

ى االضطالع ابلدول األعضاء واملنظمات الدولية الشريكة اليت سامهت يف عملية التشاور وساعدت اليونسكو عل يشيد - ١
 هبذا العمل املهم؛

 ؛الواردة يف امللحق السادس هلذا اجمللد التوصية اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة بصيغتها ويعتمد - ٢
الدول األعضاء بتطبيق أحكام التوصية اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة عن طريق اختاذ التدابري املناسبة لذلك،  ويوصي - ٣

الالزمة، وفقًا لإلجراءات الدستورية والبىن اإلدارية اخلاصة بكل دولة، من  أو التدابري األخرى ومنها التدابري التشريعية
 التوصية موضع التطبيق يف أراضيها؛ عليها يف أجل وضع املبادئ املنصوص

أن جيري تقدمي تقارير الدول األعضاء الدورية عن التدابري املتخذة لتطبيق التوصية اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة  ويقرر - ٤
 سنوات؛ كل أربع

ن تطبيق التوصية اخلاصة ابملوارد التعليمية واألربعني أبول تقرير جامع ع املديرة العامة إىل موافاته إاّبن دورته الثانية ويدعو - ٥
 .واألربعني إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته الثانية ويقرراملفتوحة؛ 

 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة السادسة عشرة 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥بتاريخ 

 العامة عن تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلوماتتقرير املديرة  ٥٨

 إّن املؤمتر العام،
 ،٤٢م/٣٩ابلقرار  يذّكر إذ
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بشأن  ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١٦الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  ٧٠/١٢٥ابلقرار  ويذّكر أيضاً 
 علومات،االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع امل

 ،٢٢م/٤٠الوثيقة  وقد درس
 نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات؛ تنفيذ بتقرير املديرة العامة عن حييط علماً  - ١
 بتسخري إمكانيات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املستدامة؛ ويتعهد - ٢
خيص  الدول األعضاء وسائر اجلهات املعنية إىل تعزيز مشاركتها ومسامهتها يف املساعي اليت تبذهلا اليونسكو فيما ويدعو - ٣

 يلي: أجل ما القمة العاملية جملتمع املعلومات من
تطبيق مؤشرات عاملية بوسائل تضم  تطويرهمواصلة العمل على و  التطبيقاإلنرتنت موضع وضع مفهوم عاملية  (أ)

 وانب اإلنرتنت،جرتنت يف مجيع اإلن
 وضع سياسات إلاتحة احلصول على املعلومات، (ب)
 ويتمحور حول اإلنسان، ضمان التعاون الدويل إلجياد ذكاء اصطناعي يلتزم ابألخالقيات (جـ)
 ؛٢٠٣٠ بناء جمتمعات املعرفة الشاملة للجميع، واملسامهة يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام (د)

خيص تنفيذ  به اليونسكو يف منظومة األمم املتحدة فيما من املديرة العامة مواصلة تعزيز الدور الر�دي الذي تضطلع ويطلب - ٤
 ؛يف هذا اجملال نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات استناداً إىل املزا� النسبية لليونسكو

واألربعني بتقرير عن تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات  ته احلاديةمن املديرة العامة موافاته إاّبن دور  ويطلب أيضاً  - ٥
طريق للمنظمة بشأن هذا األمر حىت حلول موعد  أجل إجراء مناقشة يف هذا الصدد، ومبشروع قرار لوضع خريطة من

 على انعقادها. عاماً  ٢٠بعد مرور  ٢٠٢٥ استعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات يف عام
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة السادسة عشرة 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥بتاريخ 

 معهد اليونسكو لإلحصاء
 معهد اليونسكو لإلحصاء ٥٩

 إّن املؤمتر العام،
 ،٢٠١٩-٢٠١٨ لفرتةبتقرير جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء ل علماً  إذ حييط

من جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء ضمان تركيز بر�مج املعهد، الذي جيب أن حتتل خطة التنمية املستدامة  يطلب - ١
ابحتياجات أفريقيا وابملساواة مواصلة االهتمام  فيه، على األولو�ت التالية، مع وأهدافها مكان الصدارة ٢٠٣٠ لعام

بني اجلنسني وأبقل البلدان منواً وابلدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك ابلشرائح االجتماعية األضعف حاًال، من أجل 
 يلي: ما
تواجهه من مصاعب يف مجيع مراحل التنمية،  وضع منهجيات مالئمة تراعي احتياجات خمتلف البلدان وما (أ)

 يالت الالزمة عليها لكي تظل مالئمة؛وإدخال التعد
هبا يف األنشطة اإلحصائية الدولية، ومنها  األخذ أبفضل املعايري املهنية املستندة إىل املبادئ اليت جيب االلتزام (ب)

 الشفافية واملساءلة واستخدام املوارد على أفضل وجه ممكن؛
خمتلف البلدان بشأن الرتبية والتعليم والعلوم والثقافة والتواصل  مجع بيا�ت مالئمة عالية اجلودة وقابلة للمقارنة يف (جـ)

 منها وحتليلها ونشرها؛ واإلعالم، ومعاجلة هذه البيا�ت والتحقق
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 تعزيز قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية والوزارات املختصة من أجل إنتاج بيا�ت عالية اجلودة واستخدامها؛ (د)
لبيا�ت املوجودة لدى املعهد، وكذلك على املواد األخرى اليت ينتجها املعهد، ملختلف إاتحة االّطالع حبرية على ا (هـ)

احلكومية واملؤسسات  فئات املنتفعني ببيا�ته ومنتجاته، ومنها احلكومات واملنظمات الدولية واملنظمات غري
 والباحثون والصحفيون وعامة الناس؛

ملعهد اليونسكو لإلحصاء من امليزانية املوحدة للفرتة  دوالر ٢٩٦٢١٧٠٠ بتخصيص اعتمادات مالية قدرها وحييط علماً  - ٢
دوالر هلذا  ٨٤٢٢٩٠٠للمديرة العامة بدعم املعهد عن طريق ختصيص اعتمادات مالية قدرها  و�ذن؛ ٢٠٢١-٢٠٢٠

 الغرض من امليزانية العادية للفرتة ذاهتا؛
ت اإلمنائية والوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع اخلاص إىل املسامهة الدول األعضاء واملنظمات الدولية والوكاال ويدعو - ٣

 مبوارد مالية أو بوسائل أخرى مناسبة يف تنفيذ أنشطة معهد اليونسكو لإلحصاء وتوسيع نطاقها؛
حتقيق النتائج املنشودة من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن  ويطلب - ٤

 التالية:
 بشأن التعليم إعداد إحصائيات قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي :١حمور العمل 

للجهات املعنية، ومنها الدول األعضاء، يف الوقت  توفري بيا�ت قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي بشأن التعليم )١(
نات وضع السياسات القائمة على البيّ  عليها، من أجل تيسري واملنهجيات املتفقاملناسب وفقًا للقواعد واملعايري 

 ؛٤ ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق هدف التنمية املستدامة
قابلة للمقارنة على الصعيد  وطنية تعزيز قدرات أخصائيي اإلحصاء الوطنيني يف جمال إنتاج واستخدام بيا�ت )٢(

 العاملي بشأن التعليم؛
 قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي بشأن نتائج التعلم : إعداد إحصائيات٢العمل حمور 

عالية اجلودة وقابلة للمقارنة  وطنية بوجه خاص، إبنتاج بيا�ت بوجه عام، والدول األعضاء قيام اجملتمع الدويل )٣(
على الصعيد العاملي بشأن نتائج التعلم، وقيام معهد اليونسكو لإلحصاء بتجميع هذه البيا�ت، وفقاً لقواعد 

 مشرتكة وأُطر عامة للمضامني ومعايري متسقة؛
وم والثقافة قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي بشأن العل : إعداد إحصائيات ووضع مؤشرات٣حمور العمل 

 والتواصل واإلعالم
جهات املعنية، ومنها اإلعالم للو توفري بيا�ت قابلة للمقارنة على الصعيد العاملي بشأن العلوم والثقافة والتواصل  )٤(

عليها، من أجل تيسري وضع  يف الوقت املناسب وفقًا للقواعد واملعايري واملنهجيات املتفق ،دول األعضاءال
 نات ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛على البيّ  السياسات القائمة

قابلة للمقارنة على الصعيد  وطنية تعزيز قدرات أخصائيي اإلحصاء الوطنيني يف جمال إنتاج واستخدام بيا�ت )٥(
 العاملي بشأن العلوم والثقافة والتواصل اإلعالم؛

 الشاملة: تعزيز األنشطة اإلحصائية ٤حمور العمل 
حتسني ُسبل االّطالع على البيا�ت املوجودة لدى معهد اليونسكو لإلحصاء بشأن الرتبية والتعليم والعلوم  )٦(

 والثقافة والتواصل واإلعالم، وحتسني نشرها، على الصعيدين العاملي واإلقليمي.
 مد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعتُ 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 



 ٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة الرب�مج وامليزانية 

 
٧٨ 78 

 

 إدارة املكاتب امليدانية
 إدارة املكاتب امليدانية ٦٠

 إّن املؤمتر العام
 يلي: للمديرة العامة مبا �ذن - ١

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة إبدارة املكاتب امليدانية من أجل ٢٠٢١-٢٠٢٠مواصلة العمل، خالل الفرتة  (أ)
 يلي: ما
يتوافق مع التوجهات االسرتاتيجية الرئيسية  عمل الشبكة امليدانية لليونسكو مباحتسني مواصلة السعي إىل  )١(

يتعلق هبذا األمر  وأساليب عملها بشأن التعاون يف جمال التنمية، وكذلك مع ما ملنظومة األمم املتحدة
 من القرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته األربعني؛

 ضمان تعزيز مساءلة املكاتب امليدانية؛ )٢(
 الشراكات؛إقامة تعزيز قدرة املكاتب امليدانية على تعبئة املوارد و  )٣(
خيص مناصب املديرين/الرؤساء وموظفي الدعم  إمداد املكاتب امليدانية ابملوظفني فيما إدارة عملية )٤(

 األساسيني، وتقييم أداء املديرين/الرؤساء؛
 رصد األداء العام للشبكة امليدانية ابنتظام؛ )٥(
وإدارة ورصد استخدام االعتمادات املالية املخصصة لتغطية نفقات تشغيل املكاتب امليدانية، وتعزيز  تنظيم )٦(

 القدرات اإلدارية للمكاتب امليدانية عن طريق الدعم والتدريب وتقييم االحتياجات اخلاصة ابلتوظيف؛
من امليزانية املوحدة  ٢٠٢١-٢٠٢٠دوالر هلذا الغرض للفرتة  ٩١٥١٨٩٠٠ختصيص اعتمادات مالية قدرها  (ب)

 دوالر ٥٠٠٠٠٠اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل، وختصيص اعتمادات مالية إضافية قدرها 
 امليدانية؛ الشبكةإصالح  لتمويل

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الرب�مج الذي  ويطلب - ٢
 :ةالتالي ةاملنشود ائجالنت اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق

 حتسني قدرة الشبكة امليدانية على االستجابة وتعزيز استدامتها؛ )١(
كة امليدانية عن طريق حتسني اإلدارة املالية والشبكة اإلدارية، وكذلك عن طريق تلبية تعزيز استدامة الشب )٢(

 االحتياجات القائمة والناشئة؛
 .الالمركزية مكاتب اليونسكو امليدانية من اجلهات املاحنة اليت جتمعها املوارد اخلارجة عن امليزانية ز�دة حجم )٣(

 مد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعتُ 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 اخلدمات املتعلقة ابلربامج
 قطاع العالقات اخلارجية واألولوية ألفريقيا ٦١

 املؤمتر العامإّن 
 يلي: للمديرة العامة مبا �ذن - ١
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، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بقطاع العالقات اخلارجية واألولوية ٢٠٢١-٢٠٢٠العمل، خالل الفرتة  -ألف 
 يلي: ألفريقيا من أجل ما

وضمان  بتنفيذها،برمته قطاع العالقات اخلارجية واألولوية ألفريقيا  اليت يضطلع واألعمال تنسيق األنشطة (أ)
 الرب�جمية؛ اولو�هتأو  ةاالسرتاتيجيتوجهاهتا مع رؤية املنظمة و  وتوافقهاوتكاملها  ك هذه األنشطة واألعمالمتاس

 األولوية ألفريقيا
وضمان  ،)٢٠٢١ - ٢٠١٤مواصلة تنفيذ االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا ( (ب)

هبا لصاحل أفريقيا، واليت جيري إعدادها وفقاً لقرارات  االتساق والتكامل بني الربامج اليت جيري االضطالع
اهليئتني الرائسيتني يف هذا الصدد واستناداً إىل النتائج والتوصيات اليت متخض عنها التقييم اخلاص أبولوية 

، ويف إطار خطة التنمية ٢٠١٢ شراف الداخلي يف عاماليونسكو املتمثلة يف أفريقيا الذي أجراه مرفق اإل
املعنونة "أفريقيا اليت نريدها"، من أجل  ٢٠٦٣ وخطة االحتاد األفريقي لعام ٢٠٣٠ املستدامة لعام

 يلي: ما
هبا لصاحل دول االحتاد األفريقي األعضاء يف اليونسكو  تعزيز عمليات تنسيق ورصد األنشطة املضطلع )١(

 )؛٢٠٢١ - ٢٠١٤ لالسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا (وحتسينها وفقاً 
خيص التحد�ت اليت تواجهها دول االحتاد  تعزيز التفكري االستشرايف ومبادرات االستشراف فيما )٢(

 هلا يف هذا اجملال، عن األفريقي األعضاء يف اليونسكو يف جمال التنمية، وكذلك الفرص املتاحة
 ٢٠٣٠ طريق حتديد هذه التحد�ت والفرص وحتليلها يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام

 املعنونة "أفريقيا اليت نريدها"؛ ٢٠٦٣ وخطة االحتاد األفريقي لعام
تعزيز الشراكات االسرتاتيجية القائمة مع مجيع الدول األعضاء األفريقية، ومنها الدول األعضاء  )٣(

(ب)، ومع مفوضية االحتاد األفريقي  اجملموعة االنتخابية اخلامسة ة يف ِعداد دولدرجناملاألفريقية 
املشرتكة بني اليونسكو ومفوضية  نةاللج إنعاش ضمواجلماعات االقتصادية اإلقليمية، بوسائل ت

سّيما  مع وكاالت األمم املتحدة، وال الشراكات االسرتاتيجية القائمةكذلك االحتاد األفريقي؛ و 
عن طريق ز�دة املشاركة واملسامهة يف تنفيذ خطة  ؛آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا لمن خال

لشبكة واالستعانة اب ؛التنمية اخلاصة أبفريقيا، مع أخذ امليزة النسبية لليونسكو بعني االعتبار
مسامهة اليونسكو االسرتاتيجية يف خمتلف جماالت لضمان  امليدانية يف أفريقيا وقطاعات الرب�مج

أاباب وإدارة  مكتب اليونسكو لالتصال يف أديسمع اضطالع آلية التنسيق اإلقليمي ألفريقيا، 
 أفريقيا بتنسيق املساعي املبذولة يف هذا الصدد؛

 ماسيّ  نشر ثقافة السالم يف أفريقيا، وال علىحشد وتعزيز الشراكات والشبكات اليت تساعد  )٤(
ثقافة ل الثاين ملنتدىاتنظيم  يفاليونسكو واالحتاد األفريقي وحكومة أنغوال اشرتاك  عن طريق

)، الذي يُعقد مرة كل عامني ("منتدى لواندا" ٢٠٢١ يف عام املعتزم عقده السالم يف أفريقيا
اإلقليمية ابختاذ إنشاء "مدرسة السالم األفريقية"، وقيام اجلهات املعنية احمللية و كذلك عن طريق و 

 مبادرات حمددة يف هذا الصدد؛
توسيع وتعزيز التكامل بني أنشطة املنظمة وأنشطة سائر  ، علىاستناداً إىل املزا� النسبيةالعمل،  )٥(

 وكاالت وصناديق وبرامج منظومة األمم املتحدة العاملة يف أفريقيا؛
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املتمثلة يف أفريقيا،  العامة اعي لتعزيز األولويةالتعبئة االجتماعية والتواصل االجتم على تشجيعال )٦(
إبراز تعزيز العمل على التقليدية و  تعزيز الشراكات مع اجلهات املاحنة غريسّيما عن طريق  وال

 ؛هلذه اجلهات أنشطة املنظمة
للربامج ضمان تنفيذ الربامج الطليعية لألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا بوصفها عناصر أساسية  )٧(

 الرئيسية، وضمان إدماجها يف عمليات التخطيط القطاعي؛
رصد االلتزام ابألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا، وكذلك ابلربامج الطليعية هلذه األولوية، يف مجيع  )٨(

خيص األنشطة املمولة من امليزانية العادية واألنشطة  مراحل الربجمة ومجيع مستو�ت الرب�مج، فيما
 مولة من املوارد اخلارجة عن امليزانية؛امل

واالسرتاتيجية التنفيذية املتمثلة يف أفريقيا،  العامة تعزيز عملية إعداد وتقدمي التقارير بشأن األولوية )٩(
وبراجمها الطليعية الستة، من أجل إظهار جدواها والتقدم احملرز  )٢٠٢١ - ٢٠١٤( هبا اخلاصة

 ؛هبا قطاعات الرب�مج فيها استناداً إىل التدابري التنفيذية اليت تضطلع
 تعبئة موارد خارجة عن امليزانية لوضع األولوية املتمثلة يف أفريقيا موضع التطبيق؛ )١٠(

 العالقات اخلارجية
 يلي: لدول األعضاء عن طريق ماتوطيد العالقات مع ا (جـ)

احملافظة على العالقات مع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني واملراقبني واألقاليم وتنميتها،  )١(
 األعضاء على االنضمام إىل املنظمة؛ وتشجيع الدول غري

 ؛البلد املضيف رصد العالقات مع )٢(
عضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لدى اليونسكو املراسم ألخيص  تقدمي املساعدة الالزمة فيما )٣(

 األمانة؛ملوظفي و 
تقدمي  ، من أجلومع جمموعات الدول األعضاء املؤلفة يف اليونسكو ،التعاون مع الوفود الدائمة )٤(

مع املندوبني الدائمني بشأن املسائل تشاورية وعقد اجتماعات إعالمية و  ،هلا ةالالزماملساعدة 
 االسرتاتيجية واألنشطة ذات األولوية، وتنسيق األمور املتعلقة هبذه االجتماعات؛ذات األمهية 

 بعد الكوارث؛ بعد النزاعات أو ما إيالء عناية خاصة لالحتياجات اخلاصة للبلدان اليت متر أبوضاع ما )٥(
 يلي: تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية عن طريق ما (د)

طنية وقدراهتا التنفيذية عن طريق تنظيم اجتماعات أقاليمية سنوية تعزيز كفاءات اللجان الو  )١(
 لّلجان الوطنية، وعقد حلقات تدريبية خمصصة لألمناء العامني واملسؤولني اآلخرين اجلدد؛

تعزيز الشراكات القائمة بني اللجان الوطنية وشبكات اجملتمع املدين، ومنها الشراكات القائمة  )٢(
 كومية وأندية اليونسكو ومراكزها؛احل مع املنظمات غري

 بينها؛ تعزيز االتصاالت مع اللجان الوطنية وفيما )٣(
 يلي: تنسيق وتعزيز العالقات مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية عن طريق ما (ه)

االت يف إطار املشاركة بنشاط يف عمل اهليئات الدولية احلكومية واآلليات املشرتكة بني الوك )١(
 إصالح األمم املتحدة؛

الرامية إىل تنفيذ  من املساعي يف جماالت اختصاص اليونسكو يندرج مااملبادرة إىل املشاركة في )٢(
؛ ومواصلة العمل على تعزيز حضور املنظمة وأتكيد مهمتها ٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعام
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يتعلق بعملها من القرارات املهمة  ة تنفيذ مايف املنظومة املتعددة األطراف، وكذلك على متابع
 الصادرة عن اهليئات اإلدارية لألمم املتحدة؛

متابعة تنفيذ مذكرات التفاهم املربمة مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية  )٣(
 وتعديلها هاتحديثلمذكرات التفاهم النافذة  ومراجعة متابعة منتظمة من أجل تقييم النتائج احملرزة،

 االقتضاء، وإبرام مذكرات تفاهم جديدة حمتملة؛ عند
من امليزانية املوحدة  ٢٠٢١-٢٠٢٠دوالر هلذا الغرض للفرتة  ١٦٩٢٨٠٠٠ختصيص اعتمادات مالية قدرها  -ابء 

 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛
من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الرب�مج الذي  ويطلب - ٢

 :النتائج املنشودة التالية اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق
 مكتب مساعد املديرة العامة، والتنسيق امليداين

العالقات مع الدول  خيص فيما الالزم الدعم التنظيميتوفري واالسرتاتيجية و لقيادة السياسية االضطالع اب )١(
مع  العالقات األعضاء واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية احلكومية، وكذلك

 اللجان الوطنية واملكاتب امليدانية؛
 تنسيق ورصد األنشطة لصاحل أفريقيا

خيص االسرتاتيجية  برامج اليونسكو يف أفريقيا وإبرازها من خالل االرتقاء ابلتنسيق والرصد فيما تعزيز أتثري )١(
 الفرص واملصاعب املتعلقة )، وحتسني فهم٢٠٢١ - ٢٠١٤التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا (

 لتنمية يف أفريقيا؛اب
لة يف أفريقيا من خالل إقامة املزيد من الشراكات االسرتاتيجية مع األولوية املتمث من أجلتعزيز الدعم املقّدم  )٢(

 ؛هذه الشراكات فعاليةاجلهات املعنية من القطاعني العام واخلاص وز�دة 
 العالقات اخلارجية

سّيما عن طريق وفودها الدائمة لدى اليونسكو وجمموعات الدول األعضاء  تعزيز التعاون مع الدول األعضاء، وال )١(
 املؤلفة يف اليونسكو؛ وحتسني ُسبل االنتفاع ابلوسائل واملواد اإلعالمية، واالرتقاء جبودة املضامني املتاحة على اإلنرتنت؛

تعزيز إسهام اللجان الوطنية يف تنفيذ واستعراض برامج اليونسكو على خمتلف املستو�ت وز�دة فعالية هذا  )٢(
 أنشطة للتواصل وبناء القدرات ابنتظام؛ اإلسهام عن طريق إجراء مشاورات وتنظيم

 إطارطري يف منظومة األمم املتحدة على الصعيد العاملي واإلقليمي والقُ  أعمالإبراز وتعزيز إسهام اليونسكو يف  )٣(
 إصالح األمم املتحدة.

 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني األنشطةورصد تنسيق  ٦٢

 العامإّن املؤمتر 
 يلي: للمديرة العامة مبا �ذن - ١

خطة عمل اليونسكو لتحقيق املساواة بني اجلنسني  ، على تنفيذ٢٠٢١-٢٠٢٠مواصلة العمل، خالل الفرتة  (أ)
اليت أُعّدت عن طريق عملية  -) خطة العمل الثانية لتحقيق املساواة بني اجلنسني( ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة 

اهليئتان الرائسيتان يف هذا الصدد واستناداً إىل النتائج والتوصيات  اعتمدهتاتشاورية وتشاركية وفقاً للقرارات اليت 
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التقييم اخلارجي للتدابري الرامية إىل وضع األولوية املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني موضع التطبيق  عنها متخض اليت
االتساق والتكامل بني اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة عن طريق االستعانة  وضمان -

 احملددة النتائج املنشودةيتعلق ابملساواة بني اجلنسني من  ماحتقيق السعي إىل آبلية للتنسيق والرصد هلذا الغرض، و 
 يلي: ، من أجل ما٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة 

على تعزيز اُألطر التقنينية  واهليئات اإلدارية، اهليئتني الرائسيتنيكذلك و  ،دارة العليا يف األمانةمساعدة اإل )١(
 والسياسات والواثئق االسرتاتيجية املوجودة لدى اليونسكو بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

يز املساواة بني اجلنسني، مع الرتكيز بصورة قيادة وتنسيق اجلهود اليت تبذهلا اليونسكو يف جمال الربجمة لتعز  )٢(
منهجية على تعزيز االلتزام والكفاءة والقدرات من أجل وضع هذه األولوية موضع التطبيق الفعلي يف 

 عمليات التخطيط والربجمة والتنفيذ والرصد/التقييم؛
مم املتحدة، وإضفاء الطابع مواصلة تعزيز النهج املزدوج اخلاص ابملساواة بني اجلنسني، الذي أيدته األ )٣(

املؤسسي عليه، ويتمثل هذا النهج فيما يلي: برجمة تراعي قضا� اجلنسني، مع الرتكيز على متكني الناس 
معايري الذكورة واألنوثة  بشأنكافة، رجاًال ونساًء، متكينًا اجتماعيًا وسياسيًا واقتصادً� وتغيري املواقف 

نسني؛ وتعميم مراعاة اعتبارات املساواة بني اجلنسني يف السياسات سعيًا إىل حتقيق املساواة بني اجل
 والربامج واملبادرات؛

تفتأ تتفاقم عندما تقرتن االعتبارات اجلنسانية  املساواة اليت ال مساعدة الربامج على التصدي ألوجه عدم )٤(
مع مراعاة  وذلكقامة، بعوامل أخرى كالوضع االجتماعي االقتصادي واالنتماء اإلثين والسن ومكان اإل

 اخلصوصيات اإلقليمية؛
هبا  دعم املساعي الرامية إىل حتسني عمليات مجع وحتليل البيا�ت اخلاصة بكّل من اجلنسني، اليت تضطلع )٥(

ومعهد اليونسكو لإلحصاء، من أجل املساعدة على وضع السياسات والربامج استناداً قطاعات الرب�مج 
 نات؛إىل البيّ 

اخلمسة التالية  إرشادات اسرتاتيجية وتقنية بشأن تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف اجملاالت تقدمي )٦(
ذات األمهية احلامسة: املساءلة؛ وتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني وفقاً لنهج قائم على النتائج؛ والرصد 

 ة املعارف واملعلومات؛وإعداد التقارير؛ وتنمية القدرات؛ وضمان االتساق والتنسيق وإدار 
الدعم االسرتاتيجي الالزم ملشاركة اليونسكو يف أنشطة األمم توفري لقيادة االسرتاتيجية و اب االضطالع )٧(

املتحدة وعملياهتا اإلصالحية املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة على الصعيد العاملي واإلقليمي 
 ؛٢٠٣٠ تدامة لعاموالُقطري يف إطار خطة التنمية املس

رصد االلتزام ابألولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني يف مجيع مراحل الربجمة ومجيع مستو�ت  )٨(
 خيص األنشطة املمولة من امليزانية العادية واألنشطة املمولة من املوارد اخلارجة عن امليزانية؛ فيماالرب�مج، 

فعالة يف خمتلف و  فعلية  لتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني مراعاةمواصلة حتسني قدرات املوظفني )٩(
 ؛للقدرات والتنمية املستمرة التدريب املستمر األنشطة عن طريق

مواصلة تعزيز مهارات وكفاءات شبكة جهات التنسيق املعنية بقضا� اجلنسني لضمان حتسني إدارة  )١٠(
اجلنسني وعمليات الربجمة املراعية لقضا� اجلنسني يف مجيع  وتنفيذ عمليات تعميم مراعاة املساواة بني

 قطاعات الرب�مج؛
إسداء املشورة التقنية إىل مكتب إدارة املوارد البشرية بشأن مراعاة املساواة بني اجلنسني يف السياسات  )١١(

سّيما بشأن حتقيق املساواة يف فرص التقدم الوظيفي املتاحة  اخلاصة ابملوارد البشرية واملوظفني، وال
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للموظفني ووضع ترتيبات العمل املالئمة الكفيلة بتحقيق التوازن بني احلياة املهنية والشخصية، والعمل 
داخل األمانة حبيث يتسىن  اتالقرار  اختاذيف الوقت ذاته على ز�دة متثيل النساء تدرجييًا يف مستو�ت 

 مانة؛األتكافؤ بني اجلنسني، ورصد التكافؤ بني اجلنسني داخل حتقيق ال
تعزيز إبراز تدابري اليونسكو الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني عن طريق اإلعالم ابلنتائج احملرزة يف  )١٢(

 هذا اجملال ونشرها؛
ة وخارجية جديدة شراكات وشبكات داخلي وإقامة ،تنسيق وتعزيز الشراكات والشبكات القائمة )١٣(

ومبتكرة، عن طريق الدعوة إىل إقامة حوار بشأن السياسات من أجل حشد التأييد الالزم للدفاع عن 
 اجلهاتحقوق الفتيات والنساء واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة داخل األمانة، وكذلك لدى سائر 

 واللجان الوطنية اليونسكو اجلامعية كراسي  املعنية اليت تضم مثالً  املعنية، ومنها شبكات اليونسكو
سّيما اهليئات املعنية بشؤون املرأة، واملؤسسات األكادميية  ، ومنظمات اجملتمع املدين، واللليونسكو

 والقطاع اخلاص، واملشاركة يف هذا احلوار؛
هيئة األمم املتحدة سّيما مع  التشاور والتعاون مع الوكاالت املعنية التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وال )١٤(

للمرأة، وكذلك مع املنظمات األخرى الثنائية واملتعددة األطراف، من أجل إقامة شراكات واملشاركة يف 
 أنشطة ترمي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

واملنظمات الثنائية متثيل اليونسكو يف االجتماعات واملؤمترات اليت تنظمها وكاالت األمم املتحدة،  )١٥(
 واملتعددة األطراف، ومنظمات اجملتمع املدين، بشأن القضا� املتعلقة ابملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛

متثيل اليونسكو يف دورات جلنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة وجلنة األمم املتحدة املعنية ابلقضاء على  )١٦(
 التمييز ضد املرأة؛

دة مساعي اليونسكو الرامية إىل املسامهة يف العمل املشرتك بني الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة قيا )١٧(
 بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جماالت اختصاص اليونسكو؛

حدة اليت من امليزانية املو  ٢٠٢١-٢٠٢٠هلذا الغرض للفرتة  دوالر ١٩٢٤٣٠٠ ختصيص اعتمادات مالية قدرها (ب)
 ؛تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الرب�مج الذي  ويطلب - ٢
 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتائج املنشودة التالية:

منهجية وشاملة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جماالت  مسامهةاليونسكو ضمان مسامهة  )١(
 ؛يف هذا الصدد عن طريق األخذ مبنظور يتيح إحداث التغيري املنشود اختصاص املنظمة

ة خيص تعزيز املساوا جهة فاعلة ابرزة على الصعيد الدويل واإلقليمي والُقطري فيما جناح اليونسكو يف أن تكون )٢(
الشبكات وإقامة  وإنشاء سّيما عن طريق الدعوة واملناصرة بني اجلنسني يف مجيع جماالت اختصاصها، وال

 الشراكات املبتكرة؛
بينهم على صعيد اختاذ القرارات بفضل  تعزيز املساواة بني املوظفني يف فرص التقدم الوظيفي وتعزيز التكافؤ فيما )٣(

 الثقافة التنظيمية لليونسكو.
 مد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعتُ 
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 التخطيط االسرتاتيجي ٦٣

 إّن املؤمتر العام
 يلي: للمديرة العامة مبا �ذن - ١

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلتخطيط االسرتاتيجي من أجل ٢٠٢١-٢٠٢٠مواصلة العمل، خالل الفرتة  - ألف
 يلي: ما
للتوجهات االسرتاتيجية وإطار الربجمة وأولو�هتا  وفقاً  االضطالع بوظائف الربجمة والرصد وإعداد التقارير (أ)

 يلي: عن طريق ماوذلك اليت حتددها اهليئتان الرائسيتان واملديرة العامة، 
تنسيق إعداد اسرتاتيجية املنظمة  ، علىلتعاون الوثيق مع مجيع وحدات األمانةالعمل، اب )١(

لفرتة األعوام األربعة بر�مج املنظمة و  ،)٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢األجل للفرتة  املتوسطة
)، مع ضمان ٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٣-٢٠٢٢وميزانيتها لفرتة العامني  ٢٠٢٥-٢٠٢٢

االمتثال لألولو�ت العاملية واإلقليمية والوطنية وإرشادات اهليئتني الرائسيتني  )١يلي: ( ما
 االلتزام )٣تكامل الربامج؛ (تعزيز تعزيز التعاون بني القطاعات و  )٢وتوجيهات املديرة العامة؛ (

 إلطار املوحَّد للميزانية؛ابني على النتائج و بادئ اإلدارة وامليزنة القائمتَ مب
بشأن االجتاهات اجلديدة يف جماالت  ةاالستشرافي تيسري التفكري االستشرايف واملناقشات )٢(

 اختصاص اليونسكو؛
عمليات تقييم األداء الرب�جمي،  رصد أمورين و تنسيق أمور رصد تنفيذ الرب�مج وامليزانية املعتمدَ  )٣(

ديرة العامة بشأن املسائل املتعلقة هبذه األمور، ومنها توصيات وتقدمي التوصيات الالزمة إىل امل
)، ٤ت/ رير املديرة العامة عن تنفيذ الرب�مج (الوثيقة مابشأن التدابري التصحيحية؛ وإعداد تق

 ناقشاتم على إجراءللمساعدة  ،٢٠٢٠ لعام االسرتاتيجي اخلاص ابلنتائج التقريرومنها 
بشأن التطورات املستقبلية للرب�مج؛ وتنسيق إعداد الواثئق االسرتاتيجية الرئيسية والتقارير  مستنرية

 )؛٥ت/ اخلاصة مبتابعة تنفيذ قرارات اهليئتني الرائسيتني (الوثيقة م
 ؛٢٠٣٠ تنسيق ورصد مسامهة اليونسكو االسرتاتيجية والرب�جمية يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام )٤(

إصالح األمم املتحدة، ابملشاركة يف مناقشات األفرقة املعنية املشرتكة بني  عمليةإطار  يف، يامالقو 
لمكاتب امليدانية لوكاالت األمم املتحدة بشأن القضا� املتعلقة ابلربامج، وتقدمي املساعدة الالزمة 

 قليمية؛اإلسرتاتيجيات االطرية املشرتكة ووضع خيص الربجمة القُ  فيما
لتخطيط اباالضطالع  على املساعدة أجل منأدوات  إعدادووضع منهجيات و  اترشادإتقدمي  )٥(

 سّيما الاالسرتاتيجي والربجمة وامليزنة والرصد وإعداد التقارير بطريقة تتسم ابلفعالية والكفاءة، و 
 ني على النتائج؛لتكييف املستمر ملنهجية اإلدارة وامليزنة القائمتَ امن أجل 

 يلي: القطاعني العام واخلاص عن طريق ما منوتعزيز التعاون مع اجلهات املاحنة والشركاء مواصلة  (ب)
 تعبئة املوارد اسرتاتيجيةأمور الشاملة اخلاصة ابلشراكات، و  اليونسكواسرتاتيجية  أمور تنسيق )١(

االسرتاتيجية الشاملة اخلاصة ابلشراكات وضرورة  نظرًا لضرورة العامني،من فرتات فرتة  لكل
 وبروز الرب�مج؛ لتعزيز أتثرياسرتاتيجيات تعبئة املوارد 

 ،احملاورون الرئيسيون من اجملتمع املدينومنهم مع الشركاء من القطاعني العام واخلاص،  التواصل )٢(
 العام واخلاص القطاعنيمع  يلي: ضمان اإلشراف على الشراكات القائمة ويشمل ذلك ما
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إىل  املبادرةاألجل؛ و  سرتاتيجية طويلةاتوسيع نطاقها وتعزيز العمل على إقامة حتالفات بغرض 
البحث عن جهات ماحنة جديدة وعن شركاء جدد لتنويع اجلهات املاحنة لليونسكو وز�دة 

يدانية لمكاتب املل وكذلكالالزمة لقطاعات الرب�مج،  واإلرشادات املساعدة وتقدميعددها؛ 
 أجل دعم جهودها الرامية إىل التواصل مع الشركاء وتعبئة املوارد؛ من ،١ ومعاهد ومراكز الفئة

يلي: تعزيز قدرات املوظفني؛  ؤاتية لتعبئة املوارد عن طريق ماامل الظروفاملسامهة يف هتيئة وحتسني  )٣(
األخرى  التشاور ُسبلاملنظَّم بشأن التمويل و  احلوار طريق عنمع اجلهات املاحنة  مشاورات إجراءو 

اإلجراءات لتعزيز فعاليتها يف ظم و ؛ وحتسني النُ املعرفية الالزمة وارداملمع اجلهات املاحنة؛ وإعداد 
مع  املربمة االتفاقاتأمور ضمان الكفاءة يف التواصل مع الشركاء وإدارة هتيئة الظروف املؤاتية ل

 رير بشأ�ا؛اجلهات املاحنة وإعداد تقا
اإلشراف على تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة ابملعاهد واملراكز العاملة حتت رعاية اليونسكو  )٤(

) عن طريق إسداء املشورة وتقدمي اإلرشادات حبسب االقتضاء، والعمل مع قطاعات ٢ (الفئة
 الرب�مج لضمان االمتثال لالسرتاتيجية وضمان تنفيذها تنفيذاً فعاًال؛

 لز�دةاحلكومية واجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين  مع املنظمات غري ةز التعاون والشراكتعزي )٥(
 ؛مج�تنفيذ الرب تعزيز أوجه التآزر و 

من امليزانية املوحدة  ٢٠٢١-٢٠٢٠هلذا الغرض للفرتة  دوالر ١١٥٩٢٤٠٠ ختصيص اعتمادات مالية قدرها -ابء 
 ؛التمويلاليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر 

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الرب�مج الذي  ويطلب - ٢
 النتيجتني املنشودتني التاليتني: اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق

ني على االضطالع بوظائف الربجمة والرصد وإعداد التقارير وفقاً لنهج اليونسكو املتمثل يف اإلدارة وامليزنة القائمتَ  )١(
 النتائج، مع االمتثال للتوجهات االسرتاتيجية وإطار الربجمة وأولو�هتا اليت حتددها اهليئتان الرائسيتان واملديرة العامة؛

يق األنشطة الرامية إىل تعبئة املوارد يف املنظمة برمتها، مع الرتكيز بوجه خاص على وضمان تنس ،تعزيز الشراكات )٢(
تعزيز التوافق وإمكانية التنبؤ واملرونة والشفافية يف طريقة توفري املوارد الالزمة للمنظمة، فضًال عن التشجيع على 

 تنويع اجلهات املاحنة.
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 إعالم اجلمهور ٦٤

 إّن املؤمتر العام
 يلي: للمديرة العامة مبا �ذن - ١

 يلي: ، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة إبعالم اجلمهور من أجل ما٢٠٢١-٢٠٢٠مواصلة العمل، خالل الفرتة  -ألف 
 يلي: االرتقاء أبنشطة اليونسكو اخلاصة إبعالم اجلمهور عن طريق ما (أ)

إنتاج مضامني إعالمية متعددة الوسائط تبّني برامج املنظمة وأنشطتها، ونشر هذه املضامني  )١(
 التواصل االجتماعي)؛وسائل الوسائل املتاحة للمنظمة (شبكة اإلنرتنت، و  مبختلف

تعزيز التعاون مع وسائل اإلعالم، وز�دة الفرص املتاحة لتواصل خرباء اليونسكو وكبار املسؤولني  )٢(
 القائمني على إدارهتا مع وسائل اإلعالم؛
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 ه التغطية اإلعالمية حتليالً كمياً ونوعياً؛رصد تغطية وسائل اإلعالم ألنشطة اليونسكو، وحتليل هذ )٣(
 إقامة شراكات إعالمية تتيح مضاعفة التأثري وتعزز صورة اليونسكو؛ )٤(
 سّيما عن طريق إعادة تنظيم مرفق الزوار؛ تطوير ُسبل إعالم اجلمهور يف املقّر، وال )٥(
 عنية بعملها؛إقامة فعاليات للمحافظة على عالقات املنظمة ابلفئات واجلهات امل )٦(
العمل، عن طريق جملس املطبوعات، على ضمان جودة ومالءمة املطبوعات واملنشورات  )٧(

 واملصنفات الفكرية الصادرة عن املنظمة؛
تطوير ُسبل نشر املطبوعات واملنشورات عن طريق إقامة شراكات للنشر املشرتك، وحتسني نظام  )٨(

 البيع على اإلنرتنت؛
بسياسة االنتفاع احلر ابملعلومات إلاتحة االطالع على املضامني احلالية واملقبلة مواصلة األخذ  )٩(

 والسابقة بصيغة يسرية تتوافق مع مفهوم االنتفاع احلر ابملعلومات؛
الفصلية ابللغات الست بنسختيها الورقية والرقمية بفضل أموال  "رسالة اليونسكو"إصدار جملة  )١٠(

 هلذا الغرض؛خارجة عن امليزانية خمصصة 
تنسيق املساعي الرامية إىل االحتفال ابليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف، وكذلك مجيع  )١١(

 األنشطة املرتبطة ابلعاصمة العاملية للكتاب؛
مواصلة تقدمي خدمات متجر الكتب واهلدا� مع احلرص على تلبية هذه اخلدمات الحتياجات  )١٢(

 الزابئن؛
 لكرتونية الشاملة واملتكاملة للمنظمة على شبكة اإلنرتنت، وإدارة أمور موقعتعزيز املنصة اإل )١٣(

unesco.org وموقع unesco.int وموقع unescommunity ًإىل تلبية احتياجات  ، سعيا
 املنتفعني خبدماهتا؛

من امليزانية املوحدة  ٢٠٢١-٢٠٢٠هلذا الغرض للفرتة  دوالر ١٣٥٦٠١٠٠ ختصيص اعتمادات مالية قدرها -ابء 
 ؛اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الرب�مج الذي  ويطلب - ٢
 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتائج املنشودة التالية:

وتسجيالت  تقدمي صورة وافية ألنشطة اليونسكو وأولو�هتا عن طريق إنتاج نصوص وصور ومعلومات مصورة )١(
مرئية خاصة ابملنظمة ونشرها عرب منابرها املختلفة، وتروجيها بكل الوسائل، وضمان حصوهلا على تغطية إعالمية 
واسعة يف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية، وكذلك على منابر اإلنرتنت ويف وسائل التواصل االجتماعي، لتحسني 

 دة إليها؛معرفة الناس برسالة اليونسكو وابملهمة املسن
شركاء (تضم وسائل اإلعالم واجلهات الراعية لل اتحتسني الصورة املؤسسية لليونسكو عن طريق إنشاء منظوم )٢(

 واإلعالم ، وتنفيذ مشاريع للتواصلواإلعالم من أجل االضطالع حبمالت للتواصل هتاوإدار  والوكاالت التنفيذية)
 فعاليات خاصة يف املقر؛ إقامةوالتسويق، وتنظيم أنشطة إلعالم اجلمهور و 

رسالة "تعزيز املسامهات الفكرية لليونسكو عن طريق إصدار مطبوعات ومنشورات عالية اجلودة، ومنها جملة  )٣(
، وتوزيعها عمالً بسياسة االنتفاع احلر ابملعلومات، وابلتعاون الوثيق مع الشركاء يف جمال النشر لضمان "اليونسكو

أن اسم اليونسكو وشعارها ومحايتهما وتعزيزمها عن طريق املبادرات اخلاصة بلوغ مجهور عريض؛ وإعالء ش
ابلعالمات املميزة والتسويق؛ واالحتفاء ابلكتب واملطالعة والتشجيع على أتليف الكتب ومطالعتها عن طريق 

 االحتفال ابليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف واالستعانة برب�مج العاصمة العاملية للكتاب؛
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تيسري نشر املعارف واملعلومات عن طريق املنصة اإللكرتونية املتكاملة إلدارة املضامني على اإلنرتنت بلغات  )٤(
 متعددة لصاحل اجلماهري املختلفة.

 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ يف 
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 بر�مج املسامهة وبر�مج املنح الدراسية -خامسًا 

 بر�مج املسامهة وبر�مج املنح الدراسية ٦٥

 العام املؤمترإّن 
 بر�مج املسامهة -ألف 

، على تنفيذ بر�مج املسامهة يف أنشطة الدول األعضاء ٢٠٢١-٢٠٢٠مبواصلة العمل، خالل الفرتة للمديرة العامة  �ذن - ١
 عليها املؤمتر العام يف دورته األربعني؛ اليت وافقوفقاً للمبادئ والشروط 

 يلي: االقيام مباملديرة العامة إىل  ويدعو - ٢
وجود  احلكومة املعنية يف حال عدم حتددهاإىل إحاطة اللجان الوطنية لليونسكو، أو القناة الرمسية اليت  املسارعة (أ)

عرض  كيفيةحتسني  من أجل منحها،  غ املطلوبة أو رفضجلنة وطنية، علماً ابألسباب اليت دعت إىل تعديل املبال
 متابعتها وتقييمها؛حتسني م يف إطار بر�مج املسامهة و قدَّ املشاريع اليت تُ 

وجود جلنة وطنية، جبميع  احلكومة املعنية يف حال عدم حتددهاإعالم اللجان الوطنية، أو القناة الرمسية اليت  (ب)
احلكومية يف بلدا�ا، واليت تتلقى دعماً يف إطار بر�مج  هبا املنظمات الدولية غرياملشاريع واألنشطة اليت تضطلع 

 املسامهة؛
 موافاة اجمللس التنفيذي يف كل دورة من دوراته اخلريفية بتقرير يتضمن املعلومات التالية: (جـ)

ملساعدة العاجلة يف حاالت الطوارئ، عليها يف إطار بر�مج املسامهة ويف إطار ا قائمة املشاريع اليت متت املوافقة )١(
 هبا؛ تكاليف أو مساعدات أخرى مرتبطة ةعليها لتمويل هذه املشاريع وأي مع بيان املبالغ املوافق

 احلكومية؛ خيص املنظمات الدولية غري ) فيما١( يف الفقرة الفرعية آنفاً  قائمة مماثلة للقائمة املذكورة )٢(
املئوية العتمادات بر�مج املسامهة اليت ختصص للمساعدة العاجلة يف حاالت تتعدى النسب  احلرص على أال (د)

٪ على التوايل من املبلغ املخصص ٣٪ و٥٪ و٧احلكومية ولألنشطة اإلقليمية  الطوارئ وللمنظمات الدولية غري
 لرب�مج املسامهة لفرتة العامني املعنية؛

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ل بر�مج املساعدة العاجلة يف حاالت الطوارئ للفرتة التماس أموال خارجة عن امليزانية لتكميل متوي (هـ)
 عندما يقتضي األمر ذلك؛

حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز بر�مج املسامهة خالل فرتة العامني املقبلة لصاحل أقل البلدان منواً والبلدان  (و)
الكوارث والدول اجلزرية الصغرية النامية والبلدان  بعد بعد النزاعات أو ما النامية والبلدان اليت تعيش أوضاع ما

 اليت متر مبرحلة انتقالية؛
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من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الرب�مج الذي  ويطلب - ٣
 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتيجة املنشودة التالية:

حتسني إدارة الرب�مج حتسينًا كبريًا لضمان تعزيز الشفافية وآليات املساءلة وإبراز صورة املنظمة وز�دة أتثري  )١(
أنشطتها وإعطاء األولوية الفعلية لبلدان أفريقيا ولغريها من البلدان املستفيدة ذات األولوية (أقل البلدان منواً، 

 ؛بعد الكوارث) ما وأبعد النزاعات  ن النامية، والبلدان اليت تعيش أوضاع ماوالدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدا
 بر�مج املنح الدراسية -ابء 

، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة برب�مج املنح الدراسية ٢٠٢١-٢٠٢٠العمل، خالل الفرتة  مبواصلةللمديرة العامة  �ذن - ١
 يلي: من أجل ما

القدرات الوطنية يف جماالت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً ابألهداف االسرتاتيجية بناء املوارد البشرية و املسامهة يف تعزيز  (أ)
ني يف أفريقيا ويف املساواة بني اجلنسني، عن طريق ني املتمثلتَ سّيما ابألولويتَ  واألولو�ت الرب�جمية لليونسكو، وال
 تقدمي املنح الدراسية وإدارة شؤو�ا؛

بشأن ترتيبات لتقاسم التكاليف مع اجلهات املاحنة املهتمة، سواء أكان ذلك يف شكل مسامهات التفاوض  (ب)
 نقدية أم عينية، من أجل متويل املنح الدراسية عن طريق برامج الرعاية املشرتكة للمنح الدراسية؛

ع املدين واملنظمات استكشاف إمكانيات تعزيز بر�مج املنح الدراسية عن طريق إقامة شراكات مع اجملتم (جـ)
 احلكومية؛ غري

من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الرب�مج الذي  ويطلب - ٢
 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتيجة املنشودة التالية:

لمنظمة، وتعزيز قدرات املنتفعني ابملنح الدراسية، لف االسرتاتيجية هدااألاجملاالت املواضيعية مع  توافق ضمان )١(
منهم من أفريقيا وأقل البلدان منواً، يف جماالت الرب�مج ذات األولوية، عن طريق نشر  كان سّيما قدرات من وال

 ؛املعارف وتشاطرها واالرتقاء ابملهارات يف مرحلة الدراسة اجلامعية ومرحلة الدراسات العليا
 االعتمادات املالية املخصصة لرب�مج املسامهة وبر�مج املنح الدراسية -جيم 

 يلي: للمديرة العامة مبا �ذن
من امليزانية  ٢٠٢١-٢٠٢٠لرب�مج املسامهة للفرتة  دوالر ١١٠٨١١٠٠ ختصيص اعتمادات مالية قدرها (أ)

 ؛املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل
من امليزانية  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة  رب�مج املنح الدراسيةل دوالر ٨٤٢١٠٠ صيص اعتمادات مالية قدرهاخت (ب)

املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل، من أجل الوفاء ابلتزامات اليونسكو النامجة عن 
 ؛مج الرعاية املشرتكة للمنح الدراسيةالرتتيبات املوضوعة لتقاسم التكاليف مع اجلهات املاحنة يف إطار برا

لتغطية تكاليف املوظفني وتكاليف التشغيل اخلاصة ابلوحدة  دوالر ١٥٨٠٧٠٠ ختصيص اعتمادات مالية قدرها (جـ)
من امليزانية املوحدة اليت تضم األموال  ٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة  املعنية برب�مج املسامهة وبر�مج املنح الدراسية

 .الواردة من مجيع مصادر التمويل
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
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 مساندة تنفيذ الرب�مج واإلدارة -سادسًا 

 قطاع اإلدارة والتنظيم ٦٦

 إّن املؤمتر العام
 يلي: للمديرة العامة مبا �ذن - ١

 يلي: ، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بقطاع اإلدارة والتنظيم من أجل ما٢٠٢١-٢٠٢٠الفرتة  العمل، خالل -ألف 
سياسات إدارية األخذ بو  ،قطاع اإلدارة والتنظيماليت يضمها  لخدماتلاإلدارية والتنفيذية  البىن حتسني (أ)

حتسني دعم تنفيذ بر�مج اليونسكو، وز�دة الفعالية وجودة اخلدمات، والقضاء على  ، سعياً إىلحديثة
 االزدواجية، وز�دة وضوح املسؤوليات واملساءلة؛

 إدارة املوارد البشرية
تقييماً دور�ً، وتعديل  ٢٠٢٢-٢٠١٧تقييم التقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  (ب)

يتوافق مع أولو�ت املنظمة واملوارد املالية  هبا، عند الضرورة حبسب االقتضاء، مبا لعمل اخلاصةخطة ا
 والبشرية املخصصة هلذا الغرض؛

مواصلة تطبيق السياسات اخلاصة ابملوارد البشرية ومراجعتها عند االقتضاء لضمان وفائها فعالً ابلغرض  (جـ)
سّيما ضمان جودة عملية التوظيف  وال -ج اليونسكو ودعمها منها، وهو تيسري عمليات بر�م املنشود

أوجه اختالل التوازن يف التوزيع اجلغرايف على  لتصحيحوتعزيز احلراك اجلغرايف، مع إيالء عناية خاصة 
املناصب العليا، ولتحسني التوزيع اجلغرايف املنصف والتوازن بني  على مستوى ماسيّ  املستو�ت، وال كل

 لك لضرورة حتقيق االتساق مع نظام األمم املتحدة املوحد؛اجلنسني، وكذ
تنفيذ برامج مبتكرة ومالئمة من أجل التعّلم وتنمية القدرات، مع الرتكيز بوجه خاص على تعزيز  (د)

 الكفاءات اإلدارية والقيادية والتشاركية؛
 بادل الالزمني لدعم إدارة األداء؛تعزيز ثقافة اإلدارة الرامية إىل حتقيق النتائج لضمان املشاركة والت (هـ)

 إدارة الشؤون املالية
 ؛٥م/ يقةاملوحدة الواردة يف الوث ةمليزانيا أمورإدارة  (و)
 رصد امليزانية ابنتظام؛ (ز)
 مسك دفاتر احلساابت حسب األصول؛ (ح)
 واالضطالع ابملراقبة املالية بفعالية وكفاءة وفقاً للنظام املايل والقواعد املالية؛ ،إدارة أمور خزينة املنظمة (ط)
 مة إىل الدول األعضاء؛حتسني عرض الواثئق املالية املقدَّ  (ي)
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 اللغات والواثئق أمور إدارةعلى تنظيم املؤمترات و  املساعدةو  التنفيذيالدعم 
 ؛املشرتكة الدعم خلدمات املناسبة اإلدارة وضمان ،لربامج اليونسكو الفعال للتنفيذ الالزم الدعم تقدمي (ك)
وإدارة  ،السياسات بشأن املشرت�ت وضعإسداء املشورة و  خيص مساعدة املقر واملكاتب امليدانية فيما (ل)

 هبا؛ املباين واملرافق املرتبطة
 ؛هاالواثئق واملنشورات وتوزيعكذلك أمور إصدار و  ،والفورية املؤمترات والرتمجة التحريريةأمور إدارة  (م)

 إدارة املعارف على نطاق املنظمة
 حتسني إدارة املعارف على نطاق املنظمة؛مواصلة  (ن)

 البىن األساسية والعمليات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
من أجل إاتحة تنفيذ برامج اليونسكو  على أفضل وجه ممكن ظم املعلومات واالتصاالتنُ دارة إضمان  (س)

 بكفاءة وفعالية؛
 إدارة األمن والسالمة

 تعزيز الرتتيبات األمنية يف املقر؛ (ع)
 ٣٠ت/ م١٨٥ين مواصلة تنفيذ خطة عمل اليونسكو اخلاصة ابألمن والسالمة وفقًا للقرارَ  (ف)

 وفقاً لتوصيات جلنة املقر؛كذلك و  ،١٧ت/ م١٩٩و
 إجياد التسو�ت املالية الالزمة للمساعدة على تنفيذ خطة عمل اليونسكو اخلاصة ابألمن والسالمة ص)(

 ؛بسالسة
من امليزانية املوحدة  ٢٠٢١-٢٠٢٠دوالر هلذا الغرض للفرتة  ١٤٢٦٩٨٥٠٠ختصيص اعتمادات مالية قدرها  -ابء 

 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛
من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الرب�مج الذي  ويطلب - ٢

 املنشودة التالية: ائجاعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النت
 لقطاع اإلدارة والتنظيم لليونسكواملديرة العامة مساعد مكتب 

 ة؛يسياسات اإلدار الحتديث  )١(
 ؛نفيذيةوالت اإلدارية النظر يف البىن إعادة )٢(

 إدارة املوارد البشرية
 وتنفيذها؛ ٢٠٢٢-٢٠١٧وضع خطة العمل اخلاصة ابسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  )١(
 تعزيز قدرات املوظفني لضمان األداء الرفيع املستوى واالمتياز؛ )٢(
 هتيئة ظروف عمل مؤاتية وجذابة؛ )٣(

 إدارة الشؤون املالية
 امليزانية وإعداد التقارير املالية؛أمور حتسني عملية اختاذ القرارات املستنرية عن طريق إدارة  )١(
 تعزيز قدرة املنظمة على تطبيق ضوابط ُحمكمة للمراقبة الداخلية؛ )٢(
 تقدمي خدمات تنفيذية فعالة وتعزيز القدرات يف جمال اإلدارة املالية؛ )٣(

 اللغات والواثئق أمور إدارةعلى تنظيم املؤمترات و  املساعدةو  نفيذيالت الدعم
 ز�دة أوجه الكفاءة وتعزيز اجلدوى املالية؛ )١(
 كفالة التعدد اللغوي وضمان اجلودة يف اخلدمات اخلاصة ابلرتمجة التحريرية والواثئق؛ )٢(
 هبا؛ هتيئة بيئة عمل مرحية وتيسري االنتفاع )٣(
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 املعارف على نطاق املنظمةإدارة 
تعزيز تنفيذ الرب�مج عن طريق حتسني استخدام الذاكرة املؤسسية وإدارة املعارف واحللول املبتكرة اليت  )١(

 توفرها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛
 البىن األساسية والعمليات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 هبا لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؛ طريق توفري بىن أساسية متينة وموثوق إاتحة تنفيذ الرب�مج عن )١(
 إدارة األمن والسالمة

 تعزيز السالمة واألمن يف بيئة العمل. )١(
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ يف 
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 القرارات العامة -سابعًا 

 األراضي العربية احملتلةبشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف  ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٦٧

 ،العامإّن املؤمتر 
 ٩٤و ٥٠و ٢٤املتعلقة ابحلق يف التعليم من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وابملواد  ٢٦ ، وابملادة٥٥م/٣٩ابلقرار  إذ يذّكر

ماية الرتاث العاملي الثقايف حلاملتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وابتفاقية اليونسكو 
 يها،وبروتوكولَ  ١٩٥٤ لعامواتفاقية الهاي  ،١٩٧٢ لعاموالطبيعي 

 ،١٧م/٤٠الوثيقة  وقد درس
به من أجل متكني اجلميع من التمتع ابحلق يف التعليم، وكذلك من  ابلدور الذي ينبغي لليونسكو أن تضطلع وإذ يذّكر أيضاً 

 الوصول أبمان إىل املؤسسات التعليمية،أجل تلبية حاجة الفلسطينيني إىل 
اليت جيب أن تتمتع ابحلماية يف  املمتلكات التارخيية والثقافيةسائر بصون اآلاثر واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب و  يلتزمو 

 حالة نشوب نزاعات،
بذل كل املساعي املمكنة لضمان منها  ويطلب ؛٥٥م/٣٩اجلهود اليت بذلتها املديرة العامة من أجل تنفيذ القرار  يؤيد - ١

 )؛٥م/٤٠(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠تنفيذه تنفيذاً كامالً يف إطار الرب�مج وامليزانية للفرتة 
قدمته من مسامهات  احلكومية املعنية ملا جلميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري ويعرب عن تقديره - ٢

 مساعدة اليونسكو يف هذا املسعى؛مواصلة  ويناشدها ؛اليونسكو يف األرض الفلسطينية احملتلة من أجل عمل كبرية
إىل تعزيز  ويدعوها ؛تنفيذ عدد من األنشطة التعليمية والثقافية الراهنة خيص مااملديرة العامة على النتائج احملرزة في ويشكر - ٣

إىل املؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من أجل تلبية االحتياجات املساعدة املالية والتقنية اليت تقدمها اليونسكو 
 ؛األخرية املستجدة والتصدي للمشكالت اجلديدة النامجة عن التطورات

املديرة العامة على مساعي اليونسكو الرامية إىل تلبية االحتياجات النامجة عن األوضاع السائدة يف قطاع  ويشكر أيضاً  - ٤
املديرة العامة  ويدعو ؛دعم مايل سخي من الدول األعضاء واجلهات املاحنةفضل ملبادرات اليت نُفذت فعالً بوعلى ا ،غزة
 املنظمة؛ توسيع نطاق بر�مج اإلنعاش املبكر يف جماالت اختصاص مواصلة العمل على إىل

 ةملؤسسات الثقافية والتعليمية، وكذلك من أيابلرتاث الثقايف والطبيعي و اب متس أعمال ةمن أي املتواصلويعرب عن قلقه  - ٥
يتجزأ من نسيجهم  التالميذ والطالب جزءًا السائر ن و و التالميذ والطالب الفلسطيني حتول دون أن يكونعوائق 

 حكام هذا القرار؛أل االمتثالإىل  ويدعو على أكمل وجه؛ قهم يف التعليمدون متتعهم حباالجتماعي و 
 أعمال إعادة البناء والتأهيل والرتميم اخلاصة ابملواقع املساعي اليت تبذهلا من أجل مة على مواصلة تعزيزاملديرة العا ويشجع - ٦

 األثرية الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين؛
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املديرة العامة إىل تلبية االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو عن طريق  أيضاً  ويدعو - ٧
وارد املمن امليزانية العادية ومن  الغرض هلذا أموالتوسيع نطاق بر�مج املساعدة املالية للطالب الفلسطينيني وختصيص 

 الصدد؛ يف هذا ةسخيال مسامهتها السعودية علىاململكة العربية  ويشكر ؛ارجة عن امليزانيةاخل
تنفيذ التوصيات الصادرة عن االجتماع الثامن للجنة املشرتكة بني اليونسكو والسلطة الفلسطينية  متابعة من املديرة العامة ويطلب - ٨

 يف أقرب وقت ممكن؛م االجتماع التاسع للجنة يقطاع غزة، وتنظ ما يفسيّ  دقيقة، والمتابعة  )٢٠٠٨آذار/مارس  ٥و ٤(
أن تنجح مفاوضات السالم العربية اإلسرائيلية وأن يتحقق  ويرجو ني؛الفلسطينيو  نياإلسرائيليبني على احلوار  ويشجع - ٩

، الصددقرارات األمم املتحدة يف هذا أحكام وفقاً ألحكام امليثاق التأسيسي لليونسكو و  سريعاً  السالم العادل والشامل
 جملس األمن املتعلقة هبذا املوضوع؛ما قرارات سيّ  وال

 يلي: املديرة العامة إىل القيام مبا ويدعو فضًال عن ذلك -١٠
مواصلة اجلهود اليت تبذهلا من أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري احملتل  (أ)

 هبذه املسألة؛ املتعلقةوفقاً ألحكام هذا القرار 
املزيد من املنح واملساعدات املالئمة للمؤسسات تقدمي و  ،هود الالزمة لتوفري املناهج الدراسية املناسبةبذل اجل (ب)

 الثقافية يف اجلوالن السوري احملتل؛و التعليمية 
يف إدراج هذا البند  ويقرراملائتني للمجلس التنفيذي؛  أبن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة التاسعة بعد ويذّكر -١١

 واألربعني للمؤمتر العام. جدول أعمال الدورة احلادية
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  علىمد هذا القرار بناًء اعتُ 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠احتفاالت الذكرى خالل الفرتة  ٦٨

 ،العامإّن املؤمتر 
 ،١٥م/٤٠الوثيقة  وقد درس

 ،٣٠/ت م٢٠٦و ٢٥/ت م١٩٥ين ابلقرارَ  يذّكروإذ 
 االرتقاءحتسني التمثيل اجلغرايف وتعزيز املساواة بني اجلنسني من أجل  تقدمي اقرتاحات ترمي إىل الدول األعضاء على يشجع - ١

 ودة بر�مج احتفاالت الذكرى وتعزيز طابعه التمثيلي وبروزه؛جب
 ؛١٥م/٤٠، يف احتفاالت الذكرى الواردة يف ملحق الوثيقة ٢٠٢١-٢٠٢٠أن تشارك اليونسكو، خالل الفرتة  ويقرر - ٢
 بر�مج املسامهة وفقاً للقواعد الناظمة هلذا الرب�مج. لليونسكو يف هذه االحتفاالت يف إطار ةحمتمل متويل أية مسامهة ويقرر أيضاً  - ٣

 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 اليونسكواحلكومية يف أنشطة  تقرير فرتة األعوام األربعة عن إسهام املنظمات غري ٦٩

 ،العامإّن املؤمتر 
وضميمتها)،  ٤٢م/٤٠احلكومية يف أنشطة اليونسكو (الوثيقة  إسهام املنظمات غري عنتقرير فرتة األعوام األربعة  وقد درس

من القسم "عاشراً" من التوجيهات اخلاصة ابلشراكة بني اليونسكو  ٢ الذي قدمته إليه املديرة العامة وفقاً ألحكام الفقرة
 )،١٠٨م/٣٦احلكومية (القرار  واملنظمات غري
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إليها،  احلكومية لتمكني اليونسكو من االضطالع ابملهمة املسندة الشراكة مع املنظمات غري ضرورة االعتبار بعني �خذ وإذ
 ،مشاريعهااحلكومية يف إعداد وتنفيذ ورصد وتعزيز برامج اليونسكو و  سهام املنظمات غريإل احلامسة األمهيةو 

 خيضععشرة من امليثاق التأسيسي لليونسكو و  احلكومية يستند إىل أحكام املادة احلادية أبن التعاون مع املنظمات غري ذّكروي
 ،التعاون هبذا االضطالع بكيفيةهذه األحكام اإلطار اخلاص  تشّكل إذالتوجيهات املذكورة آنفاً،  ألحكام

 فيه؛ ابلتحليل الوارد وحييط علماً مع االهتماماملديرة العامة على العمل املنجز إلعداد تقرير فرتة األعوام األربعة؛  يشكر - ١
احلكومية بوصفها أطرافاً فاعلة تعمل جنباً إىل جنب مع اليونسكو  مع املنظمات غري اتالشراكوجدوى على أمهية  ويشدد - ٢

 ز تنفيذ بر�مج اليونسكو، وبوجه أعم، خطة التنمية الدولية؛فيها من أجل تعزي والدول األعضاء
التفاقيات، ومنها اباملتعلقة  األعمالاجملتمع املدين يف  شراكاملمارسات اجليدة اخلاصة إب استنساخاألمانة على  ويشجع - ٣

 ؛٢٠٠٥ التعبري الثقايف لعاماتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال و  ٢٠٠٣ املادي لعام غري الثقايف اتفاقية صون الرتاث
 رمسية اتشراك تقيم احلكومية اليت شبكة املنظمات غريلتعزيز التنوع اجلغرايف  الرامية إىل ابجلهود علمًا مع التقدير وحييط - ٤

 وحيث ؛تعاو�ً نشيطاً مع اليونسكوفعالً  احلكومية اليت تتعاون للمنظمات غري أكثر متثيالً  مع اليونسكو سعياً إىل جعلها
 ؛سعيها إىل ذلك األمانة على مواصلة

احلكومية  شبكة املنظمات غريلوالتوازن اجلغرايف  يالتمثيل الطابعضمان  إىل الراميةاجلهود  تعزيزاملديرة العامة إىل  ويدعو - ٥
احلكومية اليت  ، والعمل يف الوقت ذاته على إقامة عالقات رمسية مع املنظمات غريمع اليونسكو رمسية اتشراك تقيم اليت

 طاً مع اليونسكو؛يفعالً تعاو�ً نش تتعاون
كذلك لدى و  ،األمانة داخلعلى نطاق واسع  املذكورة آنفاً  اجلهود الرامية إىل نشر التوجيهات تعزيزاملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  - ٦

 املسامهةو  لدى اجلهات املعنية املعرفة أبحكامها حتسني، من أجل اليونسكومع  رمسية اتشراك تقيماليت احلكومية  املنظمات غري
 فعاالً؛و  فعلياً  تطبيقها تطبيقاً  يف ابلتايل

ما سيّ  احلكومية واليونسكو، وال املنفذة حتت رعاية جلنة االتصال بني املنظمات غري اريعاملش حبجم ونوعية ويرحب - ٧
جلنة االتصال على مواصلة  وحيثكومية اليت تقيم شراكات رمسية مع اليونسكو؛ احل ملنتد�ت الدولية للمنظمات غرياب

 كذلكو  ،لليونسكو األساسيةتعاو�ا مع األمانة من أجل توعية منظمات اجملتمع املدين وحشدها حول االختصاصات 
 على الصعيدين احمللي والدويل؛ ،حول أهداف املنظمة وأولو�هتا

ناطق من أجل توعية منظمات خمتلف امليف  املذكورة آنفاً  املنتد�ت املساعدة على عقد الدول األعضاء إىل ويدعو جمدداً  - ٨
 اجملتمع املدين وحشدها حول ِقيم اليونسكو وأولو�هتا على الصعيدين احمللي والدويل؛

وفقاً  ،احلكومية واألمانة واملنظمات غري األعضاءبني الدول  وفعالة بطريقة تفاعلية احلوار والتواصل بّد من ه الأن ويرى - ٩
لضمان األخذ بنهج شامل بشأن الكثري من املسائل املندرجة يف نطاق مهمة اليونسكو ولتوسيع  النافذة، لإلجراءات

حتسني احلوار بني الدول األعضاء واملنظمات  ه املتواصل يففكري تاجمللس التنفيذي على  ويشكرنطاق تبليغ رسالتها؛ 
 كومية.احل غري

 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 اليوم العاملي للغة الربتغالية ٧٠

 ،العامإّن املؤمتر 
 ،٧٥م/٤٠الوثيقة  وقد درس

 ،٤٣ت/ م٢٠٧القرار الواردة يف  اجمللس التنفيذيتوصية ب وإذ حييط علماً 
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 وإسهام اللغة الربتغالية يف صون ونشر حضارة البشرية وثقافتها، بدورويذّكر 
أبن اللغة الربتغالية هي اللغة الرمسية لتسع دول أعضاء يف اليونسكو، وأ�ا إحدى اللغات الرمسية لثالث منظمات  ويذّكر أيضاً 

مليون شخص، وأ�ا أكثر اللغات استخداماً يف  ٢٦٥قارية وللمؤمتر العام لليونسكو، وأن عدد الناطقني هبا يزيد على 
 النصف اجلنويب من الكرة األرضية،

ضرورة توسيع نطاق التعاون بني الشعوب عن طريق التعدد اللغوي والتقارب بني الثقافات واحلوار بني  االعتبارو�خذ بعني 
 احلضارات وفقاً ألحكام امليثاق التأسيسي لليونسكو،

فيه يوم  وأعلن ٢٠٠٩ ابلقرار الذي اعتمده جملس وزراء مجاعة البلدان الناطقة ابللغة الربتغالية يف عام أيضاً  وحييط علماً 
 أ�ر/مايو من كل عام يوماً للغة الربتغالية والثقافة لدى مجاعة البلدان الناطقة ابللغة الربتغالية، ٥

فيه  وشجعت ٢٠١٧أيلول/سبتمرب  ١١الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  ٧١/٣٢٨ابلقرار  ويذّكر فضالً عن ذلك
صيص يوم لكل لغة من اللغات الرمسية لألمم املتحدة لتشمل اللغات األخرى على توسيع نطاق املبادرة الرامية إىل خت

 املستخدمة يف مجيع أرجاء العامل،
هبا،  هلا من أتكيدات بشأن حفظ هذه اللغة وصو�ا واالحتفال قدمته الدول اليت تتخذ اللغة الربتغالية لغة رمسية ملا ويعرب عن تقديره

 طة يف الدعوة إىل إعالن يوم عاملي للغة الربتغالية واملسامهة يف ذلك،ينشوكذلك ملشاركة تلك الدول مشاركة 
 يوماً عاملياً للغة الربتغالية؛ عامأ�ر/مايو من كل  ٥إعالن يوم  يقرر - ١
 يلي: املديرة العامة إىل القيام مبا ويدعو - ٢

 الرتويج لالحتفال ابليوم العاملي للغة الربتغالية؛ (أ)
املعنية على املشاركة سائر اجلهات الربتغالية، و  ابللغةما مجاعة البلدان الناطقة سيّ  األعضاء، والتشجيع الدول  (ب)

به أ�ا الطريقة األكثر مالءمة،  يريد االحتفال من يرى كل يف االحتفال ابليوم العاملي للغة الربتغالية ابلطريقة اليت
 العادية لليونسكو.يكون لذلك أي آاثر مالية على امليزانية  على أالّ 

 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
.٢٠١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 
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 املسائل اإلدارية واملالية - اثمناً 

 املسائل املالية
كانون  ٣١ساابت اليونسكو للفرتة املالية املنتهية يف حلالتقرير املايل والبيا�ت املالية املوحدة املراجعة  ٧١

 ، وتقرير مراجع احلساابت اخلارجي٢٠١٨األول/ديسمرب 

 العام، املؤمترإّن 
 وضميمتها، ٤٣م/٤٠الوثيقة  وقد درس

برأي مراجع احلساابت اخلارجي الذي يفيد أبن البيا�ت املالية تعطي صورة مطابقة للوضع املايل لليونسكو يف  حييط علماً  - ١
خيص األداء املايل والتدفقات النقدية ونتائج املقارنة  ، وكذلك للوضع القائم آنذاك فيما٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣١
، وفقاً للمعايري احملاسبية ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ٣١امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهراً املنتهية يف بني 

 الدولية للقطاع العام؛
 الغش؛خيص تدابري مكافحة  سّيما فيما بتوصيات مراجع احلساابت اخلارجي وبتعليقات املديرة العامة عليها، وال وحييط علماً أيضاً  - ٢
 الدول األعضاء إىل تقدمي املزيد من األموال لتحسني تطبيق سياسة مكافحة الغش وحتسني أمن تكنولوجيا املعلومات؛ ويدعو - ٣
 به عمله؛ ملراجع احلساابت اخلارجي للمستوى الرفيع الذي اتسم ويعرب عن تقديره - ٤
املوحدة املراجعة حلساابت اليونسكو للفرتة املالية املنتهية يف  تقرير مراجع احلساابت اخلارجي والبيا�ت املاليةويتلقى  - ٥

 على التقرير والبيا�ت املالية. ويوافق، ٢٠١٨كانون األول/ديسمرب  ٣١
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥لعامة اخلامسة عشرة بتاريخ يف اجللسة ا

 هبا هذه االشرتاكات، وصندوق رأس املال العامل جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء والعملة اليت تُدفع ٧٢

 العام، املؤمترإّن 
 أوالً 

 جدول توزيع االشرتاكات
 ابملادة التاسعة مـن امليثاق التأسيسي، إذ يذّكر

 ،٤٤م/٤٠الوثيقة من اجلزء األول  وقد درس
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دائماً استناداً إىل جدول توزيع اشرتاكات يوضع أّن جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء يف اليونسكو  �خذ بعني االعتبار إذو 
 ملراعاة الفرق يف العضوية بني املنظمتني، الضروريةمع إدخال التعديالت  ،الدول األعضاء يف األمم املتحدة

السنوية املوجهة إىل  الرسائلوجوب تضمني  إىل يشريو ، إليه ضرورة تقليص حجم الواثئق املقدمة بعني االعتبار أيضاً و�خذ 
 علومات عن جدول توزيع االشرتاكات،م عليها املستحقة االشرتاكات مبقدارالدول األعضاء إلعالمها 

 يلي: ما يقرر
اشرتاكات الدول األعضاء يف اليونسكو استناداً إىل جدول توزيع االشرتاكات الذي تعتمده  يوضع جدول توزيع (أ)

ملراعاة الفرق يف العضوية بني  الضروريةاجلمعية العامة لألمم املتحدة للسنة املعنية، مع إدخال التعديالت 
 املنظمتني؛

عليها يف  سبني اجلدد وفقاً للصيغة املنصوصحساب اشرتاكات الدول األعضاء اجلديدة واألعضاء املنتيتواصل  (ب)
 ؛٢٣٫١م/٢٦القرار 

 ؛املقبلةيقرر خالف ذلك يف دوراته  مل ماالتطبيق  واجبة آنفاً ني(ب) الواردتَ   (أ) ونيالفقرتَ أحكام تظل  (جـ)
 اثنياً 

 هبا االشرتاكات العملة اليت ُحتسب وُتدفع
 ،٤٤م/٤٠الوثيقة من اجلزء الثاين  وقد درس

 لليونسكو، من النظام املايل ٥ من املادة ٥٫٦ابلفقرة  يذّكروإذ 
 أسعار صرف العمالت،ألضرار تقلب من تعرض املنظمة  ضرورة احلد ويدرك

 إدارة أمورها، كيفيةدفع االشرتاكات و  إجراءاتتبسيط  ضرورةو  ،إليه ضرورة تقليص حجم الواثئق املقدمة و�خذ بعني االعتبار
 :االشرتاكات خيص يلي فيما ما يقرر

ُحيسب  دوالر، ٢٠٠٠٠٠أية دولة من الدول األعضاء عن  من املطلوبةاالشرتاكات السنوية  جمموعيقل  عندما (أ)
 ابلدوالر األمريكي فقط؛ ،أْي مقدار مسامهتها يف امليزانية املعنية، العضو الدولة اشرتاكاتمقدار 

 يزيد ما أو دوالر ٢٠٠٠٠٠يبلغ جمموع االشرتاكات السنوية املطلوبة من أية دولة من الدول األعضاء  عندما (ب)
ابليورو وابلدوالر  ،أْي مقدار مسامهتها يف امليزانية املعنية، العضو الدولة اشرتاكات مقدار ُحيسب ذلك، على

 لتني؛لكل عملة من هاتني العم احملددة املئوية لنسبةلاألمريكي وفقاً 
٪، استناداً إىل سعر ٥٣للدوالر األمريكي  احملددةالنسبة املئوية  تبلغو  ،٪٤٧لليورو  احملددةتبلغ النسبة املئوية  (جـ)

 يورو للدوالر األمريكي الواحد؛ ٠٫٨٦٩صرف اثبت قدره 
 املقبلة؛يقرر خالف ذلك يف دوراته  مل ما التطبيق واجبة (جـ) الواردة آنفاً  (ب) و الفقرات (أ) و أحكام تظل (د)

 اثلثاً 
 مقدار رأس املال العامل

 ،فيه وصية املديرة العامة الواردةبت علماً  أحاطو ، ٤٤م/٤٠الوثيقة من اجلزء الثالث  وقد درس
 من النظام املايل لليونسكو، ٦ من املادة ٦٫٢الفقرة  �خذ بعني االعتبار إذو 

