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 املسائل التنظيمية واإلجرائية

 (EX/1 Prov.Rev.3, 209 EX/2 209)  وتقرير املكتب ،  جدول األعمال واجلدول الزمن  1
 .٣ معدلةمؤقتة   1ت/ م9٢٠ين يف الوثيقة اجمللس التنفيذي جدول األعمال واجلدول الزمين الوارد    اعتمد 

اجمللس التنفيذي إحالة البنود التالية من جدول أعماله إىل جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية واللجنة املالية  وقرر
 يلي: واإلدارية كما

  واووهاء  و  دالو  جيمو  ابءو  ألف)  أولا -٥و  ،ألف-أولا -4البنود    جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية: - 1
 ؛33و  ،29و  ،2٥و  ،24و  ،(اثلثاا و اثنياا و)أولا  6و  ،(حاءو  زايو

  )أولا   14و   ، ( دال و   جيم و ابء  و اا )ألف  اثلث - ٥و ،  ألف- اثنياا - ٥و   ، اثنياا - 4البنود    اللجنة املالية واإلدارية:  -   ٢
 ؛ 1٥و   ، سابعاا( إىل  

اجتماعهما    ها أثناءفي للنظر جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية واللجنة املالية واإلدارية  وإحالة البنود التالية إىل  
  ،اثنياا( و )أولا  10و ، 9و ، 8و، 7و  ،( واو و هاء و  دالو  جيمو )ابء  اثنياا -٥و  ،ابء - أولا - 4 البنود املشرتك:

 .32و ،  31و ،  21و ،  20و ،  12و ،  11و 
اجمللس السيد أتسويوكي   انتخبمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،    16 من املادة  ٣ وعماًل أبحكام الفقرة
تبّقى من مدة رائسته  ملا السيد اتكيو ايمادا )الياابن( حملّ  حلّ يلاملالية واإلدارية  لّلجنة اً أويكي )الياابن( رئيس

 لّلجنة.
(209 EX/SR.1) 

  املائتني بعد  الثامنةو   املائتني بعد  السابعة  تنياملوافقة على احملاضر املختصرة للدور  2
(207 EX/SR.1-6, 208 EX/SR.1-2) 

 .املائتني بعد   الثامنةاملائتني و  بعد  السابعةه  يلدورتاجمللس التنفيذي على احملاضر املختصرة   وافق
(209 EX/SR.1 and 6) 

  للمجلس التنفيذيمن النظام الداخلي   ٥9 عن تطبيق املادة العامة  تقرير املديرة 3
(209 EX/PRIV.1 and Add.) 

عن حبث اجمللس التنفيذي هلذا املوضوع   يف هناية هذه الوثيقة اخلاصة ابلقرارات على معلومات  حيتوي البيان الوارد
 يف جلسة خاصة.

(209 EX/SR.5) 
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 قدَّم تقارير بشأهناالبنود اليت تُ 

 الذي اعتمده املؤمتر العام  الربانمج  تنفيذ 4
(209 EX/4.I.A and Corr., 209 EX/4.I.B and Corr. (French only), 209 EX/4.I.B.INF, 209 EX/4.II; 
209 EX/4.II.INF and Add., 209 EX/4.II.INF.2, 209 EX/PG/1.INF.3, 209 EX/36, 209 EX/37, 
209 EX/38) 

 تنفيذ الربانمج أولا -4
 تنفيذ الربانمجاخلاص ب  تقريرال ألف-أولا -4

 اجمللس التنفيذي،  نّ إ

 أواًل،-٤ت/ م٢٠6و  99م/٣8 ينابلقرار    يذّكر إذ - 1

 ،وتصويبها  ألف-أوالً -٤ت/ م9٢٠الوثيقة    درس وقد  - ٢

فرصة لتعزيز اجلمع والربط بني رصد  تيحظم األساسية يتصميم النُ  أن إعادة أيخذ بعني االعتبار وإذ - ٣
برانمج جديد وميزانية جديدة اجلوانب املالية ورصد اجلوانب الربانجمية ألداء املنظمة، وأن اعتماد 

 ،ابليونسكوتعزيز إطار النتائج اخلاص  العمل على  فرصة ملواصلة  أعوام يتيح أيضاً   ألربعة

 ،ألف-أوالً -٤ت/ م9٢٠مات والبّينات املقدمة يف الوثيقة للمديرة العامة جلودة املعلو  يعرب عن تقديره - ٤
يف تنفيذ الربانمج وحتقيق النتائج وفقاً  اليونسكوعن مسامهة شركاء املقدمة اإلضافية  ومنها املعلومات

 بصيغتها احملدَّثة؛  لالسرتاتيجية الشاملة اخلاصة ابلشراكات

 ؛٢٠19-٢٠18املنظمة خالل الفرتة  جنازات  إب  وحييط علماً مع االرتياح - 5

خالل فرتة العامني   املديرة العامة إىل مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان تنفيذ الربانمج تنفيذاً فعاالً   ويدعو - 6
 األربعة؛  من فرتة األعوام (٢٠٢1 - ٢٠٢٠)األخرية 

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

املائتني، من أجل تعزيز اجلمع والربط بني املعلومات املقدمة عن اجلوانب املالية  دورته التاسعة بعد 
 الالزمة قراراتال متكني اهليئتني الرائسيتني من اختاذسعيًا إىل واملعلومات املقدمة عن اجلوانب الربانجمية 

 .على املستوى االسرتاتيجي املناسب
(209 EX/SR.5) 

 جي اخلاص ابلنتائجالتقرير السرتاتي ابء-أولا -4
(209 EX/4.I.B and Corr. (French only); 209 EX/4.I.B.INF; 209 EX/PG/1.INF.3) 

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ، 5٢م/٤٠و  ٤1م/٤٠و  ٣٤م/ ٤٠و  ٢1م/ ٤٠و  ٢م/٤٠و   19ت/ م ٢٠٢و  99م/٣8ابلقرارات    يذّكر إذ  - 1
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 ،إعالم-ابء-أوالً -٤ت/ م٢٠9و  ابء-أوالً -٤ت/ م٢٠9 ت نيالوثيق  درس وقد  - ٢

مرحلة مهمة يف العملية الشاملة الختاذ القرارات اليونسكو    عملية تقييم برانمج  كون  االعتبار أيخذ بعني وإذ - ٣
(، ٤م/٤1لالسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة املقبلة )الوثيقة  االسرتاتيجية وحتديد األولوايت الربانجمية

 ،(5م/٤1رتة املقبلة )الوثيقة لربانمج وامليزانية للفوكذلك ل

جمموعة أوسع يستند إىل  ٢٠٢٠ أبن التقرير االسرتاتيجي اخلاص ابلنتائج لعام رتياحمع االحييط علمًا  - ٤
ه ، وأبن٢٠16 نطاقًا للبّينات املستمدة من التقييم مقارنًة ابلتقرير االسرتاتيجي اخلاص ابلنتائج لعام

خطة العمل لتحقيق املساواة   تقييمتقييم االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا و   سيجري
 ؛٢٠٢٠ يف عام  بني اجلنسني

من أجل االضطالع بعملية تقييم برانمج اليونسكو،    للجهود اليت بذلتها املديرة العامة  عرب عن تقديرهوي - 5
واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ومعهد اليونسكو لإلحصاء سة اليت مشلت الربامج الرئيسية اخلم

ني، وفقاً للمعايري اخلمسة املعتمدة التالية: ني يف أفريقيا ويف املساواة بني اجلنسني املتمثلت  ني العامت  األولويت  و 
 ؛النسبية  واملالءمة، وامليزةالنتائج اليت ميكن إثباهتا، والقدرة على اإلجناز، واالستدامة،  

على أمهية  ويشدد؛ ابلتحليالت والنتائج األولية الواردة يف التقرير االسرتاتيجي اخلاص ابلنتائج ويرحب - 6
 ؛األخذ بنهج قائم على الطلب عند إعداد التقرير املقبل

 ابالقرتاحات املتعلقة بُسبل املضّي قدماً والواردة يف التقرير االسرتاتيجي اخلاص ابلنتائج؛  وحييط علماً  - 7

وتعزيز جهودها الرامية إىل إدماج تقييم الدول األعضاء واجلهات املستفيدة   مواصلةاملديرة العامة إىل    ويدعو - 8
سرتاتيجي اخلاص ابلنتائج، ابالستعانة لربامج اليونسكو ومبادراهتا يف اإلصدارات املقبلة من التقرير اال

 ابلدراسات االستقصائية املناسبة، على سبيل املثال ال احلصر؛

من املديرة العامة ضمان مراعاة مضمون التقرير االسرتاتيجي اخلاص ابلنتائج، وكذلك خالصة  ويطلب - 9
أثناء إعداد اقرتاحاهتا األولية على النحو الواجب    مناقشات اجمللس التنفيذي وأحكام قراره يف هذا الصدد

 ؛5م/٤1الوثيقة  ومشروع   ٤م/٤1الوثيقة مشروع  بشأن  

على صياغة النتائج املنشودة  5م/٤1من املديرة العامة احلرص عند إعداد مشروع الوثيقة  ويطلب أيضاً  -1٠
قة وموضوعية ومؤشرات األداء واألهداف بطريقة متّكن من تقييم مدى حتقيق كل منها بصورة مستقلة ودقي

 وميكن التحقق منها.
(209 EX/SR.6) 

كانون  31( حىت ٥م/39)الوثيقة  2019-2018التقرير اخلاص ابإلدارة املالية لليونسكو للفرتة  اثنياا -4
 2019  األول/ديسمرب

 إّن اجمللس التنفيذي،
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 ٢-إعالم-اثنياً -٤ت/ م٢٠9إعالم و-اثنياً -٤ت/ م٢٠9اثنيًا و-٤ت/ م٢٠9الواثئق  وقد درس - 1
 ،ضميمة إعالم-اثنياً -٤ت/ م٢٠9و

اثنياً(، -٤ت/ م٢٠9)الوثيقة    ٢٠19-٢٠18مبحتوايت التقرير اخلاص ابإلدارة املالية للفرتة    حييط علماً  - ٢
( يف 5م/٣9) ٢٠19-٢٠18وابلوضع فيما خيص استخدام األموال يف إطار امليزانية املوحدة للفرتة 

 ؛٢٠19األول/ديسمرب كانون   ٣1

بقيام املديرة العامة، نتيجًة لورود هبات ومسامهات خاصة، إبضافة مبلغ إمجايل قدره  وحييط علمًا أيضاً  - ٣
كانون  ٣1متوز/يوليو إىل  1دوالرًا إىل اعتمادات امليزانية العادية للفرتة املمتدة من  ٤1٣875٢

 إعالم؛-اثنياً -٤ت/ م٢٠9الوثيقة  ، وذلك على النحو املفّصل يف  ٢٠19األول/ديسمرب  

تقديره للجهات املاحنة شكره للدول األعضاء اليت دفعت اشرتاكاهتا يف املوعد احملدد، وعن عن  ويعرب - ٤
 إعالم؛-اثنياً -٤م ت/٢٠9الوثيقة   املذكورة يف

ات املقدمة ابلوضع فيما خيص احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية وابملعلوم وحييط علماً فضاًل عن ذلك - 5
 ؛٢-إعالم-اثنياً -٤م ت/٢٠9لوثيقة  عنه على النحو املفّصل يف ا

من املديرة العامة إجراء استعراض بشأن تنفيذ سياسة اليونسكو السرتداد التكاليف واآلليات  ويطلب - 6
وافاته يف مل مبراعاة املمارسات املعمول هبا على نطاق منظومة األمم املتحدة يف الوقت الراهن، املتعلقة هبا

 دورته العاشرة بعد املائتني ابقرتاحات ملواصلة حتسني هذه السياسة واآلليات وتطويرها؛

املائتني على أقصى حد ابقرتاح يتضمن  عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته يف دورته احلادية  ويطلب أيضاً  - 7
الرائسيتني عن خمتلف فئات املعلومات املتعلقة ابلشؤون اخليارات احملتملة بشأن تقدمي التقارير إىل اهليئتني  

، على أال يسفر ذلك عن أي نقص املالية اليت جيري تقدميها يف الوقت الراهن من خالل تقارير منفصلة
يف املعلومات وأن أيخذ يف االعتبار املعلومات املطلوبة اليت أشري إليها يف املناقشات اليت ُأجريت خالل 

 ؛بعد املائتني  دورته التاسعة

تضمني التقرير اخلاص ابإلدارة املالية حتليالً كل عامني للتغري يف   العامةمن املديرة    ويطلب فضاًل عن ذلك - 8
 اإلنفاق حبسب فئات التكاليف.

(209 EX/SR.5) 

 دوراهتما السابقة  يف  التنفيذي واملؤمتر العام اجمللس  اعتمدهاالقرارات اليت    تنفيذمتابعة   ٥
(209 EX/5.I.A, 209 EX/5.I.B, 209 EX/5.I.C, 209 EX/5.I.D, 209 EX/5.I.E, 209 EX/5.I.E.INF, 
209 EX/5.I.F, 209 EX/5.I.G Rev., 209 EX/5.I.H, 209 EX/5.II.A, 209 EX/5.II.B, 209 EX/5.II.C, 
209 EX/5.II.C.INF, 209 EX/5.II.C.INF.2, 209 EX/5.II.D, 209 EX/5.II.E and Add., 209 EX/5.II.E.INF, 
209 EX/5.II.E.INF.2, 209 EX/5.II.F, 209 EX/5.III.A and Addenda, 209 EX/5.III.A.INF, 
209 EX/5.III.A.INF.2, 209 EX/5.III.B and Add., 209 EX/5.III.C.INF, 209 EX/5.III.D, 209 EX/36, 
209 EX/37, 209 EX/38) 

 ابلربانمج  املتعلقةاملسائل   أولا -٥
 والتعليممبادرة مستقبل الرتبية   ألف-أولا -٥
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 إّن اجمللس التنفيذي،

 اثلثاً،-6ت/ م٢٠6ابلقرار    يذّكر إذ - 1

 ألف،-أوالً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    درس وقد  - ٢

جبهود املديرة العامة الرامية إىل تعزيز الرايدة الفكرية لليونسكو يف جمال التعليم على الصعيد العاملي   يرحب - ٣
 من خالل مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم؛

يف التفكري يف التعليم و  إعادة، وضرورة ٤ تعزيز السعي إىل حتقيق هدف التنمية املستدامةبضرورة  ويقرّ  - ٤
 التحوالت وأوجه التعقيد والريبة الراهنة؛العوملة و يف ظل  ى احلياة مد تنظيم التعّلم  

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

خيص  فيماالرامية إىل ضمان األخذ بنهج تشاركي واسع النطاق  جلهود املديرة العامة ويعرب عن تقديره - 6
 رايدة املناقشة العاملية بشأن مستقبل الرتبية والتعليم؛

على نطاق واسع االلتزام  لرتبية والتعليم من أجلاملعنية ابالدول األعضاء إىل حشد األوساط  ويدعو - 7
 املناقشة العاملية؛ابملسامهة يف  

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

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

املائتني مبعلومات عن التقدم احملرز يف  عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته احلادية  أيضاً   ويطلب -1٠
 . إعداد التقرير العاملي عن مستقبل الرتبية والتعليم

(209 EX/SR.5) 

 املناخ اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري ابء-أولا -٥
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،15م/٣9ابء و-أوالً -5ت/ م٢٠1 ينابلقرار    إذ يذّكر - 1

عمل اليونسكو بشأن تغري املناخ، خيص   فيما  أمهية االسرتشاد ابتفاق ابريس بشأن تغري املناخ  ويؤكد جمدداً  - ٢
تفاقية األمم املتحدة ابما سيّ  ، والاملتعلقة بتغري املناخ الدولية األخرىلصكوك اباالسرتشاد  مهيةكذلك أبو 

 أهداف التنمية املستدامة، خيص مااإلطارية بشأن تغري املناخ، في

 ابء وملحقها،-أوالً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٣
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 ناخ؛ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري امل  حييط علماً  - ٤

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

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

مسامهاهتا احملددة وطنياً مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تضمني    الدول األعضاء على  ويشجع - 6
وتعزيز م والتعاون العلمي عملية بشأن الرتبية والتعليإجراءات  تغري املناخ واتفاق ابريس بشأن تغري املناخ

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

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

(209 EX/SR.5) 

  األوسطاملركز الدويل لستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق   جيم-أولا -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

 جيم،-أوالً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - 1

ابلتقرير الذي قدمته املديرة العامة عن املستجدات املتعلقة أبنشطة املركز الدويل الستخدام  حييط علماً  - ٢
 أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط وتعاونه مع اليونسكو؛

لعلوم التجريبية وتطبيقاهتا ابلتقدم الذي أحرزه املركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال ا  ويرحب - ٣
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  إعطاء أولوية كبريةاملديرة العامة إىل مواصلة    ويدعو - ٤
الدويل   ه التعاون مع جملس  وتعزيز أنشطة املركز عن طريق جريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط، العلوم الت
عن   حديثةيف البنية األساسية العلمية الدولية، وموافاة الدول األعضاء مبعلومات    املركز  وإدماج  احلكومي، 

 املركز.  أنشطةتيحها  تالفرص اليت  
(209 EX/SR.5) 

 العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية الناميةخطة   دال-أولا -٥
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،1٣ت/ م٢٠6لقرار  ابو  1٣ت/ م٢٠6ابلوثيقة    يذّكر إذ - 1
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 دال،-أوالً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    درس وقد  - ٢

لصاحل الدول  اليونسكو عنها تقييم خطة عمل اليت متخضالنتائج والتوصيات  وإذ أيخذ بعني االعتبار - ٣
، وكذلك رّد اإلدارة على تلك النتائج مدهتا يف منتصف (٢٠٢1 - ٢٠16) اجلزرية الصغرية النامية

 (،1٣ت/ م٢٠6 والتوصيات )الوثيقة

الذي منحته اليونسكو للدول اجلزرية الصغرية النامية ابعتبارها فئة ذات أولوية   اخلاص  لوضع اب  أيضاً   يذّكرو  - ٤
اليت وكذلك ابلنتائج  (،٤م/٣7الوثيقة ) ٢٠٢1-٢٠1٤ للفرتةتوسطة األجل امل تهايف اسرتاتيجي

إلجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية )مسار  ستعراض الرفيع املستوىاال عنها متخض
املنتدى السياسي الرفيع  و  ٢٠19 لعمل املناخي لعاملألمم املتحدة اقمة ، و يف منتصف مدهتا ساموا(

