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209 EX/37 

 

 2020يوليو /متوز 6االثنني يوم من يف الفرتة املمتدة  جلسات (4) ربع أعقدت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية  - 1
  ( البوليفارية مجهورية فنزويال )  هكتور كونستانت روزاليس برائسة السيد  صباحاً  2020يوليو /متوز 7الثالاثء  إىل يومصباحًا 

 ذكورةالبنود امل يف للنظر، اً للجنةمؤقت بصفته رئيساً (  اجلمهورية الدومينيكية )   خوسيه أنطونيو رودريغيز ديفريجيه وحضور السيد  
 .2020متوز/يوليو   2 جلسته العامة اليت ُعقدت يف  خاللإليها اجمللس التنفيذي  يلي اليت أحاهلا فيما

 والواثئق العنوان  البند 

 الربانمج الذي اعتمده املؤمتر العام   تنفيذ 4

 تنفيذ الربانمج  أولا -4 

 (EX/4.I.A and Corr., 209 EX/PG/1.INF.3 209) تنفيذ الربانمج اخلاص بتقرير ال ألف - أوالً -4 

 السابقة دوراهتما  يف  التنفيذي واملؤمتر العام القرارات اليت اعتمدها اجمللس تنفيذ متابعة  5

 املسائل املتعلقة ابلربانمج  أولا -5 

 (EX/5.I.A 209) مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم ألف - أوالً -5 

 (EX/5.I.B 209) املناخ  اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري ابء - أوالً -5 

  التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط املركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم  جيم -أوالً -5 
(209 EX/5.I.C) 

 (EX/5.I.D 209) خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية دال -أوالً -5 

 (.EX/5.I.E, 209 EX/5.I.E.INF 209) احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو هاء -أوالً -5 

 (EX/5.I.F 209) مشروع طريق الرقيق واو- أوالً -5 

 (.EX/5.I.G Rev 209) تلبية نداء السالم  زاي -أوالً -5 

 قرارات املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وأنشطتها احلديثة املهمة لعمل اليونسكو  حاء -أوالً -5 
(209 EX/5.I.H) 

 2030 اخلاص ابلتعليم حىت عام   4 هدف التنمية املستدامة 6

 (EX/6.I 209)  واإلقليمي التنسيق والدعم على الصعيدين العاملي أوالً -6 

 (EX/6.II 209)  ( 2025 - 2020أمية الشباب والكبار ) اسرتاتيجية اليونسكو حملو  اثنياً -6 

 (EX/6.III 209) ( 2021 - 2016والتدريب يف اجملال التقين واملهين ) اسرتاتيجية اليونسكو للتعليم اثلثاً -6 

 (EX/24 209)  فلسطني احملتلة 24

بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية   39ت/ م207وقرار اجمللس التنفيذي  67م/40تنفيذ قرار املؤمتر العام  25
 (EX/25 209) احملتلة  يف األراضي العربية
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 والواثئق العنوان  البند 
 (EX/29, 209 EX/DG.INF. Rev., 209 EX/PG/1.INF.3 209) اليوم الدويل للضمري 29
 ُمنشأ يف إطار االستعراض الشامل لربانمج ذاكرة العال ـمهمة فريق العمل احملدود العضوية ال مدة متديد 33

(209 EX/33, 209 EX/DG.INF. Rev.) 
 

 تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر العام 4البند  
 تنفيذ الربانمج أولا -4
 (EX/4.I.A and Corr., 209 EX/PG/1.INF.3 209)  تنفيذ الربانمجاخلاص بتقرير  ال ألف-أولا -4

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 2

 إّن اجمللس التنفيذي،

 أواًل،-4ت/ م206و  99م/38 ينابلقرار    يذّكر إذ - 1

 ،ألف-أوالً -4ت/ م920الوثيقة    درس وقد  - 2

لتعزيز اجلمع والربط بني رصد اجلوانب فرصة  تيحظم األساسية يتصميم النُ  أن إعادة أيخذ بعني االعتبار وإذ - 3
أعوام يتيح  برانمج جديد وميزانية جديدة ألربعة، وأن اعتماد املالية ورصد اجلوانب الربانجمية ألداء املنظمة

 ،ابليونسكوتعزيز إطار النتائج اخلاص  العمل على  فرصة ملواصلة  أيضاً  

ومنها   ،ألف-أوالً -4ت/ م920الوثيقة  للمديرة العامة جلودة املعلومات والبّينات املقدمة يف    يعرب عن تقديره - 4
يف تنفيذ الربانمج وحتقيق النتائج وفقاً لالسرتاتيجية  اليونسكوعن مسامهة شركاء  املقدمة اإلضافية    املعلومات

 ؛بصيغتها احملدَّثة  الشاملة اخلاصة ابلشراكات

 ؛2019-2018جنازات املنظمة خالل الفرتة  إب  وحييط علماً مع االرتياح - 5

خالل فرتة العامني  لربانمج تنفيذًا فعاالً املديرة العامة إىل مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان تنفيذ ا ويدعو - 6
 األربعة؛  من فرتة األعوام (2021 - 2020)األخرية 

ابقرتاحات أولية   ،املائتني عشرة بعد  دورته احلادية  يتجاوز يف موعد ال  ،املديرة العامة إىل موافاته  ويدعو أيضاً  - 7
دورته ُأجريت يف هذا الصدد خالل املناقشات اليت مع مراعاة تعديل صيغة التقرير اخلاص بتنفيذ الربانمج، ل

اجلمع والربط بني املعلومات املقدمة عن اجلوانب املالية واملعلومات املقدمة ، من أجل تعزيز  املائتني التاسعة بعد 
على املستوى االسرتاتيجي   الالزمة  قراراتال  من اختاذائسيتني  متكني اهليئتني الر سعياً إىل  عن اجلوانب الربانجمية  

 .املناسب
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 دوراهتما السابقة  يف  التنفيذي واملؤمتر العام القرارات اليت اعتمدها اجمللستنفيذ  متابعة   5البند  
 املسائل املتعلقة ابلربانمج أولا -5
 (EX/5.I.A 209)  مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم ألف-أولا -5

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 3

 إّن اجمللس التنفيذي،

 اثلثاً،-6ت/ م206ابلقرار    يذّكر إذ - 1

 ألف،-أوالً -5ت/ م209الوثيقة    درس وقد  - 2

جبهود املديرة العامة الرامية إىل تعزيز الرايدة الفكرية لليونسكو يف جمال التعليم على الصعيد العاملي من   يرحب - 3
 خالل مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم؛

تنظيم  يف  التفكري يف التعليم و  إعادةضرورة و ، 4 حتقيق هدف التنمية املستدامةالسعي إىل تعزيز  بضرورة    ويقرّ  - 4
 التحوالت وأوجه التعقيد والريبة الراهنة؛ العوملة و يف ظل  مدى احلياة  التعّلم  

املتفاقمة، وكذلك املصاعب اليت تواجهها   الفجوة الرقميةعلى وجه اخلصوص حبث    املبادرةتشمل  أبن    ويوصي - 5
 البلدان النامية وأقل البلدان منواً يف جمال التعليم؛