 إليه، ضرورة تقليص حجم الواثئق املقدمة و�خذ بعني االعتبار أيضاً 
 :يلي ما يقرر

 مليون دوالر؛ ٣٠به إىل مستواه السابق البالغ  املسموحمقدار رأس املال العامل  إعادة (أ)
من السلف اليت قدمتها الوال�ت املتحدة األمريكية وإسرائيل إىل صندوق رأس املال  املستمداستخدام املبلغ  (ب)

 مقدار رأس املال العامل؛ لز�دة ،مليون دوالر ٦٫٦وقدره  ،العامل
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من النظام املايل ملدة  ٦ من املادة ٦٫٢الفقرة يتعلق هبذا األمر من أحكام  امب ،بصورة استثنائية ،تعليق العمل (جـ)
استخدام يق عن طر مقدار رأس املال العامل  ز�دة أجل إاتحة من ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير  ١سنتني اعتباراً من 

 ؛هلذا الغرض (ب) املذكور آنفاً يف الفقرة املبلغ
 .املقبلةيقرر خالف ذلك يف دوراته  مل التطبيق ما (أ) الواردة آنفاً واجبة تظل أحكام الفقرة (د)

 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 حتصيل اشرتاكات الدول األعضاء ٧٣

 العام، املؤمترإّن 
 وضميمتها املعدلة)، ٤٥م/٤٠تقرير املديرة العامة عن حتصيل اشرتاكات الدول األعضاء (الوثيقة  وقد درس
 عليها بني اليونسكو والدول األعضاء املتأخرة يف دفع بشأن خطط التسديد املتفق ٠٢م/٣٩عليه القرار  ينص مبا وإذ يذّكر

 اشرتاكاهتا،
 أوالً 

سّيما للدول األعضاء اليت دفعت اشرتاكاهتا سلفاً، والدول  اشرتاكاهتا، وال دفعتللدول األعضاء اليت  عرفانه عن يعرب - ١
 األعضاء اليت بذلت جهوداً خلفض متأخرات اشرتاكاهتا؛

من النظام املايل لليونسكو توجب على الدول األعضاء  ٥ من املادة ٥٫٥ أبن أحكام امليثاق التأسيسي وأحكام الفقرة ويذّكر - ٢
 سارعة إىل دفع االشرتاكات؛يف املنظمة امل

عليها مبوجب خطط  املبالغ املستحقة يف املوعد احملدد تدفع دول أعضاء مل أربعأبن  وحييط علمًا على وجه اخلصوص - ٣
 عليها لتسديد متأخرات اشرتاكاهتا املرتاكمة على أقساط سنوية؛ التسديد اليت وافق

دفع االشرتاكات  افيه  تطلبيتال رسالتهاالدول األعضاء على إعالم املديرة العامة، يف أقرب وقت ممكن بعد تسّلم  وحيث - ٤
األمور املقررة، ابلتاريخ احملتمل لدفع االشرتاكات املقبلة وابملبالغ املعتزم دفعها وبطريقة دفعها، من أجل تيسري إدارة 

 لسيولة؛اخلاصة ابحتياجات املنظمة املتعلقة اب
إىل الدول األعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتا العادية، ويف دفع السلف اإللزامية اخلاصة بصندوق رأس  ويوجه نداًء عاجالً  - ٥

إبطاء آخذة بعني  املال العامل، ويف دفع األقساط املستحقة عليها مبوجب خطط التسديد، من أجل دفع متأخراهتا بال
 ليتني:االعتبار املسألتني التا

 ؛ميكن أن تفقد الدول األعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتا احلق يف التصويت أثناء دورات املؤمتر العام (أ)
وفقاً  هااملنظمة وتنفيذ ، بفضل مسارعة الدول األعضاء إىل دفع اشرتاكاهتا، إدارة برامجاليونسكو تستطيع (ب)

 ؛٥م/٤٠ الوثيقةعليه  تنص ملا
 ٦٧٢٠٥٥٧الوال�ت املتحدة األمريكية وإسرائيل ( قدمتهاالسلف اليت خيص  وجوب القيام، فيما االعتبار بعني�خذ وإذ 

مقدار  ز�دةمن أجل  تلك السلف دوالر من مليون ٦٫٦قدره ابستخدام مبلغ  دوالراً) إىل صندوق رأس املال العامل،
 )،٤٤م/٤٠الوثيقة من مليون دوالر (اجلزء الثالث  ٣٠به البالغ  رأس املال العامل إىل املستوى املوصى

الوال�ت املتحدة األمريكية وإسرائيل إىل صندوق  قدمتهادوالراً) من السلف اليت  ١٢٠٥٥٧املتبقي ( املبلغختصيص  يقرر - ٦
فيها عن مبالغ  الوال�ت املتحدة األمريكية أو املقيمني الدائمني مواطيناليونسكو من  يموظف تعويضرأس املال العامل ل

 ضريبة الدخل اليت سيدفعو�ا؛
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املائتني ابقرتاحاهتا بشأن التعديالت اليت ميكن  دورته العاشرة بعد إاّبناملديرة العامة إىل موافاة اجمللس التنفيذي  ويدعو - ٧
قة املنفَ  غري لدول األعضاء من أجل أخذ األرصدةاشرتاكات اوضع آليات لتعديل  إلاتحةإدخاهلا على النظام املايل 

 ؛ينبغي يزانية الرب�مج العادي بعني االعتبار كمامل
 اثنياً 

 مجهورية فنزويال البوليفارية -حتصيل االشرتاكات 
 أبن حكومة مجهورية فنزويال البوليفارية ترغب يف التوصل إىل حل مقبول لتسديد متأخرات االشرتاكات املستحقة عليها، وقد أُعِلم

 وضميمتها املعدلة؛ ٤٥م/٤٠ابملبلغ املستحق املبّني يف الوثيقة  حييط علماً  - ١
 على اقرتاح حكومة مجهورية فنزويال البوليفارية دفع جزء من االشرتاكات املستحقة عليها لفرتة العامني اجلارية ويوافق - ٢

يمة كل قسط منها دوالر، على ستة أقساط سنوية متساوية ق ٨٠٨٠٢٠٠والسنوات السابقة، اليت يبلغ جمموعها 
، على أن يُدفع كل قسط يف موعد أقصاه ٢٠٢٥ إىل عام ٢٠٢٠ دوالر خالل الفرتة املمتدة من عام ١٠٠٠٠٠٠

 حزيران/يونيو من كل عام؛ ٣٠
واألربعني  أبنه سيتعني على حكومة مجهورية فنزويال البوليفارية تقدمي تقرير مرحلي إليه إاّبن دورته الثالثة وحييط علماً أيضاً  - ٣

 دوالر وفقاً لقدرهتا على الدفع حينئذ؛ ٢٠٨٠٢٠٠من أجل إعادة النظر يف جدولة متأخراهتا البالغة 
تدفعه حكومة مجهورية فنزويال البوليفارية من مبالغ اشرتاكاهتا خالل السنة الثانية من كل فرتة من فرتات  استخدام ما ويقرر - ٤

يف املقام   املقام األول، ومن أجل صندوق رأس املال العامليف ة املستحقة عليهاالعامني من أجل تسديد األقساط السنوي
 ، مثّ من أجل تسديد االشرتاكات املستحقة عليها حبسب الرتتيب الزمين الستحقاقها؛الثاين

خطة التسديد يف املدرجة يف  ضمان دفع االشرتاكات املقررة املستحقة وغري حكومة مجهورية فنزويال البوليفارية ويناشد - ٥
 مواعيدها وبصورة منتظمة؛

 ؛من املديرة العامة موافاته مبعلومات عن تنفيذ هذا القرار إاّبن كل دورة من دوراته العادية املقبلة ويطلب - ٦
 جزر القمر -حتصيل االشرتاكات 

 أبن حكومة جزر القمر ترغب يف التوصل إىل حل مقبول لتسديد متأخرات االشرتاكات املستحقة عليها، وقد أُعِلم
 وضميمتها املعدلة؛ ٤٥م/٤٠ابملبلغ املستحق املبّني يف الوثيقة  حييط علماً  - ١
د اليت وافق عليها إاّبن على اقرتاح حكومة جزر القمر دفع جزء من املتأخرات املستحقة عليها مبوجب خطة التسدي ويوافق - ٢

االشرتاكات املستحقة عليها لفرتة العامني اجلارية والسنوات السابقة، اليت يبلغ جمموعها من والثالثني و  دورته السابعة
دوالر خالل الفرتة املمتدة من  ١٢٠٠٠دوالر، على ستة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها  ٤٣٧٦٠٠

 حزيران/يونيو من كل عام؛ ٣٠أن يُدفع كل قسط يف موعد أقصاه  ، على٢٠٢٥ إىل عام ٢٠٢٠ عام
أبنه سيتعني على حكومة جزر القمر تقدمي تقرير مرحلي إليه إاّبن دورته الثالثة واألربعني من أجل إعادة  وحييط علماً أيضاً  - ٣

 دوالر وفقاً لقدرهتا على الدفع حينئذ؛ ٣٦٥٦٠٠النظر يف جدولة متأخراهتا البالغة 
تدفعه حكومة جزر القمر من مبالغ اشرتاكاهتا خالل السنة الثانية من كل فرتة من فرتات العامني من  استخدام ما ويقرر - ٤

، مثّ يف املقام الثاين ، ومن أجل صندوق رأس املال العامليف املقام األول أجل تسديد األقساط السنوية املستحقة عليها
 عليها حبسب الرتتيب الزمين الستحقاقها؛من أجل تسديد االشرتاكات املستحقة 

املدرجة يف خطة التسديد يف مواعيدها وبصورة  ضمان دفع االشرتاكات املقررة املستحقة وغري حكومة جزر القمر ويناشد - ٥
 منتظمة؛

 ؛من املديرة العامة موافاته مبعلومات عن تنفيذ هذا القرار إاّبن كل دورة من دوراته العادية املقبلة ويطلب - ٦
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 ليبيا -حتصيل االشرتاكات 
 أبن حكومة ليبيا ترغب يف التوصل إىل حل مقبول لتسديد متأخرات االشرتاكات املستحقة عليها، وقد أُعِلم

 وضميمتها املعدلة؛ ٤٥م/٤٠ابملبلغ املستحق املبّني يف الوثيقة  حييط علماً  - ١
على اقرتاح حكومة ليبيا دفع كل االشرتاكات املستحقة عليها لفرتة العامني اجلارية والسنوات السابقة، اليت يبلغ  ويوافق - ٢

دوالرًا خالل الفرتة  ٢١٥٨٢٥دوالراً، على ستة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها  ١٢٩٤٩٥٠جمموعها 
 حزيران/يونيو من كل عام؛ ٣٠، على أن يُدفع كل قسط يف موعد أقصاه ٢٠٢٥ إىل عام ٢٠٢٠ املمتدة من عام

تدفعه حكومة ليبيا من مبالغ اشرتاكاهتا خالل السنة الثانية من كل فرتة من فرتات العامني من أجل  استخدام ما ويقرر - ٣
، ّمث من يف املقام الثاين ، ومن أجل صندوق رأس املال العامليف املقام األول قة عليهاتسديد األقساط السنوية املستح

 أجل تسديد االشرتاكات املستحقة عليها حبسب الرتتيب الزمين الستحقاقها؛
 منتظمة؛ املدرجة يف خطة التسديد يف مواعيدها وبصورة االشرتاكات املقررة املستحقة وغري حكومة ليبيا ضمان دفع ويناشد - ٤
 ؛من املديرة العامة موافاته مبعلومات عن تنفيذ هذا القرار إاّبن كل دورة من دوراته العادية املقبلة ويطلب - ٥

 الصومال -حتصيل االشرتاكات 
 أبن حكومة الصومال ترغب يف التوصل إىل حل مقبول لتسديد متأخرات االشرتاكات املستحقة عليها، وقد أُعِلم

 وضميمتها املعدلة؛ ٤٥م/٤٠ابملبلغ املستحق املبّني يف الوثيقة  حييط علماً  - ١
على اقرتاح حكومة الصومال دفع جزء من االشرتاكات املستحقة عليها لفرتة العامني اجلارية والسنوات السابقة،  ويوافق - ٢

دوالر خالل الفرتة  ٣٠٠٠دوالراً، على قسطني سنويني متساويني قيمة كل قسط منهما  ٣٨٨١٤٠اليت يبلغ جمموعها 
 حزيران/يونيو من كل عام؛ ٣٠، على أن يُدفع كل قسط يف موعد أقصاه ٢٠٢١ إىل عام ٢٠٢٠ املمتدة من عام

واألربعني من أجل إعادة  أبنه سيتعني على حكومة الصومال تقدمي تقرير مرحلي إليه إاّبن دورته احلادية وحييط علماً أيضاً  - ٣
 دوالراً وفقاً لقدرهتا على الدفع حينئذ؛ ٣٨٢١٤٠البالغة  النظر يف جدولة متأخراهتا

تدفعه حكومة الصومال من مبالغ اشرتاكاهتا خالل السنة الثانية من كل فرتة من فرتات العامني من  استخدام ما ويقرر - ٤
، مثّ  املقام الثاينيف ، ومن أجل صندوق رأس املال العامليف املقام األول أجل تسديد األقساط السنوية املستحقة عليها

 من أجل تسديد االشرتاكات املستحقة عليها حبسب الرتتيب الزمين الستحقاقها؛
املدرجة يف خطة التسديد يف مواعيدها وبصورة  االشرتاكات املقررة املستحقة وغري ضمان دفع حكومة الصومال ويناشد - ٥

 منتظمة؛
 من املديرة العامة موافاته مبعلومات عن تنفيذ هذا القرار إاّبن كل دورة من دوراته العادية املقبلة. ويطلب - ٦

 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
 .٢٠١٩رين الثاين/نوفمرب تش ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 مسائل املوظفني
 نظام والئحة املوظفني ٧٤

 إّن املؤمتر العام،
 ،وضمائمها ٤٨م/٤٠الوثيقة  وقد درس

 تلك الوثيقة وضمائمها؛ يف ابملعلومات الواردة حييط علماً  - ١
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ضرورة تعزيز  آخذة بعني االعتبار البشرية نظر رابطة املوظفني ونقابتهم بشأن املوارد أمهية مراعاة اإلدارة لوجهات علىويشدد  - ٢
 العالقات بني اإلدارة واملوظفني؛

 :(تظهر الكلمات احملذوفة مشطوبة) يلي من نظام املوظفني كما ١-١-٩تعديل املادة ويقرر  - ٣
 ١-١-٩املادة 

 سباب القرار:أ ، مع إبداءموظف أي إ�اء تعينيأن يقرر جيوز للمدير العام أيضاً 
السادسة  عليها يف املادة أبعلى الصفات الالزمة املنصوص يتمتع يدل على أنه ال املعين كان سلوك املوظفإذا   (أ)

 الفصل األول من نظام املوظفني.يف من امليثاق التأسيسي و 
، احلاضر يف الوقتمتس بنزاهته للوظيفة و  تعيينه ترتبط أبهليته املعين، وقائع حدثت قبل املوظفُعرفت، بعد تعيني  إذا (ب)

 .تعيينه ، إىل احليلولة دونعليها يف امليثاق التأسيسي فقاً للمعايري املنصوصو  ألفضت، تعيينه كانت معروفة يف وقت ولو
هيئة وبتقدمي تقرير بشأ�ا  القضية هذه يف تقم ابلنظر مل هذه املادة �فذًا ما أحكام يصبح إ�اء اخلدمة مبوجب ال

املدير العام ابالتفاق  تارهماملدير العام هلذا الغرض. وتتألف هذه اهليئة من أربعة موظفني خي يشّكلهااستشارية خاصة 
ال تقارير اهليئة وآراؤها إىل رئيس حمكمة العدل الدولية. وحتُ  خيتاره شخصويرتأسها  ،مع رابطة أو رابطات املوظفني

 .ااملوظف املعين مشفوعة ببيان ألسباهب
الكلمات  وتظهرابخلط املائل السميك  الكلمات املضافة(ترد  يلي من نظام املوظفني كما ١-١٠املادة  تعديل أيضاً  ويقرر - ٤

 :احملذوفة مشطوبة)
 ١-١٠املادة 

 .التأديبية التدابريبشأن   املدير العامفيه املوظفون من أجل إسداء املشورة إىل نشئ املدير العام جهازاً إدار�ً يشاركيُ 
و أحكام نظام أ ،امليثاق التأسيسي أحكاممبوجب  عليه املفروضة ابلواجبات موظف أي قيام أن يكون عدم ميكن

من املوظفني املدنيني  املنَتظرعايري السلوك مب التزامه ، أو عدمأخرى ةإداري وثيقة أية أحكامأو  ،والئحة املوظفني
أتديبية حبق املوظف املعين بسبب  ريوتدابالسلوك اليت تسوّغ اختاذ إجراءات  من أشكال سوء شكالً الدوليني، 

 .السلوك سوء
 وتظهرابخلط املائل السميك  الكلمات املضافة(ترد  يلي من نظام املوظفني كما ٢-١٠تعديل املادة  فضالً عن ذلك ويقرر - ٥

 :الكلمات احملذوفة مشطوبة)
 ٢-١٠املادة 

 أحكامالرغم من  علىو . سيئاً  غري مرضٍ املوظفني الذين يسلكون سلوكاً  حبقتدابري أتديبية  يتخذ أنجيوز للمدير العام 
 .جسيماً  خطأً  يرتكبموظف  أي ،إنذار مسبق بدون ،فصلي أنجيوز للمدير العام و من نظام املوظفني، ١-١٠املادة 

الكلمات  وتظهرابخلط املائل السميك  املضافة الكلماتترد ( يلي من نظام املوظفني كما ١-١١تعديل املادة  ويقرر - ٦
 :)احملذوفة مشطوبة

 ١-١١املادة 
عندما يقدم  إىل املدير العام املشورة من أجل إسداء املدير العام على وجود جملس لالستئناف يشارك فيه املوظفون حيافظ

 ةشروط تعيينه أو أي خيالف أنه مدعياً  أو قرار إداري تدبري أتدييب إجراء أتدييب للطعن يف استئناف طلب أحد املوظفني
إىل جملس االستئناف وفقًا ألحكام  اللجوءللموظفني جيوز و من نظام أو الئحة املوظفني.  متعلقة هبذا األمر أحكام

 ).النظام األساسي للمجلس (انظر امللحق ألف
 :يلي بصيغته املعدَّلة الواردة فيما النظام األساسي جمللس االستئناف على املوافقة يقرر أيضاً و - ٧
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 النظام األساسي جمللس االستئناف -امللحق ألف لنظام والئحة املوظفني 
 الغرض من جملس االستئناف

املشورة إىل املدير العام بشأن طلبات االستئناف  (املشار إليه فيما يلي ابسم "اجمللس") يسدي جملس االستئناف - ١
 اليت يقدمها املوظفون، واليت يرجع أمر اختاذ القرار النهائي بشأ�ا إىل املدير العام.

 تشكيل اجمللس
 يلي: أعضاء متساوين مجيعاً يف األصوات كمامخسة  اجمللس منجيري تشكيل  - ٢

 تعيني �ئب للرئيس ابلطريقة ذاهتا.رئيس يعيّنه اجمللس التنفيذي. وجيوز  (أ)
وأحكام  ، شريطة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية (د)أو ممثله املسمى هلذا الغرض املدير العامعضوان يعيّنهما  (ب)

 يلي، لكل طلب استئناف. الواردة فيما ٣ الفقرة
 ٣ وأحكام الفقرةد) الفرعية ( الفقرة، شريطة تطبيق أحكام على أساس التناوب رئيس اجمللس يُعيّنهماعضوان  (جـ)

مقسمة إىل جمموعتني ينتخبها املوظفون كل موظفني فيما يلي، لكل طلب استئناف، وذلك من هيئة  الواردة
 عشرون اجملموعة الثانية:و وما فوقها؛  عضواً من الفئة املهنية عشروناجملموعة األوىل: يلي:  عامني ابالقرتاع كما

من بني أعضاء اجملموعة  ثالثة أعضاءيكون أكثر من وينبغي قدر املستطاع أال العامة. عضواً من فئة اخلدمات 
 أعضاء من بني أعضاء اجملموعة الثانية، من اجلنسية ذاهتا. مخسةاألوىل العشرين، وأكثر من 

أي عضو يعمل يف  ،لكل طلب استئناف ،اجمللس رئيس هلذا الغرض وال أو ممثله املسمىيعنيِّ املدير العام  ال (د)
 القسم أو املكتب ذاته الذي يعمل فيه املستأِنف، ويُراعى عند التعيني مبدأ التوزيع اجلغرايف املنصف.

يزيد على عضوين من أعضاء اجمللس ابستثناء الرئيس أو �ئب الرئيس.  ال جيوز للمستأِنف أن يعرتض على ما - ٣
يزيد على عضوين من أعضاء هيئة املوظفني. ويُعنيَّ يف هاتني احلالتني أعضاء  ال ما وجيوز لإلدارة أن تعرتض على

 الواردة آنفاً. ٢ (د) من الفقرة (جـ) و جدد وفقاً ألحكام الفقرات الفرعية (ب) و
 .للمجلساملدير العام أميناً  يعّني  - ٤
ظام املوظفني إيفاد ممثل هلا حلضور مجيع جلسات من ن ١-٨جيوز لكل رابطة ممثلة للموظفني وفقاً ألحكام املادة  - ٥

 يعرتض املستأِنف على ذلك. مل اجمللس بصفة مراقب، ما
 اختصاص اجمللس

أتدييب يّدعي موظف أنه خيالف من  تدبريينظر اجمللس يف طلبات االستئناف املقدمة إليه للطعن يف قرار إداري أو  - ٦
الناحية اجلوهرية أو الشكلية بنود عقد العمل املربم معه، أو أحكام أية مادة من نظام املوظفني أو أية قاعدة من 

 الئحة املوظفني تتعلق حبالته.
 األداءت يف مسألة ، البابألداءفيه إىل أسباب متعلقة  يشمل اختصاص اجمللس، يف حال استناد القرار املطعون ال - ٧

من الناحية اجلوهرية، بل يقتصر اختصاصه على البت فيما إذا كان القرار مشواًب ابلتحيز أو �مجًا عن عوامل 
 .، أو فيما إذا كان هناك عيب يف اإلجراءاتأخرى خارجة عن نطاق العمل

اجمللس واللجوء مباشرة إىل احملكمة جيوز للموظف، ابالتفاق مع املدير العام، التنازل عن حقه يف اللجوء إىل  - ٨
 األخرى. الطعنفيه يف هذه احلالة قراراً �ائياً ويُفرتض أن املوظف استنفد كل ُسبل  اإلدارية، ويُعّد القرار املطعون

 اإلجراءات التمهيدية: االستعراض اإلداري
يلتمس فيه إجراء  أوالً إىل املدير العام مكتوابً  طلباً أتدييب  تدبرييقدم املوظف الراغب يف الطعن يف قرار إداري أو  - ٩

إىل املدير العام عن طريق مدير مكتب إدارة املوارد البشرية يف  طلب االستعراض اإلداريويُرَسل استعراض إداري. 
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وجيب  املوظف.القرار اإلداري أو التدبري التأدييب الذي يطعن فيه من اتريخ تسلم  يوماً تقوميياً اعتباراً  ٦٠غضون 
 .التدبري التأدييب املطلوب استعراضه واتريخ تسلمه أو أن يبنيِّ طلب االستعراض اإلداري بوضوح القرار اإلداري

مدير مكتب إدارة املوارد البشرية إبعالم املوظف بقرار املدير العام بشأن طلب االستعراض اإلداري يف غضون يقوم  -١٠
 لم الطلب.يوماً تقوميياً اعتباراً من اتريخ تس ٦٠

، إبرسال إشعار مكتوب ابالستئناف إىل ممارسة حقه يف طلب اإلنصافاملوظف، يف حال رغبته يف مواصلة يقوم  -١١
. ومتتد املهلة املمنوحة للموظف لتقدمي اإلشعار ابالستئناف، اليت جيب أن ُحتسب اعتباراً جملس االستئنافأمني 

رًا من اتريخ انتهاء املهلة احملددة إلعالم املوظف بقرار املدير العام يف من اتريخ تسلم قرار املدير العام (أو اعتبا
 .يوماً تقوميياً  ٣٠إعالمه أبي قرار للمدير العام يف غضون تلك املهلة)، ملدة  الواردة آنفاً يف حال عدم ١٠الفقرة 

فيه، والتاريخ الذي تسلمه فيه  املطعونيبنيِّ اإلشعار ابالستئناف بوضوح القرار اإلداري أو التدبري التأدييب  -١٢
إعالم املستأِنف أبي قرار يف غضون  املستأِنف، واتريخ طلب االستعراض اإلداري، واتريخ قرار املدير العام أو عدم

 املهلة الواجبة التطبيق.
 اإلجراءات أمام جملس االستئناف

يوماً  ٩٠د يف ذيل هذا النظام األساسي يف غضون لنموذج الوار ل وفقاً استئناف  طلبيقدم املستأِنف أو وكيله  -١٣
لتصحيحه يف حال  االستئناف طلبإبرجاع  ابالستئناف. ويقوم أمني اجمللس شعاراإل اتريخ مناعتبارًا  تقوميياً 

يف  املستأِنفيبّني و  .إلعادة تقدميهيوماً تقوميياً  ٣٠تزيد على  ال، وجيوز له منح مهلة هفي عيب إجرائيوجود أي 
 .طلبه عقد جلسة للنظر يف يلتمس كان  طلب االستئناف إن

 .هاإلدارة حاملا يتسلمإىل االستئناف إىل رئيس اجمللس و  طلبيرسل أمني اجمللس نسخاً من  -١٤
 اتريخ تسلم طلب مناعتباراً  يوماً تقوميياً  ٩٠ مشفوعاً ابملستندات إىل أمني اجمللس يف غضونردها تقدم اإلدارة  -١٥

 إىل الرئيس واملستأِنف.من الرد االستئناف. ويرسل أمني اجمللس فوراً نسخاً 
املهلة احملددة  لدى انتهاء (أورد اإلدارة لدى تسلم  ٢ لفقرةحكام ايعنيِّ الرئيس واملدير العام أعضاء اجمللس وفقاً أل -١٦

األشخاص  إبعالم أمني اجمللس ويقوماالستئناف.  طلب يفمن أجل النظر ) ههذا الرد يف حال عدم تقدمي لتقدمي
االستئناف ومن رد اإلدارة إىل  طلبنسخ من تُرَسل و  .ئهممساأب املستأِنفإبعالم و أبنه جرى تعيينهم ننياملعيَّ 

 أعضاء اجمللس حاملا يوافقون على تعيينهم.
أمني اجمللس بذلك فوراً. ويرّدون  إبعالم العضوية يف اجمللس مهام يتعذر عليهم تويل نون الذيناألشخاص املعيَّ  يقوم -١٧

 االستئناف.بطلب كل الواثئق املتعلقة   أمني اجمللسإىل 
طلب ، إىل عقد جلسة للمجلس للنظر يف طلبه يف حال طلب املستأِنف عقد جلسة للنظر يف، يدعو أمني اجمللس -١٨

تسلم رد اإلدارة املنصوص عليه بعد تتجاوز ستة أشهر  وذلك يف غضون مدة ال ،االستئناف يف أقرب وقت ممكن
 ).هيف حال عدم تقدميهذا الرد املهلة احملددة لتقدمي  انتهاء(أو بعد  ١٥ يف الفقرة

أمام اجمللس خالل جلسة  ٢٨لفقرة حكام امثول املستأِنف أو وكيله وفقاً أل االستئناف يف حال عدم طلبجيوز للرئيس رد  -١٩
 أن يطلب أتجيل اجللسة مرة واحدة ألسباب وجيهة. . وجيوز للمستأِنفالطلب النظر يف

لألشخاص الذين ينص هذا النظام األساسي على حضورهم.  االستئناف إال طلب جيوز حضور جلسة النظر يف ال -٢٠
، مث يقدم ممثل املدير العام طلب االستئناف عن ة وجيزةشفهي إبفادةوُتستهل اجللسة إبدالء املستأِنف أو وكيله 

وللرئيس استجواب مجيع األشخاص  شفهياً واستدعاء شهود. وجيوز للطرفني شفهياً. وجيوز للطرفني تقدمي األدلةرداً 
جيوز  وال من الطرفني الكشف عن األدلة. أن يطلبللرئيس الذين يدلون بشهادات أو يقدمون أدلة. وجيوز 

 .طلب االستئناف يف ختام جلسة النظر يف إبفادة شفهية للمراقبني التحدث خالل املناقشة. وجيوز هلم اإلدالء
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 يف جلسة خاصة. مداوالتهطلب االستئناف، إبجراء  جلسة النظر يفانتهاء بعد  ،اجمللسيقوم  -٢١
اإلجراءات ويتضمن  األصوات يلخص إجراءات اجمللس أبغلبيةتقريراً مداوالته املذكورة آنفاً، يف ختام  ،يعتمد اجمللس -٢٢

اآلراء املعارضة (إذا رغب و يف التقرير األصوات املعارضة  وُتذكرجدت. العام ابختاذها إن وُ اليت يوصى املدير 
يتعلق مبوضوع التقرير  ما إىل هتوصياتيف و  هتقرير يف يستند ينبغي للمجلس أن األعضاء املعارضون يف ذلك). و 

شروط عمل  حتدد أخرى ةإداري وثيقة ةأيمن أحكام ، و يف اليونسكو الئحة املوظفنيو نظام  والتوصيات من أحكام
 املوظفني يف املنظمة.

انتهاء يوماً تقومييًا بعد  ٦٠نسخة منه إىل املستأِنف يف غضون يرسل حييل أمني اجمللس التقرير إىل املدير العام و  -٢٣
 اجمللس. دورة

وجيري إعالم تسلم التقرير. بعد يومًا تقومييًا  ٩٠تتجاوز  المعقولة خالل مدة  األمر يبت املدير العام يف هذا -٢٤
 وفقاً لذلك. يف هذا الصدد املستأِنف والرئيس بقرار املدير العام

 حملاضر والتقاريراأحكام عامة و 
 "الطرفان". بكلمة "الطرفني" أوشار إليهما معاً ن يُ ياإلدارة، اللذإىل املستأِنف أو إىل مصطلح "الطرف" يشري  -٢٥
 سنة تقوميية. كل  يف دورتنييعقد اجمللس عادًة  -٢٦
عد. وجيوز للرئيس وألعضاء بُ  حضور�ً أو بوسائل االتصال عن طلبات االستئنافجيوز عقد جلسات النظر يف  -٢٧

 عد.بُ  حضور�ً أو عن طلباتاجمللس حضور جلسات اجمللس للنظر يف ال
ارجية أمام اجمللس. وجيوز للمستأِنف توكيل جيوز ألي طرف من الطرفني االستعانة خبدمات التمثيل القانوين اخل ال -٢٨

 .موظف لتمثيله يف إجراءات اجمللس
ُحياط تقرير و  وُحتفظ لدى أمني اجمللس. ،ابلسريةأيضاً  إجراءات اجمللس ابلسرية. وُحتاط حماضر اجمللس كلُحتاط   -٢٩

التقرير. وُحتال  على حملكمة اإلداريةإطالع ايقرر املدير العام خالف ذلك. وجيوز للمستأِنف  مل اجمللس ابلسرية ما
 .جلسات خاصةخالل لكي حييطوا علماً هبا تقارير اجمللس وقرارات املدير العام بشأ�ا إىل أعضاء اجمللس التنفيذي 

كذلك ، و ٩ الفقرةأحكام طلبوا إجراء استعراض إداري مبوجب  جيوز للموظفني الراغبني يف االستئناف الذينو 
حالة حمددة، ولرئيس رابطة املوظفني أو رؤساء رابطات املوظفني، دراسة  ةيف أيللنظر نوا ين ُعيّ ألعضاء اجمللس الذ

 مجيع تقارير اجمللس السابقة والقرارات اليت اختذها املدير العام بشأ�ا.
املعين.  اإلشعار يبدأ حساب املهل املنصوص عليها يف هذا النظام األساسي اعتباراً من اليوم التايل لتسلم القرار أو -٣٠

 استثنائية. ظروفوجيوز للرئيس متديد املهل يف 
 من حيث الشكل أو مقبول غري الطلب شك أن العندما يرى باالستئناف  طلببرد  املدير العام يوصي الرئيسُ  -٣١

 إىل املستأِنف.يف هذا الصدد . وحييل أمني اجمللس قرار املدير العام له أساس ال أنه
التزام املستأِنف ابملهل املنصوص عليها يف  من حيث الشكل يف حال عدم مقبول غريطلب االستئناف صبح ي -٣٢

 هذا النظام األساسي.
السعي  الطرفني على اتفاقجيوز للرئيس تعليق إجراءات اجمللس واملهل الواجبة التطبيق حبسب االقتضاء يف حال  -٣٣

 رمسية. غري بطريقة للخالفحل  إىل إجياد
وسائل االتصال بوالتقارير املشار إليها يف هذا النظام األساسي إىل الطرفني  شعاراتكل القرارات واإل  أن ُحتالجيوز  -٣٤

 اإللكرتونية.
 مبوجب هذا النظام األساسي. الصالحية اليت ميارسهاجيوز للمدير العام أن يفوض  -٣٥
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 العمل امليداينيف مقرات  املوظفني العاملنيالواردة من ستئناف اال طلبات
عد أو حضورً� شريطة تكفلهما بنفقات بُ  عن طلب االستئنافحيق للمستأِنف ووكيله حضور جلسة النظر يف  -٣٦

 طلب االستئنافإجازة خاصة مدفوعة األجر حلضور جلسة النظر يف  ،بناًء على طلبه، السفر. وُمينح املستأِنف
 عد.بُ  حضور�ً أو عن

 
 تعديل النظام األساسي

هذا  فقراتجيوز تعديل سائر  للمؤمتر العام. وال من هذا النظام األساسي إال ٨و ٧و ٦و ٢تعديل الفقرات جيوز  ال -٣٧
 .للمؤمتر العام أو اجمللس التنفيذي إال ذيلهتعديل النظام األساسي و 

 ذيل النظام األساسي جمللس االستئناف
 نو املوظفاليت يقدمها ستئناف اال النموذج اخلاص إبعداد طلبات

 :التايل للنموذجوفقاً  عمل األمانة بلغة من لغَيت  نسخة واحدة يف االستئناف طلباتتُقدَّم 
 النموذج

 املستأِنف وامسه. اسم عائلة (أ)
 جنسية املستأِنف. (ب)
 اإلجراءات. ألغراض الربيد اإللكرتوين للمستأِنفالعنوان الربيدي وعنوان  (جـ)
 وبيان مهامه. ،أو مقر عمله فيه الذي يعمل والقطاع واملرفق أو املكتب ،املستأِنف درجة (د)
 واترخيه.اختذته  والسلطة اليت فيه، املطعون التأدييبالتدبري القرار اإلداري أو  (هـ)
 .٩ الفقرة أحكام مبوجب مطلب االستعراض اإلداري املقدَّ  اتريخ (و)
 املوعد النهائي املفرتض إلعالم املستأِنف (أو اتريخ ١٠ الفقرة أحكام الصادر مبوجباتريخ قرار املدير العام  (ز)

 القرار).هبذا 
 نسخة من طلب االستعراض اإلداري الذي قدمههذه الواثئق  تضم أن وجيب لواثئق املقدمة.لقائمة موقَّعة  (ح)

 خاللأي قرار اختاذ  (أو بيان عدم االستعراض اإلداري طلب قرار املدير العام بشأنونسخة من املستأِنف 
 النظامية). وجيوز للمستأِنف إدراج واثئق أخرى. ةاملهل

 .املذكورة للوقائع واحلجج مقتضببيان  (ط)
 .طلبه عقد جلسة للنظر يف يلتمس إن كان املستأِنففيها  إفادة يبّني  (ي)
 .مساع شهاداهتم يرغب املستأِنف يف الذينالشهود  قائمة (ك)
 املستأِنف. ينشدهااليت  وتدابري اإلنصاف االستنتاجات (ل)
 التاريخ وتوقيع املستأِنف. (م)

 جير االستئناف اليت ملطلبات و  اتتطبيق النظام األساسي املعدَّل جمللس االستئناف على االحتجاج فضالً عن ذلك يقررو - ٨
 التدابري االنتقالية الالزمة حبسب االقتضاء. كلللمديرة العامة ابختاذ   و�ذنبعد؛  الفصل فيها

 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 
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 وَبَدالهتم وسائر استحقاقاهتم ُمرتبات املوظفني وعالواهتم ٧٥

 إّن املؤمتر العام،
 ،٤٩م/٤٠الوثيقة  وقد درس

خيص  التوصيات والقرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعن جلنة اخلدمة املدنية الدولية فيما وأخذ بعني االعتبار
املنظمات املشرتِكة يف نظام األمم املتحدة املوحد ُمرتبات وعالوات وبََدالت وسائر استحقاقات املوظفني العاملني يف 

 للُمرتبات والعالوات والَبَدالت وسائر االستحقاقات،
هلا  ابحتمال قيام جلنة اخلدمة املدنية الدولية، بناًء على مبادرة منها وعن طريق ممارستها للصالحيات املمنوحة وإذ حييط علماً 

تماد واختاذ تدابري تؤثر يف ُمرتبات املوظفني وعالواهتم وبََدالهتم وسائر من نظامها األساسي، ابع ١١ مبوجب املادة
 استحقاقاهتم، أو بتوصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة ابلقيام بذلك،

لدولية التدابري اليت اختذهتا املديرة العامة وفقًا لقرارات وتوصيات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنية ايؤيد  - ١
 ؛٤٩م/٤٠املبيَّنة يف الوثيقة 

للمديرة العامة مبواصلة تطبيق التدابري املماثلة اليت قد تعتمدها اجلمعية العامة لألمم املتحدة، أو قد تعتمدها جلنة  و�ذن - ٢
 هلا، على موظفي اليونسكو؛ اخلدمة املدنية الدولية مبوجب الصالحيات املمنوحة

املديرة العامة إىل موافاة اجمللس التنفيذي مبعلومات عن التدابري املذكورة آنفاً، وإىل القيام، يف حال تسبُّب تطبيقها  ويدعو - ٣
 يف مصاعب مالية، بتقدمي اقرتاحات بشأ�ا إىل اجمللس التنفيذي ملتمسًة منه املوافقة عليها.

 واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ٧٦

 إّن املؤمتر العام،
 ،٥٠م/٤٠الوثيقة  وقد درس

لعرض الذي قدمه أحد ممثلي الدول األعضاء يف جلنة املعاشات التقاعدية اببتقرير املديرة العامة الوارد فيها، و  حييط علماً  - ١
 ملوظفي اليونسكو ورئيس فريق العمل املعين ابحلوكمة التابع للصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة؛

، ٢٠١٧ للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة يف عام املشرتكستثمارات الصندوق ابألداء اجليد ال وحييط علماً أيضاً  - ٢
 أكده الوفاء ابلتزاماته إزاء مجيع املستفيدين يف احلاضر واملستقبل وفقاً ملاله  يتيحالذي  ،للصندوقلوضع املايل املتني ابو 

 .٢٠١٧كانون األول/ديسمرب  ٣١التقييم االكتواري للصندوق يف 
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 تقرير املديرة العامة عن حالة صندوق التأمني الصحي وبنيته اإلدارية ٧٧

 املؤمتر العام،إّن 
 أوالً 

 ،٥١م/٤٠الوثيقة  وقد درس
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وفقاً لنظام صندوق التأمني  كانت عليه إىل ما ابلتقدم احملرز يف إعادة البنية اإلدارية لصندوق التأمني الصحي حييط علماً  - ١
تشكيل عادة كذلك إب، و AC/HR/43التعميم اإلداري  وصدور ٨٥م/٣٧القرار اعتماد قبل  الذي كان �فذاً  الصحي

 جملس إدارة صندوق التأمني الصحي؛
 بتحّسن الوضع املايل لصندوق التأمني الصحي؛ أيضاً  حييط علماً و - ٢
االعتمادات املالية املخصصة للمسامهة يف اشرتاكات صندوق التأمني الصحي  للمديرة العامة بتحويل أي رصيد يتبقى من و�ذن - ٣

إىل  ،)٥م/٣٩(الوثيقة  ٢٠١٩-٢٠١٨اإلقفال النهائي حلساابت الرب�مج وامليزانية للفرتة بعد ، اخلاصة ابملشرتكني املنتسبني
 ؛انتهاء اخلدمة احلساب اخلاص للتأمني الصحي بعد

التزامات عن واألربعني مبعلومات عن حالة صندوق التأمني الصحي، و  املديرة العامة إىل موافاته إاّبن دورته احلادية ويدعو - ٤
 ؛انتهاء اخلدمة احلساب اخلاص للتأمني الصحي بعدعن انتهاء اخلدمة، و  الصحي بعدالتأمني 

 اثنياً 
له يف جملس إدارة صندوق التأمني الصحي بصفة مراقب ملدة عامني، على أن يدخل هذا التعيني يالدول األعضاء التالية لتمث يعّني 

 وسانت لوسيا. ،ومصر ،بنغالديشز النفاذ فوراً: حيّ 
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 ٢٠٢٢-٢٠١٧تقرير املديرة العامة عن تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  ٧٨

 إّن املؤمتر العام،
 ،ابء-رابعاً -٥ت/ م٢٠٧و رابعاً -٥ت/ م٢٠٥و ٧٦م/٣٩ راتابلقرا إذ يذّكر

 يها،ابء) وضميمتَ -رابعاً -٥ت/ م٢٠٧وملحقها (الوثيقة  ٥٢م/٤٠الوثيقة  وقد درس
 ؛٢٠٢٢-٢٠١٧ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  حييط علماً  - ١
 املديرة العامة إىل إعادة النظر يف األسس اليت يستند إليها حتديد الوظائف اخلاضعة للتوزيع اجلغرايف؛ويدعو  - ٢
املائتني مبعلومات عن إمكانية تطبيق مبدأ  ن دورته التاسعة بعدموافاة اجمللس التنفيذي إابّ املديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  - ٣

 ؛اريعابملش ى الوظائف املؤقتة والتعيينات املقرتنةالتوزيع اجلغرايف املنصف عل
وتضمني ، يونسكو يف موقع املنظمة على شبكة اإلنرتنتيكل تنظيمي للهاملديرة العامة إىل نشر  ويدعو فضًال عن ذلك - ٤

 ؛ابنتظام وحتديثهدرجاهتم اليونسكو ووظائفهم و  العاملني لدىأمساء مجيع هذا اهليكل التنظيمي 
العامة  املواصفات أتثرياملائتني مبعلومات عن  ن دورته التاسعة بعدموافاة اجمللس التنفيذي إابّ من املديرة العامة ويطلب  - ٥

 للوظائف يف معارف املوظفني املتخصصة وخرباهتم؛
اسرتاتيجية إدارة  تنفيذعن مبعلومات املائتني  ن دورته التاسعة بعدالعامة موافاة اجمللس التنفيذي إابّ  املديرةمن  يطلب أيضاً و  - ٦

 واألربعني. ن دورته احلاديةإابّ بتقرير كامل يف هذا الصدد  ة املؤمتر العاموموافا، ٢٠٢٢-٢٠١٧املوارد البشرية للفرتة 
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥جللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ يف ا
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 املسائل املتعلقة ابملقر
 تقرير املديرة العامة الـُمعّد ابلتعاون مع جلنة املقر عن إدارة شؤون مباين مقر اليونسكو ٧٩

 إّن املؤمتر العام،
 ،٣١ت/ م٢٠٧و ٢٤ت/ م٢٠٥و ٧٧م/٣٩ابلقرارات  إذ يذّكر

 ،متّوهلا وتستخدمهامباين املقر و اليت متلك أبن الدول األعضاء هي ر أيضاً ويذكّ 
 ،٩٢م/٣٨نة يف القرار مهمة جلنة املقر املبيَّ  ويؤكد جمدداً 

 يها،اثنياً وضميمتَ -٥٤/م٤٠أوًال والوثيقة -٥٤/م٤٠الوثيقة  وقد درس
 أوالً 

الدائمة لكينيا لدى اليونسكو السيدة فيليس كاندي، على للجنة املقر ولرئيستها، سعادة السفرية واملندوبة  شكره عن يعرب - ١
 القرارات اليت اعُتمدت والنتائج اليت ُأحرزت خالل الفرتة الفاصلة بني الدورَتني التاسعة والثالثني واألربعني للمؤمتر العام؛

بول على  دة لورينا سول ديلدى اليونسكو السي لسعادة السفرية واملندوبة الدائمة للسلفادورأيضًا  شكره ويعرب عن - ٢
 للجنة املقر؛ املائتني املائة واألوىل بعد والتسعني بعد الدورَتني الثامنة توليها رائسة

 اثنياً 
اثنيًا بشأن اخلطة التوجيهية الرئيسية الثانية الرامية إىل -٥٤م/٤٠الواردة يف الوثيقة  املديرة العامة على املعلومات يشكر - ١

 املباين؛ختفيض تكاليف 
 توفر األموال الالزمة لتلبية االحتياجات االستثمارية اخلاصة بتجهيز مباين اليونسكو؛ بعدم مع القلق وحييط علماً  - ٢
من أجل صون املمتلكات العقارية  مباين املقرتجهيز املديرة العامة إىل إجياد حلول مالية إلنشاء صندوق استثمار ل ويدعو - ٣

 اجات االستثمارية اخلاصة بتجديد املباين؛ومواصلة تلبية االحتي
خيص اخلطة  موافاة جلنة املقر إاّبن كل دورة من دوراهتا العادية مبعلومات عن التقدم احملرز فيما املديرة العامة إىل ويدعو أيضاً  - ٤

 التوجيهية الرئيسية الثانية؛
 اثلثاً 

 ابريس بشأن تغري املناخ،تفاق ابو  ٢٠٣٠ خبطة التنمية املستدامة لعام رإذ يذكّ و 
به،  على الدور الرئيسي لليونسكو يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وعلى أمهية أن تكون اليونسكو مثاالً يُقتدى يشدد - ١

 عواقب أنشطتها على البيئة واملناخ؛ وأمهية ضمان إدارة اليونسكو إدارة مستدامة بيئياً واحلّد من
 خيص األخذ بنظام اإلدارة البيئية يف اليونسكو؛ فيما على التقدم احملرز املديرة العامة يشكرو - ٢
به من املبادرات القائمة على  يرتبط جهودها الرامية إىل األخذ بنظام اإلدارة البيئية ومبا املديرة العامة على مواصلة ويشجع - ٣

املباين يف هذه األمور، وفقاً السرتاتيجية إدارة االستدامة اختاذ تدابري استباقية ملراعاة االعتبارات البيئية، وإشراك مستخدمي 
 ؛٢٠٣٠-٢٠٢٠يف منظومة األمم املتحدة للفرتة 

خيص األخذ بنظام  املائتني مبعلومات عن التقدم احملرز فيما إاّبن دورهتا الثالثة بعد من املديرة العامة موافاة جلنة املقر ويطلب - ٤
 اإلدارة البيئية؛

عن طريق إنشاء بساتني للخضروات يف مواقع مبانيها، علماً  درات اليونسكو الرامية إىل تعزيز التنوع البيولوجيمبا ويؤيد - ٥
املديرة العامة على  أيضاً  ويشجعأبنه جيب متويل هذه املبادرات متويًال كامًال من خالل شراكات مع القطاع اخلاص؛ 

 وجي يف مواقع مباين املنظمة؛اختاذ املزيد من املبادرات لتعزيز التنوع البيول
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 رابعاً 
 خيص جتديد املبىن اخلامس (ميوليس)؛ به جلنة املقر فيما ابلعمل الذي اضطلعت حييط علماً مع التقدير - ١
 بضرورة املسارعة إىل جتديد املبىن اخلامس (ميوليس)؛ ويقر - ٢
قروض لليونسكو يبلغ جمموعها اخلاص بضمان على عرضها  للحكومة الفرنسية جزيل شكره ويعرب عن - ٣

 يورو لتجديد املبىن اخلامس (ميوليس)، وبتحّمل فوائد هذه القروض؛ ٤١٨٠٠٠٠٠
 على مقِرض جيري اختياره أو مقرِضني جيري اختيارهم ابلتعاون مع احلكومة الفرنسية،ابلتعاقد، مع للمديرة العامة  و�ذن - ٤

االعتمادات املالية الالزمة لتسديد  ضرورة تضمني امليزانيات املقبلة يورو، مع مراعاة ٤١٨٠٠٠٠٠قروض يبلغ جمموعها 
 املبالغ املقرتضة؛

بتغطية الز�دات يف التكاليف املرتبطة  ،عند االقتضاء، فيه للمديرة العامة ابلقيام الذي أذنت بقرار جلنة املقر وحييط علماً  - ٥
ندوق استخدام مباين املقر املرصودة لرتميم وحتسني مباين املقر مبشروع جتديد املبىن اخلامس (ميوليس) من احتياطيات ص

 املوجودة يف موقع ميوليس؛
أن تقوم بتغطية الز�دات يف التكاليف املرتبطة مبشروع جتديد املبىن اخلامس  أبنه جيوز للمديرة العامة وحييط علمًا أيضاً  - ٦

 وحتسني مباين مقر اليونسكو؛(ميوليس) من األموال املوجودة يف احلساب اخلاص لرتميم 
 للمديرة العامة أبن أتمر ابلشروع يف األشغال املقررة مبوجب خطة جتديد املبىن اخلامس (ميوليس)؛ و�ذن أيضاً  - ٧

 خامساً 
 وصو�ا؛ ابلتقدم احملرز يف إدارة شؤون مباين مقر اليونسكو، ويف صيانة مباين املقر حييط علماً  - ١
من املديرة العامة الشروع  ويطلباملبىن السادس (بونفان) وابرتفاع تكاليف إصالحه؛  بسوء أحوال قلقوحييط علماً مع ال - ٢

 يف التفكري يف مسألة جتديد املبىن السادس ابلتشاور مع جلنة املقر؛
اب اخلاص لرتميم للمديرة العامة بتحويل األموال املخصصة لصون مباين املقر يف إطار امليزانية العادية إىل احلس و�ذن - ٣

 وحتسني مباين مقر اليونسكو؛
 احلديثة املقدمة عن تكليف متعهد خارجي خبدمات مطاعم اليونسكو؛ ابملعلومات وحييط علماً أيضاً  - ٤
ذت من أجل تكليف متعهد خارجي ابلتدابري اليت وحييط علماً فضًال عن ذلك - ٥  خبدمات مطاعم اليونسكو؛ اختُّ
املائتني مبعلومات عن النتائج األولية لتكليف متعهد  إاّبن دورهتا الثالثة بعد من املديرة العامة موافاة جلنة املقر أيضاً  ويطلب - ٦

خيص اإلجراءات املتخذة حلماية حقوق ومكتسبات املوظفني الذين  سّيما فيما خارجي خبدمات مطاعم اليونسكو، وال
 املسؤولة عن خدمات املطاعم؛نُقلوا إىل الشركة اليت ابتت اجلهة اجلديدة 

 ؛هبا والتعريف مببادرة املديرة العامة إىل فتح أبواب اليونسكو للمزيد من الناس سعياً إىل تعزيز ِقيم اليونسكو وبراجمها ويشيد - ٧
 سادساً 

للمعلومات املقدمة عن إدارة صندوق استخدام مباين املقر، وكذلك عن إجيارات املكاتب ومعدالت  يعرب عن ارتياحه - ١
 َشغل املباين وعن اإليرادات؛

خيص األنشطة  للمديرة العامة على جهودها املتواصلة الرامية إىل حتصيل الديون املستَحقة للمنظمة فيما ويعرب عن شكره - ٢
 املدرة للدخل؛

بشأن أتجري  املربمة عليها يف مجيع أنواع العقود النافذة من املديرة العامة اختاذ كل التدابري الضرورية املنصوص دداً ويطلب جم - ٣
 املكاتب؛

 مباين مقر اليونسكو؛ وحتسنيالدول األعضاء إىل تقدمي مسامهات طوعية من أجل ترميم  ويدعو جمدداً  - ٤
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القاضي ابلتوقف عن السماح بتثبيت نسخ خمصصة للتعليم من نظام التشغيل ويندوز  بقرار شركة مايكروسوفت وحييط علماً  - ٥
تستأجرها أمانة  متلكها أو ال ومن برجميات وبرامج أوفيس على احلواسيب الشخصية (أو حواسيب ماكنتوش) اليت ال

 اليونسكو؛
ابلتعاون مع جلنة املقر عن إدارة شؤون  جيري إعدادهير واألربعني بتقر  املديرة العامة إىل موافاته إاّبن دورته احلادية ويدعو - ٦

 مباين مقر اليونسكو.
 اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥ يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ
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 والقانونية الدستوريةاملسائل  -اتسعاً 

 ملنظمة العمل الدولية احملكمة اإلداريةمتديد مدة اختصاص  ٨٠

 إّن املؤمتر العام،
 ،)١٠٨م/٤٠(الوثيقة  عشر القانونية احلاديبتقرير اللجنة أحاط علماً ، و٣٠م/٤٠الوثيقة  درس وقد
عليها مبوجب  اعرتاف اليونسكو ابختصاص احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ابلنظر يف القضا� اليت تُعرض جتديد يقرر - ١

كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل  ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير  ١وذلك للفرتة املمتدة من  ،من نظام املوظفني ٢-١١املادة 
 ؛٢٠٢١

اليت تطرأ على هذه املسألة يف إطار جملس  التطوراتواألربعني بتقرير عن  املديرة العامة إىل موافاته إابن دورته احلادية ويدعو - ٢
 .اليونسكوإدارة مكتب العمل الدويل، وكذلك عن خمتلف الُسبل اليت ميكن سلوكها لتسوية اخلالفات مع موظفي 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦ذا القرار بناًء على تقرير اللجنة القانونية يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ مد هاعتُ 

 تعديل النظام الداخلي للمؤمتر العام ٨١

 إّن املؤمتر العام،
 ،٨٧م/٣٩ابلقرار  إذ يذّكر

 ،)١١٣م/٤٠(الوثيقة  عشر بتقرير اللجنة القانونية السادس وأحاط علماً  ،٥٦م/٤٠الوثيقة  وقد درس
(ترد الكلمات املضافة ابخلط املائل السميك وتظهر الكلمات  تعديالت نظامه الداخلي الواردة يف ملحق هذا القرار يعتمد

 .احملذوفة مشطوبة)
 امللحق

 تعديالت النظام الداخلي للمؤمتر العام
 مؤقتةحضور الدورة بصفة  ٢٥ املادة

كل مندوب أو مندوب مناوب أو مراقب أو ممثل يثري قبوله اعرتاض دولة عضو أو عضو منتسب، يشرتك يف الدورة 
بصفة مؤقتة وبنفس احلقوق اليت للمندوبني أو املندوبني املناوبني أو املراقبني أو املمثلني اآلخرين، وذلك إىل حني أن تقدم 

 تقريرها ويصدر املؤمتر العام قراره بشأنه. القانونيةاللجنة جلنة فحص واثئق االعتماد 
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 الدورة العادية ٢٦ املادة
يتجاوز عددهم ستة وثالثني مراعياً يف ذلك ظروف  ينتخب املؤمتر العام يف بدء كل دورة رئيساً ونواابً للرئيس ال - ١

 ورية لسري أعماله.كل دورة ومتطلباهتا اخلاصة، كما يشكل اللجان واهليئات الفرعية األخرى الضر 
جلنة الرتشيحات واللجنة القانونية وجلنة املقر ومكتب جلنة فحص واثئق االعتماد و تشمل جلان املؤمتر العام  - ٢

 املؤمتر.
تنظم اللجان واهليئات الفرعية األخرى على أساس جدول أعمال كل دورة وعلى حنو يتيح دراسة وافية بقدر  - ٣

 ة والنهج العام الذي تسلكه.اإلمكان خلطوط سياسة املنظم
 جلنة فحص واثئق االعتماد ٣٢ املادة

 .ُتشكل جلنة فحص واثئق االعتماد من تسعة أعضاء ينتخبهم املؤمتر العام بناًء على اقرتاح الرئيس املؤقت -١
 وتتوىل اللجنة انتخاب رئيسها. -٢

 مهام جلنة فحص واثئق االعتماد ٣٣ املادة
واثئق اعتماد وفود الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني وممثلي منظمة األمم املتحدة ووكاالهتا تتوىل اللجنة فحص  -١

األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية األخرى، وتقدم على الفور تقريراً  املتخصصة واملراقبني الذين توفدهم الدول غري
 بذلك إىل املؤمتر.

تبلغ املنظمة رمسياً بقبوهلا امليثاق التأسيسي وفقاً لإلجراءات  قبل وفود دول مل عندما تقدم إىل اللجنة واثئق اعتماد من -٢
 اليت تنص عليها املادة اخلامسة عشرة من امليثاق، ختطر اللجنة املؤمتر بذلك.

تقبل يف  احلكومية وشبه احلكومية اليت تفحص اللجنة أيضاً واثئق اعتماد املراقبني الذين تعينهم املنظمات الدولية غري -٣
 من هذا النظام، وتقدم تقريراً بشأ�ا. ٧ واملادة ٦ ) من املادة٦( املؤمتر وفقاً للفقرة

 )سابقاً] ٣٧ املادة[ يلي الواردة فيما ٣٥ املادة من ٥إىل  ٣املشطوبة آنفاً يف الفقرات اجلديدة  ٣إىل  ١(ترد الفقرات 
 آنفاً وفقاً لذلك)(ويُعاد ترقيم املواد التالية للمادتني املشطوبتني 

 مهام اللجنة القانونية ٣٧٣٥ املادة
 تنظر اللجنة القانونية يف: - ١

 مشروعات تعديل امليثاق التأسيسي والنظام الداخلي للمؤمتر العام؛ (أ)
 بنود جدول األعمال اليت حييلها إليها املؤمتر العام؛ (ب)
طلبات إعادة النظر اليت يقدمها إىل املؤمتر العام مقدمو مشروعات القرارات اليت اعتربها املدير العام  (جـ)

 ؛٧٩٧٧مقبولة من حيث الشكل وفقاً للمادة  غري
 ؛.املسائل القانونية اليت حييلها إليها املؤمتر العام أو إحدى هيئاته (د)
 التفاقيات والتوصيات، اليت حييلها إليها املؤمتر العام.التقارير اخلاصة اب (هـ)تنظر اللجنة أيضا يف -٢

إىل املؤمتر  ١ يف الفقرات الفرعية (أ) إىل (هـ) من الفقرةآنفًا بشأن املسائل املذكورة ترفع اللجنة تقاريرها  - ٣٢
 أو إىل اهليئة اليت أحالت إليها املوضوع أو اليت يعّينها املؤمتر العام. ،العام مباشرة

فحص واثئق اعتماد وفود الدول  ،واثئق االعتماد اهليئة املسؤولة عن التحقق من بصفتها ،تتوىل اللجنة - ٣
األعضاء واألعضاء املنتسبني وممثلي منظمة األمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة واملراقبني الذين توفدهم 

 فور تقريراً بشأن ذلك إىل املؤمتر.األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية األخرى، وتقدم على ال الدول غري
م إىل اللجنة واثئق اعتماد من ِقبل وفود دول مل - ٤ تُعِلم املنظمة رمسياً بقبوهلا امليثاق التأسيسي وفقًا  عندما تُقدَّ

 عشرة من امليثاق التأسيسي، ختطر اللجنة املؤمتر بذلك. لإلجراءات اليت تنص عليها املادة اخلامسة
احلكومية  احلكومية وشبه أيضًا واثئق اعتماد املراقبني الذين تعّينهم املنظمات الدولية غري تفحص اللجنة - ٥

الداخلي، وتقدم  من هذا النظام ٧ وأحكام املادة ٦ ) من املادة٦( اليت تُقبل يف املؤمتر وفقاً ألحكام الفقرة
 تقريراً بشأ�ا.
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 )لذلكيُعدَّل ترقيم مواد النظام الداخلي األخرى وفقاً (و 
 للنظام الداخلي للمؤمتر العام ١ الذيل

 اإلجراءات الواجب تطبيقها على االنتخاابت ابالقرتاع السري
 من النظام الداخلي للمؤمتر العام: ٣٣ ٣٥من املادة  ٥ عند انتخاب أعضاء اهليئات املشار إليها يف الفقرة ٣ املادة

بسبعة  وأربعني ساعة بثمانتكون الرتشيحات مقبولة شكالً إال إذا بلغت أمانة املؤمتر العام قبل بدء االقرتاع  ال (أ)
 على األقل؛ أ�م

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦مد هذا القرار بناًء على تقرير اللجنة القانونية يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ اعتُ 

 املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسيتعديل مشروع  ٨٢

 خالل ،املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي تعديل مبشروع اخلاصجدول أعماله، وهو البند  من ٣-٧البند  يف العام املؤمتر نظر
 استئنافمتر العام املؤ  وقرر، ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١و ٢٠ُعقدات يف  اللتني عشرة والثالثة عشرة الثانية العامَتني جلسَتيه
 واألربعني. دورته احلادية يف البند هذا يفالنظر 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١اعُتمد هذا القرار يف اجللسة العامة الثالثة عشرة بتاريخ 

 املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي على تتعديالإدخال  ٨٣

 إّن املؤمتر العام،
من النظام املايل لليونسكو توجب على الدول  ٥ من املادة ٥٫٥ أن أحكام امليثاق التأسيسي وأحكام الفقرة يؤكد جمدداً  إذ

 األعضاء يف املنظمة املسارعة إىل دفع اشرتاكاهتا بكاملها،
عواقب الوخيمة دفع بعض الدول األعضاء اشرتاكاهتا املقررة، وبشأن ال بشأن وضع املنظمة املايل الناجم عن عدم ويعرب عن قلقه

 هلذا األمر على تنفيذ أنشطة الرب�مج العادي واعتماد املنظمة على مصادر متويل خارجة عن امليزانية،
سّيما للدول األعضاء اليت سارعت إىل دفع اشرتاكاهتا، والدول  للدول األعضاء اليت دفعت اشرتاكاهتا، وال ويعرب عن عرفانه

 ، والدول األعضاء اليت بذلت جهوداً خلفض متأخرات اشرتاكاهتا،األعضاء اليت دفعت اشرتاكاهتا سلفاً 
 ،٦٩م/٣٩ابلقرار  ويذّكر

فيه اجمللس التنفيذي أبن يقوم املؤمتر العام يف دورته األربعني ابلنظر يف  أوًال، الذي أوصى-٢١ت/ م٢٠٥ابلقرار  ويذّكر أيضاً 
جيوز اختاذ هذه التدابري عندما يكون  ت املقررة، علمًا أبنه الاعتماد اقرتاَحني لتعزيز تدابري حتصيل متأخرات االشرتاكا

 عن الدفع �مجاً عن ظروف خارجة عن إرادة الدول األعضاء، التخلف
 ،)١١٥م/٤٠(الوثيقة  عشر الثامن اللجنة القانونية بتقرير وأحاط علماً ، ٢ ق م/عامةم/٤٠و ٧١م/٤٠ني الوثيقتَ  وقد درس

يف قسم  ١٤ فقرة جديدة رقمها القسم "ألف" من املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي، وإضافة من ١ تعديل الفقرة يقرر - ١
(ترد الكلمات املضافة ابخلط املائل السميك وتظهر  يلي كما  "جيم" إىل املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي، جديد امسه

 :الكلمات احملذوفة مشطوبة)
 اجمللس التنفيذي "املادة اخلامسة

 تشكيل اجمللس التنفيذي -ألف 
ومخسني دولة عضواً ينتخبها املؤمتر العام. وحيضر رئيس املؤمتر العام جلسات  ُيشكَّل اجمللس التنفيذي من مثان (أ)-١

 اجمللس التنفيذي حبكم منصبة وبصفة استشارية.



 الدستورية والقانونيةاملسائل 

 
١١٨ 118 

 

مبالغ االشرتاكات  عليها جمموع جيوز ألي دولة عضو يفوق جمموع متأخرات االشرتاكات املستحقة ال (ب)
هلا مباشرًة أن ترتشح لعضوية اجمللس التنفيذي.  منها عن السنة اجلارية والسنة التقوميية السابقة املطلوبة

وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك أن �ذن هلذه الدولة العضو ابلرتشح لعضوية اجمللس التنفيذي إذا رأى 
 ا.عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادهت أ�ا ختلفت

 ".اجمللس التنفيذي أعضاءيلي بعبارة " املنتخبة أعضاًء يف اجمللس التنفيذي فيما إىل الدول األعضاء شاريُ  (ب)(جـ)
[...] 
 حق التصويت -جيم 
 يكون لكل عضو من أعضاء اجمللس التنفيذي صوت واحد. (أ)-١٤

عليها جمموع مبالغ االشرتاكات  املستحقةجمموع متأخرات االشرتاكات يفوق جيوز ألي دولة عضو  ال (ب)        
هلا مباشرًة أن تصوت يف اجمللس التنفيذي.  منها عن السنة اجلارية والسنة التقوميية السابقة املطلوبة

وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك أن �ذن هلذه الدولة العضو ابلتصويت يف اجمللس التنفيذي إذا رأى أ�ا 
 "؛جة عن إرادهتا.عن الدفع بسبب ظروف خار  ختلفت

 واألربعني؛ دورته احلادية النفاذ اعتباراً من زأن تدخل هذه التعديالت حيّ  يقرر أيضاً و - ٢
(ترد الكلمات املضافة ابخلط املائل السميك  يلي من نظامه الداخلي كما ١٠١و ٨٢تعديل املادتني  فضالً عن ذلكيقرر و - ٣

 :وتظهر الكلمات احملذوفة مشطوبة)
 حق التصويت ٨٢ "املادة
[...] 
املؤمتر  يتخذها اليت والقراراتمن هذه املادة  ١٠إىل  ٣عليها يف الفقرات  املنصوص اإلجراءاتتنطبق  -١١

االقتضاء، على حق التصويت يف اجمللس التنفيذي  تعديلها حبسب أيضاً، بعد وفقاً لتلك اإلجراءاتالعام 
 جيم من امليثاق التأسيسي.-(ب) من املادة اخلامسة-١٤ وفقاً ألحكام الفقرة

 عنها. جيوز ألي دولة عضو أن متثل دولة عضواً أخرى أو تصوت نيابة ال -١٢١١
[...] 
 االنتخاابت ١٠١ املادة

[...] 
عليها جمموع مبالغ االشرتاكات  ألي دولة عضو يفوق جمموع متأخرات االشرتاكات املستحقةجيوز  ال - ٣

هلا مباشرًة أن ترتشح لعضوية اجمللس التنفيذي.  منها عن السنة اجلارية والسنة التقوميية السابقة املطلوبة
التنفيذي إذا رأى، وفقاً  وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك أن �ذن هلذه الدولة العضو ابلرتشح لعضوية اجمللس

عن الدفع بسبب ظروف  النظام الداخلي، أ�ا ختلفت هذا من ٨٢ عليها يف املادة لإلجراءات املنصوص
 خارجة عن إرادهتا.