 ،)مؤمتر القمة املعين أبهداف التنمية املستدامة(  ٢٠19 لعام  املستوى املعين ابلتنمية املستدامة

الجتماع الرفيع املستوى الستعراض المفاوضات اليت أُجريت خالل أبن النتيجة الرئيسية ل وحييط علماً  - 5
إجراءات العمل املعجَّل  ل تنفيذالتقدم احملرز يف معاجلة أولوايت الدول اجلزرية الصغرية النامية من خال

للجمعية العامة لألمم  7٤/٣)القرار  اإلعالن السياسي - للدول اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا(
بربامج تؤكد الدعوة إىل اختاذ إجراءات يف الكثري من اجملاالت املرتبطة    -(  A/RES/74/3املتحدة، الوثيقة  

 ،اليونسكو وأولوايهتا

 ٢٠٢1-٢٠16للفرتة  لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية اليونسكو عملخطة أولوايت  دداً يؤكد جم - 6
 يلي: هبا كما واألهداف املرتبطة

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

ظم  التفاعالت البشرية مع النُ ، وتعزيز استدامة  الصغرية النامية على الصمودتعزيز قدرة الدول اجلزرية   ٢-6
 ؛واملياه العذبة واحمليطات  التنوع البيولوجيونُظم    اإليكولوجية

إدارة التحوالت االجتماعية وتعزيز اإلدماج االجتماعي   علىالدول اجلزرية الصغرية النامية    مساعدة ٣-6
 والعدالة االجتماعية؛

 ؛من أجل التنمية املستدامة للجزر  ونشرها املادي وتعزيز الثقافة الرتاث الثقايف املادي وغريصون   ٤-6

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

ربامج اليونسكو ومعاهدها ملواصلة االستعانة ب  إىل اختاذ إجراءات يف الوقت املناسباملديرة العامة    ويدعو - 7
تنفيذًا فعااًل خالل  لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية اليونسكو عملخطة وشبكاهتا لضمان تنفيذ 

 عنها اليت متخضة إىل اختاذ إجراءات  االعتبار الدعو  اخلطة آخذة بعني  هلذهاملدة املتبقية من الفرتة احملددة  
 ؛يف منتصف مدهتا إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا(  استعراض



209 EX/Decisions Unedited – page 8 

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

 الرتبية: 
ة لوضع السياسات الوطنية وتعزيز القدرات الوطنية من أجل إاتحة التعلم تقدمي املساعدة الالزم •

 ؛٢٠٣٠ إطار التعليم من أجل التنمية املستدامة لعاماحلياة بوسائل تضم   مدى
 ؛لمعلمنيل  وبناء القدرات املهنية  التأهيل املهين •
االنتفاع بفرص تعليمية عالية اجلودة ، وإاتحة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف التعليماستخدام  •

 ؛ملوارد التعليمية املفتوحةواب
 ؛التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهينتطوير   •

 العلوم الطبيعية:
 ؛تغري املناخ والتكيف معه  ةاحلد من وطأ •
واجهة ، واالضطالع بربانمج التأهب ملأبمواج 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   تطوير الشبكات الشبابية، وإشراك الشباب يف وضع السياساتدعم املساعي الرامية إىل   •

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

 املدارس وخارجها؛
 ؛تعزيز السياسات الرامية إىل حتسني اإلدماج االجتماعي •

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

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

 االتصال واملعلومات:
 ؛اإلعالمية واملعلوماتية  تعزيز املنظومات اإلعالمية احلرة واملستقلة والتعددية، وكذلك الدراية •
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 صاالتتكنولوجيا املعلومات واالت، 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: العامة القيام مبا  املديرةمن    ويطلب أيضاً  -1٠

خطة املوجودة يف املقر ويف املكاتب امليدانية لتنفيذ  يكفي من موارد اليونسكو وقدراهتا ختصيص ما •
يكفي من املوارد  طريق ختصيص ما، وذلك عن لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية اليونسكو عمل

هلذا الغرض من ميزانية الربانمج العادي بنسب واضحة تتيح للهيئتني الرائسيتني واألمانة رصد حجم 
 ؛اجلزرية الصغرية الناميةللدول   املوارد املخصصة

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

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

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

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

أي   ،٢٠٢1 بعد عام املديرة العامة إىل إعداد مشاريع اقرتاحات مالئمة ملرحلة ما  ويدعو فضاًل عن ذلك -1٢
النامية، وذلك يف   لصاحل الدول اجلزرية الصغرية  اليونسكو احلالية  عمل  خطةللمرحلة الالحقة النتهاء فرتة  

( ٤م/٤1)الوثيقة  ٢٠٢9-٢٠٢٢إطار العمل على إعداد مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 
راعاة الِعرب املستخلصة من (، مع م5م/٤1)الوثيقة  ٢٠٢5-٢٠٢٢ومشروع الربانمج وامليزانية للفرتة 

، وموافاته مبشاريع 5م/٤1و ٤م/٤1تنفيذ اخلطة احلالية، وكذلك عملية التشاور بشأن الوثيقت ني 
 املائتني. االقرتاحات إاّبن دورته العاشرة بعد 

(209 EX/SR.5) 
 احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو هاء-أولا -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٢٣م/٣8  ابلقرار  يذكرإذ   - 1



209 EX/Decisions Unedited – page 10 

 إعالم،-هاء-أوالً -5ت/ م٢٠9هاء و-أوالً -5ت/ م٢٠9الوثيقت ني   وقد درس - ٢

العاملية لليونسكو مسامهة كبرية يف عمل املنظمة بشأن صون الرتاث  اجليولوجيةمبسامهة احلدائق  يرحب - ٣
 اجليولوجي ومحايته؛

على منح تسمية "حديقة جيولوجية عاملية لليونسكو" للحدائق اجليولوجية اليت قرر اجمللس املعين  ويوافق - ٤
ابحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو قبول طلبات ترشيحها للحصول على هذه التسمية إاّبن اجتماعه 

ب/أغسطس إىل آ ٣1من يف الفرتة املمتدة النظامي الرابع، الذي ُعقد يف لومبوك إبندونيسيا 
 .٢٠19أيلول/سبتمرب  ٢

(209 EX/SR.5) 

 مشروع طريق الرقيق واو-أولا -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٤٠م/٤٠ابلقرار    يذّكر إذ - 1

 ،واو-أوالً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    درس وقد  - ٢

املرحلي عن تعزيز مشروع "طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاث"، وعن  املديرة العامة تقريرب حييط علماً  - ٣
 ؛التقدم احملرز يف املشروع

دعمًا ماليًا عن طريق  مشروع "طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاث"الدول األعضاء إىل دعم  ويدعو - ٤
ديرة العامة من تنفيذ أنشطة رفيعة ومتكني املتقدمي مسامهات طوعية هلذا الغرض من أجل إنعاش املشروع  

 املستوى وابرزة على الصعيد الدويل؛

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

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

 .مع أعضاء اللجنة العلمية الدوليةومنها املشاورات 
(209 EX/SR.5) 

 تلبية نداء السالم زاي-أولا -٥
 ي،إّن اجمللس التنفيذ 

 دال،-أوالً -5ت/ م٢٠7واو و-أوالً -5ت/ م٢٠6و  ٤٠ت/ م٢٠5ابلقرارات   إذ يذّكر - 1

 زاي معدلة،-أوالً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢
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بتغيري شكل الفعالية اخلاصة مببادرة "تلبية نداء السالم" بسبب األزمة النامجة عن جائحة  حييط علماً  - ٣
 (؛19-فريوس كوروان )كوفيد 

من اللجنة  يطلب، (19-األزمة النامجة عن جائحة فريوس كوروان )كوفيد وإذ أيخذ بعني االعتبار - ٤
 :يلي ما  التوجيهية ملبادرة "تلبية نداء السالم"

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

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

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

 ممكن؛به يف أقرب وقت   اخلاصةوعلى دراسة اجلدوى  

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

(209 EX/SR.5) 

 ملنظومة األمم املتحدة وأنشطتها احلديثة املهمة لعمل اليونسكو  التابعةقرارات املنظمات   -حاء-أولا -٥

 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 حاء،-أوالً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - 1

 إليه عن موضوع هذا البند كواثئق إعالمية. املقبلةأن تُقدَّم كل التقارير   ويقررمبضموهنا؛   حييط علماً  - ٢
(209 EX/SR.5) 

 املسائل اإلدارية  اثنياا -٥

 2021-2020اسرتاتيجية تعبئة املوارد للفرتة   ألف-اثنياا -٥
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ألف،-اثلثاً -5ت/ م٢٠7ابلقرار    إذ يذّكر - 1

 ألف،-اثنياً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

 ير عن اسرتاتيجية تعبئة املوارد؛املديرة العامة على االجتاهات احلديثة املبّينة يف التقر   يهنئ - ٣

لنهج املشرتك للبحث االستشرايف والعناية الواجبة فيما خيص الشراكات اعن    احملدَّثةعلومات  ابمل  وحييط علماً  - ٤
 ألف؛-اثنياً -5ت/ م٢٠9 لوثيقةليف امللحق األول    ، الواردةمع قطاع األعمال
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 لدى  بشأن التمويل  ماحلوار املنظَّ   جوالت  تنظيم  ، وبتعديل وتريةابالسرتاتيجية احملدَّثة لتعبئة املوارد  يرحبو  - 5
لعناية الواجبة داخل منظومة األمم املتحدة اب  اخلاصة  مارساتابملعلومات احلديثة املقدمة عن املاليونسكو، و 

 ويف اليونسكو؛

من املديرة العامة موافاته إابن دورته العاشرة بعد املائتني ابسرتاتيجية حمدَّثة لتعبئة املوارد تتضمن  ويطلب - 6
قسماً خاصاً بتعبة املوارد املخّصصة لألولويتني العامتني للمنظمة املتمثلتني يف أفريقيا واملساواة بني اجلنسني، 

وأساليب التعاون الثنائي بني بلدان  منائية الرمسيةاملساعدات اإلوتتناول ضرورة تنويع املوارد، من قبيل 
 نوب، والتعاون الثالثي األطراف؛اجل

تعزيز تعاون لابقرتاحات املائتني  عشرة بعد  احلادية إاّبن دورته تهمن املديرة العامة موافا أيضاً  ويطلب - 7
حليل ملوارد الربانمج العادي اإلضافية الالزمة لتعزيز تعاون تكذلك بو  اليونسكو مع القطاع اخلاص،

اليت تواجهها اليونسكو أو اليت   مصاعبلنظراً لهذا التعاون،  اليونسكو مع القطاع اخلاص وتوسيع نطاق  
 ؛19-جائحة كوفيدعقب  ستواجهها  

املائتني ابسرتاتيجية حمدَّثة  عد عشرة ب الرابعة إاّبن دورته تهموافا من املديرة العامة فضاًل عن ذلكويطلب  - 8
-٢٠٢٠تعبئة املوارد خالل الفرتة ب املتعلقة نتائج الرئيسيةالجتاهات و االلتعبئة املوارد مشفوعة بتقرير عن 

 ؛٢٠٢1

تدفقات املوارد ب املتعلقة املعلوماتاملتعلقة بتعبئة املوارد و  اجلمع بني املعلومات املديرة العامة إىل ويدعو - 9
اجلديدة املقرتحة يف الفقرتني  التدابريمع  يتوافق ( مبا5للربانمج وامليزانية املعتمدين )الوثيقة م/ املخصصة

 ألف.-اثنياً -5ت/ م٢٠9من الوثيقة  78و  77
(209 EX/SR.5) 

 امليدانيةاستدامة الشبكة   ابء-اثنياا -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ألف،-اثنياً -5م ت/٢٠6ابلقرار    إذ يذّكر - 1

 ابء،-اثنياً -5م ت/٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

ابعتبارمها مادة إلثراء املناقشات املقبلة ابء  -اثنياً -5م ت/٢٠9الوثيقة يف  ابخليارين املقرتحني   حييط علماً  - ٣
 اسرتاتيجية شاملة حلضور اليونسكو يف العامل؛الرامية إىل اعتماد  

أبنه لن يطرأ أي تغيري على بنية الشبكة امليدانية على الصعيد الُقطري خالل فرتة العامني   أيضاً وحييط علماً   - ٤
، على مستوى ثنائي، لتحديد مدى استدامة هذه ااحلالية، ومبواصلة املشاورات مع الدول األعضاء بشأهن

 البىن على الصعيد الُقطري؛
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 أداء بنية الشبكة امليدانية احلالية؛ بشأن لتعديالت املقرتح إجراؤها فورًا اب يط علمًا فضاًل عن ذلكوحي - 5
، متهيداً لتطبيق هذه التعديالت يف املستقبل، موافاته مبزيد من املعلومات عن التعديالت املقرتحة، ويطلب

 ابملوظفني؛على أن تشمل تلك املعلومات اآلاثر املالية وتفاصيل املعايري اخلاصة ابلتدابري املتعلقة  

من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته العاشرة بعد املائتني بتقرير إضايف عن نتائج املشاورة املشار  ويطلب - 6
 من الوثيقة؛ ٢إليها يف الفقرة 

من املديرة العامة مواصلة املشاورات مع الدول األعضاء يف كل منطقة بشأن اخليارين  أيضاً  ويطلب - 7
 املقرتحني؛

ضرورة استناد كل عمليات التفكر بشأن االقرتاحات املتعلقة حبضور اليونسكو يف العامل إىل  ويؤكد  - 8
مشاورات منفتحة وشاملة للجميع مع الدول األعضاء، ومراعاة اخلصائص واالحتياجات احملددة لكل 

 منطقة على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي واألولويتني العامتني للمنظمة؛

 من املديرة العامة أن تقدم إليه ميزانية تقديرية لكل خيار من اخليارين؛ لب فضاًل عن ذلكويط   - 9

من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته الثانية عشرة بعد املائتني ابسرتاتيجية شاملة حلضور اليونسكو   ويطلب -1٠
 يف العامل تراعي نتائج املشاورات مع الدول األعضاء.

(209 EX/SR.6) 

 احلوار املنظَّم بشأن التمويل جيم-اثنياا -٥
 إّن اجمللس التنفيذي،

 جيم،-اثلثاً -5ت/ م٢٠7ء واب-اثنياً -5م ت/٢٠٤جيم و-اثلثاً -5م ت/٢٠٢ابلقرارات   إذ يذّكر - 1

-اثنياً -5م ت/٢٠9إعالم و-جيم-اثنياً -5م ت/٢٠9جيم و-اثنياً -5م ت/٢٠9الواثئق  وقد درس - ٢
 ألف،-اثنياً -5ت/ م٢٠9كذلك الوثيقة  و   ،٢-إعالم-جيم

أنه  ؤكد وي؛ األموال لتعبئةاجلهود املبذولة بني كل تنسيق الو على ضرورة مواصلة حتقيق االتساق  يشدد - ٣
 ينبغي جلميع املوارد املعبأة أن تسهم يف حتقيق أولوايت برانمج فرتة األعوام األربعة؛

 ؛نيعامأبن احلوار املنظَّم بشأن التمويل مع الدول األعضاء سُيعقد من اآلن فصاعداً كل    حييط علماً و  - ٤

ته دور  عقبل مع الدول األعضاء املقبل بشأن التموياملنظَّم من املديرة العامة أن تنظم احلوار  ويطلب - 5
 .بعد ذلك  نيعاممباشرة، مث كل  الرابعة عشرة بعد املائتني 

(209 EX/SR.6) 

 اإلمنائية  منظومة األمم املتحدةإعادة تنظيم   دال-اثنياا -٥
 إّن اجمللس التنفيذي،
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 دال،-اثنياً -5ت/ م9٢٠الوثيقة    وقد درس - 1

طة يف املشاورات ينش مشاركةاليونسكو  العامة الرامية إىل ضمان مشاركةجلهود املديرة  يعرب عن تقديره - ٢
 ؛اجلارية بشأن إصالح منظومة األمم املتحدة

ذت ملواصلة ترسيخ مكانة اليونسكو بوصفها منظمة قوية تتمتع  يرحبو  - ٣ مبختلف اإلجراءات اليت اختخ
 هم يفايف جماالت اختصاصها، وتس ٢٠٣٠ ابملصداقية، وتعمل على تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

 ؛املنشودلغرض  لمالءمًة    وجعلها أكثرمنظومة األمم املتحدة اإلمنائية  تعزيز تكامل

املائتني مبعلومات عن عمل اليونسكو يف هذا  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته العاشرة بعد  ويطلب - ٤
 الصدد.