رايدة خيص   فيماضمان األخذ بنهج تشاركي واسع النطاق    الرامية إىل  جلهود املديرة العامة  تقديرهويعرب عن   - 6
 املناقشة العاملية بشأن مستقبل الرتبية والتعليم؛ 

على نطاق واسع ابملسامهة   االلتزام  من أجل  لرتبية والتعليماملعنية ابالدول األعضاء إىل حشد األوساط    ويدعو - 7
 ؛املناقشة العامليةيف  

يف  البحثية واالستشرافيةالدول األعضاء على تقدمي دعم خارج عن امليزانية لتعزيز وظيفة اليونسكو  وحيث - 8
 استدامة مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم؛  كذلكو   ،جمال التعليم

املائتني مبعلومات عن بنية التقرير العاملي عن مستقبل  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته العاشرة بعد   ويطلب - 9
 ؛الرتبية والتعليم وعن املواضيع الرئيسية للتقرير

يف  علومات عن التقدم احملرزاملائتني مب عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته احلادية أيضاً  ويطلب -10
 . إعداد التقرير العاملي عن مستقبل الرتبية والتعليم
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 (EX/5.I.B 209)  املناخ اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري ابء-أولا -5

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 4

 التنفيذي،إّن اجمللس  

 ،15م/39ابء و-أوالً -5ت/ م201 ينابلقرار    إذ يذّكر - 1

عمل اليونسكو بشأن تغري املناخ، خيص  فيما أمهية االسرتشاد ابتفاق ابريس بشأن تغري املناخ ويؤكد جمدداً  - 2
تفاقية األمم املتحدة ابما سيّ  ، والاملتعلقة بتغري املناخ لصكوك الدولية األخرىاباالسرتشاد  مهيةكذلك أبو 

 أهداف التنمية املستدامة، خيص مااإلطارية بشأن تغري املناخ، في

 ابء وملحقها،-أوالً -5ت/ م209الوثيقة    وقد درس - 3

 ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري املناخ؛  حييط علماً  - 4

( على اسرتاتيجية  19-عن عواقب جائحة فريوس كوروان )كوفيد  من املديرة العامة موافاته مبعلومات  ويطلب - 5
 تنفيذ الاليونسكو على  قدرة عزيزتاملتاحة ل األساليبعمل اليونسكو بشأن تغري املناخ، واستطالع الفرص و 

نشطة اليونسكو وعملياهتا ألضمان احلياد املناخي  كذلك لالتعاون بني القطاعات، و   عزيزتالتأثري بوسائل تضم  و 
 التكلفة؛فعالة ابلقياس إىل  بصورة  

مسامهاهتا احملددة وطنيًا مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن  تضمني الدول األعضاء على عويشج - 6
زيز وتعوالتعاون العلمي عملية بشأن الرتبية والتعليم إجراءات  تغري املناخ واتفاق ابريس بشأن تغري املناخ

تركيزاً واضحاً الرتكيز فيها  القدرات، مع    بناءوالتنوع الثقايف واحلوار بني الثقافات والتوعية و   نشرهاو   األخالقيات
 البلدان النامية؛  هاعلى التحدايت املناخية اليت تواجه

ابلتعاون   بشأن تغري املناخلتنفيذ اسرتاتيجية عمل اليونسكو    هنائي  تقييمإجراء    من املديرة العامة  ويطلب أيضاً  - 7
 .املائتني عشرة بعد  الثانية  إاّبن دورته، وموافاته هبذا التقييم  مع مرفق اإلشراف الداخلي

 املركز الدويل لستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط جيم-أولا -5
(209 EX/5.I.C) 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،الربانمج والعالقات اخلارجيةأوصت جلنة   - 5

 إّن اجمللس التنفيذي،

 جيم،-أوالً -5ت/ م209الوثيقة    وقد درس - 1
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ابلتقرير الذي قدمته املديرة العامة عن املستجدات املتعلقة أبنشطة املركز الدويل الستخدام أشعة  حييط علماً  - 2
 السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط وتعاونه مع اليونسكو؛

ابلتقدم الذي أحرزه املركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا  ويرحب - 3
نشطته أبالتعريف  بروز املركز وحتسني تعزيزمن أجل يف الشرق األوسط، وابملساعدة اليت قدمتها اليونسكو 

 ؛على الصعيد الدويل

لمركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال ل لوية كبريةإعطاء أو املديرة العامة إىل مواصلة  ويدعو - 4
 الدويل احلكومي،   ه التعاون مع جملس   املركز عن طريق   وتعزيز أنشطة ،   الشرق األوسطالعلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف

عن الفرص اليت  حديثةيف البنية األساسية العلمية الدولية، وموافاة الدول األعضاء مبعلومات  املركز وإدماج
 املركز.  أنشطةتيحها  ت

 (EX/5.I.D 209)  خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية دال-أولا -5

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 6

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،13ت/ م206لقرار  ابو  13ت/ م206ابلوثيقة    يذّكر إذ - 1

 دال،-أوالً -5ت/ م209الوثيقة    درس وقد  - 2

لصاحل الدول اجلزرية   اليونسكو  عنها تقييم خطة عمل اليت متخضالنتائج والتوصيات    وإذ أيخذ بعني االعتبار - 3
اإلدارة على تلك النتائج والتوصيات ، وكذلك رّد مدهتا يف منتصف (2021 - 2016) الصغرية النامية

 (،13ت/ م206  )الوثيقة

الذي منحته اليونسكو للدول اجلزرية الصغرية النامية ابعتبارها فئة ذات أولوية  اخلاص لوضع اب أيضاً  يذّكرو  - 4
 عنها اليت متخضوكذلك ابلنتائج    (،4م/37الوثيقة  )  2021-2014املتوسطة األجل للفرتة    تهايف اسرتاتيجي

يف منتصف   إلجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا(  ستعراض الرفيع املستوىالا
املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية و  2019 لعمل املناخي لعاملألمم املتحدة اقمة ، و مدهتا

 ،ستدامة()مؤمتر القمة املعين أبهداف التنمية امل  2019 لعام  املستدامة

الجتماع الرفيع املستوى الستعراض التقدم المفاوضات اليت ُأجريت خالل  أبن النتيجة الرئيسية ل  وحييط علماً  - 5
إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية   احملرز يف معاجلة أولوايت الدول اجلزرية الصغرية النامية من خالل تنفيذ 

للجمعية العامة لألمم املتحدة، الوثيقة  74/3)القرار  اإلعالن السياسي - الصغرية النامية )مسار ساموا(
A/RES/74/3  )-    بربامج اليونسكو وأولوايهتاتؤكد الدعوة إىل اختاذ إجراءات يف الكثري من اجملاالت املرتبطة، 
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 2021-2016للفرتة  لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية اليونسكو خطة عملأولوايت  يؤكد جمدداً  - 6
 يلي: هبا كما واألهداف املرتبطة

قدرات اجلزر لتمكينها من حتقيق التنمية املستدامة من خالل التعليم وتعزيز القدرات البشرية االرتقاء ب 6-1
 ؛واملؤسسية