 والقراراتالنظام الداخلي  هذا من ٨٢ من املادة ١٠إىل  ٣الفقرات  يف عليها املنصوص اإلجراءاتتنطبق  - ٤
االقتضاء، على األهلية للرتشح  تعديلها حبسب أيضًا، بعدوفقاً لتلك اإلجراءات املؤمتر العام  يتخذهااليت 

 "؛ألف من امليثاق التأسيسي.-) من املادة اخلامسةب(-١ وفقاً ألحكام الفقرةلعضوية اجمللس التنفيذي 
التنفيذي  من النظام الداخلي للمجلس ٤٨ املائتني بتعديل املادة أبن يقوم اجمللس التنفيذي يف دورته التاسعة بعد ويوصي - ٤

 :(ترد الكلمات املضافة ابخلط املائل السميك) يلي كما
 حق التصويت ٤٨ املادة"
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 لكل عضو من أعضاء اجمللس صوت واحد. - ١
عليها جمموع مبالغ االشرتاكات  متأخرات االشرتاكات املستحقةجمموع يفوق جيوز ألي دولة عضو  ال - ٢

هلا مباشرًة أن تصوت يف اجمللس التنفيذي، أو يف  منها عن السنة اجلارية والسنة التقوميية السابقة املطلوبة
اتبعة للمجلس. وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك أن �ذن هلذه الدولة العضو  فرعية أخرى أية جلنة أو هيئة

 من النظام الداخلي للمؤمتر العام، ٨٢ عليها يف املادة لإلجراءات املنصوص ، وفقاً وقرر لتصويت إذا رأىاب
 ".عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادهتا. أ�ا ختلفت
 .٢٠١٩الثاين/نوفمرب تشرين  ٢٢اجللسة العامة الرابعة عشرة بتاريخ  يف بناًء على تقرير اللجنة القانونية مد هذا القراراعتُ 

 من املادة السادسة من امليثاق التأسيسي ٢ تعديل الفقرةمشروع  ٨٤

السادسة من امليثاق  من املادة ٢ تعديل الفقرة شروعمن جدول أعماله، وهو البند اخلاص مب ٥-٧ البند يف العام املؤمتر نظر
 استئنافاملؤمتر العام  وقرر، ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥ُعقدت يف  اليت عشرة امسةاخل ةالعام جلسته خالل ،التأسيسي

 واألربعني. دورته احلادية يفالنظر يف هذا البند 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اعُتمد هذا القرار يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 االتفاقية العاملية لالعرتاف ابملؤهالت املتعلقة ابلتعليم العايل ٨٥

 املؤمتر العام،إّن 
 ،٨١م/٣٩و ١٢م/٣٨و ١٥م/٣٧ابلقرارات  يذّكر إذ

 ،٣٠ت/ م٢٠٤و ٨ت/ م٢٠٢و ٨ت/ م١٩٧ابلقرارات  ويذّكر أيضاً 
ابلتأييد الواسع النطاق الذي أبدته الدول األعضاء واخلرباء واجلهات األخرى املعنية لفكرة إعداد اتفاقية عاملية  وحييط علماً 

 العايل،لالعرتاف مبؤهالت التعليم 
العاملية لالعرتاف ابملؤهالت  ومشروع االتفاقية، اليت ترمي إىل تقدمي التقرير املرحلي األخري ٣١/م٤٠الوثيقة  درس مع التقدير وقد

 املتعلقة ابلتعليم العايل إىل املؤمتر العام من أجل اعتماد االتفاقية العاملية،
سيؤدي إىل حتسني احلراك األكادميي وتعزيز  ابملؤهالت املتعلقة ابلتعليم العايلأن وضع اتفاقية عاملية لالعرتاف  يؤكد جمدداً  - ١

التعاون الدويل يف جمال التعليم العايل، وسيكون إجنازاً كبرياً على صعيد السعي إىل تعزيز احلراك األكادميي وضمان الثقة 
 بُنظم التعليم العايل على الصعيد العاملي؛

خيص مراجعة وتعديل االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت يف مجيع املناطق، وابلعمل على  فيما ابلتقدم احملرز وينّوه - ٢
 ؛لالعرتاف ابملؤهالت املتعلقة ابلتعليم العايل ضمان التكامل بني تلك االتفاقيات اإلقليمية واالتفاقية العاملية

العاملية لالعرتاف  مشروع االتفاقيةالع بعملية شاملة للجميع إلعداد ابجلهود اليت بذلتها املديرة العامة لضمان االضط ويشيد - ٣
ابملؤهالت املتعلقة ابلتعليم العايل، ومنها اجلهود اخلاصة ابلتشاور مع الدول األعضاء واجلهات األخرى املعنية بشأن 

 ؛مشروع االتفاقية خالل اجتماَعي اللجنة الدولية احلكومية اخلاصة
عنها االجتماع الثاين للجنة الدولية احلكومية اخلاصة بشأن الدعوة إىل دراسة واعتماد  ابلتوصية اليت متخض وحييط علماً  - ٤

 العاملية لالعرتاف ابملؤهالت املتعلقة ابلتعليم العايل؛ االتفاقية
 .الثاين هلذا اجمللد لحقامل العايل بصيغتها الواردة يف ابلتعليماالتفاقية العاملية لالعرتاف ابملؤهالت املتعلقة  ويعتمد - ٥

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  علىمد هذا القرار بناًء اعتُ 
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 تعّلم الكبار وتعليمهمشأن ب ٢٠١٥ عام لتوصية الدول األعضاء التقرير اجلامع عن تطبيق ٨٦

 إّن املؤمتر العام،
 رابعاً،-٢٣ت/ م٢٠٧و ١٣م/٣٨ين ابلقرارَ  رإذ يذكّ 

 ،٩٩م/٤٠و ٣٣م/٤٠ تنيالوثيق وقد درس
من النظام اخلاص  ١٧ الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، وكذلك أحكام املادة أحكام املادةأن  االعتبار بعني �خذوإذ 

الرابعة من امليثاق  من املادة ٤ عليها يف الفقرة ابلتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية املنصوص
 ن تطبيق االتفاقيات والتوصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام،تقارير دورية عتقدمي الدول األعضاء التأسيسي، توجب على 

بشأن تعّلم الكبار وتعليمهم بوصفها وسيلة للمساعدة على رصد املساعي الرامية إىل  ٢٠١٥ أمهية توصية عامويؤكد جمددًا 
 ٣-٤بلوغ الغا�ت  املساعي الرامية إىل ماسيّ  ، وال٢٠٣٠ اخلاص ابلتعليم حىت عام ٤ حتقيق هدف التنمية املستدامة

 هلذا اهلدف، ٧-٤إىل 
للدول األعضاء  تقاريرها يف إطار املشاورة األوىل دولة من الدول األعضاء بتقدمي ١٥٧ قيامب حييط علمًا مع التقدير - ١

 بشأن تعّلم الكبار وتعليمهم؛ ٢٠١٥ تطبيق توصية عام خيص فيما
بشأن تعّلم الكبار وتعليمهم  ٢٠١٥ تطبيق توصية عام جهودها الرامية إىل ضمان تعزيزمجيع الدول األعضاء إىل  ويدعو - ٢

 وشامالً؛ كامالً تطبيقاً  
تطبيق توصية  خيص للدول األعضاء فيما من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة نتائج املشاورة األوىل ويطلب - ٣

 املشاورة الثانية للدول األعضاء؛ روع يفبشأن تعّلم الكبار وتعليمهم، والش ٢٠١٥ عام
 ٢٠١٥ به ملواصلة رصد تطبيق توصية عام جدوى التقرير العاملي عن تعّلم الكبار وتعليمهم وآليات التشاور اخلاصة ويؤكد - ٤

 رصداً منتظماً؛ بشأن تعّلم الكبار وتعليمهم
سّيما عن طريق استخدام كل املوارد  وال، نتائج املشاورةعلى  إطالع سائر الوكاالت املتخصصة املديرة العامة إىل ويدعو - ٥

 ؛اإللكرتونية املوجودة لدى اليونسكو هلذا الغرض، ومنها مرصد اليونسكو اخلاص ابحلق يف التعليم
يمهم إليه بشأن تعّلم الكبار وتعل ٢٠١٥ إحالة التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق توصية عام من املديرة العامة ويطلب أيضاً  - ٦

 واألربعني. يف جدول أعمال دورته الثانية بشأن هذه املسألة إدراج بند ويقرر ؛واألربعني إاّبن دورته الثانية
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  علىمد هذا القرار بناًء اعتُ 

 بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ٢٠١٥ عام لتوصية الدول األعضاء التقرير اجلامع عن تطبيق ٨٧

 إّن املؤمتر العام،
 خامساً،-٢٣ت/ م٢٠٧و ١٤م/٣٨ين ابلقرارَ  رإذ يذكّ 

 ،١٠٠م/٤٠و ٣٤م/٤٠ تنيالوثيق وقد درس
من النظام اخلاص  ١٧ وكذلك أحكام املادةالثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو،  أحكام املادةأن  االعتبار بعني �خذ إذو 

الرابعة من امليثاق  من املادة ٤ عليها يف الفقرة ابلتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية املنصوص
 لعام،الدول األعضاء تقدمي تقارير دورية عن تطبيق االتفاقيات والتوصيات اليت يعتمدها املؤمتر ا التأسيسي، توجب على

بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين بوصفها وسيلة للمساعدة على رصد املساعي  ٢٠١٥ أمهية توصية عام ويؤكد جمدداً 
-٤ني املساعي الرامية إىل بلوغ الغايتَ  ماسيّ  ، وال٢٠٣٠ اخلاص ابلتعليم حىت عام ٤ هدف التنمية املستدامة الرامية إىل حتقيق

 اهلدف،هلذا  ٤-٤و ٣
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 للدول األعضاء دولة من الدول األعضاء بتقدمي تقاريرها يف إطار املشاورة األوىل ٨٩بقيام  حييط علمًا مع االرتياح - ١
 بشأن التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين؛ ٢٠١٥ توصية عام تطبيق خيص فيما

بشأن التعليم والتدريب يف  ٢٠١٥ تطبيق توصية عام جهودها الرامية إىل ضمان تعزيزمجيع الدول األعضاء إىل  ويدعو - ٢
 وشامالً؛ كامالً اجملال التقين واملهين تطبيقاً  

توصية  تطبيق خيص فيما من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة نتائج املشاورة األوىل للدول األعضاء ويطلب - ٣
 املشاورة الثانية للدول األعضاء؛ والشروع يفوالتدريب يف اجملال التقين واملهين،  بشأن التعليم ٢٠١٥ عام

سّيما عن طريق استخدام كل املوارد  وال ،سائر الوكاالت املتخصصة على نتائج املشاورة إطالعاملديرة العامة إىل  ويدعو - ٤
اإللكرتونية املوجودة لدى اليونسكو هلذا الغرض، ومنها مرصد اليونسكو اخلاص ابحلق يف التعليم، وتعزيز التعاون مع 

 لمدارس املنتسبة يف إطار عملية املتابعة؛لاليونسكو  شبكة
بشأن التعليم والتدريب يف اجملال  ٢٠١٥ املقبل عن تطبيق توصية عامالتقرير اجلامع  إحالة من املديرة العامة ويطلب أيضاً  - ٥

 واألربعني. يف جدول أعمال دورته الثانية لةأاملس هذه بشأنإدراج بند  ويقررواألربعني؛  دورته الثانية إاّبنالتقين واملهين إليه 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  علىمد هذا القرار بناًء اعتُ 

 بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته ١٩٩٣ توصية عامل الدول األعضاء التقرير اجلامع عن تطبيق ٨٨

 إّن املؤمتر العام،
 اثلثاً،-٢٣ت/ م٢٠٧و ٩٣م/٣٨ين ابلقرارَ  رإذ يذكّ 

 ،١٠١م/٤٠و ٣٥م/٤٠ تنيالوثيق وقد درس
من النظام اخلاص  ١٧ الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، وكذلك أحكام املادة أن أحكام املادة االعتبار بعني �خذوإذ 

الرابعة من امليثاق  من املادة ٤ عليها يف الفقرة ابلتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية املنصوص
 ية عن تطبيق االتفاقيات والتوصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام،التأسيسي، توجب على الدول األعضاء تقدمي تقارير دور 

 رصد على بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته بوصفها وسيلة للمساعدة ١٩٩٣ أمهية توصية عام ويؤكد جمدداً 
املساعي الرامية إىل  ماسيّ  ، وال٢٠٣٠ اخلاص ابلتعليم حىت عام ٤ املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة

 هلذا اهلدف، ٣-٤بلوغ الغاية 
تطبيق  خيص للدول األعضاء فيما دولة من الدول األعضاء بتقدمي تقاريرها يف إطار املشاورة الرابعة ٤٣بقيام  حييط علماً  - ١

 بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته؛ ١٩٩٣ توصية عام
بشأن االعرتاف بدراسات  ١٩٩٣ تطبيق توصية عام الرامية إىل ضمانجهودها  تعزيزمجيع الدول األعضاء إىل  ويدعو - ٢

 التعليم العايل ومؤهالته تطبيقاً كامًال وشامًال؛
ق توصية تطبي خيص من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة نتائج املشاورة الرابعة للدول األعضاء فيما ويطلب - ٣

 املشاورة اخلامسة للدول األعضاء؛ والشروع يفبشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته،  ١٩٩٣ عام
سّيما عن طريق استخدام كل املوارد  وال ،نتائج املشاورة علىاملديرة العامة إىل إطالع سائر الوكاالت املتخصصة  ويدعو - ٤

 هلذا الغرض، ومنها مرصد اليونسكو اخلاص ابحلق يف التعليم؛اإللكرتونية املوجودة لدى اليونسكو 
بشأن االعرتاف بدراسات التعليم  ١٩٩٣ التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق توصية عام إحالة من املديرة العامة ويطلب أيضاً  - ٥

يف جدول أعمال دورته  لةأاملس هذه بشأنإدراج بند  ويقررواألربعني؛  دورته الثانية إاّبنالعايل ومؤهالته إليه 
 واألربعني؛ الثانية
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ربط التعليم العايل خبطة  من أجل الدول النامية اليت تتخذها الوطنية واإلقليميةاملبادرات  دعماملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  - ٦
 .٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السادسة عشرة بتاريخ  علىمد هذا القرار بناًء اعتُ 

بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات  ٢٠١٥ التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام ٨٩
 التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع

 إّن املؤمتر العام،
 رابعاً،-٢٥ت/ م٢٠٦و ٤٩م/٣٨ابلقرارَين  يذّكر إذ

 ،١٠٢م/٤٠و ٣٦م/٤٠ تنيالوثيق درس وقد
من النظام اخلاص  ١٧ الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، وكذلك أحكام املادة أن أحكام املادة �خذ بعني االعتبار وإذ

الرابعة من امليثاق  من املادة ٤ عليها يف الفقرة املنصوصابلتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية 
 التوصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام،و  االتفاقيات التأسيسي، توجب على الدول األعضاء تقدمي تقارير دورية عن تطبيق

بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع،  ٢٠١٥ عامأمهية توصية  يؤكد جمدداً و 
 ،٢٠٣٠ سّيما يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام وأمهية قيام الدول األعضاء بتطبيقها، وال

خيص تطبيق  ول األعضاء فيماللد يف إطار املشاورة األوىل هادولة من الدول األعضاء بتقدمي تقارير  ٥٦بقيام  حييط علماً  - ١
ويشجع ؛ بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع ٢٠١٥ توصية عام

 الدول األعضاء األخرى على تقدمي تقاريرها يف أقرب وقت ممكن؛ بشدة
بشأن محاية وتعزيز املتاحف  ٢٠١٥ ق توصية عاممجيع الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان تطبي ويدعو - ٢

 تطبيقاً كامًال وشامًال؛ وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع
بشأن  ٢٠١٥ الدول األعضاء إىل مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا املديرة العامة من أجل التعريف بتوصية عام أيضاً  ويدعو - ٣

سّيما عن طريق  وال وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع ومن أجل تطبيقها،محاية وتعزيز املتاحف 
 تقدمي الدعم املايل واستضافة منتدى اليونسكو الرفيع املستوى بشأن املتاحف؛

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

 الثانية للدول األعضاء؛
املتاحف بشأن محاية وتعزيز  ٢٠١٥ من املديرة العامة إحالة التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق توصية عامويطلب أيضًا  - ٥

إدراج بند بشأن هذه  ويقررواألربعني؛  الثانية وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع إليه إاّبن دورته
 واألربعني. لة يف جدول أعمال دورته الثانيةأاملس

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  علىمد هذا القرار بناًء اعتُ 

 ٢٠١١ التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء للتوصية اخلاصة ابملناظر احلضرية التارخيية لعام ٩٠

 إّن املؤمتر العام،
 خامساً،-٢٥ت/ م٢٠٦و ٩٤م/٣٨ين ابلقرارَ  رإذ يذكّ 

 ،١٠٣م/٤٠و ٣٧م/٤٠ تنيالوثيق وقد درس
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من النظام اخلاص  ١٧ الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، وكذلك أحكام املادة أحكام املادةأن  االعتبار بعني �خذوإذ 
الرابعة من امليثاق  من املادة ٤ عليها يف الفقرة ابلتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية املنصوص

 التوصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام،و  االتفاقيات الدول األعضاء تقدمي تقارير دورية عن تطبيق التأسيسي، توجب على
ما يف سيّ  وأمهية قيام الدول األعضاء بتطبيقها، وال ،٢٠١١ أمهية التوصية اخلاصة ابملناظر احلضرية التارخيية لعام جمدداً  ويؤكد

املعنونة "أفريقيا  ٢٠٦٣ ، واخلطة احلضرية اجلديدة، وخطة االحتاد األفريقي لعام٢٠٣٠ املستدامة لعامإطار خطة التنمية 
 نريدها"، اليت

بشأن تطبيق التوصية للدول األعضاء  تقاريرها يف إطار املشاورة الثانية بتقدميدولة من الدول األعضاء  ٥٥بقيام  حييط علماً  - ١
يف أقرب  على تقدمي تقاريرها األخرى الدول األعضاء ويشجع بشدة؛ ٢٠١١ عاملاخلاصة ابملناظر احلضرية التارخيية 

 ؛وقت ممكن
لتوصية اخلاصة ابملناظر احلضرية التارخيية اطبيق ضمان تمجيع الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها الرامية إىل  ويدعو - ٢

 ؛بيقاً كامالً وشامالً تط ٢٠١١ عامل
لتوصية اخلاصة ابملناظر اب الدول األعضاء إىل مواصلة دعم اجلهود اليت تبذهلا املديرة العامة من أجل التعريف ويدعو أيضاً  - ٣

أدوات لتطبيق  إجيادطريق وضع مبادئ توجيهية و  عنما سيّ  ، والومن أجل تطبيقها ٢٠١١ عاملاحلضرية التارخيية 
على املعارف واخلربات واملمارسات  الوقوفبناء قدرات الدول األعضاء واملدن، و لمواد واختاذ مبادرات  إعدادالتوصية، و 

 ؛ونشرهااجليدة 
بشأن تطبيق التوصية اخلاصة للدول األعضاء من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة نتائج املشاورة الثانية  ويطلب - ٤

 املشاورة الثالثة للدول األعضاء؛ والشروع يف ،٢٠١١ عاملابملناظر احلضرية التارخيية 
 ٢٠١١ عاملالتقرير اجلامع املقبل عن تطبيق التوصية اخلاصة ابملناظر احلضرية التارخيية  إحالة من املديرة العامة ويطلب أيضاً  - ٥

 واألربعني. يف جدول أعمال دورته الثانية بشأن هذه املسألة إدراج بند ويقرراألربعني؛ و  دورته الثانية إاّبنإليه 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  علىمد هذا القرار بناًء اعتُ 

 أوضاع الفنان بشأن ١٩٨٠ توصية عامل الدول األعضاء التقرير اجلامع عن تطبيق ٩١

 إّن املؤمتر العام،
 سادساً،-٢٣ت/ م٢٠٧و ٩٥م/٣٨ين ابلقرارَ  رإذ يذكّ 

 ،١٠٤م/٤٠و ٣٨م/٤٠ تنيالوثيق وقد درس
من النظام اخلاص  ١٧ الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، وكذلك أحكام املادة أحكام املادةأن  االعتبار بعني �خذوإذ 

الرابعة من امليثاق  من املادة ٤ عليها يف الفقرة الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية املنصوصابلتوصيات املوجَّهة إىل 
 التوصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام،و  االتفاقيات الدول األعضاء تقدمي تقارير دورية عن تطبيق التأسيسي، توجب على

ما يف إطار خطة التنمية سيّ  وأمهية قيام الدول األعضاء بتطبيقها، والبشأن أوضاع الفنان  ١٩٨٠ أمهية توصية عام ويؤكد جمدداً 
 ،٢٠٣٠ املستدامة لعام

 تطبيق خيص فيماللدول األعضاء  دولة من الدول األعضاء بتقدمي تقاريرها يف إطار املشاورة الرابعة ٥٢بقيام  حييط علماً  - ١
 ؛يف أقرب وقت ممكن على تقدمي تقاريرها األخرى الدول األعضاء بشدة ويشجع ؛بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠ توصية عام

بشأن أوضاع الفنان تطبيقاً  ١٩٨٠ تطبيق توصية عام الرامية إىل ضمانجهودها  تعزيزمجيع الدول األعضاء إىل  ويدعو - ٢
 وشامالً؛كامالً 
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يف  ، اليت ُنشرت"نياملعنونة "الثقافة وظروف عمل الفنانيف الدراسة  الً مفصّ حتليًال  الدول األعضاءبتحليل تقارير  ويرحب - ٣
 لسياسات والبحوث؛اب منشورات اليونسكو اخلاصة إطار سلسلة

 ٢٠٠٥ عاملابجلهود املتجددة اليت تبذهلا اهليئات الرائسية التفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف  أيضاً  وحييط علماً  - ٤
الدول  ويدعو؛ ٢٠٠٥ بشأن أوضاع الفنان واتفاقية عام ١٩٨٠ ني أوجه التآزر بني توصية عامحتسسعياً إىل وأمانتها 

آشربغ للفنانني واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة  - بر�مج اليونسكو من أجل اليةم اتسامهم تقدمي األعضاء إىل
 لتمكني األمانة من مواصلة هذه اجلهود؛

توصية  تطبيق خيص فيماللدول األعضاء  ة نتائج املشاورة الرابعةبعاتمن املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة مل ويطلب - ٥
 املشاورة اخلامسة للدول األعضاء؛ والشروع يف ،بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠ عام

 إاّبنبشأن أوضاع الفنان إليه  ١٩٨٠ التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق توصية عام إحالة من املديرة العامة ويطلب أيضاً  - ٦
 واألربعني. يف جدول أعمال دورته الثانية بشأن هذه املسألة إدراج بند ويقررواألربعني؛  دورته الثانية

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ  علىمد هذا القرار بناًء اعتُ 

صون الرتاث الواثئقي، مبا يف ذلك  بشأن ٢٠١٥ عام التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية ٩٢
 به الرتاث الرقمي، وإاتحة االنتفاع

 إّن املؤمتر العام،
 ،سادساً -٢٥ت/ م٢٠٦و ٥٥م/٣٨ين ابلقرارَ  إذ يذّكر

 ،١٠٥م/٤٠والوثيقة  (ابلفرنسية فقط)وتصويبها  ٣٩م/٤٠الوثيقة  وقد درس
من النظام اخلاص  ١٧ الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، وكذلك أحكام املادة أحكام املادةأن  االعتبار بعني �خذوإذ 

الرابعة من امليثاق  من املادة ٤ عليها يف الفقرة وابالتفاقيات الدولية املنصوصابلتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء 
 التوصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام،و  االتفاقيات الدول األعضاء تقدمي تقارير دورية عن تطبيق التأسيسي، توجب على

أمهية قيام به، و  الرتاث الرقمي، وإاتحة االنتفاع بشأن صون الرتاث الواثئقي، مبا يف ذلك ٢٠١٥ أمهية توصية عام ويؤكد جمدداً 
 الدول األعضاء بتطبيقها،

 خيص تطبيق للدول األعضاء فيما يف إطار املشاورة األوىل دولة من الدول األعضاء بتقدمي تقاريرها ٣٨ بقيام حييط علماً  - ١
الدول  بشدةويشجع  ؛به وإاتحة االنتفاعبشأن صون الرتاث الواثئقي، مبا يف ذلك الرتاث الرقمي،  ٢٠١٥ توصية عام

 األعضاء األخرى على تقدمي تقاريرها يف أقرب وقت ممكن؛
بشأن صون الرتاث الواثئقي، مبا يف  ٢٠١٥ توصية عام الرامية إىل ضمان تطبيقمجيع الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها ويدعو  - ٢

 ؛ما ابلتشاور مع املؤسسات املعنية حبفظ الذاكرةسيّ  ، والتطبيقاً كامالً وشامالً  به ذلك الرتاث الرقمي، وإاتحة االنتفاع
خيص تطبيق توصية  من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة نتائج املشاورة األوىل للدول األعضاء فيماويطلب  - ٣

به، والشروع يف املشاورة الثانية  وإاتحة االنتفاع بشأن صون الرتاث الواثئقي، مبا يف ذلك الرتاث الرقمي، ٢٠١٥ عام
 للدول األعضاء؛

بشأن صون الرتاث الواثئقي، مبا  ٢٠١٥ التقرير اجلامع املقبل عن تطبيق توصية عام إحالة العامة املديرة من ويطلب أيضاً  - ٤
لة يف جدول أاملس هذهإدراج بند بشأن ويقرر واألربعني؛  دورته الثانيةإليه إاّبن  به يف ذلك الرتاث الرقمي، وإاتحة االنتفاع

 واألربعني. أعمال دورته الثانية
 العامة السادسة عشرة  اجللسةاعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥بتاريخ 



 الدستورية والقانونيةاملسائل 

 
125 ١٢٥ 

 

بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه  ٢٠٠٣ عامالتقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية  ٩٣
 وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين

 إّن املؤمتر العام،
 سابعاً،-٢٥ت/ م٢٠٦و ٩٧م/٣٨ين ابلقرارَ  رإذ يذكّ 

 ،١٠٦م/٤٠و ٤٠م/٤٠ تنيالوثيق وقد درس
من النظام اخلاص  ١٧ الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، وكذلك أحكام املادة أن أحكام املادة االعتبار بعني �خذوإذ 

الرابعة من امليثاق  من املادة ٤ عليها يف الفقرة ابلتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية املنصوص
 التوصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام،و  االتفاقيات ية عن تطبيقالتأسيسي، توجب على الدول األعضاء تقدمي تقارير دور 

بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين، وأمهية قيام الدول  ٢٠٠٣ أمهية توصية عامويؤكد جمدداً 
 األعضاء بتطبيقها،

الفرص املهمة للعمل يف هذا الصدد  ويشري إىلعلى األمهية احلامسة للتعدد اللغوي لتمكني اجلميع من االنتفاع ابإلنرتنت،  ويشّدد
 ،)٢٠١٩( اليت تتيحها السنة الدولية للغات الشعوب األصلية

 خيص للدول األعضاء فيما بعةبتقدمي تقاريرها يف إطار املشاورة الرا فقط دولة من الدول األعضاء ١٧بقيام  حييط علماً  - ١
بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين، وأبن هذا األمر  ٢٠٠٣ تطبيق توصية عام

 الدول األعضاء ويشجع بشدةاستجابة الدول األعضاء مقارنة ابملشاورات السابقة؛  معدليشّكل تراجعًا جديدًا يف 
 على تقدمي تقاريرها يف أقرب وقت ممكن؛ األخرى

بشأن تعزيز التعدد اللغوي  ٢٠٠٣ توصية عام الرامية إىل ضمان تطبيقالدول األعضاء إىل تعزيز جهودها  مجيع ويدعو - ٢
ات خيص تعزيز لغات األقليات ولغ سّيما فيما ، والتطبيقاً كامًال وشامالً  واستخدامه وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين

 الشعوب األصلية، فضًال عن اللغات الوطنية واللغات السائدة؛
تطبيق توصية  خيص من املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة نتائج املشاورة الرابعة للدول األعضاء فيما ويطلب - ٣

املشاورة اخلامسة للدول  والشروع يف بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين، ٢٠٠٣ عام
 األعضاء؛

بشأن تعزيز التعدد اللغوي  ٢٠٠٣ من املديرة العامة إحالة التقرير اجلامع اخلامس عن تطبيق توصية عام ويطلب أيضاً  - ٤
يف  بشأن هذه املسألة إدراج بند ويقرر ؛واألربعني دورته الثانية إليه إاّبن واستخدامه وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين

 .واألربعني جدول أعمال دورته الثانية
 العامة السادسة عشرة  اجللسةاعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥بتاريخ 

ينشـأ من خالفات بني  قد ماهبا السعي إىل تسوية  املشاورة بشأن جلنة التوفيق واملساعي احلميدة املنوط ٩٤
 الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم

 إّن املؤمتر العام،
 ،٢٤ت/ م٢٠٧و أوالً -٢٣ت/ م٢٠٧و ٨٧م/٣٩ قراراتابل إذ يذّكر

 ،)١٠٧م/٤٠(الوثيقة  للجنة القانونية العاشراقرير تب وأحاط علماً ، ٨٢م/٤٠الوثيقة  وقد درس
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الصادرة عن فريق العمل املفتوح العضوية املعين ابحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني  ٩٢ بتنفيذ التوصية يرحب - ١
 ١٩٦٢ مكافحة التمييز يف جمال التعليم وبروتوكول عام شأنب ١٩٦٠ اتفاقية عام خيص فيماالرائسيتني لليونسكو 

ينشـأ من خالفات بني الدول األطراف يف  قد السعي إىل تسوية ماهبا  إلنشاء جلنة التوفيق واملساعي احلميدة املنوط
 االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم؛

 خيص فيما ١٩٦٢ وبروتوكول عام ١٩٦٠ األطراف يف اتفاقية عام الدولشاورة معنها  ابلنتيجة اليت متخضت وحييط علماً  - ٢
 بقاء على الوضع القائم؛اإلجدوى جلنة التوفيق واملساعي احلميدة، واليت تتمثل يف أتييد 

تقدمي ترشيحات لعضوية جلنة التوفيق واملساعي احلميدة ب ١٩٦٢ أبمهية قيام الدول األطراف يف بروتوكول عام ويذّكر - ٣
 ليكتمل عدد أعضائها؛

اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات  بتعليقاتمشفوعة  املذكورة آنفاً  شاورةامل نتيجةمن املديرة العامة إدراج  ويطلب - ٤
الدورة  خاللوكذلك بتعليقات اللجنة القانونية عليها  ،املائتني للمجلس التنفيذي الدورة السابعة بعد خالل عليها

واألربعني عن  دورته احلادية إاّبناملؤمتر العام األمانة تقدميه إىل  على جيبالذي  النهائياألربعني للمؤمتر العام، يف التقرير 
 تنفيذ توصيات فريق العمل املفتوح العضوية املعين ابحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو؛

بروتوكول  عقد اجتماع للدول األطراف يفب، ٢٠٢١-٢٠٢٠املديرة العامة إىل النظر يف جدوى القيام، خالل الفرتة  ويدعو - ٥
تعزيز  أجل منيف االجتماع بصفة مراقب،  ١٩٦٠ لدول األطراف يف اتفاقية عاما سائرمشاركة  وإاتحة ،١٩٦٢ عام

 الية كافية هلذا األمر يف إطار الرب�مج العادي.موارد م توفرعملها، شريطة  كيفيةمهمة جلنة التوفيق واملساعي احلميدة و 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦ر اللجنة القانونية يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ مد هذا القرار بناًء على تقرياعتُ 
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 وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو احلوكمة ٩٥

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،٨٧م/٣٩ابلقرار  إذ يذّكر

 ،١٦-م/إعالم٤٠و ٢٩م/٤٠الوثيقتني  وقد درس
رؤساء كذلك مؤمتر العام ورئيس اجمللس التنفيذي، و الدورة التاسعة والثالثني للرئيسة  بذلتهاابجلهود اليت  مع الشكر ينّوه - ١

 ؛٨٧م/٣٩دها يف القرار خمتلف اهليئات الدولية والدولية احلكومية املعنية، ملتابعة وتنفيذ التوصيات اليت أيّ 
يف منتصف املدة  املذكورة آنفاً  املرحلي عن تنفيذ التوصيات هااملديرة العامة على املعلومات الشاملة الواردة يف تقرير  ويشكر - ٢

 )؛١٦-م/إعالم٤٠و ٢٩م/٤٠ تاناحملددة لتنفيذها (الوثيق
دورة املؤمتر  افتتاح قبلجلنة من جلان املؤمتر العام  كلألعمال   املؤقتمن املديرة العامة توزيع مشروع اجلدول الزمين  ويطلب - ٣

البنود اليت سيجري  كذلكو  ،يف مناقشة واحدة بينها اجلمع سيجريعشر يوماً على األقل، وحتديد البنود اليت  مسةخب العام
 ؛واضحاً  حتديداً  ،مناقشة بدونفيها  اقرتاح النظر

، السعي على مواصلة ،ومجيع اهليئات الدولية والدولية احلكومية واملديرة العامة ،الدول األعضاء واجمللس التنفيذي ويشجع - ٤
 ؛كامالً   نفيذاً ت املذكورة آنفاً  التوصيات كلتنفيذ  إىل بذل اجلهود الالزمة لحبسب االقتضاء، 

 واألربعني. يف دورته احلادية املذكورة آنفاً  التوصياتعن تنفيذ  النهائيدراسة التقرير  ويقرر - ٥
 مد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعتُ 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥بتاريخ يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة 

 ، وتقنيات امليزنة٢٠٢١-٢٠٢٠أساليب إعداد امليزانية، وتقديرات امليزانية للفرتة  ٩٦

 املؤمتر العام، إنّ 
)، الذي أعّدته املديرة العامة وعرضته على اجمللس ٥م/٤٠(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  وقد درس

سّيما املذكرة التقنية  من املادة السادسة من امليثاق التأسيسي، وال ٣ التنفيذي عمالً أبحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة
 ،٥م/٤٠ة واملالحق الواردة يف مشروع الوثيق
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، واملشروحة يف املذكرة التقنية واملالحق الواردة يف مشروع الوثيقة ٥م/٤٠أبن تقنيات امليزنة املستخدمة إلعداد الوثيقة  حييط علماً 
 .٨٨م/٣٩، تتوافق مع أحكام القرار ٢٠٢١-٢٠٢٠لفرتة العامني الثانية  ٥م/٤٠

 مد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعتُ 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 عملية التحول االسرتاتيجي لليونسكو ٩٧

 املؤمتر العام، إنّ 
 هاء،-اثلثاً -٥ت/ م٢٠٧و واو-اثنياً -٥ت/ م٢٠٦دال و-اثلثاً -٥ت/ م٢٠٥و ٣١ت/ م٢٠٤ابلقرارات إذ يذّكر 

 وضميمتها، ٥٥م/٤٠لوثيقة ا قد درسو
الركنني األول والثاين هلذه  خيص فيما ماسيّ  ، والابلتقدم احملرز يف تنفيذ عملية التحول االسرتاتيجي لليونسكوحييط علماً  - ١

 ؛العملية
بني الدول األعضاء واألمانة،  حاورابملناقشات اليت ُأجريت خالل دورته األربعني بشأن أوجه التفاعل والت أيضاً وحييط علماً  - ٢

 توصيات الفريق الرفيع املستوى املعين ابلتفكري االسرتاتيجي؛ خيص ما فيماسيّ  وال
 مع األمانة؛ ابلتعاون االسرتاتيجين الدول األعضاء هي اليت جيب أن تتوىل تسيري عملية التحول أب ويقر - ٣
هاء، موافاة اجمللس التنفيذي إاّبن -اثلثاً -٥ت/ م٢٠٧قرار المن  ٤ الفقرة ملا تنص عليه من املديرة العامة، نظراً  ويطلب - ٤

 املائتني ابقرتاحات جوهرية جامعة بشأن إصالح أنشطة بر�مج اليونسكو؛ دورته التاسعة بعد
املائتني بتقرير مرحلي عن الركنني الثاين  من املديرة العامة موافاة اجمللس التنفيذي إاّبن دورته التاسعة بعد ويطلب أيضاً  - ٥

والثالث لعملية التحول االسرتاتيجي لليونسكو، وعن اسرتاتيجية التواصل واإلعالم من أجل التوعية العامة والدعوة 
 واملناصرة.

 جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية  مد هذا القرار بناًء على تقريراعتُ 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 تعديل اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو وأنديتها ٩٨

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،٧٧م/٤٠الوثيقة  وقد درس
 ،٥١ت/ م٢٠٧و ٩٠م/٣٩ين ابلقرارَ  وإذ يذّكر

الذي اقُرتح يف  قرارات،م/٣٩ السادس للوثيقة لحقالوارد يف امل اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو وأنديتها االعتبار �خذ بعنيو
 ،٢٠١٩-٢٠١٨عن استخدام مصطلح "مراكز اليونسكو" حبلول �اية فرتة العامني  التوقف منه ٥-١الفقرة 

، اليت تتضمن اقرتاحاً ١٦ت/ م١٦٧األمهية اليت توليها املنظمة ملراكز اليونسكو وفقاً ملا ورد يف الوثيقة  أيضاً االعتبار  �خذ بعنيو
لوضع "اسرتاتيجية شاملة بشأن العالقات مع املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو ومع املعاهد واملراكز اليت 

 ،ةعلمي تضطلع أبنشطة املعاهد واملراكز اليت خيص قات أقل وثوقاً"، فيماترتبط ابليونسكو بعال
حكومية ختتلف  ، وعلى أ�ا تعمل ابلتايل كمنظمات غري٢ املعاهد واملراكز ليست مراكز من الفئة تلكعلى أن بعض  ويشدد

وتقيم عالقات دولية مرتبطة ، استقراراً إذ متلك تلك املعاهد واملراكز مقرات أكثر ، عن أندية اليونسكو اختالفًا جلياً 
 مراكز للتوثيق،توجد لديها و  ،ببعض برامج اليونسكو



 أساليب عمل املنظمة

 
129 ١٢٩ 

 

، وأ�ا ٢ احلكومية إذا أصبحت مراكز من الفئة أن تلك املراكز ستفقد مسات املنظمات غري فضالً عن ذلكاالعتبار  �خذ بعنيو
مج واستقرار املقر واخلدمات املقدمة إىل الناس إذا أصبحت خيص جودة الربا ستفقد السمات اليت متّيزها عن األندية فيما

 أندية لليونسكو،
(ترد الكلمات يلي  كماقرارات م/٣٩اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو وأنديتها الوارد يف امللحق السادس للوثيقة تعديل  يقرر

 :املضافة ابخلط املائل السميك)
يف االجتماع التشاوري على أنه ينبغي إعادة النظر جد�ً يف اعتبار "املراكز" جزءاً من حركة  املشاركونواتفق  ٥-١"

رابطات اليونسكو وأنديتها، وُقدِّم اقرتاح يستمر مبوجبه استخدام مصطلح "مراكز اليونسكو" للداللة على 
م هذا اإلطار التنظيمي يف دورته التاسعة ن، اعتباراً من اعتماد املؤمتر العااهذه املراكز لفرتة انتقالية مدهتا سنت

أو يتغري امسها فتصبح إما "�ٍد" من أندية اليونسكو  ٢ والثالثني إىل حني تصبح هذه املراكز مراكز من الفئة
 أو "رابطة" من رابطاهتا.

البريوقراطية والتشغيلية املرتبطة بتغيري اسم "مركز اليونسكو" إىل "رابطة اليونسكو" أو للمصاعب ونظراً  ٦-١
د استخدام مصطلح "مراكز اليونسكو" ينبغي أن "�دي اليونسكو"،  حني سنتني إضافيتني إىل ملدة ُميدَّ

 ير عن تنفيذ هذا القرار.تقدمي تقر باألمانة قيام واألربعني للمؤمتر العام لليونسكو و  الدورة احلادية انعقاد
من  ٥-١يتوافق مع أحكام الفقرة  وينبغي تعديل وضع هذه املراكز يف �اية هذه املدة اإلضافية مبا

 ."اإلطار التنظيمي الذي اعتمده املؤمتر العام يف دورته التاسعة والثالثني.
 مد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعتُ 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 ٢٠١٩ لعام )٢ االسرتاتيجية اخلاصة ابملعاهد واملراكز العاملة حتت رعاية اليونسكو (الفئة ٩٩

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،١٤ت/ م٢٠٧و ١٩ت/ م٢٠٦و ١٢ت/ م٢٠٥و ١٢ت/ م٢٠٤و ٩٣م/٣٧ابلقرارات  إذ يذّكر

 ة اليت متلكها، أن تساهمرب اخل تستطيع، بفضل وأب�ا تندرج يف ِعداد شركاء اليونسكو املهمني، ٢ راكز الفئةمعاهد و مأبن  ويقر
 ،، مسامهة كبريةالعامليةيف تنفيذ خطط التنمية و  ،يف تنفيذ أولو�ت اليونسكو وبراجمها

 ،٧٩م/٤٠الوثيقة  وقد درس
الوارد يف ملحق  ٢٠١٩ لعام) ٢ حتت رعاية اليونسكو (الفئة العاملة مبشروع االسرتاتيجية اخلاصة ابملعاهد واملراكز يرحب - ١

 ؛ابالسرتاتيجية نيني النموذجيني املرتبطَ التفاقَ املشفوع ابو  ٧٩م/٤٠الوثيقة 
ني االتفاقَ على و  ٢٠١٩ لعام) ٢ حتت رعاية اليونسكو (الفئة العاملة على االسرتاتيجية اخلاصة ابملعاهد واملراكز ويوافق - ٢

 هبا؛ نيالنموذجيني املرتبطَ 
حمل االسرتاتيجية  ٢٠١٩ لعام )٢ حتت رعاية اليونسكو (الفئة العاملة ملعاهد واملراكزاب اخلاصة سرتاتيجيةاالأن حتل  يقررو - ٣

 ؛هبا واالتفاق النموذجي املرتبط ٢٠١٣ لعام )٢ الفئة(حتت رعاية اليونسكو  العاملة راكزامللمعاهد و لالشاملة واملتكاملة 
) لعام ٢ اخلاصة ابملعاهد واملراكز العاملة حتت رعاية اليونسكو (الفئة من املديرة العامة تطبيق االسرتاتيجية ويطلب
وعلى مجيع  ،)٢ يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئةمعهد أو مركز  يع االقرتاحات اخلاصة مبنح صفةعلى مج ٢٠١٩

 .املربمة هلذا الغرض عمليات جتديد االتفاقات
 مد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعتُ 

 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ يف 



 

 
131 ١٣١ 

 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠ميزانية الفرتة  - حادي عشر

 ، يقدمه رئيس اجمللس التنفيذي٢٠١٧-٢٠١٤تقرير املديرة العامة عن أنشطة املنظمة يف الفرتة  ١٠٠

 ،إّن املؤمتر العام
 ،٦٩م/٣٩ابلقرار  إذ يذّكر

 وضميمتها، ٣م/٤٠الوثيقة  وقد درس
فأصبحت أمواًال متاحة بلغ  ٥م/٣٨تُنفق مبوجب خطة اإلنفاق اخلاصة ابلوثيقة  أبن جمموع األموال اليت مل حييط علماً  - ١

 ؛مليون دوالر ٢٧٫٥
من أجل  ٥م/٣٨لوثيقة اب تُنفق مبوجب خطة اإلنفاق اخلاصة اليت مل العاديةموال امليزانية أتبقى من  على ترحيل ما ويوافق - ٢

 ،املتعلقة هبذا املوضوع اجمللس التنفيذي قراراتلألغراض احملددة يف  ٢٠٢١-٢٠٢٠استخدامها خالل فرتة العامني 
 ؛جيم-اثنياً -٤/ت م٢٠٦من القرار  ٣ ابء والفقرة-اثنياً -٢٠ت/ م٢٠٤من القرار  ٥و ٤الفقرتني  سّيما يف وال

األموال املذكورة آنفًا يف إطار التقارير النظامية  استخداممن املديرة العامة موافاة اجمللس التنفيذي مبعلومات عن  ويطلب - ٣
 ) اخلاصة بتنفيذ الرب�مج.٤ت/ (الوثيقة م

 مد هذا القرار بناًء على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية اعتُ 
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥يف اجللسة العامة اخلامسة عشرة بتاريخ 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠قرار فتح االعتمادات املالية للفرتة  ١٠١

 إّن املؤمتر العام
 يلي: ما يقرر

 صصدوالر تشمل مجيع مصادر التمويل وختُ  ١٣٢٩١١٥٣٠٠قدرها  موحدةميزانية  ٢٠٢١-٢٠٢٠تُعتمد للفرتة املالية  - ١
 :يلي كما
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 اعتمادات  اليت تضم خيص امليزانية املوحدة فيما

 دوالر ٥٣٤٦٤٧٠٠٠ميزانية الرب�مج العادي البالغة 
 اتبند االعتماد

 
    

 (دوالر)
 السياسة العامة واإلدارة -األول الباب 

 

     ١٠٦٨٧٣٠٠ اهليئتان الرائسيتان -ألف 

  ٢٢٥١٣١٠٠ اإلدارة  -ابء 
  العامة، ومرفق اإلشراف الداخلي، ومكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية، اإلدارةتضم (

 ومكتب األخالقيات)

 

    

     ٢٧٧٢٦٨٠٠ األمم املتحدةاإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة  -جيم 
  

     ٦٠٩٢٧٢٠٠ اجملموع، الباب األول

 الربامج واخلدمات املتعلقة ابلربامج -الباب الثاين 
 

 الربامج -ألف 
 

 
 ٤٤٦٧٣٠٨٠٠ الرتبية -الرب�مج الرئيسي األول 

 
 ١٥٧١٨٢٣٠٠ العلوم الطبيعية -الرب�مج الرئيسي الثاين 

 
 ٢٦٨٣٥٧٠٠ احلكومية لعلوم احمليطاتاللجنة الدولية 

 
 ٦٩١١٥٢٠٠ العلوم االجتماعية واإلنسانية -الرب�مج الرئيسي الثالث 

 
 ٢٢١٦٢٦٦٠٠ الثقافة -الرب�مج الرئيسي الرابع 

 
 ٥٢٠١٩٧٠٠ االتصال واملعلومات -الرب�مج الرئيسي اخلامس 

 
 ٢٩٦٢١٧٠٠ معهد اليونسكو لإلحصاء

 
 ٩١٥١٨٩٠٠ امليدانيةإدارة املكاتب 

 
 ٥٠٠٠٠٠ التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية

    
  

 ١٠٩٥١٥٠٩٠٠ ألف –اجملموع، الباب الثاين 
 اخلدمات املتعلقة ابلربامج  -ابء 

 
 

  ١٦٩٢٨٠٠٠ العالقات اخلارجية واألولوية ألفريقياقطاع  - ١
  ١٩٢٤٣٠٠ املساواة بني اجلنسنيتنسيق ورصد األنشطة الرامية إىل حتقيق  - ٢
  ١١٥٩٢٤٠٠ التخطيط االسرتاتيجي - ٣
   ١٣٥٦٠١٠٠ إعالم اجلمهور - ٤

     ٤٤٠٠٤٨٠٠ ابء -اجملموع، الباب الثاين 

     ١٣٥٠٣٨٠٠ بر�مج املسامهة وبر�مج املنح الدراسية -جيم 
  

   ١١٥٢٦٥٩٥٠٠ اجملموع، الباب الثاين
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 اخلدمات الداخلية - الباب الثالث
 

 
  ١٤٢٦٩٨٥٠٠ قطاع اإلدارة والتنظيم

لقطاع اإلدارة والتنظيم، وإدارة املوارد البشرية، واإلدارة  لليونسكوة العام ةمكتب مساعد املدير يضم (
 ، وإدارة املعارف علىأمور اللغات والواثئق إدارةعلى تنظيم املؤمترات و  املساعدةو  نفيذيالدعم التاملالية، و 

نطاق املنظمة، والبىن األساسية والعمليات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وإدارة األمن 
 والسالمة)

 

    
  

     ١٤٢٦٩٨٥٠٠ اجملموع، الباب الثالث
  

     ١٣٥٦٢٨٥٢٠٠ اجملموع، األبواب من األول إىل الثالث

     ١٠٠٠٠٠٠ ابملوظفنيللتسو�ت املتعلقة  األموال االحتياطية املخصصة

     ٣٣٢٥٣٠٠ لتأمني الصحي بعد انتهاء اخلدمةلاألموال االحتياطية املخصصة لاللتزامات الطويلة األجل 

 سداد قروض جتديد مباين املقر ومبىن مكتب الرتبية الدويل -الباب الرابع 
  

٤٧٤٧٣٠٠ 

    

     ٤٤٩١١٠٠ لطوارئلللز�دات املتوقعة يف التكاليف و األموال االحتياطية املخصصة  -الباب اخلامس 
  

    ١٣٦٩٨٤٨٩٠٠ اجملموع، األبواب من األول إىل اخلامس
     
    

     )٢٨٣٧٤٤٠٠( اخلصم املتعلق ابسرتداد التكاليف اإلدارية من املسامهات الطوعية
  

     )١٢٣٥٩٢٠٠( الصناديق املدرة للدخلاخلصم املتعلق ابلنفقات الداخلية املقدَّرة الراجعة إىل 
  

 ١٣٢٩١١٥٣٠٠ جمموع امليزانية الصايف

 :يلي املوحدة املذكورة آنفاً كما امليزانيةوُمتوَّل  - ٢
 يلي: دوالر واملؤلفة مما ٥٣٤٦٤٧٠٠٠ ميزانية الرب�مج العادي البالغة اعتمادات من (أ)

 دوالر؛ ٥٢٣٦٤٧٠٠٠ اشرتاكات الدول األعضاء البالغة )١(
لميزانية العادية الواردة لق املنفَ  مليون دوالر مستمدة من الرصيد غري ١١اعتمادات مالية إضافية قدرها  )٢(

 ؛٥م/٣٨يف الوثيقة 
من احلساب اخلاص للتكاليف ُتستمد و  ،دوالر ٧٩٤٤٦٨٣٠٠يبلغ مقدارها ارجة عن امليزانية خموال أمن و  (ب)

األموال اخلارجة عن امليزانية  بالغ هذهماملسامهات الطوعية، علماً أبن من املدرة للدخل و  الصناديقمن اإلدارية و 
 .٥م/٤٠يتوافق مع الوثيقة  من خالل تعبئة املوارد مبا مجعها جيبمؤقتة وأنه 
 اشرتاكات الدول األعضاء

من اشرتاكات الدول  يالعاد الرب�مج مليزانيةهبا  ملالية املأذونعتمادات ااالوَّل آنفاً، متُ  الواردَتني ٢و ١لفقرتني لوفقًا  - ٣
 دوالر. ٥٢٣٦٤٧٠٠٠ األعضاء البالغة

ملدة سنتني اعتباراً من  لليونسكو من النظام املايل ٥ من املادة ٥٫١ جيري، بصورة استثنائية، تعليق العمل أبحكام الفقرةو  - ٤
ق املنفَ  ميزانية الرب�مج العادي من الرصيد غري اعتمادات يل جزء منضرورة متو لنظرًا  ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير  ١
 آنفاً.الواردة  ٢ من الفقرةالفقرة الفرعية (أ) من  )٢( البندعليه  نصيملا  وفقا ً  ٥م/٣٨لميزانية العادية الواردة يف الوثيقة ل
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 مليزانية الرب�مج العادي اإلضافية املالية االعتمادات
: الواردة آنفاً  ٢ عليها يف الفقرة يلي إىل اعتمادات ميزانية الرب�مج العادي املوافق للمديرة العامة بقبول وإضافة مايؤذن  - ٥

، واهلبات واملنح ٢ (أ) من الفقرة ) من الفقرة الفرعية٢( املسامهات الطوعية، واألموال اإلضافية املشار إليها آنفاً يف البند
من النظام  ٧ من املادة ٧٫٣وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة  ،سامهات اليت تقدمها احلكوماتوامل، والوصا� واملعو�ت

اإلجراءات . وجيب على املديرة العامة تقدمي معلومات مكتوبة عن ٥م/٤٠يتوافق مع مضمون الوثيقة  ومبااملايل لليونسكو 
ويؤذن للمديرة العامة أيضاً  .اإلجراءاتاختاذ هذه  يتلاملتخذة يف هذا الصدد إىل اجمللس التنفيذي إاّبن الدورة اليت 

 .منَفق من هذه االعتمادات اإلضافية إىل الفرتة املالية الالحقة برتحيل أي رصيد غري
 االلتزامات املالية

ميزانية الرب�مج العادي، أبن ترتبط ابلتزامات خالل الفرتة املالية املمتدة من  خيص اعتمادات فيما ،يؤذن للمديرة العامة - ٦
 يلي: وفقاً ملا ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب  ٣١إىل  ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير  ١

يف حال بلوغ اإليرادات املتوقعة  ٢ من الفقرة (أ) آنفًا يف الفقرة الفرعيةهبا  املبالغ املأذون يف حدود (أ)
 دوالر؛ ٥٣٤٦٤٧٠٠٠

) واملربمة قبل ٢٠٢١ - ٢٠٢٠( ٥م/٤٠تظل االلتزامات املالية املتعلقة ابمليزانية العادية الواردة يف الوثيقة  (ب)
 ) قائمة وصاحلة طوال٢٠٢٢( الالحقةواملستحقة األداء يف السنة التقوميية  ٢٠٢١كانون األول/ديسمرب  ٣١
 من النظام املايل. ٤ حكام املادة) وفقاً أل٢٠٢٢السنة التقوميية ( تلك

األموال احملّصلة  امليزانية، أبن تتلقى أمواًال غري ة عنارجاألموال اخلالربامج املمولة من  خيص فيما ،ويؤذن للمديرة العامة - ٧
من اشرتاكات الدول األعضاء لتنفيذ برامج ومشاريع تتوافق مع أهداف املنظمة وسياساهتا وأنشطتها، وكذلك مع 

نُظم حكام شاريع وفقًا ألاملربامج و ال تلكن ترتبط ابلتزامات وتسدد مدفوعات يف إطار أب، و٥م/٤٠مضمون الوثيقة 
 االتفاقات املربمة مع مصادر التمويل.أحكام املنظمة ولوائحها و 

 يلي: املديرة العامة القيام مباوجيب على  - ٨
 املقيمني إدارة تتسم أبقصى درجات التدقيق؛مواصلة إدارة شؤون اإلنفاق على نظام املنسقني  (أ)

السعي إىل مراجعة بنود اتفاق تقاسم التكاليف يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، ومنها البنود املتعلقة آبلية  (ب)
 .٧٢/٢٧٩ملا طلبته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرارها  التمويل، وفقاً 

 بني بنود االعتماداتالتسو�ت املالية والتحويالت فيما 
 ميزانية الرب�مج العادي: خيص اعتمادات فيما - ٩

حتويالت مالية من الباب إبجراء على موافقة مسبقة من اجمللس التنفيذي،  بعد احلصول، ابلقيام يؤذن للمديرة العامة (أ)
يزانية الرب�مج العادي (األموال االحتياطية املخصصة للز�دات املتوقعة يف التكاليف وللطوارئ) إىل بنود ملاخلامس 

الز�دات يف تكاليف املوظفني ويف  من أجل تغطية يف األبواب من األول إىل الرابع من امليزانية املناسبةاالعتمادات 
تنشأ  ميكن أناإلضافية اليت  االحتياجات املاليةمن أجل تلبية  وكذلكتكاليف السلع واخلدمات والتسو�ت التقنية، 

 .٢٠٢١-٢٠٢٠خالل الفرتة املالية 
يزيد  مببلغ الالرب�مج العادي يزانية مبوجيوز للمديرة العامة أن ُجتري حتويالت فيما بني بنود االعتمادات املتعلقة  (ب)

جيري حتويل  اليت ميزانية الرب�مج العاديت عتماداابنود ل٪ من االعتمادات األصلية املخصصة ٥ على
منها، وذلك بدون اإلضرار أبي بر�مج من الربامج الرئيسية. وجيب على املديرة العامة إطالع اجمللس  األموال

هذا  يف املتخذة اإلجراءات عن مكتوبة معلومات تقدميالتنفيذي على تفاصيل التحويالت وأسباهبا عن طريق 
ذه الطريقة من أجل ُجترى التحويالت هب. و اتاإلجراء هالدورة اليت تلي اختاذ هذ إاّبن التنفيذي اجمللس إىلالصدد 
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 بوجه خاص. وجيب على املديرة العامة بني القطاعات كاملشرت  الطابعلتنفيذ األنشطة ذات  الكافية املرونة إاتحة
 على فيما بني بنود االعتمادات يالتمبلغ التحو عندما يزيد  على موافقة مسبقة من اجمللس التنفيذياحلصول 

 يزانية الرب�مج العادي.مل ةاألصلي ات٪ من االعتماد٥
ويؤذن للمديرة العامة إبجراء حتويالت مالية من بند االعتمادات اخلاص ابألموال االحتياطية املخصصة للتسو�ت  (جـ)

 املتعلقة ابملوظفني وفقاً ألحكام النظام املايل ونظام املوظفني.
 يلي: فيما يتعلق ابحلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية، مبا ،ويؤذن للمديرة العامة -١٠

التكاليف اإلدارية يف إطار ميزانية الرب�مج العادي للمنظمة  من أجل حتويل املبالغ اليت يوافق عليها املؤمتر العام (أ)
 إىل احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية؛

هذه  ارتباط لباب اخلامس من امليزانية إىل احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية شريطةإجراء حتويالت مالية من ا (ب)
 التحويالت ابلوظائف اإلدارية؛

لتكاليف اإلدارية يف لاملخصصة  األصلية٪ من جمموع االعتمادات ٢تتجاوز  ال بنسبة املالية االعتمادات ز�دة (جـ)
وأسباهبا عن طريق تقدمي معلومات  ةالتنفيذي على تفاصيل هذه الز�دإطار امليزانية املعتمدة، مع إطالع اجمللس 

. اتاإلجراء همكتوبة عن اإلجراءات املتخذة يف هذا الصدد إىل اجمللس التنفيذي إاّبن الدورة اليت تلي اختاذ هذ
٪ من ٢ ةدوجيب على املديرة العامة احلصول على موافقة مسبقة من اجمللس التنفيذي عندما تتجاوز نسبة الز�

 جمموع االعتمادات األصلية.
 املوظفون

جيب و  .٢٠٢١-٢٠٢٠لفرتة العامني  الدرجاتحبسب  احملتملةلوظائف الثابتة لملخص  ٥م/٤٠يرد يف امللحق الثاين للوثيقة  -١١
 ،فوقها وما ١-مدير بدرجة لوظائفخيص جمموع ا فيما ،أي تغيري يُعتزم إجراؤه يف هذا امللحق عرض على املديرة العامة

 .ى التغيري املنشودعلى اجمللس التنفيذي للحصول على موافقته املسبقة عل
: مكتب الرتبية الدويل لليونسكو، هبا واللوائح اخلاصة ةاألساسي مظالتالية وفقاً للنُ  الكيا�ت لدى جيوز إنشاء وظائفو  -١٢

للتعّلم مدى احلياة، ومعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات ومعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية، ومعهد اليونسكو 
يف جمال الرتبية، ومعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا، ومعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا 

ركز الدويل للفيز�ء النظرية، الالتينية والكارييب، ومعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة، وامل
 هذه الوظائف. ٥م/٤٠الوارد يف امللحق الثاين للوثيقة يضم اجلدول  الومعهد اليونسكو لإلحصاء. و 

 التر صرف العماسعأ بتقل
سعر  وسُيستخدميورو للدوالر األمريكي الواحد.  ٠٫٨٦٩ُحسبت تقديرات ميزانية الرب�مج العادي بسعر الصرف البالغ  -١٣

يف  ،ابليورو منهااملدفوعة  النفقاتابليورو، وكذلك  احملّصلةإيرادات امليزانية  تدوينبه يف األمم املتحدة ل رف املعمولالص
ني للميزانية واحلساابت يف تقارير التسوية/املقارنة ني خمتلفَ عن استخدام أساسَ  مجةالفروق النا وسُتبنيَّ حساابت اليونسكو. 

 اخلاصة ابلبيا�ت املالية.
.٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير االجتماع املشرتك للجان يف اجللسة العامة الثامنة عشرة بتاريخ 
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 )٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  - اثين عشر

 )٤م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٩-٢٠٢٢إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  ١٠٢

 إّن املؤمتر العام،
 ،٣٠-م/إعالم٤٠و ١٨-م/إعالم٤٠و ١١م/٤٠الواثئق  وقد درس
ابملادة األوىل من امليثاق التأسيسي لليونسكو، اليت تنص على ما يلي: "تستهدف املنظمة املسامهة يف صون السلم  وإذ يذّكر

واألمن ابلعمل، عن طريق الرتبية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بني األمم، لضمان االحرتام الشامل للعدالة 
للناس كافة دون متييز بسبب العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين، كما  والقانون وحقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية
 أقرها ميثاق األمم املتحدة جلميع الشعوب"،

أن املهمة املسندة إىل اليونسكو ما زالت صاحلة ومالئمة لتحقيق التنمية املستدامة ونشر السالم على الصعيد  ويؤكد جمدداً 
كو مبساعدة الدول األعضاء يف املنظمة على تنفيذ خطة التنمية املستدامة على أمهية قيام اليونس ويشددالدويل، 

وعلى حتقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة فيها، وكذلك على حتقيق ما يعنيها من سائر األهداف اإلمنائية  ٢٠٣٠ لعام
 املتفق عليها دولياً،

واتفاق ابريس  ،وخطة عمل أديس أاباب ،٢٠٦٣ األفريقي لعامأمهية توافق عمل اليونسكو مع خطة االحتاد على  يشدد أيضاً و 
 ومسار ساموا، ،بشأن تغري املناخ

عليه قرارا اجلمعية العامة لألمم  ملا ينص املنظمة لعملية إصالح األمم املتحدة وفقاً  من أجل امتثالاملبذولة املتواصلة جلهود اب وينّوه
 أمور دارةإالذي يشمل  ،اإلصالح التنفيذي اجلاري لليونسكو خيص ما فيماسيّ  ، وال٧٢/٢٧٩و ٧١/٢٤٣املتحدة 

 يف عمل منظومة األمم املتحدة سامهة اليونسكو االسرتاتيجية والتقنينية والرب�جميةم كذلك من أجل تعزيز، و االستدامة
 ،اتبعة هلذه املنظومة واإلقليمي بصفتها وكالة متخصصة الُقطريعلى الصعيدين 

الوثيقة ( ٢٠٢١-٢٠١٤للفرتة  االسرتاتيجية املتوسطة األجللتكميل  التالية ربعاأل سرتاتيجيةاالواثئق الد عداإب أيضاً  ويذّكر
، وخطة عمل اليونسكو ٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا : االسرتاتيجية التنفيذية)٤م/٣٧

شأن التنفيذية ب اليونسكو سرتاتيجيةا، و ٢٠٢١-٢٠١٤اجلنسني للفرتة اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف حتقيق املساواة بني 
 ،٢٠٢١-٢٠١٦ للفرتة ، وخطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية٢٠٢١-٢٠١٤الشباب للفرتة 

 بطريقة أكثر فعالية،بضرورة مواصلة اليونسكو سعيها إىل التطور والتكيف والتجديد من أجل تعزيز دورها يف جمال التعاون الدويل  ويقر
الرب�مج  عدادمن أجل إ ،االسرتاتيجي العام ، ابعتبارها املرجع الذي يبّني التوجه٤م/٤١لوثيقة اب ه سيجري االسرتشادإىل أن ويشري

قياس التقدم احملرز يف إطار االسرتاتيجية املتوسطة سيجري و  ،٢٠٢٩-٢٠٢٦والفرتة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢للفرتة  وامليزانية
 الدول األعضاء، تعتمدهاطر النتائج اليت أُ  استناداً إىل األجل
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خربهتا وجتربتها يف كذلك و  ،إىل الفرصة املتاحة لليونسكو ملواصلة تسخري طابعها املتعدد التخصصات يسرتعي االنتباه - ١
من أجل تعزيز مكانتها  ،املشرتكة والرباجمية الرب�جمية النهوجاالقتضاء على أمهية  عندجماالت اختصاصها، مع التشديد 

 يف منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وإجياد أوجه للتآزر وز�دة أتثري عملها؛
يتوافق  مبا املديرة العامة إىل مواصلة عملية التحول االسرتاتيجي الرامية إىل ز�دة الكفاءة والفعالية التنفيذية لليونسكو ويدعو - ٢

تسخري مزا�ها النسبية للتصدي للتحد�ت العاملية الراهنة، وكذلك إىل مع إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، 
 املستقبلية؛ وتعزيز براجمها وز�دة أتثريها، وتعزيز قدرة املنظمة على التصدي للتحد�ت

 ٢٠٢٩-٢٠٢٢مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة يلي عند إعداد  املديرة العامة إىل القيام مبا أيضاً  ويدعو - ٣
 ):٤م/٤١(الوثيقة 

عملية إعداد  إبدارةاملنظمة  يفالدول األعضاء  اضطالع ضمان، و لليونسكو أتكيد الطابع الدويل احلكومي (أ)
 ؛٤م/٤١الوثيقة 

والعلوم والثقافة  والتعليم الرتبية تاألنشطة الرب�جمية من أجل تعزيز الدور الر�دي لليونسكو يف جماال ترشيد (ب)
 ؛للمنظمة األساسية تشّكل املهمة يتواالتصال واملعلومات، ال

كذلك املساواة بني اجلنسني، و يف ني يف أفريقيا و املتمثلتَ  لليونسكوني ني العامتَ يتَ و مواصلة إيالء االهتمام الالزم لألول (جـ)
 الصغرية النامية والشباب؛ لدول اجلزريةل سّيما وال ،للفئات ذات األولوية

 مراعاة املناقشات اليت أجراها املؤمتر العام والقرار الذي اعتمده بشأن هذا البند يف دورته األربعني؛ (د)
مواصلة العمل على توضيح دور اليونسكو االسرتاتيجي ومسامهتها يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة عن طريق  (ه)

شاورات مع شبكات اليونسكو واللجان الوطنية لليونسكو والشركاء الرئيسيني م، و ةحكومي ةإجراء مشاورات دولي
 منظمات األمم املتحدة؛ سائرمع  سّيما الللمنظمة، و 

والرتكيز يف دور اليونسكو ووظائفها على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين  التميز إظهار حتسنيمراعاة ضرورة  (و)
 لكيال يُرتك أحد خلف الركب؛

 عمليات كذلكتقارير السابقة اخلاصة بعمليات املراجعة والتقييم اخلارجية والداخلية، و ال مضمونمراعاة  (ز)
 شأنب ٨٧م/٣٩القرار  يفمن التوصيات اليت أيّدها املؤمتر العام  األمور هبذه يتعلق ماو  ،االسرتاتيجية ضاالستعرا
 وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو؛ احلوكمة

 ؛والتأثري النواتج أكرب بكثري على قدرب إىل الرتكيز املخرجات االنتقال من الرتكيز على (حـ)
اليت  النشيطةوأن النجاح سيتوقف على تعزيز الشراكات  ،ق أهدافها مبفردهايحتق تستطيع مراعاة أن اليونسكو ال (ط)

الواردة اخلاصة ابلشراكات بصيغتها السرتاتيجية الشاملة لمواطن القوة لدى العديد من الشركاء وفقاً تستفيد من 
 ؛١١ت/ م٢٠٧يف الوثيقة 

 ٢٠٢٩-٢٠٢٢إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  العامة إىل مباشرة املديرة ويدعو فضًال عن ذلك - ٤
املرتبطة هبذا األمر مع الدول األعضاء وسائر اجلهات املعنية، وفقاً خلريطة الطريق )، وإجراء املشاورات ٤م/٤١(الوثيقة 

 وللجدول الزمين الوارد يف خريطة الطريق. ١١م/٤٠الواردة يف ملحق الوثيقة 
 .٢٠١٩ين/نوفمرب تشرين الثا ٢٧اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير االجتماع املشرتك للجان يف اجللسة العامة الثامنة عشرة بتاريخ 
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 )٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢إعداد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  -اثلث عشر 

 )٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢وامليزانية للفرتة إعداد مشروع الرب�مج  ١٠٣

 إّن املؤمتر العام،
 ،٧م/٤٠الوثيقة  وقد درس

االسرتاتيجية املتوسطة األجل  مشروع الذي اعتمده يف دورته األربعني بشأن إعداد ،١٠٢م/٤٠ القرار االعتبار �خذ بعنيوإذ 
 )،٤م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٩-٢٠٢٢للفرتة 

 ٢٠٢٣-٢٠٢٢به للفرتة  املرتبطةوامليزانية  ٢٠٢٥-٢٠٢٢من املديرة العامة الشروع يف إعداد مشروع الرب�مج للفرتة  يطلب - ١
االسرتاتيجية  مشروع يف دورته األربعني إلعداد املشفوعة جبدول زمين اليت اعتمدها ) وفقاً خلريطة الطريق٥م/٤١الوثيقة (

 ؛٧م/٤٠من الوثيقة  ٩ ملبادئ احملددة يف الفقرةاب مع األخذ)، ٤م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٩-٢٠٢٢للفرتة  املتوسطة األجل
 إاّبنإىل اجمللس التنفيذي  مي هذه االقرتاحاتوتقد ،٥املديرة العامة إىل إعداد اقرتاحات لتحسني صيغة الوثيقة م/ ويدعو - ٢

 املائتني. دورته العاشرة بعد
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧االجتماع املشرتك للجان يف اجللسة العامة الثامنة عشرة بتاريخ اعُتمد هذا القرار بناًء على تقرير 
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 للمؤمتر العام واألربعون الدورة احلادية -رابع عشر 

 واألربعني للمؤمتر العام مكان انعقاد الدورة احلادية ١٠٤

 إّن املؤمتر العام،
 من نظامه الداخلي، ٣و ٢ نيأحكام املادتَ  االعتبار �خذ بعني إذ

من نظامه الداخلي، بدعوته إىل  ٣ عدم قيام أية دولة عضو، حىت التاريخ احملدد مبوجب أحكام املادة و�خذ بعني االعتبار أيضاً 
 واألربعني يف أراضيها، عقد دورته احلادية

 ابريس.دينة واألربعني يف مقر املنظمة مب عقد دورته احلادية يقرر
 .٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧اعُتمد هذا القرار يف اجللسة العامة الثامنة عشرة بتاريخ 
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وجلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة  ،تقارير جلان الرب�مج -عشر  خامس
 واللجنة القانونية ،واالجتماع املشرتك للجان ،الرب�مج والعالقات اخلارجية

 ةمالحظ

 قسام(األ اخلمسمت تقارير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية وجلان الرب�مج دِّ قُ 
 ،٩٢/م٤٠و ،٩١/م٤٠و ،٩٠/م٤٠الواثئق التالية:  خالل جلسات عامة يف ىل املؤمتر العامإ) يلي فيما الواردة "واو" إىل "ألف"

 .٩٥/م٤٠و ،٩٤/م٤٠و ،٩٣/م٤٠و

الرب�مج والعالقات جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة و  الرب�مج للجان املشرتك االجتماع اقرتاحات وُقدِّمت
 .٩٦/م٤٠ الوثيقة العام خالل جلسة عامة يف املؤمتر إىل يلي) (القسم "زاي" الوارد فيما اخلارجية

 ).١١٦م/٤٠ إىل ٩٨م/٤٠الواثئق ( عشر التسعةتقارير اللجنة القانونية على  يلي الوارد فيما "حاء" وحيتوي القسم

اعتمدها املؤمتر العام بناًء على توصيات اللجان يف الفصول السابقة من هذا اجمللد. وُيشار ويرد النص النهائي الكامل للقـرارات اليت 
يلي أبرقامها النهائية املستخدمة يف هذا اجمللد، ويرد الرقم اخلاص بكل قرار بني قوسني. وتبّني تقارير اللجان  إىل تلك القرارات فيما

 ها املؤمتر العام بناًء على توصيات اللجان املعنية.الواردة يف هذا الفصل األمور األخرى اليت قرر 
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 تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة -ألف 
 ١(APX) ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية

 املقدمة

 الدورة تنظيم ١البند 
(جـ) من املادة  ٨تقرير املديرة العامة عن الرسائل اليت أرسلتها الدول األعضاء واستندت فيها إىل أحكام الفقرة  ٣-١البند 

 جيم من امليثاق التأسيسي - الرابعة
 التقارير املقدمة عن أنشطة املنظمة وعن تقييم الرب�مج ٢البند 
 ، يقدمه رئيس اجمللس التنفيذي٢٠١٧-٢٠١٤الفرتة تقرير املديرة العامة عن أنشطة املنظمة يف  ١-٢البند 
 ٥م/٤١ومشروع الوثيقة  ٤م/٤١إعداد مشروع الوثيقة  ٣البند 
 )٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ١-٣البند 
 )٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢إعداد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٣البند 
 )٥م/٤٠الوثيقة ( ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة امليزانيةمشروع الرب�مج و  ٤البند 
 وتقنيات امليزنة، ٢٠٢١-٢٠٢٠وتقديرات امليزانية للفرتة  ،أساليب إعداد امليزانية ١-٤البند 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠ دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة ٢-٤البند 

 واإلدارةالسياسة العامة    الباب األول
 الربامج  ألف - الباب الثاين

 معهد اليونسكو لإلحصاء
 إدارة املكاتب امليدانية

 التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية
 اخلدمات املتعلقة ابلربامج  ابء -الثاين الباب 

 قطاع العالقات اخلارجية واألولوية ألفريقيا
 بني اجلنسني املساواةاألنشطة الرامية إىل حتقيق ورصد تنسيق 

 التخطيط االسرتاتيجي
 إعالم اجلمهور

 املنح الدراسيةوبر�مج بر�مج املسامهة   جيم - الباب الثاين
 اخلدمات الداخلية   الباب الثالث

 قطاع اإلدارة والتنظيم

 
، ووافق على القرارات اليت ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة، اليت عقدها يف  اخلامسةأحاط املؤمتر العام علماً هبذا التقرير يف جلسته العامة  ١

 .٢٠م/إعالم ٤٠اجللسة العامة يف الوثيقة  إاّبناللجنة  ةرئيس قدمتهأوصت هبا اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي الذي 
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 ابلسياسة العامة والرب�مج ةتعلقامل سائلامل ٥البند 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠خالل الفرتة  الذكرى اليت ميكن أن تشارك فيها اليونسكو احتفاالتاقرتاحات الدول األعضاء بشأن  ١-٥البند 

 يوم عاملي للغة الربتغاليةإعالن  ٣٢-٥البند 

 )٢٠١٩) (لعام ٢االسرتاتيجية اخلاصة ابملعاهد واملراكز العاملة حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ٣٥-٥البند 

 أساليب عمل املنظمة ٦ البند

 وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو احلوكمة ١-٦البند 

 عملية التحول االسرتاتيجي لليونسكو ٢-٦البند 

 مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية العالقات ١٠البند 

 تقرير فرتة األعوام األربعة عن إسهام املنظمات غري احلكومية يف أنشطة اليونسكو ١-١٠البند 

 )٥٤م/٣٩(الوثيقة تعديل اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو ومراكزها وأنديتها  ٢-١٠البند 

 اإلدارية واملالية املسائل ١١البند 

كانون األول/ديسمرب   ٣١التقرير املايل والبيا�ت املالية املوحدة املراجعة املتعلقة حبساابت اليونسكو للفرتة املالية املنتهية يف  ١-١١البند 
 ر مراجع احلساابت اخلارجي، وتقري٢٠١٨

 جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء والعملة اليت ُتدفع هبا هذه االشرتاكات، وصندوق رأس املال العامل ٢-١١البند 

 حتصيل اشرتاكات الدول األعضاء ٣-١١البند 

 مسائل املوظفني ١٢البند 

 نظام والئحة املوظفني ١-١٢البند 

 املوظفني وعالواهتم وبََدالهتم وسائر استحقاقاهتم ُمرتبات ٢-١٢البند 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ٣-١٢البند 

 تقرير املديرة العامة عن حالة صندوق التأمني الصحي وبنيته اإلدارية ٤-١٢البند 

 ٢٠٢٢-٢٠١٧املوارد البشرية للفرتة تقرير املديرة العامة عن تنفيذ اسرتاتيجية إدارة  ٥-١٢البند 

 املسائل املتعلقة ابملقر ١٣البند 

 تقرير املديرة العامة الـُمعّد ابلتعاون مع جلنة املقر عن إدارة شؤون مباين مقر اليونسكو ١-١٣البند 

 بشأن البندين  اخلارجيةجلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات ملخص مناقشة  امللحق
 )٥م/٤١(إعداد مشروع الوثيقة  ٢-٣و) ٤م/٤١(إعداد مشروع الوثيقة  ١-٣
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 املقدمة

(القرار  اجمللس التنفيذي التوصيات الصادرة عنعلى  بناءً  ،٢٠١٩ الثاين/نوفمربتشرين  ١٣يف  االجتماع املشرتك لّلجان انتخب - ١
لجنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة لًة رئيس )اليو�نالسيدة مار� د�مانتوبولو (، وجلنة الرتشيحات رابعاً)-٢٧م ت/٢٠٦

 .(APX)الرب�مج والعالقات اخلارجية 

ات حات اليت قدمتها إليها جلنة الرتشيحاقرت على اال ٢٠١٩ الثاين/نوفمربتشرين  ١٣ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  - ٢
 خب هلذه املناصب األشخاص التالية أمساؤهم ابلرتحيب العام:لشغل مناصب نواب الرئيس واملقرر. وانتُ 

 (ألبانيا) ريد خوجةالسيد ف :ةنواب الرئيس
 السيد موريلو فيريا كومنيسكي (الربازيل) 
 جي (مجهورية كور�)-السيد كيم دونغ 
 السيد نسيم حممد عامر (اجلزائر) 

 السيد سامسون كانتيين (زامبيا) املقرر:

 مؤقتة. ١/APXجلنة /م٤٠اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا وفقاً ملا ورد يف الوثيقة  مث - ٣

 الثاين/نوفمرب تشرين ١٦إىل يوم السبت  الثاين/نوفمربتشرين  ١٣ يوم األربعاء ناملمتدة مجلسات يف الفرتة  ٨وخصصت اللجنة  - ٤
 املدرجة يف جدول أعماهلا.لدراسة البنود 

 ) بناًء على طلب مكتب املؤمتر العام.١-٢، وبنداً إضافياً (البند بنداً من البنود املدرجة يف جدول أعماهلا ٢٢ودرست اللجنة  - ٥

 عتمدها.ي لكياللجنة شفهياً إىل املؤمتر العام  ةقدمها رئيستوال يتضمن هذا التقرير سوى التوصيات الصادرة عن اللجنة اليت س - ٦

 الدورة تنظيم ١البند 

(جـ) من املادة  ٨ تقرير املديرة العامة عن الرسائل اليت أرسلتها الدول األعضاء واستندت فيها إىل أحكام الفقرة ٣-١البند 
 جيم من امليثاق التأسيسي -الرابعة 

، ونظرت يف جلستها األوىل ٣-١جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند درست  - ٧
وأوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام  من النظام الداخلي للمؤمتر العام. ٨٢يف تقرير فريق العمل املعين ابالشرتاكات املنشأ مبوجب املادة 

بال تعديل، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام. واعتمد املؤمتر العام هذا القرار يف جلسته العامة  ١٠م/٤٠قرار الوارد يف الوثيقة مشروع ال
. (القرار جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجيةالسادسة بناًء على التقرير الذي قدمته رئيسة 

 )٠٢م/٤٠

 التقارير املقدمة عن أنشطة املنظمة وعن تقييم الرب�مج ٢البند 

 ، يقدمه رئيس اجمللس التنفيذي٢٠١٧-٢٠١٤تقرير املديرة العامة عن أنشطة املنظمة يف الفرتة  ١-٢البند 
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الثالثة والرابعة. ها ييف جلست ١-٢جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند درست  - ٨
ضميمة، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام.  ٣م/٤٠وأوصت اللجنة يف ختام املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار الوارد يف الوثيقة 

 )١٠٠م/٤٠ار (القر 

 ٥م/٤١ومشروع الوثيقة  ٤م/٤١إعداد مشروع الوثيقة  ٣البند 

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

الثامنة. وقررت يف جلستها  ١-٣جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند درست  - ٩
اللجنة اللجنة يف ختام املناقشة أتجيل النظر يف مشروع القرار املتعلق هبذا البند إىل االجتماع الثاين املشرتك لّلجان. ويرد ملخص مناقشات 

 بشأن هذا البند يف ملحق هذا التقرير.

 )٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢إعداد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٣البند 

الثامنة. وقررت يف جلستها  ٢-٣جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند درست  -١٠
خص مناقشات اللجنة اللجنة يف ختام املناقشة أتجيل النظر يف مشروع القرار املتعلق هبذا البند إىل االجتماع الثاين املشرتك لّلجان. ويرد مل

 بشأن هذا البند يف ملحق هذا التقرير.

 )٥م/٤٠الوثيقة ( ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة امليزانيةمشروع الرب�مج و  ٤البند 

 وتقنيات امليزنة، ٢٠٢١-٢٠٢٠وتقديرات امليزانية للفرتة  ،أساليب إعداد امليزانية ١-٤البند 

الثانية. وأوصت يف جلستها  ١-٤جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند درست  -١١
، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام. ١ ق م/APX م/جلنة٤٠اللجنة يف ختام املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار الوارد يف الوثيقة 

 )٩٦م/٤٠(القرار 

 )٥م/٤٠(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠ دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة ٢-٤البند 

الثالثة. وأوصت يف جلستها  ٢-٤جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند درست  -١٢
 . ٥/م٤٠ للوثيقة) القرارات مشروعات( األول اجمللد يف والواردة التالية القراراتاللجنة يف ختام املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروعات 

 واإلدارة العامة السياسة الباب األول:

املؤمتر عتمد أوصت اللجنة أبن ي ،٢٠٢١-٢٠٢٠وامليزانية للفرتة  مشروع الرب�مجول "السياسة العامة واإلدارة" من لباب األابفيما يتعلق  -١٣
 ٢٠٢١-٢٠٢٠لفرتة العامني  دوالر ٦٠٩٢٧٢٠٠ اقدره ةمالي اتتخصيص اعتمادب يقضي ذيال ٠٠١٠٠ ةالوارد يف الفقر  رالقرامشروع العام 

نتائج االجتماع املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية ل يف ضوء ، علمًا أبن هذا املبلغ ميكن أن يُعدَّ ٥م/٤٠لوثيقة ليف اجمللد األول 
 املؤمتر العام. الصادرة عنالقرارات يف ضوء ومجيع جلان الرب�مج، و  واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية

 )١م/٤٠(القرار واإلدارة  العامة ابلسياسة اخلاص القرار مشروع

 امجألف: الرب  -الباب الثاين 
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املؤمتر  يعتمدأوصت اللجنة أبن  ،٢٠٢١-٢٠٢٠مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة من ألف "الربامج"  -لباب الثاين ابفيما يتعلق  -١٤
الوارد يف الفقرة  والقراردوالر،  ٢٩٦٢١٧٠٠ اقدره ةمالي اتتخصيص اعتمادب يقضي ذيال ٠٧٠٠٠ ةالوارد يف الفقر  رالقرا مشروعالعام 

دوالر  ٥٠٠٠٠٠فضالً عن ختصيص اعتمادات مالية قدرها  ردوال ٩١٥١٨٩٠٠ اقدره ةمالي اتتخصيص اعتمادب يقضيي ذال ٠٨٠٠٠
لغ ميكن أن ااملب هعلماً أبن هذ ،٥م/٤٠لوثيقة ليف اجمللد األول  ٢٠٢١-٢٠٢٠لفرتة العامني  ،لألموال اإلضافية إلصالح الشبكة امليدانية

ومجيع جلان  املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجيةل يف ضوء نتائج االجتماع عدَّ تُ 
 املؤمتر العام. الصادرة عنالقرارات يف ضوء الرب�مج، و 

 )٥٩م/٤٠(القرار مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو لإلحصاء 

 )٦٠م/٤٠(القرار مشروع القرار اخلاص إبدارة املكاتب امليدانية 

 ابء: اخلدمات املتعلقة ابلربامج  -الباب الثاين 

، أوصت اللجنة أبن ٢٠٢١-٢٠٢٠مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة من ابء "اخلدمات املتعلقة ابلربامج"  -فيما خيص الباب الثاين  -١٥
اليت تقضي بتخصيص اعتمادات مالية يبلغ جمموعها  ٠٩٤٠٠إىل  ٠٩١٠٠القرارات الواردة يف الفقرات من ت مشروعايعتمد املؤمتر العام 
، علماً أبن هذه املبالغ ميكن أن تُعدَّل يف ضوء نتائج االجتماع ٥م/٤٠لوثيقة ليف اجمللد األول  ٢٠٢١-٢٠٢٠ لفرتةدوالر ل ٨٠٠ ٠٠٤ ٤٤

ارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية ومجيع جلان الرب�مج، ويف ضوء القرارات املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلد
 الصادرة عن املؤمتر العام.

 )٦١م/٤٠(القرار ألفريقيا  واألولوية اخلارجية العالقات بقطاع اخلاص القرار مشروع

 )٦٢م/٤٠(القرار اجلنسني  بني املساواة حتقيق إىل الرامية التدابري ورصد بتنسيق اخلاص القرار مشروع

 )٦٣م/٤٠(القرار االسرتاتيجي  ابلتخطيط اخلاص القرار مشروع

 )٦٤م/٤٠(القرار اجلمهور  إبعالم اخلاص القرار مشروع

 الدراسية املنح وبر�مج املسامهة جيم: بر�مج -الباب الثاين 

 ،٢٠٢١-٢٠٢٠مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة " من املسامهة وبر�مج املنح الدراسيةبر�مج جيم " - لباب الثاينابفيما يتعلق  -١٦
 ١٣٥٠٣٨٠٠ اقدره ةمالي اتتخصيص اعتمادب يقضي ذيال ١٠١٠٠ ةالوارد يف الفقر  رالقرا مشروعاملؤمتر العام  يعتمدأوصت اللجنة أبن 
ل يف ضوء نتائج االجتماع املشرتك ، علماً أبن هذا املبلغ ميكن أن يُعدَّ ٥م/٤٠لوثيقة ليف اجمللد األول  ٢٠٢١-٢٠٢٠دوالر لفرتة العامني 

 الصادرة عنالقرارات يف ضوء ومجيع جلان الرب�مج، و بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية 
 املؤمتر العام.