(209 EX/SR.6) 

 عملية التحول السرتاتيجي لليونسكو هاء-اثنياا -٥
 إّن اجمللس التنفيذي،

-5ت/ م ٢٠7وواو  - اثنياً - 5ت/ م ٢٠6دال و - اثلثاً -5ت/ م ٢٠5و  ٣1ت/ م ٢٠٤  ابلقرارات   يذّكر إذ  - 1
 ،97م/٤٠و  هاء - اثلثاً 

-اثنياً -5ت/ م٢٠9إعالم و-هاء-اثنياً -5ت/ م٢٠9هاء و-اثنياً -5ت/ م٢٠9الواثئق  وقد درس - ٢
 ،٢-إعالم-هاء

الركن الثاين لعملية التحول  على صعيد إجناز تنفيذبتقرير املديرة العامة عن التقدم احملرز  حييط علماً  - ٣
 ؛عمليةذه الهلوالشروع فعاًل يف تنفيذ الركن الثالث    االسرتاتيجي

خيص  فيما ٢٠19 كانون األول/ديسمربابلتقرير عن الوضع القائم يف هناية شهر   أيضاً  وحييط علماً  - ٤
 مليون دوالر؛  ٢.1  البالغةو   عملية التحول االسرتاتيجيامليزانية اليت متت املوافقة على ختصيصها لاستخدام  

هنائي عن تنفيذ الركن الثاين لعملية   املائتني بتقرير ة بعد شر اعاملديرة العامة موافاته إاّبن دورته المن    ويطلب - 5
، فضاًل عن نسخة معدَّلة خلريطة عمليةذه الهلالتحول االسرتاتيجي، وبتقرير أويل عن تنفيذ الركن الثالث 

يف (  ٤م/٤1)الوثيقة    ٢٠٢9-٢٠٢٢مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة    اخلاصة إبعدادالطريق  
 إجراؤها عتزم(، تتضمن معلومات عن املشاورات امل19-ضوء عواقب جائحة فريوس كوروان )كوفيد 

 .واملشاورات اليت أُرجئت
(209 EX/SR.6) 

 املخاطر املؤسسيةالتقرير املرحلي عن التقدم احملرز يف إدارة   واو-اثنياا -٥
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،واو-اً اثني-5ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - 1
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للجهود اليت بذلتها املديرة العامة حىت اآلن من أجل إدماج مبادئ سياسة إدارة املخاطر   يعرب عن تقديره - ٢
 املؤسسية يف كل عمليات املنظمة؛

 بسياسة اليونسكو املعدَّلة إلدارة املخاطر؛  وحييط علماً  - ٣

املستخلصة من األزمة  إىل مراعاة عملية التحول االسرتاتيجي لليونسكو، وكذلك الِعرب  املديرة العامة  يدعوو  - ٤
بيان تقّبل املخاطر اخلاص (، من أجل تعزيز 19-الصحية النامجة عن جائحة فريوس كوروان )كوفيد

 خيص إدارة املخاطر املؤسسية داخل املنظمة؛ ابليونسكو فيما

جراءات املتخذة املائتني بتقرير متابعة عن اإل عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته احلادية  ويطلب - 5
، وكذلك عليه للموافقة  اخلاص ابليونسكو  بشأن إدارة املخاطر، وتضمني التقرير مشروع بيان تقّبل املخاطر

 ها.مشاريعاملنظمة و   بتقرير عن خماطر عمليات
(209 EX/SR.7) 

 املسائل املتعلقة ابملوارد البشرية اثلثاا -٥

 2022-2017البشرية للفرتة اسرتاتيجية إدارة املوارد   ألف-اثلثاا -٥
 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 ابء،-رابعاً -5م ت/٢٠7ابلقرار    إذ يذكر - 1

إعالم، -ألف-اثلثاً -5ت/ م٢٠9ألف وضميمتيها، و-اثلثاً -5م ت/٢٠9الوثيقة  وقد درس - ٢
 ،٢-إعالم-ألف-اثلثاً -5ت/ م٢٠9و

 ؛٢٠٢٢-٢٠17اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة    تنفيذ ابلتقدم احملرز يف    حييط علماً  - ٣

يم اليت أجراها مرفق اإلشراف ابلنتائج والتوصيات اليت متخضت عنها عملية التقي وحييط علمًا أيضاً  - ٤
إعالم( ورّد -ألف-اثلثاً -5ت/ م٢٠9الداخلي بشأن اجلولة األوىل لعملية احلراك اجلغرايف املنظَّم )الوثيقة  

 ؛٢-إعالم-ألف-اثلثاً -5ت/ م٢٠9قة  اإلدارة هبذا الشأن الوارد يف الوثي

 ويدعو أيضاً راعاة الطابع املتخصص للمنظمة؛ املديرة العامة إىل استئناف عملية احلراك املنظَّم، مب ويدعو - 5
املديرة العامة إىل ضمان التطبيق التام يف الوقت املناسب لكل التوصيات املنبثقة من عملية التقييم اليت 

اليت تستوجب اختاذ اهليئتني الرائسيتني قرارات بشأهنا   التوصياتأجراها مرفق اإلشراف الداخلي، وإحالة 
 إليهما للنظر فيها؛

من املديرة العامة موافاته إابن دورته احلادية عشرة بعد املائتني بقائمة حصر للخرباء املوجودين يف   ويطلب - 6
وزع الدقيق للخرباء يف املقر واملكاتب امليدانية على حد سواء، لتمكينه من الوقوف بصورة أفضل على الت

 اليونسكو؛ 
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عشرة بعد املائتني بتقرير كامل عن تنفيذ  احلاديةإاّبن دورته  موافاتهمن املديرة العامة  أيضاً  ويطلب - 7
 .٢٠٢٢-٢٠17اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  

(209 EX/SR.5) 

التوزيع  التوزيع اجلغرايف ملوظفي األمانة والتوازن بني اجلنسني يف صفوفهم، والتدابري املتخذة لضمان  ابء-اثلثاا -٥
 اجلغرايف املنصف على كل املستوايت

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،78م/٤٠جيم و-رابعاً -5ت/ م٢٠7ألف و-اثلثاً -5ت/ م٢٠6ات ابلقرار   رإذ يذكّ  - 1

 ابء وضميمتها،-اثلثاً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

 منها، ٤لفقرة ابسّيما   من امليثاق التأسيسي لليونسكو، وال  السادسةابملادة    ر أيضاً وإذ يذكّ  - ٣

املديرة العامة عن الوضع القائم فيما خيص التوزيع اجلغرايف للموظفني  قدمتهاابملعلومات اليت  حييط علماً  - ٤
 ؛٢٠19والتوازن بني اجلنسني يف صفوفهم حىت كانون األول/ديسمرب 

تتبوأ مرتبة يف الصدارة على نطاق منظومة األمم املتحدة من  ليونسكواعلى املديرة العامة لكون  ويثين - 5
 حيث معدل التكافؤ بني اجلنسني يف صفوف املوظفني؛

 ٢٠٢٢-٢٠17خطة العمل لتحقيق التكافؤ بني اجلنسني للفرتة    تطبيقاملديرة العامة إىل مواصلة    ويدعو - 6
كافؤ بني اجلنسني على كل املستوايت، على أال جيري بنشاط، ومواصلة تعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق الت

 ذلك على حساب التوزيع اجلغرايف؛

اختالل توازن التوزيع اجلغرايف يف صفوف املوظفني وعدم كفاية  استمرارعن قلقه بشأن  ويعرب جمدداً  - 7
 التدابري املتخذة يف هذا الصدد أو عدم فعاليتها؛

اجلهود الرامية إىل حتقيق التمثيل اجلغرايف العادل للدول األعضاء يف  تعزيزاملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  - 8
األمانة، وال سّيما بدرجة مدير وما فوقها، اليت تشمل، على سبيل املثال ال احلصر، تعيني موظفني مؤقتني 

 حمددة؛ اريع أو موظفني ملش

سّيما  األمانة على حتديد تدابري أخرى، وال  ع بشدةويشجهبا؛    املضطلع بتدابري التواصل    وحييط علماً أيضاً  - 9
 من أجل حتسني مستوى متثيل الدول األعضاء غري املمثلة وتلك املمثلة دون النصاب؛

 ابملعلومات اليت قدمتها املديرة العامة عن منهجية حساب احلصص اجلغرافية؛  وحييط علماً فضاًل عن ذلك -1٠

لتوزيع اجلغرايف بدأ امل ةاخلاضع عدد الوظائف النظر يف إلعادة األمانةابلنهج الذي اقرتحته  وحييط علماً  -11
 خمتلفة ياراتخباملائتني  عشرة بعد  دورته احلادية موافاته إاّبنمن املديرة العامة  ويطلب(؛ العدد املرجعي)

 املرتبطةاجلديد، ومنها الوظائف  اليت يشملها العدد املرجعي الوظائفوفئات عدد  النظر يف إلعادة
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املناقشات  كذلك، و يف هذا الصدد سائر وكاالت األمم املتحدة ممارسات مراعاةالدولية، مع ابملشاريع 
 ني؛تاملائ خالل دورته التاسعة بعد  اليت ُأجريت

 يلي: املائتني بتقرير عّما ة بعدر إاّبن دورته العاش  موافاتهمن املديرة العامة    ويطلب أيضاً  -1٢

بني اجلنسني يف صفوفهم على  كافؤالتوزيع اجلغرايف ملوظفي األمانة والت خيص الوضع القائم فيما أ()
 ؛، وكذلك توزيع الوظائف حبسب القطاعاتالعليا كل املستوايت، ومنها مستوى املناصب

اليت ميكن اختاذها لضمان التكافؤ بني اجلنسني والتوزيع  اجلديدة لتدابرياب املتعلقةاالقرتاحات  )ب(
اجلغرايف العادل يف صفوف املوظفني على كل املستوايت، ويشمل ذلك احتمال استهالل برانمج 

 املناصب العليا؛  خيصمماثل لربانمج املهنيني الشباب 

وتوزيع فما فوقها لتقدير التوزيع اجلغرايف  1-وضع جدول ُمعاِمالت جلميع الوظائف بدرجة مهين )جـ(
 .على كل املستوايت يف األمانةاملوظفني حبسب اجلنس  

(209 EX/SR.5) 
 صندوق التأمني الصحي لليونسكو جيم-اثلثاا -٥

 إعالم.-جيم-اثلثاً -5ت/ م٢٠9علماً ابلوثيقة أحاطت  و   ،الفرعي يف هذا البند  اللجنة املالية واإلدارية  نظرت
(209 EX/SR.5) 

 ( للجنة اخلدمة املدنية الدولية: تقرير املديرة العامة2019التقرير السنوي ) دال-اثلثاا -٥
 إّن اجمللس التنفيذي،

 جيم،-اثلثاً -5ت/ م٢٠6و  ٣7م/٢٢و  8.5ت/ م11٤ابلقرارات   رإذ يذكّ  - 1

 دال،-اثلثاً -5ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

 مبضموهنا؛  حييط علماً  - ٣

املديرة العامة إىل مواصلة ضمان مشاركة اليونسكو يف أعمال جلنة اخلدمة املدنية الدولية، ومواصلة   ويدعو - ٤
 مراعاة توصيات اللجنة وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة.

(209 EX/SR.5) 

 ابلربانمجاملسائل املتعلقة  
 الرتبية

 2030 اخلاص ابلتعليم حىت عام  4 هدف التنمية املستدامة 6
(209 EX/6.I, 209 EX/6.II, 209 EX/6.III, 209 EX/37) 

 واإلقليمي التنسيق والدعم على الصعيدين العاملي أولا -6
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 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 ،17م/٤٠و  ٣5ت/ م٢٠6أوالً و-6ت/ م٢٠6ابلقرارات   إذ يذّكر - 1

 أواًل،-6ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

 به تضطلع جلهود املديرة العامة الرامية إىل أتكيد ومواصلة تعزيز الدور الرايدي الذي  يعرب عن تقديره - ٣
يف  به املنظمة ابلدور الرايدي الذي اضطلعت ويرحب ة للرتبية والتعليم؛املتغري  البنية خيص مااليونسكو في
املنتدى السياسي الرفيع املستوى املعين ابلتنمية   إاّبن   ٤ هلدف التنمية املستدامة  ستفيضاض املإطار االستعر 

 ؛٢٠19 املستدامة لعام

 املساعي الرامية إىلالوكالة الرائدة لتنسيق ودعم  بصفتهاإليها  املسند دور على تعزيز الاليونسكو  شجع وي - ٤
 حييط علماً و  دعمًا متعدد األطراف؛ ٢٠٣٠ اخلاص ابلتعليم حىت عام ٤ حتقيق هدف التنمية املستدامة

الرامية   احلديثةيف املبادرات    عام بوجهشاركة املنظمة  مبو ،  التعليميف  شركاء  للملنتدى املتعدد األطراف  نشاء اإب
املائتني  موافاته إاّبن دورته العاشرة بعد  مةمن املديرة العا ويطلب ؛األطراف إىل تعزيز الشراكات املتعددة

 مبعلومات إضافية يف هذا الصدد؛

 وتقدميها، وإعداد التقارير ه،تعزيز التنسيق اإلقليمي ودعمالرامية إىل اجلهود واصلة مب أيضاً  ويرحب - 5
 بني فيما، ويشمل ذلك التعاون اإلقليمي والعاملي الصعيدينبني  الروابطوتعزيز ، رصد االضطالع ابلو 

 ؛بلدان اجلنوب

اخلاص   ٤ 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  ٢٠٣٠ ابلتعليم حىت عام
 موارد خارجة عن امليزانية؛ وتوفري  ٢٠٣٠ تنمية املستدامة اخلاص ابلتعليم حىت عاماملعنية هبدف ال

املائتني مبعلومات عن تنسيق ودعم  عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته احلادية ويطلب أيضاً  - 7
ومنها   ،٢٠٣٠ ابلتعليم حىت عاماخلاص    ٤ اليونسكو للمساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة

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

(209 EX/SR.5) 
 (202٥ - 2020)أمية الشباب والكبار   اسرتاتيجية اليونسكو حملو اثنياا -6

 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 أواًل،-6ت/ م٢٠7و  16م/٤٠ابلقرار ين   إذ يذّكر - 1
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فيه من اليونسكو "أن تواصل  ، الذي طلبت7٣/1٤5بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ر أيضاً ويذكّ  - ٢
األمية واالستمرار، ابلتعاون  أداء دورها التنسيقي والتحفيزي من خالل تنفيذ توصيات التحالف العاملي حملو

 األمية، املتعلقة مبحو  ٤ مع الشركاء، يف دعم الدول األعضاء" لتحقيق غاايت هدف التنمية املستدامة

 اثنياً،-6ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٣

 ؛(٢٠٢5 - ٢٠٢٠أمية الشباب والكبار ) على خطة العمل اخلاصة ابسرتاتيجية اليونسكو حملو يوافق - ٤
لدول لقل البلدان منواً و ألما  سيّ  وال  ،املديرة العامة إىل تنفيذها مع إيالء عناية خاصة للبلدان النامية  ويدعو

 اجلزرية الصغرية النامية؛

األمية عن  ة إىل تعزيز قدرات اليونسكو ومواردها يف جمال حموالدول األعضاء والشركاء يف التنمي ويدعو - 5
 طريق إمدادها أبموال خارجة عن امليزانية؛ 

بني بلدان اجلنوب والتعاون بني  الدول األعضاء واليونسكو على تعزيز الشراكات والتعاون فيما ويشجع  - 6
األمية يف إطار التعلم  لعاملي حملوالتحالف ا بلدان الشمال وبلدان اجلنوب، مع الرتكيز بوجه خاص على

 مدى احلياة؛

املائتني بنتائج استعراض تنفيذ اسرتاتيجية   عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته السابعة ويطلب - 7
يف الذي سُيجرى ، هتامد  ( يف منتصف٢٠٢5 - ٢٠٢٠أمية الشباب والكبار ) اليونسكو حملو

 .٢٠٢٢ عام
(209 EX/SR.5) 

   ( 2021  -   2016)   واملهنوالتدريب يف اجملال التقن    اسرتاتيجية اليونسكو للتعليم  اثلثاا - 6

 ،التنفيذيإّن اجمللس  
تكافؤ فرص احلصول على التعليم  تشجع على ضمان  ، اليت  ٤ هلدف التنمية املستدامة   ٣-٤ابلغاية    إذ يذّكر - 1

 للهدف ذاته املتعلقة ابملهارات املناسبة للعمل وشغل وظائف الئقة،  ٤- ٤، وكذلك ابلغاية  التقين واملهين 
 ،87م/٤٠و  6ت/ م199ابلقرار ين   ويذّكر أيضاً  - ٢
 اثلثاً،-6/ت م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٣
 (٢٠٢1 - ٢٠16يف اجملال التقين واملهين ) لتعليم والتدريبااسرتاتيجية الستعراض  يعرب عن ارتياحه - ٤

 وآباثرابلتقدم احملرز يف تنفيذ االسرتاتيجية وابلِعرب املستخلصة من تنفيذها    وحييط علماً مدهتا؛   يف منتصف
 ؛٢٠٢1-٢٠٢٠خالل الفرتة   تنفيذ االسرتاتيجية  مواصلةعلى    ذلك

زالت  ما (٢٠٢1 -  ٢٠16يف اجملال التقين واملهين ) لتعليم والتدريبااسرتاتيجية  أبن    أيضاً  وحييط علماً  - 5
 األولوية وجماالت العمل املشرتك؛ هدفها العام واجملاالت ذات  خيص فيماصاحلة  
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وضع اسرتاتيجيات خاصة ابلتدريب املهين لتمكني العّمال املتضررين من عواقب جائحة فريوس  ويقرر - 6
 أو من شغل وظائف جديدة؛  احلصول على عمل  ( من19-كوروان )كوفيد 

اليونسكو يف ميدان التعليم والتدريب يف اجملال   عمل  تعزيزلشركاء يف التنمية إىل  الدول األعضاء وا  ويدعو - 7
 املعارف؛  شاطرالتقين واملهين عن طريق التمويل اخلارج عن امليزانية، وإعارة اخلرباء، وت

اسرتاتيجية  يف إطار تنفيذ  بكة اليونسكو للمدارس املنتسبةاملديرة العامة إىل تعزيز التعاون مع ش ويدعو - 8
 ؛(٢٠٢1  -  ٢٠16ال التقين واملهين )يف اجمل لتعليم والتدريبا

اسرتاتيجية  ابقرتاح بشأن متابعة    املائتني عشرة بعد  موافاته إاّبن دورته الثانيةإىل املديرة العامة    ويدعو أيضاً  - 9
 .(٢٠٢1  -  ٢٠16يف اجملال التقين واملهين ) لتعليم والتدريبا

(209 EX/SR.5) 
 : املساواة والشمول يف التعليم4 ملستدامةاهلدف التنمية    ٥-4 الغايةضمان فعالية التقييم من أجل بلوغ   7

(209 EX/7, 209 EX/38) 
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،7/ت م٢٠9الوثيقة    وقد درس - 1

 شعبة التقييم"، وابلتعاون بني ٤ ضمان فعالية التقييم من أجل هدف التنمية املستدامةمببادرة " يرحب -   ٢
التابعة ملرفق اإلشراف الداخلي لليونسكو وقطاع الرتبية يف اليونسكو ومكاتب التقييم لدى الشركاء التقنيني 

، من أجل املساعدة على ٤ التنمية املستدامة"( الساعني إىل حتقيق هدف االئتالفواملاليني اآلخرين )"
 ؛تقييم التقدم احملرز

هلدف   5-٤ضمان فعالية التقييم من أجل بلوغ الغاية  املعنون "  على وجه اخلصوص ابلتقرير  ويرحب أيضاً  - ٣
 (؛ IOS/EVS/PI/178" )الوثيقة  املساواة والشمول يف التعليم:  ٤ التنمية املستدامة

ضمان فعالية التقييم من أجل هدف "  إىل دعم مبادرة  واملاحننيالشركاء  مجيع  الدول األعضاء و   مجيع  ويدعو - ٤
 "؛٤ التنمية املستدامة

الوثيقة  كل التوصيات الواردة يف   تنفيذ  يكفي من املوارد إلاتحة متابعة  املديرة العامة إىل ختصيص ما  ويدعو  -   5
ضمان فعالية التقييم من أجل هدف التنمية  "  مبادرة ، واستطالع فرص توسيع نطاق 7/ ت  م ٢٠9