ظم التفاعالت البشرية مع النُ عزيز استدامة ، وتتعزيز قدرة الدول اجلزرية الصغرية النامية على الصمود 6-2
 ؛واملياه العذبة واحمليطات  التنوع البيولوجيونُظم    اإليكولوجية

إدارة التحوالت االجتماعية وتعزيز اإلدماج االجتماعي  علىالدول اجلزرية الصغرية النامية  مساعدة 6-3
 والعدالة االجتماعية؛

 ؛من أجل التنمية املستدامة للجزر  ونشرها املادي وتعزيز الثقافة الرتاث الثقايف املادي وغريصون   6-4

 ؛وإدارة املعلومات وتشاطر املعارف  الرتابط واالتصال  ةإمكاني  تعزيز 6-5

ربامج اليونسكو ومعاهدها ملواصلة االستعانة ب إىل اختاذ إجراءات يف الوقت املناسبلعامة املديرة ا ويدعو - 7
تنفيذاً فعااًل خالل املدة  لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية اليونسكو عملخطة وشبكاهتا لضمان تنفيذ 

  استعراض  عنها اليت متخضذ إجراءات  االعتبار الدعوة إىل اختا املتبقية من الفرتة احملددة هلذه اخلطة آخذة بعني
 ؛يف منتصف مدهتا  إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا(

الدول اجلزرية املديرة العامة إىل تقدمي املساعدة التقنية الالزمة والدعم املايل الالزم لتعزيز قدرات  ويدعو أيضاً  - 8
نها من حتقيق التنمية املستدامة عن طريق اختاذ إجراءات ذات أهداف حمددة من أجل متكي الصغرية النامية
 :يلي كما  جماالت اختصاص اليونسكو هلذا الغرض يف

 الرتبية: 
احلياة  تقدمي املساعدة الالزمة لوضع السياسات الوطنية وتعزيز القدرات الوطنية من أجل إاتحة التعلم مدى •

 ؛2030 إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعامبوسائل تضم  
 ؛لمعلمنيل  وبناء القدرات املهنية  التأهيل املهين •
وإاتحة االنتفاع بفرص تعليمية عالية اجلودة  ،تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليماستخدام  •

 ؛ملوارد التعليمية املفتوحةواب
 ؛التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهينتطوير   •
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 العلوم الطبيعية:
 ؛تغري املناخ والتكيف معه  ةاحلد من وطأ •
ج التأهب ملواجهة ، واالضطالع بربانمأبمواج التسوانمي، وتشغيل نُظم اإلنذار احلد من خماطر الكوارث •

 ؛أمواج التسوانمي
 استخداماً مستداماً؛  حمليطات ومواردها ومحايتها وإدارهتا واستخدامهاصون ا •
 بناء قدرات مائية مستدامة ومأمونة؛ •
 صون التنوع البيولوجي؛ •
 ؛م والتكنولوجيا واالبتكارو العل  وضع سياسات •

 العلوم االجتماعية واإلنسانية:
العامة املتعلقة  الرامية إىل تطوير الشبكات الشبابية، وإشراك الشباب يف وضع السياساتدعم املساعي  •

 ؛لرايضةاببتغري املناخ و 
املرتبطة حبوادث العنف املدرسي اليت تقع داخل  مواجهة التحدايتلتمكينهم من بناء قدرات الشباب  •

 املدارس وخارجها؛
 ؛جتماعيتعزيز السياسات الرامية إىل حتسني اإلدماج اال •

 الثقافة:
، ويشمل ذلك الرتاث الثقايف والطبيعي وصون تقدمي املساعدة التقنية الالزمة والدعم املايل الالزم لتعزيز •

 املغمور ابملياه؛  الثقايفو   الطبيعيالرتاث البحري والرتاث  
 تنمية الصناعات الثقافية واإلبداعية؛ •

 االتصال واملعلومات:
 ؛اإلعالمية واملعلوماتية  حلرة واملستقلة والتعددية، وكذلك الدرايةتعزيز املنظومات اإلعالمية ا •
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وعلى استخدام وسائل تعميم االنتفاع ابملعلوماتتعزيز العمل على  •

 ؛يف بناء جمتمعات املعرفة للتمكني من املسامهة
 صون الرتاث الواثئقي؛ •

لصاحل الدول اجلزرية الصغرية  اليونسكو عنها تقييم خطة عمل اليت متخض توصياتالتنفيذ  لعدم وأيسف - 9
من املديرة العامة تنفيذ كل التوصيات تنفيذاً  ويطلب؛ وجه العجز يف التمويلأل، و مدهتا يف منتصف النامية

 كاماًل يف الوقت املناسب؛

 يلي: من املديرة العامة القيام مبا  ويطلب أيضاً  -10
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 خطة عملاملوجودة يف املقر ويف املكاتب امليدانية لتنفيذ    يكفي من موارد اليونسكو وقدراهتا ختصيص ما •
يكفي من املوارد هلذا الغرض  طريق ختصيص ما، وذلك عن  لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية  اليونسكو

 صد حجم املوارد املخصصةمن ميزانية الربانمج العادي بنسب واضحة تتيح للهيئتني الرائسيتني واألمانة ر 
 ؛اجلزرية الصغرية الناميةللدول  

وضع وتطبيق إطار لرصد األمور املتعلقة هبذا املوضوع وتقييمها من أجل الوقوف على البياانت والنتائج  •
 الالزمة؛

 يلي: بتقرير مرحلي عّما  املائتني بعد   عشرة احلاديةموافاته إاّبن دورته  من املديرة العامة    ويطلب فضالً عن ذلك -11

 لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية  اليونسكو  عمل  عنها تقييم خطة التوصيات اليت متخض  تنفيذ  متابعة •
 ؛مدهتا يف منتصف

املدة املتبقية من الفرتة احملددة هلذه خالل    لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية  اليونسكو  عمل  خطةتنفيذ   •
 اخلطة؛

، أي 2021 بعد عام املديرة العامة إىل إعداد مشاريع اقرتاحات مالئمة ملرحلة ما ويدعو فضاًل عن ذلك -12
النامية، وذلك يف  لصاحل الدول اجلزرية الصغرية اليونسكو احلالية عمل خطةللمرحلة الالحقة النتهاء فرتة 

( 4م/41)الوثيقة  2029-2022إطار العمل على إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 
(، مع مراعاة الِعرب املستخلصة من تنفيذ 5م/41)الوثيقة  2025-2022ومشروع الربانمج وامليزانية للفرتة 

، وموافاته مبشاريع االقرتاحات إاّبن 5م/41و 4م/41اخلطة احلالية، وكذلك عملية التشاور بشأن الوثيقت ني 
 املائتني. دورته العاشرة بعد 

 (.EX/5.I.E, 209 EX/5.I.E.INF 209)  احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو هاء-أولا -5

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 7

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،23م/38ابلقرار    إذ يذكر - 1