 )٦٥م/٤٠(القرار الدراسية  املنح وبر�مج امهةاملس برب�مج اخلاص القرار مشروع

 الباب الثالث: اخلدمات الداخلية

، أوصت ٢٠٢١-٢٠٢٠" من مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة قطاع اإلدارة والتنظيم -الداخلية "اخلدمات  الثالثفيما خيص الباب  -١٧
دوالر  ١٤٢٦٩٨٥٠٠ اقدره ةمالي اتتخصيص اعتمادب يقضي ذيال ١١٠٠٠ الفقرةالقرار الوارد يف مشروع اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام 
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عدَّل يف ضوء نتائج االجتماع املشرتك بني جلنة يُ املبلغ ميكن أن  اعلمًا أبن هذ، ٥م/٤٠لوثيقة ليف اجمللد األول  ٢٠٢١-٢٠٢٠لفرتة العامني 
 والعالقات اخلارجية ومجيع جلان الرب�مج، ويف ضوء القرارات الصادرة عن املؤمتر العام.الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج 

 )٦٦م/٤٠(القرار  التنظيمو قطاع اإلدارة اخلاص بقرار المشروع 

يف  بقطاع اإلدارة والتنظيم املعنية اتالفقر اللجنة املؤمتر العام ابملوافقة على التوصيات اليت قدمها اجمللس التنفيذي فيما خيص  أوصت -١٨
 وضميمتها. ٦م/٤٠، وفقاً ملا ورد يف الوثيقة ٥م/٤٠اجمللد الثاين للوثيقة 

 :يلي كما  ٥م/٤٠ للوثيقة الثاين اجمللد يف الواردة ٠٩١٠٨ الفقرة تعديل على ابملوافقة العام املؤمتر اللجنة أيضاً  وأوصت -١٩

 ،"األفريقية السالم مدرسة" حتويل على أفريقيا إدارة ستعمل ،"والالعنف السالم ثقافة تعزيز" املسمى ١ الطليعي الرب�مج إطار"ويف 
 التدابري اختاذ على أيضاً ). وسرتكز ٢ الفئة( اليونسكو رعاية حتت يعمل مركز إىل ديفوار، كوت  حكومة واستضافتها أنشأهتا اليت

 عامني كل  مرة يُعقد الذي أفريقيا عموم ملنتدى األوىل الدورة من املنبثقة التوصيات خيص فيما والرصد للتنفيذ آليات بوضع الكفيلة
 .")منتدى لواندا( أفريقيا يف السالم ثقافة بشأن

 ابلسياسة العامة والرب�مج املتعلقةسائل امل  ٥البند 

 خالل الفرتة اقرتاحات الدول األعضاء بشأن احتفاالت الذكرى اليت ميكن أن تشارك فيها اليونسكو ١-٥البند 
٢٠٢١-٢٠٢٠  

جرت الثالثة. و يف جلستها  ١-٥جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند درست  -٢٠
، إلدراجه يف سجالت ١٥م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة  مشروع املؤمتر العامأبن يعتمد وأوصت اللجنة  ،مناقشة مسبقة الدراسة هذا البند ب

 )٦٨م/٤٠(القرار  .املؤمتر العام

  يوم عاملي للغة الربتغاليةإعالن  ٣٢-٥البند 

بال مناقشة  يف جلستها الثانية ٣٢-٥درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٢١
 )٧٠م/٤٠(القرار . يوماً عاملياً للغة الربتغالية عامأ�ر/مايو من كل  ٥يوم  إبعالن املؤمتر العام يقومأوصت أبن و  مسبقة،

 )٢٠١٩) (لعام ٢االسرتاتيجية اخلاصة ابملعاهد واملراكز العاملة حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ٣٥-٥البند 

أوصت و . الرابعةيف جلستها  ٣٥-٥درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٢٢
 )٩٩م/٤٠(القرار . ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام٧٩م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة  مشروع املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام يف ختاماللجنة 

 أساليب عمل املنظمة ٦البند 

 احلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو ١-٦البند 

أوصت و . الثامنةيف جلستها  ١-٦درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٢٣
بصيغته اليت عدلتها اللجنة، إلدراجه يف سجالت  ٢٩م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة  مشروع املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام يف ختاماللجنة 

 )٩٥م/٤٠املؤمتر العام. (القرار 
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 لليونسكو عملية التحول االسرتاتيجي ٢-٦البند 

أوصت و بعة. سايف جلستها ال ٢-٦درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٢٤
بصيغته اليت عدلتها اللجنة، إلدراجه يف سجالت  ٥٥م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة مشروع املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام  يف ختاماللجنة 

 )٩٧م/٤٠متر العام. (القرار املؤ 

 العالقات مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية ١٠البند 

 تقرير فرتة األعوام األربعة عن إسهام املنظمات غري احلكومية يف أنشطة اليونسكو ١-١٠البند 

أوصت و . الثالثةيف جلستها  ١-١٠درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٢٥
ضميمة بصيغته اليت عدلتها اللجنة، إلدراجه يف  ٤٢م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة مشروع املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام  يف ختاماللجنة 
 )٦٩م/٤٠ت املؤمتر العام. (القرار سجال

 )٥٤م/٣٩تعديل اإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو ومراكزها وأنديتها (الوثيقة  ٢-١٠البند 

أوصت و يف جلستها الرابعة.  ٢-١٠ درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند -٢٦
، إلدراجه يف سجالت بصيغته اليت عدلتها اللجنة ٧٧م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة مشروع املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام  ختاميف اللجنة 

 )٩٨م/٤٠(القرار . املؤمتر العام

 املسائل اإلدارية واملالية ١١البند 

 حبساابت اليونسكو للفرتة املالية املنتهية يفالتقرير املايل والبيا�ت املالية املوحدة املراجعة املتعلقة  ١-١١البند 
 ، وتقرير مراجع احلساابت اخلارجي٢٠١٨كانون األول/ديسمرب   ٣١

أوصت و . اخلامسةيف جلستها  ١-١١درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٢٧
 )٧١م/٤٠(القرار . ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام٤٣م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة مشروع  املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام يف ختاماللجنة 

  جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء والعملة اليت ُتدفع هبا هذه االشرتاكات، وصندوق رأس املال العامل ٢-١١البند 

الثالثة. وجرت يف جلستها  ٢-١١درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٢٨
، إلدراجه يف سجالت ٤٤م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام و . دراسة هذا البند بال مناقشة مسبقة

 )٧٢م/٤٠(القرار . العام املؤمتر

  حتصيل اشرتاكات الدول األعضاء ٣-١١البند 

الرابعة. الثالثة و  هاييف جلست ٣-١١درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٢٩
، إلدراجه يف سجالت املؤمتر ضميمة معّدلة ٤٥م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة  مشروع املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام يف ختامأوصت اللجنة و 

 )٧٣م/٤٠(القرار . العام
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 مسائل املوظفني ١٢البند 

 نظام والئحة املوظفني ١-١٢البند 

اخلامسة ها ييف جلست ١-١٢درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٣٠
بصيغته اليت عدلتها اللجنة،  ٤٨م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة  مشروع املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام يف ختامأوصت اللجنة و . والسادسة

 )٧٤م/٤٠إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام. (القرار 

  املوظفني وعالواهتم وَبَدالهتم وسائر استحقاقاهتم ُمرتبات ٢-١٢البند 

وجرت . السادسةيف جلستها  ٢-١٢درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٣١
، إلدراجه يف سجالت ٤٩م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة مشروع اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام  دراسة هذا البند بال مناقشة مسبقة، وأوصت

 )٧٥م/٤٠املؤمتر العام. (القرار 

 الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة ٣-١٢البند 

جرت و . السادسةتها يف جلس ٣-١٢درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٣٢
، إلدراجه يف سجالت ٥٠م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام و  .مناقشة مسبقة الدراسة هذا البند ب

 )٧٦م/٤٠(القرار . املؤمتر العام

 تقرير املديرة العامة عن حالة صندوق التأمني الصحي وبنيته اإلدارية ٤-١٢ البند

. السادسة والثامنةها ييف جلست ٤-١٢درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٣٣
وأوصت  . وانُتخبت ثالث دول أعضاء بصفة أعضاء مراقبني يف جملس إدارة صندوق التأمني الصحي.جرت دراسة هذا البند بال مناقشة مسبقةو 

 )٧٧م/٤٠(القرار  .إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام ،٥١م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة مشروع أبن يعتمد املؤمتر العام  اللجنة

 ٢٠٢٢-٢٠١٧تقرير املديرة العامة عن تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  ٥-١٢البند 

. السادسةيف جلستها  ٥-١٢درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٣٤
إلدراجه يف  بصيغته اليت عدلتها اللجنة، ٥٢م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة  مشروع املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام يف ختامأوصت اللجنة و 

 )٧٨م/٤٠(القرار . ؤمتر العامسجالت امل

 املسائل املتعلقة ابملقر ١٣البند 

 تقرير املديرة العامة الـُمعّد ابلتعاون مع جلنة املقر عن إدارة شؤون مباين مقر اليونسكو ١-١٣البند 

أوصت و يف جلستها الرابعة.  ١-١٣درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية البند  -٣٥
إلدراجه يف سجالت ، بصيغته اليت عدلتها اللجنة ٥٤م/٤٠القرار الوارد يف الوثيقة  مشروع املناقشة أبن يعتمد املؤمتر العام يف ختاماللجنة 

 )٧٩م/٤٠(القرار . املؤمتر العام
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ANNEX 

Summary of the APX Commission’s debate on items 3.1 (preparation of draft document 41 C/4) and 3.2 (preparation of 
draft document 41 C/5) 

1. The representative of the Director-General, the Director of the Bureau of Strategic Planning (DIR/BSP), informed the 
Commission about the overall process leading to the adoption by the General Conference of the draft resolutions on the 
preparation of the Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4) and the Draft Programme and Budget for 2022-2025 
(41 C/5). Explaining the various phases of the two-year roadmap proposed for the preparatory process, he highlighted the 
importance of the Director-General’s consultations with the Member States, the results of which shall inform her preliminary 
proposals. Referring to the outcomes of the dialogues between the Secretariat and the Permanent Delegations held in July and 
October 2019, he presented an overview of key global trends and challenges with implications for UNESCO’s mandate, and 
recalled the proposed responses to be provided by the Organization in relation to cross-cutting issues, as well as key principles 
that would guide the elaboration of draft document 41 C/5.  

2. In the ensuing debate, 16 Member States took the floor. Noting the critical juncture of the elaboration of the future Medium-
Term Strategy for enhancing UNESCO’s support to its Member States in the implementation of the 2030 Agenda, the majority of 
delegations emphasized that the 2030 Agenda and its SDGs should constitute the overarching strategic framework for draft 
documents 41 C/4 and 41 C/5. Recalling the mission of UNESCO, delegations indicated that UNESCO’s contribution to the 
building of peace, eradication of poverty, sustainable development and intercultural dialogue should continue to be the main thread 
of the new C/4 document. It was also emphasized that a human rights-based approach should permeate UNESCO’s new strategic 
and programmatic documents. The overwhelming majority of Member States confirmed their support to maintain Africa and gender 
equality as global priorities for the next medium-term period. It was also suggested to re-define global priority Africa based on an 
assessment of the achievements and establish new criteria to ensure allocation of sufficient funds for its implementation. 
Delegations requested that a gender transformative approach and gender-based budgeting be mainstreamed across all 
programmes, and reiterated the importance of collecting sex-disaggregated data. A broad support in favour of small island 
developing States (SIDS) and youth, as priority groups to which specific focus should be given, was also expressed by many 
delegations. It was also indicated that UNESCO should strengthen its support to the least developed countries (LDCs) and 
indigenous peoples.  

3. Recalling the importance of broad and inclusive, in person, intergovernmental consultations with Member States, in 
addition to virtual consultations, delegations requested the Secretariat to review the questionnaire and allow Member States 
sufficient time for consulting their national constituencies. Clarifications were sought as to the modalities for consultations with 
members of international and intergovernmental bodies.  

4. With regard to the call made by many delegations for the strengthening of intersectoral and transversal approaches, one 
delegate cautioned that a distinction should be made between UNESCO’s global mandate and its normative work, which required 
specific expertise in the areas of the Organization’s mandate, and its actions at the national and regional levels, where 
interdisciplinary and intersectoral approaches were indeed relevant. 

5. Highlighting the importance of prioritization, delegations considered that the next Medium Term-Strategy and Programme 
and Budget should focus on the areas in which the Organization had a clear added value and comparative advantage within the 
United Nations system, and reflect a careful balance between the need for UNESCO’s action and its available financial and human 
resources. In that regard, delegations noted the need for bold decisions regarding the application of sunset clauses and 
discontinuation of certain programmes, and requested the Secretariat to elaborate a high quality and decision making-oriented 
strategic results report (SRR), focused on the relevance, performance and impact of UNESCO’s action on the ground.  

6. Delegations underscored the need to ensure that the next C/4 and C/5 documents would enable a better positioning and 
active role of UNESCO within the United Nations system taking into account the ongoing United Nations reform. Recalling the 
need for strengthening international cooperation, delegations underlined the need to elaborate a partnership and resources 
mobilization strategy that would accompany the new Medium-Term Strategy. 

7. Referring specifically to draft document 41 C/5, delegations emphasized the importance of strengthening the application 
of results-based management (RBM) principles, efficient monitoring and impact assessment of UNESCO’s action on the ground.  

8. In his reply, the Director of the Bureau of Strategic Planning confirmed that the Secretariat was seeking to ensure broad 
consultations with Member States. He noted the importance of the SDGs of the 2030 Agenda as a guiding overall framework for 
the elaboration of draft documents 41 C/4 and 41 C/5. He further informed the Commission that the consultations with members 
of the international and intergovernmental bodies would be organized within the framework of the concerned major programmes. 
Referring to the elaboration of the strategic results report, he reassured the delegations that the review process would duly respect 
the criteria set by the Member States and would benefit also from the findings of evaluations of major programmes. With regard 
to draft document 41 C/5, he underlined that the formulation of impact-oriented expected results implied the need for robust 
evaluations. He noted also that while integrated and transversal approaches were common practice to programming at the regional 
and national levels, they may not be always applicable at the global level. 
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ANNEXE 

Résumé du débat de la Commission APX  
sur les points 3.1 (préparation du Projet de 41 C/4) et 3.2 (préparation du Projet de 41 C/5) 

1. Le représentant de la Directrice générale, le Directeur du Bureau de la planification stratégique (DIR/BSP), a exposé à la 
Commission le processus global conduisant à l’adoption par la Conférence générale des projets de résolution sur la préparation du 
Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 C/4) et du Projet de programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5). 
Expliquant les différentes phases de la feuille de route proposée pour les deux années du processus de préparation, il a souligné 
l’importance des consultations menées par la Directrice générale auprès des États membres, dont les résultats doivent nourrir ses 
propositions préliminaires. S’agissant des conclusions des dialogues entre le Secrétariat et les délégations permanentes tenus en juillet 
et octobre 2019, il a donné un aperçu des principales tendances et défis planétaires intéressant le mandat de l’UNESCO et a rappelé 
les réponses que l’Organisation se propose d’apporter à certaines questions transversales, ainsi que les grands principes qui devraient 
orienter l’élaboration du Projet de 41 C/5. 

2. Au cours du débat qui s’en est suivi, 16 États membres ont pris la parole. Notant que l’élaboration de la future Stratégie à 
moyen terme marque un tournant décisif pour renforcer l’aide apportée par l’UNESCO à ses États membres dans la mise en œuvre 
du Programme de développement durable à l’horizon 2030, la majorité des délégations a souligné que le Programme 2030 et ses 
ODD devaient constituer le cadre stratégique général des Projets de 41 C/4 et 41 C/5. Rappelant la mission de l’UNESCO, les 
délégations ont indiqué que la contribution de l’Organisation à l’édification de la paix, à l’élimination de la pauvreté, au développement 
durable et au dialogue interculturel devait demeurer l’axe principal du prochain document C/4. Il a également été souligné qu’une 
approche fondée sur les droits de l’homme devait imprégner les futurs documents stratégiques et programmatiques de l’UNESCO. La 
grande majorité des États membres a réaffirmé son soutien au maintien des deux priorités globales Afrique et Égalité des genres pour 
la période couverte par la prochaine Stratégie à moyen terme. Il a également été suggéré de redéfinir la priorité globale Afrique en 
fonction d’une évaluation des réalisations, ainsi que d’établir de nouveaux critères pour faire en sorte que des crédits suffisants soient 
alloués à sa mise en œuvre. Les délégations ont demandé qu’une approche transformatrice et une budgétisation tenant compte des 
questions d’égalité des genres soient appliquées dans l’ensemble des programmes et ont réaffirmé l’importance de la collecte de 
données ventilées par sexe. De nombreuses délégations ont également exprimé un large soutien en faveur des petits États insulaires 
en développement (PEID) et des jeunes, souhaitant que ces groupes soient considérés comme prioritaires et qu’une attention 
particulière leur soit portée. Il a également été demandé que l’UNESCO renforce son appui au pays les moins avancés (PMA) et aux 
peuples autochtones. 

3. Rappelant l’importance de la tenue de vastes consultations intergouvernementales inclusives avec les États membres, en 
personne, outre les consultations par voie électronique, les délégations ont prié le Secrétariat de revoir le questionnaire et de laisser 
suffisamment de temps aux États membres pour consulter leurs parties prenantes au niveau national. Des éclaircissements ont été 
demandés concernant les modalités des consultations avec les membres d’organes internationaux et intergouvernementaux. 

4. En ce qui concerne l’appel lancé par de nombreuses délégations pour un renforcement des approches intersectorielles et 
transversales, un délégué a averti qu’il faudrait faire une distinction entre, d’une part, le mandat global de l’UNESCO et son travail 
normatif, qui exigent une compétence spécifique dans les domaines relevant dudit mandat, et, d’autre part, les actions qu’elle mène 
aux niveaux national et régional, où des approches interdisciplinaires et intersectorielles sont effectivement appropriées. 

5. Soulignant l’importance d’établir des priorités, certaines délégations ont estimé qu’il faudrait que la prochaine Stratégie à moyen 
terme et le prochain Programme et budget se concentrent sur les domaines dans lesquels l’Organisation possède une valeur ajoutée 
et un avantage comparatif évidents au sein du système des Nations Unies, et reflètent un juste équilibre entre la nécessité d’une action 
de l’UNESCO et ses ressources financières et humaines disponibles. À cet égard, des délégations ont noté qu’il fallait, s’agissant de 
l’application de clauses d’extinction et de l’abandon de certains programmes, prendre des décisions audacieuses, et ont demandé au 
Secrétariat d’élaborer un Rapport stratégique sur les résultats (SRR) de qualité éclairant la prise de décisions et axé sur la pertinence, 
les résultats et l’impact de l’action de l’UNESCO sur le terrain. 

6. Des délégations ont souligné la nécessité de veiller à ce que les prochains documents C/4 et C/5 permettent à l’UNESCO de 
mieux se positionner et de jouer un rôle actif au sein du système des Nations Unies, compte tenu de la réforme en cours. Rappelant 
la nécessité de renforcer la coopération internationale, certaines délégations ont souligné la nécessité d’élaborer une stratégie de 
partenariat et de mobilisation de ressources qui viendrait accompagner la nouvelle Stratégie à moyen terme. 

7. Se référant plus précisément au Projet de 41 C/5, certaines délégations ont souligné qu’il importait de renforcer l’application 
des principes d’une gestion axée sur les résultats (RBM), d’un suivi efficace et d’une évaluation de l’impact de l’action de l’UNESCO 
sur le terrain. 

8. Dans sa réponse, le Directeur du Bureau de la planification stratégique a confirmé que le Secrétariat entendait mettre en place 
de larges consultations avec les États membres. Il a noté l’importance des ODD énoncés dans le Programme 2030 en tant que cadre 
général d’orientation pour l’élaboration des Projets de 41 C/4 et 41 C/5. Il a ajouté que les consultations avec les membres des organes 
internationaux et intergouvernementaux se tiendraient dans le cadre des grands programmes concernés. Évoquant l’élaboration du 
Rapport stratégique sur les résultats (SRR), il a rassuré les délégations, précisant que le processus d’examen respecterait dûment les 
critères fixés par les États membres et bénéficierait également des conclusions des évaluations des grands programmes. En ce qui 
concerne le Projet de 41 C/5, il a souligné que la formulation de résultats escomptés axés sur l’impact exigeait de solides évaluations. 
Il a également noté que si, en matière de programmation, les approches intégrées et transversales étaient une pratique courante aux 
niveaux national et régional, elles n’étaient pas toujours applicables au niveau mondial. 
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 ١(ED)الرتبية تقرير جلنة  - ابء

 املقدمة
 ١املناقشة 

 )٤م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ١-٣البند 
 )٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  دراسة ٢-٤البند 

 الرتبية -ألف: الرب�مج الرئيسي األول -الباب الثاين

 ٢املناقشة 
 لتعليم العايلاملتعلقة ابؤهالت ملاألخري ومشروع نص االتفاقية العاملية لالعرتاف اب املرحلي التقرير ١-٨البند 

 ٣املناقشة 
على  ٢٠٣٠ اخلاص ابلتعليم حىت عام ٤ لمساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامةلتنسيق ودعم اليونسكو  ١٨-٥البند 

 الصعيدين العاملي واإلقليمي
 )٢٠٢٥ - ٢٠٢٠اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار ( ١١-٥البند 
 ٢٠١٩ بعد عام امة فيماابلتعليم من أجل التنمية املستداخلاص عمل ال إطار ٩-٥البند 
 إسهام ميثاق األرض يف أنشطة اليونسكو اخلاصة ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة ٣٦-٥البند 

 ٤املناقشة 
 اخلاصة بتعّلم الكبار وتعليمهم ٢٠١٥األعضاء لتوصية عام  الدولالتقرير اجلامع عن تطبيق  ١-٩ البند
 اخلاصة ابلتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ٢٠١٥األعضاء لتوصية عام  الدولالتقرير اجلامع عن تطبيق  ٢-٩ البند

 بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته ١٩٩٣ التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام ٣-٩البند 
وضع تصنيف دويل موحَّد  -ني السعي إىل وضع إطار عاملي للتصنيف من أجل احلوار بشأن السياسات اخلاصة ابملعلم ٢٧-٥البند 

 لربامج إعداد وتدريب املعلمني

 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣-٥البند 
 البنود املقرتح اعتمادها بال مناقشة

 دارس، ومنها التنمر اإللكرتوينيوم دويل ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف املإعالن  ٣٤-٥البند 
  )٢ إنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة ٤-٥البند 

  

 
على القرارات اليت ، ووافق ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة، اليت عقدها يف  السادسةأحاط املؤمتر العام علماً هبذا التقرير يف جلسته العامة  ١

 .٢١م/إعالم ٤٠اجللسة العامة يف الوثيقة  إاّبناللجنة  رئيس قدمهالذي أوصت هبا اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي 
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 ٥املناقشة 
 مستقبل مكتب الرتبية الدويل ١٠-٥البند 
 املعنية ابلرتبية ١ إدارة معاهد الفئة ٦-٥البند 

 :ابلرتبية املعنية ١ الفئة معاهد تقارير تقدمي: ٨ إىل ١ من التقارير
 (IBE)مكتب الرتبية الدويل لليونسكو  •
 (IIEP)معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية  •
 (UIL)معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة  •
 (IITE)معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية  •
 (IESALC)معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب  •
 (IICBA)معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا  •
 (MGIEP) ، التابع لليونسكومعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة •
 (UIS)معهد اليونسكو لإلحصاء  •

 امللحق

 )٥م/٤١(إعداد مشروع الوثيقة  ٢-٣و) ٤م/٤١(إعداد مشروع الوثيقة  ١-٣بشأن البندين  ملخص مناقشة جلنة الرتبية
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 املقدمة

(القرار  التنفيذياجمللس التوصيات الصادرة عن على  بناءً ، ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣ لّلجان يفاالجتماع املشرتك  انتخب - ١
 الرتبية. جلنة رئيس منصب وجلنة الرتشيحات، السيد شفقت حممود (ابكستان) يف رابعاً)-٢٧م ت/٢٠٦

 قدمتها على االقرتاحات اليت ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٤ووافقت جلنة الرتبية يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يوم اخلميس املوافق  - ٢
 :العام أمساؤهم ابلرتحيب التالية األشخاص املناصب هلذه وانتخب. واملقرر الرئيس ونواب مناصب الرئيس لشغل الرتشيحات جلنة إليها

 شفقت حممود (ابكستان) السيد الرئيس:
 ليا (ليبري�)يبجبوفاده جالسيد  :الرئيس ابئ�

 السيدة فوزية اخلاطر (قطر)
 (جامايكا)كاسان تروب   السيدة :ةاملقرر 

 مؤقتة. ١/EDم/جلنة ٤٠الوثيقة  يفوفقاً ملا ورد  ألعماهلا الزمين اجلدول اللجنة اعتمدت مث - ٣

 ١املناقشة 

 ٢٠٢٩-٢٠٢٠للفرتة  بشأن إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل ١-٣ البنداألوىل والثانية  هاجلستييف الرتبية جلنة  درست - ٤
دراسة بشأن  ٢-٤البند و ) ٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢بشأن إعداد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٣والبند ) ٤م/٤١(الوثيقة 

 .الرتبية -): الرب�مج الرئيسي األول ٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢١-٢٠٢٠واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة 

 .دولة عضواً ) ٢٦(وعشرين  ستتناول الكلمة ممثلو و  - ٥

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

وقررت اللجنة يف ختام  املناقشة بشأن هذا البند يف ملحق هذا التقرير.األوىل ويرد ملخص  جلستها يف ١-٣ البند جلنة الرتبية درست - ٦
 املناقشة أتجيل النظر يف مشروع القرار املتعلق هبذا البند إىل االجتماع الثاين املشرتك لّلجان.

 )٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 

وقررت اللجنة يف  األوىل ويرد ملخص املناقشة بشأن هذا البند يف ملحق هذا التقرير. جلستها يف ٢-٣ البند جلنة الرتبية درست - ٧
 ختام املناقشة أتجيل النظر يف مشروع القرار املتعلق هبذا البند إىل االجتماع الثاين املشرتك لّلجان.

 ٢٠٢١-٢٠٢٠مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  واعتماددراسة  ٢-٤البند 
 )٢م/٤٠(القرار  الرتبية –ألف: الرب�مج الرئيسي األول -الباب الثاين

بشأن الرب�مج  ٥م/٤٠من اجمللد األول للوثيقة  ٠١٠٠٠القرار املقرتح يف الفقرة مشروع أبن يعتمد املؤمتر العام  جلنة الرتبيةأوصت  - ٨
 مبوجب ما يلي: مليون دوالر وبصيغته املعّدلة ٥٣٤٫٦ قدرها ميزانية على القائم األول، وفقاً للسيناريوالرئيسي 

 والتعديالت اإلضافية اليت أدخلتها اللجنة، ٨م/٤٠و ١م ق/٤٠الوثيقتان  )١(

 وضميمتها. ٦م/٤٠من الوثيقة  ٣-٤الفقرة  )٢(
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 ٠١٢٠٠ات يف الفقر  ةاملقرتح ابلرتبيةاملعنية  ١عاهد الفئة مب ات املتعلقةالقرار ابعتماد مشروعات املؤمتر العام  اللجنة أيضاً أوصت و  - ٩
(معهد اليونسكو لتكنولوجيات  ٠١٤٠٠و (معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة) ٠١٣٠٠و )معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية(

و الدويل للتعليم العايل (معهد اليونسك ٠١٦٠٠و (معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا) ٠١٥٠٠و ) املعلومات يف جمال الرتبية
 ، وفقاً للسيناريو(معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة، التابع لليونسكو) ٠١٧٠٠و يف أمريكا الالتينية والكارييب)

 .مليون دوالر ٥٣٤٫٦ قدرها ميزانية على القائم

 )٤م/٤٠(القرار الدويل لتخطيط الرتبية  اليونسكومبعهد  اخلاصمشروع القرار  - ٠١٢٠٠

 )٥م/٤٠(القرار مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة  - ٠١٣٠٠

 )٦م/٤٠(القرار مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية  - ٠١٤٠٠

 )٧م/٤٠(القرار  لبناء القدرات يف أفريقيا مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو الدويل - ٠١٥٠٠

 )٨م/٤٠(القرار مشروع القرار اخلاص مبعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب  - ٠١٦٠٠

 )٩م/٤٠(القرار  مشروع القرار اخلاص مبعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة، التابع لليونسكو - ٠١٧٠٠

النص السردي املتعلق ابلرب�مج ابملوافقة على التوصيات اليت قدمها اجمللس التنفيذي فيما خيص املؤمتر العام  اللجنة أيضاً أوصت و  -١٠
 .وضميمتها ٦م/٤٠الوثيقة يف  ٢٤إىل  ١٨الفقرات الفرعية من ، وفقاً ملا ورد يف ٥م/٤٠يف اجمللد الثاين للوثيقة  الرئيسي األول

 ٢املناقشة 

التقرير املرحلي األخري عن إعداد مشروع االتفاقية العاملية لالعرتاف ابملؤهالت بشأن  ١-٨درست اللجنة يف جلستها الثانية البند  -١١
 .املتعلقة ابلتعليم العايل ومشروع نص االتفاقية

 مراقبني. )٣وثالثة ( ) دولة عضواً ٣١وثالثني (وتناول الكلمة ممثلو إحدى  -١٢

 لتعليم العايلاب املتعلقة ؤهالتملاب األخري ومشروع نص االتفاقية العاملية لالعرتاف التقرير املرحلي ١-٨البند 

االتفاقية ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام، و ٣١م/٤٠من الوثيقة  ٢٥املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  الرتبيةجلنة  أوصت -١٣
التفاقية العاملية ترمجة ا بشأنالتحريرية  املالحظاتستؤخذ و امللحق الثاين هلذا اجمللد. الواردة يف لتعليم العايل املتعلقة ابؤهالت ملالعاملية لالعرتاف اب

 )٨٥م/٤٠(القرار  التفاقية.ل الرمسيةيف النسخ  مبختلف اللغات الرمسية بعني االعتبارلتعليم العايل اب املتعلقة ؤهالتمللالعرتاف اب

 ٣املناقشة 

تنسيق ودعم اليونسكو للمساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية بشأن ١٨-٥البند درست اللجنة يف جلستيها الثانية والثالثة  -١٤
الشباب  و أميةحمل اليونسكو اسرتاتيجيةبشأن  ١١-٥والبند  ،على الصعيدين العاملي واإلقليمي ٢٠٣٠اخلاص ابلتعليم حىت عام  ٤املستدامة 
-٥البند ، و ٢٠١٩إطار العمل اخلاص ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة فيما بعد عام بشأن  ٩-٥البند ، و )٢٠٢٥ - ٢٠٢٠(والكبار 

 .إسهام ميثاق األرض يف أنشطة اليونسكو اخلاصة ابلتعليم من أجل التنمية املستدامةبشأن  ٣٦

 ) مراقبني.٦) دولًة من الدول األعضاء وستة (٢٨(وتناول الكلمة ممثلو مثان وعشرين  -١٥



 الرتبيةجلنة 

 
159 ١٥٩ 

 

 ٢٠٣٠ اخلاص ابلتعليم حىت عام ٤ لمساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامةلتنسيق ودعم اليونسكو  ١٨-٥البند 
 على الصعيدين العاملي واإلقليمي

بصيغته اليت عدلتها اللجنة، إلدراجه يف  ٦١م/٤٠من الوثيقة  ٢٤الفقرة أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف  -١٦
 )١٧م/٤٠(القرار سجالت املؤمتر العام. 

 )٢٠٢٥ - ٢٠٢٠اسرتاتيجية اليونسكو حملو أمية الشباب والكبار ( ١١-٥البند 

اليت عدلتها اللجنة، إلدراجه يف بصيغته  ٢٥م/٤٠من الوثيقة  ١١أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -١٧
 )١٦م/٤٠(القرار . سجالت املؤمتر العام

  ٢٠١٩ بعد عام ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة فيمااخلاص عمل ال إطار ٩-٥البند 

اليت عدلتها اللجنة، إلدراجه يف بصيغته  ٢٣م/٤٠من الوثيقة  ٩أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -١٨
 )١٤م/٤٠(القرار . سجالت املؤمتر العام

  إسهام ميثاق األرض يف أنشطة اليونسكو اخلاصة ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة ٣٦-٥البند 

. ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام٨٠م/٤٠من الوثيقة  ٩أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -١٩
 )٢٠م/٤٠(القرار 

 ٤ املناقشة

اخلاصة  ٢٠١٥عام  لتوصية الدول األعضاء شأن التقرير اجلامع عن تطبيقب ١-٩البند  ة والرابعةالثالث جلستيهادرست اللجنة يف  -٢٠
اخلاصة ابلتعليم والتدريب يف اجملال  ٢٠١٥عام لتوصية  الدول األعضاء بشأن التقرير اجلامع عن تطبيق ٢-٩ بتعّلم الكبار وتعليمهم، والبند

 ٢٧-٥، والبند ؤهالتهبشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل وم ١٩٩٣التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام بشأن  ٣-٩ التقين واملهين، والبند
وضع تصنيف دويل موحَّد لربامج إعداد  -السعي إىل وضع إطار عاملي للتصنيف من أجل احلوار بشأن السياسات اخلاصة ابملعلمني بشأن 

 وتدريب املعلمني.

 ) دولًة من الدول األعضاء ومراقب واحد.٢٢وتناول الكلمة ممثلو اثنتني وعشرين ( -٢١

 اخلاصة بتعّلم الكبار وتعليمهم ٢٠١٥األعضاء لتوصية عام  الدولالتقرير اجلامع عن تطبيق  ١-٩البند 

بصيغته اليت اعتمدهتا أيضًا اللجنة  ٣٣م/٤٠من الوثيقة  ٩أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٢٢
 )٨٦م/٤٠(القرار ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام. ٩٩م/٤٠القانونية يف الوثيقة 

 واملهين التقين اجملال يف والتدريب ابلتعليم اخلاصة ٢٠١٥ عام لتوصية األعضاء الدول تطبيق عن اجلامع التقرير ٢-٩البند 

اللجنة  بصيغته اليت اعتمدهتا أيضاً  ٣٤م/٤٠من الوثيقة  ١١أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٢٣
 )٨٧م/٤٠(القرار . ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام١٠٠م/٤٠القانونية يف الوثيقة 

 االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته بشأن ١٩٩٣ التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام ٣-٩البند 
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، إلدراجه اللجنة عدلتهابصيغته اليت  ٣٥م/٤٠من الوثيقة  ٩أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٢٤
 )٨٨م/٤٠(القرار بال تعديل.  ١٠١م/٤٠يف الوثيقة   مشروع القرار هذااعتمدت اللجنة القانونية أيضاً . و يف سجالت املؤمتر العام

وضع تصنيف دويل موحَّد  -السعي إىل وضع إطار عاملي للتصنيف من أجل احلوار بشأن السياسات اخلاصة ابملعلمني  ٢٧-٥البند 
  لربامج إعداد وتدريب املعلمني

، إلدراجه اللجنة عدلتهابصيغته اليت  ٦٩م/٤٠من الوثيقة  ١٨أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٢٥
 )١٨م/٤٠(القرار . يف سجالت املؤمتر العام

 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣-٥البند 

بشأن املؤسسات التعليمية  ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار املؤمتر العام املتعلق ب ٣-٥يف جلستها الرابعة، بال مناقشة، البند  جلنة الرتبيةدرست  -٢٦
 .والثقافية يف األراضي العربية احملتلة

. ت املؤمتر العام، إلدراجه يف سجال١٧م/٤٠من الوثيقة  ٤٥أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة و  -٢٧
 )٦٧م/٤٠(القرار 

 البنود املقرتح اعتمادها بال مناقشة

ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف املدارس، بشأن إعالن يوم دويل  ٣٤-٥البند ، بال مناقشة يف جلستها الرابعة، جلنة الرتبية درست -٢٨
اليت تعمل حتت رعاية  ٢والرابع والثالث عشر بشأن إنشاء معاهد ومراكز الفئة وأجزاءه الفرعية الثالث  ٤-٥، والبند ومنها التنمر اإللكرتوين

 اليونسكو.

  يوم دويل ملكافحة كل أشكال العنف والتنمر يف املدارس، ومنها التنمر اإللكرتوينإعالن  ٣٤-٥البند 

(القرار . ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام٧٨م/٤٠الوثيقة من  ١٥أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٢٩
 )١٩م/٤٠

رابعاً -١٨م/٤٠اثلثاً و-١٨م/٤٠(الواثئق  )٢ إنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة ٤-٥ البند
 عشر) اثلث-١٨م/٤٠و

يعمل حتت  ٢ الفئةمن إنشاء معهد التخطيط الرتبوي وإدارة شؤون التعليم يف كيب كوست بغا� بوصفه معهداً  اثلثاً -١٨م/٤٠
 رعاية اليونسكو

. ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العاماثلثاً -١٨م/٤٠من الوثيقة  ٣أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٣٠
 )١٠م/٤٠(القرار 

 يعمل حتت رعاية اليونسكو ٢إنشاء مكتب التعليم بشأن املناخ يف ابريس بفرنسا، بوصفه مركزاً من الفئة  رابعاً -١٨م/٤٠

. ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العامرابعاً -١٨م/٤٠من الوثيقة  ٣أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٣١
 )١١م/٤٠(القرار 
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يعمل  ٢من الفئة بوصفه مركزاً  إنشاء معهد التنمية يف مرحلة الطفولة املبكرة يف فيكتور�، جبمهورية سيشيل اثلث عشر-١٨م/٤٠
 حتت رعاية اليونسكو

إلدراجه يف سجالت املؤمتر ، عشر اثلث-١٨م/٤٠من الوثيقة  ٣أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٣٢
 )١٢م/٤٠(القرار . العام

 ٥املناقشة 

 ١بشأن إدارة معاهد الفئة  ٦-٥بشأن مستقبل مكتب الرتبية الدويل، والبند  ١٠-٥البند  ة واخلامسةالرابع جلستيهادرست اللجنة يف  -٣٣
 .املعنية ابلرتبية

 ) دول أعضاء.١٠وتناول الكلمة ممثلو عشر ( -٣٤

 مستقبل مكتب الرتبية الدويل ١٠-٥البند 

، إلدراجه يف اليت عدلتها اللجنةبصيغته  ٢٤م/٤٠من الوثيقة  ١٣أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٣٥
 )١٥م/٤٠(القرار . سجالت املؤمتر العام

 ٥م/٤٠اجمللد األول من الوثيقة الوارد يف  )مكتب الرتبية الدويل لليونسكو( ٠١١٠٠ أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرارو  -٣٦
 مليون دوالر: ٥٣٤٫٦وفقاً للسيناريو القائم على ميزانية قدرها  إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام، ،بشأن الرب�مج الرئيسي األول

 )٣م/٤٠(القرار لليونسكو  الدويل الرتبية مبكتب اخلاص القرار مشروع - ٠١١٠٠

 املعنية ابلرتبية ١ إدارة معاهد الفئة ٦-٥البند 

(القرار . ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام٢٠م/٤٠من الوثيقة  ١٣أوصت جلنة الرتبية املؤمتر العام ابعتماد مشروع القرار الوارد يف الفقرة  -٣٧
 )١٣م/٤٠

 ,C/REP/1, 40 C/REP/2, 40 C/REP/3, 40 C/REP/4 40)املعنية ابلرتبية  ١تقدمي تقارير معاهد الفئة  :٨إىل  ١التقارير من 
40 C/REP/5, 40 C/REP/6, 40 C/REP/7 and 40 C/REP/8) 

 ارير.، وأوصت املؤمتر العام أبن حييط علماً هبذه التق١درست جلنة الرتبية التقارير الواردة فيما يلي بشأن معاهد الفئة  -٣٨

 (IBE)مكتب الرتبية الدويل لليونسكو  •
 (IIEP)معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية  •
 (UIL)معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة  •
 (IITE)معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية  •
 (IESALC)معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب  •
 (IICBA)معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا  •
 (MGIEP) ، التابع لليونسكومعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة •
   (UIS)معهد اليونسكو لإلحصاء  •

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370782_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370784_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370785_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370780_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370269_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370283_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371478_eng
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ANNEX 

Summary of the ED Commission’s debate on items 3.1 (preparation of draft document 41 C/4) and 3.2 (preparation of 
draft document 41 C/5) 

Item 3.1 –  Preparation of the Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4) 
  (40 C/11 and 40 C/INF.18) 

1.  At its first meeting, the Education Commission examined item 3.1 on the preparation of the Draft Medium-Term Strategy 
for 2022-2029 (41 C/4). Speakers stressed the centrality of education in achieving all Sustainable Development Goals (SDGs) 
and the need to accelerate progress on SDG 4, echoing the conclusions of the 2019 High-Level Political Forum on Sustainable 
Development and the United Nations General Assembly. UNESCO’s efforts in leading the Education 2030 Agenda were 
welcomed and the importance of continuing to strengthen the Organization’s leadership in the global education architecture 
acknowledged. 

2. Several Member States commended the Education Sector’s forward-looking vision, looking both at the next cycle of the 
Draft Programme and Budget for 2022-2025 as well as at the Medium-Term Strategy for 2022-2029. The consultative process on 
the development of the Medium-Term Strategy was welcomed on several occasions. Recommendations were also made to give 
a stronger voice to youth in UNESCO’s decision-making process, as well as to adopt a multidisciplinary and multi-partnership 
approach for future action, including through reinforcing the education-related category 1 institutes. 

3.  Particular emphasis was placed on strengthening key global priorities Africa and gender equality in the delivery of the 
education programme. Country-level support and capacity development were deemed crucial areas of intervention with emphasis 
on enhancing monitoring and evaluation of UNESCO’s impact. 

Item 3.2 –  Preparation of the Draft Programme and Budget for 2022-2025 (41 C/5) 
(40 C/7) 

4. At its first meeting, the Education Commission examined item 3.2 on the preparation of the Draft Programme and Budget 
for 2020-2025 (41 C/5). Several Member States underscored the importance of inclusion, comprising the critical role of education 
for vulnerable migrants, refugees and internally displaced persons. Among the key priorities to be reinforced, Member States 
mentioned: teacher training; higher education, emphasizing the role of the Global Convention on the Recognition of Qualifications 
concerning Higher Education; skills development, including technical and vocational education and training (TVET) as well as 
digital skills; and UNESCO’s research and foresight function, namely through the Futures of Education initiative.  

5. In addition, global citizenship education and education for sustainable development were cited as vital areas for the 
implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development as a whole. Several Member States also stressed the 
importance of stronger data and evidence-based monitoring and evaluation, referring to the crucial role of the UNESCO Institute 
for Statistics (UIS) and the Global Education Monitoring Report. 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371384_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371398_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371400_ara
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ANNEXE 

Résumé du débat de la Commission ED  
sur les points 3.1 (préparation du Projet de 41 C/4) et 3.2 (préparation du Projet de 41 C/5) 

Point 3.1 – Préparation du Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 (41 C/4) 
 (40 C/11 et 40 C/INF.18) 

1. À sa première séance, la Commission a examiné le point 3.1 – Préparation du Projet de stratégie à moyen terme 
pour 2022-2029 (41 C/4). Plusieurs orateurs ont souligné le rôle central que l’éducation joue dans la réalisation de tous 
les objectifs de développement durable (ODD) et la nécessité de progresser plus rapidement dans celle de l’ODD 4, faisant 
ainsi écho aux conclusions du Forum politique de haut niveau de 2019 et de l’Assemblée générale des Nations Unies. 
L’action menée par l’UNESCO à la tête de l’agenda Éducation 2030 a été saluée et l’importance de continuer à renforcer 
le leadership de l’Organisation dans l’architecture mondiale de l’éducation reconnue. 

2. Plusieurs États membres se sont félicités de la vision prospective adoptée par le Secteur de l’éducation, tant pour 
le prochain cycle du Projet de programme et de budget (2022-2025) que pour la Stratégie à moyen terme (2022-2029). Le 
processus de consultation mis en place pour la préparation de cette dernière a été salué à plusieurs reprises. Il a également 
été recommandé de mieux faire entendre la voix des jeunes dans le processus de prise de décisions de l’UNESCO et 
d’adopter, pour les actions futures, une approche pluridisciplinaire et multipartenariale, notamment en renforçant les 
instituts de catégorie 1 relatifs à l’éducation. 

3. L’accent a été mis en particulier sur le renforcement de l’action en faveur de l’Afrique et de l’égalité des genres en 
tant que priorités globales clés du programme en matière d’éducation. L’appui au niveau des pays et le renforcement des 
capacités ont été considérés comme des domaines d’intervention essentiels, l’accent étant mis sur l’amélioration du suivi 
et de l’évaluation de l’impact de l’UNESCO. 

Point 3.2 – Préparation du Projet de programme et de budget pour 2022-2025 (41 C/5) 
 (40 C/7) 

4. À sa première séance, la Commission a examiné le point 3.2 – Préparation du Projet de programme et de budget 
pour 2022-2025 (41 C/5). Plusieurs États membres ont souligné l’importance de l’inclusion, notamment le rôle crucial de 
l’éducation pour les populations vulnérables que représentent les migrants, les réfugiés et les personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays. Parmi les grandes priorités à renforcer, les États membres ont mentionné la formation des 
enseignants, l’enseignement supérieur, soulignant le rôle de la Convention mondiale sur la reconnaissance des 
qualifications relatives à l’enseignement supérieur, le développement des compétences, y compris l’enseignement et la 
formation techniques et professionnels (EFTP) ainsi que les compétences numériques, et la fonction de recherche et de 
prospective de l’UNESCO, notamment dans le cadre de l’initiative intitulée « L’avenir de l’éducation ». 

5. En outre, l’éducation à la citoyenneté mondiale et l’éducation en vue du développement durable ont été citées 
comme étant vitales pour la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 dans son ensemble. 
Plusieurs États membres ont également souligné l’importance de renforcer les données et de mettre en place un suivi et 
une évaluation fondés sur des données factuelles, évoquant le rôle crucial de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) 
et du Rapport mondial de suivi sur l’éducation. 

 

 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371384_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371398_eng
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 ١اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتو  )SC(تقرير جلنة العلوم الطبيعية  - جيم

 املقدمة
 ١املناقشة 

 )٢معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة إنشاء  ٤-٥البند 
 يوم دويل للر�ضياتإعالن  ١٣-٥ لبندا

 املستدامة التنمية أجل من للهندسة عاملي يومإعالن  ٢١-٥البند 
  سنة دولية لتسخري العلوم األساسية لتحقيق التنمية ٢٠٢٢إعالن عام  ٣٣-٥البند 
 النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل تعديل ١٩-٥البند 
 جلوانب التقنية واملالية والقانونية املرتبطة مبدى استصواب وضع توصية بشأن العلم املفتوحا ٢٠-٥البند 

 ٢ املناقشة
 )٥م/٤٠( ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤البند 

 الطبيعية العلوم -: الرب�مج الرئيسي الثاين ألف-الثاينالباب 
 ركز عبد السالم الدويل للفيز�ء النظريةم

 ٣املناقشة 
 العلوم الطبيعية - )٤م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ١-٣البند 
 العلوم الطبيعية - )٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 

 ٤ املناقشة
جلنة اليونسكو الدولية  - )٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ١-٣ البند

 احلكومية لعلوم احمليطات
جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم  - )٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 

 احمليطات
 ) ٥م/٤٠( ٢٠٢١-٢٠٢٠وامليزانية للفرتة  الرب�مجدراسة واعتماد مشروع  ٢-٤ البند

 جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتألف: -الباب الثاين

مشروع  (إعداد ٢-٣و) ٤م/٤١ الوثيقة مشروع (إعداد ١-٣ البندين بشأن الطبيعية العلوم جلنة مناقشة ملخص :األول امللحق
 )٥م/٤١ الوثيقة

  املفتوح للعلم االستشارية اللجنة اختصاصات مشروع :الثاين امللحق

 
، ووافق على القرارات اليت ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٥عشرة، اليت عقدها يف  السادسةأحاط املؤمتر العام علماً هبذا التقرير يف جلسته العامة  ١

 .٢٢م/إعالم ٤٠اجللسة العامة يف الوثيقة  إاّبنرئيس اللجنة  قدمهأوصت هبا اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي الذي 
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 املقدمة

، بناًء على التوصيات الصادرة عن اجمللس التنفيذي (القرار ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣انتخب االجتماع املشرتك لّلجان يف  - ١
 العلوم الطبيعية. جلنة رئيس منصب يف السيد ستيفن سيموكانغا (زامبيا)رابعاً) وجلنة الرتشيحات، -٢٧م/٢٠٦

 الرتشيحات جلنة إليها قدمتها على االقرتاحات اليت ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨قدت يف ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت عُ  - ٢
 :أمساؤهم التالية األشخاص ابلرتحيب العام املناصب هلذه وانُتخب. الرئيس مناصب نواب لشغل

 ستيفن سيموكانغا (زامبيا) السيد الرئيس:
 السيدة لييت فاسور (كندا)  :نواب الرئيس

 كلودين لو ماران دو كريدانيال (سانت فنسنت وغرينادين) السيدة  
 السيد ديندف ابدارش (منغوليا) 

 السيد معني محزة (لبنان)

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

 .أعماهلا جدول يف البنود التسعة املدرجة لدراسةتشرين الثاين/نوفمرب  ١٩و ١٨أربع جلسات ُعقدت يف  اللجنة وخصصت - ٤

 ١املناقشة 

 اً إىل اتسعاً)خامسمن  األجزاء ١٨م/٤٠(الوثيقة  )٢إنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ٤-٥ البند

) يف جمال العلوم ٢(الفئة  اليونسكو رعاية حتت تعمل ومراكز معاهد بشأن إنشاء ٤-٥ البند ،األوىل جلستهادرست اللجنة، يف  - ٥
 بال مناقشة.اً إىل اتسعاً) خامسمن  األجزاء ١٨م/٤٠الطبيعية (الوثيقة 

على  املركز اإلقليمي للتعليم والبحث يف جمال إدارة خماطر الزالزل وتعزيز قدرة غرب آسيا ووسطها"إنشاء  خامساً -١٨م/٤٠
بوصفه مركزاً يعمل  لدى املعهد الدويل هلندسة وعلم الزالزل يف طهران جبمهورية إيران اإلسالمية، "الصمود

 )٢حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

خامساً، إلدراجه يف سجالت املؤمتر -١٨م/٤٠لوثيقة امن  ٣القرار املقرتح يف الفقرة مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام  - ٦
 )٢٥م/٤٠رار (القالعام. 

يف جزيرة جيجو  واملناطق املتمتعة ابلتسميات الدولية" املواقعإنشاء "املركز العاملي للبحث والتدريب بشأن  سادساً -١٨م/٤٠
  )٢(الفئة اليونسكو بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية  ،جبمهورية كور�

سادساً، إلدراجه يف سجالت املؤمتر -١٨م/٤٠لوثيقة امن  ٣القرار املقرتح يف الفقرة  مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام - ٧
 )٢٦م/٤٠(القرار العام. 

بوصفه  ،يف مونبلييه بفرنسا "مركز دويل للبحوث اجلامعة للتخصصات بشأن ديناميات الُنظم املائية"إنشاء  سابعاً -١٨م/٤٠
 )٢مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 
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سابعاً، إلدراجه يف سجالت املؤمتر -١٨م/٤٠لوثيقة امن  ٣القرار املقرتح يف الفقرة مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام  - ٨
 )٢٧م/٤٠(القرار العام. 

بوصفه مركزاً يعمل حتت  ،يف كانلونيس أبوروغواي "مركز إقليمي جترييب لتكنولوجيات الصرف الصحي"إنشاء  اثمناً -١٨م/٤٠
 )٢رعاية اليونسكو (الفئة 

اثمناً، إلدراجه يف سجالت املؤمتر -١٨م/٤٠لوثيقة امن  ٣القرار املقرتح يف الفقرة مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام  - ٩
 )٢٨م/٤٠(القرار العام. 

إنشاء "املركز الدويل لتنمية القدرات من أجل االستخدام املستدام للموارد الطبيعية وإحداث التغيري اجملتمعي  اتسعاً -١٨م/٤٠
 )٢املنشود" يف ريكيافيك آبيسلندا، بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة 

اتسعاً، إلدراجه يف سجالت املؤمتر -١٨م/٤٠لوثيقة ا من ٣القرار املقرتح يف الفقرة  مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام -١٠
 )٢٩م/٤٠(القرار العام. 

  للر�ضيات دويليوم إعالن  ١٣-٥لبند ا

 ).٢٧م/٤٠بشأن إعالن يوم دويل للر�ضيات (الوثيقة  ١٣-٥درست اللجنة يف جلستها األوىل البند  -١١

 دول أعضاء. ٧وتناول الكلمة ممثلو  -١٢

، بصيغته اليت عدلتها اللجنة، إلدراجه ٢٧م/٤٠لوثيقة امن  ١١القرار املقرتح يف الفقرة مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام و  -١٣
 )٣٠م/٤٠(القرار يف سجالت املؤمتر العام. 

 املستدامة التنمية أجل من للهندسة عاملي يومإعالن  ٢١-٥لبند ا

 ).٦٤م/٤٠بشأن إعالن يوم عاملي للهندسة من أجل التنمية املستدامة (الوثيقة  ٢١-٥البند  درست اللجنة يف جلستها األوىل -١٤

 دول أعضاء. ٩وتناول الكلمة ممثلو  -١٥

، بصيغته اليت عدلتها اللجنة، إلدراجه ٦٤م/٤٠لوثيقة امن  ٩القرار املقرتح يف الفقرة مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام و  -١٦
 )٣١م/٤٠(القرار يف سجالت املؤمتر العام. 

  سنة دولية لتسخري العلوم األساسية لتحقيق التنمية ٢٠٢٢إعالن عام  ٣٣-٥لبند ا

لتحقيق التنمية (الوثيقة سنة دولية لتسخري العلوم األساسية  ٢٠٢٢بشأن إعالن عام  ٣٣-٥درست اللجنة يف جلستها األوىل البند  -١٧
 ).٧٦م/٤٠

 دولة عضواً. ١٢وتناول الكلمة ممثلو  -١٨

، بصيغته اليت عدلتها اللجنة، إلدراجه ٧٦م/٤٠لوثيقة امن  ١٤أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة و  -١٩
 )٣٢م/٤٠(القرار يف سجالت املؤمتر العام. 
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  النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل تعديل ١٩-٥البند 

 النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل بشأن تعديل ١٩-٥درست اللجنة يف جلستها األوىل البند  -٢٠
 ).١٥م/اللجنة القانونية/٤٠اجتماعها الرابع عشر (الوثيقة وتصويب)، بصيغته اليت عدلتها اللجنة القانونية يف  ٦٢م/٤٠(الوثيقة 

 دولة عضواً. ٢٢وتناول الكلمة ممثلو  -٢١

، بصيغته اليت عدلتها ١٥اللجنة القانونية/م/٤٠لوثيقة امن  ٤أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة و  -٢٢
 )٢٣م/٤٠(القرار العام. اللجنة، إلدراجه يف سجالت املؤمتر 

  جلوانب التقنية واملالية والقانونية املرتبطة مبدى استصواب وضع توصية بشأن العلم املفتوحا ٢٠-٥البند 

جلوانب التقنية واملالية والقانونية املرتبطة مبدى استصواب وضع بشأن ا ٢٠-٥درست اللجنة يف جلساهتا األوىل والثانية والثالثة البند  -٢٣
 وضميمتها). ٦٣م/٤٠املفتوح (الوثيقة  توصية بشأن العلم

 دولة عضواً ومنظمتني غري حكوميتني. ٤٩وتناول الكلمة ممثلو  -٢٤

ضميمة، بصيغته اليت عدلتها اللجنة،  ٦٣م/٤٠لوثيقة امن  ٥أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة و  -٢٥
 )٢٤م/٤٠(القرار املؤمتر العام. إلدراجه يف سجالت 

وأدخلت اللجنة يف جلستيها الثانية والثالثة تعديالت على مشروع اختصاصات اللجنة االستشارية للعلم املفتوح الوارد يف امللحق  -٢٦
 ضميمة، على النحو املبّني يف امللحق الثاين هلذا التقرير. ٦٣م/٤٠الثاين للوثيقة 

 ٢املناقشة 

  )٥م/٤٠( ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤ البند
 العلوم الطبيعية  -: الرب�مج الرئيسي الثاين ألف-الباب الثاين

 الباب) ٥م/٤٠( ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة بشأن  ٢-٤درست اللجنة يف جلستيها الثالثة والرابعة البند  -٢٧
 ,C/5 and Corrigenda, 40 C/6 and Add., 40 C/8, 40 C/REP/10 40) الطبيعية العلوم - الثاين الرئيسي الرب�مج: ألف-الثاين

40 C/REP/11, 40 C/REP/12, 40 C/REP/13, 40 C/REP/14). 

 دولًة عضواً، ومراقب واحد، ومنظمة غري حكومية واحدة. ٢٥وتناول الكلمة ممثلو  -٢٨

 )٢١م/٤٠(القرار (اجمللد األول)  ٥م/٤٠مشروعات القرارات املقرتحة يف الوثيقة 

وهي: تقرير اجمللس الدويل لتنسيق  ٢٠١٩-٢٠١٨علمًا بتقارير الربامج العلمية الدولية احلكومية والدولية للفرتة أحاطت اللجنة  -٢٩
)، ١١م/تقرير/٤٠ارة الرب�مج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية ()، وتقرير جملس إد١٠م/تقرير/٤٠بر�مج اإلنسان واحمليط احليوي (

السالم الدويل للفيز�ء  ركز عبد)، وتقرير اللجنة التوجيهية مل١٢م/تقرير/٤٠وتقرير اجمللس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل (
 ).١٤م/تقرير/٤٠يل للعلوم األساسية ()، وتقرير اجمللس العلمي للرب�مج الدو ١٣م/تقرير/٤٠( النظرية

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368222_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371441_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370270_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370783_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370060_eng
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371305_eng
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 الرب�مج بشأن ٥/م٤٠ للوثيقة األول اجمللد من ٠٢٠٠٠ الفقرة يف العام مشروع القرار املقرتح املؤمتر يعتمد أبن اللجنة أوصتو  -٣٠
 :يلي ما مبوجب الثاين: العلوم الطبيعية، مع مراعاة التعديالت اليت أدخلتها اللجنة والتعديالت اليت أُدخلت الرئيسي

 (أوغندا) ٦ ق م/م٤٠الوثيقة  −

معدلة ويف االجتماع املشرتك األول  ١٤م/٤٠مبلغ االعتماد املخصص من ميزانية الرب�مج العادي لليونسكو املوصى به يف الوثيقة  −
للجنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية ومجيع جلان الرب�مج. وينص مشروع القرار 

لرب�مج  ردوال ١٥٧١٨٢٣٠٠على ختصيص اعتمادات مالية قدرها  ٥م/٤٠يف اجمللد األول للوثيقة  ٠٢٠٠٠الوارد يف الفقرة 
، خيصص منها من امليزانية املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل ٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة العلوم الطبيعية 

املبلغ ميكن أن يُعدَّل يف ضوء نتائج االجتماع  اعلماً أبن هذالنظرية،  للفيز�ء الدويل السالم عبد دوالر ملركز ٤٦٥٠٩٢٠٠مبلغ 
املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية ومجيع جلان الرب�مج، والقرارات 

 .اليت يتخذها املؤمتر العام

 عدم التوصية ابعتمادها بنصها الكامل ةاللجن توصيات اللجنة بشأن مشروعات القرارات األخرى اليت قررت

 أحاطت اللجنة املؤمتر العام علماً أب�ا قررت عدم إدراج النص الكامل ملشروعات القرارات التالية يف سجالت املؤمتر العام: -٣١

الرابع والنتيجة (أوغندا) الذي يتضمن اقرتاح تعديل صياغة اهلدف االسرتاتيجي  ٦ ق م/م٤٠مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  −
 ١املنشودة 

)، فأوصت املؤمتر العام بعدم ٨م/٤٠واملالحظات اليت أبدهتا املديرة العامة بشأنه (الوثيقة  ٦ ق م/م٤٠درست اللجنة مشروع القرار  -٣٢
 .٨م/٤٠يف الوثيقة وفقاً لالقرتاح الوارد  ١قبول النص الكامل ملشروع القرار هذا، بل قبول تعديل مؤشر األداء والنتيجة املنشودة 

 ٧(أوغندا) الذي يتضمن اقرتاح تعديل صياغة النتيجة املنشودة  ٤ ق م/م٤٠مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  −

)، فأوصت املؤمتر العام ٨م/٤٠واملالحظات اليت أبدهتا املديرة العامة بشأنه (الوثيقة  ٤ ق م/م٤٠درست اللجنة مشروع القرار  -٣٣
بني اخلطط الوطنية واإلقليمية والدولية يف الواثئق االسرتاتيجية للرب�مج اهليدرولوجي  القائمة يف املستقبل إىل الصالت إلشارة بصورة أوضحاب

 .، وواثئق الدورات املقبلة للرب�مج وامليزانية واالسرتاتيجية املتوسطة األجلالدويل (املرحلة التاسعة من الرب�مج اهليدرولوجي الدويل)

 رارات اليت ُسحبت أو اليت مل تُقبلمشروعات الق

 أحاطت اللجنة املؤمتر العام علماً بعدم قبول مشروع القرار التايل: -٣٤

 (أوغندا) ٣ ق م/م٤٠ الوثيقة يف الوارد القرار مشروع −

 )٢٢م/٤٠(القرار النظرية  للفيز�ء الدويل السالم عبد مبركز اخلاص القرار مشروع

مع مراعاة التعديالت  ٥/م٤٠ للوثيقة األول اجمللد من ٠٢١٠٠ الفقرة يف العام مشروع القرار املقرتح املؤمتر يعتمد أبن اللجنة أوصت -٣٥
 :يلي ما مبوجب اليت أُدخلت

معدلة ويف االجتماع املشرتك  ١٤م/٤٠مبلغ االعتماد املخصص من ميزانية الرب�مج العادي لليونسكو املوصى به يف الوثيقة  −
ومجيع جلان الرب�مج. وينص مشروع ون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية األول للجنة الشؤ 

 عبد دوالر ملركز ٤٦٥٠٩٢٠٠على ختصيص اعتمادات مالية قدرها  ٥م/٤٠يف اجمللد األول للوثيقة  ٠٢١٠٠القرار الوارد يف الفقرة 
 قدرها مالية اعتمادات ختصيص طريق عن املركز بدعم العامة للمديرة و�ذن ،٢٠٢١-٢٠٢٠ة النظرية للفرت  للفيز�ء الدويل السالم
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يف ضوء  ميكن أن يُعدَّال نيملبلغين اعلماً أبن هذ املذكورة، للفرتة العادية امليزانية اعتمادات من الغرض هلذا دوالر ٩٠٩٢٠٠
نتائج االجتماع املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية ومجيع جلان 

 .الرب�مج، والقرارات اليت يتخذها املؤمتر العام

 توصيات أخرى

 ٦م/٤٠وفقاً للصيغة الواردة يف الوثيقة  ٥م/٤٠للوثيقة  الثاين اجمللدأيدت اللجنة توصيات اجمللس التنفيذي املتعلقة ابلنص السردي يف  -٣٦
 وضميمتها.

 ٣املناقشة 

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

  العلوم الطبيعية - )٥م/٤١ الوثيقة( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 

 )٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتةبشأن  ١-٣درست اللجنة يف جلستها الرابعة البند  -٣٧
 .الطبيعية العلوم - )٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و بشأن  ٢-٣، والبند الطبيعية العلوم -

 دولةً عضواً. ٢٦وتناول الكلمة ممثلو  -٣٨

 ويرد ملخص املناقشة بشأن هذين البندين يف امللحق األول هلذا التقرير. -٣٩

 ٤ املناقشة

جلنة اليونسكو الدولية  - )٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ١-٣ البند
 لعلوم احمليطاتاحلكومية 

جلنة اليونسكو الدولية احلكومية  - )٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 
 تلعلوم احمليطا

) ٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة بشأن  ١-٣اللجنة يف جلستها الرابعة البند  درست -٤٠
 الوثيقة( ٢٠٢٥-٢٠٢٢امليزانية للفرتة و  الرب�مج مشروع إعدادبشأن  ٢-٣والبند  ،جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات -

 جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات. -) ٥م/٤١

 دولًة عضواً ومراقب واحد. ٢٠وتناول الكلمة ممثلو  -٤١

 ملخص املناقشة بشأن هذين البندين يف امللحق األول هلذا التقرير.ويرد  -٤٢

 )٥م/٤٠(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤ البند
  جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتألف: -الباب الثاين

) ٥م/٤٠(الوثيقة  ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة بشأن  ٢-٤درست اللجنة يف جلستها الرابعة البند  -٤٣
 جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات.: ألف-الباب الثاين
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 دول أعضاء. ٥وتناول الكلمة ممثلو  -٤٤

 ).٩م/تقرير/٤٠(الوثيقة  ٢٠١٩-٢٠١٨اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات عن أنشطتها للفرتة علماً بتقرير أحاطت اللجنة و  -٤٥

مع مراعاة التعديالت  ٥/م٤٠ للوثيقة األول اجمللد من ٠٣٠٠٠ الفقرة يف العام مشروع القرار املقرتح املؤمتر يعتمد وأوصت اللجنة أبن -٤٦
 :يلي ما مبوجب اليت أُدخلت

معدلة ويف االجتماع املشرتك األول  ١٤م/٤٠مبلغ االعتماد املخصص من ميزانية الرب�مج العادي لليونسكو املوصى به يف الوثيقة  −
ارد للجنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية ومجيع جلان الرب�مج. وينص مشروع القرار الو 

 احلكومية الدولية لّلجنة دوالر ٢٦٨٣٥٧٠٠على ختصيص اعتمادات مالية قدرها  ٥م/٤٠يف اجمللد األول للوثيقة  ٠٣٠٠٠ة يف الفقر 
ا علمًا أبن هذ، من امليزانية املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل ٢٠٢١-٢٠٢٠للفرتة  احمليطات لعلوم

ئج االجتماع املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج ملبلغ ميكن أن يُعدَّل يف ضوء نتاا
 )٣٣م/٤٠(القرار . والعالقات اخلارجية ومجيع جلان الرب�مج، والقرارات اليت يتخذها املؤمتر العام

 توصيات أخرى

 .٦م/٤٠وفقاً للصيغة الواردة يف الوثيقة  ٥م/٤٠للوثيقة  الثاين اجمللدأيدت اللجنة توصية اجمللس التنفيذي املتعلقة ابلنص السردي يف  -٤٧
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ANNEX I 

Summary of the SC Commission’s debates on items 3.1 (preparation of draft document 41 C/4) and 3.2 (preparation of 
draft document 41 C/5) 

1. An introduction was provided by the Director of the Bureau of Strategic Planning (DIR/BSP), the Assistant Director-General 
for Natural Sciences (ADG/SC) and the Assistant Director-General and Executive Secretary of the Intergovernmental 
Oceanographic Commission (ADG/IOC). 

Natural Sciences 

2. During the debates, 26 delegates took the floor. 

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

3. Delegations underlined that the overall approach of the Natural Sciences Sector, its forward-looking interactions with 
Member States, and the high-level reflection group were welcome in the preparation of draft document 41 C/4. The two-day 
dialogues, as well as the presentation during the interdisciplinary sessions were innovative, allowing to share Member States’ 
experiences and vision and take advantage of input from experts. They had also helped shape a holistic view of the future 
preparation of draft document 41 C/4.  

Natural Sciences for the effective implementation of the 2030 Agenda and the achievement of the SDGs 

4. Draft document 41 C/4 should be built with the unhindered aim to deploy UNESCO’s full potential towards achieving the 
SDGs, so as to fully demonstrate the added value of the Organization. Its convening power in the implementation of SDGs should 
be deployed to build on collaboration with experts, academia, the research community, civil society and the private sector in the 
provision of support to Member States. With a view to remaining relevant at the global level, the Organization will have to address 
the needs of Member States, in particular African countries and small island developing States (SIDS). To that effect, several 
Member States advocated for an increase in financial and human resources for the Natural Sciences Sector. While focusing on 
UNESCO’s comparative advantage, coordination with other agencies and key stakeholders should be increased. 

Open, multidisciplinary science accessible to all 

5. The strategic document needs to fully mobilize the multidisciplinary and inter-sectoral approach of the natural sciences to 
raise advocacy, increase partnerships and reposition science as central to sustainable development. The holistic approach and 
systems thinking proposed by the Sector were recognized by Member States as not only pertinent, but essential to address many 
of the interconnected targets of the SDGs and the coming challenges of our time.   

6. Member States highlighted the importance of UNESCO’s work in the area of science, technology and innovation policies, 
including through the use of UNESCO’s tools such as STEM and Gender Advancement (SAGA), in mainstreaming gender equality 
in policies. In general, speakers called on UNESCO to support mechanisms that would allow expanding access to science, 
knowledge and technologies to developing countries.  

7. Member States expressed strong support for enhanced work of UNESCO in the area of open science, on both the 
normative and the operational level, building on the 2017 Recommendation on Science and Scientific Researchers and the 
Strategy on UNESCO’s contribution to the promotion of open access to scientific information and research. They underlined the 
game-changing potential of open science to enhance the contribution of science to the implementation of the SDGs and to help 
consolidating evidence-informed policies. In that respect, they advocated for closer cooperation between the Natural Sciences 
and the Social and Human Sciences Sectors. Member States concurred that UNESCO’s efforts should aim at making scientific 
research and data accessible to those who still lacked them, recognizing the fundamental role of democratizing science, 
sustainable development and the fight against poverty and inequality. Human rights-based approach and academic freedom were 
highlighted as critical in that regard.  

Basic sciences, engineering and STEM education – tools for driving innovation for sustainable development 

8. Basic Sciences and engineering, in particular in Africa, are key to addressing the challenges of our era. UNESCO should 
continue to develop its work in this area, and provide strategic leadership in terms of human capital development and institutions 
support for appropriate skills in implementing SDGs, focusing particularly on the needs, challenges and opportunities in Africa, 
least-developed countries (LDCs) and post-conflict countries. UNESCO should prioritize quality STEM education and should 
continue to implement its capacity-building mandate in the sciences through supporting, strengthening and extending its network 
of research institutes and affiliated centres. UNESCO should also focus on enhancing the ability of scientists and journalists to 
communicate on science and technology, contributing to a richer and more enlightened public debate on science-related issues. 

Biosphere Reserves and Global Geoparks – active observatories for the achievement of the SDGs 

9. Delegates reaffirmed the role of Biosphere Reserves and Global Geoparks as global observatories contributing to climate 
change mitigation and adaptation, environmental protection and sustainable use of biodiversity, education for sustainable 
development and disaster risk reduction. Strong support was expressed to the MAB Programme and its World Network of 
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Biosphere Reserves, as well as the International Geoscience and Geopark Programme (IGGP). UNESCO’s designated sites of 
these programmes are tools designed for achieving sustainable development and SDGs. These sites represent living and learning 
places that demonstrate how sustainable development is achieved in all types of ecosystems. Networking and increased 
cooperation between UNESCO designated sites, UNESCO Chairs and centres, as well as UNESCO Associated Schools, should 
be further promoted. Member States called on UNESCO to enhance its support for capacity building and sharing good practices 
on sustainable management of designated sites, by providing technical expertise and guidance on the preparation of the 
nomination forms, in particular in less developed areas such as in Africa, Latin America and the Caribbean. 

Indigenous and local knowledge 

10. The connections of natural sciences with indigenous and local knowledge (ILK), were considered also relevant for the 
integrated work of UNESCO on biological and cultural diversity as well as climate adaptation and mitigation. UNESCO should 
play an active role in the post-2020 global biodiversity framework and increase focus on sustainable use and conservation of 
biodiversity. UNESCO’s work in this field should be developed in coordination and complementarity with that of other international 
bodies. 

Disaster risk reduction 

11. A strong leadership by the Natural Science Sector was called for by Member States in the field of disaster risk reduction. 
Due to climate change, urbanization and lack of preparedness, the impact of disasters on humans, the economy and biodiversity 
is severe, as observed in African and SIDS countries in recent years. Speakers highlighted that UNESCO should take a holistic 
approach in that respect under the Natural Sciences Sector as coordinator within the Organization, and utilizing expert networks 
to support Member States for disaster risk reduction, especially with regard to prevention. 

Sustainable and peaceful water management for water security 

12. Many Member States advocated for continued emphasis on water security, putting special emphasis on the additional 
dimension that it provided to support Member States in climate change adaptation. Recalling that IHP is the only United Nations 
intergovernmental programme on water with implementation at the local, regional and global levels, delegates noted that the 
scientific component of IHP cannot be understated, as it provides sound knowledge for better shaping water policies to ensure 
sustainable and peaceful water management. Hence, it is important to strengthen water governance. The work of the Organization 
in shared water resources, including transboundary aquifers, was mentioned. Transdisciplinary, innovative approaches for 
integrated solutions like ecohydrology, are needed to address climate change impacts on water resources in a sustainable way, 
with particular emphasis on designated sites. Capacity strengthening and water education should continue to be emphasized and 
driven towards the production of tangible results on the ground. The IHP-IX should frame the expected impact of IHP with the 
support and guidance of Member States and the Intergovernmental Council of the International Hydrological Programme (IHP-
IGC).  

Priorities 

13. Member States stressed that UNESCO should make Priority Africa a reality. In the field of sciences, there was an 
expectation to see more impact in Africa and support in all aspects of UNESCO’s mandate. Measures should be taken to increase 
gender equality in ecosystem research. Delegates expressed the need for an enhanced focus of UNESCO on the gender 
dimension of STI, in particular. Youth should be mainstreamed through all the programmes, including by ensuring youth 
participation in the decision-making processes for long-term and sustainable societies. The SIDS continued to emphasize their 
rising vulnerability to climate impacts and the need for science and inter-sectoral interventions and support to achieve the SDGs. 
UNESCO was called upon to expand on the current SIDS Action Plan (2016-2021) in line with the Samoa Pathway declaration.  

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

14. Speakers called for increasing financial and human resources for the Natural Sciences programme to ensure emphasis 
on scientific and transdisciplinary research, basic sciences, water, biodiversity, green economy and renewable energy. 

15. The SDGs should drive the future programme and budget (41 C/5) and solutions for sustainable development should be 
drawn on scientific evidence and be articulated in the framework of multidisciplinarity, transdisciplinarity and inter-sectoriality. 
Designated sites represented a unique solution for sustainable development, and should benefit from UNESCO’s scientific and 
technical support in all its field of competence. To achieve the SDGs, a number of Member States indicated the need for the 
Natural Sciences Sector programmes to be impact-focused by taking into consideration the needs and priorities of countries. 

16. Recalling that climate change and loss of biodiversity were global challenges, Member States underlined that UNESCO’s 
role and cross-cutting capacity should be put high on the agenda, which should entail capacity-building activities and strong local 
presence and collaboration with other United Nations agencies and other key stakeholders and knowledge-holders. 

17. In general, the contribution of intergovernmental and international science programmes and other programmes related to 
and/or working at designated sites should be prominent in the new programme and budget document. Designated sites should 
bring together, as much as possible, intergovernmental and international science programmes through a multi- and inter-sectoral 
approach in addressing challenges related to climate change and biodiversity loss and the 2030 Agenda at large.  
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18. The role of IHP should be further reinforced for water-related disaster risk and climate change adaptation related activities, 
water education (both formal and informal), and water science. Development and dissemination and operationalization of policies, 
tools and methodologies, platforms to address water scarcity, climate extremes such as floods and droughts should be stressed 
in building resilience of countries and communities.  

19. The importance of supporting Member States’ efforts to create and enhance enabling policy environments for STI for the 
SDGs and of strengthening the science-policy-society interface to advance equity and social inclusion were notably highlighted. 
Member States stressed also the need to work collaboratively across the United Nations system and for UNESCO to reaffirm its 
leading advocacy role in the area of STI policies. Continuation of UNESCO’s ongoing initiatives in the area of inclusive and gender 
transformative STI policies was highly recommended by many Member States, notably in Africa. The critical role of UNESCO in 
capacity building (institutional and individual) in the area of inclusive STI policies and governance, and particularly for policy-
makers, was mentioned as key in that regard. Member States attached importance to pursuing open science both on the normative 
and operational levels. 

20. For the next C/5 document, delegates requested a focus and an explicit link between science, technology and innovation 
and job creation, the productive sectors, markets and sustainable economic development. Member States stressed the importance 
of strengthening UNESCO’s initiatives in the field of innovation and entrepreneurship with a particular focus on technopreneurship. 
Several Member States noted the need for UNESCO’s support for comprehensive policy advice on building national capacity in 
governing their innovation ecosystem.  

21. Member States also noted the need to better align and integrate science in the joint United Nations agenda and work at 
country level, by including STI components and other relevant science issues in the United Nations Development Assistance 
Framework (UNDAF, now renamed the United Nations Sustainable Development Cooperation Framework - UNSDCF). 

22. Member States acknowledged UNESCO’s unique role and expressed their support to the continuity of its work at the 
interface between science, policy and indigenous and local knowledge, for achieving the 2030 Sustainable Development Goals. 
Member States from the SIDS and from the Pacific region made an express appeal for UNESCO to prioritize SIDS and participate 
in joint actions for addressing climate-related disasters and harnessing local and indigenous knowledge in the fight against climate 
change. 

Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) 

23. During the debate, 20 Member States and one observer took the floor. 

24. ADG/IOC introduced the item. He recalled the functional autonomy and dual governance of the IOC within UNESCO, as 
defined in the IOC Statutes approved by the UNESCO General Conference, and the fact that many of the present Member States’ 
representatives had attended the 30th session of the IOC Assembly, 26 June – 4 July 2019, and were already aware of the 
preliminary proposals for the next Draft Medium-Term Strategy. The Secretariat also took on board the guidance provided by 
Member States of UNESCO during the “dialogue” meeting of 19 July 2019.  

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

IOC: key for implementing the 2030 Agenda and the Samoa Pathway for sustainable development 

25. ADG/IOC assured the delegates that the IOC was approaching the Medium-Term Strategy for 2022–2029 with a clear 
understanding of its enhanced responsibility. The development of a sustainable ocean economy in response to the 2030 Agenda, 
the Samoa Pathway that framed IOC action targeted at SIDS, as well as the emergence of an international legally binding 
instrument under the United Nations Convention of the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine 
biological diversity of areas beyond national jurisdiction (BBNJ) and the increasing recognition of the role of the ocean in climate 
change, invoke stronger accountability of the ocean science and the IOC towards the global community.  

United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-2030  

26. In preparing the Implementation Plan for the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development 2021-
2030 (hereafter referred to as “the Decade”), the IOC aims at bringing the ocean science to a new level needed to inform decisions, 
stimulate and maintain efficient actions and policies for sustainable use and protection of the ocean. Through a transformative 
approach to generating actionable scientific knowledge at the service of decision-makers, it will also allow for a powerful thrust in 
implementing the global priorities collectively agreed by Member States.  