 ". ٤ املستدامة 
(209 EX/SR.6) 

لدور التنفيذي يف سياق خطة التنمية ابالدور التقنين مقارنة   يف اليونسكو:  الرتبية مستقبل قطاع  تقييم   8
 (EX/8, 209 EX/38 209)  2030 املستدامة لعام

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،اثنياً -5ت/ م٢٠٢و  سادساً -6ت/ م186ين ابلقرار    يذّكر إذ - 1
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 ،8ت/ م٢٠9الوثيقة  درس   وقد  - ٢

التنمية لدور التنفيذي يف سياق خطة  ابالدور التقنيين    مقارنةستقبل قطاع الرتبية يف اليونسكو:  مبتقييم    يرحب - ٣
 ؛عنها التقييم اليت متخض  توصياتالنتائج و لاب  هتماممع اال وحييط علماً   ؛٢٠٣٠ عاماملستدامة ل

املديرة  وحيث؛ 8ت/ م٠9٢ ملحق الوثيقةت الواردة يف اإلدارة على التوصيا بردّ  مع التقدير وحييط علماً  - ٤
العامة على تعزيز وتوسيع نطاق اجلهود الرامية إىل التصدي للمصاعب اإلضافية اليت تواجهها نُظم التعليم يف 

 (؛19-جرّاء جائحة فريوس كوروان )كوفيد  سّيما نُظم التعليم يف البلدان النامية، من الدول األعضاء، وال

إىل تعزيز العمل، داخل قطاع الرتبية، على إسداء املشورة بشأن وضع السياسات، وعلى   املديرة العامة  يدعوو  - 5
 تنمية القدرات املؤسسية والبشرية من أجل تلبية االحتياجات املتزايدة للدول األعضاء؛

الوثيقة   ملحقيف  اإلدارة على التوصيات الواردة    يف ردّ املذكورة  املديرة العامة إىل تنفيذ اإلجراءات    أيضاً   يدعوو  - 6
نُظم إضافية للتصدي لعواقب األزمة الصحية العاملية النامجة عن اجلائحة على    إجراءات، واختاذ  8ت/ م٢٠9

التعليم يف مجيع أرجاء العامل، مع تقدمي اإلجراءات اليت تتطلب موافقة اهليئتني الرائسيتني إىل اهليئة الرائسية  
 فيها؛ املعنية من أجل البت

املائتني مبعلومات عن تنفيذ  عشرة بعد  املديرة العامة إىل موافاته إاّبن دورته احلادية ويدعو فضاًل عن ذلك - 7
 .8ت/ م٢٠9اإلجراءات املذكورة يف رّد اإلدارة على التوصيات الواردة يف ملحق الوثيقة  

(209 EX/SR.6) 
 العلوم الطبيعية

 (EX/9, 209 EX/38 209)  اجليولوجية  واحلدائق تقييم الربانمج الدويل لعلوم األرض  9
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،9ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - 1

 وحييط علمًا مع االهتمام ؛بـعملية "تقييم الربانمج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية" يرحب - ٢
 ابالستنتاجات والتوصيات اليت متخضت عنها عملية التقييم هذه؛ 

 الوارد يف، الربانمج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجيةبشأن عملية تقييم برّد اإلدارة  ويرّحب أيضاً  - ٣
 ؛9ت/ م٢٠9امللحق األول للوثيقة  

مجيع الدول األعضاء واجلهات الشريكة واملاحنة إىل تعزيز التزامها بتنفيذ الربانمج الدويل لعلوم  ويدعو - ٤
 شيطة فيه ودعمها املايل لتنفيذه؛األرض واحلدائق اجليولوجية وزايدة مشاركتها الن

 تتيح مواصلة حتسني  إىل تعزيز اآلليات اليت  الربانمج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجيةأمانة    ويدعو - 5

الدول األعضاء ابختاذ  قيام والتقييم يف إطار الربانمج، لضماناإلجراءات واملعايري املتعلقة ابالختيار 
 القرارات استناداً إىل معايري جمدية وإجراءات شفافة؛
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الت ذات ار اجملاملديرة العامة إدراج الربانمج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية يف إطامن    طلبوي - 6
 ت احلوار املنظَّم بشأن التمويل؛األولوية جلوال

تابعة مجيع التوصيات الواردة يف الوثيقة مل اختاذ التدابري املناسبة املديرة العامة إىل التمكني من ويدعو - 7
 ؛9ت/ م٢٠9

هادفة ومعّدة خصيصًا ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى املديرة العامة إىل تقدمي اسرتاتيجية  ويدعو أيضاً  - 8
ومنطقة الدول العربية وفقاً للتوصية اليت متخضت عنها عملية التقييم، وذلك من أجل ضمان تعزيز انتشار 

يولوجية العاملية لليونسكو، وكذلك التعريف ابحلدائق اجل  الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية،الربانمج  
ومبادرات تنمية القدرات واملساعدة التقنية الرامية إىل زايدة منح احلدائق اجليولوجية يف منطقيت أفريقيا 

 والدول العربية تسمية حدائق جيولوجية عاملية لليونسكو.
(209 EX/SR.6) 

 القطاعاتاألنشطة املشرتكة بني  

 (EX/10.I, 209 EX/10.II, 209 EX/38 209)  جوائز اليونسكو 10
 استعراض اجلوائز وجتديدها

 األمية سيجونغ حملو امللك-جائزة اليونسكو أولا -10

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،5.٢.8ت/ م1٣1ابلقرار    إذ يذكر - 1

 أواًل،-1٢ت/ م196و  1٢ت/ م191ين القرار    عتباراال  بعني  خذ وأي - ٢

 أواًل،-1٠ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٣

حلكومة مجهورية كوراي لدعمها السخي والتزامها بتعزيز حمو األمية وهتيئة الظروف املؤاتية    يعرب عن تقديره - ٤
 كتساب مهارات القراءة والكتابة؛ال 

 (؛٢٠٢6  -  ٢٠٢٠امللك سيجونغ حملو األمية ملدة ست سنوات )-جتديد جائزة اليونسكو  ويقرر - 5

بصيغته املعدَّلة الواردة يف امللحق   امللك سيجونغ حملو األمية-جلائزة اليونسكوعلى النظام األساسي    ويوافق - 6
ابلنظام املايل للحساب اخلاص للجائزة، بصيغته الواردة   وحييط علماً أواًل؛  -1٠ت/ م٢٠9األول للوثيقة  

 يف امللحق الثاين لتلك الوثيقة.
(209 EX/SR.6) 

  كارلوس خوان فينلي لعلم األحياء الدقيقة-اقرتاح لتجديد جائزة اليونسكو اثنياا -10
 إّن اجمللس التنفيذي،
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 ،٢٤ت/ م٢٠1أواًل و-1٢ت/ م196و  1٢ت/ م191القرارات    أيخذ بعني االعتبارإذ   - 1

 اثنياً،-1٠ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

مع اهلدفني توافق تكارلوس خوان فينلي لعلم األحياء الدقيقة -أهداف جائزة اليونسكوأن  يرىوإذ  - ٣
)الوثيقة  ٢٠٢1-٢٠1٤االسرتاتيجيني الرابع واخلامس السرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة 

برانمج إمكانية حتقيق النجاح العلمي وضرورته للتنمية اجملتمعية وفقًا ألهداف  وأهنا تبنّي (، ٤م/٣7
 ليونسكو الدويل للعلوم األساسية،ا

أبمهية تعزيز علم األحياء الدقيقة بوجه خاص والعلوم األساسية بوجه عام، وإبراز دورها يف النهوض   ويقر - ٤
ا األساسي يف حتقيق التنمية ابلعلم والتكنولوجيا واالبتكار على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، ودورمه

 املستدامة،

 بادللية لتتشجع على األخذ آبكارلوس خوان فينلي لعلم األحياء الدقيقة -أن جائزة اليونسكو دركوي - 5
روابط جديدة بني املؤسسات والعلماء  وحتفز إقامةلعمليات التبادل بني الباحثني،  حمفالً متثل و  ،املعارف

اجتذاب الشباب إىل جمال العلوم األساسية   قادرة علىشخصيات يُقتدى هبا  تقدم  يف مجيع أرجاء العامل، و 
 ومتكينهم يف هذا اجملال،

يف إطار جائزة الفعال مع املنظمة لليونسكو وتعاوهنا املعهود حلكومة كواب لدعمها  يعرب عن تقديره - 6
 كارلوس خوان فينلي لعلم األحياء الدقيقة اليت تتكفل بتمويل كل تكاليفها؛-اليونسكو

على   ويوافقكارلوس خوان فينلي لعلم األحياء الدقيقة ملدة ست سنوات؛  -ائزة اليونسكوجتديد ج  يقررو  - 7
وحييط اثنياً؛ -1٠ت/ م٢٠9النظام األساسي للجائزة بصيغته املعدَّلة الواردة يف امللحق األول للوثيقة 

 .وثيقةابلنظام املايل للحساب اخلاص للجائزة بصيغته الواردة يف امللحق الثاين لتلك ال  علماً 
(209 EX/SR.6) 

 املعاهد واملراكز

 1 معاهد ومراكز الفئة
 (EX/11, 209 EX/38 209)  إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء عن أنشطة املعهد  جملستقرير   11

 إّن اجمللس التنفيذي،

اليونسكو لإلحصاء من املادة اخلامسة من النظام األساسي ملعهد    1( من الفقرة  هابلفقرة الفرعية )  إذ يذّكر - 1
 ،16ت/ م٢٠6(، وكذلك ابلقرار  ٤٤م/٣٠)القرار  

 ،11ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢
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على الدور الذي تضطلع به اليونسكو بوصفها الوكالة الرائدة املسؤولة عن رصد هدف التنمية  يشدد - ٣
مع الشركاء على وضع  عن طريق وضع مؤشرات للتعليم قابلة للمقارنة بني البلدان، والعمل ٤ املستدامة

مؤشرات وهنوج إحصائية وأدوات رصد جديدة من أجل حتسني تقييم التقدم احملرز يف حتقيق الغاايت 
 الدولية املتعلقة ابلتعليم؛

 ابإلجنازات الكبرية اليت حققها معهد اليونسكو لإلحصاء على الرغم من القيود املالية؛  ويرحب - ٤

املقدم إىل   خصص لغرض حمدد،املتمويل غري  الوخباصة  ،  دة الدعم املايلالدول األعضاء على زاي  ويشجع - 5
معهد اليونسكو لإلحصاء إقراراً بدور املعهد الرايدي يف قياس التقدم احملرز بشأن أهداف التنمية املستدامة 

 سّيما التقدم احملرز يف جمال التعليم؛ على نطاق منظومة األمم املتحدة، وال

العامة إىل مواصلة جهودها الرامية إىل مجع األموال لضمان توفري املزيد من التمويل ملعهد  املديرة ويدعو - 6
 اليونسكو لإلحصاء ودعم استدامته املالية العامة؛

جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء إىل موافاته إاّبن دورته احلادية عشرة بعد املائتني مبعلومات  ويدعو - 7
 عن أنشطة املعهد.

(209 EX/SR.6) 

 (EX/12 and Corr., 209 EX/12.INF, 209 EX/38 209)  الدويل  الرتبيةمستقبل مكتب   12

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،15م/٤٠و  1٣ت/ م٢٠7و  17ت/ م٢٠6و  11ت/ م٢٠5لقرارات اب  يذّكر إذ - 1

 ،إعالم-1٢ت/ م٢٠9الوثيقة   وأخذ بعني االعتبار،  1٢ت/ م٢٠9  الوثيقة  درس وقد  - ٢

إعادة من أجل  15م/٤٠جبهود فريق العمل الذي أنشأته املديرة العامة عماًل بقرار املؤمتر العام  يرحب - ٣
 للتقرير النهائي لفريق العمل؛ ويعرب عن تقديرهيف جنيف؛   تنظيم مكتب الرتبية الدويل

 ؛ابملناهج الدراسيةمعين   1 مكتب الرتبية الدويل معهد من الفئةأن   ؤكد جمدداً يو  - ٤

من الوثيقة  1٠ يف الفقرة الواردة بصيغتهالنظام األساسي املعدَّل ملكتب الرتبية الدويل مؤقتاً على  ويوافق - 5
إىل اختاذ كل التدابري املديرة العامة  يدعوو  اجلديدة للمكتب؛املهمة ويشمل ذلك ، 1٢ت/ م٢٠9

النظام األساسي املعدَّل على    واألربعني دورته احلادية  يف  النهائية  املؤمتر العاماالنتقالية الضرورية قبل موافقة  
 ؛لمكتبل

إنشاء   إىلاملديرة العامة    يدعو أيضاً و إعالم؛  -1٢ت/ م٢٠9الوثيقة  ابقرتاح الصني الوارد يف    وحييط علماً  - 6
 للنظر يف هذا االقرتاح؛  أعضاء من كل جمموعة إقليميةمن أربعة   يتألف  فريق عمل
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يقرتحه  مبعلومات عّما املائتني موافاته إاّبن دورته العاشرة بعد  إىلاملديرة العامة  يدعو فضاًل عن ذلكو  - 7
املؤقت  النظام األساسيفريق العمل اجلديد )وكذلك عن التدابري االنتقالية اليت جيب اختاذها لتطبيق 

 (.ملكتب الرتبية الدويل
(209 EX/SR.6) 

 2 معاهد ومراكز الفئة

 [(املركز الدويل للدراسات العليا يف التواصل واإلعالم يف أمريكا الالتينية )إكوادور 13]
 .(٣ مؤقتة معدلة 1ت/ م٢٠9يف الوثيقة  ٣ جرى أتجيل النظر يف هذا البند )انظر احلاشية

   هبا التفاقات اخلاصة  وجتديد  2 استعراض شؤون معاهد ومراكز الفئة 14
(209 EX/14.I and Add., 209 EX/14.II, 209 EX/14.III and Corr., 209 EX/14.IV and Corr., 

209 EX/14.V and Corr., 209 EX/14.VI, 209 EX/14.VII Rev., 209 EX/36) 
 (كالن سري)  قدرات املعلمنيمركز جنوب آسيا لتنمية   أولا -14

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،99م/٤٠و  15م/٣6ين ابلقرار    إذ يذّكر - 1

 ويف ملحقها ومرفقاته،  79م/٤٠ورد يف الوثيقة  ما وأيخذ بعني االعتبار - ٢

 أواًل،-1٤ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٣

النكا بشأن منح مركز جنوب  ابلتوصية بتمديد االتفاق املربم بني اليونسكو وحكومة سري حييط علماً  - ٤
حزيران/يونيو   9( حىت ٢ آسيا لتنمية قدرات املعلمني صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

 على سبيل االستثناء؛  ٢٠٢1

املركز وتنفيذ التوصيات   تشغيلني إىل  النكا ومركز جنوب آسيا لتنمية قدرات املعلم حكومة سري  ويدعو - 5
 املقدَّمة يف تقرير تقييم أداء املركز؛

على متديد االتفاق املربم بني اليونسكو وحكومة سري النكا بشأن منح مركز جنوب آسيا لتنمية   ويوافق - 6
 ؛٢٠٢1حزيران/يونيو   9( حىت ٢ قدرات املعلمني صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته احلادية عشرة بعد املائتني بنتائج تقييم جديد جلدوى جتديد  ويطلب - 7
 (.٢ منح مركز جنوب آسيا لتنمية قدرات املعلمني صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

(209 EX/SR.5) 

 (الدول اجلزرية الكاريبية )اجلمهورية الدومينيكية املائية يفمركز اإلدارة املستدامة للموارد   اثنياا -14
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٢٣م/٣5و  (،أوالً )  19م ت/18٠و  ،68م ت/177 ابلقرارات  إذ يذّكر - 1
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 اثنياً،-1٤م ت/٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

مركز اإلدارة املستدامة للموارد املائية يف الدول اجلزرية الكاريبية، املوجود يف سانتو ابضطالع  حييط علماً  –  ٣
( ٢ ابملهمة املسندة إليه بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة  ،جلمهورية الدومينيكيةاب  دومينغو

  بصورة ُمرضية؛

ملستدامة للموارد املائية يف الدول اجلزرية الكاريبية اإلدارة ا  مركزمنح  تجديد  املديرة العامة بتوصية  ب  رحبيو  - ٤
 ؛(٢ صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

اإلدارة املستدامة للموارد املائية يف الدول اجلزرية الكاريبية صفة مركز يعمل حتت  مركزمنح  جتديد ويقّرر - 5
 ؛(٢ رعاية اليونسكو )الفئة

 .للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض  وأيذن  - 6
(209 EX/SR.5) 

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا )جامعة دندي،    املركز الدويل لقوانني وسياسات وعلوم املياه اثلثاا -14
 (الشمالية

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٣1م/٣٣ابلقرار    إذ يذّكر - 1

 ،وتصويبها  اثلثاً -1٤ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

تمديد االتفاق احلايل بشأن املركز املعين ابلقوانني والسياسات والعلوم يف جمال املياه، يف ب يط علماً حي - ٣
عرب   ٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب    ٣1دندي، ابململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، حىت  

إلاتحة ما يكفي من الوقت إلمتام عملية تقييم  ، ٢٠٢٠حزيران/يونيو  11 تبادل الرسائل املؤرخة يف
املركز، ويشمل ذلك عملية التشاور لصياغة مشروع االتفاق لتجديد منح املركز صفة مركز يعمل حتت 

(، مث عرض نتائج عملية التقييم وتوصيات املديرة العامة بشأهنا عليه يف دورته ٢ رعاية اليونسكو )الفئة
 اشرة بعد املائتني؛الع

املائتني بنتائج عملية التقييم اخلاصة بتجديد منح املركز املعين  موافاته إاّبن دورته العاشرة بعد  ويطلب - ٤
 ( وبتوصيات٢ ابلقوانني والسياسات والعلوم يف جمال املياه صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

 يف هذا الصدد. املديرة العامة
(209 EX/SR.5) 

 ( العاملي )أملانيا املركز الدويل للموارد املائية والتغري رابعاا -14
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٢5م/٣5ابلقرار    إذ يذّكر - 1
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 ،وتصويبها  رابعاً -1٤م ت/٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

العاملي، يف كوبلنز، أبملانيا،  وارد املائية والتغريتمديد االتفاق احلايل بشأن املركز الدويل للمب يط علماً حي - ٣
إلاتحة ،  ٢٠٢٠حزيران/يونيو   ٢٤عرب تبادل الرسائل املؤرخة يف    ٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   ٣1حىت  