 إعالم،-هاء-أوالً -5ت/ م209هاء و-أوالً -5ت/ م209الوثيقت ني   وقد درس - 2

مبسامهة احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو مسامهة كبرية يف عمل املنظمة بشأن صون الرتاث  يرحب - 3
 اجليولوجي ومحايته؛
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قرر اجمللس املعين ابحلدائق    على منح تسمية "حديقة جيولوجية عاملية لليونسكو" للحدائق اجليولوجية اليت  ويوافق  - 4
اجليولوجية العاملية لليونسكو قبول طلبات ترشيحها للحصول على هذه التسمية إاّبن اجتماعه النظامي الرابع،  

 .2019أيلول/سبتمرب   2آب/أغسطس إىل   31من  يف الفرتة املمتدة  الذي ُعقد يف لومبوك إبندونيسيا  

 (EX/5.I.F 209)  مشروع طريق الرقيق واو-أولا -5

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 8

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،40م/40ابلقرار    يذّكر إذ - 1

 ،واو-أوالً -5ت/ م209الوثيقة    درس وقد  - 2

املرحلي عن تعزيز مشروع "طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاث"، وعن التقدم   املديرة العامة  تقريرب  حييط علماً  - 3
 ؛احملرز يف املشروع

دعماً مالياً عن طريق تقدمي  مشروع "طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاث"الدول األعضاء إىل دعم  ويدعو - 4
ومتكني املديرة العامة من تنفيذ أنشطة رفيعة املستوى شروع من أجل إنعاش امل مسامهات طوعية هلذا الغرض

 وابرزة على الصعيد الدويل؛

 األمانة؛ من املديرة العامة النظر يف إمكانية تعزيز املوارد البشرية للجهة القائمة على إدارة املشروع داخل  ويطلب - 5

السرتاتيجيات اجلديدة لتعزيز اب املائتني عشرة بعد  احلاديةمن املديرة العامة موافاته إاّبن دورته  ويطلب أيضاً  - 6
، إىل خمتلف املشاورات اجلارية، استنادًا املقبلة 5ج يف الوثيقة م/اليت سُتدر  ،من أجله املشروع وتعبئة املوارد

 .مع أعضاء اللجنة العلمية الدوليةومنها املشاورات 

 (.EX/5.I.G Rev 209)  تلبية نداء السالم زاي-أولا -5

 التنفيذي مشروع القرار التايل:اجمللس  أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 9

 إّن اجمللس التنفيذي،

 دال،-أوالً -5ت/ م207واو و-أوالً -5ت/ م206و  40ت/ م205ابلقرارات   إذ يذّكر - 1

 زاي معدلة،-أوالً -5ت/ م209الوثيقة    وقد درس - 2
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بتغيري شكل الفعالية اخلاصة مببادرة "تلبية نداء السالم" بسبب األزمة النامجة عن جائحة فريوس   حييط علماً  - 3
 (؛19-كوروان )كوفيد 

من اللجنة التوجيهية   يطلب،  (19-جائحة فريوس كوروان )كوفيداألزمة النامجة عن    وإذ أيخذ بعني االعتبار - 4
 :يلي ما  ملبادرة "تلبية نداء السالم"

 ؛بادرةملاخلاصة ابالكبرية  ة خالل الفعالية  يلتطبيق تدابري الوقا  عتزم اختاذهااإلجراءات املحتديد   -

 ؛الفعاليةهذه    يف حال أتجيل  ممكن  وقتيف أقرب    بادرةملاخلاصة ابللفعالية    املكان والزمان اجلديدينحتديد   -

من اللجنة التوجيهية ملبادرة "تلبية نداء السالم" إحاطته علمًا ابملستجدات املتعلقة ابملشروع  ويطلب أيضاً  - 5
اخلاص ابملبادرة يف أقرب وقت ممكن، وموافاته بوثيقة كاملة حتتوي على خطة العمل املوضوعة للمشروع وعلى 

 به يف أقرب وقت ممكن؛ دراسة اجلدوى اخلاصة

اللجنة التوجيهية ملبادرة "تلبية نداء السالم"، وموافاته إاّبن دورته املقبلة ابملعلومات   ةمساعدمن األمانة    ويطلب - 6
 .اخلاص ابملبادرة  الالزمة لضمان تنفيذ املشروع

 ملنظومة األمم املتحدة وأنشطتها احلديثة املهمة لعمل اليونسكو  التابعةقرارات املنظمات   -حاء-أولا -5
(209 EX/5.I.H) 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية -10

 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 حاء،-أوالً -5ت/ م209الوثيقة    وقد درس - 1

 .إليه عن موضوع هذا البند كواثئق إعالميةالتقارير املقبلة كل  أن تُقدَّم   ويقررمبضموهنا؛   حييط علماً  - 2

 2030 اخلاص ابلتعليم حىت عام  4 هدف التنمية املستدامة 6البند  
 (EX/6.I 209)  واإلقليمي التنسيق والدعم على الصعيدين العاملي أولا -6

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،جلنة الربانمج والعالقات اخلارجيةأوصت   -11

 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 ،17م/40و  35ت/ م206أوالً و-6ت/ م206ابلقرارات   إذ يذّكر - 1

 أواًل،-6ت/ م209الوثيقة    وقد درس - 2
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 به تضطلع جلهود املديرة العامة الرامية إىل أتكيد ومواصلة تعزيز الدور الرايدي الذي  يعرب عن تقديره - 3
 يف إطار  به املنظمة ابلدور الرايدي الذي اضطلعت  ويرحب  ة للرتبية والتعليم؛املتغري   البنية  خيص مافياليونسكو  

يع املستوى املعين ابلتنمية املنتدى السياسي الرف إاّبن  4 هلدف التنمية املستدامة ستفيضاالستعراض امل
 ؛2019 املستدامة لعام

 املساعي الرامية إىلالوكالة الرائدة لتنسيق ودعم  بصفتهاإليها  املسند دور على تعزيز الاليونسكو  شجعوي - 4
 حييط علماً و  ؛دعمًا متعدد األطراف 2030 اخلاص ابلتعليم حىت عام 4 حتقيق هدف التنمية املستدامة

الرامية  احلديثةيف املبادرات  عام بوجهشاركة املنظمة مبو ، التعليميف شركاء للملنتدى املتعدد األطراف ا نشاءإب
 املائتني موافاته إاّبن دورته العاشرة بعد  من املديرة العامة ويطلب ؛األطراف إىل تعزيز الشراكات املتعددة

 ؛مبعلومات إضافية يف هذا الصدد

االضطالع و   ،وتقدميها  وإعداد التقارير  ه،تعزيز التنسيق اإلقليمي ودعمالرامية إىل  اجلهود  واصلة  مب  أيضاً   ويرحب - 5
 ؛بلدان اجلنوب  بني فيماذلك التعاون    ويشمل، اإلقليمي والعاملي  الصعيدينبني    الروابطوتعزيز  ، رصد ابل

اخلاص  4 هدف التنمية املستدامةبتعزيز  الدول األعضاء إىل مواصلة دعم أنشطة اليونسكو املتعلقة ويدعو - 6
اللجنة التوجيهية أعمال ستوى يف الرفيعة املاملشاركة بوسائل تضم ذلك و ، قيقهوحت 2030 ابلتعليم حىت عام