27. Several Member States expressed their support to the preliminary proposals for the Draft Medium-Term Strategy for 2022-
2029 as discussed at the 30th session of the IOC Assembly. The key priority areas and their alignment with the 2030 Agenda’s 
Sustainable Development Goals (SDGs), focusing on but not limited to SDG 14, received general support.  

28. A majority of Member States highlighted that the Decade offered an exceptional opportunity to maximize the societal 
benefits of all IOC programmes. For that, the IOC should bring together the scientific communities, the governmental decision-
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making system, and a broader set of stakeholders within its Member States, including the private sector and the civil society as a 
whole, and strive to create an efficient science-based integrated ocean management.  

29. Delegates noted that such an objective could only be achieved through a truly inclusive approach, based on equity and 
diversity, weaving social, human and economic sciences into the Commission’s strategy. Reaching out to indigenous coastal 
communities would bring experience, history and a body of knowledge of benefit to all. 

Enhancing inclusivity and linkages with UNESCO global priorities 

30. IOC should ensure that UNESCO’s two global priorities – Africa and gender equality – are mainstreamed in its strategic 
approach and reflected in its performance indicators for draft document 41 C/5. IOC shall provide the science base necessary for 
the development of the blue economy, including in Africa, as outlined in the Agenda 2063: The Africa We Want of the African 
Union (a shared strategic framework for inclusive growth and sustainable development) and the 2050 Africa’s Integrated Maritime 
Strategy (2050 AIM Strategy). The 2050 AIM Strategy specifically recognizes the role of IOC and UNESCO in the promotion of 
scientific research and capacity development as well as the transfer of technology in marine sciences. 

31. It was also stressed that IOC’s engagement in support of SIDS would continue to focus on the building of SIDS actions 
related to tsunami early warning systems, increased resilience to climate change and ocean-related hazards and the development 
of marine scientific and technological capacity of SIDS. A need to enhance the engagement of youth in IOC activities, especially 
in the Decade, was underlined by Member States.  

Enhancing interdisciplinary and intersectoral cooperation 

32. Several Member States underlined that in order to make the transformative and inclusive approach truly effective, IOC 
must continue building synergies with other UNESCO programmes and sectors, as well as with United Nations partners. IOC 
already enjoyed cooperation with many United Nations agencies and had on-going collaboration at the programmatic level and/or 
via co-sponsorship of joint programmes, notably with the World Meteorological Organization (WMO). New forms of cooperation 
and, potentially, stronger formal links of IOC with United Nations partners could be explored based on the understanding that 
ocean science represented a crosscutting underpinning force for fulfilling mandates of several United Nations agencies. Such 
cooperative agreements would be especially promising for successful implementation of the Decade. 

Improving financial resource allocation and boosting resource mobilization efforts 

33. Many Member States highlighted that the ability of IOC to deliver on its mandate and respond both to the ambitions placed 
on the Decade and its Member States’ aspirations and needs would require adequate resources. The Decade presented an 
unprecedented opportunity for expanding IOC’s partnership base and boosting fund-raising. At the same time, it was essential 
that there be sufficient sustainable resources for the core IOC programmes and regional subsidiary bodies that formed the solid 
base of the Commission’s comparative advantage. 

Recognition of the SIDS and Pacific regions as part of UNESCO’s priority areas 

34. Several Member States expressed the view that, with increasing vulnerability of the SIDS and Pacific regions to climate 
change and ocean-related hazards, IOC, in cooperation with UNESCO at large, should seek to increase its efforts in giving SIDS 
priority attention. 

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

Programmatic priorities 

35. In terms of programmatic priorities for the Draft Programme and Budget for 2022-2025 (41 C/5), the majority of Member 
States highlighted the importance of ocean observation and research that enabled data collection and sharing, as well as the 
need to build Member States’ resilience to ocean-related hazards through early warning and mitigation programmes and to help 
them fully benefit from the opportunities of the ocean through maritime spatial planning. 

36. IOC would continue to focus its research on issues of crucial importance for sustainable development and to increase the 
capacity of the cutting-edge research through cooperation. In parallel, IOC would continue to enhance the capacity of all IOC 
Member States to conduct scientific research and benefit from its results. This pillar of the IOC capacity development work would 
include operationalization of the IOC Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology (CGTMT) and the IOC Clearing 
House Mechanism for the Transfer of Marine Technology (CHM/TMT). 
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ANNEX II 

Draft Terms of Reference of the Open Science Advisory Committee 

1. Background  

Recognizing the potential of Open Science to democratize science and close the gaps in science technology and innovation, the 
Executive Board recommended the General Conference to invite the Director-General to initiate the process of elaborating a draft 
text of a new standard-setting instrument on Open Science in the form of a Recommendation, to be submitted for consideration 
by the General Conference at its 41st session (206 EX/Decision 9 and 207 EX/Decision 7).  

In this context and further to the request of the Executive Board, the Director-General also presented a consolidated roadmap for 
a possible UNESCO Recommendation on Open Science (as contained in the Annex of the Executive Board Document 207 EX/7) 
describing the organization and the timeline of a consultative process leading to the adoption of a UNESCO Recommendation on 
Open Science in 2021. 

As noted in the above-mentioned consolidated roadmap, the organization of the process leading to the possible adoption of the 
UNESCO Recommendation on Open Science in 2021 will be led by UNESCO Member States and:  

• facilitated by an internal multisectoral UNESCO Open Science Team led by the Natural Sciences Sector;  
• supported by a broad Open Science Partnership;  
• guided by an Open Science Advisory Committee. 

The current document provides the draft Terms of Reference of the Open Science Advisory Committee. 

2. Role of the Open Science Advisory Committee  

The Open Science Advisory Committee will be established by the Director-General of UNESCO to provide guidance and advice 
on the overall implementation of the Consolidated Roadmap for the UNESCO Recommendation on Open Science as contained 
in the Annex of the Executive Board Document 207 EX/7.  

Its role will be to guide the consultative process leading to the Recommendation by:  

• providing expert and strategic advice;   
• ensuring delivery of the process milestones;  
• providing support with fundraising. 

In addition, the Advisory Committee will be invited to:  

• propose relevant institutions and stakeholders to join the Open Science Partnership so as to ensure its geographical 
representativeness and broad scope covering all scientific disciplines and systems of knowledge; 

• propose experts to take part in the regional and thematic consultations taking into account gender and geographical 
balance; 

• contribute to and review any documentation that will be produced to accompany the consultative process leading to 
the Recommendation;  

• communicate broadly on the importance of the Recommendation and the related work of UNESCO.   

3. Membership of the Open Science Advisory Committee 

3.1 Members  

It is proposed that the Open Science Advisory Committee be composed of 30 members including:  

• 4 representatives of Member States from each of the six electoral groups of UNESCO; 
• 6 representatives of key scientific bodies and institutions dealing with Open Science; 

3.2  Guiding principles 

The selection of the members of the Advisory Committee will be done by the Director-General of UNESCO based on an open and 
transparent process taking into account the following principles:  

– geographical balance;  
– gender balance; 
– expertise and competence in the field of Open Science.   

3.3  Election of a chairperson and a vice-chairperson 

At their first meeting, the Advisory Committee members will elect a chair and a vice-chair with the following responsibilities:  

– setting the agenda for the meetings in consultation with the Secretariat; 
– making sure that each meeting is planned effectively and that matters are dealt with in an orderly and efficient 

manner 
– encouraging participation of all members of the Advisory Committee in the discussions;  
– summarizing the conclusions of discussions, the decisions taken and the agreed follow up actions. 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367821_eng.nameddest=9
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369699_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369699_ara
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3.4  Observers  

Observer(s) will be permitted to attend the meetings of the Advisory Committee. The observer should inform the Secretariat about 
its intention to attend the meeting no less than five business days before the scheduled meeting. 

4. Operating procedures  

4.1  Secretariat of the Advisory Committee 

The Secretariat will consist of the internal multisectoral UNESCO Open Science Team. 

4.2  Frequency of the Meetings 

The Advisory Committee meetings will be organized at least twice a year in line with the key steps of the implementation phase 
of the consultative process as foreseen in the Consolidated Roadmap. Depending on the funds available and/or the willingness 
of the Members of the Advisory Committee to self-fund, meetings will be conducted face-to face or virtually.  

4.3  Documents for the Meetings  

The Agenda of the meetings will be set by the Advisory Committee Co-chairs in consultation with the Secretariat. The Secretariat 
will prepare and distribute the Minutes of the meetings. Any other documents to be considered by the Advisory Committee will be 
decided by the Advisory Committee Co-chairs in consultation with the Secretariat and the members of the Advisory Committee. 

4.4  Quorum and Decision-Making  

Quorum for meetings will be attendance by a simple majority of Advisory Committee members. All decisions will be taken by 
consensus.  

4.5  Reporting of the decisions of the Advisory Committee  

The results of the discussion of the Open Science Advisory Committee are reported to the Director-General of UNESCO, via the 
Chair of the Committee.  
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ANNEXE I 

Résumé du débat de la Commission SC  
sur les points 3.1 (préparation du Projet de 41 C/4) et 3.2 (préparation du Projet de 41 C/5) 

1. Le Directeur du Bureau de la planification stratégique (DIR/BSP), la Sous-Directrice générale pour les sciences 
exactes et naturelles (ADG/SC) et le Sous-Directeur général et Secrétaire exécutif de la Commission océanographique 
intergouvernementale (ADG/COI) ont pris la parole en introduction au débat. 

Sciences exactes et naturelles 

2. Au cours du débat, 26 représentants ont pris la parole. 

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

3. Les délégations ont souligné que l’approche globale du Secteur des sciences exactes et naturelles, ses interactions 
tournées vers l’avenir avec les États membres et le groupe de réflexion de haut niveau étaient utiles pour élaborer le Projet 
de 41 C/4. Les deux journées de dialogue et les présentations faites pendant les réunions interdisciplinaires ont constitué 
des éléments novateurs permettant aux États membres de partager leurs expériences et leurs points de vue, ainsi que de 
tirer parti de l’apport de différents spécialistes. Elles ont également permis de façonner une vue d’ensemble de la future 
préparation du Projet de 41 C/4. 

Les sciences exactes et naturelles au service de la mise en œuvre effective du Programme 2030 et de la réalisation 
des ODD 

4. Le Projet de 41 C/4 devrait être établi avec l’objectif de déployer librement tout le potentiel de l’UNESCO en vue de 
la réalisation des ODD, de manière à démontrer pleinement la valeur ajoutée de l’Organisation. Sa capacité de mobilisation 
en faveur de la mise en œuvre des ODD devrait être mise à profit pour que la collaboration avec des experts, des 
universitaires, le monde de la recherche, la société civile et le secteur privé soit au service des États membres. Pour 
conserver sa pertinence au niveau mondial, l’Organisation devra répondre aux besoins des États membres, en particulier 
des pays africains et des petits États insulaires en développement (PEID). À cet effet, plusieurs États membres ont plaidé 
en faveur d’une augmentation des ressources financières et humaines du Secteur des sciences exactes et naturelles. En 
plus de mettre l’accent sur l’avantage comparatif de l’UNESCO, il conviendra d’accroître la coordination avec les autres 
organismes et les principales parties prenantes. 

Une science ouverte, pluridisciplinaire et accessible à tous 

5. Le document stratégique doit exploiter pleinement l’approche pluridisciplinaire et intersectorielle des sciences 
exactes et naturelles pour sensibiliser, augmenter les partenariats et remettre la science au cœur du développement 
durable. Les États membres ont considéré la démarche holistique et la réflexion systémique proposées par le Secteur 
comme étant non seulement pertinentes, mais également essentielles pour atteindre un grand nombre des cibles 
interdépendantes des ODD et relever les prochains défis de notre époque. 

6. Les États membres ont souligné l’importance de l’action menée par l’UNESCO dans le domaine des politiques 
relatives aux sciences, aux technologies et à l’innovation, notamment grâce aux outils tels que le Projet SAGA (STEM et 
égalité des genres), pour l’intégration des questions d’égalité des genres dans les politiques. Dans l’ensemble, les 
intervenants ont appelé l’UNESCO à soutenir des mécanismes permettant d’élargir l’accès des pays en développement à 
la science, au savoir et aux technologies. 

7. Les États membres ont fait savoir qu’ils étaient résolument favorables à un renforcement de l’action de l’UNESCO 
dans le domaine de la science ouverte, tant sur le plan normatif que sur le plan opérationnel, sur la base de la 
Recommandation concernant la science et les chercheurs scientifiques (2017) et de la Stratégie relative à la contribution de 
l’UNESCO à la promotion de l’accès libre à l’information et à la recherche scientifiques. Ils ont insisté sur le fait qu’une 
science ouverte pouvait changer la donne en renforçant la contribution de la science à la mise en œuvre des ODD et en 
favorisant la formulation de politiques fondées sur des données factuelles. À cet égard, ils ont plaidé en faveur d’une 
coopération plus étroite entre le Secteur des sciences exactes et naturelles et le Secteur des sciences sociales et humaines. 
Les États membres sont convenus que les efforts de l’UNESCO devaient viser à rendre les données et les travaux de 
recherches scientifiques accessibles à ceux qui en avaient besoin, reconnaissant ainsi le rôle essentiel d’une 
démocratisation de la science, du développement durable et de la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Une approche 
fondée sur les droits de l’homme et les libertés académiques a été jugée cruciale à cet égard. 

Les sciences fondamentales, l’ingénierie et l’enseignement des STEM : des outils pour encourager l’innovation  
en vue du développement durable 

8. Les sciences fondamentales et les sciences de l’ingénieur jouent, notamment en Afrique, un rôle essentiel pour 
répondre aux enjeux de notre époque. L’UNESCO devrait continuer d’intensifier son action dans ce domaine et donner 
une impulsion stratégique, en termes de valorisation du capital humain et de soutien institutionnel, pour favoriser le 
développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre des ODD, en mettant spécialement l’accent sur les 
besoins, les défis et les opportunités en Afrique, dans les pays les moins avancés (PMA) et dans les pays en situation de 
post-conflit. L’Organisation devrait donner la priorité à un enseignement des STEM de qualité et continuer de s’acquitter 
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de son mandat en matière de renforcement des capacités dans le domaine des sciences, notamment en soutenant, 
renforçant et développant son réseau d’instituts de recherche et de centres affiliés. L’UNESCO devrait également centrer 
ses efforts sur le renforcement de l’aptitude des scientifiques et des journalistes à communiquer sur la science et la 
technologie, afin d’enrichir et d’éclairer le débat public sur les questions scientifiques. 
Les  rés erves  de  bios phère  e t les  géoparcs  mondiaux : des  obs ervatoires  actifs  en vue de  la  réalis a tion des  ODD 

9. Les délégués ont réaffirmé le rôle que jouent les réserves de biosphère et les géoparcs mondiaux en tant 
qu’observatoires internationaux contribuant à l’atténuation des effets du changement climatique et à l’adaptation à ces 
effets, à la protection de l’environnement et à l’exploitation durable de la biodiversité, ainsi qu’à l’éducation en vue du 
développement durable et à la réduction des risques de catastrophe. Un large soutien a été exprimé en faveur du 
Programme sur l’Homme et la biosphère (Programme MAB) et de son Réseau mondial des réserves de biosphère, ainsi 
que du Programme international pour les géosciences et les géoparcs (PIGG). Les sites désignés par l’UNESCO dans le 
cadre de ces programmes sont des outils conçus pour parvenir au développement durable et réaliser les ODD. Ils 
constituent des lieux de vie et d’apprentissage qui montrent comment parvenir au développement durable dans tous les 
types d’écosystèmes. Le travail en réseau et le renforcement de la coopération entre les sites désignés par l’UNESCO, 
les chaires et centres UNESCO ainsi que les écoles associées de l’UNESCO devraient être encouragés davantage. Les 
États membres ont appelé l’UNESCO à renforcer le soutien qu’elle apporte dans les domaines du renforcement des 
capacités et du partage des bonnes pratiques en matière de gestion durable de ces sites, en fournissant une expertise et 
un accompagnement techniques pour la préparation des dossiers de candidature, en particulier dans les régions moins 
développées comme l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes. 

Savoirs autochtones  et locaux 

10. Les liens des sciences exactes et naturelles avec les savoirs locaux et autochtones ont été jugés également utiles 
pour le travail intégré mené par l’UNESCO sur la diversité biologique et culturelle ainsi que sur l’adaptation au changement 
climatique et l’atténuation de ses effets. L’Organisation devrait jouer un rôle actif dans le cadre mondial de la biodiversité 
pour l’après-2020 et promouvoir davantage l’exploitation durable et la préservation de la biodiversité. L’action de 
l’UNESCO dans ce domaine devrait être conçue en coordination et de façon complémentaire avec celle d’autres 
organismes internationaux. 

Réduction des ris ques  de catastrophe 

11. Les États membres ont appelé de leurs vœux un solide leadership de la part du Secteur des sciences exactes et 
naturelles dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe. En raison du changement climatique, de 
l’urbanisation et du manque de préparation, les conséquences des catastrophes sur l’humain, sur l’économie et sur la 
biodiversité sont lourdes, comme observé ces dernières années en Afrique et dans les petits États insulaires en 
développement (PEID). Les intervenants ont souligné que l’UNESCO devrait adopter à cet égard une approche holistique 
sous l’égide du Secteur des sciences exactes et naturelles, qui assurerait la coordination au sein de l’Organisation, et 
mobiliser les réseaux d’experts afin d’aider les États membres à réduire les risques de catastrophe, notamment en ce qui 
concerne la prévention. 

Une ges tion  durable et pacifique des ressources en eau pour la sécurité de l’eau 

12. De nombreux États membres ont préconisé de continuer à mettre l’accent sur la sécurité de l’eau, en insistant 
particulièrement sur la dimension supplémentaire apportée par celle-ci pour aider les États membres à s’adapter au 
changement climatique. Rappelant que le Programme hydrologique international (PHI) est le seul programme 
intergouvernemental des Nations Unies sur l’eau mis en œuvre aux niveaux local, régional et mondial, les délégués ont 
indiqué que la composante scientifique du PHI ne saurait être sous-estimée, car elle fournit des connaissances solides 
permettant de mieux façonner les politiques relatives à l’eau afin de garantir une gestion durable et pacifique de l’eau. Il 
importe par conséquent de renforcer la gouvernance de l’eau. Les travaux de l’Organisation dans le domaine des 
ressources en eau partagées, notamment les aquifères transfrontières, ont été évoqués. Des approches transdisciplinaires 
et novatrices pour des solutions intégrées telles que l’écohydrologie sont nécessaires pour faire face aux effets du 
changement climatique sur les ressources en eau de façon durable, en particulier sur les sites désignés. Le renforcement 
des capacités et l’éducation relative à l’eau devraient continuer d’être privilégiés et orientés vers la production de résultats 
tangibles sur le terrain. La neuvième phase du PHI (PHI-IX) devrait définir l’impact escompté du PHI, avec l’appui et les 
conseils des États membres et de son Conseil intergouvernemental. 

Priorités  

13. Les États membres ont souligné que l’UNESCO devait faire de la Priorité Afrique une réalité. Ils souhaitent voir de 
plus grandes répercussions en Afrique dans le domaine des sciences, ainsi qu’un soutien de l’Organisation sous tous les 
aspects de son mandat. Des mesures devraient être prises pour accroître l’égalité des genres dans le domaine de la 
recherche. Les délégués ont exprimé la nécessité de renforcer l’accent mis par l’UNESCO sur cette dimension dans la 
science, la technologie et l’innovation (STI), entre autres. La question de la jeunesse devrait être prise en compte dans 
l’ensemble des programmes, notamment en faisant en sorte d’associer les jeunes aux processus de prise de décision, 
pour des sociétés pérennes et viables. Les petits États insulaires en développement (PEID) ont une nouvelle fois insisté 
sur leur vulnérabilité croissante face aux phénomènes climatiques et sur la nécessité d’interventions à la fois scientifiques 
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et intersectorielles, ainsi que d’un soutien en vue de la réalisation des ODD. L’UNESCO a été invitée à prévoir, dans le 
prolongement des Orientations de Samoa, l’après-Plan d’action pour les PEID, qui couvre la période 2016-2021.  

Point 3.2 – Préparation  du Projet de programme et budget pour 2022-2025 (41 C/5) – Sciences exactes et naturelles 

14. Les intervenants ont demandé que davantage de ressources financières et humaines soient allouées au 
programme Sciences exactes et naturelles afin de pouvoir mettre l’accent sur la recherche scientifique et transdisciplinaire, 
les sciences fondamentales, les ressources en eau, la biodiversité, l’économie verte et les énergies renouvelables.  

15. Les ODD devraient guider l’élaboration du futur programme et budget (41 C/5), et les solutions envisagées en vue 
du développement durable devraient reposer sur des preuves scientifiques et s’articuler dans un cadre pluridisciplinaire, 
transdisciplinaire et intersectoriel. Les sites désignés représentent une solution de choix pour le développement durable 
et devraient bénéficier de l’appui scientifique et technique de l’UNESCO dans tous ses domaines de compétence. Un 
certain nombre d’États membres ont indiqué qu’il était nécessaire, pour atteindre les ODD, que les programmes du Secteur 
des sciences exactes et naturelles soient axés sur l’impact, compte tenu des besoins et priorités des pays. 

16. Rappelant que le changement climatique et la perte de biodiversité étaient des enjeux de portée mondiale, les États 
membres ont souligné que le rôle de l’UNESCO à cet égard, ainsi que son potentiel intersectoriel, devaient figurer parmi 
les premières priorités, ce qui supposait des activités de renforcement des capacités, une forte présence au niveau local, 
et la collaboration avec d’autres institutions du système des Nations Unies, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes et 
détenteurs de savoirs clés. 

17. Globalement, la contribution des programmes scientifiques intergouvernementaux et internationaux, et des autres 
programmes relatifs et/ou destinés à des sites désignés, devrait être mise en exergue dans le nouveau Programme et 
budget. Les sites désignés devraient, autant que possible, rassembler les programmes scientifiques 
intergouvernementaux et internationaux autour d’une approche multisectorielle et intersectorielle pour faire face aux défis 
du changement climatique et de la perte de biodiversité, et œuvrer à la réalisation du Programme 2030 dans son ensemble. 

18. Le rôle du PHI devrait être encore renforcé pour ce qui est des activités portant sur les risques de catastrophes 
liées à l’eau, l’adaptation aux effets du changement climatique, l’éducation (formelle et informelle) relative à l’eau et les 
sciences de l’eau. L’élaboration, la diffusion et la mise en œuvre de politiques, outils, méthodologies et plates-formes 
destinés à faire face à la pénurie d’eau et aux phénomènes climatiques extrêmes, tels qu’inondations et sécheresses, 
doivent être encouragés comme moyens d’accroître la capacité de résilience des pays et des communautés. 

19. L’importance d’appuyer les efforts déployés par les États membres pour créer et consolider des environnements 
propices à des politiques de STI au service des ODD, et de renforcer l’interface sciences/politiques/société en vue de faire 
progresser l’équité et l’inclusion sociale, a été particulièrement soulignée. Les États membres ont également appelé 
l’attention sur la nécessité de travailler en collaboration dans tout le système des Nations Unies, et sur celle pour l’UNESCO 
d’asseoir son rôle de chef de file dans la promotion des politiques de STI. La poursuite des initiatives actuellement menées 
par l’Organisation pour favoriser l’inclusion et faire tomber les stéréotypes de genres dans les politiques en matière de STI 
a été vivement préconisée par de nombreux États membres, notamment en Afrique. À cet égard, le rôle qu’elle joue en 
matière de renforcement des capacités (institutionnelles et individuelles, et en particulier des capacités des responsables 
de l’élaboration des politiques), en faveur de politiques inclusives et de la gouvernance dans le domaine des STI, a été 
jugé essentiel. Les États membres sont par ailleurs attachés à la science ouverte, tant au plan normatif qu’opérationnel. 

20. S’agissant du prochain document C/5, les délégués ont demandé à ce que l’accent soit mis sur la science, la 
technologie et l’innovation d’une part, et sur la création d’emploi, les secteurs de production, les marchés et le 
développement économique durable d’autre part, et à ce qu’un lien explicite soit établi entre ces deux sphères. Les États 
membres ont souligné l’importance de renforcer les initiatives de l’UNESCO dans le domaine de l’innovation et de 
l’entreprenariat, en particulier dans l’entreprenariat technologique. Selon plusieurs États membres, il était nécessaire que 
l’UNESCO apporte des conseils stratégiques pour le renforcement des capacités nationales en matière de gouvernance 
des écosystèmes d’innovation.  

21. Les États membres ont également noté la nécessité d’une plus grande adéquation avec les sciences et d’une 
meilleure intégration de celles-ci dans les programmes et actions des Nations Unies à l’échelle nationale en introduisant 
des éléments de STI ainsi que d’autres thèmes scientifiques pertinents dans les plans-cadres des Nations Unies pour 
l’aide au développement (PNUAD, désormais rebaptisés « plans-cadres de coopération des Nations Unies pour le 
développement durable »). 

22. Les États membres ont salué le rôle unique joué par l’UNESCO et se sont prononcés en faveur de la poursuite de 
ses travaux à l’interface entre les sciences, la politique et les savoirs autochtones et locaux afin de réaliser les objectifs de 
développement durable du Programme 2030. Les PEID et les États membres du Pacifique ont expressément appelé 
l’Organisation à accorder la priorité aux PEID et à participer à des actions communes pour faire face aux catastrophes 
climatiques ainsi que pour mettre à profit les savoirs autochtones et locaux dans la lutte contre le changement climatique. 

Commission océanographique intergouvernementale (COI) 

23. Au cours du débat, 20 États membres et un observateur ont pris la parole. 
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24. L’ADG/COI a présenté ce point. Il a rappelé l’autonomie fonctionnelle et la double gouvernance, au sein de 
l’UNESCO, de la COI (conformément aux Statuts de la Commission approuvés par la Conférence générale de 
l’Organisation), et le fait que nombre des représentants d’États membres présents, ayant participé à la 30e session de 
l’Assemblée de la COI du 26 juin au 4 juillet 2019, avaient déjà connaissance des propositions préliminaires relatives à la 
prochaine stratégie à moyen terme. Le Secrétariat avait également pris en compte les orientations fournies par les États 
membres de l’UNESCO dans le cadre du « dialogue » organisé le 19 juillet 2019.  

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

La COI, élément essentiel à la mise en œuvre du Programme 2030 et des Orientations de Samoa 
en vue du développement durable 

25. L’ADG/COI a assuré aux délégations que la COI envisageait la stratégie à moyen-terme pour 2022-2029 en étant 
pleinement consciente de sa responsabilité accrue. Le développement d’une économie océanique durable en application 
du Programme 2030, les Orientations de Samoa qui encadrent l’action de la COI au regard des petits États insulaires en 
développement (PEID), la préparation d’un instrument international juridiquement contraignant se rapportant à la 
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 
marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ainsi que la reconnaissance croissante du rôle de l’océan 
dans le changement climatique, constituaient autant d’éléments qui démultipliaient la responsabilité des sciences 
océaniques et de la COI vis-à-vis de la communauté internationale.  

Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030)  

26. Dans le cadre de la préparation du Plan de mise en œuvre de la Décennie des Nations Unies pour les sciences 
océaniques au service du développement durable (2021-2030), la COI s’efforce de porter les sciences océaniques au 
niveau nécessaire pour éclairer les décisions et favoriser et pérenniser des actions et des politiques efficaces en matière 
d’utilisation durable et de protection des océans. En adoptant une approche transformatrice propre à générer des 
connaissances scientifiques exploitables au service des décideurs, la COI permettra également de donner un élan 
considérable à la mise en œuvre des priorités globales convenues d’un commun accord par les États membres.  

27. Plusieurs États membres ont exprimé leur soutien aux propositions préliminaires concernant le Projet de stratégie 
à moyen terme pour 2022-2029, dans le prolongement des débats de la 30e session de l’Assemblée de la COI. Les 
principaux domaines prioritaires et leur alignement avec les objectifs de développement durable (ODD) du 
Programme 2030, notamment l’ODD 14, ont recueilli l’approbation générale. 

28. Une majorité d’États membres a souligné que la Décennie offrait une occasion exceptionnelle d’optimiser les effets 
positifs des programmes de la COI sur le plan social. À cette fin, la COI devrait amener les milieux scientifiques, les 
instances décisionnelles gouvernementales, et un plus vaste ensemble de parties prenantes au sein des États membres, 
y compris le secteur privé et la société civile dans son ensemble, à collaborer à la mise en place d’une gestion intégrée 
des océans, sur la base de données scientifiques. 

29. Les délégués ont fait observer que cet objectif ne pouvait être atteint qu’en adoptant une approche véritablement 
inclusive, fondée sur l’équité et la diversité, qui intègre les sciences sociales, humaines et économiques à la stratégie de 
la Commission. Des échanges avec les communautés côtières autochtones permettraient le partage des expériences, 
d’un historique et d’un corpus de connaissances qui bénéficieraient à tous. 

Renforcer l’inclusion et les liens avec les priorités globales de l’UNESCO 

30. La COI devrait faire en sorte que les deux priorités globales de l’UNESCO (Afrique et Égalité des genres) soient 
pleinement intégrées dans son approche stratégique, et prises en compte dans ses indicateurs de performance dans le 
cadre du Projet de 41 C/5. La COI fournira les bases scientifiques nécessaires à la mise en place de l’économie bleue, y 
compris en Afrique, comme énoncé dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine (L’Afrique que nous voulons – cadre 
stratégique commun pour une croissance inclusive et un développement durable) et la Stratégie africaine intégrée pour 
les mers et les océans à l’horizon 2050 (Stratégie AIM 2050). 

31. Il a par ailleurs été souligné que l’engagement de la COI en faveur des PEID devait rester axé sur la mise en place 
par ces pays d’actions relatives aux systèmes d’alerte rapide aux tsunamis, le renforcement de la résilience face au 
changement climatique et aux aléas liés aux océans, et le renforcement des capacités des PEID en matière de sciences 
et techniques marines. Les États membres ont fait ressortir la nécessité d’accroître la participation des jeunes aux activités 
de la COI, en particulier dans le cadre de la Décennie. 

Renforcer la coopération  interdisciplinaire et intersectorielle 

32. Plusieurs États membres ont souligné que pour rendre cette approche transformatrice et inclusive véritablement 
efficace, la COI devait continuer à mettre en place des synergies avec d’autres programmes et secteurs de l’UNECO, ainsi 
qu’avec d’autres partenaires au sein du système des Nations Unies. Elle bénéficie déjà de liens de coopération avec de 
nombreuses institutions du système et entretient des collaborations au niveau programmatique et/ou par le coparrainage 
de programme conjoints, notamment avec l’Organisation météorologique mondiale (OMM). Il serait bon que la Commission 
envisage de nouvelles formes de coopération et, éventuellement, tisse des liens formels plus étroits avec les partenaires 
du système des Nations Unies, dans la mesure où les sciences océaniques représentent un levier d’action global et 



 جلنة العلوم الطبيعية

 
181 ١٨١ 

 

intersectoriel pour permettre à plusieurs institutions du système de mener à bien leur mission. De tels accords de 
coopération sont particulièrement prometteurs dans la perspective de la mise en œuvre de la Décennie.  

Améliorer l’allocation de ressources financières et stimuler la mobilisation de ressources 

33. De nombreux États membres ont fait observer que la COI devait disposer de ressources suffisantes pour pouvoir 
s’acquitter de son mandat et répondre aussi bien aux ambitions de la Décennie qu’aux aspirations et besoins de ses États 
membres. La Décennie représente une occasion sans précédent d’élargir la base de partenariats de la COI et de donner 
un nouvel élan à la levée de fonds. Parallèlement, il est essentiel de disposer de suffisamment de ressources pérennes 
pour les programmes fondamentaux de la Commission et pour ses organes subsidiaires régionaux, qui constituent le 
noyau dur de son avantage comparatif. 

Reconnaissance des PEID et du Pacifique comme priorités de l’UNESCO 

34. Plusieurs États membres ont exprimé l’idée qu’avec la vulnérabilité croissante des PEID et de la région du Pacifique 
face au changement climatique et aux aléas liés aux océans, la COI, en coopération avec l’UNESCO dans son ensemble, 
devait accroître ses efforts en accordant une attention prioritaire aux PEID. 

Point 3.2 – Préparation du Projet de programme et budget pour 2022-2025 (41 C/5) 

Priorités programmatiques  

35. En ce qui concerne les priorités programmatiques du futur Programme et budget pour 2022-2025 (41 C/5), la 
majorité des États membres a souligné l’importance de l’observation de l’océan et de la recherche océanique, qui 
permettent la collecte et le partage de données, ainsi que la nécessité de construire, au moyen de programmes d’alerte 
rapide et de mitigation, la résilience des États membres vis-à-vis des aléas liés aux océans – et d’aider ces États à 
bénéficier pleinement des opportunités de l’océan grâce à l’aménagement de l’espace marin. 

36. La COI devrait continuer d’axer ses activités de recherche sur les questions revêtant une importance fondamentale 
pour le développement durable, ainsi que d’accroître les capacités de recherche de pointe par la coopération. 
Parallèlement, elle devrait continuer de renforcer les capacités de tous ses États membres en ce qui concerne la recherche 
scientifique et l’utilisation de ses résultats. Ce pilier du travail de renforcement des capacités de la COI devrait comprendre 
la mise en œuvre opérationnelle de ses Critères et principes directeurs concernant le transfert de techniques marines 
(CPTTM), ainsi que du mécanisme d’échange d’informations pour le transfert de techniques marines. 
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ANNEXE II 

Projet de mandat du Comité consultatif sur la science ouverte 

1. Contexte  

Reconnaissant qu’une science ouverte pouvait permettre de démocratiser les sciences et de combler les lacunes en 
matière de science, de technologie et d’innovation, le Conseil exécutif a recommandé à la Conférence générale d’inviter 
la Directrice générale à procéder à l’élaboration d’un projet de texte pour un nouvel instrument normatif sur une science 
ouverte prenant la forme d’une recommandation, en vue de le soumettre à l’examen de la Conférence générale à sa 
41e session (décisions 206 EX/9 et 207 EX/7). 

Dans ce contexte et pour donner suite à la demande du Conseil exécutif, la Directrice générale a également présenté une 
feuille de route consolidée pour une éventuelle recommandation de l’UNESCO sur une science ouverte (qui figure à 
l’annexe du document 207 EX/7), précisant l’organisation et le calendrier du processus consultatif menant à l’éventuelle 
adoption d’une recommandation de l’UNESCO sur une science ouverte en 2021. 

Comme indiqué dans ladite feuille de route consolidée, ce processus sera conduit par les États membres de l’UNESCO et : 

• facilité par une Équipe multisectorielle interne de l’UNESCO sur la science ouverte dirigée par le Secteur des 
sciences exactes et naturelles ; 

• soutenu par un large Partenariat pour une science ouverte ; 
• guidé par un Comité consultatif sur la science ouverte. 

Le présent document expose le projet de mandat du Comité consultatif sur la science ouverte. 

2. Rôle du Comité  consultatif sur la science ouverte 

Le Comité consultatif sur la science ouverte sera établi par la Directrice générale afin de fournir des indications et des 
conseils sur la mise en œuvre globale de la feuille de route consolidée pour une recommandation de l’UNESCO sur une 
science ouverte qui figure à l’annexe du document 207 EX/7 du Conseil exécutif. 

Il sera chargé de guider le processus consultatif menant à l’adoption de la recommandation et, à cet effet : 

• de fournir des conseils experts et stratégiques ;  
• de veiller à la bonne exécution des grandes étapes du processus ; 
• d’aider à la collecte de fonds.  

Par ailleurs, le Comité consultatif sur la science ouverte sera invité à : 

• proposer aux institutions et acteurs concernés de rejoindre le Partenariat pour une science ouverte de façon à 
garantir sa représentativité géographique et sa vaste portée englobant l’ensemble des disciplines et des 
systèmes de connaissances scientifiques ; 

• proposer à des experts de prendre part aux consultations régionales et thématiques en tenant compte de 
l’équilibre entre les sexes et de l’équilibre géographique ; 

• examiner la documentation produite pour accompagner le processus consultatif menant à l’adoption de la 
recommandation, et y contribuer ; 

• communiquer abondamment sur l’importance de la recommandation et le travail accompli à cet égard par 
l’UNESCO. 

3. Compos ition  du Comité consultatif sur la science ouverte 

3.1 Membres 

Il est proposé que le Comité consultatif sur la science ouverte soit composé de 30 membres comprenant : 

• quatre représentants des États membres de chacun des six groupes électoraux de l’UNESCO ; 
• six représentants des principaux organismes et établissements scientifiques s’occupant de promouvoir la 

science ouverte.  

3.2 Principes directeurs 

Les membres du Comité consultatif sur la science ouverte seront choisis par la Directrice générale de l’UNESCO selon un 
processus ouvert et transparent tenant compte des principes suivants : 

• l’équilibre géographique ; 
• l’équilibre entre les sexes ; 
• l’expertise et les compétences dans le domaine de la science ouverte. 

3.3 Élection d’un président et d’un vice-président 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367821_eng.nameddest=9
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369699_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369699_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369699_ara


 جلنة العلوم الطبيعية

 
183 ١٨٣ 

 

Lors de leur première réunion, les membres du Comité consultatif sur la science ouverte éliront un président et un vice-
président chargés des tâches suivantes : 

• établir l’ordre du jour des réunions en consultation avec le Secrétariat ; 
• veiller à ce que chaque réunion soit correctement planifiée et que les différentes questions soient examinées 

en bon ordre et avec efficacité ; 
• encourager la participation de tous les membres du Comité consultatif sur la science ouverte aux 

discussions ; 
• récapituler les conclusions des discussions, les décisions prises et les mesures de suivi adoptées. 

3.4 Observateurs 

Il sera possible d’assister aux réunions du Comité consultatif sur la science ouverte en qualité d’observateur. Les 
observateurs doivent informer le Secrétariat de leur intention d’assister à la réunion au moins cinq jours ouvrables avant 
la date de réunion prévue. 

4. Modalités de fonctionnement 

4.1 Secrétariat du Comité consultatif sur la science ouverte  

Le Secrétariat sera constitué de l’Équipe interne multisectorielle de l’UNESCO sur la science ouverte. 

4.2 Fréquence des réunions 

Le Comité consultatif sur la science ouverte se réunira au moins deux fois par an conformément aux grandes étapes de 
la phase de mise en œuvre du processus consultatif prévu dans la feuille de route consolidée. En fonction des fonds 
disponibles et/ou de la volonté des membres du Comité consultatif de les financer eux-mêmes, les réunions se tiendront 
en direct ou virtuellement. 

4.3 Documentation des réunions 

L’ordre du jour des réunions sera établi par les coprésidents du Comité consultatif sur la science ouverte en consultation 
avec le Secrétariat. Le Secrétariat établira et distribuera les comptes rendus des réunions. Tout autre document soumis à 
l’examen du Comité consultatif sur la science ouverte fera l’objet d’une décision de ses coprésidents en consultation avec 
le Secrétariat et les membres du Comité consultatif. 

4.4 Quorum et prise de décisions 

Le quorum des réunions sera constitué par la majorité simple des membres du Comité consultatif. Toutes les décisions 
seront prises par consensus. 

4.5 Communication des décisions du Comité consultatif sur la science ouverte 

Les résultats des discussions du Comité consultatif sur la science ouverte sont communiqués à la Directrice générale de 
l’UNESCO par le président du Comité. 
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 ۱(SHS) تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية - دال

 املقدمة

 ١املناقشة 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤ البند
 العلوم االجتماعية واإلنسانية -: الرب�مج الرئيسي الثالث ألف-الباب الثاين
 ٥م/٤٠ للوثيقة األول اجمللد يف الواردة القرارات مشروعات

 للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضة األساسي النظامتعديل  ١٥-٥ البند
 يوم عاملي للمنطقإعالن  ٣١-٥ البند
 )٢ حتت رعاية اليونسكو (الفئة معاهد ومراكز تعملإنشاء  ٤-٥ البند
 على التمييز العنصري والكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية يف العامل القضاء ٣٧-٥ البند
 شروع طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاثآفاق جديدة مل ٢٨-٥ البند

 ٢املناقشة 

 )٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢ املتوسطة األجل للفرتة االسرتاتيجيةإعداد مشروع  ١-٣ البند
 )٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةو  الرب�مجإعداد مشروع  ٢-٣ البند

 ٣ املناقشة

 األولية إلمكانية وضع وثيقة تقنينية ألخالقيات الذكاء االصطناعي الدراسة ٢٤-٥ البند

  )٤م/٤١إعداد مشروع الوثيقة ( ١-٣ البندين االجتماعية واإلنسانية بشأن العلوم جلنة مناقشة ملخص امللحق
 )٥م/٤١إعداد مشروع الوثيقة ( ٢-٣و

  

 
 اليت القرارات على ووافق ،٢٠١٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٦ يف عقدها اليت عشرة، السابعة العامة جلسته يف التقرير هبذا علماً  العام املؤمتر أحاط ١

 .٢٣ إعالم/م٤٠ الوثيقة يف العامة اجللسة إاّبن اللجنة ةرئيس قدمته الذي الشفهي التقرير وُنشر. فيه اللجنة هبا أوصت
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 املقدمة

(القرار  التنفيذي اجمللسبناًء على التوصيات الصادرة عن ، ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣انتخب االجتماع املشرتك لّلجان يف  - ١
 .االجتماعية واإلنسانية العلوم للجنة رئيسةً ) كولومبيا( ويوسهآليدا مورالس  فيفيان السيدةوجلنة الرتشيحات، رابعاً) -٢٧م ت/٢٠٦

 الرتشيحات جلنة إليها قدمتهاعلى االقرتاحات اليت  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  ووافقت - ٢
 :أمساؤهم التالية األشخاص العام ابلرتحيب املناصب هلذه وانتخب. الرئيس ونواب الرئيس مناصب لشغل

 (كولومبيا) ويوسهفيفيان آليدا مورالس السيدة   الرئيسة:
 )آيسلنداالسيد ساون ستيفانسدوتر ( :نواب الرئيسة

 )أذربيجان( شاهني مصطفييفالسيد   
 )أفغانستانقي (يالسيد عبد هللا صدّ   
 (كينيا) جويل أونغوتوالسيدة   

 .مؤقتة ١/SHSجلنة /م٤٠ الوثيقة يف الوارد ألعماهلا الزمين اجلدول اللجنة اعتمدت مث - ٣

 يف املدرجة البنودلدراسة  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢١إىل  ٢٠يف الفرتة املمتدة من  عقدت جلسات ثالث اللجنة وخصصت - ٤
 .أعماهلا جدول

 ١املناقشة 

 )٥م/٤٠( ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤البند 
 العلوم االجتماعية واإلنسانية -ألف: الرب�مج الرئيسي الثالث -الباب الثاين

دراسة واعتماد مشروع بشأن  ٢-٤البند  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠درست اللجنة خالل جلستها األوىل اليت عقدهتا يف  - ٥
 العلوم االجتماعية واإلنسانية. -الرب�مج الرئيسي الثالث : ألف-الباب الثاين)، ٥م/٤٠( ٢٠٢١-٢٠٢٠الرب�مج وامليزانية للفرتة 

 .دولة عضواً وعضو مراقب واحد ١٩وتناول الكلمة ممثلو  - ٦

 )٣٤م/٤٠(القرار  ٥م/٤٠مشروعات القرارات الواردة يف اجمللد األول للوثيقة 

واملتعّلق ابلرب�مج  ٥م/٤٠من اجمللد األول للوثيقة  ٠٤٠٠٠ القرار الوارد يف الفقرةمشروع  أوصت اللجنة أبن يوافق املؤمتر العام على - ٧
 :بعد إدخال التعديالت عليه وفقاً ملا يليالعلوم االجتماعية واإلنسانية  -الرئيسي الثالث 

 مشروعا القرارين )١(
عّدلتها كوت ديفوار )، اليت ٢) فيما خيص الفقرة الفرعية (كوت ديفوار( ١م/م ق ٤٠مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  −

 شفهياً 
 )١( (أوغندا) فيما خيص الفقرة الفرعية ٢م/م ق ٤٠مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  −

 ٦م/٤٠توصيات اجمللس التنفيذي الواردة يف الوثيقة  )٢(

 تماع املشرتك لّلجان.اً لسيناريو امليزانية الذي أوصى به االجصة للرب�مج الرئيسي الثالث وفقاالعتمادات املعّدلة املخصَّ  )٣(
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 تُقبل ملُسحبت و  اليت القرارات مشروعات

 : فيما يلي مشروع القرار الوارد بعدم قبولأحاطت اللجنة املؤمتر العام علماً  - ٨
  (أوغندا). ٥م/م ق ٤٠مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  −

 القرار هذا. مشروعوسحبت أوغندا  - ٩

 للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضةالنظام األساسي تعديل  ١٥-٥البند 

 .النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضةتعديل  بشأن ١٥-٥درست اللجنة خالل جلستها األوىل البند  -١٠

  .وتناول الكلمة ممثال دولتني عضوين -١١

 اللجنة القانونية التهعدّ ابلصيغة اليت  ٥٧م/٤٠من الوثيقة  ٥ القرار املقرتح يف الفقرةأوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع و  -١٢
 )٣٥م/٤٠(القرار . يف سجالت املؤمتر العام)، إلدراجه ١١٠م/٤٠(انظر الوثيقة 

 إعالن يوم عاملي للمنطق ٣١-٥البند 

 للمنطق.إعالن يوم عاملي بشأن  ٣١-٥درست اللجنة خالل جلستها األوىل البند  -١٣

 وتناول الكلمة ممثال دولتني عضوين.  -١٤

يف سجالت  إلدراجهتعديل،  الب ٧٤م/٤٠من الوثيقة  ٧وأوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة  -١٥
 )٣٨م/٤٠(القرار املؤمتر العام. 

 )٢ حتت رعاية اليونسكو (الفئة تعمل معاهد ومراكزإنشاء  ٤-٥البند 

حتت رعاية اليونسكو  يعمل اً مركز ، بوصفه يف الر�ض ابململكة العربية السعودية ،إنشاء مركز إقليمي للحوار والسالم
 عاشراً)-١٨م/٤٠(الوثيقة  )٢ (الفئة

الم، يف الر�ض ابململكة العربية السعودية، إنشاء مركز إقليمي للحوار والس، ٤-٥البند  ، يف إطاردرست اللجنة خالل جلستها األوىل -١٦
 بال مناقشة. ،)٢ بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة

يف  إلدراجهتعديل،  العاشرًا ب-١٨م/٤٠من الوثيقة  ٣وأوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة  -١٧
 )٣٦م/٤٠(القرار سجالت املؤمتر العام. 

 القضاء على التمييز العنصري والكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية يف العامل ٣٧-٥البند 

القضاء على التمييز العنصري والكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن بشأن  ٣٧-٥درست اللجنة خالل جلستها األوىل البند  -١٨
 العنصرية يف العامل.  الكراهية

 دول أعضاء.  ٨وتناول الكلمة ممثّلو  -١٩

يف سجالت  هتعديل، إلدراج الب ٨١م/٤٠من الوثيقة  ٨وأوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٠
  )٣٩م/٤٠(القرار املؤمتر العام. 
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 والرتاثشروع طريق الرقيق: املقاومة واحلرية آفاق جديدة مل ٢٨-٥البند 

 آفاق جديدة ملشروع طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاث. بشأن ٢٨-٥درست اللجنة خالل جلستها األوىل البند  -٢١

وتناول الكلمة فيما مناقشة.  الوالتعديالت املقرتح إدخاهلا على مشروع القرار، الذي اعتمدته اللجنة ب ٢٨-٥وعرضت بنني البند  -٢٢
 دول أعضاء.  ٧بعد ممثّلو 

يف سجالت  ه، إلدراجبصيغته املعدلة ١م ق /SHSم/جلنة ٤٠وأوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الوثيقة  -٢٣
 )٤٠م/٤٠(القرار املؤمتر العام. 

 ٢املناقشة 

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

 )٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 

 )٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة بشأن ١-٣�قشت اللجنة خالل جلستها الثانية البند  -٢٤
 معاً.  )٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةبشأن إعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣والبند 

 أعضاء مراقبني.  ٣دولًة عضواً و ٢٩وتناول الكلمة ممثّلو  -٢٥

ومتت دراسة مشروعي القرارين املتعلقني هبذين البندين خالل االجتماع املشرتك الثاين لّلجان، ويرد ملخص املناقشات املتعلقة هبذين  -٢٦
 البندين يف ملحق هذا التقرير. 

 ٣املناقشة 

 األولية إلمكانية وضع وثيقة تقنينية ألخالقيات الذكاء االصطناعي الدراسة ٢٤-٥البند 

 .األولية إلمكانية وضع وثيقة تقنينية ألخالقيات الذكاء االصطناعي بشأن الدراسة ٢٤-٥�قشت اللجنة خالل جلستها الثالثة البند  -٢٧

 وعضوان مراقبان. دولًة عضواً  ٤٤وتناول الكلمة ممثّلو  -٢٨

يف سجالت  هإلدراجبصيغته املعدلة،  ٦٧م/٤٠من الوثيقة  ١١يف الفقرة أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح و  -٢٩
 )٣٧م/٤٠(القرار . املؤمتر العام
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ANNEX 

Summary of the SHS Commission’s debate on items 3.1 (preparation of draft document 41 C/4) and 3.2 (preparation of 
draft document 41 C/5) 

1. In introducing the debate, the Assistant Director-General highlighted key global trends including growing inequalities that 
risk blocking the achievement of the social dimensions of the 2030 Agenda and the African Union’s Agenda 2063. Addressing 
intersectional and multidimensional inequalities – including gender inequalities – is central to designing effective policies to leave 
no one behind (LNOB). The interplay of identity and diversity is an increasingly important determinant of the inclusiveness and 
peacefulness of our increasingly diverse societies. Active young women and men emerge today as critical stakeholders for our 
societies and need to fully integrate in decision-making. 

2. The ethical dimension founded on human dignity and the human rights-based approach is key in addressing frontier 
technologies such as artificial intelligence (AI) and their impacts on societies. Internationally coordinated actions taking into 
account social and ethical dimensions are critical to efficient climate policies.  

3. The Assistant Director-General for Social and Human Sciences (ADG/SHS) recalled that addressing these issues requires 
a transversal and interdisciplinary approach by UNESCO. For instance, the Management of Social Transformations (MOST) 
Programme offers a prime platform for interdisciplinary integration to strengthen the connection between the production of 
knowledge and policy-making. Strengthening capacities through futures literacy as a competence to support positive social 
transformations is key. 

4. The representatives of 29 Member States and three observers took the floor during the discussions.  

5. There was a broad consensus around the key challenges and trends highlighted by ADG/SHS and the importance of 
intersectorality was widely underlined. Emphasis was put on ensuring a better coordinated approach and more integration of the 
programmes across the Major Programmes. Transversality was underlined as the key approach for the next Medium Term-
Strategy.  

6. The Commission reaffirmed the relevance of the Organization’s global priorities gender equality and Africa. A human 
rights-based approach across UNESCO’s programmes was recommended for understanding the issues and finding solutions to 
crucial challenges. 

7. Many delegates highlighted the importance of youth engagement as a priority, emphasizing the need for an integrated 
and transversal approach in this regard. A number of speakers welcomed the success of the eleventh UNESCO Youth Forum. 

8. The Commission stressed the continuing relevance of UNESCO’s mandate in the field of social and human sciences to 
meet the challenges of the Sustainable Development Goals (SDGs). It also stressed the need to respond to the various 
increasingly urgent challenges, such as growing inequalities, ethics of artificial intelligence (AI), migration crises, climate change, 
discrimination and intolerance, intercultural dialogue, gender equality, bioethics and the ethics of science and technology. 

9. The Commission underscored the need for UNESCO to continue building on its standard-setting and capacity-building 
work in bioethics and ethics of science and technology for the next Medium-Term Strategy. Several Member States expressed 
their support for UNESCO’s work on the ethics of artificial intelligence, noting the importance of addressing human rights and 
societal implications, the risk of deepening inequalities, and the need for capacity-building for developing countries. Furthermore, 
in view of the urgency of the current climate change crisis, a number of Member States emphasized the importance of building on 
UNESCO’s work on climate change ethics and environmental ethics through the development of educational and capacity-building 
modules.  

10. A number of Member States underlined the importance of the Silk Roads programme that should be integrated into the 
next Medium-Term Strategy (41 C/4) and Programme and Budget (41 C/5) as a flagship programme for promoting intercultural 
dialogue and peace. More emphasis should be given to the unique role of youth and sports, to promote the Silk Road spirit, 
exchange and mutual learning among different civilizations and make greater contributions to building a community with a shared 
vision of the future.  

11. The importance of the Management of Social Transformations (MOST) Programme was emphasized, especially for 
implementing the SDGs, as it was at the interface of research, policy and action. The upscaling of capacity-building activities at 
the country level through initiatives such as interdisciplinary MOST schools was emphasized. 

12. The role of physical education and sport as a medium for promoting the values of inclusion, tolerance and respect was 
reasserted and their contribution to developing more peaceful societies was highlighted. 

13. The need for UNESCO to continue promoting mutual understanding through intercultural dialogue in order to cope with 
and prevent the rise of violence, intolerance and extremism was reaffirmed. 
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ANNEXE 

Résumé du débat de la Commission SHS sur les points 3.1 (préparation du Projet de 41 C/4)  
et 3.2 (préparation du Projet de 41 C/5) 

1. En introduction au débat, la Sous-Directrice générale pour les sciences sociales et humaines (ADG/SHS) a appelé 
l’attention sur les principales tendances mondiales, notamment les inégalités croissantes, qui risquent d’entraver la réalisation de 
la dimension sociale du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Il est essentiel de prendre en compte les 
inégalités transversales et pluridimensionnelles – notamment les inégalités entre les sexes – pour concevoir des politiques 
efficaces ne laissant personne de côté. L’interaction entre l’identité et la diversité est un facteur de plus en plus déterminant du 
caractère inclusif et pacifique de nos sociétés qui ne cessent de se diversifier. Les jeunes femmes et les jeunes hommes engagés, 
qui apparaissent aujourd’hui comme des acteurs essentiels de nos sociétés, doivent être pleinement associés à la prise de 
décisions. 

2. La dimension éthique, qui repose sur la dignité humaine et l’approche fondée sur les droits de l’homme, est fondamentale 
pour aborder les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA) et leurs effets sur les sociétés. Il est indispensable 
de mener des actions coordonnées à l’échelle internationale, qui tiennent compte des dimensions sociales et éthiques, pour que 
les politiques relatives au climat soient efficaces. 

3. La Sous-Directrice générale a rappelé que pour répondre à ces questions, l’UNESCO devait adopter une approche 
transversale et interdisciplinaire. Le Programme MOST, par exemple, offre une plate-forme de choix pour l’intégration 
interdisciplinaire afin de renforcer les liens entre production des connaissances et formulation des politiques. Il est fondamental 
de renforcer les capacités, au moyen de la prospective en tant que compétence, afin de soutenir des transformations sociales 
positives. 

4. Les représentants de 29 États membres et trois observateurs ont pris la parole au cours des débats. 

5. Les enjeux et tendances clés présentés par l’ADG/SHS ont suscité un vaste consensus et l’importance de l’intersectorialité 
a été amplement soulignée. L’accent a été mis sur la nécessité d’une approche mieux coordonnée et d’une intégration accrue 
des programmes dans l’ensemble des grands programmes. La transversalité a été mise en exergue comme approche essentielle 
pour la prochaine Stratégie à moyen terme. 

6. La Commission a réaffirmé la pertinence des priorités globales de l’Organisation – Afrique et Égalité des genres. Il a été 
recommandé de suivre une approche fondée sur les droits de l’homme dans l’ensemble des programmes de l’UNESCO pour 
comprendre les problèmes et trouver des solutions aux défis essentiels qui se posent. 

7. De nombreux délégués ont appelé l’attention sur l’importance prioritaire de la participation des jeunes, en mettant l’accent 
sur la nécessité d’une approche intégrée et transversale à cet égard. Un certain nombre d’orateurs ont salué le succès de la 
11e édition du Forum des jeunes de l’UNESCO. 

8. La Commission a souligné que le mandat de l’UNESCO dans le domaine des sciences sociales et humaines conservait 
toute sa pertinence pour relever les défis des objectifs de développement durable (ODD). Elle a également souligné la nécessité 
de répondre aux différents défis qui se posent de manière de plus en plus pressante tels que les inégalités croissantes, l’éthique 
de l’intelligence artificielle (IA), les crises migratoires, le changement climatique, la discrimination et l’intolérance, le dialogue 
interculturel, l’égalité des genres, la bioéthique ainsi que l’éthique des sciences et des technologies. 

9. La Commission a souligné qu’il était nécessaire que l’UNESCO continue d’élargir la portée de son action normative et de 
ses activités de renforcement des capacités dans le domaine de la bioéthique et de l’éthique des sciences et des technologies 
pour la prochaine période couverte par la Stratégie à moyen terme. Plusieurs États membres ont manifesté leur soutien à l’égard 
des travaux de l’UNESCO sur l’éthique de l’intelligence artificielle, en appelant l’attention sur l’importance de tenir compte des 
droits de l’homme et des implications sociétales, sur le risque du creusement des inégalités et sur la nécessité de renforcer les 
capacités des pays en développement. En outre, compte tenu de l’urgence de la crise climatique actuelle, un certain nombre 
d’États membres ont souligné l’importance de s’appuyer sur les travaux de l’UNESCO sur l’éthique en matière de changement 
climatique et l’éthique en matière d’environnement en élaborant des modules pédagogiques et de renforcement des capacités. 

10. Plusieurs États membres ont souligné l’importance du projet Routes de la soie, qui devrait être intégré à la prochaine 
Stratégie à moyen terme (41 C/4) et au prochain Programme et budget (41 C/5) en tant que programme phare pour promouvoir 
le dialogue interculturel et la paix. L’accent devrait être mis sur le rôle unique de la jeunesse et des sports afin de promouvoir les 
échanges et l’apprentissage mutuel propres aux Routes de la soie ainsi que de contribuer davantage à la construction d’une 
communauté ayant une vision partagée de l’avenir. 

11. Le Programme Gestion des transformations sociales (MOST), qui se situe au carrefour entre recherche, politique et action, 
a été jugé important, en particulier au regard de la mise en œuvre des ODD. Il a été souligné que les activités de renforcement 
des capacités étaient désormais menées à plus vaste échelle, au niveau des pays, par le biais d’initiatives telles que les écoles 
interdisciplinaires MOST.  

12. Le rôle de l’éducation physique et du sport comme moyens de promouvoir les valeurs d’inclusion, de tolérance et de 
respect, ainsi que de contribuer au développement de sociétés plus pacifiques, a été rappelé.  

13. Il a été réaffirmé que l’UNESCO devait continuer de promouvoir la compréhension mutuelle par le dialogue interculturel 
pour faire face à la montée de la violence et de l’intolérance et prévenir l’extrémisme. 
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 ۱(CLT)الثقافة تقرير جلنة  - هاء

 املقدمة
 منتدى وزراء الثقافة: ملخص املناقشات ١٧-٥البند 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤البند 

 الثقافة -الرئيسي الرابع  : الرب�مجألف-الباب الثاين
 ٣٦م/٣٩القدس وتنفيذ القرار  ٢-٥البند 
 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة ٥٥م/٣٩تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣-٥البند 
ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير  ١٩٧٠ تعزيز تنفيذ اتفاقية عام ٧-٥البند 

 مشروعة بطرق غري
بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور  ٢٠١٥ التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام ٤-٩البند 

 الذي تؤديه يف اجملتمع
 ٢٠١١ اظر احلضرية التارخيية لعامالتقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء للتوصية اخلاصة ابملن ٥-٩البند 
 بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠ التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام ٦-٩البند 
 إعالن يوم دويل للفن اإلسالمي ١٢-٥البند 
 إعالن يوم عاملي للثقافة األفريقية والثقافة ذات األصول األفريقية ٣٠-٥البند 
 إعالن يوم عاملي لشجرة الزيتون ٢٣-٥البند 

 إعالن يوم عاملي للفن ٢٢-٥لبند ا
 حتسني املعرفة بتعليم الفنون وابألسبوع الدويل لتعليم الفنون ٢٩-٥البند 
 الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة ١٦-٥البند 
 )٢إنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ٤-٥البند 
 )٤م/٤١( ٢٠٢٩-٢٠٢٢لفرتة إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل ل ١-٣البند 
 )٥م/٤١( ٢٠٢٥-٢٠٢٢إعداد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٣البند 

  )٥م/٤١الوثيقة إعداد مشروع ( ٢-٣و )٤م/٤١الوثيقة إعداد مشروع ( ١-٣ملخص مناقشة جلنة الثقافة بشأن البندين  امللحق

 
 اليت القرارات على ووافق ،٢٠١٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٦ يف عقدها اليت عشرة، السابعة العامة جلسته يف التقرير هبذا علماً  العام املؤمتر أحاط ١

 .٢٤ إعالم/م٤٠ الوثيقة يف العامة اجللسة إاّبن اللجنة رئيس قدمه الذي الشفهي التقرير وُنشر. فيه اللجنة هبا أوصت
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 املقدمة

اجمللس التنفيذي (القرار  التوصيات الصادرة عن، بناًء على ٢٠١٩الثاين/نوفمرب تشرين  ١٣ان يف جللّ االجتماع املشرتك انتخب  - ١
 .يف منصب رئيس جلنة الثقافةليب (لبنان) احلعباس سليم  جلنة الرتشيحات، السيدو  رابعاً)-٢٧/ت م٢٠٦

ات اليت قدمتها إليها جلنة الرتشيحات على االقرتاح ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  - ٢
 للجنة. وانُتخب هلذه املناصب ابلرتحيب العام األشخاص التالية أمساؤهم:الشغل مناصب رئيس اللجنة ونواب الرئيس ومقرر 

 )لبنان(عباس سليم احلليب  السيد الرئيس:
 السيد اببلو غوا�سامني (إكوادور) :نواب الرئيس

 اباباث�سيو (اليو�ن)السيدة أرتيميس 
 السيدة سابني ابكيونو كانزي (بوركينا فاسو)

 )السيدة روت كاريك (كرواتيا
 (كمبود�) السيد دافيد مياسكث املقرر:

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

لدراسة البنود السبعة عشر املدرجة يف جدول  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢و ٢٠وكرست اللجنة مخس جلسات يف يومي  - ٤
 أعماهلا.

  ملخص املناقشاتمنتدى وزراء الثقافة:  ١٧-٥البند 

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

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

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

 ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤البند 
  الثقافة –: الرب�مج الرئيسي الرابع ألف-الباب الثاين

 -، الباب الثاين٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة بشأن  ٢-٤درست اللجنة يف جلستها األوىل البند  - ٨
 ).٥م/٤٠الثقافة ( -ألف: الرب�مج الرئيسي الرابع 

 من الدول األعضاء. دولةً  ٢٣تناول الكلمة ممثلو و  - ٩

 ٥م/٤٠من الوثيقة مشروعات القرارات الواردة يف اجمللد األول 

واملتعلق ابلرب�مج  ٥م/٤٠من اجمللد األول للوثيقة  ٠٥٠٠٠أبن يعتمد مشروع القرار الوارد يف الفقرة اللجنة املؤمتر العام أوصت  -١٠
 )٤١م/٤٠. (القرار ٦م/٤٠) من الوثيقة ٤(٤الثقافة بعد إدخال التعديالت عليه وفقاً ملا ورد يف الفقرة  -الرئيسي الرابع 

 امليزانية

للرب�مج الرئيسي الرابع اخلاص دوالر  ٢٢١ ٦٢٦ ٦٠٠ة قدرها مالي اتختصيص اعتماد ابملوافقة علىاللجنة املؤمتر العام  أوصت -١١
ضوء قرارات املؤمتر  يفعلماً أبنه ميكن تعديل هذا املبلغ ، ٥م/٤٠الوارد يف الوثيقة  ٠٥٠٠٠(جـ) من مشروع القرار ١ابلثقافة، وفقاً للفقرة 

 .جاناالجتماع املشرتك للّ ت الصادرة عن قراراالو  بشأن احلد األقصى للميزانية العام
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  ٣٦م/٣٩القرار  نفيذالقدس وت ٢-٥البند 

 .٣٦م/٣٩القرار  نفيذالقدس وتبشأن  ٢-٥درست اللجنة، يف جلستها األوىل، البند  -١٢

، أوصت ١٦م/٤٠وبعدما اطلعت اللجنة على الوثيقة واتفقت األطراف املعنية على التوصية ابعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء.  -١٣
 )٤٣م/٤٠ القرار( .إلدراجه يف سجالت املؤمتر العامبال تعديل،  ٢٠أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار الوارد يف الفقرة 

  بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة ٥٥م/٣٩املؤمتر العام تنفيذ قرار  ٣-٥البند 

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

أبن يعتمد ، أوصت ١٧م/٤٠وبعدما اطلعت اللجنة على الوثيقة ى اعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء. واتفقت األطراف املعنية عل -١٥
 )٦٧م/٤٠(القرار . بال تعديل، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام ٤٥القرار الوارد يف الفقرة مشروع  املؤمتر العام

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

بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع  ١٩٧٠ تعزيز تنفيذ اتفاقية عامبشأن  ٧-٥درست اللجنة يف جلستيها الثالثة والرابعة البند  -١٦
 .مشروعة استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري

 من الدول األعضاء ومراقبان. دولةً  ٥٥تناول الكلمة ممثلو و  -١٧

 ٢٠ومشروع القرار املقرتح يف الفقرة  ،٢١م/٤٠من الوثيقة  ٢١الفقرة  يف املقرتحالقرار ابعتماد مشروع وأوصت اللجنة املؤمتر العام  -١٨
 )٤٢م/٤٠. (القرار يف سجالت املؤمتر العام ماإلدراجه ضميمة، بصيغتهما اليت عدلتها اللجنة، ٢١م/٤٠من الوثيقة 

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

بشأن محاية وتعزيز  ٢٠١٥ عام توصيةل التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاءبشأن  ٤-٩درست اللجنة يف جلستها الثانية البند  -١٩
 .املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع

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

دراجه يف سجالت بال تعديل، إل ٣٦م/٤٠من الوثيقة  ٩الفقرة  يف املقرتحالقرار أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع و  -٢١
 )٨٩م/٤٠. (القرار املؤمتر العام

  ٢٠١١ لتوصية اخلاصة ابملناظر احلضرية التارخيية لعامل التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء ٥-٩البند 

لتوصية اخلاصة ابملناظر احلضرية ل التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاءبشأن  ٥-٩درست اللجنة، يف جلستها الثانية، البند  -٢٢
 .٢٠١١ التارخيية لعام

 دول أعضاء. عشرتناول الكلمة ممثلو و  -٢٣

إلدراجه يف سجالت بال تعديل،  ٣٧م/٤٠من الوثيقة  ٩الفقرة  يف املقرتحالقرار أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع و  -٢٤
  )٩٠م/٤٠. (القرار املؤمتر العام
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  بشأن أوضاع الفنان ١٩٨٠ التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام ٦-٩البند 

 .الفنان بشأن أوضاع ١٩٨٠ التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عامبشأن  ٦-٩درست اللجنة، يف جلستها الثانية، البند  -٢٥

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

إلدراجه يف سجالت بال تعديل،  ٣٨م/٤٠من الوثيقة  ١٠الفقرة  يف املقرتحالقرار أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع و  -٢٧
 )٩١م/٤٠. (القرار املؤمتر العام

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

 )٧٣م/٤٠(الوثيقة إعالن يوم عاملي للثقافة األفريقية والثقافة ذات األصول األفريقية  ٣٠-٥البند 

 )٦٦م/٤٠لزيتون (الوثيقة عاملي لشجرة ا إعالن يوم ٢٣-٥البند 

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

يوم إعالن  بشأن ٣٠-٥والبند  ،يوم دويل للفن اإلسالميإعالن بشأن  ١٢-٥ثالثة، البند درست اللجنة، يف جلستيها الثانية وال -٢٨
 بشأن إعالن ٢٢-٥والبند  لزيتون،عاملي لشجرة ا بشأن إعالن يوم ٢٣-٥والبند  والثقافة ذات األصول األفريقية،عاملي للثقافة األفريقية 

 .يوم عاملي للفن

 أعضاء.مخس دول تناول الكلمة ممثلو و  -٢٩

، ٧٣م/٤٠، و٢٦م/٤٠من كل وثيقة من الواثئق  ٤الفقرة  يف املقرتحة اتالقرار أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروعات و   -٣٠
 )٤٨م/٤٠و ٤٩م/٤٠و ٥٠م/٤٠و ٤٧م/٤٠. (القرارات يف سجالت املؤمتر العام اإلدراجهبال تعديل،  ٦٥م/٤٠، و٦٦م/٤٠و

  بتعليم الفنون وابألسبوع الدويل لتعليم الفنونحتسني املعرفة  ٢٩-٥البند 

 .حتسني املعرفة بتعليم الفنون وابألسبوع الدويل لتعليم الفنونبشأن  ٢٩-٥درست اللجنة، يف جلستها الرابعة، البند  -٣١

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

إلدراجه بال تعديل،  ١ ق م/CLTم/جلنة ٤٠من الوثيقة  ٣الفقرة  يف املقرتحالقرار العام مشروع أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر و  -٣٣
 )٥١م/٤٠. (القرار يف سجالت املؤمتر العام

  الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة ١٦-٥البند 

 .الصندوق الدويل لتعزيز الثقافةبشأن  ١٦-٥درست اللجنة، يف جلستها الرابعة، البند  -٣٤

 عشر دول أعضاء ومراقب واحد.تناول الكلمة ممثلو و  -٣٥

إلدراجه يف سجالت بال تعديل،  ٥٨م/٤٠من الوثيقة  ١١الفقرة  يف املقرتحالقرار أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع و  -٣٦
 )٤٤م/٤٠. (القرار املؤمتر العام

 )٢(الفئة عمل حتت رعاية اليونسكو ت معاهد ومراكزإنشاء  ٤-٥البند 

بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية ، مهورية كور�جبإنشاء مركز دويل لتفسري وعرض مواقع الرتاث العاملي يف سيجونغ 
 )عشرحادي -١٨م/٤٠(الوثيقة  )٢اليونسكو (الفئة 
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إلمارات ابيف الشارقة  ،الرتاث الثقايف غري املادي يف الدول العربيةجمال إنشاء املركز الدويل لبناء القدرات يف 
 اثين عشر)-١٨م/٤٠(الوثيقة  )٢بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ،العربية املتحدة

مهورية جبإنشاء مركز دويل لتفسري وعرض مواقع الرتاث العاملي يف سيجونغ ، ٤-٥درست اللجنة، يف جلستها الرابعة، يف إطار البند  -٣٧
 ،الرتاث الثقايف غري املادي يف الدول العربيةجمال إنشاء املركز الدويل لبناء القدرات يف و  )٢اليونسكو (الفئة  بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية، كور�

 .)٢بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  ،إلمارات العربية املتحدةابيف الشارقة 

 من الدول األعضاء. دولتني تناول الكلمة ممثالو  -٣٨

حادي عشر -١٨م/٤٠من كل وثيقة من الوثيقتني  ٣الفقرة  يف القرار املقرتحاملؤمتر العام مشروع  أبن يعتمد اللجنةأوصت و  -٣٩
 )٤٦م/٤٠و ٤٥م/٤٠. (القراران يف سجالت املؤمتر العام ماإلدراجهاثين عشر، بال تعديل، -١٨م/٤٠و

 )٢٢م/تقرير/٤٠( تقرير الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة عن أنشطته

 تقرير اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية 
 )٢٠م/تقرير/٤٠() ٢٠١٩-٢٠١٨أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع عن أنشطتها (

 )٢٣م/تقرير/٤٠( )٢٠١٩-٢٠١٨عن أنشطتها ( ١٩٧٠تقرير اللجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام 

 )١٩م/تقرير/٤٠(تقرير اللجنة الدولية احلكومية حلماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي عن أنشطتها 

 تقرير اللجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي عن أنشطتها 
 )٢١م/تقرير/٤٠() ٢٠١٧ ديسمرب/كانون األول  - ٢٠١٦ كانون الثاين/يناير(

تقرير اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة ، و تقرير الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة عن أنشطته يف جلستها الثانية،درست اللجنة،  -٤٠
تقرير اللجنة الفرعية ، و )٢٠١٩-٢٠١٨املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االستيالء غري املشروع عن أنشطتها (

تقرير اللجنة الدولية احلكومية حلماية الرتاث العاملي )، و ٢٠١٩-٢٠١٨عن أنشطتها ( ١٩٧٠اتفاقية عام  الجتماع الدول األطراف يف
 - ٢٠١٦ كانون الثاين/ينايرتقرير اللجنة الدولية احلكومية لصون الرتاث الثقايف غري املادي عن أنشطتها (، و الثقايف والطبيعي عن أنشطتها

 .)٢٠١٧ ديسمرب/كانون األول
 من ممثلي الدول األعضاء. واحد تناول الكلمة ممثلو  -٤١

 أبن حييط علماً هبذه التقارير.أوصت اللجنة املؤمتر العام و  -٤٢

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

  )٥م/٤١( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 

 ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتةبشأن  ١-٣البند  درست اللجنة، يف جلستها اخلامسة، -٤٣
 ).٥م/٤١( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةبشأن إعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣) والبند ٤م/٤١(

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

 ويرد ملخص املناقشات بشأن هذين البندين يف ملحق هذا التقرير. -٤٥
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ANNEX 

Summary of the CLT Commission’s debates on items 3.1 (preparation of draft document 41 C/4) and 3.2 (preparation of 
draft document 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 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 report 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 Natural Sciences Sector (SC) 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 du débat de la Commission CLT  
sur les points 3.1 (préparation du Projet de 41 C/4) et 3.2 (préparation du Projet de 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 (ODD), 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 l’homme, 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 (ODD) 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. 

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 à la 
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (2005), à la Convention pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (2003) et à la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel 
et naturel (1972). 

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 (ISU). 

12. Le rôle important des outils d’analyse des tendances mondiales dans les domaines clés de la culture, 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. 
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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 (ODD). 

14. L’importance de la coopération avec le Secteur des sciences exactes et naturelles (SC) 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. 
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 ۱(CI) جلنة االتصال واملعلوماتتقرير  - واو

 املقدمة
 وتقرير بر�مج املعلومات للجميع تقرير الرب�مج الدويل لتنمية االتصال

 ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤البند 
 االتصال واملعلومات -ألف: الرب�مج الرئيسي اخلامس  -الباب الثاين 

 ٥م/٤٠لوثيقة لالقرارات املقرتحة يف اجمللد األول  -
 يسي اخلامساالعتمادات املالية املخصصة للرب�مج الرئ -

 )٢عمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة ت معاهد ومراكزإنشاء  ٤-٥البند 

 تقرير املديرة العامة عن تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ٨-٥البند 

 إعالن أسبوع عاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية ١٤-٥البند 

بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع  ٢٠٠٣التقرير اجلامع الرابع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  ٨-٩البند 
 ابجملال السيربين

 )٢٠١٩الوثيقة اخلتامية االسرتاتيجية للسنة الدولية للغات الشعوب األصلية ( ٢٦-٥البند 

 التعليمية املفتوحة اقرتاح مشروع نص توصية بشأن املوارد ٢-٨البند 

التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء للتوصية اخلاصة بصون الرتاث الواثئقي، مبا يف ذلك الرتاث الرقمي، وإاتحة  ٧-٩البند 
 االنتفاع به

 تعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع ٢٥-٥البند 

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

 )٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢إعداد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٣البند 

 ) ٤م/٤١(إعداد مشروع الوثيقة  ١-٣ملخص مناقشة جلنة االتصال واملعلومات بشأن البندين  امللحق
  )٥م/٤١(إعداد مشروع الوثيقة  ٢-٣و

 
 اليت القرارات على ووافق ،٢٠١٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٥ يف عقدها اليت عشرة، السادسة العامة جلسته يف التقرير هبذا علماً  العام املؤمتر أحاط ١

 .٢٥ إعالم/م٤٠ الوثيقة يف العامة اجللسة إاّبن اللجنة رئيس قدمه الذي الشفهي التقرير وُنشر. فيه اللجنة هبا أوصت
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 املقدمة

(القرار  اجمللس التنفيذي، بناًء على التوصيات الصادرة عن ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٣انتخب االجتماع املشرتك لّلجان يف  - ١
 يف منصب رئيس جلنة االتصال واملعلومات. )ستيبانيان (أرمينيا-السيد كريستيان تريوجلنة الرتشيحات،  )اثلثاً -٢٧ت/ م٢٠٧

على االقرتاحات اليت قدمتها إليها جلنة الرتشيحات  ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨ة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف ووافقت اللجن - ٢
خب هلذه املناصب ابلرتحيب العام األشخاص التالية . وانتُ يف أثناء هذه اجللسة املقررانتخبت و  ،لشغل مناصب الرئيس ونواب الرئيس

 أمساؤهم:

 )ستيبانيان (أرمينيا-تيان تريالسيد كريس الرئيس:
 )السيدة إلني أيوت (كندا نواب الرئيس:

 )ألدا� (هندوراس ثالسيد روبرتو رامريي 
 )السيدة آن إجنو (مجهورية كور� 
 )مينساه (غا�-السيدة إليزابيت ساركودي 

 السيدة إهلام برادة (املغرب) ة:املقرر 

بنود جدول األعمال اليت أوصى  تضمنالذي  ،مؤقتة ١/CI جلنة/م٤٠مث اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا الوارد يف الوثيقة  - ٣
 املؤمتر العام إبدراجها.