ما يكفي من الوقت إلمتام عملية تقييم املركز، ويشمل ذلك عملية التشاور لصياغة مشروع االتفاق 
نتائج عملية التقييم ب موافاته(، مث ٢ اليونسكو )الفئةلتجديد منح املركز صفة مركز يعمل حتت رعاية 

 وتوصيات املديرة العامة بشأهنا يف دورته العاشرة بعد املائتني؛

موافاته إاّبن دورته العاشرة بعد املائتني بنتائج عملية التقييم اخلاصة بتجديد منح املركز الدويل  ويطلب - ٤
( وبتوصيات املديرة العامة يف ٢ كز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئةللموارد املائية والتغرّي العاملي صفة مر 

 هذا الصدد.
(209 EX/SR.5) 

 (السويد)  املركز الدويل للتعاون يف جمال املياه خامساا -14
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٣٠م/٣7ابلقرار    إذ يذّكر - 1

 ،وتصويبها  خامساً -1٤م ت/٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

تمديد االتفاق احلايل اخلاص ابملركز الدويل للتعاون يف جمال املياه، يف ستوكهومل ابلسويد، حىت ب  حييط علماً  - ٣
يكفي  إلاتحة ما،  ٢٠٢٠أاير/مايو    19عرب تبادل الرسائل املؤرخة يف    ٢٠٢٠كانون األول/ديسمرب   ٣1

قييم املركز، ويشمل ذلك عملية التشاور لصياغة مشروع االتفاق لتجديد منح من الوقت إلمتام عملية ت
(، مث عرض نتائج عملية التقييم وتوصيات املديرة ٢ املركز صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

 ؛العامة بشأهنا عليه إاّبن دورته العاشرة بعد املائتني

تجديد منح املركز الدويل للتعاون اخلاصة بنتائج عملية التقييم  بدورته العاشرة بعد املائتني    ته يفموافا  ويطلب - ٤
 هبذا الشأن.وتوصيات املديرة العامة   (٢ يف جمال املياه صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

(209 EX/SR.5) 

 (صربيا)  املركز الدويل للبحث والتدريب يف جمال الصرف احلضري سادساا -14
 إّن اجمللس التنفيذي،

 املعتمدة(،  5م/٢٤)الوثيقة    1989-1988ابلربانمج وامليزانية للفرتة   إذ يذكر - 1

 ، سادساً -1٤ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

ابضطالع املركز الدويل للبحوث والتدريب يف جمال الصرف احلضري، املوجود يف بلغراد بصربيا،   حييط علماً  - ٣
 ( بصورة ُمرضية؛٢ ابملهمة املسندة إليه بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة
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احلضري للبحوث والتدريب يف جمال الصرف  الدويلبتوصية املديرة العامة بتجديد منح املركز  ويرحب - ٤
 (؛٢ صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

يف جمال الصرف احلضري صفة مركز يعمل حتت رعاية   والتدريبجتديد منح املركز الدويل للبحوث    ويقرر - 5
 (؛٢ اليونسكو )الفئة

 .الغرضللمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا    وأيذن  - 6
(209 EX/SR.5) 

 (املركز اإلقليمي للنهوض ابلكتاب يف أمريكا الالتينية والكارييب )كولومبيا سابعاا -14

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،99م/٤٠و  سادساً -16ت/ م٢٠7و  9٣م/٣7و  6٢ت/ م18٢ ابلقرارات  إذ يذّكر - 1

 ،معّدلة  سابعاً -1٤ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

املركز اإلقليمي للنهوض ابلكتاب يف اخلاصة بتجديد منح    على أمهية النظر يف نتائج عملية التقييم  يشدد - ٣
(، ٢ صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة  ،كولومبياباملوجود يف بوغوات  ،  أمريكا الالتينية والكارييب

ملعاهد   عامة يف هذا الصدد، يف الوقت املناسب وفقاً لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملةويف توصيات املديرة ال
 (؛9٣م/٣7القرار )  اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو  ٢ ومراكز الفئة

االتفاق احلايل اخلاص ابملركز اإلقليمي للنهوض ابلكتاب يف أمريكا الالتينية والكارييب،   بسراين  وحييط علماً  - ٤
 مبوجب متديده متديداً ضمنياً مؤخراً؛  ٢٠٢1كانون األول/ديسمرب   ٣1كولومبيا، حىت  بيف بوغوات    املوجود

اخلاصة بتجديد   املائتني بنتائج عملية التقييم بعد   ادية عشرةإاّبن دورته احل  تهمن املديرة العامة موافا  ويطلب - 5
كارييب صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو  منح املركز اإلقليمي للنهوض ابلكتاب يف أمريكا الالتينية وال

 .( وبتوصياهتا يف هذا الصدد٢ )الفئة
(209 EX/SR.5) 

 (EX/15.INF, 209 EX/36 209)  كزا مر  أنشطةوقف   1٥

 إعالم.-15ت/ م٢٠9أحاطت علماً ابلوثيقة و   ،نظرت اللجنة املالية واإلدارية يف هذا البند 
(209 EX/SR.5) 
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 املنظمةأساليب عمل  

 (EX/16, 209 EX/35 209) التنفيذي  للمجلس  الداخليمن النظام    48 تعديل املادة 16

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،8٣م/٤٠و  أوالً -٢1ت/ م٢٠5و  69م/٣9 ابلقراراتإذ يذّكر   - 1

 ،16ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

 يلي: من نظامه الداخلي كما ٤8 تعديل املادة  يقرر - ٣

 حق التصويت ٤8"املادة 

 [1٤-جيم-خامسة-]ميثاق

 لكل عضو من أعضاء اجمللس صوت واحد. - 1

جيوز ألي دولة عضو يفوق جمموع متأخرات االشرتاكات املستحقة  ال - ٢
املطلوبة منها عن السنة اجلارية والسنة عليها جمموع مبالغ االشرتاكات 

هلا مباشرًة أن تصوت يف اجمللس التنفيذي، أو يف أية  التقوميية السابقة
جلنة أو هيئة فرعية أخرى اتبعة للمجلس. وجيوز للمؤمتر العام مع ذلك 
أن أيذن هلذه الدولة العضو ابلتصويت إذا رأى وقرر، وفقًا لإلجراءات  

من النظام الداخلي للمؤمتر العام، أهنا  8٠ ادةاملنصوص عليها يف امل
 ختلفت عن الدفع بسبب ظروف خارجة عن إرادهتا."

(209 EX/SR.5) 

 ابملعايري والُنظم األساسية واللوائح التنظيمية  املتعلقةاملسائل  

، وتقرير 3.3ت/ م104احملالة إىل اللجنة املختصة ابلتفاقيات والتوصيات تنفيذاا للقرار    البالغاتحبث   17
 اللجنة يف هذا الشأن

(209 EX/CR/HR and Addenda, 209 EX/CR/2, 209 EX/3 PRIV. (Draft) and Add. and Corr.) 

عن حبث اجمللس التنفيذي هلذا املوضوع   معلوماتيف هناية هذه الوثيقة اخلاصة ابلقرارات على    البيان الوارد  حيتوي
 .يف جلسة خاصة

(209 EX/SR.5) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265956_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372579_ara
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372579_ara
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 التقنينية  الواثئق  تطبيق 18

 العام  الرصد أولا -18

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ٢7ت/  م 171و   6.٢ت/  م 17٠و   77م/ ٣٢و   6.٢ت/  م 165و   ٢9.1م/ ٢٣و   1٢.٢م/ 15ابلقرارات    إذ يذّكر  -   1
  ٢٠ت/  م 196و  87م/ ٣٤و  ٣5ت/  م 177و  ٣٣ت/  م 176و  ٢8ت/  م 175و  ٢1ت/  م 17٤و 
- 18ت/  م ٢٠٤أوالً و - ٢٤ت/  م ٢٠٢أوالً و - 19ت/  م ٢٠1أوالً و - 16ت/  م ٢٠٠أوالً و - 1٤ت/  م 199و 

أواًل املتعلقة ابجلانب األول من مهمة -٢٣/ت م٢٠7أواًل و-٢5ت/ م٢٠6و 19ت/ م٢٠5و أوالً 
 اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات اخلاص بتطبيق الواثئق التقنينية، 

أواًل، وتقرير اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات يف هذا الشأن -18ت/ م٢٠9الوثيقة  وقد درس - ٢
 (،٣٤ت/ م٢٠9 )الوثيقة

الثامنة من   األعضاء جمدداً إىل الوفاء اباللتزامات القانونية اليت تقع على عاتقها مبوجب املادة كل الدول  يدعو   -   ٣
 خيص تقدمي تقارير دورية عن التدابري املتخذة بشأن االتفاقيات والتوصيات؛  امليثاق التأسيسي لليونسكو فيما 

يرها عن التدابري املتخذة لتطبيق االتفاقيات ابجلدول الزمين ملواعيد تقدمي الدول األعضاء تقار   وحييط علماً  - ٤
 ؛تصويب  أوالً -18ت/ م٢٠9الوارد يف ملحق الوثيقة   ٢٠٢1-٢٠٢٠والتوصيات للفرتة 

من املديرة العامة مواصلة السعي إىل ضمان قيام قطاعات الربانمج ومعهد اليونسكو لإلحصاء،  ويطلب - 5
ت اليت تتوىل اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات بوصفها اجلهات املسؤولة عن االتفاقيات والتوصيا

رصدها، بتنفيذ اإلطار القانوين اخلاص ابلواثئق التقنينية الذي اعتمده يف دورته السابعة والسبعني بعد 
 املائة وعّدله يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة؛

 املائتني. د مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته العاشرة بع  ويقرر - 6
(209 EX/SR.5) 

على الصعيد الدويل والرتبية يف   بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم   1974 تطبيق توصية عام  اثنياا -18
 التحضري للمشاورة املقبلة   - جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية  

 إّن اجمللس التنفيذي،

الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو  التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة أيخذ بعني االعتبارإذ  - 1
عليها  إىل الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية املنصوص  املوجَّهةمن النظام اخلاص ابلتوصيات    17 واملادة

 الرابعة من امليثاق التأسيسي، من املادة ٤ يف الفقرة
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املراحل لرصد تطبيق  بشأن اإلجراء احملدد املتعدد  ٢٠ت/ م196أوالً و-٣5ت/ م177ابلقرار ين    ويذّكر - ٢
 هلا أي آلية مؤسسية خمصصة هلذا الغرض، توجد  اتفاقيات وتوصيات اليونسكو اليت ال

الذي طلب فيه املؤمتر العام من املديرة العامة نشر نتائج املشاورة السادسة  79م/٣9ابلقرار   ويذكر أيضاً  - ٣
بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية    197٤ية عام  عن تطبيق توص

هلدف التنمية   7-٤يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية بوصفها وسيلة للمساعدة يف رصد الغاية  
عني التقرير اجلامع املقبل وبلوغها، ودعا املديرة العامة إىل أن حتيل إليه يف دورته احلادية واألرب  ٤املستدامة  

 عن تطبيق هذه التوصية،

اثنياً، وتقرير اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات يف هذا الشأن -18ت/ م٢٠9الوثيقة  وقد درس - ٤
 (،٣٤ت/ م٢٠9)الوثيقة  

بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد  197٤أمهية توصية عام  وإذ يؤكد جمدداً  - 5
، بوصفها وسيلة للمساعدة يف تنفيذ خطة التنمية األساسيةالدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته  

 ،٣-1٣و  8-1٢و  7-٤ورصدها، وال سّيما بلوغ ورصد الغاايت    ٢٠٣٠املستدامة لعام 

بشأن الرتبية   197٤على املبادئ التوجيهية إلعداد الدول األعضاء تقاريرها عن تطبيق توصية عام    يوافق - 6
الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية   الصعيد من أجل التفاهم والتعاون والسالم على  

لة وفقاً   اثنياً -18م ت/٢٠9ملحق الوثيقة  بصيغتها الواردة يف    لنتائج املناقشات اليت ُأجريت خالل واملعدَّ
األسئلة املراد استخدامها حلساب املؤشر  يت تشمل، الاجتماع اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات

 ؛٣-1٣و  8-1٢و  7-٤العاملي ألهداف التنمية املستدامة اخلاص ابلغاايت  

رها إىل اليونسكو عن تطبيق توصية عام من املديرة العامة دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي تقاري ويطلب - 7
الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق  علىبشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم  197٤

 اإلنسان وحرايته األساسية؛ 

عن املائتني ابلتقرير اجلامع املقبل  احلادية عشرة بعد  دورتهمن املديرة العامة موافاته إاّبن  ويطلب أيضاً  - 8
بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف   197٤تطبيق توصية عام  

أجل إحالته إىل املؤمتر العام يف دورته احلادية واألربعني  جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية، من
 عليه. مشفوعاً بتعليقات اجمللس التنفيذي

(209 EX/SR.5) 

  األعمال التحضريية للمشاورة املقبلة  -  201٥تطبيق التوصية اخلاصة بتعلم الكبار وتعليمهم لعام   اثلثاا -18

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 



209 EX/Decisions Unedited – page 32 

التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو  إذ أيخذ بعني االعتبار - 1
هة إىل الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية املنصوص من النظام اخلاص ابلتوصيات املوجَّ  17 واملادة

 من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي،  ٤ عليها يف الفقرة

املراحل لرصد تطبيق  بشأن اإلجراء احملدد املتعدد  ٢٠ت/ م196أوالً و-٣5ت/ م177ابلقرار ين    ويذّكر - ٢
 سسية خمصصة هلذا الغرض،هلا أي آلية مؤ  توجد  اتفاقيات وتوصيات اليونسكو اليت ال

 ،86م/٤٠ابلقرار    ويذّكر أيضاً  - ٣

اثلثاً، وتقرير اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات يف هذا الشأن -18ت/ م٢٠9الوثيقة وقد درس  - ٤
 (،٣٤م ت/٢٠9)الوثيقة  

ابعتبارها وسيلة لدعم رصد حتقيق    ٢٠15على أمهية التوصية اخلاصة بتعلم الكبار وتعليمهم لعام    وإذ يشدد - 5
 منه،    7-٤إىل    ٣-٤، وال سّيما الغاايت  ٢٠٣٠اخلاص ابلتعليم حىت عام    ٤هدف التنمية املستدامة  

التوصية اخلاصة بتعلم الكبار على املبادئ التوجيهية إلعداد الدول األعضاء التقارير املتعلقة بتطبيق    يوافق - 6
واملعدَّلة وفقًا لنتائج  اثلثاً -18م ت/٢٠9، بصيغتها الواردة يف ملحق الوثيقة ٢٠15وتعليمهم لعام 

 ؛املناقشات اليت أُجريت خالل اجتماع اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات

سكو بتقارير عن تطبيق التوصية اخلاصة من املديرة العامة دعوة الدول األعضاء إىل موافاة اليون ويطلب - 7
 ؛يف إطار عملية إعداد التقرير العاملي اخلامس عن تعلم الكبار وتعليمهم  ٢٠15بتعلم الكبار وتعليمهم لعام  

من املديرة العامة موافاته إابن دورته السادسة عشرة بعد املائتني ابلتقرير اجلامع املقبل عن  ويطلب أيضاً  - 8
من أجل إحالته إىل املؤمتر العام يف دورته  ٢٠15 خلاصة بتعلم الكبار وتعليمهم لعامتطبيق التوصية ا

 واألربعني مشفوعاً بتعليقات اجمللس التنفيذي عليه. الثانية
(209 EX/SR.5) 

 املقبلةالتحضريات للمشاورة    -  2017 تطبيق التوصية اخلاصة ابلعلم واملشتغلني ابلبحث العلمي لعام رابعاا -18

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 

التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو  إذ أيخذ بعني االعتبار - 1
من النظام اخلاص ابلتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء وابالتفاقيات الدولية املنصوص  17 واملادة

 دة الرابعة من امليثاق التأسيسي،من املا  ٤ عليها يف الفقرة

املراحل لرصد تطبيق  بشأن اإلجراء احملدد املتعدد  ٢٠ت/ م196أوالً و-٣5ت/ م177ابلقرار ين    ويذّكر - ٢
 ي آلية مؤسسية خمصصة هلذا الغرض،هلا أ توجد  اتفاقيات وتوصيات اليونسكو اليت ال

اخلاصة ابلعلم واملشتغلني  ٢٠17 املؤمتر العام توصية عام فيه الذي اعتمد  85م/٣9ابلقرار  ويذّكر أيضاً  - ٣
 وحّدد عشرة جماالت رئيسية يف هذا الصدد، ابلبحث العلمي  
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رابعاً، وتقرير اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات يف هذا الشأن -18ت/ م٢٠9الوثيقة  وقد درس - ٤
 (، ٣٤م ت/٢٠9)الوثيقة  

اخلاصة ابلعلم واملشتغلني ابلبحث العلمي بوصفها وسيلة لدعم   ٢٠17على أمهية توصية عام    يشددإذ  و  - 5
وحتقيق أهداف التنمية املستدامة الواردة فيها، مع إيالء اهتمام   ٢٠٣٠ذ خطة التنمية املستدامة لعام  تنفي

، ابعتبارها وسيلة لتعزيز العلوم والتكنولوجيا 5-9سيما الغاية  ، وال9خاص هلدف التنمية املستدامة 
 ، منافعهاواالبتكار واالستفادة على أفضل وجه من 

اخلاصة ابلعلم   ٢٠17ئ التوجيهية إلعداد تقارير الدول األعضاء عن تطبيق توصية عام  على املباد  يوافق - 6
لة وفقاً لنتائج   رابعاً -18م ت/٢٠9واملشتغلني ابلبحث العلمي، بصيغتها الواردة يف ملحق الوثيقة   واملعدَّ

 ؛املناقشات اليت أُجريت خالل اجتماع اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات

تقاريرها عن تطبيق توصية عام باليونسكو  موافاةمن املديرة العامة أن تدعو الدول األعضاء إىل  ويطلب - 7
 اخلاصة ابلعلم واملشتغلني ابلبحث العلمي؛  ٢٠17

من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته الثانية عشرة بعد املائتني ابلتقرير اجلامع عن تطبيق   ويطلب أيضاً  - 8
اخلاصة ابلعلم واملشتغلني ابلبحث العلمي من أجل إحالته إىل املؤمتر العام يف دورته  ٢٠17توصية عام 

 احلادية واألربعني مشفوعاً بتعليقات اجمللس التنفيذي عليه.
(209 EX/SR.5) 