 خارجة عن امليزانية؛ موارد  وتوفري  2030 املعنية هبدف التنمية املستدامة اخلاص ابلتعليم حىت عام

تنسيق ودعم املائتني مبعلومات عن  عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته احلادية ويطلب أيضاً  - 7
ومنها  ،2030 اخلاص ابلتعليم حىت عام 4 إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة اليونسكو للمساعي الرامية

عن املبادرات كذلك  ، و الكثريين  املنظمة مع شركائها  عملاالحتفال ابليوم الدويل للتعليم وعن    معلومات عن
 ا املنظمة.هب تضطلع التعليمية الواسعة النطاق اليت  

 (EX/6.II 209)  (2025 - 2020أمية الشباب والكبار ) اسرتاتيجية اليونسكو حملو اثنياا -6

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،مج والعالقات اخلارجيةأوصت جلنة الربان -12

 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 أواًل،-6ت/ م207و  16م/40ابلقرار ين   إذ يذّكر - 1

فيه من اليونسكو "أن تواصل أداء  ، الذي طلبت73/145بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ر أيضاً ويذكّ  - 2
األمية واالستمرار، ابلتعاون مع  دورها التنسيقي والتحفيزي من خالل تنفيذ توصيات التحالف العاملي حملو

 األمية، املتعلقة مبحو  4 املستدامةالشركاء، يف دعم الدول األعضاء" لتحقيق غاايت هدف التنمية  
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 اثنياً،-6ت/ م209الوثيقة    وقد درس - 3

 ويدعو  ؛(2025  -  2020أمية الشباب والكبار ) على خطة العمل اخلاصة ابسرتاتيجية اليونسكو حملو  يوافق - 4
لدول اجلزرية لمنوًا و قل البلدان ألما سيّ  وال ،املديرة العامة إىل تنفيذها مع إيالء عناية خاصة للبلدان النامية

 الصغرية النامية؛

 عن طريقاألمية   الدول األعضاء والشركاء يف التنمية إىل تعزيز قدرات اليونسكو ومواردها يف جمال حمو  ويدعو - 5
 إمدادها أبموال خارجة عن امليزانية؛ 

جلنوب والتعاون بني بلدان بني بلدان ا الدول األعضاء واليونسكو على تعزيز الشراكات والتعاون فيما  ويشجع - 6
 األمية يف إطار التعلم مدى احلياة؛ التحالف العاملي حملو  الشمال وبلدان اجلنوب، مع الرتكيز بوجه خاص على

املائتني بنتائج استعراض تنفيذ اسرتاتيجية   عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته السابعة ويطلب - 7
 .2022 يف عامالذي سُيجرى  ،  هتامد  ( يف منتصف2025  -  2020الشباب والكبار )أمية   اليونسكو حملو

 (EX/6.III 209)  ( 2021  -   2016والتدريب يف اجملال التقين واملهين )   اسرتاتيجية اليونسكو للتعليم  اثلثاا - 6

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية -13

 ،التنفيذيإّن اجمللس  

تكافؤ فرص احلصول على التعليم ضمان  تشجع على  ، اليت  4 هلدف التنمية املستدامة  3-4ابلغاية    إذ يذّكر - 1
 شغل وظائف الئقة،لعمل و ابملهارات املناسبة ل  املتعلقة  ذاتهلهدف  ل 4-4لغاية كذلك اب، و التقين واملهين

 ،87م/40و  6ت/ م199ين ابلقرار    ويذّكر أيضاً  - 2

 اثلثاً،-6/ت م209الوثيقة    وقد درس - 3

يف  (2021 - 2016يف اجملال التقين واملهين ) لتعليم والتدريبااسرتاتيجية الستعراض  يعرب عن ارتياحه - 4
 ذلك  وآباثرابلتقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية وابلِعرب املستخلصة من تنفيذها    وحييط علماً مدهتا؛   منتصف

 ؛2021-2020خالل الفرتة   تنفيذ االسرتاتيجية  مواصلةعلى  

زالت  ما (2021 - 2016يف اجملال التقين واملهين ) لتعليم والتدريبااسرتاتيجية أبن  أيضاً  وحييط علماً  - 5
 األولوية وجماالت العمل املشرتك؛ ام واجملاالت ذاتهدفها الع  خيص فيماصاحلة  

جائحة فريوس كوروان   عواقب  مناملتضررين    العّمال  لتمكنيلتدريب املهين  اب  خاصةوضع اسرتاتيجيات    ويقرر - 6
 ؛شغل وظائف جديدةمن  أو   احلصول على عمل  ( من19-)كوفيد
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اليونسكو يف ميدان التعليم والتدريب يف اجملال  عمل تعزيزالدول األعضاء والشركاء يف التنمية إىل  ويدعو - 7
 املعارف؛  شاطرالتقين واملهين عن طريق التمويل اخلارج عن امليزانية، وإعارة اخلرباء، وت

لتعليم  ااسرتاتيجية   إطار تنفيذ  يف  بكة اليونسكو للمدارس املنتسبةالتعاون مع ش  عزيزاملديرة العامة إىل ت  ويدعو - 8
 ؛(2021 - 2016يف اجملال التقين واملهين ) والتدريب

اسرتاتيجية  ابقرتاح بشأن متابعة  املائتني عشرة بعد  موافاته إاّبن دورته الثانيةإىل املديرة العامة  ويدعو أيضاً  - 9
 .(2021  -  2016يف اجملال التقين واملهين ) لتعليم والتدريبا

 (EX/24 209) احملتلة  فلسطني 24

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية -14

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 

 وملحق ي هذا القرار،   24ت/ م209الوثيقة    وقد درس - 1

 بقراراته السابقة بشأن "فلسطني احملتلة"،   وإذ يذّكر - 2

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير   ويدعواملائتني؛  إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته العاشرة بعد  يقرر - 3
 متابعة يف هذا الصدد.

- - - - - - - - - - 

 األول  امللحق 
 اجمللس التنفيذي 

 املائتني  بعد  التاسعة الدورة 
209 EX/PX/DR.24.1 

 1- 24 ق خ/م ع ت/ب  م209
 26/6/2020ابريس، 

 إجنليزي : األصل 
 
 

 جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية 

 فلسطني احملتلة  24 البند 

 مشروع قرار 

 إّن اجمللس التنفيذي، 
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 ، 24ت/ م209الوثيقة  درس وقد -  1

، وبقواعد الهاي  1977 وأحكام بروتوكول يها اإلضافيني لعام  1949 أبحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام  يذّكر  وإذ  -  2
وبروتوكول يها،    1954 بشأن احلرب الربية، وابتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام   1907 لعام 

مشروعة   ر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري وابالتفاقية اخلاصة ابلوسائل اليت ُتستخدم حلظ 
، وإبدراج مدينة القدس القدمية وأسوارها، بناًء على  1972 ، وابتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام 1970 لعام 