 لدراسة البنود املدرجة يف جدول أعماهلا. ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩و ١٨وخصصت اللجنة أربع جلسات يف يومي  - ٤

 ).C/REP/25 and Add 40(تقرير بر�مج املعلومات للجميع و  )C/REP/24 40( الرب�مج الدويل لتنمية االتصالتقرير 

 )وضميمة ٢٥م/تقرير/٤٠(وتقرير بر�مج املعلومات للجميع  )٢٤م/تقرير/٤٠( درست اللجنة تقرير الرب�مج الدويل لتنمية االتصال - ٥
 صت أبن حييط املؤمتر العام علماً هبذين التقريرين.اللذين قّدمهما رئيسا الرب�جمني، وأو 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤البند 

 ٢٠٢١-٢٠٢٠بشأن دراسة واعتماد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٤درست اللجنة يف جلستيها األوىل والثانية البند  - ٦
 ).٥م/٤٠(

 .من دولة غري عضو عضواً ومراقب واحد دولةً  ٣١الكلمة ممثلو وتناول  - ٧

 )٥٢/م٤٠(القرار  (اجمللد األول) ٥م/٤٠مشروعات القرارات املقرتحة يف الوثيقة 

بشأن الرب�مج  ٥م/٤٠من اجمللد األول للوثيقة  ٠٦٠٠٠أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة  - ٨
للرب�مج  ةامليزانية املخصص اتل العتماداملبلغ املعدَّ و دخلت عليه، االتصال واملعلومات، مع مراعاة التعديالت اليت أُ  -الرئيسي اخلامس 

 .١ ق املشرتك/م م/االجتماع٤٠يف الوثيقة  ةامس الواردالرئيسي اخل

 )٥٢/م٤٠(القرار  اخلامس الرئيسي للرب�مج املخصصة املالية االعتمادات

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370159_eng
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 ١ الفقرة من) جـ( الفرعية الفقرة يف الوارد دوالر ٧٠٠ ٠١٩ ٥٢ البالغ امليزانية اعتماد على العام املؤمتر يوافق أبن اللجنة أوصت - ٩
 بشأن العام املؤمتر يتخذه الذي القرار ضوء يف املبلغ هذا تعديل ميكن أبنه علماً  اخلامس، الرئيسي للرب�مج املخصص ،٥/م٤٠ الوثيقة يف

 .للجان املشرتك االجتماع وقرار للميزانية األقصى احلد

 )٢عمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة ت معاهد ومراكزإنشاء  ٤-٥البند 

) ٢سلوفينيا بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة ب ليوبليا� الذكاء االصطناعي يفإنشاء مركز دويل لبحوث 
 اثنياً)-١٨م/٤٠(الوثيقة 

 بوصفه سلوفينياب ليوبليا� يف االصطناعي الذكاء لبحوث دويل مركز إنشاء ،٤-٥ البند ة، يف إطارالثاني جلستها يف اللجنة درست -١٠
 ).٢ الفئة( اليونسكو رعاية حتت يعمل مركزاً 

 املؤمتر سجالت يف إلدراجه اثنياً،-١٨/م٤٠ الوثيقة من ٣ الفقرة يف العام مشروع القرار املقرتح املؤمتر يعتمد أبن اللجنة وأوصت -١١
 )٥٥/م٤٠(القرار . العام

  تقرير املديرة العامة عن تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات ٨-٥البند 

 .املعلومات جملتمع العاملية القمة نتائج تنفيذ عن العامة املديرة تقرير بشأن ٨-٥ البند الثانية جلستها يف اللجنة درست -١٢

 .من دولة غري عضو واحد ومراقب عضواً  دولةً  ٢٠ ممثلو الكلمة وتناول -١٣

 إلدراجهبصيغته اليت عدلتها اللجنة،  ،٢٢/م٤٠ الوثيقة من ١٧ الفقرة يف العام مشروع القرار املقرتح املؤمتر يعتمد أبن اللجنة وأوصت -١٤
 )٥٨/م٤٠(القرار . العام املؤمتر سجالت يف

  إعالن أسبوع عاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية ١٤-٥البند 

 بشأن إعالن أسبوع عاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية. ١٤-٥درست اللجنة يف جلستها الثانية البند  -١٥

 عضواً. دولةً  ١٧وتناول الكلمة ممثلو  -١٦

. ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام٢٨م/٤٠من الوثيقة  ٥أوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة و  -١٧
 )٥٦/م٤٠(القرار 

بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم  ٢٠٠٣التقرير اجلامع الرابع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  ٨-٩البند 
  االنتفاع ابجملال السيربين

 تعزيز بشأن ٢٠٠٣ عام لتوصية األعضاء الدول تطبيق عن الرابع اجلامع التقرير بشأن ٨-٩ البند الثانية جلستها يف اللجنة درست -١٨
 .السيربين ابجملال االنتفاع وتعميم واستخدامه اللغوي التعدد

. العام املؤمتر سجالت يف إلدراجه ،٤٠/م٤٠ الوثيقة من ٣٠ الفقرة يف العام مشروع القرار املقرتح املؤمتر يعتمد أبن اللجنة وأوصت -١٩
 )٩٣م/٤٠ القرار(
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 ) ٢٠١٩للغات الشعوب األصلية ( الوثيقة اخلتامية االسرتاتيجية للسنة الدولية ٢٦-٥البند 

 ).٢٠١٩الوثيقة اخلتامية االسرتاتيجية للسنة الدولية للغات الشعوب األصلية ( بشأن ٢٦-٥يف جلستها الثالثة البند  درست اللجنة -٢٠

 عضواً. دولةً  ١٢وتناول الكلمة ممثلو  -٢١

، إلدراجه بصيغته اليت عدلتها اللجنة ٦٨م/٤٠من الوثيقة  ٩وأوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٢
 )٥٤م/٤٠ القرار(يف سجالت املؤمتر العام. 

  اقرتاح مشروع نص توصية بشأن املوارد التعليمية املفتوحة ٢-٨البند 

 .اقرتاح مشروع نص توصية بشأن املوارد التعليمية املفتوحة بشأن ٢-٨درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -٢٣

  غري حكومية. منظمة من واحد دولة عضواً ومراقب ١٨وتناول الكلمة ممثلو  -٢٤

 إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام. ،٣٢م/٤٠ من الوثيقة ٨وأوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة  -٢٥

 )٥٧/م٤٠(القرار 

التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء للتوصية اخلاصة بصون الرتاث الواثئقي، مبا يف ذلك الرتاث الرقمي،  ٧-٩البند 
  وإاتحة االنتفاع به

التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء للتوصية اخلاصة بصون الرتاث الواثئقي،  بشأن ٧-٩درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -٢٦
 .)١٠٥م/٤٠، آخذًة تعليقات اللجنة القانونية يف االعتبار (الوثيقة مبا يف ذلك الرتاث الرقمي، وإاتحة االنتفاع به

 .واحدة وتناول الكلمة ممثل دولة عضو -٢٧

 ، إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام.٣٩م/٤٠من الوثيقة  ١٠ر العام مشروع القرار املقرتح يف الفقرة وأوصت اللجنة أبن يعتمد املؤمت -٢٨

 )٩٢/م٤٠(القرار 

 تعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع ٢٥-٥البند 

 تعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع. بشأن ٢٥-٥درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -٢٩

، أبن يعتمد املؤمتر العام مشروع ١١٢م/٤٠وأوصت اللجنة، يف ضوء التعليقات اليت أدلت هبا اللجنة القانونية والواردة يف الوثيقة  -٣٠
 )٥٣/م٤٠(القرار . ت املؤمتر العامإلدراجه يف سجال ،٤١م/٤٠من الوثيقة  ٦القرار املقرتح يف الفقرة 

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

 )٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢إعداد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٣البند 

 ٢٠٢٩-٢٠٢٢مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة بشأن إعداد  ١-٣الرابعة البند الثالثة و ها يدرست اللجنة يف جلست -٣١
 .) معاً ٥م/٤١( ٢٠٢٥-٢٠٢٢بشأن إعداد مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٢-٣، والبند )٤م/٤١(

  .يف ملحق هذا التقرير ينالبند يناليت أجريت بشأن هذ املناقشةويرد ملخص  عضواً. ةً دول ٢٦وتناول الكلمة ممثلو  -٣٢
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ANNEX 

Summary of the CI Commission’s debate on items 3.1 (preparation of draft document 41 C/4) and 3.2 (preparation of draft 
document 41 C/5) 

1. At its third and fourth meetings, on 19 November 2019, the Communication and Information Commission (CI) examined 
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). 

2. The representative of the Director-General presented the vision and strategic direction for Major Programme V – 
Communication and Information, for the coming years, underlining that the CI Sector had a key role to play when it came to 
achieving Sustainable Development Goal (SDG) target 16.10, on public access to information and safety of journalists, which 
served as an enabler for all SDGs. 

3. He also recalled the sectoral dialogues on draft document 41 C/4, during which Member States had called on UNESCO 
to continue playing a lead role in promoting freedom of expression, the safety of journalists and access to information, while also 
addressing digital transformations, bridging the digital divide and tackling hate speech and disinformation through media and 
information literacy and media development. 

4. The representative of the Bureau of Strategic Planning (BSP) then presented the consultative process for the preparation 
of the Draft Medium-Term Strategy for 2022-2029 (41 C/4) and the Draft Programme and Budget for 2022-2025 (41 C/5), which 
would lead to their adoption at the 41st session of the General Conference, in 2021. 

5. Twenty-six (26) Member States took the floor to express their views on the priorities that the Secretariat should consider 
in its elaboration of draft documents 41 C/4 and 41 C/5. 

6. Member States highlighted that, as the international community worked toward achieving the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, communication and information would underpin the achievement of all the SDGs, as well as Agenda 2063 of the 
African Union. 

7. Those endeavours included the CI Sector’s work to promote freedom of expression, access to information, and the safety 
of journalists, both online and offline, through implementation of the United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists and 
the Issue of Impunity. Some Member States pointed to the rise in attacks against women journalists, both online and offline, and 
underscored that gender equality in and through the media remained a priority. More broadly, Member States underlined the 
importance that they placed on achieving SDG 5, on gender equality, and mainstreaming gender throughout the CI Sector’s 
activities. 

8. Some Member States noted that hate speech, violent extremism and disinformation had increased as new challenges 
online. Member States expressed support for UNESCO’s work to promote media and information literacy to empower all citizens 
and, in particular, youth as a key priority group to address those growing challenges in the digital era. 

9. The International Programme for the Development of Communication (IPDC) was highlighted as an important forum for 
advancing UNESCO’s work on the safety of journalists, as well as for monitoring the SDGs, media development and journalism 
education, including at the country level. 

10. With regard to access to information, several Member States mentioned the important role of UNESCO in building inclusive 
knowledge societies for sustainable development. That included the Organization’s work to promote access to information for 
persons with disabilities, multilingualism and linguistic diversity, notably in the follow-up to the International Year of Indigenous 
Languages and with a view to the possible adoption of an international decade by the United Nations General Assembly. The role 
of the Information for All Programme (IFAP) was also highlighted in that regard. 

11. Other Member States underlined the importance of the CI Sector’s work to preserve documentary heritage, and promote 
access to it, as part of the Memory of the World Programme and its activities to support the implementation of the 2015 
Recommendation concerning the Preservation of, and Access to, Documentary Heritage, including in Digital Form. 

12. Some Member States mentioned rapid advances in technology – for example, in the fields of artificial intelligence, 
blockchain and the Internet of things – and called for increased action in that area to ensure that digital divides were not further 
widened. They called for capacity building and activities aimed at the global South, as well as a human rights-based approach. 
Some Member States recalled UNESCO’s position on Internet Universality and the ROAM principles. 

13. Finally, climate change was mentioned as an existential crisis that must be addressed as a priority in the next C/4 
document. 
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ANNEXE 

Résumé du débat de la Commission CI  
sur les points 3.1 (préparation du Projet de 41 C/4) et 3.2 (préparation du Projet de 41 C/5) 

1. À ses troisième et quatrième séances, le 19 novembre 2019, la Commission CI (Communication et information) a 
examiné conjointement 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). 

2. Le représentant de la Directrice générale a présenté la vision et l’orientation stratégique pour les prochaines années 
concernant le grand programme V – Communication et information, soulignant que le Secteur CI avait un rôle clé à jouer 
dans la réalisation de l’objectif de développement durable (ODD) 16.10 relatif à l’accès public à l’information et à la sécurité 
des journalistes, lequel favorise la réalisation de tous les autres ODD. 

3. Par ailleurs, il a rappelé les dialogues sur le Projet de 41 C/4, au cours desquels les États membres avaient appelé 
l’UNESCO à continuer de jouer un rôle de premier plan dans les domaines de la liberté d’expression, de la sécurité des 
journalistes et de l’accès à l’information, tout en s’intéressant aux transformations numériques, en s’efforçant de combler 
la fracture numérique et en luttant contre les discours de haine et la désinformation dans le cadre de l’éducation aux 
médias et à l’information et du développement des médias. 

4. Le représentant du Bureau de la planification stratégique (BSP) a ensuite présenté le processus de consultation 
relatif à l’élaboration du Projet de stratégie à moyen terme pour 2022-2029 et du Projet de programme et de budget 
pour 2022-2025, qui doit conduire à l’adoption de ces documents lors de la 41e session de la Conférence générale en 2021. 

5. Vingt-six (26) États membres ont pris la parole pour indiquer quelles priorités, selon eux, le Secrétariat devrait 
prendre en considération lors de l’élaboration des Projets de 41 C/4 et 41 C/5.  

6. Alors que la communauté internationale s’emploie à mettre en œuvre le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030, les États membres ont fait valoir que la communication et l’information étaient à la base de tous les ODD 
et sous-tendaient également la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

7. Ces efforts incluent notamment l’action du Secteur CI pour promouvoir la liberté d’expression, l’accès à l’information 
et la sécurité des journalistes, à la fois en ligne et hors ligne, à travers la mise en œuvre du Plan d’action des Nations 
Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité. Des États membres ont attiré l’attention sur 
l’augmentation des attaques en ligne et hors ligne visant les femmes journalistes et ont souligné que l’égalité des genres 
dans et par les médias restait une priorité. Plus généralement, les États membres ont insisté sur l’importance, pour eux, 
de réaliser l’ODD 5 relatif à l’égalité des genres et d’intégrer les questions de genre dans toutes les activités du Secteur CI.  

8. Des États membres ont noté que les discours de haine, l’extrémisme violent et la diffusion de fausses informations 
s’imposaient comme de nouveaux défis en ligne. Ils ont fait part de leur soutien aux efforts déployés par l’UNESCO pour 
promouvoir l’éducation aux médias et à l’information et donner ainsi à tous les citoyens, et en particulier aux jeunes qui 
constituent un groupe prioritaire, les moyens de faire face à ces défis de plus en plus présents à l’ère du numérique. 

9. Il a été souligné que le Programme international pour le développement de la communication (PIDC) constituait 
une instance majeure pour faire progresser l’action du Secteur en faveur de la sécurité des journalistes, ainsi que le suivi 
des ODD, le développement des médias et l’enseignement du journalisme, y compris au niveau des pays. 

10. Concernant l’accès à l’information, plusieurs États membres ont cité le rôle important joué par l’UNESCO dans 
l’édification de sociétés du savoir inclusives aux fins du développement durable. Cela inclut les activités menées par 
l’Organisation pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à l’information, le multilinguisme et la diversité 
linguistique, notamment dans le cadre du suivi de l’Année internationale des langues autochtones et en vue de la décennie 
internationale qui pourrait être adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies. Le rôle du Programme Information 
pour tous (PIPT) a été souligné à cet égard. 

11. D’autres États membres ont souligné l’importance du travail accompli par le Secteur CI pour préserver le patrimoine 
documentaire et promouvoir l’accès à ce patrimoine, dans le cadre du Programme Mémoire du monde et de ses activités 
à l’appui de l’application de la Recommandation de 2015 concernant la préservation et l’accessibilité du patrimoine 
documentaire, y compris le patrimoine numérique. 

12. Certains États membres ont mentionné les progrès technologiques rapides touchant, par exemple, l’intelligence 
artificielle, la technologie de la chaîne de blocs et l’Internet des objets, et ont appelé à un renforcement de l’action dans 
ces domaines pour éviter l’aggravation des fractures numériques. Ils ont préconisé un développement des capacités, la 
mise en place d’activités destinées aux pays du Sud, ainsi que l’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’homme. 
Quelques États membres ont rappelé la position de l’UNESCO sur l’universalité de l’Internet et les principes ROAM. 

13. Enfin, il a été signalé que le changement climatique constituait une crise existentielle dont il fallait faire une priorité 
du prochain document C/4.  
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 جلنة الشؤون املالية واإلدارية و لجان الرب�مج لتقرير االجتماع املشرتك  - زاي
 APX(۱( واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية

 
 املقدمة

  
 )٤م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٩-٢٠٢٢ إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة ١-٣البند 
 )٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 
 ٢٠٢١-٢٠٢٠ عتماد قرار فتح االعتمادات املالية للفرتةا ٣-٤البند 
 اعتماد احلد األقصى املؤقت للميزانية ٤-٤البند 
 نتائج منتدى الشباب ٥-٥البند 

 

  

 
 اليت القرارات على ووافق ،٢٠١٩ نوفمرب/الثاين تشرين ٢٧ يف عقدها اليت عشرة، الثامنة العامة جلسته يف التقرير هبذا علماً  العام املؤمتر أحاط ١

 ).١٠١/م٤٠ القرار( ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتة املالية االعتمادات فتح قرار ضمنها ومن ،فيه لّلجان املشرتك الجتماعا هبا ىأوص



 )APXاالجتماع املشرتك للجان الرب�مج وجلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية (
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 املقدمة

جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية، املشار و لجان الرب�مج لُعقد االجتماع املشرتك  - ١
 ، حبضور(صباحاً) ٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧و (صباحاً) تشرين الثاين/نوفمرب ١٣"، يف لّلجان إليه فيما يلي ابسم "االجتماع املشرتك

 . جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية ةرئيسو  رؤساء جلان الرب�مج اخلمسة

جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات ة رئيس ابصفته، )يو�ن(ال د�مانتوبولو مار� ةالسيد توترأس - ٢
 ) املدرجة يف جدول أعمال االجتماع املشرتك لّلجان.٥ود اخلمسة (دراسة البن، اجللسات املخصصة لاخلارجية

 مؤقتة. ١املشرتك/ االجتماع/م٤٠الوارد يف الوثيقة ألعماله  الزميندول لّلجان يف جلسته األوىل اجلاعتمد االجتماع املشرتك و  - ٣

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

 يف البند الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجيةجلان الرب�مج اخلمس وجلنة  كل جلنة من  نظرت - ٤
، إلدراجه ١٠٢/م٤٠أوصى املؤمتر العام ابعتماد القرار و  الثانية،يف جلسته  لّلجان هذا البنددرس االجتماع املشرتك ، مث على انفراد ١-٣

 يف سجالت املؤمتر العام.

 )٥م/٤١الوثيقة ( ٢٠٢٥-٢٠٢٢ للفرتة امليزانيةإعداد مشروع الرب�مج و  ٢-٣البند 

 يف البند لعالقات اخلارجيةالشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج واجلان الرب�مج اخلمس وجلنة  كل جلنة من  نظرت - ٥
، إلدراجه ١٠٣/م٤٠أوصى املؤمتر العام ابعتماد القرار و  الثانية،يف جلسته  هذا البند لّلجان درس االجتماع املشرتك، مث على انفراد ٢-٣

 يف سجالت املؤمتر العام.

  ٢٠٢١-٢٠٢٠ عتماد قرار فتح االعتمادات املالية للفرتةا ٣-٤البند 

ه الثانية. ويرد مشروع القرار الذي عّدله االجتماع املشرتك لّلجان وأوصى يف جلست ٣-٤البند  جانللّ  املشرتك درس االجتماع - ٦
 معدلة. ١٣م/٤٠ابعتماده يف الوثيقة 

 معدلة) ١٤م/٤٠(الوثيقة  اعتماد احلد األقصى املؤقت للميزانية ٤-٤البند 

، ١٠١/م٤٠املؤمتر العام ابعتماد القرار  يف ختام املناقشة أوصىاألوىل، و  هيف جلست ٤-٤البند  جانللّ  درس االجتماع املشرتك - ٧
 إلدراجه يف سجالت املؤمتر العام.

  نتائج منتدى الشباب ٥-٥البند 

، ومل ١٩م/٤٠ه الثانية، وقرر بعد املناقشة أن حتل وثيقة إعالمية حمل الوثيقة يف جلست ٥-٥ البند جانللّ  درس االجتماع املشرتك - ٨
 يوِص ابعتماد أي مشروع قرار بشأن هذا البند.

 



 

 
207 ٢٠٧ 

 

 تقارير اللجنة القانونية - حاء

 األولالتقرير 

لرئيس، ل اً تونس) �ئبالغرايري ( غازي هلا، والسيد بيري ميشيل آيزمان (فرنسا) رئيساً  انتخبت اللجنة القانونية ابلرتحيب العام السيد - ١
 .األرجنتني) مقرراً هيلدمان (يل والسيد ميغيل أخن

إحالة عدد من البنود الواردة يف القسم املعنون "املسائل الدستورية والقانونية" من جدول أعمال املؤمتر  والحظت اللجنة القانونية عدم - ٢
ينطوي على جوانب قانونية من بنود جدول أعمال املؤمتر العام إليها، ومنها البنود الواردة يف  العام إليها، فشددت على أمهية إحالة كل ما

 قسام أخرى غري القسم املذكور آنفاً. ورأى أعضاء اللجنة يف هذا الصدد أن من الضروري تذكري مكتب املؤمتر العام أبن اللجنة القانونيةأ
(د)  فرعيةالفقرة ال مسألة قانونية حييلها إليها املؤمتر العام أو إحدى هيئاته وفقاً ألحكام ةاملؤمتر العام طوال الدورة لدراسة أيرهن إشارة ستظل 

وشدد أعضاء اللجنة، فضالً عن ذلك، على أمهية مراعاة خمتلف جلان وهيئات  من النظام الداخلي للمؤمتر العام. ٣٧ املادة من ١ من الفقرة
 املؤمتر العام لآلراء القانونية اليت تبديها اللجنة القانونية.

اللجنة  ابل اليت تشغلاملسائل اجمللس التنفيذي هبذه  ذكريتبيف املستقبل  القيام أيضاً يف اخلتام أن من الضروري رأى أعضاء اللجنة و  - ٣
إعداد مشروع خطة تنظيم أعمال املؤمتر العام، الذي يشتمل على توزيع بنود جدول األعمال على خمتلف هيئات املؤمتر  عندالقانونية، وذلك 

 .العام

 من جدول األعمال ٢-٤البند 

 مشروعات القرارات الرامية إىل إدخال تعديالت قبولالنظر يف 
 )٥م/٤٠الوثيقة ( ٢٠٢١-٢٠٢٠ للفرتةعلى مشروع الرب�مج وامليزانية 

 مشروعات القرارات الرامية إىل تعديل مشروع الرب�مج وامليزانية لبحث ءاتاعتمد املؤمتر العام منذ دورته التاسعة والعشرين إجرا - ٤
 .من النظام الداخلي ٨٠و ٧٩ نيتعديل املادت عن طريق النظام الداخلي للمؤمتر العامات يف اإلجراء هذه)، وأُدرجت ٥(الوثيقة م/

أن يطلبوا من املؤمتر  شكالً  مقبولة أ�ا غري مبدئياً  يرى املدير العام للمنظمة ملقدمي مشروعات القرارات اليت اتاإلجراء هذه يزجتُ و  - ٥
 اللجنة القانونية.عن طريق  مسألة قبوهلا يف �ائياً  البت العام

رسلت هذه املذكرة إىل يف هذا الصدد. وأُ  توضيحية، مذكرة ٢٠٠٠ نوفمرب من عام/تشرين الثاينشهر ت اللجنة القانونية، يف وأعدّ  - ٦
يري املطلوبة. واسُتكملت هذه املذكرة مشروع الرب�مج وامليزانية تفي ابملعالتعديل  من تقدمي مشروعات قرارات لتمكينها مجيع الدول األعضاء

خالل ، و ٢٠٠٢ من عام تشرين الثاين/نوفمرب شهر يف هاجتماعا خالل" اعتمدهتما اللجنة القانونية على التوايل منقحَتني ني"صيغتَ عن طريق 
 الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر العام. ها إاّبنجتماعا
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 أمهية التقييم اخلارجي املستقل لليونسكو،شأن ب ١٠٤م/٣٦القرار  إذ اعتمد ،٢٠١١عام  يفاملؤمتر العام  بّني ، وفضًال عن ذلك - ٧
حتديداً الالزمة  اور العمل اليت ينبغي أن ُتستمد منها املواردحم بتحديد مشروعات القرارات ذات اآلاثر املاليةقيام مقدمي التوصية الداعية إىل 

 .٥/ممشروعات القرارات املتعلقة ابلوثيقة  للبت يف مسألة قبولإىل معيار إضايف لك احلني وضرورة حتويل تلك التوصية منذ ذواضحاً، 

التوضيحية اليت من نظامه الداخلي ملراعاة مضمون املذكرة  ٨٠و ٧٩املادتني تعديل وقرر املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني  - ٨
 .١٠٤م/٣٦، وملراعاة أحكام القرار قحَتني لتلك املذكرة، وكذلك الصيغَتني املناللجنة القانونية أعدهتا

من  دولة ةأي قيام ممثل املديرة العامة بعدمأعلمها  بعدما هذا البند النظر يفإىل مواصلة  هايدعو  ما يوجد القانونية أنه ال اللجنةرأت و  - ٩
قيام أية  ، وبعدمعليه آاثر مالية قدمته إحدى الدول األعضاء ستنتاجات املديرة العامة بشأن مشروع قرار ترتتبالدول األعضاء ابلطعن يف ا

النظر يف  إعادة، من أجل من النظام الداخلي للمؤمتر العام ٨٠ مبوجب املادة إىل اللجنة القانونية، دولة من الدول األعضاء بتقدمي طلب
 .هذا املوضوع

 ١التقرير الثاين

 )٣٣م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ١-٩البند 

 تعّلم الكبار وتعليمهمبشأن  ٢٠١٥عام التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية 

 تعّلم الكبار وتعليمهم.بشأن  ٢٠١٥عام توصية الدول األعضاء لقامت اللجنة القانونية بدراسة التقرير اجلامع عن تطبيق  - ١

 تنيبعد املائ السابعةالدورة عليه خالل اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات  كذلك بتعليقاتو  ابلتقرير،وأحاطت اللجنة علمًا  - ٢
التوصية، وعن طبيعة التدابري  هذه تطبيقا ممثل املديرة العامة عن هابملعلومات اإلضافية اليت قدم أيضاً للمجلس التنفيذي. وأحاطت علمًا 

 األوىل. املالئمة اليت ستتخذها األمانة ملتابعة نتائج املشاورة

 .)٨٦م/٤٠(القرار  ٣٣م/٤٠من الوثيقة  ٩ نص مشروع القرار الوارد يف الفقرةتعديل،  أبن يعتمد املؤمتر العام، بدون اللجنةوأوصت  - ٣

 ٢التقرير الثالث

 )٣٤م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٢-٩البند 

 التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهينشأن ب ٢٠١٥ عام التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية

 .التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهينشأن ب ٢٠١٥التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام قامت اللجنة القانونية بدراسة  - ١

 تنيبعد املائ السابعةالدورة  عليه خاللاللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات  كذلك بتعليقاتو  ابلتقرير،وأحاطت اللجنة علمًا  - ٢
 التوصية. هذه تطبيقا ممثل املديرة العامة عن هابملعلومات اإلضافية اليت قدم أيضاً للمجلس التنفيذي. وأحاطت علماً 

 .)٨٧م/٤٠(القرار  ٣٤م/٤٠من الوثيقة  ١١ الوارد يف الفقرةنص مشروع القرار تعديل،  أبن يعتمد املؤمتر العام، بدون اللجنةوأوصت  - ٣

 
 .الرتبية جلنة إىل التقرير هذا ُأحيل ١
 .الرتبية جلنة إىل التقرير هذا ُأحيل ٢
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 ١الرابع التقرير

 )٣٥م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٣-٩البند 

 بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته ١٩٩٣عام  توصيةالدول األعضاء لالتقرير اجلامع عن تطبيق 

العرتاف بدراسات التعليم العايل ابشأن  ١٩٩٣ لتوصية عامالتقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء قامت اللجنة القانونية بدراسة  - ١
 .ومؤهالته

 تنيبعد املائ السابعةالدورة  عليه خالل اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات كذلك بتعليقاتو  ابلتقرير،وأحاطت اللجنة علمًا  - ٢
 التوصية. هذه تطبيقابملعلومات اإلضافية اليت قدمها ممثل املديرة العامة عن  أيضاً للمجلس التنفيذي. وأحاطت علماً 

 ).٨٨م/٤٠(القرار  ٣٥م/٤٠من الوثيقة  ٩ نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة أبن يعتمد املؤمتر العام، بدون تعديل، اللجنةأوصت و  - ٣

 ٢اخلامسالتقرير 

 )٣٦م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٤-٩البند 

  ٢٠١٥ التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام
 اجملتمعبشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف 

بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات  ٢٠١٥ لتوصية عامالتقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء قامت اللجنة القانونية بدراسة  - ١
 .اجملتمعالتحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف 

 تنيبعد املائ السادسةالدورة  عليه خالل اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات كذلك بتعليقاتو  ابلتقرير،وأحاطت اللجنة علماً  - ٢
 التوصية. هذه تطبيقاملديرة العامة عن  ةابملعلومات اإلضافية اليت قدمتها ممثل أيضاً للمجلس التنفيذي. وأحاطت علماً 

 .)٨٩م/٤٠(القرار  ٣٦م/٤٠من الوثيقة  ٩ نص مشروع القرار الوارد يف الفقرةتعديل،  أبن يعتمد املؤمتر العام، بدون اللجنةوأوصت  - ٣

 ٣السادسالتقرير 

 )٣٧م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٥-٩البند 

 التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء للتوصية اخلاصة 
 واملشفوعة مبسرد للتعاريف ،٢٠١١ابملناظر احلضرية التارخيية لعام 

 .٢٠١١التارخيية لعام تطبيق الدول األعضاء للتوصية اخلاصة ابملناظر احلضرية  التقرير اجلامع عنقامت اللجنة القانونية بدراسة  - ١

 
 .الرتبية جلنة إىل التقرير هذا ُأحيل ١
 .الثقافة جلنة إىل التقرير هذا ُأحيل ٢
 .الثقافة جلنة إىل املعدَّل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا ُأحيل ٣



 اللجنة القانونية

 
٢١٠ 210 

 

 تنيبعد املائ السادسةالدورة  عليه خالل اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات كذلك بتعليقاتو  ابلتقرير،وأحاطت اللجنة علماً  - ٢
 التوصية. هذه تطبيقاملديرة العامة عن  ةها ممثلتابملعلومات اإلضافية اليت قدم أيضاً للمجلس التنفيذي. وأحاطت علماً 

 .)٩٠م/٤٠(القرار  ٣٧م/٤٠الوثيقة  من ٩ الفقرة مشروع القرار الوارد يف تعديل، نص أبن يعتمد املؤمتر العام، بدونوأوصت اللجنة  - ٣

 ١السابعالتقرير 

 )٣٨م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٦-٩البند 

 أوضاع الفنانشأن ب ١٩٨٠تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  عنالتقرير اجلامع 

 .أوضاع الفنانشأن ب ١٩٨٠التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام قامت اللجنة القانونية بدراسة  - ١

 تنيبعد املائ السابعةالدورة  عليه خالل اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات كذلك بتعليقاتو  ابلتقرير،وأحاطت اللجنة علمًا  - ٢
 التوصية. هذه تطبيقاملديرة العامة عن  ةابملعلومات اإلضافية اليت قدمتها ممثل أيضاً للمجلس التنفيذي. وأحاطت علماً 

 .)٩١م/٤٠(القرار  ٣٨م/٤٠من الوثيقة  ١٠ نص مشروع القرار الوارد يف الفقرةتعديل،  أبن يعتمد املؤمتر العام، بدون اللجنةوأوصت  - ٣

 ٢الثامنالتقرير 

 )٣٩م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٧-٩البند 

 بشأن صون الرتاث الواثئقي، ٢٠١٥توصية عام الدول األعضاء لالتقرير اجلامع عن تطبيق 
 به مبا يف ذلك الرتاث الرقمي، وإاتحة االنتفاع

مبا يف ذلك الرتاث الرقمي،  الواثئقي،بشأن صون الرتاث  ٢٠١٥التقرير اجلامع عن تطبيق توصية عام  قامت اللجنة القانونية بدراسة - ١
 .وإاتحة االنتفاع به

 تنياملائ بعد السادسةالدورة عليه خالل اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات كذلك بتعليقات و  ابلتقرير،وأحاطت اللجنة علماً  - ٢
 التوصية. هذه تطبيقابملعلومات اإلضافية اليت قدمها ممثل املديرة العامة عن  أيضاً للمجلس التنفيذي. وأحاطت علماً 

 .)٩٢م/٤٠(القرار  ٣٩م/٤٠من الوثيقة  ١٠ نص مشروع القرار الوارد يف الفقرةتعديل،  أبن يعتمد املؤمتر العام، بدون اللجنةوأوصت  - ٣

 
 .الثقافة جلنة إىل التقرير هذا ُأحيل ١
 .االتصال واملعلومات جلنة إىل التقرير هذا ُأحيل ٢
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 ١التاسعالتقرير 

 )٤٠م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٨-٩البند 

  ٢٠٠٣التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام 
 بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين

بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه  ٢٠٠٣التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  قامت اللجنة القانونية بدراسة - ١
 .وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين

 تنياملائ بعد السادسةالدورة خالل  عليه اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصياتكذلك بتعليقات و  ابلتقرير،وأحاطت اللجنة علماً  - ٢
 التوصية. هذه تطبيقابملعلومات اإلضافية اليت قدمها ممثل املديرة العامة عن  أيضاً تنفيذي. وأحاطت علماً للمجلس ال

 .)٩٣م/٤٠(القرار  ٤٠م/٤٠من الوثيقة  ٣٠ نص مشروع القرار الوارد يف الفقرةتعديل،  أبن يعتمد املؤمتر العام، بدون اللجنةوأوصت  - ٣

 ٢العاشرالتقرير 

 )٨٢م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٩-٩البند 

 املشاورة بشأن جلنة التوفيق واملساعي احلميدة 
 املنوط هبا السعي إىل تسوية ما قد ينشـأ من خالفات بني الدول األطراف 

 يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم

املشاورة بشأن جلنة التوفيق واملساعي احلميدة املنوط هبا  عنها اليت متخضت األمور املتعلقة ابلنتيجة قامت اللجنة القانونية بدراسة - ١
 .السعي إىل تسوية ما قد ينشـأ من خالفات بني الدول األطراف يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم

 خيص فيما ١٩٦٢ وبروتوكول عام ١٩٦٠ اتفاقية عاممشاورة الدول األطراف يف  عنها ابلنتيجة اليت متخضتوأحاطت اللجنة علماً  - ٢
اللجنة املختصة ابالتفاقيات  بتعليقاتكذلك و الوضع القائم،  بقاء علىاإل تتمثل يف أتييد التوفيق واملساعي احلميدة، واليت جلنةجدوى 

 للمجلس التنفيذي. تنياملائ بعد السابعةالدورة  خاللعليها  والتوصيات

 القانونية، على غرار اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات، كون جلنة التوفيق واملساعي احلميدة هيئة مرتبطة ابتفاقيةوأكدت اللجنة  - ٣
هذه  اختاذ أي قرار حمتمل حللّ  يندرج اللذلك ليونسكو. و ل هيئة اتبعة ليستأ�ا ، و ١٩٦٢ نشئت مبوجب بروتوكول عامأُ  ١٩٦٠ عام

 .آنفاً  اختصاص الدول األطراف يف الربوتوكول املذكوربل يندرج يف نطاق لمنظمة، لالرائسيتني  يئتنياهليف نطاق اختصاص  ة وإلغائهااللجن

عقد اجتماع للدول األطراف ب ،٢٠٢١-٢٠٢٠القيام، خالل الفرتة  ودعت اللجنة املديرة العامة يف هذا الصدد إىل النظر يف جدوى - ٤
، من أجل تعزيز مهمة مراقب بصفة يف االجتماع ١٩٦٠ لدول األطراف يف اتفاقية عامسائر ا مشاركة حةوإات، ١٩٦٢ يف بروتوكول عام

 الرب�مج العادي. الية كافية هلذا األمر يف إطارموارد م توفر عملها، شريطةكيفية جلنة التوفيق واملساعي احلميدة و 

 
 .االتصال واملعلومات جلنة إىل التقرير هذا ُأحيل ١
 .٩٢٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة، اليت عقدها يف  السابعةأحاط املؤمتر العام علماً هبذا التقرير يف جلسته العامة  ٢
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جلنة التوفيق واملساعي  لعضوية تقدمي ترشيحاتب ١٩٦٢ الدول األطراف يف بروتوكول عام قيام أبمهيةيف اخلتام وذّكرت اللجنة  - ٥
 .ئهاعدد أعضا احلميدة ليكتمل

 .)٩٤م/٤٠(القرار  ٨٢م/٤٠من الوثيقة  ٢٠ الوارد يف الفقرة اللجنة بعض التعديالت على نص مشروع القرار دخلتوأ - ٦

 ١احلادي عشرالتقرير 

 )٣٠م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ١-٧البند 

 متديد مدة اختصاص احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية

بل للطعن ميكن أن يستخدمها املوظفون لالعرتاض على إجراء أتدييب أو قرار إداري يرون أنه ينص نظام والئحة املوظفني على سُ  - ١
وجيوز هلؤالء املوظفني، بعد استنفاد  ، ويعتربونه ضاراً هبم.من نظام أو الئحة املوظفني متعلقة هبذا األمر أحكام ةأو أيتعيينهم  الف شروطخي
اليت يعرتف املؤمتر العام  بل الطعن الداخلية أمام جملس االستئناف، أن يعرضوا قضيتهم على احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية،سُ 

 .١٩٥٣ ها منذ عامصاابختص

، ارأتت املديرة العامة أن من املناسب يف كل مرة ست سنوات ملدة ١٩٥٣ منذ عام ابنتظام االعرتاف هبذا االختصاصلتمديد ونظراً  - ٢
 جرى يف الدورة السابعة والثالثني. بتجديد هذا االعرتاف ملدة ست سنوات على غرار ما يف دورته األربعني توصية املؤمتر العام

القانوين ومدير مكتب املعايري الدولية والشؤون القانونية، بصفته ممثالً للمديرة العامة، بلفت نظر أعضاء اللجنة القانونية وقام املستشار  - ٣
الثالمثائة جمللس إدارة مكتب  يف هذا الصدد. فقد اقرتحت أمانة منظمة العمل الدولية إابن الدورة الرابعة والثالثني بعد املستجدات إىل بعض
، إدخال بعض التعديالت على النظام األساسي للمحكمة اإلدارية ملنظمة العمل ٢٠١٨ الثاين/نوفمرب تشرين قدت يفدويل، اليت عُ العمل ال

ذا االختصاص. بيد أن جملس هليز للمنظمات الدولية اليت اعرتفت ابختصاص احملكمة أبن تلغي إعالن قبوهلا الدولية بشأن الشروط اليت جتُ 
الثالمثائة،  ن دورته السابعة والثالثني بعدطلب من أمانة منظمة العمل الدولية إابّ مث  ،الدويل أرجأ النظر يف هذه املسألة إدارة مكتب العمل

ابقرتاحات  ،٢٠٢٠آذار/مارس  الثالمثائة، اليت سُتعقد يف دورته الثامنة والثالثني بعد موافاته إاّبن ،٢٠١٩تشرين الثاين/نوفمرب  اليت ُعقدت يف
متلك  يل النظام األساسي للمحكمة اإلدارية. ورأت أما�ت عدة منظمات دولية، ومنها أمانة اليونسكو، أن منظمة العمل الدولية اللتعد

صالحية فرض شروط من جانب واحد على سائر املنظمات الدولية بشأن إلغاء قبوهلا الختصاص احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية من 
بد من إبرام اتفاق بني منظمة العمل الدولية وكل منظمة من املنظمات الدولية  ام األساسي للمحكمة اإلدارية، وأنه الخالل تعديل النظ

 املعنية لتحديد شروط إلغاء القبول.

و ابختصاص اعرتاف اليونسك جديديف منظمة العمل الدولية، قررت اللجنة القانونية توصية املؤمتر العام بت لتلك املستجدات ونظراً  - ٤
، وبدعوة املديرة العامة إىل موافاته إابن دورته احلادية ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير  ١احملكمة اإلدارية ملنظمة العمل الدولية ملدة سنتني اعتباراً من 

بل اليت ميكن لف السُ عن خمتكذلك إطار جملس إدارة مكتب العمل الدويل، و  هذه املسألة يف علىواألربعني بتقرير عن التطورات اليت تطرأ 
 .اليونسكو سلوكها لتسوية اخلالفات مع موظفي

 .)٨٠م/٤٠(القرار  ٣٠م/٤٠من الوثيقة  ١١ وأدخلت اللجنة بعض التعديالت على نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة - ٥

 
 .٩٢٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة، اليت عقدها يف  السابعةأحاط املؤمتر العام علماً هبذا التقرير يف جلسته العامة  ١
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 ١الثاين عشرالتقرير 

 )٧٧م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٢-١٠البند 

 لرابطات اليونسكو وأنديتها تعديل اإلطار التنظيمي

 .٧٧م/٤٠الوارد يف الوثيقة لرابطات اليونسكو وأنديتها  تعديل اإلطار التنظيمياقرتاح  قامت اللجنة القانونية بدراسة - ١

 .اللجنة علماً ابملعلومات اإلضافية اليت قدمها ممثل املديرة العامة أعضاء وأحاط - ٢

 اختصاصيندرج يف نطاق  لرابطات اليونسكو وأنديتها تعديل اإلطار التنظيميالقرتاح وذّكرت اللجنة أبن البت يف اجلوانب املوضوعية  - ٣
 .جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية

بصيغته اليت لرابطات اليونسكو وأنديتها  التنظيمي تغيريًا ميس جبوهر اإلطاروشّددت اللجنة بقوة على أن التعديل املقرتح يشّكل  - ٤
سيفضي التعديل املقرتح إىل العدول يف واقع األمر عن القرار املتخذ  )، إذ٩٠م/٣٩اعتمدها املؤمتر العام يف دورته التاسعة والثالثني (القرار 
ويُتخذ قرار �ائي بشأن مصري هذه املراكز "نتقالية مدهتا سنتان، وذلك ألن اجلملة آنذاك والقاضي إب�اء وجود مراكز اليونسكو بعد فرتة ا

 تعين ضمناً أن العدول عن القرار املذكور آنفاً سيكون مطروحاً. "هذه الفرتة �ايةيف 

اإلضافية لكي تؤدي الغرض املنشود بّد من توضيح معايري اعتماد مراكز اليونسكو خالل املدة  وفضالً عن ذلك، رأت اللجنة أنه ال - ٥
 منها على أكمل وجه.

من الوثيقة  ٦ مشروع القرار الوارد يف الفقرة نصبعض التعديالت على  ، بعد انتهاء مناقشاهتا يف هذا الصدد، إبدخالاللجنةوقامت  - ٦
 .)٩٨م/٤٠القرار ( ٧٧م/٤٠

 ٢الثالث عشرالتقرير 

 )٥٧م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ١٥-٥البند 

 تعديل النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضة

 .٥٧م/٤٠الوارد يف الوثيقة تعديل النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضة اقرتاح  قامت اللجنة القانونية بدراسة - ١

ابملعلومات اإلضافية اليت قدمتها مساعدة املديرة العامة لليونسكو لقطاع العلوم االجتماعية واإلنسانية اللجنة علماً  أعضاء وأحاط - ٢
 بصفتها ممثلة املديرة العامة.

 الواردتعديل النظام األساسي للجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضة  قرتاحالوذّكرت اللجنة أبن البت يف اجلوانب املوضوعية  - ٣
 .جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية اختصاصيندرج يف نطاق  ٥٧م/٤٠ الوثيقة ملحق يف

 
 الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية.جلنة  إىل املعدَّل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا ُأحيل ١
 .جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية إىل املعدَّل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا ُأحيل ٢
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لنظام األساسي لملقرتح على النص اجلديد ا ةبعض التعديالت القانوني ، بعد انتهاء مناقشاهتا يف هذا الصدد، إبدخالاللجنةوقامت  - ٤
 .)٣٥م/٤٠(القرار  ٥٧م/٤٠من الوثيقة  ٥ ، وعلى مشروع القرار الوارد يف الفقرةللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضة

 ١الرابع عشرالتقرير 

 )هاوتصويب ٦٢م/٤٠ ةالوثيقمن جدول األعمال ( ١٩-٥البند 

 احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويلتعديل النظام األساسي للمجلس الدويل 

الوارد يف الوثيقة تعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل اقرتاح  قامت اللجنة القانونية بدراسة - ١
 وتصويبها. ٦٢م/٤٠

 العامة.ابملعلومات اإلضافية اليت قدمها ممثل املديرة اللجنة علماً  أعضاء وأحاط - ٢

تعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي  قرتاحالوذّكرت اللجنة أبن البت يف اجلوانب املوضوعية  - ٣
 .الطبيعيةجلنة العلوم  اختصاصيندرج يف نطاق  الدويل

لنظام األساسي لعلى النص اجلديد املقرتح  ةنونيبعض التعديالت القا ، بعد انتهاء مناقشاهتا يف هذا الصدد، إبدخالاللجنةوقامت  - ٣
 .)٢٣م/٤٠(القرار  ٦٢م/٤٠من الوثيقة  ١٠ ، وعلى مشروع القرار الوارد يف الفقرةللمجلس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل

 ٢التقرير اخلامس عشر

 )٤١م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٢٥-٥البند 

 النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع تعديل

الوارد يف الوثيقة  النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميعاقرتاح تعديل  قامت اللجنة القانونية بدراسة - ١
 .٤١م/٤٠

 .اللجنة علماً ابملعلومات اإلضافية اليت قدمها ممثل املديرة العامة أعضاء وأحاط - ٢

 ،تعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع قرتاحوذّكرت اللجنة أبن البت يف اجلوانب املوضوعية ال - ٣
 .االتصال واملعلوماتاختصاص جلنة ، يندرج يف نطاق ٢ من املادة ٥ ومنها مثالً حذف الفقرة

 ٦ الوارد يف الفقرة مشروع القرار أبن يعتمد املؤمتر العام، بدون تعديل، نص ، بعد انتهاء مناقشاهتا يف هذا الصدد،اللجنةوأوصت  - ٤
 ).٥٣م/٤٠القرار ( ٤١م/٤٠من الوثيقة 

 
 .جلنة العلوم الطبيعية إىل املعدَّل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا ُأحيل ١
 .جلنة االتصال واملعلومات إىل التقرير هذا ُأحيل ٢
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 ١السادس عشرالتقرير 

 )٥٦م/٤٠من جدول األعمال (الوثيقة  ٢-٧البند 

 الداخلي للمؤمتر العامتعديل النظام 

 .التعديالت اليت اقرتحت األمانة إدخاهلا على النظام الداخلي للمؤمتر العام قامت اللجنة القانونية بدراسة - ١

الواردة ابملعلومات اإلضافية اليت قدمها ممثل املديرة العامة. ووافقت اللجنة على التعديالت املقرتحة علماً  القانونية وأحاطت اللجنة - ٢
 ، وأدخلت عليها بعض التغيريات الشكلية.٥٦م/٤٠يف ملحق الوثيقة 

(القرار  ٥٦م/٤٠من الوثيقة  ٣ الفقرة يف الوارد وقررت اللجنة توصية املؤمتر العام ابعتماد تعديالت نظامه الداخلي ومشروع القرار - ٣
 .)٨١م/٤٠

 ٢التقرير السابع عشر

 )١ ق م/عامة/م٤٠ضميمة و ٧٠م/٤٠و ٧٠م/٤٠من جدول األعمال (الواثئق  ٣-٧البند 

 مشروع تعديل املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي

من  ١٠٢ املادةكذلك على و  ،املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي ت املقرتح إدخاهلا علىتعديالمشروع اليف  القانونية نظرت اللجنة - ١
 للمؤمتر العام.النظام الداخلي 

مبوجب املادة الثالثة عشرة من  مقبول شكالً إدخاهلا على امليثاق التأسيسي  املقرتحالتعديالت  مشروع ورأت اللجنة القانونية أن - ٢
 من النظام الداخلي للمؤمتر العام. ١٠٩ امليثاق التأسيسي واملادة

بقيام ، وأحاطوا علماً ١ ق م/عامة/م٤٠يف الوثيقة  ةالوارد ت املقرتحةديالوأدخل أعضاء اللجنة تغيريات قانونية وإجرائية على التع - ٣
من الوثيقة املذكورة آنفاً. وأعرب عضو من أعضاء اللجنة عن حتفظات بشأن صياغة الفقرة الثامنة  ٥ الفقرة القرار بسحب مقدمي مشروع

 من ديباجة مشروع القرار.

ت التعديال ههذ تمناقشة مستفيضة ملعرفة ما إذا كان حّيز النفاذ مليثاق التأسيسياب ت اخلاصةالتعديال ونوقشت إجراءات دخول - ٤
التزامات  تتضمن تالتزامات. ورأى بعض األعضاء أن التعديال ةأي تتضمن ال والتزامات جديدة تقع على عاتق الدول األعضاء أ تتضمن

 جديدة بينما رأى أعضاء آخرون عكس ذلك.

من النظام  ٣٨ من املادة ٣ التوصل إىل األغلبية اليت تقتضيها الفقرة هلا للجنة القانونية أنه لن يتسىن تبّني وبعد مناقشة طويلة،  - ٥
يف  رأيها إبداء من اللجنةتتمكن  لذلك ملالبّت يف مسألة األخذ هبذا اخليار أو ذاك. و  تستطيع ال الداخلي للمؤمتر العام، ورأت بذلك أ�ا

 البت يف هذه املسألة. املؤمتر العامى علسيتعني و لمؤمتر العام، ل الصددهذا 

 
 .٩٢٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة، اليت عقدها يف  السابعةأحاط املؤمتر العام علماً هبذا التقرير يف جلسته العامة  ١
 .٩٢٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦يت عقدها يف عشرة، ال السابعةأحاط املؤمتر العام علماً هبذا التقرير يف جلسته العامة  ٢



 اللجنة القانونية

 
٢١٦ 216 

 

أن تضع أمام املؤمتر اخليارين التاليني  ،اجللسات العامة املؤمتر العام خالل من أجل تيسري عمل، مع ذلك قررت اللجنة القانونيةو  - ٦
 ملشروع القرار كما عدلته اللجنة:

 التزامات جديدة تنطوي على العلى امليثاق التأسيسي  املراد إدخاهلااخليار األول: إذا رأى املؤمتر العام أن التعديالت 
 إّن املؤمتر العام،

يُرتك أحد  وضمان "أال ٢٠٣٠ أهداف اليونسكو ومهامها، وكذلك أمهية دورها يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام يؤكد جمدداً  إذ
 لركب"،خلف ا

من القسم "ألف" من املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، اليت تنص على أن يراعي  ٣ أحكام الفقرة ويؤكد جمدداً أيضاً 
 املؤمتر العام تنوع الثقافات والتوزيع اجلغرايف العادل عند انتخاب أعضاء يف اجمللس التنفيذي،

أُدخلت على القسم "ألف" من املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي لليونسكو يف  آاثر التعديالت اليت و�خذ بعني االعتبار
إعادة انتخاب  على وجه اخلصوص أفضت إىل وضع النظام احلايل الذي ُجييزاليت و  ،١٩٫٣م/٢٦مبوجب قراره  ١٩٩١ عام

 أعضاء اجمللس التنفيذي لفرتات متتالية،
السنني يف اليونسكو بشأن مسألة حتديد مدة العضوية  احلوارات واملناقشات املستفيضة اليت ُأجريت على مرّ  و�خذ بعني االعتبار أيضاً 

 يف اجمللس التنفيذي،
على ضرورة املبادئ املتمثلة يف الشمول والتنوع، ويف التناوب اجلغرايف العادل والتمثيل اجلغرايف املنصف، ويف التضامن الدويل  ويشدد

 والعشرين، راف، لتعزيز الفعالية والكفاءة يف حوكمة اليونسكو وتعزيز جدوى املنظمة وفعاليتها يف القرن احلادياألط وتعددية
العضوية املعين ابحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني  فيه توصيات فريق العمل املفتوح الذي أيّد ٨٧م/٣٩ابلقرار  ويذّكر

، وبتقرير مراجع احلساابت اخلارجي عن احلوكمة يف ٤٤و ٢٨ت/ م١٩٧والقرار  ١٠١م/٣٨لليونسكو، وكذلك ابلقرار 
 اليونسكو،

العضوية املعين ابحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني  اليت قدمها فريق العمل املفتوح ٢٠ ابلتوصية خاص ويذّكر بوجه
خيص حتديد مدة العضوية سعياً إىل  يلي: "فيما فيها فريق العمل مبا  أفاد، واليت٧٠م/٣٩لليونسكو بصيغتها الواردة يف الوثيقة 

تعزيز اإلنصاف يف التناوب اجلغرايف ويف الفرص املتاحة للبلدان الصغرية، ينبغي تطبيق قاعدة عامة على مجيع الدول األعضاء 
من النظام  ١٠٢ اخلي للمجلس التنفيذي واملادةمن النظام الد ٩ عن طريق القيام ابلتحديد بتعديل امليثاق التأسيسي واملادة

وميكن حتديد عدد فرتات العضوية بفرتتني أو ثالث فرتات متعاقبة تليها فرتة انتظار متتد ملدة عامني أو  .الداخلي للمؤمتر العام
 أربعة أعوام وجيب أن تنقضي لكي تصبح الدولة املعنية مؤهلة للرتشح جمدداً لعضوية اجمللس"،

) ٢( ، واليت أوصى يف الفقرة٢٨ت/ م١٩٧اليت قدمها مراجع احلساابت اخلارجي يف تقريره الوارد يف الوثيقة  ٨ ىل التوصية رقمإ ويشري
سنوات على سبيل  منها بتحديد املدة اإلمجالية لفرتات العضوية املتعاقبة للمندوب ذاته يف أية هيئة رائسية أو إدارية (أبربع

 معاً، من اكتساب خربة كافية وإاتحة جتديد أعضاء خمتلف اهليئات دور�ً يف آن املثال) لتمكني املندوبني
به اجمللس التنفيذي وأعضاؤه حتت سلطة املؤمتر العام لضمان قيام املدير العام للمنظمة بتنفيذ الرب�مج  الدور الذي يضطلعضرورة ب ويقر

 الذي يعتمده املؤمتر العام تنفيذاً فعاًال ورشيداً،
سّيما يف أعمال املؤمتر  ، والهبا املرتبطة الرائسية واإلدارية واهليئاتأمهية مشاركة ومسامهة مجيع الدول األعضاء يف أعمال املنظمة  ويؤكد

 العام واجمللس التنفيذي،
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 عشر، للجنة القانونية السابعابتقرير  علماً  وأحاط، ١ ق م/عامةم/٤٠وضميمتها والوثيقة  ٧٠م/٤٠الوثيقة  درس وقد
 أوالً 

جيوز أن  يلي: "ال من القسم "ألف" من املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي كما ٤ (ب) من الفقرة تعديل الفقرة الفرعية يقرر - ١
ويعمل أعضاء اجمللس التنفيذي  بعد مدتني متتاليتني لعضويتهم يف اجمللس التنفيذي. يُعاد انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي فوراً 

 انتخاهبم على تغيري ممثليهم يف اجمللس."؛الذين يُعاد 
 ز النفاذ اعتباراً من الدورة الرابعة واألربعني للمؤمتر العام؛أن يدخل هذا التعديل حيّ  ويقرر أيضاً  - ٢
لذين من هذا القرار، أن يكون مجيع أعضاء اجمللس التنفيذي ا ٢ ، نظراً ملا تقدَّم، واستناداً إىل الفقرةويقرر فضالً عن ذلك - ٣

مؤهلني إلعادة انتخاهبم فوراً أعضاًء يف اجمللس التنفيذي إاّبن الدورة  ٢٠١٩ يُنتخبون خالل الدورة األربعني للمؤمتر العام يف عام
، وأن يكون مجيع أعضاء اجمللس التنفيذي الذين يُنتخبون خالل الدورة ٢٠٢٣ واألربعني للمؤمتر العام يف عام الثانية

مؤهلني إلعادة انتخاهبم فوراً أعضاًء يف اجمللس التنفيذي إاّبن الدورة  ٢٠٢١ لمؤمتر العام يف عامواألربعني ل احلادية
 ؛٢٠٢٥ واألربعني للمؤمتر العام يف عام الثالثة

، أن يُعاد انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي ٢٠٢٧ واألربعني للمؤمتر العام يف عام جيوز، اعتباراً من الدورة الرابعة أنه ال ويقرر - ٤
جيوز انتخاب هؤالء األعضاء جمدداً أعضاًء يف اجمللس  فوراً بعد انتهاء مدتني متتاليتني لعضويتهم يف اجمللس التنفيذي، وأنه

 ؛٢٠٢٩ واألربعني للمؤمتر العام يف عام متتد ملدة عامني، أي اعتباراً من الدورة اخلامسة التنفيذي بعد فرتة فاصلة
 اثنياً 

بعد مدتني  جيوز أن يُعاد انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي فوراً  يلي: "ال من نظامه الداخلي كما ١٠٢ تعديل املادة يقرر - ٥
 متتاليتني لعضويتهم يف اجمللس التنفيذي."؛

 اثلثاً 
، بتضمني الوثيقة اخلاصة ٢٠٢٧ واألربعني للمؤمتر العام يف عام املدير العام للمنظمة إىل القيام، اعتباراً من الدورة الرابعة يدعو - ٦

انتخاهبا فوراً أعضاًء يف اجمللس التنفيذي نظراً لبدء سر�ن  جيوز إعادة ابنتخاابت اجمللس التنفيذي قائمة الدول األعضاء اليت ال
من القسم "ألف" من املادة اخلامسة من امليثاق  ٤ (ب) من الفقرة الت املذكورة آنفاً اليت أُدخلت على الفقرة الفرعيةالتعدي

 من النظام الداخلي للمؤمتر العام. ١٠٢ التأسيسي لليونسكو وعلى املادة

 
 التزامات جديدة تنطوي على على امليثاق التأسيسي املراد إدخاهلااخليار الثاين: إذا رأى املؤمتر العام أن التعديالت 

 إّن املؤمتر العام،
ُيرتك أحد  وضمان "أال ٢٠٣٠ أهداف اليونسكو ومهامها، وكذلك أمهية دورها يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام يؤكد جمدداً  إذ

 خلف الركب"،
من القسم "ألف" من املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، اليت تنص على أن يراعي املؤمتر  ٣ أحكام الفقرة ويؤكد جمدداً أيضاً 

 العام تنوع الثقافات والتوزيع اجلغرايف العادل عند انتخاب أعضاء يف اجمللس التنفيذي،
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 ١٩٩١ املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي لليونسكو يف عام آاثر التعديالت اليت أُدخلت على القسم "ألف" من و�خذ بعني االعتبار
إعادة انتخاب أعضاء اجمللس  على وجه اخلصوص أفضت إىل وضع النظام احلايل الذي ُجييزاليت و  ،١٩٫٣م/٢٦مبوجب قراره 

 التنفيذي لفرتات متتالية،
السنني يف اليونسكو بشأن مسألة حتديد مدة العضوية  احلوارات واملناقشات املستفيضة اليت ُأجريت على مرّ  و�خذ بعني االعتبار أيضاً 

 يف اجمللس التنفيذي،
على ضرورة املبادئ املتمثلة يف الشمول والتنوع، ويف التناوب اجلغرايف العادل والتمثيل اجلغرايف املنصف، ويف التضامن الدويل  ويشدد

 والعشرين، راف، لتعزيز الفعالية والكفاءة يف حوكمة اليونسكو وتعزيز جدوى املنظمة وفعاليتها يف القرن احلادياألط وتعددية
العضوية املعين ابحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني  فيه توصيات فريق العمل املفتوح الذي أيّد ٨٧م/٣٩ابلقرار  ويذّكر

، وبتقرير مراجع احلساابت اخلارجي عن احلوكمة يف ٤٤و ٢٨ت/ م١٩٧والقرار  ١٠١م/٣٨لليونسكو، وكذلك ابلقرار 
 اليونسكو،

العضوية املعين ابحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني  اليت قدمها فريق العمل املفتوح ٢٠ ابلتوصية خاص ويذّكر بوجه
خيص حتديد مدة العضوية سعياً إىل  يلي: "فيما فيها فريق العمل مبا  أفاد، واليت٧٠م/٣٩لليونسكو بصيغتها الواردة يف الوثيقة 

تعزيز اإلنصاف يف التناوب اجلغرايف ويف الفرص املتاحة للبلدان الصغرية، ينبغي تطبيق قاعدة عامة على مجيع الدول األعضاء عن 
من النظام الداخلي  ١٠٢ اخلي للمجلس التنفيذي واملادةمن النظام الد ٩ طريق القيام ابلتحديد بتعديل امليثاق التأسيسي واملادة

وميكن حتديد عدد فرتات العضوية بفرتتني أو ثالث فرتات متعاقبة تليها فرتة انتظار متتد ملدة عامني أو أربعة أعوام  .للمؤمتر العام
 وجيب أن تنقضي لكي تصبح الدولة املعنية مؤهلة للرتشح جمدداً لعضوية اجمللس"،

) ٢( ، واليت أوصى يف الفقرة٢٨ت/ م١٩٧اليت قدمها مراجع احلساابت اخلارجي يف تقريره الوارد يف الوثيقة  ٨ إىل التوصية رقم ويشري
سنوات على سبيل املثال)  منها بتحديد املدة اإلمجالية لفرتات العضوية املتعاقبة للمندوب ذاته يف أية هيئة رائسية أو إدارية (أبربع

 معاً، ني من اكتساب خربة كافية وإاتحة جتديد أعضاء خمتلف اهليئات دور�ً يف آنلتمكني املندوب

به اجمللس التنفيذي وأعضاؤه حتت سلطة املؤمتر العام لضمان قيام املدير العام للمنظمة بتنفيذ الرب�مج  الدور الذي يضطلعضرورة ب ويقر
 الذي يعتمده املؤمتر العام تنفيذاً فعاًال ورشيداً،

سّيما يف أعمال املؤمتر  ، والهبا املرتبطة الرائسية واإلدارية واهليئاتمجيع الدول األعضاء يف أعمال املنظمة  ومسامهةأمهية مشاركة  كدويؤ 
 العام واجمللس التنفيذي،

 عشر، للجنة القانونية السابعاعلماً بتقرير  ، وأحاط١ ق م/عامةم/٤٠وضميمتها والوثيقة  ٧٠م/٤٠الوثيقة  درس وقد

جيوز أن  يلي: "ال من القسم "ألف" من املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي كما ٤ (ب) من الفقرة تعديل الفقرة الفرعية يقرر - ١
ويعمل أعضاء اجمللس التنفيذي  بعد مدتني متتاليتني لعضويتهم يف اجمللس التنفيذي. يُعاد انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي فوراً 

 نتخاهبم على تغيري ممثليهم يف اجمللس."؛الذين يُعاد ا

بعد موافقة ثلثي الدول  يدخل ابلتايل حّيز النفاذ إال التزامات جديدة للدول األعضاء، وأنه لن ينطوي على هذا التعديل نأ ويرى - ٢
 عشرة من امليثاق التأسيسي. من املادة الثالثة ١ األعضاء عليه وفقاً ألحكام الفقرة
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 ١عشر التقرير الثامن

 )٢ ق م/عامة/م٤٠و ٧١م/٤٠الوثيقتان من جدول األعمال ( ٤-٧البند 

 املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي ت علىتعديال إدخال

 ٨٢املادتني كذلك على و  ،املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي ت املقرتح إدخاهلا علىتعديالمشروع اليف  القانونية نظرت اللجنة - ١
 النظام الداخلي للمؤمتر العام، بشأن انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي واحلق يف التصويت يف اجمللس التنفيذي.من  ١٠١و

مبوجب املادة الثالثة عشرة من ل شكًال إدخاهلا على امليثاق التأسيسي مقبو  املقرتحالتعديالت مشروع ورأت اللجنة القانونية أن  - ٢
 النظام الداخلي للمؤمتر العام.من  ١٠٩ امليثاق التأسيسي واملادة

. وأعرب عضو من ٢ق  م/عامة/م٤٠الواردة يف الوثيقة  ت املقرتحةوأدخل أعضاء اللجنة تغيريات قانونية وإجرائية على التعديال - ٣
أعضاء اللجنة إىل  ذلك، أشار بعض فضالً عنأعضاء اللجنة عن حتفظات بشأن صياغة الفقرتني الثانية والثالثة من ديباجة مشروع القرار. و 

يؤثر يف متثيل اجملموعة االنتخابية اليت ينتمي إليها هذا العضو  ميكن أنأن احتمال حرمان أحد أعضاء اجمللس التنفيذي من حقه يف التصويت 
املتمثل يثاق التأسيسي و ورأى أعضاء آخرون يف اللجنة أن التدابري املقرتحة تتيح ضمان االحرتام الفعلي لاللتزام القائم مبوجب امل يف اجمللس.
 .عسرية محاية الدول اليت متر أبوضاع وتتيح يف الوقت ذاته ،دفع االشرتاكات املقررةيف وجوب 

إعادة احلق يف التصويت يف اجمللس التنفيذي إىل  إجراءاتورأى أعضاء اللجنة أن من الضروري اسرتعاء انتباه املؤمتر العام إىل مسألة  - ٤
أمهية حتديد هذه اإلجراءات حتديدًا أكثر  بني دورات املؤمتر العام. وشددوا علىيف الفرتة الفاصلة الدولة العضو اليت تفي ابلتزاماهتا املالية 

من " من املادة اخلامسة جيم" من القسم ١٤ الفقرة ذ مبوجبيف قراره املتخاإلجراءات دراج هذه إباملؤمتر العام على إمكانية قيام و  وضوحاً،
. وفيما يتعلق هبذه املسألة األخرية، اقرتحت اللجنة أن يستخدم املؤمتر العام الصيغة التعديالت املقرتحة امليثاق التأسيسي يف حال اعتماد

 عليها متأخرات االشرتاكات املستحقة لغامبجمموع عندما يصبح  ملعنيةإىل الدولة العضو ا تلقائياً  مع ذلك رّداً  احلق يف التصويتيُرّد التالية: "
 مباشرة". هلا السابقة عن السنة اجلارية والسنة التقوميية منها االشرتاكات املطلوبةلغ امبجمموع أقل من 

مناقشة مستفيضة ملعرفة ما إذا كانت هذه التعديالت  حّيز النفاذ مليثاق التأسيسياب اخلاصة التعديالت ونوقشت إجراءات دخول - ٥
التزامات  تتضمنالتزامات. ورأى بعض األعضاء أن التعديالت  ةتتضمن أي ال وتتضمن التزامات جديدة تقع على عاتق الدول األعضاء أ

 جديدة بينما رأى أعضاء آخرون عكس ذلك.

من النظام  ٣٨ من املادة ٣ للجنة القانونية أنه لن يتسىن هلا التوصل إىل األغلبية اليت تقتضيها الفقرة تبّني وبعد مناقشة طويلة،  - ٦
يف  رأيها إبداء من اللجنة تتمكن مل ذلكلالبّت يف مسألة األخذ هبذا اخليار أو ذاك. و  تستطيع ال الداخلي للمؤمتر العام، ورأت بذلك أ�ا

 املؤمتر العام البت يف هذه املسألة.ى تعني علسيو لمؤمتر العام، ل هذا الصدد

أن تضع أمام املؤمتر اخليارين التاليني  ،اجللسات العامة املؤمتر العام خالل من أجل تيسري عمل، مع ذلك قررت اللجنة القانونيةو  - ٧
 ملشروع القرار كما عدلته اللجنة:

 

 
 .٩٢٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة، اليت عقدها يف  السابعةأحاط املؤمتر العام علماً هبذا التقرير يف جلسته العامة  ١
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 التزامات جديدة تنطوي على ال املراد إدخاهلا على امليثاق التأسيسياخليار األول: إذا رأى املؤمتر العام أن التعديالت 

 إّن املؤمتر العام،
من النظام املايل لليونسكو توجب على الدول األعضاء يف  ٥ من املادة ٥٫٥ أن أحكام امليثاق التأسيسي وأحكام الفقرة يؤكد جمدداً  إذ

 املنظمة املسارعة إىل دفع اشرتاكاهتا بكاملها،

دفع بعض الدول األعضاء اشرتاكاهتا املقررة، وبشأن العواقب الوخيمة هلذا  بشأن وضع املنظمة املايل الناجم عن عدم عن قلقه ويعرب
 األمر على تنفيذ أنشطة الرب�مج العادي واعتماد املنظمة على مصادر متويل خارجة عن امليزانية،

سّيما للدول األعضاء اليت سارعت إىل دفع اشرتاكاهتا، والدول األعضاء  ، والللدول األعضاء اليت دفعت اشرتاكاهتا ويعرب عن عرفانه
 اليت دفعت اشرتاكاهتا سلفاً، والدول األعضاء اليت بذلت جهوداً خلفض متأخرات اشرتاكاهتا،

 ،٦٩م/٣٩ابلقرار  ويذّكر

املؤمتر العام يف دورته األربعني ابلنظر يف اعتماد  فيه اجمللس التنفيذي أبن يقوم أوًال، الذي أوصى-٢١ت/ م٢٠٥ابلقرار  ويذّكر أيضاً 
عن الدفع  جيوز اختاذ هذه التدابري عندما يكون التخلف اقرتاَحني لتعزيز تدابري حتصيل متأخرات االشرتاكات املقررة، علماً أبنه ال

 �مجاً عن ظروف خارجة عن إرادة الدول األعضاء،

 عشر، بتقرير اللجنة القانونية الثامن وأحاط علماً ، ٢ ق م/عامةم/٤٠و ٧١م/٤٠الوثيقتني  وقد درس

"جيم" إىل املادة  قسم جديد امسه من القسم "ألف" من املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي، وإضافة ١ تعديل الفقرة يقرر - ١
 يلي: كما  اخلامسة من امليثاق التأسيسي،

 اجمللس التنفيذي -"املادة اخلامسة 

 اجمللس التنفيذي تشكيل -ألف 

 [...] (أ)-١

منها عن السنة  عليها جمموع مبالغ االشرتاكات املطلوبة جيوز ألي دولة عضو يفوق جمموع متأخرات االشرتاكات املستحقة ال  (ب)
هلا مباشرًة أن ترتشح لعضوية اجمللس التنفيذي. وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك أن �ذن هلذه الدولة  اجلارية والسنة التقوميية السابقة

 عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادهتا. ية اجمللس التنفيذي إذا رأى أ�ا ختلفتالعضو ابلرتشح لعضو 

 يلي بعبارة "أعضاء اجمللس التنفيذي". ُيشار إىل الدول األعضاء املنتخبة أعضاًء يف اجمللس التنفيذي فيما (جـ)

[...] 

 حق التصويت -جيم 

 .يكون لكل عضو من أعضاء اجمللس التنفيذي صوت واحد (أ)-١٤

منها  عليها جمموع مبالغ االشرتاكات املطلوبة جمموع متأخرات االشرتاكات املستحقةيفوق جيوز ألي دولة عضو  ال (ب)
هلا مباشرًة أن تصوت يف اجمللس التنفيذي. وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك أن  عن السنة اجلارية والسنة التقوميية السابقة
عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن  اجمللس التنفيذي إذا رأى أ�ا ختلفت�ذن هلذه الدولة العضو ابلتصويت يف 

 إرادهتا.
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 ؛ز النفاذ اعتباراً من الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العامأن تدخل هذه التعديالت حيّ  أيضاً  ويقرر - ٢

 يلي: من نظامه الداخلي كما ١٠١و ٨٢تعديل املادتني  يقرر فضًال عن ذلكو - ٣

 حق التصويت - ٨٢ "املادة

[...] 

خيطر املدير العام قبل كل دورة من الدورات العادية للمؤمتر العام الدول األعضاء اليت ميكن أن تفقد حقها يف التصويت  - ٣
جيم من امليثاق التأسيسي بوضعها املايل إزاء املنظمة وأبحكام امليثاق -(ب) من املادة الرابعة ٨مبوجب أحكام الفقرة 

أشهر على األقل، على أن يكون اإلخطار عن  لتأسيسي وخمتلف النظم يف هذا الشأن، وذلك قبل افتتاح الدورة بستةا
 طريق أوثق القنوات وأسرعها.

[...] 

من هذه املادة والقرارات اليت يتخذها املؤمتر العام وفقاً لتلك  ١٠إىل  ٣عليها يف الفقرات  تنطبق اإلجراءات املنصوص -١١
-١٤ االقتضاء، على حق التصويت يف اجمللس التنفيذي وفقًا ألحكام الفقرة تعديلها حبسب ءات أيضاً، بعداإلجرا

 جيم من امليثاق التأسيسي.-(ب) من املادة اخلامسة

 عنها. جيوز ألي دولة عضو أن متثل دولة عضواً أخرى أو تصوت نيابة ال -١٢

 االنتخاابت - ١٠١ املادة

[...] 