نتائج عمليات الستعراض السابقة ألساليب عمل اللجنة املختصة ابلتفاقيات والتوصيات   متابعة 19
 (EX/19, 209 EX/34 209)وإجراءاهتا وممارساهتا  

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 

، 5٣ت/ م٢٠7و  ٤5ت/ م٢٠6و  ٤1ت/ م٢٠5و  ٣6ت/ م196و  ٢٠ت/ م196ابلواثئق    إذ يذّكر - 1
 ٣6ت/ م٢٠5و  ٢٠ت/ م196و  16ت/ م195و  ٢٠ت/ م19٤و  19ت/ م19٢وكذلك ابلقرارات  

 ،٢5ت/ م٢٠7و  ٢6ت/ م٢٠6و

، وتقرير اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات يف هذا الشأن )الوثيقة 19ت/ م٢٠9الوثيقة  وقد درس - ٢
 (،٣٤ت/ م٢٠9

 يلي: مبا  حييط علماً  - ٣

ستعراض السابقة ألساليب عمل اللجنة بشأن "متابعة نتائج عمليات اال 19م ت/٢٠9الوثيقة  −
 املختصة ابالتفاقيات والتوصيات وإجراءاهتا وممارساهتا"؛ 

امللحق األول هلذه الوثيقة بشأن "قائمة واثئق العمل وتقارير اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات  −
ألساليب عمل اللجنة  وقرارات اجمللس التنفيذي املتعلقة مبتابعة نتائج عمليات االستعراض السابقة
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املختصة ابالتفاقيات والتوصيات وإجراءاهتا وممارساهتا، اليت نوقشت إاّبن الدورات اخلامسة بعد 
املائتني والسادسة بعد املائتني والسابعة بعد املائتني للمجلس التنفيذي )مع الروابط اإللكرتونية 

 ؛"(UNESDOCئق  التشعبية اليت حتيل إىل الواثئق املعنية يف مستودع الواث

امللحق الثاين هلذه الوثيقة بشأن "التقرير املرحلي املقدَّم يف منتصف املدة عن تنفيذ االسرتاتيجية الرامية  −
إىل تعزيز بروز الواثئق التقنينية اخلاصة ابلتعليم وزايدة التصديق عليها وحتسني تطبيقها ورصدها وتعزيز 

بوصفها واثئق تقنينية تتوىل اللجنة املختصة ابالتفاقيات (، ٢٠٢1 - ٢٠15التعاون بشأهنا )
والتوصيات رصدها"، وبشأن "التقرير عن التدابري الرامية إىل تعزيز بروز الواثئق التقنينية اخلاصة ابلثقافة 
والعلوم واالتصال واملعلومات وحتسني تطبيقها ورصدها وتعزيز التعاون بشأهنا، بوصفها واثئق تقنينية  

اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات رصدها"، اللذين قدمتهما األمانة عماًل أبحكام تتوىل 
 ؛٣6ت/ م٢٠6من القرار  6و  5الفقرتني 

اإلجراء من املديرة العامة أن تقدم إليه إاّبن دورته العاشرة بعد املائتني تقريراً عن املستجدات بشأن    ويطلب - ٤
ق اتفاقيات وتوصيات اليونسكو اليت ال توجد هلا أي آلية مؤسسية احملدد املتعدد املراحل لرصد تطبي

، الذي اعتمده اجمللس التنفيذي يف دورته السابعة والسبعني بعد املائة وعّدله يف دورته خمصصة هلذا الغرض
 السادسة والتسعني بعد املائة، وعن نتائج تنفيذ هذا اإلجراء؛

دم إليه يف دورته احلادية عشرة بعد املائتني تقريراً عن تنفيذ التعديالت من املديرة العامة أن تق  ويطلب أيضاً  - 5
اليت أُدخلت خالل السنوات العشر املاضية على أساليب العمل واملمارسات املتعلقة ابجلانب الثاين ملهمة 

نسان يف اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات املتعلق ابلنظر يف البالغات املتعلقة مبمارسة حقوق اإل
 جماالت اختصاص اليونسكو؛

اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات إىل استكشاف سبل كفيلة بتطبيق أساليب عمل اللجنة  ويدعو - 6
 وممارساهتا على أمثل وجه.

(209 EX/SR.5) 

 الداخليملرفق اإلشراف   السنويالتقرير   20
(209 EX/20, 209 EX/20.INF, 209 EX/PG/1.INF.3, 209 EX/38) 

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،6.1٠م ت/16٤و  6.5م ت/16٠ين ابلقرار    إذ يذّكر - 1

 ،٠٢ت/ م9٢٠الوثيقة    وقد درس - ٢

 ؛املنظمةتسيري شؤون    مرفق اإلشراف الداخلي يف  الذي يضطلع به  دورلاب  يرحب - ٣

 ؛اللجنة االستشارية املعنية ابإلشراف إىل املديرة العامةاليت قدمتها  للمشورة والتوصيات    ويعرب عن تقديره - ٤
 يف الوقت املناسب؛  تنفيذاً كامالً   اليت قبلتها املنظمة  تنفيذ مجيع التوصيات  ضمان من املديرة العامة    ويطلب
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 حبسب املنطقة واجلنس؛ اءاتعفري إحصاءات عن خمتلف أنواع االدمن املديرة العامة تو   ويطلب أيضاً  - 5

تنفيذ مجيع توصيات مرفق اإلشراف الداخلي تنفيذاً  ضمانمن املديرة العامة  فضاًل عن ذلك ويطلب - 6
 كاماًل خالل مدة معقولة؛

تنص عليه سياسات مرفق اإلشراف   من املديرة العامة احملافظة على فعالية عملية اإلشراف وفقاً ملا  ويطلب - 7
اخلاصة ابملراجعة الداخلية والتقييم، ومواصلة موافاته سنوايً مبعلومات عن اسرتاتيجيات   املنقحةالداخلي 

  اإلجراءاتاف وأتثريها، وعن مرفق اإلشراف الداخلي وأنشطته، وعن التوصيات املهمة املتعلقة ابإلشر 
 هذه التوصيات وتنفيذها؛  ملراعاة  ا املديرة العامة تتخذهيتال

مرفق اإلشراف   عمل  ضمان متويل خطةمن املديرة العامة    أيضاً   يطلب،  16ت/ م199ابلقرار    وإذ يذّكر - 8
، وتوفري 5م/٤٠إطار الوثيقة اخلاصة ابملراجعة الداخلية واملستندة إىل املخاطر متويالً كاماًل يف الداخلي 

 ميزانية كافية ملرفق اإلشراف الداخلي لتمكينه من أن خيطط عمله وينفذه بصورة مستقلة وفعالة؛

 من املديرة العامة العمل على إدراج ردود اإلدارة يف تقارير التقييم واملراجعة.  ويطلب فضالً عن ذلك - 9
(209 EX/SR.6) 

 (EX/21, 209 EX/38 209)  ملكتب األخالقيات السنويالتقرير   21
 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٢1ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - 1

 مبضموهنا؛  حييط علماً  - ٢

خيص  فيماالتقدم احملرز  على  كذلك  و   ،٢1ت/ م٢٠9املديرة العامة على التقرير املقدَّم يف الوثيقة    يشكرو  - ٣
 ثقافة األخالقيات يف املنظمة؛  نشر

للدور الذي يضطلع به مكتب األخالقيات بوصفه جهة االتصال فيما يتعلق مبسائل  ويعرب عن تقديره - ٤
 تضارب املصاحل؛للتصدي حلاالت  من املديرة العامة أن تعزز تدابري االمتثال   ويطلب  ؛تضارب املصاحل

د مكتب األخالقيات مبوارد كبرية لكي يضطلع مبهمته يف ظروف يمن املديرة العامة تزو  أيضاً  ويطلب - 5
 جيدة؛

كتب ملالتقرير السنوي  مبعلومات عن  املائتني   عشرة بعد  دورته احلادية  موافاته إاّبناملديرة العامة إىل    يدعوو  - 6
 األخالقيات.

(209 EX/SR.6) 
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 احلكوميني غري  الدوليني  والشركاء  احلكومية  الدولية  واملنظمات  األعضاء  الدول  مع  العالقات

 (EX/2, 209 EX/22 209) مذكرة تفاهم بني اليونسكو ومنتدى الدول املصدرة للغاز 22

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٢٢ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - 1
اردة على مشروع مذكرة التفاهم املراد إبرامها بني اليونسكو ومنتدى الدول املصدرة للغاز، بصيغته الو   يوافق - ٢

 ؛٢٢م ت/٢٠9يف ملحق الوثيقة 

 للمديرة العامة بتوقيع مذكرة التفاهم ابلنيابة عن اليونسكو.  وأيذن  - ٣
(209 EX/SR.5) 

 (EX/2, 209 EX/23 209)  تفاهم بني اليونسكو ومنظمة السياحة جلنوب احمليط اهلادي  مذكرة 23

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ،٢٣ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - 1

على مشروع مذكرة التفاهم املراد إبرامها بني اليونسكو ومنظمة السياحة جلنوب احمليط اهلادي،  يوافق - ٢
 ؛٢٣ت/ م٢٠9اردة يف ملحق الوثيقة  بصيغته الو 

 للمديرة العامة بتوقيع مذكرة التفاهم ابلنيابة عن اليونسكو.  وأيذن  - ٣
(209 EX/SR.5) 

 مسائل عامة

 (EX/24, 209 EX/37 209) احملتلة  فلسطني 24

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 

 وملحق ي هذا القرار،  ٢٤ت/ م٢٠9ة  الوثيق  وقد درس - 1

 السابقة بشأن "فلسطني احملتلة"،  بقراراته  وإذ يذّكر - ٢

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير   ويدعواملائتني؛   إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته العاشرة بعد   يقرر - ٣
 متابعة يف هذا الصدد.

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

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

 1- ٢٤ ق خ/م ع ت/ب  م٢٠9
 ٢6/6/٢٠٢٠ابريس، 

 إجنليزي : األصل 
 
 
 

 جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية 
 فلسطني احملتلة  24 البند 

 مشروع قرار 
 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، ٢٤ت/ م٢٠9الوثيقة  درس وقد -  1
، وبقواعد الهاي  1977 وأحكام بروتوكول يها اإلضافيني لعام  19٤9 أبحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام  يذّكر  وإذ  -  ٢

وبروتوكول يها،    195٤ بشأن احلرب الربية، وابتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام   19٠7 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  197٢ ، وابتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام 197٠ لعام 
، وبتوصيات  198٢ 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  -   ٣
يؤثر أبي حال من األحوال يف قرارات جملس األمن والقرارات واملقررات األخرى الصادرة عن   والطابع املميز للقدس الشرقية، ما 

 (، ٢٠16)   ٢٣٣٤ قانوين لفلسطني والقدس، ومنها قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة األمم املتحدة بشأن الوضع ال 
  ٢٠19 إىل املديرة العامة يف عام  لألردن لدى اليونسكولفلسطني والوفد الدائم  الوفد الدائم  ابلرسائل اليت أرسلها    وحييط علماً  -  ٤

 القرار، يلي من هذا  البنود الفرعية الواردة فيما بشأن   ٢٠٢٠ 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   ينة القدس املقدسة ووضعها القانوين، وال أو ترمي إىل تغيري طابع مد
 القدس، إنـما هي تدابري وإجراءات الغية وابطلة وجيب إلغاؤها وإبطاهلا فوراً، 

،  11ت/  م 19٢، و 1٣ت/  م 19٠و ،  8ت/  م 189، و 11ت/  م 187، و 1٤ت/  م 185عشر التالية:   السبعة بقراراته    ويذّكر  -  7
،  ٢5ت/ م٢٠٠و  أواًل، - 19ت/  م 199، و ٣٢ت/  م 197، و ٢6ت/  م 196، و 9ت/  م 195دال، و - أوالً - 5ت/  م 19٤و 
وكذلك  ، ٣8ت/ م٢٠7، و٣٢ت/ م ٢٠6، و٢8ت/ م ٢٠5، و٢5ت/ م ٢٠٤و، ٣8ت/ م٢٠٢، و٣٠ت/ م٢٠1و

،  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
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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؛ 

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته  - اثنياا 
فضاًل عن  عنها،  التطورات العسكرية اجلارية يف املناطق احمليطة بقطاع غزة واخلسائر املدنية الفادحة النامجة ويستنكر بشدة -1٠

 ؛ 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 -1٢

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  -1٣

 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 -1٤

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؛ 
وصول  حلم، وكذلك من حظر  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 
 إّن اجمللس التنفيذي 

 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 -  ٢
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
 املسألة يف دورته املقبلة.  ببذل قصارى جهده إلجياد حل هلذه ويعرب عن التزامه  -  ٣

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

 املوضوع  املرِسل التاريخ 

 انئب املندوب الدائم لفلسطني   ، السفري ٢٠19األول/أكتوبر  تشرين 1٠
 رسالة من   رفق طيها لدى اليونسكو، م

معهد فلسطني للتنوع احليوي واالستدامة يف  
 جامعة بيت حلم 

 منظر - والكروم الزيتون أرض:  فلسطني

 القدس  جنوب بّتري من ثقايف طبيعي

 الدائم لألردن   املندوب  ، السفري ٢٠19سمرب األول/دي كانون   18
املندوب الدائم   ، لدى اليونسكو، والسفري
 لفلسطني لدى اليونسكو 

 وأسوارها  القدمية القدس مدينة

 انئب املندوب الدائم لفلسطني   ، السفري ٢٠٢٠الثاين/يناير  كانون   17
 لدى اليونسكو

 القدمية  اخلليل مدينة

 الدائم لألردن   املندوب  ، السفري ٢٠٢٠الثاين/يناير  كانون   ٢٢
املندوب الدائم   ، لدى اليونسكو، والسفري
 لفلسطني لدى اليونسكو 

 وأسوارها  القدمية القدس مدينة

 السفري، انئب املندوب الدائم لفلسطني   ٢٠٢٠الثاين/يناير  كانون   ٢7
 لدى اليونسكو

 القدمية  اخلليل مدينة

 انئب املندوب الدائم لفلسطني   ، السفري ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٢9
 رسالة من   مرفق طيها لدى اليونسكو،  

 وزير اخلارجية واملغرتبني 

 القدمية  اخلليل مدينة

 املندوب الدائم لفلسطني   ، السفري ٢٠٢٠أاير/مايو  18
 لدى اليونسكو

 القدمية  اخلليل مدينة

 وأسوارها  القدمية القدس مدينة سفري إسرائيل لدى املنظمات الدولية  ٢٠٢٠ و حزيران/يوني 17

(209 EX/SR.5) 

بشأن املؤسسات التعليمية   39ت/ م207وقرار اجمللس التنفيذي   67م/40العام    املؤمترتنفيذ قرار   2٥
 (EX/25, 209 EX/37 209)  احملتلة والثقافية يف األراضي العربية

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 
 وملحق هذا القرار، ٢5ت/ م٢٠9و  ٢٤ت/ م٢٠9الوثيقت ني   وقد درس - 1

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
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 بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"،  وإذ يذّكر - ٢
املديرة العامة إىل موافاته بتقرير   ويدعواملائتني؛   إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته العاشرة بعد   يقرر - ٣

 متابعة يف هذا الصدد.
- - - - - - - - - - 

 مللحق ا

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

 1- ٢5 ق خ/م ع ت/ب  م٢٠9
 ٢6/6/٢٠٢٠ابريس، 

 إجنليزي : األصل 
 
 

 جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية 
والثقافية يف  بشأن املؤسسات التعليمية  39ت/ م 207وقرار اجمللس التنفيذي  67م/40تنفيذ قرار املؤمتر العام   2٥البند 

 األراضي العربية احملتلة 
 قرار مشروع 

 إّن اجمللس التنفيذي، 
 فلسطني احملتلة  - أولا 

املتعلقة ابحلق يف التعليم من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،   ٢6 ، وابملادة 7٢م/ ٣8و  ٣6ت/  م 185ابلقرار ين  يذّكر  إذ  -   1
  195٤ املتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وابتفاقية الهاي لعام  9٤و  5٠و  ٢٤ وابملواد 

متوز/يوليو   9ابلرأي االستشاري الصادر يف    ويذّكر أيضاً ،  197٢ 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   ٢٠٠٤

 ، ٢5ت/ م ٢٠9و ٢٤ت/ م9٢٠ ت نيالوثيق  درس وقد -  ٢
الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن تتمتع   واألعمال بصون اآلاثر  منه  والتزاماً  -  ٣

 ابحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق التعليمية، 
  سساتؤ امل سّيما على ، والاختصاص اليونسكو جماالت على العسكرية يف قطاع غزة  لمواجهاتل الضارّةالعواقب  يستنكر  -  ٤

 ؛ 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 
أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية خاصة وينبغي االمتناع  يف هذا الصدد    ويؤكد جمدداً ؛  199٠ لعام

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

محافظة  بـكريـمزان  دير يف موقع و  ها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقيةاحملتلة ووضعها القانوين وتركيبت
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 الشرقية؛ 
قدمته من مسامهات   احلكومية املعنية ملا ريالدولية احلكومية واملنظمات غ  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 ؛مدرسة طاان و  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 -1٠
املساعدة اليت تقدمها اليونسكو  يف هذا الصدد، وكذلك إىل تعزيز  عملها  إىل تعزيز  ويدعوها؛ والرتاث الثقايف الفلسطيين

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

 نسكو وفلسطني يف أقرب وقت ممكن؛ تنظيم االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني اليو  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   مواصلة اجلهود اليت تبذهلا من )أ( 
 هبذا األمر؛ ألحكام قراراته املتعلقة  

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 -٢1

 الوثيقة  ملحق 

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

 املوضوع  املرِسل التاريخ 
 املندوب الدائم لفلسطني   انئب ٢٠19 الثاين/نوفمرب تشرين  ٢9

 لدى اليونسكو
الثقافية واإلعالمية  و   التعليمية املؤسسات

 والصحية 

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


209 EX/Decisions Unedited – page 42 

 ألونرواادارس م : املؤسسات التعليمية وزير اخلارجية واملغرتبني الفلسطيين  ٢٠٢٠ كانون الثاين/يناير  ٢٣
   الفلسطينية اللجنة الوطنية رئيس  ٢٠٢٠ أاير/مايو  1٣

 للرتبية والثقافة والعلوم 
 إغالق مكاتب قناة فلسطني 

(209 EX/SR.5) 

  حضور املؤمتر الدويل السابع للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرايضة  دعوات 26
(209 EX/2, 209 EX/26) 

 اجمللس التنفيذي،  إنّ 

ابلتوصيات املنبثقة من الدورة االستثنائية لّلجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرايضة يف عام  رإذ يذكّ  - 1
٢٠191، 

اقرتاحات املديرة العامة بشأن دعوات حضور املؤمتر الدويل السابع للوزراء وكبار املوظفني  وقد درس - ٢
 املسؤولني عن الرتبية البدنية والرايضة،

 يلي: ما يقرر - ٣
توجيه دعوة للمشاركة، مع التمتع حبق التصويت، يف املؤمتر الدويل السابع للوزراء وكبار املوظفني   )أ(

 املسؤولني عن الرتبية البدنية والرايضة إىل كل الدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إليها؛
وزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية  توجيه دعوة إليفاد مراقبني إىل املؤمتر الدويل السابع لل )ب(

 ؛٢6م ت/٢٠9من الوثيقة  9 البدنية والرايضة إىل كل الدول احملددة يف الفقرة
توجيه دعوة إليفاد ممثلني إىل املؤمتر الدويل السابع للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية   )جـ(

من  ٢و 1التابعة ملنظومة األمم املتحدة الواردة أمساؤها يف الفقرتني البدنية والرايضة إىل املنظمات 
 ؛٢6ت/ م٢٠9ملحق الوثيقة 

توجيه دعوة إليفاد مراقبني إىل املؤمتر الدويل السابع للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية   )د(
مية الواردة أمساؤها يف الفقرات  البدنية والرايضة إىل املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكو 

 ؛٢6ت/ م٢٠9من ملحق الوثيقة    5إىل   ٣من 
توجيه دعوة إليفاد مراقبني إىل املؤمتر الدويل السابع للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية   )هـ(

 ؛٢6ت/ م ٢٠9من ملحق الوثيقة    6 والرايضة إىل اهليئات واملؤسسات الواردة أمساؤها يف الفقرة 
توجيه دعوة إليفاد مراقبني إىل املؤمتر الدويل السابع للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية   )و(

من ملحق الوثيقة  7 البدنية والرايضة إىل املنظمات الدولية الواردة أمساؤها يف الفقرة
 ؛٢6ت/ م٢٠9

 
 .CIGEPS/2019/3الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرايضة  اللجنة انظر قرار 1

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
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369479
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ه أي دعوات أخرى تراها مهمة ألعمال املؤمتر الدويل السابع للوزراء وكبار   وأيذن  - ٤ للمديرة العامة أبن توجِّ
 املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرايضة، مع إبالغ اجمللس التنفيذي بذلك.