، وبتوصيات  1982 ي املعرض للخطر يف عام ويف قائمة الرتاث العامل  1981 طلب األردن، يف قائمة الرتاث العاملي يف عام 
بقرارات اليونسكو السابقة    ويذّكر أيضاً قرارات اليونسكو بشأن القدس،  ب وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك  

 حلم،  ني الفلسطينيني يف اخلليل وبيت املتعلقة إبعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو املتعلقة ابملوقع  

احلصر، صون الرتاث الثقايف الفلسطيين   يوجد يف هذا القرار، الذي يرمي إىل حتقيق أمور تضم، على سبيل املثال ال  أنه ال  ويؤكد  -   3
يؤثر أبي حال من األحوال يف قرارات جملس األمن والقرارات واملقررات األخرى الصادرة عن   والطابع املميز للقدس الشرقية، ما 

 (، 2016)   2334 قانوين لفلسطني والقدس، ومنها قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة األمم املتحدة بشأن الوضع ال 

  2019 إىل املديرة العامة يف عام  لألردن لدى اليونسكولفلسطني والوفد الدائم  الوفد الدائم  ابلرسائل اليت أرسلها    وحييط علماً  -  4
 القرار، يلي من هذا  البنود الفرعية الواردة فيما بشأن   2020 وعام

 القدس  - أولا 

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألداين السماوية الثالثة،   يؤكد جمدداً  إذو  -  5

أن مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل، القوة احملتلة، واليت تغرّي    االعتبار وأيخذ بعني  -  6
سّيما "القانون األساسي" الذي سّنته إسرائيل بشأن   أو ترمي إىل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين، وال 

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

،  11ت/  م 192، و 13ت/  م 190، و 8ت/  م 189، و 11ت/  م 187، و 14ت/  م 185عشر التالية:   السبعة بقراراته    ويذّكر  -  7
،  25ت/ م200و  أواًل، - 19ت/  م 199، و 32ت/  م 197، و 26ت/  م 196، و 9ت/  م 195دال، و - أوالً - 5ت/  م 194و 
وكذلك  ، 38ت/ م207، و32ت/ م 206، و28ت/ م 205و، 25ت/ م 204و، 38ت/ م202، و30ت/ م201و

،  COM/7A.26 37، وCOM/7A.23 36، و COM/7A.22 35، و COM/7A.20 34بقرارات جلنة الرتاث العاملي العشرة التالية:  
 ، COM/7A.22 43، وCOM/7A.21 42و  ،COM/7A.36 41و ، COM/7A.13 40و ، COM/7A.27 39، و COM/7A.4 38و

املشروعة بـموجب القانون الدويل، واملتمثلة   المتناع سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن وقف أفعاهلا املتواصلة غري   يعرب عن أسفه  -   8
  ويطلب جمدداً سّيما يف املدينة القدمية وحوهلا؛  يف عمليات التنقيب وحفر األنفاق واألشغال واملشاريع يف القدس الشرقية، وال 

 كل االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة هبذا املوضوع؛ وقف  من إسرائيل، القوة احملتلة،  

أجل تقدمي معلومات عن مجيع   لرفض إسرائيل تعيني ممثل دائم لليونسكو يعمل يف القدس الشرقية من   ويعرب عن أسفه أيضاً  -  9
ظام تلبيًة للطلب املوّجه إىل املديرة العامة يف هذا  اجلوانب املتعلقة مبجاالت اختصاص اليونسكو يف القدس الشرقية ابنت 

 من املديرة العامة تعيني املمثل الدائم املذكور آنفاً يف أقرب وقت ممكن؛  ويطلب جمدداً الصدد؛ 
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 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته  - اثنياا 

فضاًل عن  عنها،  التطورات العسكرية اجلارية يف املناطق احمليطة بقطاع غزة واخلسائر املدنية الفادحة النامجة ويستنكر بشدة -10
 ؛ خيص جماالت اختصاص اليونسكو  أضرارها املتواصلة فيما 

طالب ونقل مواد  استمرار اإلغالق اإلسرائيلي ملعابر قطاع غزة، الذي يضّر حبرية واستمرارية تنقل العاملني وال ويستنكر -11
 من إسرائيل ختفيف هذا اإلغالق فوراً؛  ويطلب اإلغاثة اإلنسانية؛ 

خيص الشباب   املديرة العامة على املبادرات اليت نـُفِّذت فعاًل يف قطاع غزة يف ميادين الرتبية والتعليم والثقافة، وفيما ويشكر -12
ة املشاركة النشيطة يف إعادة بناء الُبىن التعليمية والثقافية اليت  إىل مواصل  ويدعوها وضمان سالمة العاملني يف جمال اإلعالم؛ 

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

 هبا اليونسكو يف قطاع غزة؛  اليت تضطلع

 حلم  يف بيت   رابح/قرب راحيل ومسجد بالل بنيف اخلليل  احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة املوقعان الفلسطينيان   - اثلثاا 

  ويشاطر يتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة؛  حلم جزء ال املوقع ني املعنيَّني الواقع ني يف اخلليل وبيت أّن ِكال  ويؤكد جمدداً  -13
 املوقع ني الدينية لكّل من اليهودية واملسيحية واإلسالم؛  اجملتمع الدويل إميانه الراسخ أبمهية ِكال

روعة بـموجب القانون الدويل، واملتمثلة يف عمليات التنقيب واحلفر واألشغال  املش األفعال اإلسرائيلية املتواصلة غري  ويستنكر -14
يـمّس أبصالة وسالمة املوقع املوجود   وعمليات شّق الطرق اخلاصة ابملستوطنني وبناء جدار داخل مدينة اخلليل القدمية، مـّما 

  ويطلب حرية الوصول إىل أماكن العبادة؛ ينجم عن تلك األفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل و  هناك، وكذلك ما 
 من إسرائيل، القوة احملتلة، إهناء مجيع االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛ 

حلم، وكذلك من حظر وصول   رابح/قرب راحيل يف بيت من تشويه اجلدار ملنظر موقع مسجد بالل بن  ويعرب عن استيائه -15
السلطات اإلسرائيلية إبعادة املنظر الطبيعي احمليط   ويطالباملصّلني الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إىل املوقع حظراً اتماً؛ 

 إليه؛  كان عليه، وبرفع حظر الوصول  ابملوقع إىل ما 

 رابعاا 

املديرة   ويدعواملائتني ضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛  بعد  العاشرةإدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته  ويقرر -16
 العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأهنا. 