منها عن  عليها جمموع مبالغ االشرتاكات املطلوبة جيوز ألي دولة عضو يفوق جمموع متأخرات االشرتاكات املستحقة ال - ٣
هلا مباشرًة أن ترتشح لعضوية اجمللس التنفيذي. وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك أن  السنة اجلارية والسنة التقوميية السابقة

من  ٨٢ عليها يف املادة ة اجمللس التنفيذي إذا رأى، وفقاً لإلجراءات املنصوص�ذن هلذه الدولة العضو ابلرتشح لعضوي
 عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادهتا. ، أ�ا ختلفتالنظام الداخليهذا 

والقرارات اليت يتخذها  النظام الداخليهذا من  ٨٢ من املادة ١٠إىل  ٣عليها يف الفقرات  تنطبق اإلجراءات املنصوص - ٤
لعضوية اجمللس التنفيذي االقتضاء، على األهلية للرتشح  تعديلها حبسب متر العام وفقًا لتلك اإلجراءات أيضاً، بعداملؤ 

 ألف من امليثاق التأسيسي.-(ب) من املادة اخلامسة-١ وفقاً ألحكام الفقرة

 يلي: كما  التنفيذي من النظام الداخلي للمجلس ٤٨ املائتني بتعديل املادة أبن يقوم اجمللس التنفيذي يف دورته التاسعة بعد ويوصي - ٤

 حق التصويت - ٤٨ املادة

 لكل عضو من أعضاء اجمللس صوت واحد. - ١

منها عن  عليها جمموع مبالغ االشرتاكات املطلوبة جمموع متأخرات االشرتاكات املستحقةيفوق جيوز ألي دولة عضو  ال - ٢
هلا مباشرًة أن تصوت يف اجمللس التنفيذي، أو يف أية جلنة أو هيئة فرعية أخرى اتبعة  السابقةالسنة اجلارية والسنة التقوميية 

، وفقًا لإلجراءات وقرر للمجلس. وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك أن �ذن هلذه الدولة العضو ابلتصويت إذا رأى
 عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادهتا. فتمن النظام الداخلي للمؤمتر العام، أ�ا ختل ٨٢ عليها يف املادة املنصوص
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 التزامات جديدة تنطوي علىاخليار الثاين: إذا رأى املؤمتر العام أن التعديالت املراد إدخاهلا على امليثاق التأسيسي 

 إّن املؤمتر العام،
من النظام املايل لليونسكو توجب على الدول األعضاء يف  ٥ من املادة ٥٫٥ أن أحكام امليثاق التأسيسي وأحكام الفقرة يؤكد جمدداً  إذ

 املنظمة املسارعة إىل دفع اشرتاكاهتا بكاملها،
عواقب الوخيمة هلذا دفع بعض الدول األعضاء اشرتاكاهتا املقررة، وبشأن ال بشأن وضع املنظمة املايل الناجم عن عدم ويعرب عن قلقه

 األمر على تنفيذ أنشطة الرب�مج العادي واعتماد املنظمة على مصادر متويل خارجة عن امليزانية،
سّيما للدول األعضاء اليت سارعت إىل دفع اشرتاكاهتا، والدول األعضاء  للدول األعضاء اليت دفعت اشرتاكاهتا، وال ويعرب عن عرفانه

 ، والدول األعضاء اليت بذلت جهوداً خلفض متأخرات اشرتاكاهتا،اليت دفعت اشرتاكاهتا سلفاً 
 ،٦٩م/٣٩ابلقرار  ويذّكر

فيه اجمللس التنفيذي أبن يقوم املؤمتر العام يف دورته األربعني ابلنظر يف اعتماد  أوًال، الذي أوصى-٢١ت/ م٢٠٥ابلقرار  ويذّكر أيضاً 
عن  جيوز اختاذ هذه التدابري عندما يكون التخلف ت املقررة، علماً أبنه الاقرتاَحني لتعزيز تدابري حتصيل متأخرات االشرتاكا

 الدفع �مجاً عن ظروف خارجة عن إرادة الدول األعضاء،
 عشر، اللجنة القانونية الثامن بتقرير وأحاط علماً ، ٢ ق م/عامةم/٤٠و ٧١م/٤٠الوثيقتني  وقد درس

"جيم" إىل املادة  قسم جديد امسه من القسم "ألف" من املادة اخلامسة من امليثاق التأسيسي، وإضافة ١ تعديل الفقرة يقرر - ١
 يلي: كما  اخلامسة من امليثاق التأسيسي،

 اجمللس التنفيذي -املادة اخلامسة 
 تشكيل اجمللس التنفيذي -ألف 

 [...] (أ)-١
منها  عليها جمموع مبالغ االشرتاكات املطلوبة متأخرات االشرتاكات املستحقةجيوز ألي دولة عضو يفوق جمموع  ال (ب)

هلا مباشرًة أن ترتشح لعضوية اجمللس التنفيذي. وجيوز للمؤمتر العام مع  عن السنة اجلارية والسنة التقوميية السابقة
عن الدفع بسبب ظروف  لفتذلك أن �ذن هلذه الدولة العضو ابلرتشح لعضوية اجمللس التنفيذي إذا رأى أ�ا خت

 خارجة عن إرادهتا.
 ".اجمللس التنفيذي أعضاءيلي بعبارة " املنتخبة أعضاًء يف اجمللس التنفيذي فيما إىل الدول األعضاء شاريُ  (جـ)

[...] 
 حق التصويت -جيم 
 يكون لكل عضو من أعضاء اجمللس التنفيذي صوت واحد. (أ)-١٤

منها عن  عليها جمموع مبالغ االشرتاكات املطلوبة جمموع متأخرات االشرتاكات املستحقةيفوق جيوز ألي دولة عضو  ال (ب)
هلا مباشرًة أن تصوت يف اجمللس التنفيذي. وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك أن �ذن  السنة اجلارية والسنة التقوميية السابقة

 عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادهتا. فتهلذه الدولة العضو ابلتصويت يف اجمللس التنفيذي إذا رأى أ�ا ختل
بعد موافقة ثلثي  ز النفاذ إالحيّ  ابلتايل تدخل لنأ�ا و  ،التزامات جديدة للدول األعضاء تنطوي على هذه التعديالت نأ ويرى - ٢

 عشرة من امليثاق التأسيسي. من املادة الثالثة ١ الدول األعضاء عليها وفقاً ألحكام الفقرة
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 ١التقرير التاسع عشر

 )٢٧م/٤٠الوثيقة من جدول األعمال ( ٥-٧البند 

 من املادة السادسة من امليثاق التأسيسي ٢ مشروع تعديل الفقرة

 املتعلقة بتعيني املدير العام.وهي الفقرة من املادة السادسة من امليثاق التأسيسي،  ٢ نظرت اللجنة القانونية يف مشروع تعديل الفقرة - ١
من النظام  ١٠٩ املادة الثالثة عشرة من امليثاق التأسيسي واملادة مبوجبشكًال  مقبولمشروع التعديل  أن القانونية اللجنةرأت و  - ٢

 الداخلي للمؤمتر العام.
ضمن املهلة الزمنية أي ، ٢٠١٩أ�ر/مايو  ١١حيَل إىل الدول األعضاء يف وذّكرت اللجنة أبن مشروع التعديل الذي قدمته قطر أُ  - ٣

حكومة السلفادور  علمت. وأ٧٢م/٤٠ويرد نص مشروع التعديل يف امللحق األول للوثيقة  .آنفاً  تنياملذكور املادتني حكام أاملنصوص عليها يف 
يف �اية  . وأرسلت قطر، بتأييدمها ملشروع التعديل املذكور آنفاً ٢٠١٩أ�ر/مايو  ١٥وحكومة تركيا املديرة العامة، يف رسالة الحقة مؤرخة يف 

من النظام الداخلي  ١١٠، صيغة منقحة ملشروع التعديل ضمن املهلة الزمنية املنصوص عليها يف املادة ٢٠١٩آب/أغسطس  ٨، يف املطاف
، تساءل أعضاء عديلنظراً لتقدمي صيغَتني ملشروع التو  .٧٢م/٤٠شروع التعديل يف امللحق الثاين للوثيقة ملنقحة املصيغة ال ردتو  العام.للمؤمتر 

 لمؤمتر العام النظر فيها.ل الصيغة اليت ينبغي اللجنة عن
دراسة النص الوارد يف الصيغة وقامت مع ذلك ببشأن هذه املسألة، متلك صالحية اختاذ قرار  أو ال تستطيع ا الاللجنة أ�رأت و  - ٤

 صيغةتقتصر على الصيغة املنقحة، بل تنطبق أيضاً على ال لفقرة التالية الأفادت اللجنة أبن تعليقاهتا الواردة يف ا املنقحة. وبناًء على ذلك،
 األصلية ملشروع التعديل.

إبمكانية تسبب االعتماد احملتمل للتعديل املراد  املؤمتر العام عالم، إدراسة مستفيضة مشروع التعديل ما درستوقررت اللجنة، بعد - ٥
أشارت قانونية أ�ً كانت الصيغة املدروسة. و  مصاعب هذا التعديل موضع التطبيق، يف عدة، وكذلك وضع على امليثاق التأسيسيإدخاله 

من املادة السادسة، إذا مت تعديلها،  ٢عدم اتساق قانوين بني الفقرة  يف إجياد التعديل املقرتحإىل إمكانية تسبب اللجنة على وجه اخلصوص 
 "ينتخب" لالستعاضة عن كلمة "يعّني" بكلمة ابء من امليثاق التأسيسي. و�قش أعضاء اللجنة اجلدوى القانونية-من املادة الرابعة ٤والفقرة 

ن أباللجنة  فادت. وأيف هذا الصدد من التوصل إىل موقف مشرتك ،ملسألةبعد مناقشة هذه ا ،. ولكنهم مل يتمكنوايف مشروع التعديل املقرتح
للمجلس التنفيذي والنظام الداخلي  النظام الداخلي أحكام تعديالت علىدخال لميثاق التأسيسي ينبغي أن يقرتن إبلاعتماد هذا التعديل 

ملدير العام من بني هؤالء املرشحني. ا تعينيباملؤمتر العام طريقة قيام و  ،حتدد طريقة قيام اجمللس التنفيذي ابختيار عدة مرشحني للمؤمتر العام اليت
على أكمل  إعالم الدول األعضاء يكون من املمكن فيها، لن للنظرتقدمي اقرتاحات إليها  ، نظراً لعدمنهأب فادت اللجنة يف �اية املطافوأ

 .عتماد التعديل املقرتحال وجه ابلعواقب الفعلية احملتملة
 

 
 .٩٢٠١تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٦عشرة، اليت عقدها يف  السابعةأحاط املؤمتر العام علماً هبذا التقرير يف جلسته العامة  ١



 

 
225 ٢٢٥ 

 

قائمة أمساء رؤساء ونواب رؤساء ومقرري املؤمتر العام وهيئاته الفرعية  امللحق األول
 )األربعون(الدورة 

 ):األربعونقائمة أمساء رؤساء ونواب رؤساء ومقرري املؤمتر العام وهيئاته الفرعية (الدورة  يلي فيماترد 
 رئيس املؤمتر العام

 )تركيا( يزركاي جنتأمحد أل السيد
 نواب رئيس املؤمتر العام

 التالية:رؤساء وفود الدول األعضاء 
 االحتاد الروسي

 أذربيجان
 أسرتاليا

 يسلنداآ
 إيطاليا

 البحرين
 الربازيل

 بنغالديش
 بنني

 تونس
 جامايكا

 يةنيكيمهورية الدوماجل

 زامبيا
 غرينادينو  فنسنت سانت
 لوسيا سانت

 السلفادور
 سلوفاكيا

 السويد
 سويسرا
 صربيا
 الصني
 العراق
 الفلبني

 فنلندا
 الكامرون

 كندا
 ليتوانيا

 اجملر
 مصر

 املغرب
 نيجري�

 اهلند
 الياابن
 اليمن

 )APX( جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب�مج والعالقات اخلارجية
 مار� د�مانتوبولو (اليو�ن) السيدة الرئيسة:

 السيد فريد خوجة (ألبانيا) نواب الرئيسة:
 السيد موريلو فيريا كومنيسكي(الربازيل)

 جي (مجهورية كور�)-السيد كيم دونغ
 السيد نسيم حممد عامر (اجلزائر)

 السيد سامسون كانتيين (زامبيا) املقرر:



 امللحق األول

 
٢٢٦ 226 

 

 )ED( جلنة الرتبية
 حممود (ابكستان) السيد شفقت الرئيس:

 السيد جبوفاده جبيليا (ليبري�) الرئيس: ئبا�
 السيدة فوزية اخلاطر (قطر)

 السيدة كاسان تروب (جامايكا) :املقررة

 )SC( الطبيعية جلنة العلوم
 السيد ستيفن سيموكانغا (زامبيا) الرئيس:

 السيدة لييت فاسور (كندا) نواب الرئيس:
 كريدانيال (سانت فنسنت وغرينادين) دوماران  السيدة كلودين لو

 السيد ديندف ابدارش (منغوليا)
 السيد معني محزة (لبنان)

 )SHS( واإلنسانية االجتماعيةجلنة العلوم 
 مورالس هويوس (كولومبيا) السيدة فيفيان الرئيسة:

 السيدة ساون ستيفانسدوتر (آيسلندا) نواب الرئيسة:
 شاهني مصطفييف (أذربيجان)السيد 

 (أفغانستان) اإلله صّديقي السيد عبد
 السيد جويل أونغوتو (كينيا)

 )CLT( جلنة الثقافة
 السيد عباس سليم احلليب (لبنان) الرئيس:

 السيدة أرتيميس اباباث�سيو (اليو�ن) نواب الرئيس:
 السيدة روت كاريك (كرواتيا)

 السيد اببلو غوا�سامني (إكوادور)
 كانزي (بوركينا فاسو)  السيدة سابني ابكيونو

 السيد دافيد مياسكث (كمبود�) املقرر:

 )CI( االتصال واملعلوماتجلنة 
 ستيبانيان (أرمينيا)-السيد كريستيان تري الرئيس:

 السيدة إلني أيوت (كندا) نواب الرئيس:
 ألدا� (هندوراس) ثالسيد روبرتو رامريي

 (مجهورية كور�)إجنو  آنالسيدة 
 مينساه (غا�)-السيدة إليزابيت ساركودي

 السيدة إهلام برادة (املغرب) املقررة:
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 جلنة فحص واثئق االعتماد
 بوانيي (كوت ديفوار)-السيدة دونيز هوفويه الرئيسة:

 جلنة الرتشيحات
 السيد منري أنسطاس (فلسطني) الرئيس:

 (كواب) مدينا مورينا السيدة لورا �ئبا الرئيس:
 ماندا كيزايب (مجهورية الكونغو الدميقراطية)السيد 

 اللجنة القانونية
 السيد بيري ميشيل آيزمان (فرنسا) الرئيس:

 جلنة املقر
 السيدة فيليس كاندي (كينيا) الرئيسة:
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 لالعرتاف ابملؤهالت املتعلقة ابلتعليم العايل االتفاقية العاملية امللحق الثاين

 الديباجة

إىل  ١٢املمتدة من  إّن املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) املنعقد إاّبن دورته األربعني مبدينة ابريس يف الفرتة
 ،٢٠١٩ تشرين الثاين/نوفمرب من عام ٢٧

رغبة مشرتكة يف توثيق األواصر التعليمية واجلغرافية واإلنسانية والثقافية والعلمية واالجتماعية واالقتصادية بني الدول األطراف،  حتدوه إذ
 وكذلك يف تعزيز احلوار بني املناطق وتعزيز تشاطر صكوكها وإجراءاهتا اخلاصة ابالعرتاف ابملؤهالت،

ملتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي ينص على أن املنظمة تستهدف "املسامهة يف صون ابمليثاق التأسيسي ملنظمة األمم ا ويذّكر
 السلم واألمن ابلعمل، عن طريق الرتبية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون بني األمم"،

، واالتفاقية اخلاصة بوضع ١٩٤٨ وق اإلنسان لعام، واإلعالن العاملي حلق١٩٤٥ أحكام ميثاق األمم املتحدة لعام و�خذ بعني االعتبار
بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقية اليونسكو بشأن  ١٩٥٤ ، واتفاقية عام١٩٦٧ وبروتوكوهلا لعام ١٩٥١ الالجئني لعام

لعهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية من تلك االتفاقية، وا ٤ (أ) من املادة سّيما الفقرة وال - ١٩٦٠ مكافحة التمييز يف جمال التعليم لعام
 ،١٩٨٩ ، واتفاقية اليونسكو بشأن التعليم التقين واملهين لعام١٩٦٦ واالجتماعية والثقافية لعام

، وتوصية اليونسكو بشأن أوضاع ١٩٩٣ توصية اليونسكو بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل ومؤهالته لعام و�خذ بعني االعتبار أيضاً 
، وتوصية اليونسكو اخلاصة ٢٠٠٧ ، وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لعام١٩٩٧ ت التدريس يف التعليم العايل لعامهيئا

 ،٢٠١٧ لعام ابلعلم واملشتغلني ابلبحث العلمي

 إىل اتفاقيات اليونسكو اإلقليمية اخلاصة ابالعرتاف ابملؤهالت املتعلقة ابلتعليم العايل، ويستند

مسؤولية الدول األطراف عن تعزيز التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع يف كل مراحل التعليم، وعن تعزيز فرص التعلم مدى  ؤكد جمدداً وي
 احلياة للجميع،

، وابلتغريات يف ذةابلتعاون الدويل املتزايد يف جمال التعليم العايل، وكذلك حبراك الطالب والُعّمال واملهنيني والباحثني واألسات وحييط علماً 
 جمال البحث العلمي، ومبختلف الوسائل واألساليب والتطورات واالبتكارات املتعلقة ابلتدريس والتعلم،

ضرورة ترسيخ ومحاية مبدأ احلرية  ويدركعام ومسؤولية عامة،  أن التعليم العايل، الذي تقوم بتوفريه مؤسسات عامة وخاصة، صاحل ويرى
 الل مؤسسات التعليم العايل،األكادميية ومبدأ استق
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أبن االعرتاف الدويل ابملؤهالت املتعلقة ابلتعليم العايل سيؤدي إىل تيسري التكافل يف التعلم وتنمية املعارف بفضل حراك املتعلمني  ويؤمن
ملهنيني، وكذلك إىل تعزيز ووسائل التعلم، وحراك األساتذة، وحراك وسائل البحث العلمي واملشتغلني ابلبحث العلمي، وحراك الُعّمال وا

 التعاون الدويل يف جمال التعليم العايل،

اخلاصة  الِقيمويف  التقاليد التعليميةاالختالف يف  احلصر، أوجه التنوع الثقايف لدى الدول األطراف، ويشمل ذلك، على سبيل املثال ال وحيرتم
 ،ابلتعليم العايل

 اإلقليميةاليونسكو اتفاقيات أجل تكميل  العايل من املتعلقة ابلتعليم يف تلبية احلاجة إىل وضع اتفاقية عاملية لالعرتاف ابملؤهالت ويرغب
 العايل وتعزيز االتساق والرتابط بني تلك االتفاقيات، ابلتعليم ابملؤهالت املتعلقة ابالعرتاف اخلاصة

 كة وعملية وشفافة لتحسني إجراءات االعرتاف ابملؤهالت على الصعيد العاملي،إجياد حلول مشرت  بضرورة أيضاً  ويؤمن

 عادلة وشفافة جراءاتالدويل، وكذلك التواصل والتعاون بشأن األخذ إب الصعيد أبن هذه االتفاقية ستعزز احلراك على فضالً عن ذلك ويؤمن
 التعليم العايل على الصعيد العاملي،والنزاهة األكادميية يف جمال  العرتاف ابملؤهالت وضمان اجلودةل

 .٢٠١٩ من عام تشرين الثاين/نوفمربوالعشرين من شهر  اخلامس هذه االتفاقية يف هذا اليوم يعتمد

 القسم األول: تعريف املصطلحات

 املادة األوىل

 يؤخذ ألغراض هذه االتفاقية ابلتعاريف التالية:

ًال  فرد حيمل أي متكني: لتعليم العايل)اب( إاتحة االلتحاق من التمتع ابحلق يف تقدمي طلب لاللتحاق أبحد مستو�ت التعليم العايل، مؤهِّ
 والنظر يف طلبه.

العايل يف خمتلف مناطق عمل  ابلتعليماملتعلقة  ابملؤهالت : اتفاقيات اليونسكو اخلاصة ابالعرتافاالتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت
تفاقية بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية يف الدول العربية والدول ليمي، ومنها االاليونسكو على الصعيد اإلق

 .األوروبية املطلة على البحر املتوسط

 ري.هبا، وفقاً جملموعة من املعاي اجلودة، ونشر املعلومات املتعلقة : نظام لتصنيف وترتيب املؤهالت املضمونةإطار املؤهالت

 إثبات بسبببه اعرتافاً كامالً  االعرتاف ميكن الأنه  دراسات كاملة واتمة بيد إليه أفضت: االعرتاف اجلزئي مبؤهِّل ابملؤهِّل اجلزئي االعرتاف
 امنه الطرف املطلوبالدولة  لدى له املؤهِّل املناظرو به  املؤهِّل املطلوب االعرتاف بنيوجود فروق جوهرية  ابملؤهالت ابالعرتاف خمتصة سلطة

 .االعرتاف ابملؤهِّل

أو بصالحية  أجنبية، تعليمية مؤسسة عن صادر مؤهِّل بصالحيةسلطة خمتصة ابالعرتاف ابملؤهالت إقراراً رمسيًا  إقرار: ابملؤهِّل االعرتاف
 أو اجلزئية الدراساتلمؤهِّل أو لاألكادميي  ابملستوى وكذلك ،يف مؤسسة تعليمية أجنبية سابقتعّلم  حصيلة صالحيةجزئية أو  دراسات
 يلي: مبا احلصر، التمتع، على سبيل املثال ال مناالعرتاف  طلب صاحب متكني أجل من السابق، التعلم حصيلة

 ؛طلب للقبول يف مؤسسات وبرامج التعليم العايل تقدمي يف احلق (أ)

 .عمل لبحث عن فرصإمكانية اأو و/ (ب)
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الثانوي تقّر السلطة املختصة لدى دولة طرف يف االتفاقية، أو لدى  : بر�مج دراسي ملرحلة التعليم اجلامعي أو بعدالعايلبر�مج للتعليم 
لديها، ويفضي النجاح يف إمتامه إىل منح  املكّوِنة لدولة طرف يف االتفاقية، أبنه يندرج يف نطاق نظام التعليم العايل املوجود إحدى الوحدات
 التعليم العايل. مؤهالت معيّناً من مؤهِّالً الطالب الناجح 

 هبا هبا مؤسسة تعليمية تعرتف طريق أنشطة تعليمية منظمة تفضي إىل احلصول على مؤهِّل رمسي، وتضطلع : التعلم عنالتعلم النظامي
 للقيام بتلك األنشطة التعليمية.الالزم  الرتخيص متنحهاو  ةاملعني املختصة لدى الدولة الطرف السلطات

طريق أعمال احلياة اليومية املتعلقة ابألنشطة املهنية أو العائلية أو الرتفيهية  : التعلم خارج نطاق نظام التعليم النظامي عنالرمسي التعلم غري
 أو أبنشطة اجملتمعات احمللية.

 يندرج يف نطاق نظام التعليم النظامي. ليمي أو تدرييب يرّكز على احلياة املهنية، وال: التعلم يف إطار تعالنظامي التعلم غري

رمسية، واليت تتواصل  نظامية أم غري : عملية تشري إىل مجيع األنشطة اليت ترمي إىل التعلم، سواء أكانت نظامية أم غرياحلياة التعلم مدى
 ف واملهارات واملواقف والكفاءات البشرية.طوال احلياة من أجل حتسني وتنمية القدرات واملعار 

 توفري على والقائمني الدراسية واملناهج التعليمية والربامج واملعارف الناس انتقال تتطلب اليتالتعليم  مجيع أشكال: للحدود العابر التعليم
 اجلودة: الربامج األشكال التالية املضمونة احلصر، ال املثال سبيل على واليت تضم، حدود الدول األطراف يف هذه االتفاقية، عرب التعليم

 ،والتعليم يف اخلارج ،والتعليم العابر للحدود الوطنية ،التعليم العايل العابر للحدود، و شرتكةاملدولية العلمية ال اتدرجابلالدراسية اخلاصة 
 .حدود والتعليم بال

الثانوي، واليت  الدراسية اليت تندرج يف نطاق مرحلة التعليم اجلامعي أو بعد املساقاتجمموعات  : مجيع أنواع الربامج الدراسية أوالتعليم العايل
يف االتفاقية، أب�ا تندرج يف نطاق نظام  لدولة طرف املكّوِنة الوحدات إحدى لدى أو ،طرف يف االتفاقية دولة لدى املختصة تقّر السلطات

 لديها. التعليم العايل املوجود

 ومعنية بتقييمها ملؤهالت صاحب الطلب أو دراساته اجلزئية أو حصيلة تعّلمه السابق. ابالعرتاف ابملؤهالتة خمتصة : تقييم سلطالتقييم

 أجل الدراسة أو البحث أو التدريس أو العمل. من أوطا�م افرتاضياً إىل أماكن خارج أو فعلياً  : انتقال األفراد انتقاالً احلراك

النظامي أو  طريق التعلم النظامي أو غري ملعارف واملهارات واملواقف والكفاءات اليت يكتسبها أي فرد عن: اخلربة واالسابقحصيلة التعلم 
 ، واليت جيري تقييمها ابلقياس إىل جمموعة معيّنة من معايري أو أهداف أو نتائج التعلم.الرمسي غري

يح اكتساب الكثري من املعارف واملهارات واملواقف والكفاءات، وإن : أي جزء من بر�مج للتعليم العايل خيضع للتقييم ويتالدراسات اجلزئية
 ذاته بر�جماً دراسياً كامالً. يكن هذا اجلزء يف حدّ  مل

ومتنحها  ُجتيزهاأو /و هبا وتعرتف ،التعليم العابر للحدود من خالل عليها احلصول جيري واحدة: درجة علمية علمية دولية مشرتكة درجة
 تشرتكومنسق  متكامل دراسيإمتام بر�مج  عند واحدبلد  من أكثرإىل  املنتميةمؤسسات التعليم العايل  منأكثر  أوبصورة مشرتكة مؤسستان 

 .املؤسسات تلكأو  املؤسستان هااتنإاتحته  يف

 الالزمة للقيام بوظيفة حمددة.السلطة أو األهلية أو الصالحية القانونية  ميلك كيان  : شخص أوالسلطة املختصة

اإلجراءات النافذة لدى دولة طرف يف  أو السياسات أو الُنظم أو القوانني مبوجب يتوىل، كيان:  السلطة املختصة ابالعرتاف ابملؤهالت
 هذه االتفاقية، تقييم املؤهالت و/أو اختاذ القرارات بشأن االعرتاف ابملؤهالت.
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 : صاحب الطلب

ًال، أو دراسات جزئية أو حصيلة تعّلم سابق، ويلتمس السلطة املختصة ابالعرتاف ابملؤهالتىل يقّدم إ شخص (أ) منها تقييم  مؤهِّ
 به؛ إليها و/أو االعرتاف يقّدمه ما

 يقوم هبذا األمر ابلنيابة عن شخص يوافق على قيامه بذلك. كيانأو   (ب)

يف  للقبولطلب  تقدميله  حيقّ و هبا  ابملعايري احملددة اليت جيب الوفاء يتمتعشخص : ن)و ل(أصحاب الطلبات املؤهَّ  املؤهَّل الطلب صاحب
 .مؤسسات وبرامج التعليم العايل

أجل  املختصة من )السلطات(أو هبا السلطة  : عملية متواصلة لتقييم نوعية نظام أو مؤسسة أو بر�مج للتعليم العايل تضطلعضمان اجلودة
 للجهات املعنية استمرار السعي إىل احملافظة على املعايري التعليمية املقبولة وتعزيزها.توفري الضما�ت اليت تؤكد 

االعرتاف  امنه الطرف املطلوبالدولة  له لدى املناظر واملؤهِّلبه  املطلوب االعرتاف األجنيب املؤهِّلتوجد بني  فروق كبرية: اجلوهرية الفروق
املنشودة  موراأل يفمن النجاح  األجنيب طلب االعرتاف ابملؤهِّلمتكن صاحب  دون حيلولتها احتمالترجيح  إىل وتؤدي األجنيب، ابملؤهِّل

 عمل. أو االنتفاع بفرص يةأبنشطة حبث االضطالعمواصلة الدراسة أو  احلصر، ال املثال سبيل على ،اليت تضم

االلتحاق مبؤسسة معيّنة و/أو برب�مج معّني  املؤهَّلني الطلباتألصحاب  إجراء أو نظام يتيح :)العايل التعليم وبرامج مؤسسات يف(القبول 
 للتعليم العايل بغرض دراسة ختصصات حمددة.

 التعليم العايل: متطلبات

 من أو العايل، أو مبستوى معّني للتعليم العايل ابلتعليم االلتحاق من للتمكن هبا جيب الوفاء اليت الشروط: العامة املتطلبات (أ)
 معّني؛ مستوىيف  العايل التعليم مؤهالت من مؤهِّل أي على احلصول

القبول يف بر�مج حمدد للتعليم  ، لنيللتعليم العايلل هبا، فضالً عن املتطلبات العامة : الشروط اليت جيب الوفاءاملتطلبات اخلاصة )ب(
 حمدد. ختصصالعايل يف  التعليم مؤهالت من معّني  مؤهِّلعلى  للحصول العايل، أو

منطقة أفريقيا،  :ةتنفيذ املنظمة لألنشطة اإلقليمي بغرضملناطق ابتحديد  اخلاصة اليونسكويف قائمة  املذكورةالتالية  املناطق : إحدىاملنطقة
 .أمريكا الالتينية والكارييب منطقةأورواب، و  منطقة، و ومنطقة الدول العربية، ومنطقة آسيا واحمليط اهلادي

 إحدى الوحداتخمتصة لدى دولة طرف يف االتفاقية، أو لدى  سسة تعمل على توفري التعليم العايل، وتقّر سلطة: مؤ مؤسسة للتعليم العايل
 لديها. هبا يف نظام التعليم العايل املوجود ِعداد املؤسسات املعرتف املكوِّنة لدولة طرف يف االتفاقية، أب�ا تندرج يف

 املؤهِّل:

 فيها تؤكدسلطة خمتصة و  أو وثيقة أخرى تصدرها إجازة: أية وثيقة خاصة بدرجة علمية، أو أية شهادة أو مؤهِّل التعليم العايل (أ)
 االقتضاء؛ حلاملها عند سابق تعّلم حصيلة على فيها تصّدق أو ،للتعليم العايل بر�مج إمتام يف حاملها جناح

سلطة  أو وثيقة أخرى تصدرها إجازةجة علمية، أو أية شهادة أو : أية وثيقة خاصة بدر مؤهِّل يتيح االلتحاق ابلتعليم العايل )ب(
 ،االقتضاء عند حلاملهافيها على حصيلة تعّلم سابق  أو تصّدق دراسي،إمتام بر�مج  يف حاملها جناحفيها  خمتصة وتؤكد

 العايل. التعليم وبرامج مؤسسات التمتع ابحلق يف أن يُنظر يف قبوله يف حلاملها وتتيح

 شخص مكره على ترك منطقته أو حميطه االجتماعي وأنشطته املهنية وعلى االنتقال إىل منطقة أخرى أو إىل حميط اجتماعي آخر.: النازح

 إمتامه لعملية تعلم. : املعارف واملهارات اليت يكون املتعلم قد اكتسبها عندنتائج التعلم
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 عن واملسؤولةهبا رمسياً  هذه االتفاقية، الذي يضم مجيع الكيا�ت املعرتف : نظام التعليم املوجود لدى دولة طرف يفنظام التعليم النظامي
هبا السلطات املختصة لدى  مستو�ته، واليت تعرتف بكلتعمل على توفري التعليم  التعليم، وكذلك املؤسسات التعليمية العامة واخلاصة اليت

 . التعليم وتقدمي خدمات أخرى متعلقة ابلتعليمالدولة الطرف املعنية ومتنحها الرتخيص الالزم للعمل على توفري

 األقاليمك  الوطين دونالصعيد على  االتفاقيةهذه دولة طرف يف القائمة لدى الرمسية  الكيا�ت: طرف يف االتفاقية) دولةنة (لاملكوِّ  الوحدات
" املركزية األنظمة الدستورية االحتادية أو غرياملعنونة " نيالعشر  من املادة (ب) الفقرةيف  إليها ، واملشاراملقاطعات أو احملافظات أو الوال�ت أو

 من هذه االتفاقية.

تعتمد يف املقام األول على  إلاتحة برامج دراسية وأنشطة تعليمية ال رمسية نظامية وغري نظامية وغري: آليات التقليدية التعلم غري وسائل
 لوجه بني املعّلم واملتعلم. التفاعل وجهاً 

 الثاين: أهداف االتفاقية القسم

 املادة الثانية

وتتمثل تستند هذه االتفاقية إىل االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت وتعزز العمل على تنسيق أمورها وتنقيح نصوصها وحتسني إجنازاهتا، 
 يلي: أهداف هذه االتفاقية فيما

 ؛تعزيز وتوطيد التعاون الدويل يف جمال التعليم العايل - ١

 ؛يف جمال التعليم العايلدعم املبادرات والسياسات واالبتكارات املشرتكة بني املناطق من أجل التعاون الدويل  - ٢

أجل املنفعة املتبادلة حلاملي املؤهالت وملؤسسات التعليم  تيسري احلراك والتمتع ابجلدارة على الصعيد العاملي يف جمال التعليم العايل من - ٣
العمل وسائر اجلهات املعنية لدى الدول األطراف يف هذه االتفاقية، مع تفهم واحرتام تنوع نُظم التعليم العايل املوجودة  العايل وأرابب

 لدى الدول األطراف يف االتفاقية؛

واثبتة  وشفافة دلةعا بطريقةيف الوقت املناسب  لتعليم العايلاب إجياد إطار عاملي شامل للبّت يف أمور االعرتاف ابملؤهالت املتعلقة - ٤
 هبا؛ الوثوق ومتسقة ميكنُحمَكمة و 

 احرتام وترسيخ ومحاية استقالل وتنوع مؤسسات ونُظم التعليم العايل؛ - ٥

 األخالقية؛ واملمارساتالنزاهة تعزيز احلصر،  سبيل املثال ال على ،تضم بوسائل اهب إمكانية الوثوقو  املؤهالتجبودة  الثقة تعزيز - ٦

طر أبُ ضمان اجلودة والتدابري اخلاصة ب يف مؤسسات وُنظم التعليم العايل، وتنمية القدرات الالزمة جلعل ثقافة ضمان اجلودةنشر  - ٧
 الدويل؛ على الصعيد احلراك على أجل املساعدة هبا، من تدابري متسقة ومتكاملة ميكن الوثوق العرتاف ابملؤهالتاباملؤهالت و 

األطراف واملناطق الدول املعنية و  اجلهاتقيام  وعلى ،هبا موثوقو  وشفافة وحديثةومتاحة  مناسبة معلومات ومجع إعدادعلى  التشجيع - ٨
 ؛األطراف ويف خمتلف املناطقالدول املعنية و  اجلهات لدى املمارسات أفضل نشروكذلك على  ،وتشاطرها املعلومات هذه بتبادل

على إاتحة فرص  واملساعدة اجليد، العايل التعليم بفرصواملنصف  الشاملاالنتفاع  تعزيزطريق االعرتاف ابملؤهالت، إىل  السعي، عن - ٩
 ، ويشمل ذلك الالجئني والنازحني؛للجميع احلياة التعلم مدى

التنمية أجل  التشجيع على استخدام املوارد البشرية والتعليمية على أفضل وجه ممكن على الصعيد العاملي سعياً إىل تعزيز التعليم من -١٠
 املستدامة، واملسامهة يف التطورات البنيوية واالقتصادية والتكنولوجية والثقافية واالجتماعية والدميقراطية لكل اجملتمعات.
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 ابلتعليم العايل املتعلقةالقسم الثالث: املبادئ األساسية لالعرتاف ابملؤهالت 

 املادة الثالثة

 :لتعليم العايلاملتعلقة ابؤهالت مللالعرتاف ابتضع هذه االتفاقية املبادئ التالية 

 عمل؛ أو للبحث عن فرصللقبول يف مؤسسات وبرامج التعليم العايل  احلصول على تقييم ملؤهالهتم من أجل تقدمي طلباتلألفراد  حيق - ١

 والُنظموذلك وفقاً للقواعد  متييز، أي يشوهبا ال وعادلةالوقت املناسب بطريقة شفافة  يف ابملؤهالت االعرتاف أمور يف البتّ  ينبغي - ٢
 التكلفة؛ يكون ذلك ميسور أنوينبغي  ،فاطر دولة من الدول األلدى كل  النافذة

متييز،  يشوهبا أي تستند القرارات اخلاصة ابالعرتاف ابملؤهالت إىل الثقة، وكذلك إىل معايري واضحة وإجراءات عادلة وشفافة ال - ٣
 والذي ميكن أن يفضي إىل االنتفاع عاماً  يُعّد صاحلاً  ية اجلوهرية لالنتفاع املنصف بفرص التعليم العايل الذيوتبّني هذه القرارات األمه

 عمل؛ بفرص

هبا تقّدمها السلطات املختصة لدى  تستند القرارات اخلاصة ابالعرتاف ابملؤهالت إىل معلومات مناسبة ومتاحة وحديثة وموثوق - ٤
وبرامج التعليم العايل وعن عن نُظم ومؤسسات أو مرافق مماثلة،  الرمسية مراكز املعلومات الوطنيةقية، أو الدول األطراف يف االتفا
 العايل؛ التعليمجمال  آليات ضمان اجلودة يف

 يُراعى عند اختاذ القرارات اخلاصة ابالعرتاف ابملؤهالت وجوب احرتام تنوع نُظم التعليم العايل يف مجيع أرجاء العامل؛ - ٥

إليها  هبا، العمل املسند تؤدي السلطات املختصة ابالعرتاف ابملؤهالت، عند اضطالعها بعمليات تقييم املؤهالت ألغراض االعرتاف - ٦
 نية، وتُبدي أسباابً واضحة لقراراهتا، وتكون لديها آليات للطعن يف القرارات اخلاصة ابالعرتاف ابملؤهالت؛ يف هذا الصدد حبسن

نية،  الالزمة املتعلقة مبؤهالهتم حبسن والواثئق يكفي من املعلومات الدقيقة بتقدمي ما طلبات االعرتاف ابملؤهالت يقوم أصحاب - ٧
 ات الصادرة بشأن طلباهتم؛الطعن يف القرار هلم  وحيق

العايل عن طريق  التعليم خيص مؤهالت تتعهد الدول األطراف ابختاذ تدابري للقضاء على كل أشكال املمارسات االحتيالية فيما - ٨
 الشبكي بني الدول األطراف. التكنولوجية املعاصرة والقيام أبنشطة للربط التشجيع على استخدام الوسائل

 القسم الرابع: واجبات الدول األطراف يف االتفاقية

 الواجبات التالية: فيها على الدول األطراف هذه االتفاقيةتفرض 

 ؤهالت اليت تتيح االلتحاق ابلتعليم العايلاملادة الرابعة: االعرتاف ابمل

بنظام التعليم العايل املوجود لديها، ابملؤهالت اليت متنحها الدول  االلتحاق إاتحة تعرتف كل دولة من الدول األطراف، ألغراض - ١
 ابلتعليم لاللتحاق العامة ابملتطلباتواليت تفي  يها،ُتكتسب لد اليتعليها  املوثقة أو املصّدق السابق التعلم وحبصيلةاألطراف األخرى 

الدولة  لدى العايل ابلتعليم لاللتحاقاملتطلبات العامة  بني جوهرية وقإثبات وجود فر  يتسنّ  مل ما األطراف، تلك الدول لدىالعايل 
منها  الطرف املطلوب ابلتعليم العايل لدى الدولة لاللتحاق العامة واملتطلباتبه  االعرتاف املطلوباملؤهِّل  ت منحيتالطرف ال

االعرتاف ابملؤهِّل. ويكفي أن تقوم كل دولة من الدول األطراف، بدًال من ذلك، بتمكني حامل أي مؤهِّل صادر عن دولة طرف 
 أخرى من احلصول على تقييم لذلك املؤهِّل.

 ضمانآلليات  مماثلة اجلودة لضمان آلليات ختضع هبا معرتفتقليدية  م غريوسائل تعلّ ب عليها احلصول جيرياملؤهالت اليت  تُقيَّم - ٢
لدى  أو هبا االعرتاف منها املطلوب الطرف الدولة وسائل التعلم التقليدية وفقًا للقواعد والُنظم النافذة لدى هلا ختضع اليتاجلودة 
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وسائل بعليها  جيري احلصول اليتاثلة املستخدمة لتقييم املؤهالت املم ذاهتا التقييم ملعايري وفقاً  وكذلك هلا، املكّوِنة إحدى الوحدات
 .التعلم التقليدية

أبنواع حمددة من  يتيح االلتحاق إال عليه صاحب الطلب لدى دولة طرف يف االتفاقية مؤهًِّال ال عندما يكون املؤهِّل الذي حصل - ٣
األخرى حلامل ذلك املؤهِّل االلتحاق  دولة من الدول األطراف كل  مؤسسات أو برامج التعليم العايل لدى تلك الدولة الطرف، تتيح
 جوهرية. يتسّن إثبات وجود فروق مل لديها، ما أبنواع حمددة مماثلة من مؤسسات أو برامج التعليم العايل املوجودة

 العايل التعليم املادة اخلامسة: االعرتاف مبؤهالت

يتسّن إثبات وجود  مل العايل اليت متنحها دولة طرف أخرى، ماتعرتف كل دولة من الدول األطراف أبي مؤهِّل من مؤهالت التعليم  - ١
منها االعرتاف ابملؤهِّل. ويكفي أن  له لدى الدولة الطرف املطلوب به واملؤهِّل املناظر فروق جوهرية بني املؤهِّل املطلوب االعرتاف

ت التعليم العايل الصادرة عن دولة طرف تقوم كل دولة من الدول األطراف، بدًال من ذلك، بتمكني حامل أي مؤهِّل من مؤهال
 املؤهِّل. حامل طلب على بناءً  أخرى من احلصول على تقييم لذلك املؤهِّل،

هبا ختضع آلليات لضمان اجلودة مماثلة آلليات  تقليدية معرتف م غريوسائل تعلّ باليت جيري احلصول عليها  العايل التعليممؤهالت  تُقيَّم - ٢
وفقاً  االتفاقية يف طرف دولة لدى املوجود العايل التعليم نظام من جزءاً  تُعتربوسائل التعلم التقليدية و  هلا ضعخت اليتضمان اجلودة 

وكذلك وفقًا ملعايري  هلا، املكّوِنة لدى إحدى الوحدات أو هبا االعرتاف امنه الطرف املطلوبالدولة للقواعد والُنظم النافذة لدى 
 .وسائل التعلم التقليديةبعليها  جيري احلصول اليت املماثلة املؤهالت لتقييم املستخدمة ذاهتا التقييم

علمية ال اتدرجابلالتعليم العابر للحدود احلصول عليها من خالل الربامج الدراسية اخلاصة يتيح  مؤهالت التعليم العايل اليت تُقيَّم - ٣
 يف دولة طرفاً  األقل على منها واحد ويكونواحد  بلدأكثر من  يف يُنّفذمشرتك  دراسي بر�مج أيأو من خالل  ،شرتكةاملدولية ال

 هلا، املكّوِنة لدى إحدى الوحدات أو هبا االعرتاف امنه الطرف املطلوبالدولة وفقًا للقواعد والُنظم النافذة لدى  االتفاقية، هذه
 .من خالل برامج دراسية تُنّفذ يف بلد واحد عليها احلصول ريجي اليت املؤهالت لتقييم املستخدمة ذاهتا التقييم ملعايري وفقاً  وكذلك

يؤدي اعرتاف أية دولة طرف يف االتفاقية أبي مؤهِّل من مؤهالت التعليم العايل اليت متنحها دولة طرف أخرى إىل إحدى النتيجتني  - ٤
 التاليتني على األقل:

ابلشروط ذاهتا اليت تنطبق على حاملي  العليا الدراسات برامج يف للقبولبه احلق يف تقدمي طلبات  منح حامل املؤهِّل املعرتف (أ)
 منها االعرتاف ابملؤهِّل؛ مؤهالت التعليم العايل اليت متنحها الدولة الطرف املطلوب

 امنه املطلوب الطرف لدى الدولة النافذة والُنظم للقوانني وفقاً  املؤهِّل هذابه احلق يف استخدام  حامل املؤهِّل املعرتف منح أو/و (ب)
 هلا. املكّوِنة لدى إحدى الوحدات أواالعرتاف ابملؤهِّل 

 وفقاً  عمل فرص عن البحث منالطلبات املؤهَّلني  أصحاب متكنيفضًال عن ذلك، إىل  به، واالعرتاف املؤهِّل تقييم يؤدي وقد
 هلا. املكوِّنة لدى إحدى الوحدات أو ابملؤهِّل االعرتاف منها املطلوب الدولة الطرف لدى النافذة والُنظم للقوانني

 به واملؤهِّل املطلوب االعرتاف املؤهِّلتسعى السلطة املختصة ابالعرتاف ابملؤهالت، يف حال متكنها من إثبات وجود فروق جوهرية بني  - ٥
 اعرتافاً جزئياً. ملؤهِّلمن املمكن االعرتاف اب، إىل الوقوف على إن كان االعرتاف ابملؤهِّل امنه الطرف املطلوب الدولة له لدى املناظر

 العابر التعليم من خاللاليت جيري احلصول عليها العايل  التعليممبؤهالت جتعل اعرتافها  ف أناطر األ دولة من الدول جيوز لكل - ٦
 مبوجب خاصة متطلبات بتلبية مشروطاً  ي اخلاضعة لواليتها،راضاأل يف العاملةجنبية األتعليمية الؤسسات املأو اليت متنحها  للحدود،
 اليت األصلية األطراف مع الدول مربمة حمددة اتفاقات مبوجب أو هلا، املكّوِنة لدى إحدى الوحدات أو لديها النافذة والُنظم القوانني
 املؤسسات. تلك إليها تنتمي
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 وحبصيلة التعلم السابق ابلدراسات اجلزئية املادة السادسة: االعرتاف

عليا،  دراسات االقتضاء، ألغراض إاتحة إمتام بر�مج للتعليم العايل أو مواصلة عند تعرتف، ف أناطر األ دولة من الدول لكلجيوز  - ١
عليها اليت اكتسبها  عليها اليت أجنزها صاحب الطلب أو حبصيلة التعلم السابق املوثقة أو املصّدق ابلدراسات اجلزئية املوثقة أو املصّدق

خيص إاتحة االلتحاق ابلتعليم  األخرى فيما الطرف االعتبار أحكام القوانني النافذة لدى الدولة طرف أخرى، آخذة بعنيلدى دولة 
حتل تلك  يتسّن إثبات وجود فروق جوهرية بني الدراسات اجلزئية أو حصيلة التعلم السابق واجلزء الذي يُفرتض أن مل العايل، ما

منها  به لدى الدولة الطرف املطلوب لم السابق حمله يف بر�مج التعليم العايل املراد االلتحاقالدراسات اجلزئية أو حصيلة التع
. ويكفي أن تقوم كل دولة من الدول األطراف، بدًال من ذلك، بتمكني أي شخص أجنز دراسات جزئية موثقة أو هبا االعرتاف
لدى دولة طرف أخرى من احلصول على تقييم لتلك الدراسات  عليها عليها أو اكتسب حصيلة تعّلم سابق موثقة أو مصّدق مصّدق

 اجلزئية أو حصيلة التعلم السابق، بناًء على طلب الشخص املعين.

 ختضعهبا  تقليدية معرتف م غريوسائل تعلّ  تتيحها اليت العايل التعليم بربامج املتعلقة عليها املصّدق أو املوثقة اجلزئية الدراسات تُقيَّم - ٢
وتُعترب جزءاً من نظام التعليم العايل املوجود  التقليدية التعلم وسائل هلا ختضع اليتلضمان اجلودة مماثلة آلليات ضمان اجلودة  آلليات

 لدى إحدى الوحدات أو هبا االعرتاف امنه الطرف املطلوب الدولة طرف يف االتفاقية وفقاً للقواعد والُنظم النافذة لدى دولة لدى
 .وسائل التعلم التقليدية هاالدراسات اجلزئية اليت تتيح لتقييم املستخدمة ذاهتا التقييموكذلك وفقاً ملعايري  هلا، املكوِّنة

من خالل الربامج الدراسية للحدود  العابر التعليم اليت يتيحهاالتعليم العايل  بربامج املتعلقة عليها املصّدق أو املوثقة اجلزئية الدراسات تُقيَّم - ٣
على  منها مشرتك يُنّفذ يف أكثر من بلد واحد ويكون واحد دراسي بر�مج أي من خاللأو  ،شرتكةاملدولية العلمية ال اتدرجابل اخلاصة
 إحدى الوحداتلدى  أو هبا االعرتاف منها املطلوب الطرف الدولة طرفاً يف هذه االتفاقية، وفقاً للقواعد والُنظم النافذة لدىدولة األقل 
 واحد. بلد يف املنجزةالدراسات اجلزئية  لتقييم املستخدمة ذاهتا التقييموكذلك وفقاً ملعايري  ،هلا املكوِّنة

 اجلزئية مبدراساهتو  مبؤهالت الالجئني والنازحني املادة السابعة: االعرتاف

مع أحكام دستورها وقوانينها ونُظمها، يتوافق  تتخذ كل دولة من الدول األطراف التدابري الالزمة واملمكنة، يف إطار نظامها التعليمي ومبا
العليا، أو  الدراسات بربامجااللتحاق  متطلباتأو  العايل، ابلتعليم االلتحاق متطلبات توفر أجل وضع إجراءات معقولة لتقييم مدى من

فيها تقدمي  االت اليت يتعذرتقييمًا عادًال وفعاًال يف مجيع احلاالت، ومنها احلوالنازحني  عمل، لدى الالجئني فرص عن متطلبات البحث
 أخرى.دولة  لدى واثئق تثبت الدراسات اجلزئية املنجزة أو حصيلة التعلم السابق املكتسبة أو املؤهالت احملّصلة

 هبا املادة الثامنة: املعلومات الالزمة لتقييم املؤهالت واالعرتاف

 ا وصفاً كامًال.أراضيه يفالت ونتائج التعلم احملّصلة تقوم كل دولة من الدول األطراف بوضع نُظم شفافة لوصف املؤه - ١

 والتشريعيةالدستورية  اوالتشريعي والتنظيمي وبنيته الدستوري املستطاع وفقًا لوضعها تعمل كل دولة من الدول األطراف، قدر - ٢
هبا وضمان جودهتا  واالعرتافالتعليم العايل  به لرتخيص مؤسسات ة، على وضع نظام يتسم ابملوضوعية وميكن الوثوقوالتنظيمي

 أجل تعزيز الثقة بنظام التعليم العايل املوجود لديها. من

على مركز املعلومات الوطين القائم أو  مماثلة، وابإلبقاء تقوم كل دولة من الدول األطراف إبنشاء مركز وطين للمعلومات أو مرافق - ٣
 على معلومات مناسبة ودقيقة وحديثة عن نظام التعليم العايل املوجود لديها. اتحة االّطالعالقائمة، من أجل إ املماثلة املرافق

ع كل دولة من الدول األطراف على استخدام الوسائل - ٤  على املعلومات. االّطالع التكنولوجية لتيسري تشجِّ

 يلي: تضطلع كل دولة من الدول األطراف مبا - ٥
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 ا، وعن مؤهالت التعليم العايللديه املوجودالتعليم العايل  هبا عن نظام ات دقيقة ميكن االحتجاجعلى معلوم إاتحة االّطالع (أ)
 ُوجدت؛ إن الديهالتعليم العايل ؤهالت م، وعن أُطر الديه التعليم العايل ودةجنحها، وعن ضمان مت اليت

األخرى، وعن مؤهالت التعليم العايل اليت  األطراف تيسري نشر معلومات دقيقة عن نُظم التعليم العايل املوجودة لدى الدول (ب)
لدى تلك الدول األطراف، وتيسري  االلتحاق ابلتعليم العايلمتنحها الدول األطراف األخرى، وعن املؤهالت اليت تتيح 

 على هذه املعلومات؛ االّطالع

وتقدمي املعلومات الالزمة عن هذه األمور، ومنها القيام، عند االقتضاء، إبسداء املشورة بشأن أمور االعرتاف ابملؤهالت  (جـ)
خيص  األمور املتعلقة مبعايري وإجراءات تقييم املؤهالت واألمور املتعلقة إبعداد املواد الالزمة لنشر املمارسات اجليدة فيما

 االعرتاف ابملؤهالت، وذلك وفقاً للقوانني والُنظم والسياسات النافذة لديها؛

، عن أية مؤسسة من املؤسسات اليت يضمها نظام التعليم خالل مدة معقولةاملعلومات الالزمة، كفي من ي ماضمان توفري  (د)
أجل متكني السلطات  العايل املوجود لديها، وكذلك عن أي بر�مج من الربامج الدراسية اليت تديرها تلك املؤسسات، من

هالت اليت متنحها تلك املؤسسات ملتطلبات اجلودة الالزمة املختصة لدى الدول األطراف األخرى من التحقق من تلبية املؤ 
 هبا. منها االعرتاف لتسويغ االعرتاف هبذه املؤهالت لدى الدولة الطرف املطلوب

 طلبات االعرتاف ابملؤهالتاملادة التاسعة: تقييم 

الطلب الذي جيب عليه أن يقدم هذه املعلومات الالزمة يف املقام األول على عاتق صاحب يكفي من  ماتقع مسؤولية توفري  - ١
 نية. املعلومات حبسن

املستطاع وخالل مدة معقولة،  تضمن كل دولة من الدول األطراف قيام املؤسسات اليت يضمها نظام التعليم املوجود لديها، قدر - ٢
ابالعرتاف ابملؤهالت لدى الدولة الطرف  به، أو بتزويد املؤسسة املعنية أو السلطات املختصة بتزويد حامل املؤهِّل املطلوب االعرتاف

 منها ذلك. منها االعرتاف ابملؤهِّل، مبعلومات مناسبة عن املؤهِّل جما�ً عندما يُطلب املطلوب

 املؤهِّلتلبية  أسباب عدم مؤهِّل عن تضطلع ابلتقييم ألغراض االعرتاف أبي اليت تضمن كل دولة من الدول األطراف إفصاح اهليئة - ٣
 .عليها الوقوف التقييم يتيحاجلوهرية اليت  الفروق عنأو  للمتطلبات، به االعرتاف باملطلو 

 السلطات املختصة ابالعرتاف ابملؤهالتاملادة العاشرة: تقدمي املعلومات الالزمة عن 

يف أمور االعرتاف ابملؤهالت  تُعِلم كل دولة من الدول األطراف جهة إيداع هذه االتفاقية إعالمًا رمسيًا ابلسلطات املختصة ابلبتّ  - ١
 األراضي اخلاضعة لواليتها. وابختاذ القرارات بشأ�ا يف

، ملزِمة إلزاماً فيها تكون أحكام هذه االتفاقية، يف حال وجود سلطات مركزية خمتصة ابالعرتاف ابملؤهالت لدى أية دولة طرف - ٢
اخلاضعة لوالية  األراضي يف  الالزمة لضمان تنفيذ أحكام هذه االتفاقيةالتدابريمباشراً هلذه السلطات املركزية؛ وتتخذ هذه السلطات 

 املعنية. الدولة الطرف

ا ابلبّت يف أمور االعرتاف ابملؤهالت وابختاذ القرارات بشأ�ا، هل تقوم الدولة الطرف املعنية، يف حال اختصاص الوحدات املكّوِنة - ٣
وثيقة التصديق أو إيداع  توقيعها على االتفاقية أو عند عند الدستورية ابنيتهو لدستوري ا اعن وضعهبتزويد جهة اإليداع ببيان موجز 

. وتتخذ السلطات املختصة ذلك حدوث أي تغري يف هذا الصدد بعد ا، وكذلك عندهب القبول أو املوافقة أو االنضمام اخلاصة
املستطاع وفقًا للوضع الدستوري والبنية  يف هذه احلالة، قدراملعنية طرف لدولة الل ابالعرتاف ابملؤهالت لدى الوحدات املكّوِنة

 املعنية. الدولة الطرفاخلاضعة لوالية األراضي  يف أحكام هذه االتفاقية الدستورية للدولة الطرف، التدابري الالزمة لضمان تنفيذ
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يعنيها من  م العايل أو كيا�ت أخرى ابلبّت فيماتقوم الدولة الطرف أو الوحدة املكوِّنة املعنية، يف حال اختصاص مؤسسات التعلي - ٤
الدستوري أمور االعرتاف ابملؤهالت وابختاذ القرارات بشأ�ا، بتبليغ نص هذه االتفاقية إىل تلك املؤسسات أو الكيا�ت وفقاً للوضع 

 هذه مراعاة على بري الالزمة للتشجيعالطرف؛ وتتخذ الدولة الطرف أو الوحدة املكوِّنة املعنية كل التدا للدولة الدستورية ةبنيوال
 .أحكامها وتطبيق االتفاقية

االقتضاء، على الواجبات اليت تفرضها هذه االتفاقية على  تعديلها حبسب من هذه املادة، بعد ٤و ٣و ٢ تنطبق أحكام الفقرات - ٥
 فيها. الدول األطراف

 العايل التعليم برامج يف اإلضافية القبول املادة احلادية عشرة: متطلبات

عندما يتوقف القبول يف برامج معيّنة للتعليم العايل على تلبية متطلبات خاصة فضًال عن املتطلبات العامة، جيوز للسلطات املختصة  - ١
أن لدى الدولة الطرف املعنية أن تفرض تلك املتطلبات اخلاصة ذاهتا على حاملي املؤهالت اليت متنحها الدول األطراف األخرى، أو 

 تقّيم مدى تلبية أصحاب طلبات االعرتاف ابملؤهالت اليت متنحها الدول األطراف األخرى ملتطلبات مماثلة.

بعد النجاح يف امتحا�ت  لدى الدولة الطرف اليت متنحها إالّ  االلتحاق ابلتعليم العايلهبا  تتيح املؤهالت املطلوب االعرتاف عندما ال - ٢
لديها مشروطًا بتلبية املتطلبات ذاهتا أو أن تتيح لصاحب  االلتحاق ابلتعليم العايلألطراف أن جتعل إضافية، جيوز لسائر الدول ا

 الطلب خياراً آخر لتلبية تلك املتطلبات اإلضافية يف إطار ُنظمها التعليمية.

، أو يف بر�مج معّني داخل تلك املؤسسة، بدون املساس أبحكام املادة الرابعة، جيوز أن يكون القبول يف مؤسسة معيّنة للتعليم العايل - ٣
 لُنظم عادلة وشفافة. حمدوداً أو انتقائياً وفقاً 

صياغة ترمي إىل ضمان تقييم املؤهالت األجنبية وفقًا ملبادئ الشفافية إجراءات القبول  ُتصاغمن هذه املادة،  ٣ خيص الفقرة فيما - ٤
 لثة.التمييز املبيَّنة يف املادة الثا والعدالة وعدم

ه بدون املساس أبحكام املادة الرابعة، جيوز أن يكون القبول يف مؤسسة معيّنة للتعليم العايل مشروطاً بقيام حامل املؤهِّل إبثبات متتع - ٥
 يكفي من الكفاءة بلغة أو لغات التدريس يف املؤسسة املعنية، أو بلغات أخرى حمددة. مبا

ؤسسات املابملؤهالت اليت متنحها جتعل اعرتافها  أن غراض القبول يف برامج التعليم العايل،ف، ألاطر األ دولة من الدول جيوز لكل - ٦
مشروطاً بتلبية متطلبات خاصة مبوجب القوانني والُنظم النافذة لديها أو لدى  ااألراضي اخلاضعة لواليته يف العاملةجنبية األتعليمية ال

 إليها تلك املؤسسات. حمددة مربمة مع الدول األطراف األصلية اليت تنتمي هلا، أو مبوجب اتفاقات املكّوِنة إحدى الوحدات

 معها التنفيذية والتعاون ابهليئاتاالستعانة القسم اخلامس: 

 املادة الثانية عشرة: اهليئات التنفيذية

 :هامع جلهات التالية أو ابلتعاونطريق االستعانة اب عناألطراف على تنفيذ هذه االتفاقية الدول تتفق 

 ؛التنفيذية الوطنيةاهليئات  - ١

 ؛التنفيذية الوطنيةشبكات اهليئات  - ٢

 ابملؤهالت؛ واالعرتاف ووضع أُطر املؤهالتواإلقليمية والعاملية املعنية ابالعتماد وضمان اجلودة  الوطنيةاملنظمات  - ٣

 للدول األطراف يف هذه االتفاقية؛ املؤمتر الدويل احلكومي - ٤

 االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت.جلان  - ٥
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 الوطنية يةالتنفيذ اهليئاتاملادة الثالثة عشرة: 

املعنية، جلهات طريق االستعانة اب العايل، تتعهد الدول األطراف بتنفيذ هذه االتفاقية عن التعليم مبؤهالت سعياً إىل تيسري االعرتاف - ١
 .املماثلة افقأو املر  املراكز الوطنية للمعلوماتومنها 

ابهليئات التنفيذية  يف االتفاقية للدول األطراف املؤمتر الدويل احلكوميأمانة  يف هذه االتفاقيةتُعِلم كل دولة من الدول األطراف  - ٢
 الوطنية القائمة لديها، وأبي تغري يف هذا الصدد.

 مشاركة نشيطة.فيها  أن تقيم شبكات وأن تشارك التنفيذية الوطنيةينبغي للهيئات  - ٣

 الوطنية يةالتنفيذ اهليئاتاملادة الرابعة عشرة: شبكات 

، وتضم هذه الشبكات اهليئات التنفيذية الوطنية القائمة لدى الدول األطراف وتقدم الدعم لهيئات التنفيذية الوطنيةلشبكات  تُقام - ١
 .االتفاقية يف للدول األطراف الدويل احلكومي املؤمترواملساعدة من أجل التطبيق العملي هلذه االتفاقية، حتت رعاية 

 الطلب خدمات تشمل تبادل املعلومات وبناء القدرات واملساعدة التقنية. تقدم الشبكات إىل الدول األطراف عند - ٢

 ة.الشبكات إىل تعزيز التعاون بني املناطق يف إطار هذه االتفاقية، وتقيم عالقات مع املؤمتر الدويل احلكومي للدول األطراف يف االتفاقي تسعى - ٣

جيوز للدول األطراف يف هذه االتفاقية االنضمام إىل الشبكات اإلقليمية القائمة اليت أُنشئت مبوجب االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف  - ٤
ابملؤهالت، أو إنشاء شبكات جديدة. ويتطلب االنضمام إىل الشبكات اإلقليمية القائمة موافقة اللجان املعنية لالتفاقيات اإلقليمية 

 لالعرتاف ابملؤهالت.

 للدول األطراف يف االتفاقية املؤمتر الدويل احلكومياملادة اخلامسة عشرة: 

 يلي ابسم "مؤمتر الدول األطراف". إليه فيما ُيشار االتفاقيةهذه  يف ألطرافلدول امؤمتر دويل حكومي ليُنشأ  - ١

 يتألف مؤمتر الدول األطراف من ممثلني جلميع الدول األطراف يف هذه االتفاقية. - ٢

ة يف دورات األطراف يف هذه االتفاقية، وكذلك رؤساء جلان االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت، إىل املشارك ُتدعى الدول غري - ٣
 مؤمتر الدول األطراف بصفة مراقب.

احلكومية العاملة يف جمال  جيوز أن يُدعى ممثلون للمنظمات الدولية واإلقليمية املعنية، وكذلك ممثلون للمنظمات احلكومية وغري - ٤
 العايل، حلضور دورات مؤمتر الدول األطراف بصفة مراقب. التعليممبؤهالت  االعرتاف

أو بناءً  عنه صادر قرار مبوجب استثنائية دورة يف جيتمع أن له وجيوز. األقل على سنتني كل  مرة عادية دورة يف األطراف الدول مؤمتر جيتمع - ٥
 الفرتات خالل األنشطة خيص فيما مؤقت عمل بر�مج األطراف الدول ملؤمتر ويكوناألطراف.  الدوليقل عن ثلث  ال على طلب ما

 .العام للمؤمتر العادية الدورات من دورة كل  يف لليونسكو العام املؤمتر إىل تقريراً  األطراف الدول مؤمتر ويقدم. الدورات بني الفاصلة

النفاذ، ويعتمد مؤمتر الدول  جيتمع مؤمتر الدول األطراف ألول مرة يف غضون سنتني اعتبارًا من اتريخ دخول هذه االتفاقية حّيز - ٦
 مرة نظامه الداخلي. األطراف لدى اجتماعه ألول

يدعو مؤمتر الدول األطراف إىل تطبيق هذه االتفاقية ويشرف على تنفيذها عن طريق اعتماد توصيات أو إعال�ت، أو مناذج  - ٧
 املناطق. للممارسات اجليدة، أو أي نص فرعي آخر مناسب، على الصعيد العاملي أو على صعيد
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أجل الدول األطراف يف هذه االتفاقية ابلتشاور مع جلان  بادئ توجيهية لتنفيذ االتفاقية منجيوز ملؤمتر الدول األطراف أن يعتمد م - ٨
 االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت.

يساعد مؤمتر الدول األطراف على متابعة األنشطة املتعلقة برصد تنفيذ هذه االتفاقية واألنشطة املتعلقة إبعداد تقارير عن تنفيذ  - ٩
 قية وتقدميها إىل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو.االتفا

 يتعاون مؤمتر الدول األطراف مع جلان االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت حتت رعاية اليونسكو. -١٠

 وبني جلان االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت. يضمن مؤمتر الدول األطراف تبادل املعلومات الضرورية بينه -١١

تنص عليه املادة  يدرس مؤمتر الدول األطراف مشاريع التعديالت املقرتح إدخاهلا على هذه االتفاقية بغرض اعتمادها وفقًا ملا -١٢
يف الوقت  ابملؤهالت خيص االعرتاف متّس التعديالت اليت تُعتمد ابملبادئ املذكورة يف هذه االتفاقية فيما والعشرون. وجيب أال الثالثة

 متييز. أي يشوهبا ال وعادلةريقة شفافة املناسب بط

يتوىل املدير العام لليونسكو توفري خدمات األمانة ملؤمتر الدول األطراف. وتتوىل األمانة إعداد واثئق مؤمتر الدول األطراف ومشاريع  -١٣
 جداول أعمال دوراته، وتعمل على تنفيذ قراراته.

 أحكام ختاميةالقسم السادس: 

 عليها رة: تصديق الدول األعضاء يف اليونسكو على االتفاقية أو قبوهلا لالتفاقية أو موافقتهااملادة السادسة عش

 وفقاً لإلجراءات الدستورية، الكرسي البابويوكذلك ختضع هذه االتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول األعضاء يف اليونسكو،  - ١
 .منها لكل والتشريعية

 .أو القبول أو املوافقة لدى املدير العام لليونسكو ع واثئق التصديقتودَ  - ٢

 املادة السابعة عشرة: االنضمام إىل االتفاقية

اليت يدعوها املؤمتر العام ، ولكنها أعضاء يف األمم املتحدة، يف اليونسكواألعضاء  غريميع الدول جلابب االنضمام إىل هذه االتفاقية  يُفتح - ١
 .التفاقيةإىل االنضمام إىل ا يونسكولل

هبا األمم  واليت تعرتف ،ألراضي أو األقاليم اليت تتمتع ابحلكم الذايت الداخلي التامأيضًا ل ابب االنضمام إىل هذه االتفاقية يُفتح - ٢
اليت  ختتص ابألمور)، واليت ١٥ الدورة( ١٥١٤ قرار اجلمعية العامةل اً حتصل على استقالهلا التام وفق املتحدة هبذه الصفة ولكنها مل

 بشأن هذه األمور.معاهدات اختصاصاً يشمل إبرام  هذه االتفاقيةتنّظمها 

 لليونسكو.ع وثيقة االنضمام لدى املدير العام تودَ  - ٣

 النفاذ املادة الثامنة عشرة: دخول االتفاقية حّيز

أشهر، على أن يقتصر  ثالثةباتريخ إيداع الوثيقة العشرين للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام  النفاذ بعد زتدخل هذه االتفاقية حيّ  - ١
 هبا يف ذلك التاريخ أو قبله. نضمام اخلاصةاالأو  املوافقةقبول أو التصديق أو الاليت أودعت واثئق  األطرافهذا النفاذ على الدول 

قبول التصديق أو الالطرف وثيقة  ه الدولةاتريخ إيداع هذ بعدخيص أية دولة طرف أخرى،  فيما، النفاذ زتدخل هذه االتفاقية حيّ  - ٢
 .أشهر ثالثةب هبا اخلاصة نضماماالأو  ةوافقاملأو 
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ويف  لالعرتاف ابملؤهالت االتفاقيات اإلقليميةاملادة التاسعة عشرة: العالقات بني الدول األطراف يف هذه االتفاقية واألطراف يف 
 سائر املعاهدات

اتفاقية من  ذلك على أية ، التصديق قبلإليها نضماماالعليها أو  ةوافقاملقبوهلا أو  يتطلب التصديق على هذه االتفاقية، وال ال - ١
 .إليها نضماماالعليها أو  ةوافقاملقبوهلا أو االتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت أو 

 يلي: هذه االتفاقية مباتقوم الدول األطراف يف  - ٢
سّيما بني هذه االتفاقية واالتفاقيات اإلقليمية  ، والفيها أطرافاً تكون املعاهدات اليت سائر االتفاقية و  هذه بنيتعزيز التآزر  (أ)

 لالعرتاف ابملؤهالت؛
اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت  االتفاقياتتفسري وتطبيق  عتبار عنداال بعنيأحكام هذه االتفاقية  من حاهلا على ينطبق ما أخذ (ب)

 .أخرى دولية واجبات عليها تفرض اتفاقات إبرام عند أو ،فيها أطرافاً  تكوناليت 
االتفاقيات اإلقليمية  مبوجب فيها فطرااأل وواجبات الدول قوقتفسرياً ميّس حبهذه االتفاقية من أحكام حكم  جيوز تفسري أي ال - ٣

 .فيها أطرافاً الدول األطراف يف هذه االتفاقية  املعاهدات اليت تكون لالعرتاف ابملؤهالت، أو مبوجب سائر
األطراف  سعياً إىل ضمان التفاعل املتسق بني هذه االتفاقية واالتفاقيات اإلقليمية لالعرتاف ابملؤهالت وأي اتفاقات ثنائية أو متعددة - ٤

وبني أية معاهدة أو اتفاقية مربمة أو ُتربم يف املستقبل وتكون أو تصبح أية دولة طرف يف هذه االتفاقية  هبا، وكذلك بينها ةمرتبط
سّيما األحكام املتعلقة مبراكز املعلومات الوطنية والشبكات والفروق  ، والهذه االتفاقيةمن أحكام حكم  أيجيوز اختاذ  فيها، ال طرفاً 

 أجل االعرتاف ابملؤهالت. بغريها من هبا أفضل من األخذ التقيد أبي أحكام يكون األخذ غاً لعدماجلوهرية، مسو 
 املركزية الدستورية االحتادية أو غري املادة العشرون: األنظمة

 األحكام التالية على الدستورية، تنطبقأنظمتها النظر عن  بغضعلى حد سواء  فيها األطراف الدول مع اإلقرار أبن االتفاقات الدولية تُلزم
 ة:املركزي أو غري ةاالحتادي ةالدستوري األنظمةاألطراف ذات  الدول

للسلطة التشريعية االحتادية أو املركزية،  القانوين االختصاص نطاق يفتنفيذها  يندرجأحكام هذه االتفاقية اليت خيص  فيما (أ)
 ؛تندرج يف ِعداد الدول االحتادية الاألطراف اليت مماثلة لواجبات الدول احلكومة االحتادية أو املركزية واجبات تكون 

يلزمها  الوحدات مكّوِنة لدولة طرف يف االتفاقية  اختصاص نطاق يفتنفيذها  يندرجأحكام هذه االتفاقية اليت خيص  فيما (ب)
احلكومة االحتادية،  طِلعاملقاطعات، تُ  حملافظات أوأو ا الوال�ت أو األقاليمك  لنظام الدستوري لالحتاد ابختاذ تدابري تشريعيةا

 .ابعتمادها وتوصيها األحكام تلكعلى  للوحدات املكّوِنة املعنيةاالقتضاء، السلطات املختصة  حبسب
 من االتفاقية االنسحاباملادة احلادية والعشرون: 

 مىت شاءت.منها  جيوز ألية دولة من الدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تنسحب - ١
 لدى املدير العام لليونسكو.هذه الوثيقة ع تودَ و  ،إلخطار ابالنسحابلوثيقة مكتوبة تُقدَّم  - ٢
يف  ،أبي حال من األحوال ،يؤثر االنسحاب والتسّلم وثيقة االنسحاب. شهراً على  عشر اثين مضيّ  يصبح االنسحاب �فذاً بعد - ٣

 حىت اتريخ نفاذ االنسحاب. منها ةالطرف املنسحبالدولة  الواجبات اليت تفرضها هذه االتفاقية على
 يلي: فيما بتااتً يؤثر االنسحاب من هذه االتفاقية  ال - ٤

 منها؛ قرارات االعرتاف ابملؤهالت اليت تـُّتخذ مبوجب أحكام هذه االتفاقية قبل االنسحاب (أ)
 هذه االتفاقية.أحكام تزال جارية مبوجب  هبا اليت ال االعرتاف ألغراضعمليات تقييم املؤهالت  (ب)
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 مهام جهة اإليداعاملادة الثانية والعشرون: 

األعضاء فيها املشار إليها يف  الدول األعضاء يف املنظمة، والدول غري عالمجهة إيداع هذه االتفاقية، إببصفته يقوم املدير العام لليونسكو، 
 يلي: امبعشرة، وكذلك األمم املتحدة،  السابعة املادة

 عشرة؛ السابعة املادةعشرة و  ة السادسةيف املاد عليها املنصوصإيداع مجيع واثئق التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام  (أ)

 والعشرين؛ ة احلاديةيف املاد عليها مجيع واثئق االنسحاب املنصوص إيداع (ب)

ملا  ، واتريخ نفاذ تلك التعديالت وفقاً والعشرون املادة الثالثةعليه  ملا تنص واملعتمدة وفقاً  على االتفاقيةدخلة التعديالت امل (جـ)
 .والعشرون املادة الثالثةعليه  تنص

 تعديل االتفاقيةاملادة الثالثة والعشرون: 

إىل  الغرض هلذابالغ مكتوب  إرسالطريق  تعديالت عليها عن إدخالقرتح تاالتفاقية أن  هذهف يف اطر األ الدول من دولة أليةجيوز  - ١
أشهر  حظي االقرتاح، يف غضون ستة البالغ إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقية. وإذا ااملدير العام هذ حييلاملدير العام لليونسكو. و 

األقل، يتوىل املدير العام عرض  نصف الدول األطراف على البالغ إىل مجيع الدول األطراف يف االتفاقية، مبوافقة إحالةمن اتريخ  اعتباراً 
 إمكانية اعتماده. يف النظرو  لبحثهاالتفاقية إاّبن دورته املقبلة  يف األطراف للدول احلكومي الدويلاالقرتاح على املؤمتر 

 األطراف احلاضرة واملصوتة. الدول تُعتمد التعديالت أبغلبية ثلثي - ٢

املعدَّلة  أجل التصديق على االتفاقية يف االتفاقية مناألطراف ، إىل الدول اعتمادها عقب ،على هذه االتفاقيةاملدخلة التعديالت  الحتُ  - ٣
 إليها. نضماماالأو  عليها ةوافقاملقبوهلا أو أو 

أو قبلتها أو  املعدَّلة ى االتفاقيةعل قتألطراف اليت صدّ خيص الدول ا فيما ،على هذه االتفاقيةاملدخلة يبدأ نفاذ التعديالت  - ٤
 إليها املشارأو القبول أو املوافقة أو االنضمام  التصديقاألطراف واثئق  الدول اتريخ إيداع ثلثي إليها، بعد عليها أو انضمت وافقت

 املعدَّلة االتفاقية على تصّدقطرف دولة كل   خيص فيما، ذلك يبدأ نفاذ التعديالت بعدو أشهر.  ثالثةبمن هذه املادة  ٣ يف الفقرة
 الطرف وثيقة التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام ه الدولةإيداع هذ اتريخ بعدإليها،  تنضم أو عليها توافق أو تقبلها أو

 .أشهر ثالثةهبا ب اخلاصة

تعرب عن  مل من هذه املادة، وما ٤ ام الفقرةنفاذ التعديالت وفقاً ألحكبدء  طرفاً يف هذه االتفاقية بعددولة دولة تصبح  ةتُعترب أي - ٥
 نية خمالفة:

 ؛املعدَّلة االتفاقيةطرفاً يف دولة  (أ)
 لتعديالت.امللَزمة اب األطراف األخرى غري مع الدول العالقة خيص فيما املعدَّلة طرفاً يف االتفاقية غريدولة  (ب)

 التسجيل لدى األمم املتحدةاملادة الرابعة والعشرون: 

 على طلب املدير العام لليونسكو. ل هذه االتفاقية لدى أمانة األمم املتحدة بناءً سجَّ من ميثاق األمم املتحدة، تُ  ١٠٢ وفقاً للمادة

 احلجية النصوص ذاتاملادة اخلامسة والعشرون: 

 الستة مجيعها يف احلجية.وتتساوى نصوصها ، اإلسبانيةوالروسية و  والفرنسية واإلجنليزية والصينية العربيةابللغة  هذه االتفاقية أُعّدت
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ل للمجلس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي النظام األساسي املعدَّ  امللحق الثالث
 الدويل احلكومي

 اجمللس الدويل احلكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي

 النظام األساسي

 ،٢٫٢٣٢م/١٨مبوجب القرار  الثامنة عشرةإابن دورته  ١٩٧٤هذا النظام األساسي يف عام  املؤمتر العاماعتمد 
 ،٣٢٫١م/٢٣ مبوجب القرار ١٩٨٥يف عام ، مث ٣٦٫١م/٢٠مبوجب القرار  ١٩٧٨وعّدله يف عام 

 .٢٣م/٤٠ مبوجب القرار ٢٠١٩ويف عام  ،٢٢م/٢٨ مبوجب القرار ١٩٩٥، ويف عام ٢٫٦م/٢٧ مبوجب القرار ١٩٩٣ويف عام 

 املادة األوىل
 احلكومي. ، يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، جملس دويل حكومي للرب�مج اهليدرولوجي الدويلالنظام األساسي ينشأ مبوجب هذا

 املادة الثانية
من دوراته العادية مراعياً دورة اليونسكو، ينتخبها املؤمتر العام يف كل يف دولة من الدول األعضاء  )٣٦( ثالثنيست و يتألف اجمللس من  - ١

مشاركتها اليت تتمثل، على سبيل املثال ال احلصر، مهية فقاً أل، و هذه الدول والتناوب املناسب فيما بني العادل التوزيع اجلغرايفضرورة حتقيق 
 .الدول األعضاء بشأن السياسات، وال سّيما إىل أصحاب القرار ورامسي السياسات وغريهم من اجلهات املعنيةاملشورة اليت تقدمها إىل يف 

خبوا فيها وتنتهي تبدأ مدة عضوية أعضاء اجمللس عند اختتام الدورة العادية للمؤمتر العام اليت انتُ تبلغ مدة العضوية يف اجمللس أربع سنوات. و  - ٢
 .عادية يعقدها املؤمتر العام بعد ذلك عند اختتام اثين دورة

 سعياً إىل تعزيز التنوع والشمول، يُنصح أعضاء اجمللس ابالكتفاء، بصورة طوعية، مبديت عضوية متتاليتني.  - ٣
وأن جيري اختيارهم ُيستحسن أن يكون األشخاص الذين تعينهم الدول األعضاء ممثلني هلا يف اجمللس خرباء يف امليادين اليت يشملها الرب�مج،  - ٤

، مبراعاة التوازن بني اجلنسني على أن يكونوا ممن ينهضون بدور رئيسي يف تنفيذ األنشطة املتعلقة ابلرب�مج يف الدول األعضاء املذكورة
 احرتاماً للطابع الدويل احلكومي للرب�مج.
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 الثالثةملادة ا
ختطيط الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي وحتديد أولو�ته واإلشراف على يتوىل اجمللس، يف نطاق اختصاصات اليونسكو، مسؤولية  - ١

 تنفيذه، ويضطلع على وجه التحديد مبا يلي:
، ويشمل ذلك ختصيص االعتمادات املالية للرب�مج وفقًا توجيه الرب�مج واإلشراف على تنفيذه من الناحيتني العلمية والتنظيمية (أ)

واألنشطة املعنية اليت تضطلع هبا املكاتب امليدانية، وتنسيق هذه األنشطة مع املقر؛  املؤمتر العام لليونسكو،للميزانية اليت يعتمدها 
 وضمان إسهام الرب�مج يف حتقيق النتائج واألهداف املنشودة لليونسكو؛

 دراسة املقرتحات املتعلقة بتطوير الرب�مج وتعديله، وكذلك اخلطط املعدة لتنفيذه؛ (ب)
 سب أولويتها؛حبة هتم الدول األعضاء، وترتيب تلك املشروعات يالتوصية مبشروعات علم (جـ)
 تنسيق التعاون الدويل بني الدول األعضاء يف إطار الرب�مج؛ (د)
 املقرتحات الكفيلة بتنسيق الرب�مج مع سائر الربامج اليت تنفذها مجيع املنظمات الدولية املعنية؛كل   طرح (هـ)
 ابلرب�مج؛ املرتبطةاملشروعات الوطنية واإلقليمية  تطويرة يف املعاون (و)
 اختاذ أي تدابري عملية أو علمية يتطلبها جناح تنفيذ الرب�مج؛ (ز)

تقدمي املعلومات واألفكار املنبثقة رمسيًا من الرب�مج، حبسب جماالت اختصاصه، إلعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل  )حـ(
 ).٥) ومشروع الرب�مج وامليزانية لليونسكو (الوثيقة م/٤لوثيقة م/لليونسكو (ا

الفقرة يف أنشطة اللجان الوطنية اليت تنشئها الدول األعضاء وفقاً للتوصية الواردة إىل ، لدى اضطالعه مبهامه، قدر املستطاعاجمللس  نديست - ٢
 يف الرب�مج. النشطةالسبل مشاركتها  لبكعزز ، وي٢٫٢٣٢م/١٨من القرار  ٦

ملعنية يستفيد اجمللس على أكمل وجه من التسهيالت اليت تتيحها االتفاقات أو الرتتيبات العملية املعقودة بني اليونسكو، واملراكز واملعاهد ا - ٣
ملنظومة األمم املتحدة،  ابملياه اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، وكراسي اليونسكو اجلامعية، واألمم املتحدة، وغريها من املنظمات التابعة

 والنقاابت واللجان والرابطات العلمية، وفقاً ملا يقرره اجمللس.
 للمجلس أن يستشري يف املسائل العلمية كل املنظمات الدولية غري احلكومية املناسبة اليت تربطها ابليونسكو عالقات رمسية. - ٤

 شورة إىل اجمللس بشأن املسائل ذات الطابع العلمي أو التقين.وجيوز للمجلس العلمي الدويل ونقاابته ورابطاته إسداء امل
 سّيما برامج اليونسكو. يسعى اجمللس كلما أمكن، إىل تنسيق الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي مع سائر الربامج العلمية الدولية، وال - ٥

 الرابعةملادة ا
للمجلس عقد دورات استثنائية بناًء على طلب املدير العام لليونسكو أو بناًء على طلب يعقد اجمللس دورة عادية مرة كل سنتني. وجيوز  - ١

 الغالبية العادية ألعضائه، أو مبوجب قرار مكتبه.
لكل عضو يف اجمللس صوت واحد، بيد أنه جيوز لكل عضو أن يوفد إىل دورات اجمللس العدد الذي يرى ضرورة إرساله من اخلرباء أو  - ٢

 ن.املستشاري
 يعتمد اجمللس نظامه الداخلي. - ٣
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 اخلامسةملادة ا
جيوز للمجلس أن ينشئ، حبسب االقتضاء، جلا�ً، ومنها جلان على املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي، لفحص تطبيق بعض توجيهات  - ١

 الرب�مج الرئيسية ولصياغة توصيات مناسبة للمجلس.
ختصاصيني لدراسة مشروعات حمددة، ويباشر أعضاء تلك األفرقة مهامهم بصفتهم الشخصية، جيوز للمجلس أن ينشئ أفرقة عمل من اال - ٢

 وجيوز أن يكونوا من مواطين دول أعضاء يف اليونسكو ليست ممثلة يف اجمللس.
 حيدد اجمللس صالحيات ومدة عمل كل اللجان وأفرقة العمل اليت يتم إنشاؤها.  - ٣
وأفرقة العمل تراعى اعتبارات التوزيع اجلغرايف املناسب، والتوازن بني اجلنسني عند االقتضاء، والتمثيل الكايف للمناطق  اللجان عند تشكيل - ٤

 موقع البحث. املشكالتاليت تعنيها 

 السادسةاملادة 
انعقاد دورة املؤمتر العام العادية اليت جرى يُنتخب املكتب يف دورة استثنائية للمجلس يدعو املدير العام إىل عقدها يف أقرب وقت ممكن بعد  - ١

 فيها انتخاب أعضاء اجمللس.
قدر  وينتخب اجمللس من بني أعضائه رئيساً وأربعة نواب للرئيس ومقرراً، مبراعاة التمثيل اجلغرايف العادل، ومبراعاة املساواة بني اجلنسني

 .املستطاع، يؤلفون مكتب اجمللس
 تالية:يضطلع املكتب ابملهام ال - ٢

حيّدد، ابلتشاور مع اجمللس واألمانة، تواريخ دورات اجمللس واجتماعات جلانه وأفرقة العمل التابعة له، وذلك وفقاً للمبادئ  (أ)
 التوجيهية العامة اليت حيددها اجمللس؛

 ؛األمانةابلتشاور مع  ،ر دورات اجمللسضّ حي (ب)
تنفيذ املراحل املقررة ب املتعلقدوراته تقريراً عن سري العمل دورة من يف كل إليه يشرف على تطبيق قرارات اجمللس ويقدم  (جـ)

 ؛لهجمللس وأفرقة العمل التابعة اللمشروعات، ويتوىل خاصة متابعة أنشطة جلان 
 التقارير اليت يطلبها املؤمتر العام لليونسكو؛كل يعد للمجلس   (د)
 جمللس.املهام األخرى اليت يعهد هبا إليه ا لينهض بك (ه)

جيوز للمكتب أن يعقد اجتماعات يف الفرتات الفاصلة بني اجتماعات اجمللس، وذلك بناًء على طلب غالبية أعضاء اجمللس، أو طلب  - ٣
 املدير العام لليونسكو، أو طلب غالبية أعضاء املكتب.