(209 EX/SR.5) 

ة املؤقتة للمسائل اليت سيدرسها يف املائتني للمجلس التنفيذي والقائم  بعد  العاشرةمواعيد انعقاد الدورة   27
 (EX/27.INF, 209 EX/27.INF.2 209)  املائتني بعد  العاشرةدورته  

 تني  املائ بعد  العاشرةالدورة  
 يف ذلك اجتماعات اهليئات الفرعية( )مبا

 (2020  نوفمرب/الثانتشرين    18 األربعاء  إىل  4  األربعاء  )من

 تقوميياً(يوماً   1٥يوم عمل/ 11)
 تشرين الثاين/نوفمرب  16 واالثنني 6 واجلمعة  ٤ األربعاء  هيئة املكتب 

 تشرين الثاين/نوفمرب  5اخلميس  اللجنة اخلاصة 

 تشرين الثاين/نوفمرب   6 إىل اجلمعة   ٤ األربعاء  بعد ظهر   من اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات 

 تشرين الثاين/نوفمرب  6اجلمعة  احلكوميني  اللجنة املختصة ابلشركاء غري

 ،  تشرين الثاين/نوفمرب  1٠ والثالاثء  9 االثنني اجللسات العامة 
 تشرين الثاين/نوفمرب  18 واألربعاء  17 مث الثالاثء

اجتماع اللجنة املالية واإلدارية، واجتماع جلنة الربانمج  
 اللجنتني والعالقات اخلارجية، والجتماع املشرتك هلاتني  

 تشرين الثاين/نوفمرب   16 إىل االثنني 11 من األربعاء

إىل يوم األحد   تشرين األول/أكتوبر  19االثنني   يف البلد املضيف من يوم  ٢٠٢٠ اخلريفية لعام املدرسية  متتد العطلة  مالحظة: 
 . )املنطقة "جيم": ابريس وضواحيها(  ٢٠٢٠تشرين الثاين/نوفمرب  1

املائتني الواردة يف  بعد  العاشرةللمسائل اليت سيدرسها يف دورته  ابلقائمة املؤقتة علماً اجمللس التنفيذي  أحاط
 .٢-إعالم-٢7ت/ م٢٠9الوثيقة  

(209 EX/SR.6) 

 بنود إضافية

 [الرتاث الثقايف والطبيعي املناخ على التصدي لعواقب تغري 28]
 (.٣ معدلةمؤقتة    1/ت م٢٠9يف الوثيقة   ٤ احلاشيةانظر  )  من جدول األعمال  ُسحب هذا البند 

 (EX/29, 209 EX/DG.INF.Rev., 209 EX/PG/1.INF.3, 209 EX/37 209)  للضمرياليوم الدويل   29

 ،التنفيذيإّن اجمللس  
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 ،٢9ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - 1

الحتفال ابليوم الدويل للضمري يف مقر اليونسكو يف لالبحرين بشأن اعتماد قرار    مملكةابقرتاح    وإذ يرحب - ٢
 ،7٣/٣٢9نيسان/أبريل من كل عام امتثاالً لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  5

اإلنسان ابإلعالن العاملي حلقوق كذلك فيه، و  ملقاصد واملبادئ الواردةابو  املتحدةمبيثاق األمم  رويذكّ  - ٣
 ،بشأن حقوق اإلنسان   سائر الصكوك الدولية الصادرة عن منظومة األمم املتحدةبو 

 يلي: مبا  ر أيضاً ويذكّ  - ٤

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  1٣

الذي أوصى املؤمتر العام لليونسكو   ،(٢٠٢٢ - ٢٠1٣العقد الدويل للتقارب بني الثقافات ) )جـ(
يف  عدئذ ب أعلنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة، والذي (٤٠م/٣6)القرار  ٢٠1٢ إبعالنه يف عام

 ،67/1٠٤  هاقرار   يف  ٢٠1٢ عام

العنف  ثقافة السالم ونبذ  خيص نشر مابه اليونسكو في ضطلع الذي تاملهم الدور  االعتبار بعنيوأيخذ  - 5
للجهود  تقديرهاعن  صدداجلمعية العامة لألمم املتحدة يف هذا الإعراب ، و الرامية إىل ذلكوأنشطتها 
من املشاريع العملية املتعلقة ابلشباب  عددنشر ثقافة السالم من خالل لاليت تبذهلا اليونسكو املتواصلة 

 هيئاتابلتعاون مع احلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات و  وذلك التعليم واإلعالم واهلجرة،الرتبية و 
 وسائل اإلعالم والقطاع اخلاص،  وكذلك معاجملتمع املدين،  

اجلمعية العامة   فيها اليت طلبت،  7٣/٣٢9من قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة    5 الفقرة  ورد يف ما  يؤيد  - 6
نظومة األمم ، وكذلك املنظمات التابعة ملمجيع الدول األعضاءإطالع  من األمني العام لألمم املتحدة

من  7٣/٣٢9رها قرا على ،األكادميية ومنظمات اجملتمع املدين واملؤسساتوالشركات التجارية  املتحدة
 احتفااًل مناسباً؛للضمري    أجل االحتفال ابليوم الدويل

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

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

 به؛ يف االحتفال شريكة أخرى

على توفري موارد إضافية لدعم أنشطة  ةالقادر  واجلهات الشريكةدعوة مجيع الدول األعضاء  )ب(
 العنف إىل القيام بذلك؛ ة السالم ونبذ ثقافنشر  اليونسكو املتعلقة ب
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  متويالً سنوايً   املذكور آنفاً االحتفال  عن امليزانية لتمويل    الرتحيب بعرض البحرين تقدمي موارد خارجة )جـ(
 اتفاق منحة يربم هلذا الغرض.مبوجب  

(209 EX/SR.5) 

بشأن أساليب عمل اجمللس التنفيذي خالل  2ت/ دا/م6نشأ مبوجب القرار مُ ـ توصيات فريق العمل ال 30
 (EX/30, 209 EX/35 209) الدورات الفرتاضية

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٢ت/ دا/م6ابلقرار    إذ يذّكر - 1

كذلك و النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،  عتباراال أخذ بعنيو ، ٣٠ت/ م٢٠9الوثيقة  وقد درس - ٢
واجلدول املعنون "تطبيق النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على وضميمتها،  ٢ت/ دا/م6الوثيقة 

 ،٢ت/ دا/م6يف القرار   بصيغته الواردةاالفرتاضية"    االجتماعات

اجمللس التنفيذي أبن    وحييط علماً بعد هذا القرار؛    الواردة  االرمسي بصيغته توصيات فريق العمل غري  يعتمد - ٣
 هلذا الغرض.يف حال اختاذ قرار   أساليب العمل واألدوات الالزمة لعقد دورات افرتاضيةميلك  

 التوصيات العامة  -اجلزء األول  
ال يعقد اجمللس التنفيذي دورات افرتاضية إال يف حال طروء حالة طارئة أو ظرف استثنائي حيول دون عقد الدورات  - 1

 ".حضورايً "

 يستمر العمل أبحكام النظام الداخلي بال تغيري. - ٢

جيب ضمان املساواة بني مجيع أعضاء اجمللس التنفيذي وممثلي األمم املتحدة واملراقبني املوفدين من الدول األعضاء  - ٣
 النفاذ والدول غري األعضاء واملراقبني املوفدين من املنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري احلكومية يف

إىل املنصات الرقمية واستخدامها، مبا ميتثل ألحكام النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ويكفل يف الوقت نفسه أمن 
 .املنصات الرقمية

نظراً إىل القيود العملية والتكنولوجية اليت تعرتض عقد دورات اجمللس التنفيذي عرب اإلنرتنت، ينبغي اعتماد جدول  - ٤
 .الوقت املتاح للدورة وطول جدول األعمال املناسب  األعمال مبراعاة

 .ينبغي السعي إىل دراسة أكرب عدد ممكن من بنود جدول األعمال بال مناقشة - 5

وجيب أن تبذل . ينبغي أن تكون منصة عقد الدورات االفرتاضية عرب اإلنرتنت آمنة ومضمونة وسهلة االستخدام - 6
 .اخلاصة  لساتسرية اجلاألمانة قصارى جهدها لضمان  

جيب العمل على تيسري مشاركة اجلميع يف الدورات على أكمل وجه وفقًا ألحكام النظام الداخلي ومبراعاة فروق  - 7
 .التوقيت بني خمتلف املناطق الزمنية
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إلنرتنت، جيوز للمجلس نظراً إىل أن الوسائل التكنولوجية املتوافرة حالياً لدى األمانة ال تتيح إجراء اقرتاع سري عرب ا - 8
التنفيذي أن يبت يف الرتتيبات العملية إلجراء عملية التصويت عندما يتعنيَّ إجراء اقرتاع سري خالل الدورات 

 . االفرتاضية

نظراً إىل أن التفاوض على النصوص خالل الدورات االفرتاضية قد يكون معقداً ويستغرق وقتاً طويالً بسبب القيود  - 9
من التوصيات اليت قدمها فريق  ٤7إىل  ٤٤فإن الدول األعضاء مدعوة إىل تطبيق التوصيات من التكنولوجية، 

، وإىل عقد اجتماعات وإجراء مشاورات غري رمسية 87/م٣9العمل املعين ابحلوكمة وأّيدها املؤمتر العام يف القرار 
 .القرارات والتعديالت قبل انعقاد دورة اجمللس التنفيذي  اريع حبسب االقتضاء بشأن مش

ينبغي، وفقًا ملا جرت عليه العادة يف اليونسكو، بذل كل اجلهود املمكنة العتماد القرارات بتوافق اآلراء خالل  -1٠
 .الدورات املعقودة عرب اإلنرتنت

من متابعة األسئلة والطلبات املرس لة عرب األداة املالئمة أن توفر األمانة ما يكفي من املوظفني للتمكن    من املهم للغاية -11
 .أو الوسائل األخرى املتوافرة على املنصة اإللكرتونية

 تطبيق النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على الدورات الفرتاضية  -اجلزء الثان  
 الرمسي  توصيات فريق العمل غري نص املادة  رقم املادة وعنواهنا

 8إىل   ٥املواد 
جدول األعمال  

 املؤقت
جدول األعمال  

 املؤقت املعدل 
اعتماد جدول  

 األعمال
تعديل بنود جدول  
األعمال أو حذفها  
 وإضافة بنود جديدة 

 جدول األعمال املؤقت -  ٥املادة  
يعد الرئيس جدول أعمال مؤقتاً يرسل إىل مجيع    - 1

بثالثني يوماً على  األعضاء قبل افتتاح الدورة العادية 
األقل، ويف أسرع وقت ممكن يف حالة انعقاد دورة  

 . استثنائية
 : يتضمن جدول األعمال املؤقت ما يلي   - ٢

 مجيع املسائل اليت حييلها املؤمتر العام إىل اجمللس؛ 
 مجيع املسائل اليت تقرتحها األمم املتحدة؛ 

 مجيع املسائل اليت تقرتحها الدول األعضاء؛ 
ل اليت يكون اجمللس قد قرر إدراجها يف  مجيع املسائ 

 دورات سابقة؛ 
 مجيع املسائل اليت يقرتحها أعضاء اجمللس؛ 

 مجيع املسائل اليت يقرتحها املدير العام؛ 
املسائل اليت يتعني إدراجها مبوجب امليثاق التأسيسي أو  

 هذا النظام الداخلي أو أي نظم ولوائح أخرى سارية. 
ملقرتحة ذات صلة مباشرة  جيب أن تكون املسائل ا - ٣

 . مبجاالت اختصاص املنظمة 
 جدول األعمال املؤقت املعدل  -  6املادة  

جيوز للرئيس أن يقوم إبعداد جدول أعمال مؤقت معدَّل  
يتضمن ما يُقرتح من مسائل بعد إرسال جدول األعمال  

ميكن تطبيق أحكام هذه املواد من خالل اعتماد  
 ترتيبات عملية تشمل ما يلي، على سبيل املثال: 

اعتماد جدول األعمال مبراعاة الوقت املتاح   •
 بنود جدول األعمال املؤقت؛  وأمهية

عدد ممكن من بنود جدول   أكرب دراسة  •
 . األعمال بال مناقشة
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املؤقت وقبل افتتاح الدورة أبسبوع ني على األقل، وكذلك  
 أهنا ضرورية.   أية تعديالت أخرى يرى

 اعتماد جدول األعمال  -  7املادة  
 يعتمد اجمللس جدول أعماله يف مستهل كل دورة. 

تعديل بنود جدول األعمال أو حذفها    -  8املادة  
 وإضافة بنود جديدة 

جيوز للمجلس أن يعدل بنود جدول األعمال بعد  
اعتماده أو أن يضيف إليها بنوداً جديدة إذا قررت ذلك  

ومع مراعاة أحكام  . األعضاء احلاضرين واملصوتني أغلبية 
، ال تطرح هذه البنود اجلديدة للمناقشة قبل  ٢٢املادة 
ساعة على إدراجها يف جدول األعمال ما مل   ٤8مضي  

 . يقرر اجمللس غري ذلك 
 9املادة  

 األعضاء
تقوم كل دولة عضو يف اجمللس التنفيذي إبخطار    - 5

املدير العام كتابًة ابسم ممثلها وبيان مؤهالته وخربته  
كما ينبغي أن حياط املدير العام  .  أبمساء نوابه وكذلك 

ويبلغ املدير  .  علماً أبي تغيري يطرأ على هذه التعيينات 
 . العام رئيس اجمللس التنفيذي ابملعلومات املذكورة أعاله

ه رسالة   فضاًل عن ذلك، ينبغي لألمانة أن توجِّ
منفصلة إىل كل دولة عضو يف اجمللس التنفيذي  
تلتمس فيها بياانت االتصال مبمثل تلك الدولة  
ونوابه، وتقدِّم الدول األعضاء املعلومات املطلوبة  

 . قبل انعقاد الدورة

   14املادة  
 مكتب اجمللس 

مبهامه، سواء  للرئيس أن يدعو ملعاونته يف النهوض    - 1
أثناء دورات اجمللس أو فيما بني تلك الدورات عند  

االقتضاء، نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة، واللجنة  
اخلاصة، واللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات،  

واللجنة املختصة ابلشركاء غري احلكوميني، الذين  
 . يشكلون معه مكتب اجمللس 

ات افرتاضية  للرئيس أن يعقد اجتماع  ميكن
 . ألعضاء املكتب 

   1٥املادة  
 مهام نواب الرئيس 

يف حالة غياب الرئيس أثناء دورة من الدورات تؤول    - 1
 . مهامه إىل نواب الرئيس ابلتناوب

بال أي أتخري غري   الدورة استمرارحرصاً على 
، يُستحسن القيام يف بداية الدورة بتحديد  ضروري

االضطالع مبهام  ترتيب تناوب نواب الرئيس على 
 . الرئيس يف حال غيابه 

 17و 16املاداتن  
 اللجان الدائمة 
 اللجان املؤقتة 

 اللجان الدائمة  -  16املادة  
عقب انتخاب األعضاء اجلدد يف كل دورة عادية   - 1

من دورات املؤمتر العام، يشكل اجمللس التنفيذي من بني  
ملعاونته يف  أعضائه اللجان الدائمة اليت يلزم تشكيلها 

املالية واإلدارية، وجلنة   االضطالع مبهامه، كاللجنة
الربانمج والعالقات اخلارجية، واللجنة اخلاصة، واللجنة  

املختصة ابالتفاقيات والتوصيات، واللجنة املختصة  
 . ابلشركاء غري احلكوميني

ينتخب اجمللس رؤساء اللجان الدائمة، واللجنة    - ٢
اخلاصة، واللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات،  

ميكن تطبيق أحكام هاتني املادتني تطبيقاا اتماا  
اللجان الدائمة   كل  عقد جلسات من خالل 
.  منفصلة عرب اإلنرتنت جلسات بصيغةواملؤقتة 