 ثان ال امللحق 
 لرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارهاليونسكو ل بعثة ا 

 التنفيذي إّن اجمللس 

 على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها؛  يشدد -  1
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املديرة العامة ومركز الرتاث العاملي إىل القيام، وفقاً للمهام املسندة إليهما ووفقاً ألحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو   ويدعو -  2
لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تدابري فعالة ميكن اختاذها لضمان إيفاد    الالزمة املتعلقة هبذا املوضوع، ببذل كل اجلهود  

 ؛ املائتني  بعد ، وموافاته ابلتدابري املقرتحة ضمن التقرير املطلوب تقدميه إليه إاّبن دورته العاشرةإيفادها  البعثة يف حال عدم

 ببذل قصارى جهده إلجياد حل هلذه املسألة يف دورته املقبلة.  ويعرب عن التزامه  -  3

 الوثيقة  ملحق
 :البند   هذا  بشأن  يلي املذكورة فيما  الرسائلتسّلمت األمانة، خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير،  

 املوضوع املرِسل التاريخ

 انئب املندوب الدائم لفلسطني  ،السفري 2019األول/أكتوبر  تشرين 10
 رسالة من    رفق طيهالدى اليونسكو، م

واالستدامة يف  معهد فلسطني للتنوع احليوي 
 جامعة بيت حلم 

 منظر - والكروم الزيتون أرض: فلسطني

 القدس جنوب بّتري من ثقايف طبيعي

 دن الدائم لألر  املندوب ،السفري 2019األول/ديسمرب   كانون  18
املندوب الدائم  ، لدى اليونسكو، والسفري
 لفلسطني لدى اليونسكو

 وأسوارها القدمية القدس مدينة

 انئب املندوب الدائم لفلسطني  ،السفري 2020الثاين/يناير  كانون  17
 لدى اليونسكو

 القدمية اخلليل مدينة

 الدائم لألردن  املندوب ،السفري 2020الثاين/يناير  كانون  22
املندوب الدائم  ، لدى اليونسكو، والسفري
 لفلسطني لدى اليونسكو

 وأسوارها القدمية القدس مدينة

 السفري، انئب املندوب الدائم لفلسطني  2020الثاين/يناير  كانون  27
 لدى اليونسكو

 القدمية اخلليل مدينة

 انئب املندوب الدائم لفلسطني  ،السفري 2020نيسان/أبريل  29
 رسالة من    مرفق طيهالدى اليونسكو، 

 وزير اخلارجية واملغرتبني

 القدمية اخلليل مدينة

 املندوب الدائم لفلسطني  ،السفري 2020أاير/مايو  18
 لدى اليونسكو

 القدمية اخلليل مدينة

 وأسوارها القدمية القدس مدينة سفري إسرائيل لدى املنظمات الدولية 2020 وحزيران/يوني 17
 

 

https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_10_10_letter_9892_palestine_del_battir.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_10_10_letter_9892_palestine_del_battir.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_12_18_letter_12461_palestine_jordan_del_jersusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_01_17_letter_0816_palestine_del_hebron.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_01_22_letter_0809_palestine_jordan_del_jersusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_01_27_letter_0816_palestine_del_hebron.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_04_29_letter_3364_palestine_mfa_hebron.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_05_18_letter_3361_palestine_del_hebron.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_06_17_letter_2005_israel_jerusalem.pdf


209 EX/37 – page 17 

 

بشأن املؤسسات التعليمية   39ت/ م207وقرار اجمللس التنفيذي   67م/40العام    املؤمترتنفيذ قرار   25
 (EX/25 209)  احملتلة والثقافية يف األراضي العربية

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية -15

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 

 وملحق هذا القرار، 25ت/ م209و  24ت/ م209الوثيقت ني   وقد درس - 1

 بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"،  وإذ يذّكر - 2

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير   ويدعواملائتني؛  ج هذا البند يف جدول أعمال دورته العاشرة بعد إدرا  يقرر - 3
 متابعة يف هذا الصدد.

- - - - - - - - - - 

 مللحق ا

 اجمللس التنفيذي 
 EX/PX/DR.25.1 209 املائتني  بعد  التاسعة الدورة 

 1- 25 ق خ/م ع ت/ب  م209
 26/6/2020ابريس، 

 إجنليزي : األصل 
 
 
 

 جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية 

بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف   39ت/ م 207وقرار اجمللس التنفيذي  67م/40تنفيذ قرار املؤمتر العام   25البند 
 األراضي العربية احملتلة 

 قرار مشروع 

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 فلسطني احملتلة  - أولا 

املتعلقة ابحلق يف التعليم من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،   26 ، وابملادة 72م/ 38و  36ت/  م 185ابلقرار ين  يذّكر  إذ  -   1
  1954 املتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وابتفاقية الهاي لعام  94و  50و  24 وابملواد 

متوز/يوليو   9ابلرأي االستشاري الصادر يف    ويذّكر أيضاً ،  1972 لعام   والطبيعي عاملي الثقايف  ، واتفاقية محاية الرتاث ال وبروتوكول يها 
 "، عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلاثر القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة   2004
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 ، 25ت/ م 209و 24ت/ م920 ت نيالوثيق  درس وقد -  2

الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن تتمتع   واألعمال بصون اآلاثر  منه  والتزاماً  -  3
 ابحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق التعليمية، 

  ؤسساتامل سّيما على ، والاختصاص اليونسكو جماالت على العسكرية يف قطاع غزة  لمواجهاتل الضارّةالعواقب  يستنكر  -  4
 ؛ التعليمية والثقافية 

من   يطلباجليش اإلسرائيلي اليت متس حبرمة اجلامعات واملدارس الفلسطينية،  انتهاكاتمن  يعرب عن قلقه الشديد وإذ -  5
  للجميعبشأن التعليم اإلعالن العاملي السلطات اإلسرائيلية الكف فوراً عن األعمال اليت تنتهك مبادئ اليونسكو وأحكام 

لثقايف تتمتع حبماية خاصة وينبغي االمتناع  أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث ايف هذا الصدد    ويؤكد جمدداً ؛  1990 لعام
 ؛ عن استهدافها 

من إسرائيل، القوة   يف هذا الصدد ويطلب  ؛من إضرار اجلدار أبنشطة املؤسسات التعليمية والثقافية  ويعرب عن قلقه املتزايد -  6
رمي إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية  التدابري األخرى اليت تو   بناء اجلدار  عملية، ومنها  احملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية 

محافظة  بـكريـمزان  دير يف موقع و  احملتلة ووضعها القانوين وتركيبتها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقية
التالميذ  تلك األنشطة والتدابري ابلنسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيين وحتول دون متتع  تضرّ  ، إذا موحوهل محل بيت

 ؛ وجه  على أكمل حبقهم يف التعليم نيوالطالب الفلسطيني

الرقابة اليت متارسها إسرائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدارس واجلامعات يف القدس    ويالحظ بقلق شديد  -  7
 ؛ على وقف هذه الرقابة فوراً  اإلسرائيليةالسلطات  وحيث لشرقية؛ ا

قدمته من مسامهات   احلكومية املعنية ملا الدولية احلكومية واملنظمات غري  واملنظماتجلميع الدول األعضاء    ويعرب عن تقديره -  8
مدرسة   على سبيل املثال بناء مدارس لألطفال الفلسطينيني، ومنها أجل  ومن  أجل عمل اليونسكو يف فلسطني كبرية من

 مواصلة مساعدة اليونسكو يف هذا املسعى؛  ويناشدهانوار قرب القدس؛   األمحر وأبو اخلانطاان قرب انبلس ومدرستا 