املقبلة مع اجملموعات االنتخابية لليونسكو ويرسل إليها الواثئق املتعلقة هبذه االجتماعات ابلسبل املالئمة  هينّسق املكتب املسائل املتعلقة ابجتماعات - ٤
 ويف الوقت املناسب.

جيوز للدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إىل املنظمة، الذين ليسوا أعضاء يف اجمللس، حضور اجتماعات املكتب بصفة  - ٥
 مراقبني.

تُرسل واثئق العمل املتعلقة بكل اجتماع من اجتماعات املكتب إلزامًا إىل مجيع الدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إىل  - ٦
اليونسكو قبل موعد االجتماع بشهر واحد وتُنشر عرب اإلنرتنت أيضاً. ويُرسل التقرير اخلتامي لكل اجتماع من اجتماعات املكتب إىل 

 األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إىل اليونسكو ويُنشر عرب اإلنرتنت أيضاً.مجيع الدول 
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 السابعةاملادة 
 املشاركة يف كل دورات اجمللساجمللس، يف أعضاء  الذين ليسوا، ني إىل اليونسكوواألعضاء املنتسب يف اليونسكوملمثلي الدول األعضاء جيوز  - ١

 التصويت.يف ق احل من غريمراقبني  ، بصفةوأفرقة العمل التابعة له اجمللس جلانو  املكتب واجتماعات
ملنظمة األمم املتحدة وسائر املنظمات و  اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو وكراسي اليونسكو اجلامعية،جيوز للمراكز واملعاهد املعنية ابملياه  - ٢

 ، إيفاد مراقبني إىل دوراتاليت أبرمت معها اليونسكو اتفاقات لتبادل التمثيل وللكيا�ت ، وللنقاابت العلمية،التابعة ملنظومة األمم املتحدة
 اجمللس واجتماعات جلانه وأفرقة العمل التابعة له، مع مراعاة أحكام هذا النظام األساسي.

يف ق اجتماعاته، من غري احلحيدد اجمللس الشروط اليت ميكن مبقتضاها دعوة منظمات دولية أخرى، حكومية أو غري حكومية، حلضور  - ٣
 لدى مناقشة مسائل حتظى ابهتمام مشرتك. التصويت،

 الثامنةاملادة 
 يضطلع املدير العام لليونسكو أبمانة اجمللس، ويضع حتت تصرف اجمللس خدمات املوظفني وسائر الوسائل الالزمة لسري أعماله. - ١
س واجتماعات مكتبه وجلانه وأفرقة العمل التابعة له، وكذلك الجتماعات اللجان اإلقليمية تقدم األمانة اخلدمات الالزمة جلميع دورات اجملل - ٢

 ودون اإلقليمية شريطة توافر املوارد الالزمة لذلك.
الدعوة إىل انعقاد  تتخذ األمانة كل التدابري الالزمة لتنسيق تنفيذ الربامج الدولية اليت يوصي هبا اجمللس، وتتخذ مجيع اإلجراءات اليت تتطلبها - ٣

 دورات اجمللس.
 تتوىل األمانة مجع كل املقرتحات اليت يرسلها أعضاء اجمللس وسائر الدول األعضاء يف اليونسكو واملنظمات الدولية املعنية، فيما يتعلق - ٤

ية املضطلع هبا يف إطار الرب�مج، مبا يتوافق بصياغة اخلطط االسرتاتيجية لتنفيذ الرب�مج وسائر املبادرات والفعاليات البارزة واملشروعات الدول
املعتمدتني، وتُِعد هذه املقرتحات لكي يدرسها اجمللس. وتتوىل األمانة كذلك االتصال ابللجان الوطنية املشار  ٥والوثيقة م/ ٤مع الوثيقة م/

 ) من املادة الثالثة آنفاً وإبالغها توصيات اجمللس.٢إليها يف الفقرة (
اخلدمات اليت تقدمها األمانة إىل اجمللس، تتعاون األمانة تعاوً� وثيقًا مع أما�ت املنظمات الدولية احلكومية وغري احلكومية فضًال عن  - ٥

 ) من املادة السابعة آنفاً، وتشارك هلذه الغاية يف اجتماعات التنسيق املشرتكة بني األما�ت عند االقتضاء.٢املذكورة يف الفقرة (
 انة التقارير عن كل أنشطة اليونسكو املتعلقة ابملياه، أو تنسق تقدمي هذه التقارير، إىل اجمللس.تقدم األم - ٦

 التاسعةاملادة 
اء متوَّل الربامج الدولية للبحوث اهليدرولوجية اليت يوصي اجمللس الدول األعضاء ابلعمل املتكافل على تنفيذها، من مسامهات الدول األعض - ١

وسائر املنظمات املذكورة يف  اليونسكوأنه جيوز للمجلس أن يوصي  بيد. وفقًا لاللتزامات اليت ترى كل منها أن تتعهد هبااملشاركة فيها 
لبحوث اهليدرولوجية أو تنفيذ جوانب معينة من ا تنميةأجل  من) من املادة السابعة آنفًا بتقدمي املساعدة إىل الدول األعضاء ٢الفقرة (

 املنظمات تولت ،وأبدت الدول األعضاء املعنية موافقتها عليها القبيل هذا من أبنشطة القيامت اليونسكو وتلك املنظمات الرب�مج. فإذا قبل
 .التنظيمية ولوائحها التأسيسية مواثيقها ألحكام وفقاً  األنشطة هذه متويل

ه وأفرقة العمل التابعة له. وخيصص املؤمتر العام لليونسكو تتحمل الدول األعضاء نفقات مشاركة ممثليها يف دورات اجمللس واجتماعات جلان - ٢
ة االعتمادات الالزمة لتمويل النفقات اجلارية للمجلس واهليئات التابعة له، ولسد تكاليف سفر ممثلي البلدان األقل منوًا والدول اجلزري

 الصغرية النامية األعضاء يف اجمللس حلضور دورات اجمللس واجتماعات مكتبه.
جيوز قبول املسامهات الطوعية ووضعها يف حساابت ودائع وحساابت خاصة تُنشأ هلذا الغرض، وفقًا ألحكام النظام املايل لليونسكو،  - ٣

يديرها املدير العام للمنظمة. ويصدر اجمللس إىل املدير العام توصيات بشأن ختصيص اعتمادات من تلك املسامهات للمشروعات الدولية 
 ار الرب�مج.اليت تنفذ يف إط
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 العاشرةاملادة 
تلك  يقدم اجمللس تقارير عن نشاطه إىل املؤمتر العام لليونسكو يف كل دورة من دوراته العادية، وتُنشر هذه التقارير عرب اإلنرتنت. وتُرسل - ١

) من املادة السابعة آنفاً، وتُرسل أيضًا إىل مجيع اللجان الوطنية للدول ٢املذكورة يف الفقرة ( املنظمات الدوليةالتقارير أيضًا إىل سائر 
 األعضاء والدول غري األعضاء يف اجمللس وإىل املراكز العاملة حتت رعاية اليونسكو املعنية ابملياه.

 جيوز للمجلس أن يتلقى تقارير عن الرب�مج من منظمات دولية أخرى. - ٢
 بشأن أنشطتها املتعلقة ابلرب�مج. ١يتلقى اجمللس التقارير من أعضاء أسرة اليونسكو املعنية ابملياه - ٣

 
الل توفري املوارد واخلربات متثل أسرة اليونسكو املعنية ابملياه شبكة ترمي إىل دعم تنفيذ برامج اليونسكو املتعلقة ابملياه واألهداف االسرتاتيجية للمنظمة من خ ١

ألمم املتحدة العاملي لتقييم املوارد املائية، وأمانة ، وكراسي اليونسكو اجلامعية، وبر�مج ا٢والفئة  ١الالزمة لذلك. وتتألف الشبكة من املراكز واملعاهد من الفئة 
كومي. وتسهم املراكز الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي، واختصاصيني من املكاتب امليدانية لليونسكو، واللجان الوطنية للرب�مج اهليدرولوجي الدويل احل

مراكز جيري تنظيم عمل احلكومي من خالل استضافة أما�ت خمتلف مبادرات الرب�مج. و  يف تعزيز الرب�مج اهليدرولوجي الدويلاألعضاء يف هذه الشبكة 
املؤمتر العام لليونسكو يف دورته  وافق عليهااليت )، ٢٠١٩) (لعام ٢الفئة (حتت رعاية اليونسكو العاملة راكز اململعاهد و اخلاصة اب االسرتاتيجية مبوجب ٢ الفئة

اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، اليت  ٢د حلت هذه االسرتاتيجية حمل االسرتاتيجية الكاملة واملتكاملة ملعاهد ومراكز الفئة وق ؛)٩٩م/٤٠(القرار  األربعني
�مج "اسرتاتيجية الرب لوضع الرب�مج اهليدرولوجي الدويل احلكومي )، واليت استند إليها ٩٣م/٣٧اعتمدها املؤمتر العام يف دورته السابعة والثالثني (القرار 

 )./E.pdf0022/002218/221850http://unesdoc.unesco.org/images( املعنية ابملياه" ٢اهليدرولوجي الدويل اخلاصة مبراكز اليونسكو من الفئة 

http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002218/221850E.pdf
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 جنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضةللّ املعدَّل النظام األساسي  الرابع امللحق

 الدولية احلكومية للرتبية البدنية والر�ضةللجنة ا

 النظام األساسي

 ،١/٥٫٤/٣م/٢٠مبوجب القرار  العشرينإابن دورته  ١٩٧٨هذا النظام األساسي يف عام  املؤمتر العاماعتمد 
 ،٣٥م/٣٦ مبوجب القرار ٢٠١١يف عام ، مث ١٩م/٢٩مبوجب القرار  ١٩٩٧وعّدله يف عام 

 .٣٥م/٤٠ مبوجب القرار ٢٠١٩ويف عام 

 املهام والوظائف -أوالً 

 اللجنةمهام  - ١املادة 

يشار إليها فيما يلي ابسم (تنشأ يف إطار منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) جلنة دولية حكومية للرتبية البدنية والر�ضة 
 يلي: ، وذلك من خالل ماوالر�ضة والنشاط البدين للرتبية البدنية دويلاليثاق يف امل)، من أجل تعزيز القيم واحلقوق واملبادئ املنصوص عليها "اللجنة"

وفيما بينها فيما يتعلق ابحلق  واملناطق يف العامل األمم القائمة لدى خمتلفواختالل التوازن  عدم املساواةتقليص أوجه التفاوت و  (أ)
البدين والر�ضة مبختلف أنواعها، ومنها األلعاب البدنية، والر�ضة واأللعاب  األساسي يف االنتفاع ابلرتبية البدنية وممارسة النشاط

 ؛الرتفيهية واملنظمة وغري النظامية والتنافسية والتقليدية واخلاصة ابلشعوب األصلية
 ر�ضة؛رتبية البدنية والنشاط البدين والصون القيم األخالقية لل (ب)
ويف إطار النظامية وغري النظامية  والر�ضة يف إطار نظم التعليم والنشاط البدين لرتبية البدنيةيف جمال ا وضع برامج شاملة للجميع (جـ)

 عملية التعلم مدى احلياة؛
 .الر�ضة يف تعزيز التنمية والسالمدنية والنشاط البدين و الربامج الشاملة للجميع يف جمال الرتبية الب النهوض بدور (د)
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 مهام اللجنة - ٢املادة 

 :ابملهام التالية يف جمال الرتبية البدنية والنشاط البدين والر�ضةاللجنة  تضطلع ١- ٢

 السالم والصداقة والتفاهم واالحرتام املتبادل بني الشعوب؛ تعزيزهبدف على الصعيد الدويل التعاون احلوار و تعزيز  (أ)
 تقدمي الدعم يف جمال رسم السياسات؛ (ب)
  جمال تنمية القدرات؛مساعدة الدول األعضاء يف (جـ)
 ونشر نتائجها؛ البحوث على إجراء تشجيعال (د)
تعزيز الشراكات املتعددة اجلهات املعنية يف نطاق احلكومات وخارج نطاقها، ويشمل ذلك الشراكات مع املنظمات الدولية  (هـ)

واألوساط األكادميية والبحثية، واجلهات املاحنة، ، ومنظمات اجملتمع املدين، احلكوميةواإلقليمية املعنية ابلتنمية، واملنظمات غري 
 ؛واملدن والبلد�ت، وقطاع األعمال

 املتعلقة هبذا املوضوع؛ تهاتوجيه عملية ختطيط وتنفيذ اسرتاتيجية اليونسكو وبر�مج أنشط (و)
 .ها املؤمتر العامتنفيذ األنشطة اليت يقرر  (ز)

 :يف أداء مهامهاما يلي تراعي اللجنة  ٢-٢

 يتماشى مع األولو�ت واألهداف اإلمنائية لألمم املتحدة؛توجيه أعماهلا مبا  (أ)
 إدماج األولو�ت املؤسسية والرب�جمية لليونسكو، ومن بينها املساواة بني اجلنسني والشمول وأفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية (ب)

 ومتكني الشباب؛
 ؛والر�ضةوالنشاط البدين الدولية يف جمال الرتبية البدنية  سائر الربامجالسعي إىل التنسيق مع  (جـ)
متابعة نتائجه، وكذلك األمر فيما و  لمؤمتر الدويل للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والر�ضةل التحضرييف  اإلسهام (د)

 يتعلق ابملنتد�ت اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية املعنية؛
 .واخلاصةسائر اجلهات الشريكة العامة لدول األعضاء يف اليونسكو و لواملايل واملادي  والفكري تعبئة الدعم التقين (ه)

 تشكيل اللجنة -اثنياً 

 العضوية يف اللجنة - ٣املادة 

 العادل التوزيع اجلغرايفضرورة حتقيق مراعياً من الدول األعضاء يف اليونسكو ينتخبها املؤمتر العام  دولةً  )١٨( مثان عشرة تتألف اللجنة من ١- ٣
 .يف العضويةوالتناوب املناسب 

 ؤمتر العام. وتصبح العضوية يف اللجنة سارية إبعالن نتائج االنتخاابت اليت جتري خالل دورة املأربعة أعوام اللجنةمتتد فرتة العضوية يف  ٢- ٣
 للمؤمتر العام. ة العادية الالحقة الثانيةيف الدور ت اليت جتري نتخاابعالن نتائج االوتنتهي إب

 جيوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة فور انتهاء مدة عضويتهم لفرتة أربع سنوات أخرى. ٣-٣

 .العضوية فيهاجنة أن تقدم إىل املؤمتر العام توصيات بشأن جيوز للّ  ٤- ٣

لسياسات ومتخذي القرارات املعنيني بعمليات التخطيط والتنفيذ والتقييم لممثليها من اخلرباء ني ياألعضاء يف اللجنة إىل تعالدول سعى ت ٥- ٣
 والر�ضة. والنشاط البدين لرتبية البدنيةاب املتعلقةالوطنية والعالقات الدولية 

يات املبّينة يف ويضطلع ممثلو أعضاء اللجنة ابملهام واملسؤوليات املسندة إليهم مبوجب هذا النظام األساسي، وال سّيما املهام واملسؤول
 .٢-٦املادة 
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 املراقبون - ٤املادة 

وفقاً اللجنة، يف أعضاء  الذين ليسوا ،لدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إليها وبعثات املراقبني الدائمني لدى اليونسكولجيوز  ١- ٤
 التصويت.يف ق من غري احليف أعمال اللجنة بصفة مراقبني  املشاركة، ١-٣املادة ألحكام 

ملشاركة يف أعمال اللجنة بصفة مراقبني ا الحقاً، ١١و ١٠و ٩ املواد ألحكام، وفقاً لألعضاء االستشاريني الدائمني واملعيَّنني يف اللجنةجيوز  ٢- ٤
 التصويت. يف قاحل من غري

 .التصويت يف قدعوة مراقبني آخرين إىل املشاركة يف أعماهلا من غري احل جنةجيوز للّ  ٣- ٤

 تنظيم عمل اللجنة -اثلثاً 

 اجتماعات اللجنة - ٥املادة 

على طلب أغلبية  بناءً لّلجنة بناًء على دعوة املدير العام لليونسكو أو عقد دورات استثنائية وجيوز تعقد اللجنة دورة عادية كل سنتني.  ١- ٥
 أعضاء اللجنة، شريطة توافر املوارد الالزمة لذلك.

تخذ القرارات يف الفرتات الفاصلة تُ و من خالل تبادل التقارير املكتوبة عرب أمانة اللجنة.  بني دوراهتا جتتمع يف الفرتات الفاصلة جنة أنجيوز للّ  ٢- ٥
 وتقوم األمانة بتسجيلها رمسياً. ٧بني الدورات وفقاً ألحكام املادة 

 املكتب - ٦املادة 

، راعاة التوزيع اجلغرايف العادلمب، على أقصى حد ومخسة نواب للرئيسمن بني أعضائها رئيساً يتوىل مهامه بصفته الشخصية  تنتخب اللجنة ١- ٦
 . يؤلفون معاً مكتب اللجنة

صيات اللجنة بصفة منسقني للمناطق اليت ينتمون إليها. ويتوىل كل منهم يف منطقته مسؤولية متابعة وتنسيق تنفيذ تو  أعضاء املكتبيعمل  ٢- ٦
 ، وأنشطة اللجنة، وما يتعلق بذلك من معلومات.لليونسكو اليت وافق عليها املدير العام

إىل عقدها خالل  لليونسكو يدعو املدير العامجنة يف دورة للّ ، ٣بعد جتديد عضوية اللجنة وفقًا ألحكام املادة املكتب  أعضاء يُنتخب ٣- ٦
 ها.أو يف أقرب وقت ممكن بعد جتديد العضويةري فيها الدورة العادية للمؤمتر العام اليت جي

 .هاعضويتهم فيمدة ابنتهاء اللجنة مدة عضوية أعضاء املكتب الذين هم أعضاء يف يف كل األحوال تنتهي  ٤- ٦

 سري األعمال -رابعاً 

 التصويت - ٧املادة 

 .١-٣املادة من أعضاء اللجنة املنتخبني وفقاً ألحكام ُمينح صوت واحد لكل عضو  ١- ٧

 تعتمد اللجنة قراراهتا ابألغلبية البسيطة ألعضائها. ٢- ٧

 النظام الداخلي - ٨املادة 

 تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.

 ون واملعيَّنونالدائم وناالستشاري األعضاء -خامساً 
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 األعضاء االستشارينيمهام  - ٩املادة 

الرتبية البدنية يف جمال إسداء املشورة إليها، وتزويدها ابخلربات واملساعدة التقنية اللجنة من خالل األعضاء االستشاريون، بصفتهم مراقبني،  يساعد
ويضطلع األعضاء االستشاريون بدور مهم يف تعزيز جدوى اللجنة وأثرها من خالل اإلسهام يف أعماهلا ومتكينها من اختاذ  الر�ضة.والنشاط البدين و 
 قرارات مستنرية.

 ونالدائم وناالستشاري األعضاء - ١٠املادة 

 :٢-٤تتمتع اهليئات التالية بصفة أعضاء استشاريني دائمني يف اللجنة، وفقاً ألحكام املادة 

إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ابألمم املتحدة،  ومنها على سبيل املثال، ابملوضوع املعنيةوكاالت وبرامج األمم املتحدة  (أ)
ومكتب األمم املتحدة يف جنيف، ومنظمة العمل الدولية، وبر�مج األمم املتحدة اإلمنائي، وبر�مج األمم املتحدة للبيئة، ومفوضية 

ة األمم املتحدة السامية حلقوق يمنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضو دة السامية لشؤون الالجئني، األمم املتح
 اإلنسان، وهيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، ومنظمة الصحة العاملية؛

 ؛حيددها املدير العام لليونسكواليت  ابملوضوع املنظمات الدولية احلكومية اإلقليمية أو األقاليمية املعنية (ب)
الر�ضية اللجنة األوملبية الدولية، واللجنة األوملبية الدولية للمعوقني، والرابطة العامة لالحتادات الر�ضية الدولية، وغريها من املنظمات  (جـ)

 ؛عاون مع اليونسكوأبرمت اتفاق تاليت الدولية اليت تقيم عالقات شراكة رمسية مع اليونسكو و/أو 
املعنية مبجال الرتبية البدنية  ٢اجمللس الدويل للرتبية البدنية وعلوم الر�ضة، وكراسي اليونسكو اجلامعية ومراكز اليونسكو من الفئة  (د)

 .والنشاط البدين والر�ضة

 األعضاء االستشاريون املعيَّنون - ١١املادة 

 ملساندة تقين أو فكري أو مايل أو ماديحمدد القادرة على تقدمي دعم  من أجل تعزيز مهامها من بني اهليئاتتعّني اللجنة أعضاء استشاريني معيَّنني 
 .. وحتدد اللجنة شروط مشاركة هؤالء األعضاء االستشاريني املعيَّنني ومهامهم وتقّدم تقارير هبذا الشأن ابنتظامأنشطة اللجنة

 أفرقة العمل -سادساً 

 أفرقة العمل - ١٢ املادة

 لتلبية احتياجات حمددة تدخل يف عدَّةعرض وتنفيذ أنشطة ومشروعات مُ حمددة، وبدراسة مشكالت تضطلع ب إنشاء أفرقة عمل خاصة جيوز للجنة
 موضوعات و/أو سياقات جغرافية حمددة أو ظرفية. يف إطاراللجنة  اتاختصاص نطاق

 أمانة اللجنة -سابعاً 

 األمانة - ١٣املادة 

التصويت. وجيوز هلما يف أي وقت تقدمي بيا�ت شفهية أو يف ق احل من غرييشارك املدير العام لليونسكو أو ممثله يف أعمال اللجنة  ١- ١٣
 إىل اللجنة عن أي موضوع يكون قيد البحث. مكتوبة

 هلا.اعمألسري  الزمةالوسائل السائر املوظفني و اللجنة خدمات  يضع حتت تصرفو  ،للجنةامانة أباملدير العام لليونسكو  ضطلعي ٢- ١٣

تضطلع و جنة وتتوىل ترمجتها وتوزيعها، وتتخذ الرتتيبات الالزمة لتأمني الرتمجة الفورية للمناقشات. تتسلم األمانة مجيع الواثئق الرمسية للّ  ٣- ١٣
 ضرورية لضمان حسن سري أعمال اللجنة.األخرى الهام امل كلب أيضاً  األمانة

 أحكام ختامية -اثمناً 
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 التمويل - ١٤املادة 

اليت خيصصها املؤمتر العام لليونسكو هلذا الغرض يف كل  املالية للجنة من االعتماداتامتوَّل تكاليف ومصروفات اخلدمات املقدمة إىل  ١- ١٤
 دورة من دوراته العادية.

 يف دورات اللجنة. منفقات مشاركة ممثليه يف اللجنة واملراقبون تحمل األعضاءي ٢- ١٤

 تقدمي التقارير - ١٥املادة 

 .يف كل دورة من دوراته العادية ترفع اللجنة تقارير عن أنشطتها إىل املؤمتر العام لليونسكو

 



 

 
255 ٢٥٥ 

 

 لمجلس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميعل املعدَّل النظام األساسي امللحق اخلامس

 اجمللس الدويل احلكومي لرب�مج املعلومات للجميع

 النظام األساسي

إابن دورته الستني بعد املائة مبوجب القرار  ٢٠٠٠، اعتمد اجمللس التنفيذي هذا النظام األساسي يف عام ٣٦م/٣٠عمالً ابلقرار 
  ٢٠١٩يف عام  ، مث عّدله املؤمتر العام٣٫٧٫٢ت/ م١٦٢مبوجب القرار  ٢٠٠١، وعّدله يف عام ٣٫٦٫١ت/ م١٦٠

 .٥٣م/٤٠مبوجب القرار 

 اإلنشاء - ١املادة 

، جملس دويل حكومي لرب�مج املعلومات األساسي ينشأ يف إطار منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومبقتضى هذا النظام
 فيما يلي ابسم "اجمللس". للجميع يشار إليه

 العضوية - ٢املادة 

) دولًة عضواً يف اليونسكو ينتخبها املؤمتر العام، مبراعاة ضرورة ضمان التوزيع اجلغرايف العادل والتناوب ٢٦يتألف اجمللس من ست وعشرين ( - ١
 املالئم يف العضوية.

لتمثيلها يف اجمللس اختصاصيني يف اجملاالت اليت يشملها بر�مج املعلومات نهم الدول األعضاء ستحسن أن يكون األشخاص الذين تعيّ يُ  - ٢
 للجميع.

األعضاء متتد فرتة العضوية يف اجمللس أربعة أعوام وتبدأ مباشرًة بعد انتخاب أعضاء اجمللس يف الدورة العادية للمؤمتر العام وتنتهي ابنتخاب  - ٣
 .لمؤمتر العامل اجلدد يف الدورة العادية الالحقة الثانية

 جيوز للمجلس أن يقدم إىل املؤمتر العام توصيات بشأن عضوية اجمللس ذاته. - ٤

 الدورات - ٣املادة 

أنه جيوز للمجلس أن جيتمع يف دورة استثنائية بناًء على طلب املدير العام  بيدجيتمع اجمللس اعتياد�ً يف دورة عامة عادية مرة كل سنتني.  - ١
 أو أغلبية أعضائه.

 للمجلس أن يعقد اجتماعات افرتاضية.جيوز  - ٢
 يف حال إجراء تصويت يكون لكل عضو يف اجمللس صوت واحد.و يسعى اجمللس إىل اختاذ قراراته بتوافق اآلراء.  - ٣

 الداخلي وأفرقة العملالنظام  - ٤املادة 

 يعتمد اجمللس نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي لالجتماعات االفرتاضية. - ١

 لنظامه الداخلي، ما يراه مناسباً من أفرقة عمل، شريطة توافر املوارد املالية الالزمة لذلك.  جيوز للمجلس أن ينشئ، وفقاً  - ٢
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 املهام - ٥املادة 

 اجمللس وتشمل مهام. يف إطار قرارات املؤمتر العام بشأن الرب�مج ،توجيه عمليات ختطيط بر�مج املعلومات للجميع وتنفيذهب اجمللس ضطلعي - ١
 ما يلي على وجه اخلصوص:

 ؛هالنظر يف االقرتاحات املتعلقة بتطوير بر�مج املعلومات للجميع وتكييف (أ)
 ؛اعتمادها رب�مج املعلومات للجميعلتقدمي توصيات بشأن حماور العمل اليت ميكن  (ب)
استعراض وتقييم النتائج احملرزة وحتديد اجملاالت األساسية اليت تتطلب مزيداً من التعاون الدويل، وصياغة التوصيات الكفيلة بتعزيز  (جـ)

 هذا التعاون يف إطار بر�مج املعلومات للجميع؛
 ات للجميع؛تعزيز مشاركة الدول األعضاء يف بر�مج املعلوم (د)
تقدمي املعلومات واألفكار، حبسب جماالت اختصاصه وبصورة رمسية، إلعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل لليونسكو  (ه)

 )؛٥) ومشروع الرب�مج وامليزانية لليونسكو (الوثيقة م/٤(الوثيقة م/
 )، يف جماالت اختصاصه؛٥) والرب�مج وامليزانية (الوثيقة م/٤م/ اإلسهام يف تنفيذ االسرتاتيجية املتوسطة األجل لليونسكو (الوثيقة (و)
الربامج اليت تنفذها سائر املنظمات الدولية وبرامج اليونسكو و بر�مج املعلومات للجميع بني تنسيق لاالقرتاحات الكفيلة ابمجيع طرح  (ز)

 ؛كافة  املعنية
 مية املرتبطة برب�مج املعلومات للجميع؛تطوير املشروعات الوطنية واإلقليوضع و املساعدة يف  (حـ)
 دعم مجيع اجلهود املبذولة يف سبيل مجع األموال لتنفيذ بر�مج املعلومات للجميع. (ط)

 املكتب - ٦املادة 

نواب للرئيس ومقرراً، آنفاً، رئيساً وأربعة  ٢ينتخب اجمللس من بني أعضائه، يف كل مرة يعّدل فيها املؤمتر العام عضوية اجمللس طبقاً للمادة  - ١
 استناداً إىل التوزيع اجلغرايف العادل، يؤلفون مكتب اجمللس.

ضاء يُنتخب املكتب يف دورة استثنائية للمجلس يدعو املدير العام إىل عقدها خالل الدورة العادية للمؤمتر العام اليت جيري فيها انتخاب أع - ٢
 .هااجمللس أو يف أقرب وقت ممكن بعد

 عضويتهم يف اجمللس.مدة ابنتهاء  مدة عضوية أعضاء املكتب الذين هم أعضاء يف اجمللسيف كل األحوال تنتهي  - ٣

على املسائل الرئيسية املدرجة يف جدول أعمال كل دورة من  ايعقد أعضاء املكتب مشاورات وثيقة مع جمموعاهتم االنتخابية ويطلعو� - ٤
 دورات اجمللس.

 ملدة عضوية اثنية فقط.فور انتهاء مدة عضويتهم اء املكتب انتخاب أعضإعادة جيوز  - ٥

 يضطلع املكتب ابملهام اليت يكلفه هبا اجمللس. - ٦

جيوز دعوة املكتب إىل االجتماع يف الفرتات الفاصلة بني دورات اجمللس، بناًء على طلب أغلبية أعضاء اجمللس أو بناًء على طلب املكتب  - ٧
 لمكتب.لعقد اجتماع الدعوة إىل ، على أن يتضمن الطلب يف هذه احلالة بيان أسباب أو املدير العام لليونسكو

 للمكتب أن يعقد اجتماعات افرتاضية.جيوز  - ٨

 جيوز ألعضاء اجمللس الذين ليسوا أعضاء يف املكتب وكذلك للمراقبني حضور اجتماعات املكتب. - ٩

 املراقبون - ٧املادة 

اجمللس بصفة  دورات، الذين ليسوا أعضاء يف اجمللس، حضور كل إىل اليونسكوواألعضاء املنتسبني اليونسكو يف جيوز للدول األعضاء  - ١
 مراقبني.
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يف كل  ،من غري احلق يف التصويتو بصفة مراقبني  ،ألمم املتحدة وسائر املنظمات يف منظومة األمم املتحدة إىل املشاركةل جيوز دعوة ممثلني - ٢
 اجمللس. دورات

من  دوراتهحيدد اجمللس الشروط اليت جيوز مبقتضاها دعوة سائر املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية إىل املشاركة يف  - ٣
غري احلق يف التصويت. وحيدد اجمللس أيضًا الشروط اليت جيوز مبقتضاها استشارة بعض األشخاص من ذوي الكفاءة العالية بشأن قضا� 

 يف جماالت اختصاصهم. تندرج

 األمانة - ٨املادة 

 له.اعمسري أالوسائل الالزمة لسائر املوظفني و  خدمات اجمللسضع حتت تصرف وي ،مانة اجمللسأباملدير العام لليونسكو  ضطلعي - ١

 تقدم األمانة اخلدمات الالزمة لدورات اجمللس والجتماعات مكتبه وأفرقة العمل التابعة له. - ٢

 األمانة مواعيد دورات اجمللس وفقاً لتعليمات املكتب، وتتخذ التدابري الالزمة لعقد هذه الدورات. حتدد - ٣

كو تتوىل األمانة مجع كل االقرتاحات والتعليقات اليت تقدمها الدول األعضاء يف اليونسكو واملنظمات الدولية املعنية بشأن بر�مج اليونس - ٤
 ، وتقوم إبعدادها لكي ينظر اجمللس فيها.متعلقة ابلرب�مج خيص مشروعات حمددة للمعلومات للجميع بوجه عام وفيما

 التمويل - ٩املادة 

املؤمتر العام  ات املالية اليت خيصصهاعتمادالمتوَّل تكاليف ومصروفات اخلدمات املقدمة إىل اجمللس ومكتبه وأفرقة العمل التابعة له من ا - ١
 لليونسكو هلذا الغرض.

اجتماعات مكتبه وأفرقة العمل التابعة له، ابستثناء أقل يف تتحمل الدول األعضاء املصروفات املتعلقة مبشاركة ممثليها يف دورات اجمللس و  - ٢
د تكاليف  الغرض.املؤمتر العام لليونسكو هلذا  وافق عليهها من اعتماد مايل يمشاركت البلدان منواً والدول اجلزرية الصغرية النامية اليت ُتسدَّ

ودائع وفقاً للنظام املايل الموال أل هذه املسامهات يف حساابت ودعجيوز قبول املسامهات الطوعية املقدمة إىل بر�مج املعلومات للجميع وت - ٣
 لليونسكو، ويتوىل املدير العام إدارهتا.

 تقدمي التقارير - ١٠املادة 

 بر�مج املعلومات للجميع. دوراته، تقريراً عن تنفيذيقدم املدير العام إىل اجمللس، يف كل دورة من  - ١

جه اخلصوص يقدم املدير العام إىل املؤمتر العام، يف كل دورة من دوراته، من خالل اجمللس التنفيذي، تقريراً عن تنفيذ الرب�مج يبّني فيه على و  - ٢
 املنظمات الدولية احلكوميةو هيئات منظومة األمم املتحدة  وبرامج غريها منمدى الرتابط بني الرب�مج وأنشطة سائر برامج اليونسكو 

 املنظمات الدولية غري احلكومية.و 

 إىل املؤمتر العام يف كل دورة من دوراته العادية. تقريراً عن أنشطته ،يقدم اجمللس، من خالل اجمللس التنفيذي - ٣
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 التوصية اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة امللحق السادس

 الديباجة

إىل  ١٢يف الفرتة املمتدة من  ابريسمبدينة  إاّبن دورته األربعني املنعقداملؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)  إنّ 
 ،٢٠١٩ تشرين الثاين/نوفمرب من عام ٢٧

أبن ديباجة امليثاق التأسيسي لليونسكو تؤكد أن "كرامة اإلنسان تقتضي نشر الثقافة وتنشئة الناس مجيعاً على مبادئ العدالة واحلرية  يذّكر إذ
 والسالم، [وأن] هذا العمل [يُعّد] ابلنسبة جلميع األمم واجباً مقدساً ينبغي القيام به يف روح من التعاون املتبادل"،

يتعلق هبذا اجملال من قرارات املؤمتر  ويف تنفيذ ما ،به اليونسكو يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لذي تضطلعابلدور املهم ا ويقر
 العام للمنظمة،

ابملادة األوىل من امليثاق التأسيسي لليونسكو، اليت حتدد للمنظمة أهدافاً تضم التوصية "بعقد االتفاقات الدولية اليت تراها مفيدة  ويذّكر أيضاً 
 لتسهيل حرية تداول األفكار عن طريق الكلمة والصورة"،

ات وحر�ت أساسية للناس كافة، ومنها احلق يف الذي ينص على حقوق وواجب ،املبادئ الواردة يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ويؤكد
)؛ واحلق يف ٢٦ )؛ واحلق يف التعليم (املادة١٩ التماس األنباء واألفكار وتلّقيها ونقلها إىل اآلخرين أبية وسيلة ودومنا اعتبار للحدود (املادة

عنه؛ واحلق يف محاية املصاحل  لتقدم العلمي وىف الفوائد اليت تنجماملشاركة احلرة يف حياة اجملتمع الثقافية، وىف االستمتاع ابلفنون، واإلسهام يف ا
 )،٢٧ املعنوية واملادية املرتتبة على أي إنتاج علمي أو أديب أو فين لإلنسان (املادة

ضع ، الذي ينطوي على إقرار حبق الشعوب األصلية يف و ٢٠٠٧ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية لعام ويؤكد أيضاً 
 التشريعات الوطنية وتنفيذ السياسات الوطنية،

)، وكذلك ٢٤ اإلعاقة يف التعليم (املادة ، اليت تقّر حبق األشخاص ذوي٢٠٠٦ اإلعاقة لعام ابتفاقية حقوق األشخاص ذوي يط علماً وحي
 ،١٩٦٠ ابملبادئ الواردة يف االتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم لعام

بشأن تعزيز التعدد اللغوي وتعميم االنتفاع ابملعلومات يف اجملال  ٢٠٠٣ والثالثني يف عام دورته الثانية خاللإىل التوصية اليت اعتمدها  ويشري
 ]،٢٠٠٣ السيربين [توصية اليونسكو بشأن تعزيز التعدد اللغوي واستخدامه وتعميم االنتفاع ابجملال السيربين لعام

، وكذلك إىل توصية منظمة العمل الدولية ١٩٩٧ اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس يف التعليم العايل لعامإىل توصية  ويشري أيضاً 
اليت تشدد على أنه، كجزء من احلرية األكادميية واملهنية للمدرسني، "ينبغي أن ُيسند إليهم  ١٩٦٦ واليونسكو بشأن أوضاع املدرسني لعام

 التعليمية ومواءمتها، واختيار الكتب املدرسية وتطبيق طرائق التدريس"،الدور األساسي يف اختيار املواد 
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، اليت تشري إىل اإلمكانيات الكبرية اليت ينطوي عليها "انتشار تكنولوجيا ٢٠٣٠ أمهية خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام ويؤكد جمدداً 
 جيل ابلتقدم البشري وسد الفجوة الرقمية وإجياد جمتمعات تقوم على املعرفة ..."،املعلومات واالتصاالت والرتابط العاملي [واليت] تتيح التع

 ٤ به اليونسكو يف جمال الرتبية والتعليم، وكذلك يف املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة ابلدور الر�دي الذي تضطلع ويقر أيضاً 
 يد املنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى احلياة للجميع"،الذي يقتضي من اجملتمع الدويل "ضمان التعليم اجل

، الذي يتضمن جمموعة من النهوج االسرتاتيجية لتحقيق هدف ٢٠٣٠ إىل إطار العمل اخلاص ابلتعليم حىت عامويشري فضًال عن ذلك 
سّيما على أنه  حسني نوعية وجدوى التعليم والتعلم، وال، والذي يشدد على وجوب اقرتان ز�دة ُسبل التعليم بتدابري لت٤ التنمية املستدامة

جيب أن حتظى مبرافق تعليمية مأمونة تراعي البيئة  يكفي من املوارد املالئمة، إذ ينبغي للمؤسسات والربامج التعليمية أن تُزوَّد تزويداً منصفاً مبا
مني واملربني اجليدين الذين �خذون بنهوج تدريسية تعاونية وفعالة هبا؛ وجيب إمدادها بعدد كاف من املعل إليها واالنتفاع ويسهل الوصول

ية الالزمة، تركز على املتعلمني؛ وجيب تزويدها ابلكتب وغريها من املواد الالزمة للتعلم، وكذلك ابملوارد التعليمية املفتوحة والوسائل التكنولوج
ن التمييز ومؤاتية للتعلم ويسرية االستخدام ومالئمة للسياق وفعالة ابلقياس إىل وجيب أن تكون تلك الكتب واملواد واملوارد والوسائل خالية م

 التكلفة ومتاحة لكل املتعلمني، سواء أكانوا أطفاالً أم شباابً أم كباراً،

تمع معلومات جامع ، الذي ينص على االلتزام "[ببناء] جم٢٠٠٣ إبعالن املبادئ الصادر عن القمة العاملية جملتمع املعلومات يف عام وينوه
 هدفه اإلنسان، ويتجه حنو التنمية، جمتمع يستطيع كل فرد فيه استحداث املعلومات واملعارف والنفاذ إليها واستخدامها وتقامسها"،

تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وغريها، يتيح فرصاً  وسائلتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ومنها  وسائلأبن تطوير  ويقر فضًال عن ذلك
خيص ضمان مشاركة اجلميع يف  عنه مع ذلك مصاعب فيما لتحسني تداول األفكار حبرية عن طريق الكلمة والصوت والصورة، وتنجم

 جمتمعات املعرفة،

تكنولوجيا املعلومات  وسائلية للتمكن من استخدام بّد من التمتع ابلتعليم األساسي اجليد وابلدراية اإلعالمية واملعلومات أبنه ال ويقر
 هبا، تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وغريها، واالنتفاع وسائلواالتصاالت، ومنها 

الشاملة للجميع، من أجل املساعدة على  إبمكانية االستعانة ابملوارد التعليمية املفتوحة، يف إطار العمل على بناء جمتمعات املعرفة ويقر أيضاً 
فضًال عن تعزيز احلرية األكادميية واالستقاللية املهنية للمعلمني عن طريق  ،وفري التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع واملفتوح والتشاركيت

 وأنواع املواد املتاحة للتدريس والتعلم، كمية  ز�دة

)، وإعالن كيب اتون بشأن ١٣ من املادة ١ العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (الفقرة االعتبار و�خذ بعني
، وإعالن ابريس بشأن املوارد التعليمية املفتوحة ٢٠٠٩ ، وإعالن داكار بشأن املوارد التعليمية املفتوحة لعام٢٠٠٧ التعليم املفتوح لعام

 ، اليت تقّر مجيعها "حبق كل فرد يف التعليم"،٢٠٠٠ مم املتحدة بشأن األلفية، وإطار عمل داكار لعام، وإعالن األ٢٠١٢ لعام

، اليت ترمي إىل تعميم استخدام املوارد التعليمية املفتوحة من أجل ٢٠١٧ إىل خطة عمل ليوبليا� بشأن املوارد التعليمية املفتوحة لعام ويستند
سّيما  وحتقيق أهدافها، وال ٢٠٣٠ بناء جمتمعات املعرفة الشاملة للجميع وتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعاممساعدة كل الدول األعضاء على 

املساواة  (احلد من انعدام ١٠ البىن التحتية) واهلدفو  واالبتكار الصناعة( ٩ (املساواة بني اجلنسني) واهلدف ٥ (التعليم اجليد) واهلدف ٤ اهلدف
 (إقامة الشراكات لتحقيق األهداف)، ١٧ (السالم والعدالة واملؤسسات القوية) واهلدف ١٦ ينها) واهلدفب داخل البلدان وفيما

 هذه التوصية اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة؛ يعتمد - ١

الدول األعضاء بتطبيق أحكام هذه التوصية عن طريق اختاذ التدابري املناسبة لذلك، ومنها كل التدابري التشريعية الالزمة أو  ويوصي - ٢
عليها يف  أية تدابري أخرى ضرورية، وفقًا لإلجراءات الدستورية والبىن اإلدارية اخلاصة بكل دولة، من أجل وضع املبادئ املنصوص

 يف األراضي اخلاضعة لواليتها؛ التوصية موضع التطبيق
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الدول األعضاء إبطالع السلطات واهليئات املسؤولة عن التعلم والرتبية والتعليم والبحث على هذه التوصية، وابلتشاور  ويوصي أيضاً  - ٣
 بشأ�ا مع اجلهات املعنية ابلتعلم والرتبية والتعليم؛

 التواريخ وابلطريقة اليت حيددها، ابلتدابري اليت تتخذها لتنفيذ هذه التوصية.، يف هالدول األعضاء إبعالم ويوصي فضالً عن ذلك - ٤

 نطاقالالتعريف و  -أوالً 

 املوارد التعليمية املفتوحة هي املواد املستخدمة ألغراض التعلم والتدريس والبحث، واملتاحة أبي شكل أو صيغة وأبية وسيلة، واملندرجة - ١
استخدامها ومواءمتها  وإعادة هبا اخلاضعة حلقوق املؤلف والصادرة مبوجب ترخيص مفتوح يتيح لآلخرين االنتفاعيف نطاق امللك العام أو 

 وتكييفها وإعادة توزيعها جما�ً.

ويشري الرتخيص املفتوح إىل ترخيص حيرتم حقوق امللكية الفكرية لصاحب حقوق املؤلف، ومينح تصاريح ُجتيز لعامة الناس االنتفاع  - ٢
 استخدامها ومواءمتها وتكييفها وإعادة توزيعها. ملواد التعليمية وإعادةاب

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على إمكانيات هائلة إلاتحة االنتفاع ابملوارد التعليمية املفتوحة بطريقة فعالة  وسائلوتنطوي  - ٣
فرصاً لالنتفاع ابملوارد التعليمة املفتوحة  الوسائل تتيح تلك ميكن أن إذ ومنصفة وشاملة للجميع، وإاتحة استخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها،

اإلعاقة واألشخاص املنتمون إىل فئات مهمشة أو حمرومة. وميكن أيضاً  يف أي وقت ويف أي مكان لكل األشخاص، ومنهم األشخاص ذوو
اجلنسني وتشجيع االبتكار يف النهوج الرتبوية والتعليمية واملنهجية  أن تساعد على تلبية احتياجات خمتلف املتعلمني، وعلى تعزيز املساواة بني

 بطريقة فعالة.

: املعلمون، يلي الرمسي (حبسب االقتضاء)، يف إطار هذه التوصية، ما النظامي والتعليم غري وتضم اجلهات املعنية ابلتعليم النظامي وغري - ٤
ء األمور، والقائمون على توفري التعليم واملؤسسات التعليمية، والقائمون على توفري اخلدمات واملربون، واملتعلمون، واهليئات احلكومية، وأوليا

ت، ودور التعليمية املساِعدة، والقائمون على إعداد املعلمني وتدريبهم، وواضعو السياسات الرتبوية والتعليمية، واملؤسسات الثقافية (كاملكتبا
ومقدمو اخلدمات اخلاصة ابلبىن األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، والباحثون، واملؤسسات  هبا، احملفوظات، واملتاحف) واملنتفعون

الدولية البحثية، ومنظمات اجملتمع املدين (ومنها الرابطات أو اجلمعيات املهنية والطالبية)، والناشرون، والقطاعان العام واخلاص، واملنظمات 
 التمويل. املؤلفون، ووسائل اإلعالم وهيئات البث، وهيئاتاحلكومية، وأصحاب حقوق املؤلف و 

 واألهدافاألغراض  -اثنياً 

يف مواصلة احلكومات وغريها من اجلهات الرئيسية املعنية  ٤ يتمثل أحد الشروط األساسية الضرورية لتحقيق هدف التنمية املستدامة - ٥
والتعليمية الالزمة، حبسب االقتضاء، من أجل إعداد مواد تعليمية وحبثية وبرامج دراسية عالية ابلرتبية والتعليم االستثمار واختاذ التدابري الرتبوية 

 فعاًال. هبا واستخدامها استخداماً  وحتديثها ابنتظام وضمان االنتفاع الشامل واملنصف اجلودة وحفظها

ريس وإعالن اب ٢٠٠٧ ون بشأن التعليم املفتوح لعامويتيح نشر املواد التعليمية مبوجب تراخيص مفتوحة، كما يبّني إعالن كيب ات - ٦
هبا  خيص إعداد تلك املواد واالنتفاع ، فرصًا كبرية لز�دة الفعالية ابلقياس إىل التكلفة فيما٢٠١٢ بشأن املوارد التعليمية املفتوحة لعام

احلصر، الرتمجة  على سبيل املثال ال هذا األمر،وضمان جودهتا. ويشمل  استخدامها ومواءمتها وتكييفها وإعادة توزيعها وحفظها وإعادة
ميسَّرة والتكييف واملواءمة مع خمتلف السياقات التعليمية والثقافية، وإعداد مواد تراعي املساواة بني اجلنسني، وإعداد أشكال أو صيغ بديلة و 

 للمواد التعليمية من أجل املتعلمني ذوي االحتياجات التعليمية اخلاصة.

 اإلعداد ن يؤدي استخدام املوارد التعليمية املفتوحة استخداماً حكيماً ومقرت�ً مبنهجيات تربوية مالئمة، وكذلك بوسائل ُحمكمةوميكن أ - ٧
إىل ز�دة اخليارات الرتبوية املبتكرة واملتنوعة اليت تتيح تعزيز مشاركة املعلمني واملتعلمني يف االضطالع ابلعمليات  ،للتعلم وأنشطة متنوعة

 التعليمية ويف ابتكار املضامني كأفراد يف جمتمعات املعرفة املتنوعة والشاملة للجميع.
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ة على الصعيدين اإلقليمي والعاملي من أجل إعداد املوارد التعليمية وفضالً عن ذلك، ميكن أن تؤدي مساعي التعاون والدعوة املبذول - ٨
استخدامها ومواءمتها وتكييفها وإعادة توزيعها وتقييمها، إىل متكني احلكومات واجلهات  هبا، وكذلك من أجل إعادة املفتوحة واالنتفاع

يف إعداد  حلر، ومن االستفادة على أفضل وجه ممكن من استثماراهتاالقائمة على توفري التعليم من تقييم نوعية املضامني املتاحة لالنتفاع ا
أبساليب  املضامني الرتبوية والتعليمية والبحثية، وكذلك يف إنشاء البىن األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطويرها واحملافظة عليها

 تعليمية الوطنية بطريقة مستدامة وأكثر فعالية ابلقياس إىل التكلفة.متّكنها من االلتزام ابألولو�ت احملددة لسياساهتا الرتبوية وال

 ي:يل فيما هبا العمل املرتبطة ونظراً للفوائد احملتملة املذكورة آنفاً، تتمثل أهداف هذه التوصية وجماالت - ٩

هبا  املوارد التعليمية املفتوحة واالنتفاعبناء القدرات: تعزيز قدرة مجيع اجلهات الرئيسية املعنية ابلرتبية والتعليم على إعداد  )١(
استخدامها ومواءمتها وتكييفها وإعادة توزيعها، وكذلك على استخدام الرتاخيص املفتوحة ووضعها موضع التطبيق  وإعادة

 بطريقة تتوافق مع القوانني الوطنية اخلاصة حبقوق املؤلف ومع الواجبات أو االلتزامات الدولية؛

داعمة: تشجيع احلكومات والسلطات واملؤسسات املعنية ابلرتبية والتعليم على اعتماد أُطر تنظيمية لدعم وضع سياسات  )٢(
الرتخيص املفتوح للمواد التعليمية والبحثية املموَّلة من األموال العامة، ووضع اسرتاتيجيات إلاتحة استخدام املوارد التعليمية 

بل التعليم اجليد والشامل وُسبل التعلم مدى احلياة للجميع، وإجراء حبوث مالئمة املفتوحة وتكييفها للمساعدة على توفري سُ 
 يف هذا اجملال لدعم املساعي املبذولة يف هذا الصدد؛

إاتحة االنتفاع ابملوارد التعليمية املفتوحة اجليدة بطريقة فعالة ومنصفة وشاملة للجميع: اختاذ تدابري تضم وضع حلول  )٣(
ة للمساعدة على اعتماد اسرتاتيجيات وبرامج تضمن نشر املوارد التعليمية املفتوحة اليت تتيحها أية وسيلة تكنولوجية مالئم

خيص االنتفاع واإلبداع املشرتك واحلفظ وإمكانية  أبشكال أو صيغ مفتوحة ووفقاً ملعايري مفتوحة من أجل تعزيز اإلنصاف فيما
 اإلعاقة؛ عيفة واألشخاص ذووالبحث لصاحل اجلميع، ومنهم أفراد الفئات الض

تعزيز العمل على وضع مناذج الستدامة املوارد التعليمية املفتوحة: دعم وتشجيع العمل على وضع مناذج الستدامة املوارد التعليمية  )٤(
 رها؛املفتوحة على الصعيد الوطين واإلقليمي واملؤسسي، وكذلك التخطيط ألشكال مستدامة جديدة للتعليم والتعلم واختبا

الضرورية  املستطاع من االزدواجية غري تعزيز وتيسري التعاون الدويل: دعم التعاون الدويل بني اجلهات املعنية من أجل احلّد قدر )٥(
يف االستثمارات املتعلقة إبعداد املوارد التعليمية املفتوحة، ومن أجل إعداد جمموعة عاملية من املواد التعليمية بعدة لغات وعدة 

 هبا. أو صيغ تتسم ابلتنوع الثقايف وتالئم الظروف احمللية وتراعي املساواة بني اجلنسني ويسهل احلصول عليها واالنتفاع أشكال

 جماالت العمل -اثلثاً 

هبا  واالنتفاع تعزيز قدرة اجلهات املعنية على إعداد املوارد التعليمية املفتوحة )١ترمي هذه التوصية إىل حتقيق األهداف اخلمسة التالية: ( -١٠
التشجيع على إاتحة االنتفاع ابملوارد التعليمية املفتوحة اجليدة  )٣وضع سياسات داعمة؛ ( )٢استخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها؛ ( وإعادة

 التعاون الدويل. تعزيز وتيسري )٥تعزيز العمل على وضع مناذج الستدامة املوارد التعليمية املفتوحة؛ ( )٤بطريقة منصفة وشاملة للجميع؛ (

 استخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها إعادةهبا و  املعنية على إعداد املوارد التعليمية املفتوحة واالنتفاع اجلهات ةقدر  تعزيز )١(

بشأن املوارد توصى الدول األعضاء بوضع خطط اسرتاتيجية من أجل بناء القدرات املتعلقة ابملوارد التعليمية املفتوحة وتعزيز التوعية  -١١
التعليمية املفتوحة، وكذلك من أجل إعداد تلك املوارد واستخدامها ونشرها وتشاطرها على الصعيدين املؤسسي والوطين، وابختاذ التدابري 

تو�ت االسرتاتيجية الالزمة لدعم املساعي املبذولة يف هذا الصدد، مع احلرص على أن تشمل هذه املساعي كل القطاعات واملراحل أو املس
 يلي: التعليمية. وُتشجَّع الدول األعضاء على النظر فيما
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مية تعزيز توعية اجلهات املعنية ابلرتبية والتعليم بكيفية االستعانة ابملوارد التعليمية املفتوحة لز�دة فرص االنتفاع ابملوارد التعلي (أ)
ملستطاع، ومتكني املربني واملعلمني واملتعلمني من املشاركة يف والبحثية، وحتسني نتائج التعلم، وتعزيز أتثري التمويل العام قدر ا

 إنتاج املعارف؛

خيص إعداد املوارد التعليمية املفتوحة  مواصلة العمل على بناء القدرات بطريقة منهجية (أثناء اخلدمة وقبل اخلدمة) فيما (ب)
يتجزأ من برامج اإلعداد والتدريب يف كل مراحل  كجزء الاستخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها   هبا وإاتحتها وإعادة واالنتفاع

أو مستو�ت التعليم، ويشمل هذا األمر املساعدة على االضطالع بربامج اإلعداد األويل للمربني واملعلمني. وينبغي هلذا 
وضمان اجلودة على  األمر أن يشمل أيضاً تعزيز قدرة السلطات العامة وواضعي السياسات والعاملني يف جمال حتسني النوعية

 فهم املوارد التعليمية املفتوحة ودعم املساعي الرامية إىل إدماجها يف التعلم والتدريس والبحث واحلياة اليومية؛

تعزيز التوعية ابالستثناءات والقيود املتعلقة ابستخدام املصنفات احملمية مبوجب حقوق املؤلف لألغراض التعليمية والبحثية.  (جـ)
جيب اإلقرار بضرورة  يام بذلك فعًال لتيسري إدماج جمموعة كبرية من املصنفات يف املوارد التعليمية املفتوحة، إذوينبغي الق

 املوارد التعليمية املفتوحة؛ االستعانة مبصنفات موجودة حممية مبوجب حقوق املؤلف لتحقيق أهداف التعليم وإعداد

مبوجب ترخيص مفتوح من األدوات والوسائل، والربامج اليت تتيح التشغيل البيين يصدر  االستفادة على أفضل وجه ممكن ممّا (د)
للبيا�ت الوصفية، واملعايري (ومنها املعايري الوطنية والدولية)، للمساعدة على تيسري العثور على املوارد التعليمية املفتوحة 

منة ومأمونة تضمن محاية اخلصوصية. وميكن أن يشمل استخدامها وتكييفها وإعادة توزيعها بطريقة آ هبا وإعادة واالنتفاع
هذا األمر أدوات ووسائل جمانية ومفتوحة املصدر إلعداد الربامج وإنشاء قواعد البيا�ت، ومكتبات وغريها من املستودعات 

وحة وترمجتها إىل لغات األجل، ووسائل تكنولوجية رائدة ملعاجلة املوارد التعليمية املفت وحمركات البحث، ونُظماً للحفظ الطويل
 االقتضاء أو الضرورة)، ومنها مثالً وسائل وأدوات الذكاء االصطناعي؛ أخرى آلياً (عند

هبا وتوفر معلومات وإرشادات جلميع اجلهات املعنية ابملوارد التعليمية املفتوحة بشأن املواضيع  إاتحة موارد يسهل االنتفاع (هـ)
 توحة، ومنها حقوق املؤلف والرتخيص املفتوح للمواد التعليمية؛املرتبطة ابملوارد التعليمية املف

تعزيز مهارات الدراية الرقمية إلتقان االستخدام التقين للربجميات والتعليمات الربجمية والرتاخيص املفتوحة من أجل التشجيع  (و)
 على إعداد املوارد التعليمية املفتوحة وعلى استخدامها.

 وضع سياسات داعمة )٢(

ينبغي للدول األعضاء أن تقوم، وفقًا لظروفها اخلاصة وبناها اإلدارية وأحكامها الدستورية، بتهيئة أو ابلتشجيع على هتيئة أجواء  -١٢
لوطين. مؤاتية لوضع سياسات تدعم املمارسات الفعالة املتعلقة ابملوارد التعليمية املفتوحة، ومنها األجواء الالزمة على الصعيدين املؤسسي وا

 يلي من خالل عملية تشاركية شفافة تتضمن إقامة حوار مع اجلهات املعنية: ُتشجَّع الدول األعضاء على النظر فيماو 

متاحة مبوجب ترخيص مفتوح أو مدرجة يف نطاق امللك  موارد تعليمية توفريوضع وتنفيذ سياسات و/أو أُطر تنظيمية تشجع على  (أ)
 متويل إعدادها من أموال عامة، وختصيص موارد مالية وبشرية لتنفيذ السياسات وتقييمها؛ عن طريق ،حبسب االقتضاء ،العام

تشجيع ومساعدة املؤسسات على وضع أُطر قانونية أو أُطر للسياسات، أو على حتديث اُألطر القانونية أو أُطر السياسات  (ب)
استخدامها  هبا وإعادة التعليمية املفتوحة اجليدة واالنتفاعاملوجودة، حلث املربني واملعلمني واملتعلمني على إعداد املوارد 

ومواءمتها وتكييفها وإعادة توزيعها بطريقة تتوافق مع القوانني الوطنية اخلاصة حبقوق املؤلف ومع الواجبات أو االلتزامات 
املوجودة اخلاصة بضمان جودة الدولية؛ ووضع آليات لضمان جودة املوارد التعليمية املفتوحة وإدماجها يف االسرتاتيجيات 

 املواد املستخدمة للتدريس والتعلم؛
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وضع آليات إلجياد مجاعات للممارسني، ولتعزيز العمل على تنمية القدرات املهنية للمعلمني ابستخدام موارد تعليمية  (جـ)
مية املفتوحة املبتكرة اعرتافاً الئقاً بوصفها مفتوحة، وإقامة شبكات للخرباء ابملوارد التعليمية املفتوحة، واالعرتاف ابملوارد التعلي

 شكالً من أشكال اجلدارة املهنية أو األكادميية؛

كل اجلهات املعنية وتشجيعها على نشر امللفات املصدرية واملوارد التعليمية املفتوحة امليسَّرة أبشكال   ساعدةوضع آليات مل (د)
 أو صيغ معيارية مفتوحة للملفات يف املستودعات العامة؛

ومواءمة السياسات  إدماج السياسات اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة يف أُطر السياسات الوطنية ويف االسرتاتيجيات الوطنية، (هـ)
اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة مع السياسات املفتوحة واملبادئ التوجيهية األخرى كتلك اخلاصة ابالنتفاع املفتوح والبيا�ت 

 املفتوحة والربجميات املفتوحة املصدر والعلم املفتوح؛

ديل أو إثراء أو إصالح املناهج الدراسية ومجيع أشكال التعلم إدماج املوارد التعليمية املفتوحة يف عملية تطوير التعليم، وتع (و)
عليها املوارد التعليمية املفتوحة، والتشجيع على األخذ مبختلف  من أجل االستفادة من اإلمكانيات والفرص اليت تنطوي

فتوحة واستخدامها ونشرها أساليب التدريس وخمتلف أشكال التقييم للحث على املشاركة بنشاط يف إعداد املوارد التعليمية امل
 وتشاطرها؛ وتقييم مقدار أتثري املوارد التعليمية املفتوحة يف توفري التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع؛

تشجيع ودعم البحوث اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة من خالل برامج حبثية مالئمة تبحث أمور إعداد املوارد التعليمية  (ز)
 شرها وتشاطرها وتقييمها، وتشمل مسألة االستعانة ابلوسائل التكنولوجية الرقمية (كالذكاء االصطناعي)؛املفتوحة ون

يتعلق بصون اخلصوصية ومحاية البيا�ت خالل إعداد املوارد  وضع وتنفيذ سياسات تضمن األخذ أبفضل املعايري فيما (ح)
 هبا. ساسية الالزمة للموارد التعليمية املفتوحة وابخلدمات املرتبطةيتعلق ابلبىن األ التعليمية املفتوحة واستخدامها، وفيما

 بطريقة منصفة وشاملة للجميع يدةاجلفتوحة املتعليمية الوارد ملاالنتفاع اب التشجيع على إاتحة )٣(

استخدامها ومواءمتها  هبا وإعادة واالنتفاعُتشجَّع الدول األعضاء على دعم إعداد املوارد التعليمية املفتوحة اجليدة املنصفة والشاملة  -١٣
النظامي بغض النظر،  وتكييفها وإعادة توزيعها لصاحل كل اجلهات املعنية. وتضم تلك اجلهات املتعلمني امللتحقني مبرافق التعليم النظامي وغري

، وتضم أيضًا املستضعفني والشعوب األصلية احلصر، عن السن واجلنس والقدرة البدنية والوضع االقتصادي االجتماعي على سبيل املثال ال
ة واألقليات وسكان املناطق الريفية النائية (ومنهم السكان الرُّحَّل)، وكذلك الناس القاطنني يف املناطق املتضررة من النزاعات والكوارث الطبيعي

 اجلنسني، وإيالء عناية خاصة لضمان اإلنصاف والشمول اإلثنية واملهاجرين والالجئني والنازحني. وينبغي يف مجيع األحوال ضمان املساواة بني
 يلي: للمتعلمني الذين يعانون من احلرمان الشديد بسبب أشكال متعددة ومتداخلة للتمييز. وتوصى الدول األعضاء ابلنظر فيما

م املادية على أفضل وجه، وكذلك ضمان إاتحة االنتفاع مبوارد تعليمية مفتوحة تليب احتياجات املتعلمني املعنيني وتالئم ظروفه (أ)
يشمل ذلك، عند  أجلها. وقد األهداف الرتبوية والتعليمية للربامج أو املواد الدراسية اليت تُتاح املوارد التعليمية املفتوحة من

 املطبوعة)؛ االقتضاء، توفري ُسبل أو وسائل لالنتفاع ابملوارد بدون االتصال بشبكة اإلنرتنت (ومنها املواد

مساعدة اجلهات املعنية ابملوارد التعليمية املفتوحة على إعداد موارد تعليمية مفتوحة تراعي املساواة بني اجلنسني وتكون مناسبة  (ب)
سّيما لغات الشعوب األصلية األقل استخداماً  ثقافياً ولغو�ً، وكذلك على إعداد موارد تعليمية مفتوحة ابللغات احمللية، وال

 ؛ابالنداثر مهددةاملوارد وتكون اليت تعاين من قلة 

التمييز وإاتحة االنتفاع والشمول يف االسرتاتيجيات والربامج اخلاصة إبعداد  مبادئ املساواة بني اجلنسني وعدم مراعاة ضمان (جـ)
 توزيعها؛ استخدامها وتكييفها وإعادة هبا وإعادة املوارد التعليمية املفتوحة واالنتفاع
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العامة وتشجيع االستثمارات اخلاصة يف البىن األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والنطاق ضمان االستثمارات  (د)
سّيما من أجل اجملتمعات الريفية  العريض، وكذلك يف آليات أخرى، لز�دة ُسبل االنتفاع ابملوارد التعليمية املفتوحة، وال

 الدخل؛ واحلضرية املنخفضة

 إجراء البحوث بشأ�ا؛على ارد التعليمية املفتوحة و التشجيع على إعداد املو  (ه)

يوجد من تلك  القيام، حبسب االقتضاء، بوضع قواعد ومؤشرات مرجعية ومعايري قائمة على البّينات، أو بتطوير وتكييف ما (و)
ها على مراجعة املوارد التعليمية القواعد واملؤشرات املرجعية واملعايري يف جمال ضمان جودة املوارد التعليمية املفتوحة، والرتكيز في

 مفتوح) يف إطار اآلليات النظامية لضمان اجلودة. (املتاحة مبوجب ترخيص مفتوح أو غري

 مناذج الستدامة املوارد التعليمية املفتوحةتعزيز العمل على وضع  )٤(

الدستورية، بدعم وتشجيع العمل على وضع مناذج توصى الدول األعضاء ابلقيام، وفقًا لظروفها اخلاصة وبناها اإلدارية وأحكامها  -١٤
 يلي: شاملة وجامعة ومتكاملة الستدامة املوارد التعليمية املفتوحة. وُتشجَّع الدول األعضاء على النظر فيما

شراء  هبا من األحكام والُنظم الراهنة، عند االقتضاء، لتوسيع نطاق عملية يتعلق مراجعة السياسات اخلاصة ابملشرت�ت وما (أ)
السلع واخلدمات اجليدة وتبسيطها من أجل تيسري إعداد املوارد التعليمية املفتوحة وامتالكها وترمجتها وتكييفها ونشرها 
وتشاطرها وصو�ا وحفظها وأرشفتها، وكذلك من أجل تعزيز قدرة كل اجلهات املعنية ابملوارد التعليمية املفتوحة على املشاركة 

 يف هذه األنشطة؛

التقليدية  تقتصر على مصادر التمويل التقليدية، بل تضم الوسائل غري فيز العمل على وضع مناذج االستدامة بوسائل خمتلفة الحت (ب)
املستخدمة لتعبئة املوارد والقائمة على املصاحل املتبادلة، وكذلك الوسائل القائمة على الشراكات والربط الشبكي، واألنشطة 

تربعات واالشرتاكات، والوسيلة املسماة "ادفع ما تريد"، ووسائل التمويل اجلماعي اليت ميكن أن تعود املدرة للدخل، واهلبات وال
حتميل املعلمني أو الطالب تكاليف االنتفاع ابملواد  إبيرادات وأن تتيح استدامة توفري املوارد التعليمية املفتوحة وضمان عدم

 الضرورية للتدريس والتعلم؛

على املشاركة يف  فيها الرتكيز وجيري ،القيمة املضافة نتاجفيها املوارد التعليمية املفتوحة إل ج أخرى ُتستخدمالرتويج لنماذ  (جـ)
للقيمة املضافة وإقامة الشراكات اجملتمعية واحلث على االبتكار  ياجلماع نتاجالعمل وعلى اإلعداد أو اإلبداع املشرتك واإل

 والتعريف هبذه النماذج لدى املؤسسات والبلدان؛ ،وحشد الناس حول قضية مشرتكة

يتوافق مع املعايري  هبا مبا وضع وتطبيق أُطر تنظيمية تساعد على إعداد املوارد التعليمية املفتوحة وتطوير اخلدمات املتعلقة (د)
 الوطنية والدولية، وكذلك مع مصاحل وِقيم اجلهات املعنية ابملوارد التعليمية املفتوحة؛

 عليه هذه التوصية لضمان تطبيق أحكام هذه الرتاخيص تطبيقاً سليماً؛ ملا تنص تعزيز الرتمجة اللغوية الدقيقة للرتاخيص املفتوحة وفقاً  (هـ)

إجياد آليات الستخدام املوارد التعليمية املفتوحة ووضعها موضع التطبيق، وتشجيع اجلهات املعنية على إبداء آرائها بشأن  (و)
 خدمة، والتشجيع على مواصلة حتسني تلك املوارد؛املوارد املست

استخدام امليزانيات واألموال املخصصة للرتبية والتعليم والبحث على أفضل وجه ممكن لتمويل وضع مناذج للموارد التعليمية  (ز)
 قليمي والدويل.املفتوحة وتطويرها ومواصلة حتسينها عن طريق التعاون بني املؤسسات والتعاون على الصعيد الوطين واإل
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 تيسري التعاون الدويلتعزيز و  )٥(

متعدد  ينبغي للدول األعضاء أن تسعى إىل تعزيز وتيسري التعاون الدويل بني كل اجلهات املعنية، سواء أكان ذلك على أساس ثنائي أم -١٥
 يلي: الدول األعضاء على النظر فيمااألطراف، من أجل الرتويج إلعداد املوارد التعليمية املفتوحة واستخدامها. وُتشجَّع 

التشجيع واحلث على التعاون وإقامة التحالفات بني البلدان بشأن املشاريع والربامج املتعلقة ابملوارد التعليمية املفتوحة،  (أ)
اإلقليمية  التعاونيةواالستفادة من اآلليات واملنظمات التعاونية املوجودة العابرة للحدود الوطنية ومن اآلليات واملنظمات 

والعاملية القائمة. وينبغي أن يشتمل ذلك على توحيد اجلهود املبذولة من أجل إعداد واستخدام املوارد التعليمية املفتوحة 
بطريقة تعاونية، وبناء القدرات، وإنشاء املستودعات، وإجياد مجاعات للممارسني، وإجراء حبوث مشرتكة بشأن املوارد التعليمية 

 خيص املوارد التعليمية املفتوحة؛ وحة، والتضامن بني مجيع البلدان بغض النظر عن مستوى تقدمها فيمااملفت

إنشاء آليات متويل إقليمية ودولية لرتويج وتعزيز املوارد التعليمية املفتوحة، وحتديد اآلليات اليت ميكن أن تدعم اجلهود الدولية  (ب)
 ؛واإلقليمية والوطنية، ومنها الشراكات

عليها من أجل نشر املوارد التعليمية املفتوحة وتشاطرها على  دعم املساعي الرامية إىل إقامة شبكات فعالة للنظراء واحملافظة (جـ)
الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي استناداً إىل أمور تضم مثالً موضوع البحث أو الدراسة واللغة واملؤسسات واملناطق واملستوى 

 التعليمي؛

القيام، عند االقتضاء، إبدراج بنود حمددة بشأن املوارد التعليمية املفتوحة يف االتفاقات الدولية املتعلقة ابلتعاون يف ميادين  (د)
 الرتبية والتعليم؛

حبث مسألة وضع إطار دويل لالستثناءات والقيود املتعلقة حبقوق املؤلف ألغراض التعليم والبحث من أجل تيسري عمليات  (هـ)
 بادل والتعاون العابرة للحدود الوطنية بشأن املوارد التعليمية املفتوحة؛الت

دعم االستعانة مبهارات التواصل بني الثقافات، ووسائل إدارة أمور اجلماعات املتعددة الثقافات، وُسبل إنشاء وتشكيل  (و)
مية املفتوحة على الصعيد احمللي من أجل نشر مجاعات املمارسني، واسرتاتيجيات التعديل احمللية، يف استخدام املوارد التعلي

 الِقيم العاملية.

 الرصد -رابعاً 

د ينبغي للدول األعضاء أن تقوم، وفقاً لظروفها اخلاصة وبناها اإلدارية وأحكامها الدستورية، برصد السياسات واآلليات املتعلقة ابملوار  -١٦
 يلي: والنوعية حبسب االقتضاء. وُتشجَّع الدول األعضاء على النظر فيما التعليمية املفتوحة ابستخدام جمموعة من النهوج الكمية

 استخدام آليات حبثية مالئمة لقياس فعالية وكفاءة السياسات واحلوافز اخلاصة ابملوارد التعليمية املفتوحة استناداً إىل أهداف حمددة؛ (أ)

واملمارسات اجليدة واالبتكارات والبحوث املرتبطة ابملوارد التعليمية املفتوحة التقارير املتعلقة ابإلجنازات املعلومات و مجع ونشر  (ب)
 وآاثرها بدعم من اليونسكو واألوساط الدولية املعنية ابلتعليم املفتوح؛

اجلهات  التعليمية والكفاءة املالية الطويلة األجل للموارد التعليمية املفتوحة، ومتكني كل الفعاليةوضع اسرتاتيجيات لرصد  (جـ)
املعنية من املشاركة يف هذا األمر. وميكن الرتكيز يف هذه االسرتاتيجيات على حتسني إجراءات التعلم، وتعزيز الروابط بني 

 النتائج واختاذ القرارات والشفافية واملساءلة إلاتحة فرص البحث وضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع.
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