السلطات   ويطالب ؛طاان  مدرسةو  نوار مدرسة أبو ها ومن  ،لقيام السلطات اإلسرائيلية بتدمري املدارس  أسفاً شديداً  وأيسف -  9
 األمحر؛  اخلان مدرسة ومنها ، املدارس  املزيد من  اإلسرائيلية بوقف اخلطط الرامية إىل تدمري 

صاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والتأهيل والرتميم اخلاصة ابملواقع األثرية الفلسطينية  لاملديرة العامة على النتائج احملرزة    ويشكر -10
املساعدة اليت تقدمها اليونسكو  يف هذا الصدد، وكذلك إىل تعزيز  عملها  إىل تعزيز  ويدعوها؛ الثقايف الفلسطيينوالرتاث 

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

 تنظيم االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني اليونسكو وفلسطني يف أقرب وقت ممكن؛  ها من

 السوري احملتل   اجلولن - اثنياا 

 يلي:  مبا القيام املديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  -11

أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري احملتل وفقاً   اجلهود اليت تبذهلا منمواصلة  )أ( 
 ألحكام قراراته املتعلقة هبذا األمر؛ 
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  بذل اجلهود الالزمة لتوفري املناهج الدراسية املناسبة، وتقدمي املزيد من املنح واملساعدات املالئمة للمؤسسات التعليمية  )ب( 
 والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل؛ 

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

 اثلثاا 

 املديرة العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأنه.  ويدعو؛ املائتني بعد العاشرةإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته   ويقرر -21

 الوثيقة  ملحق

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

 املوضوع املرِسل التاريخ 
 املندوب الدائم لفلسطني   انئب 2019 الثاين/نوفمربتشرين   29

 لدى اليونسكو
الثقافية و   التعليمية  املؤسسات

 واإلعالمية والصحية

 ألونرواادارس  م  :املؤسسات التعليمية وزير اخلارجية واملغرتبني الفلسطيين 2020 الثاين/ينايركانون   23

  الفلسطينيةاللجنة الوطنية  رئيس   2020 أاير/مايو 13
 للرتبية والثقافة والعلوم

 إغالق مكاتب قناة فلسطني

 
 (EX/29, 209 EX/DG.INF. Rev., 209 EX/PG/1.INF.3 209)  للضمرياليوم الدويل   29

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،جلنة الربانمج والعالقات اخلارجيةأوصت   -16

 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 ،29ت/ م209الوثيقة    وقد درس - 1
اليونسكو يف الحتفال ابليوم الدويل للضمري يف مقر لابقرتاح مملكة البحرين بشأن اعتماد قرار  وإذ يرحب - 2

 ،73/329امتثاالً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة   نيسان/أبريل من كل عام 5

سائر بابإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و كذلك  فيه، و  ملقاصد واملبادئ الواردةابو   مبيثاق األمم املتحدة  رويذكّ  - 3
 ،نسان بشأن حقوق اإل  الصكوك الدولية الصادرة عن منظومة األمم املتحدة

 

https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_11_29_letter_11944_palestine_jordan_del_institutions.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2019_11_29_letter_11944_palestine_jordan_del_institutions.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_01_22_letter_0810_palestine_mfa_education.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/2020_05_14_letter_3602_palestine_natcom_palestinetv.pdf
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 يلي: مبا  ر أيضاً ويذكّ  - 4
العنف وحتقيق  نشر ثقافة السالم ونبذ  خيص فيما املهمة املسندة إليهاامليثاق التأسيسي لليونسكو و  )أ(

 التنمية املستدامة،
اللذان اعتمدهتما اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  ،ثقافة السالمشأن اإلعالن وبرانمج العمل ب )ب(

 ،1999أيلول/سبتمرب  13
الذي أوصى املؤمتر العام لليونسكو إبعالنه   ،(2022  -  2013العقد الدويل للتقارب بني الثقافات ) )جـ(

 2012 يف عام  بعدئذ  أعلنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، والذي  (40م/36)القرار    2012 يف عام
 ،67/104 هاقرار   يف

العنف  ثقافة السالم ونبذ  نشر خيص مابه اليونسكو في ضطلع الذي تاملهم الدور  االعتبار بعنيوأيخذ  - 5
املتواصلة للجهود    تقديرهاعن    صدداجلمعية العامة لألمم املتحدة يف هذا الإعراب  ، و الرامية إىل ذلكوأنشطتها  

التعليم الرتبية  من املشاريع العملية املتعلقة ابلشباب و   عددنشر ثقافة السالم من خالل  لاليت تبذهلا اليونسكو  
اجملتمع املدين،  هيئاتابلتعاون مع احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات و  وذلك واإلعالم واهلجرة،

 وسائل اإلعالم والقطاع اخلاص، وكذلك مع 

 اجلمعية العامة فيها اليت طلبت، 73/329من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  5 الفقرة يفورد  ما يؤيد  - 6
 نظومة األمم املتحدة، وكذلك املنظمات التابعة ملمجيع الدول األعضاءإطالع    من األمني العام لألمم املتحدة

من أجل االحتفال   73/329رارها  ق  على  ،األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين  واملؤسسات  التجارية  والشركات
 احتفااًل مناسباً؛للضمري    ابليوم الدويل

 يلي: مبا  واألربعني احلادية  ن يقوم املؤمتر العام يف دورتهأب  ويوصي - 7

نيسان/أبريل من كل عام يف مقر اليونسكو   5االحتفال ابليوم الدويل للضمري يف    إىل  املديرة العامة  دعوة )أ(
 وجهات شريكة أخرىوإشراك الدول األعضاء    يف املكاتب امليدانية لليونسكو،كذلك  و   ،ابريس  مبدينة

 ؛به يف االحتفال
على توفري موارد إضافية لدعم أنشطة اليونسكو    ةالقادر   واجلهات الشريكةدعوة مجيع الدول األعضاء   )ب(

 العنف إىل القيام بذلك؛ ثقافة السالم ونبذ نشر  املتعلقة ب

 سنوايً متوياًل  املذكور آنفاً  االحتفالالرتحيب بعرض البحرين تقدمي موارد خارجة عن امليزانية لتمويل  )جـ(
 اتفاق منحة يربم هلذا الغرض.مبوجب  
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 ُمنشأ يف إطار الستعراض الشامل لربانمج ذاكرة العال ـ مهمة فريق العمل احملدود العضوية ال  مدة  متديد 33
(209 EX/33, 209 EX/DG.INF. Rev.) 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية -17

 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 ،8ت/ م207و  12ت/ م206و  8ت/ م205و  8ت/ م204و  15ت/ م202ابلقرارات   إذ يذّكر - 1

 ،33ت/ م209الوثيقة    وقد درس - 2

 ؛2021 من عام مهمة فريق العمل احملدود العضوية حىت شهر آذار/مارس  مدة  متديد  يقرر - 3

املائتني ابلتقرير اجلامع النهائي  عشرة بعد  من فريق العمل احملدود العضوية موافاته إاّبن دورته احلادية ويطلب - 4
 عن االستعراض الشامل لربانمج ذاكرة العال.

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 