األمانة تفادي تداخل مواعيد عقد  يتوخى من و 
 . قدر املستطاعاللجان   هذه جلسات
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واللجنة املختصة ابلشركاء غري احلكوميني ابالقرتاع  
السري، من بني املمثلني الذين يعينهم األعضاء املنتخبون  

وتقوم كل جلنة لدى افتتاح كل دورة وملدة  .  يف اجمللس 
نتخاب رئيس مؤقت من ممثلي الدول  تلك الدورة، اب

األعضاء فيها، يفضل أن يكون من اجملموعة االنتخابية  
اليت ينتمي إليها رئيس اللجنة املعنية، لكي يضطلع  

 . ابإلانبة بكافة مهام الرئيس أثناء غيابه املؤقت
إذا تعذر على أحد رؤساء اللجان أو أي هيئة فرعية    -   ٣

يستويف مدة واليته، انتخب  أخرى لسبب من األسباب أن  
 . اجمللس ابالقرتاع السري من حيل حمله ملدة الوالية املتبقية له 

تبحث اللجان الدائمة مجيع املسائل اليت حييلها    - ٤
إليها اجمللس التنفيذي أو رئيس اجمللس عند االقتضاء،  

وترفع تقارير عنها إىل اجمللس، وتضطلع مبا قد يعهد به  
 . ؤوليات أخرىإليها اجمللس من مس

يطلب اجمللس التنفيذي من اللجنة املالية واإلدارية    - 5
أن جتري فحصاً فنياً ملشروع الربانمج وامليزانية يشمل  
دراسة تفصيلية ملدى مالءمة بعض التدابري اإلدارية  

املقرتحة وملتضمناهتا املالية، وأن ترفع إىل اجمللس تقريراً  
 . مفصاًل عن ذلك 

 اللجان املؤقتة  -  17املادة  
للمجلس أن يشكل أيضاً ما يرى ضرورة تشكيله من  

وحيدد اجمللس ابلتفصيل اختصاصات هذه  . جلان مؤقتة
 . اللجان وقت إنشائها 

 22املادة  
آخر موعد لتوزيع  

 الواثئق 

يوزع على أعضاء اجمللس التنفيذي مشروع الربانمج    - 1
وامليزانية الذي سيعرض على املؤمتر العام بلغات العمل يف  

افتتاح دورة اجمللس اليت سيدرس فيها بثالثني  املؤمتر قبل 
 . يوماً على األقل

توزع عادًة على أعضاء اجمللس التنفيذي بلغات    - ٢
العمل يف اجمللس الواثئق املتعلقة ببنود جدول األعمال  
.  املؤقت لكل دورة قبل افتتاحها بثالثني يوماً على األقل

مسبق من  وال جيوز االستثناء من هذه القاعدة إال إبذن  
 . رئيس اجمللس

ال يناقش اجمللس التنفيذي أي موضوعات، عدا تقارير    -   ٣
ساعة على    ٤8اللجان الدائمة واملؤقتة، إال بعد مضي  

األقل على توزيع الواثئق املتعلقة هبا بلغات عمل اجمللس  
 . على األعضاء احلاضرين، ما مل يقرر اجمللس غري ذلك 

خالل اعتماد  ميكن تطبيق أحكام هذه املادة من  
 : ترتيبات عملية تشمل ما يلي، على سبيل املثال

إاتحة االطالع على الواثئق ونصوص   •
االقرتاحات من خالل قيام األمانة بوضعها  

يف املكتبة الرقمية لليونسكو، وكذلك يف  
القسم املخصص للمجلس التنفيذي يف موقع  

 ؛ املنظمة على اإلنرتنت 
الربيد اإللكرتوين إىل  ترسل األمانة رسالة عرب  •

كل الدول األعضاء إلبالغها بنشر أي وثيقة  
على الصفحات املخصصة من موقع املنظمة  

 . على اإلنرتنت 
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   23املادة  
 احملاضر املختصرة

تعد أمانة اجمللس حماضر خمتصرة جلميع جلساته    - 1
ويعرض نص مؤقت هلا على األعضاء لتصويبه يف  . العامة 

 . على أال تنشر هذه النصوص املؤقتةأقرب وقت ممكن، 

ينبغي األخذ ابلبياانت الشفهية املدىل هبا أثناء  
اجللسات العامة للمجلس التنفيذي املعقودة عرب  

 . اإلنرتنت إلعداد احملاضر املختصرة
 

 27املادة  
 النصاب القانوين 

يتكون النصاب القانوين يف جلسات اجمللس من    - 1
 . أغلبية أعضائه 

يبت اجمللس يف أي أمر ما مل يكتمل النصاب  ال  - ٢
 . القانوين 

يتكون النصاب القانوين يف اجتماعات اهليئات    - ٣
بيد أنه  .  الفرعية من أغلبية األعضاء املعينني للهيئة املعنية 

جيوز للرئيس، إذا مل يكتمل النصاب على النحو املذكور  
بعد وقف اجللسة ملدة مخس دقائق، أن يطلب موافقة  

األعضاء احلاضرين على وقف العمل مؤقتا أبحكام   مجيع
 . هذه الفقرة

ميكن تطبيق أحكام هذه املادة من خالل اعتماد  
 : ترتيبات عملية تشمل ما يلي، على سبيل املثال

دخول مجيع املشاركني إىل قاعة االنتظار   •
اخلاصة ابجللسة املراد حضورها قبل   االفرتاضية 

 دقيقة؛   15موعد عقد اجللسة بزهاء  
 اعتماد نظام لتسمية املشاركني تضعه األمانة؛  •
قيام األمانة ابلتحقق من هوية املشاركني قبل   •

 السماح هلم حبضور اجللسة؛ 
يتحقق الرئيس من اكتمال النصاب القانوين   •

 . بنداء األمساء مث يعلن النتيجة

 29املادة  
اجللسات والواثئق  

 اخلاصة 

عندما يقرر اجمللس يف ظروف استثنائية عقد جلسة   - 1
خاصة فعليه أن يعد قائمة ابألشخاص الذين هلم حق  

من املادة السادسة   ٣احلضور، مع مراعاة أحكام الفقرة  
من امليثاق التأسيسي، وحق األعضاء يف اصطحاب  

مستشارين أو خرباء، واالتفاقات املربمة مع األمم املتحدة  
 . صةوالوكاالت املتخص

ميكن أن تتيح الوسائل التكنولوجية املوجودة لدى  
اليونسكو عقد جلسات خاصة بصيغة جلسات  

منفصلة تُقام عرب اإلنرتنت وال يُفتح ابب املشاركة  
وجيب  . فيها إال لألشخاص املأذون هلم حبضورها

 . أن تكفل األمانة سرية تلك االجتماعات

 33إىل   30املواد 
 حق الكالم 

 إعطاء الكلمة ترتيب  
 الوقت احملدد للكالم 

 إقفال قائمة املتحدثني 

 حق الكالم  -  30املادة  
  ال جيوز ألحد أن يتحدث إىل اجمللس دون احلصول   -   1

وللرئيس أن ينبه املتحدث إىل  .  مسبقاً على إذن من الرئيس 
 . مراعاة النظام إذا خرجت أقواله عن املوضوع قيد املناقشة 

األمم املتحدة والوكاالت املتخصصة  ملمثلي منظمة  - ٢
أن يشرتكوا يف مناقشات اجمللس وهيئاته الفرعية دون أن  

 . يكون هلم حق التصويت
للمجلس أن يدعو املراقبني املوفدين من الدول    - ٣

األعضاء والدول غري األعضاء للتحدث إىل اجمللس يف  
 . موضوعات قيد املناقشة 

فدين من املنظمات  للمجلس أن يدعو املراقبني املو   - ٤
الدولية احلكومية وغري احلكومية أو أي شخص آخر ذي  

صفة للتحدث إىل اجمللس يف موضوعات تدخل يف  
 . اختصاصهم 

ميكن تطبيق أحكام هذه املواد من خالل اعتماد  
 لي، على سبيل املثال: ترتيبات عملية تشمل ما ي

قيام األشخاص الذين جيوز هلم التحدث إىل   •
اجمللس التنفيذي خالل أية جلسة ابملشاركة  

مع حتديد  "  متحدث "يف اجللسة بصفة  
 منصبهم ودولتهم أو منظمتهم؛ 

قيام املشاركني يف اجللسة بطلب الكلمة من   •
خالل نقر الزر املناسب يف املنصة املستخدمة  

 اجللسات؛ لعقد 
قيام رئيس اجمللس التنفيذي إبعطاء الكلمة،   •

واستعانته ابألمانة لتشغيل الصوت والصورة  
 للمتحدث؛ 

ضرورة قيام املشاركني يف اجللسة إبغالق   •
 حديثهم؛  ميكروفوانهتم وكامرياهتم عند انتهاء 

املشاركني يف اجللسة املسؤولية عن   حتمل •
 ؛ جودة االتصال يف أجهزهتم
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ألي عضو من أعضاء اجمللس أن يشرتك يف أعمال   - 5
ويف تلك  . اهليئات الفرعية اليت ال ينتمي إىل عضويتها
 . لس غري ذلك احلالة ال يكون له حق التصويت ما مل يقرر اجمل 

 ترتيب إعطاء الكلمة -  31املادة  
الرئيس الكلمة للمتحدثني حبسب ترتيب إبداء   يعطي 

 . رغبتهم يف الكالم
 الوقت احملدد للكالم -  32املادة  

للمجلس أن حيدد الوقت الذي يرخص به لكل  
 . متحدث 

 إقفال قائمة املتحدثني  - 33املادة  
قائمة املتحدثني املدونة  للرئيس أن يعلن أثناء املناقشة 

.  أمساؤهم، وأن يعلن، مبوافقة اجمللس، إقفال هذه القائمة 
إال أن للرئيس مع ذلك أن يعطي حق الرد لعضو ما إذا  

ألقيت بعد إعالن إقفال القائمة كلمة جتعل ذلك أمراً  
 . مرغوابً فيه 

ئمة لألدوات املتوافرة يف منصة  وضع أزرار مال •
عقد اجللسات لتمكني املشاركني من القيام  

رمسياً بتقدمي اقرتاحات إجرائية مثل نقاط  
 ؛ النظام وغريها 

إظهار قائمة مستوفاة ابملتحدثني على   •
الشاشة لكي يعرف كل وفد مىت حيني دوره  

 ؛ ألخذ الكلمة 
جيب أن تكفل األمانة إمكانية التحدث   •

للمراقبني املوفدين من الدول األعضاء والدول  
غري األعضاء واملراقبني املوفدين من املنظمات  

الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري  
احلكومية وأي شخص آخر ذي صفة ممن  

يدعوهم اجمللس التنفيذي إىل التحدث إليه يف  
 . موضوعات تدخل يف نطاق اختصاصهم

 38إىل   34املواد 
 قرتاحات نصوص اال

القرارات اليت ترتتب  
 عليها مصروفات 

 سحب االقرتاحات 
 جتزئة االقرتاحات 
التصويت على  

 التعديالت 
ترتيب التصويت على  

 االقرتاحات

 نصوص القرتاحات  -  34املادة  
توقف، بناء على طلب أي عضو يؤيده عضوان آخران،  

مناقشة أي اقرتاح أو قرار أو تعديل يف جوهر املوضوع  
املطروح إىل أن يوزع النص بلغات العمل على مجيع  

 . األعضاء احلاضرين
ألف القرارات اليت ترتتب عليها   -  34املادة  

 مصروفات 
ال يتخذ اجمللس التنفيذي أي قرار ترتتب عليه مصروفات  

قبل أن يتلقى من املدير العام تقريراً عن اآلاثر اإلدارية  
 . واملالية لالقرتاح قيد البحث 

 سحب القرتاحات  -  3٥  املادة
جيوز ملقدم اقرتاح أن يسحبه يف أي وقت قبل بدء  

التصويت عليه، بشرط أال يكون قد أدخل عليه أي  
 . وألي عضو أن يعيد تقدمي اقرتاح سبق سحبه . تعديل 
 جتزئة القرتاحات  -  36املادة  

إذا طلب عضو جتزئة اقرتاح ما، أجري التصويت على  
مث يطرح للتصويت جمموع  . حدة أجزاء االقرتاح كل على 

.  األجزاء اليت ووفق على كل منها يف التصويت على حدة
وإذا رفضت مجيع أجزاء منطوق االقرتاح اعترب االقرتاح  

 . مرفوضاً يف جمموعه 

ميكن تطبيق أحكام هذه املواد من خالل اعتماد  
 ترتيبات عملية تشمل ما يلي، على سبيل املثال: 

إاتحة االطالع على الواثئق ونصوص   •
االقرتاحات من خالل قيام األمانة بوضعها  

الرقمية لليونسكو، وكذلك يف   يف املكتبة 
القسم املخصص للمجلس التنفيذي يف موقع  

 ؛ املنظمة على اإلنرتنت 
ترسل األمانة رسالة ابلربيد اإللكرتوين إىل كل   •

الدول األعضاء إلبالغها بنشر أي وثيقة على  
الصفحات املخصصة من موقع املنظمة على  

 . اإلنرتنت 
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 التصويت على التعديالت  -  37املادة  
عندما يقدم تعديل على اقرتاح، جيري التصويت   - 1

 . على التعديل أوالً 
عندما يقدم تعديالن أو أكثر على اقرتاح ما،   - ٢

يصوت اجمللس أوالً على أبعد التعديالت عن االقرتاح  
األصلي من حيث اجلوهر، مث على التعديل الذي يليه يف  

البعد عن االقرتاح املذكور، وهكذا حىت يتم التصويت  
ويبت الرئيس يف ترتيب التصويت  . على مجيع التعديالت 

 . الفقرة جب أحكام هذهعلى التعديالت مبو 
إذا اعتمد تعديل أو أكثر طرح االقرتاح املعدل    - ٣

 . للتصويت 
يعد االقرتاح تعدياًل على اقرتاح آخر إذا مل يتضمن    - ٤

 . سوى إضافة أو حذف أو تغيري جلزء من ذلك االقرتاح
 ترتيب التصويت على القرتاحات  -  38املادة  

أكثر، غري التعديالت على  عندما يقدم اقرتاحان أو  - 1
االقرتاحات، بشأن مسألة معينة، جيري التصويت على  

هذه االقرتاحات حبسب الرتتيب الذي قدمت به إال إذا  
وبعد التصويت على كل اقرتاح  . قرر اجمللس غري ذلك 

جيوز للمجلس أن يقرر ما إذا كان ينبغي التصويت على  
 . االقرتاح الذي يليه 

قضي بعدم اختاذ قرار بشأن اقرتاح  وإذا قدم مقرتح ي  - ٢
معني فإن هذا املقرتح يعطى األسبقية على االقرتاح  

 . املعين
 39املادة  

 نقاط النظام 
عضو أثناء مناقشة أي موضوع أن يثري نقطة  جيوز ألي 

وجيوز  . نظام ويتعني على الرئيس أن يبت فيها فوراً 
.  استئناف قرار الرئيس ويطرح االستئناف للتصويت فوراً 
ويبقى قرار الرئيس قائماً ما مل ترفضه أغلبية األعضاء  

 . احلاضرين واملصوتني

من خالل اعتماد   ادة ميكن تطبيق أحكام هذه امل
 يبات عملية تشمل ما يلي، على سبيل املثال: ترت 
استخدام أدوات مالئمة على منصة عقد   •

اجللسات لتمكني املشاركني من القيام رمسياً  
 ؛ إباثرة نقاط نظام 

تلفت األمانة انتباه الرئيس فور تقدمي أي   •
اقرتاح من هذا النوع لكي يتخذ اإلجراءات  

 الداخلي.الالزمة وفقاً ألحكام هذا النظام 
 40املادة  

 االقرتاحات اإلجرائية 
جيوز ألي عضو أثناء مناقشة أي موضوع أن يقدم  

إيقاف اجللسة أو أتجيلها، أو أتجيل  : اقرتاحاً إجرائياً 
 . املناقشة، أو إقفال ابب املناقشة 

ميكن تطبيق أحكام هذه املادة من خالل اعتماد  
 املثال: ترتيبات عملية تشمل ما يلي، على سبيل 

استخدام أدوات مالئمة على منصة عقد   •
اجللسات لتمكني املشاركني من القيام رمسياً  
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بتقدمي اقرتاحات إجرائية مثل نقاط النظام  
 ؛ وغريها

تلفت األمانة انتباه الرئيس فور تقدمي أي   •
اقرتاح من هذا النوع لكي يتخذ اإلجراءات  

 الالزمة وفقاً ألحكام هذا النظام الداخلي.
 41ادة  امل

إيقاف اجللسة أو  
 أتجيلها 

جيوز ألي عضو أثناء مناقشة أي موضوع أن يقرتح  
إيقاف اجللسة أو أتجيلها، وإذا حظي أي اقرتاح من هذا  

 . النوع ابلتأييد، تعني طرحه للتصويت فوراً ودون مناقشة 

ميكن تطبيق أحكام هذه املادة من خالل اعتماد  
 : سبيل املثالترتيبات عملية تشمل ما يلي، على 

استخدام أدوات مالئمة على منصة عقد   •
اجللسات لتمكني املشاركني من القيام رمسياً  

بتقدمي اقرتاحات إجرائية مثل نقاط النظام  
 ؛ وغريها

تلفت األمانة انتباه الرئيس فور تقدمي أي   •
اقرتاح من هذا النوع لكي يتخذ اإلجراءات  

 الداخلي.الالزمة وفقاً ألحكام هذا النظام 
 42املادة  

 أتجيل املناقشة 
جيوز ألي عضو أثناء مناقشة أي موضوع أن يقرتح  

وعلى العضو  . أتجيل حبث البند الذي جتري مناقشته
الذي يقرتح التأجيل أن يبني ما إذا كان يقرتح التأجيل  

وإذا  . ألجل غري مسمى أو ألجل معني عليه أن حيدده 
ابلتأييد، تعني طرحه  حظي أي اقرتاح من هذا النوع  

 . للتصويت فوراً ودون مناقشة

ميكن تطبيق أحكام هذه املادة من خالل اعتماد  
 : ترتيبات عملية تشمل ما يلي، على سبيل املثال

استخدام أدوات مالئمة على منصة عقد   •
اجللسات لتمكني املشاركني من القيام رمسياً  

االقرتاحات  بتقدمي اقرتاحات إجرائية وأتييد 
 ؛ املقدَّمة 

األمانة انتباه الرئيس فور تقدمي أي   تلفت  •
اقرتاح من هذا النوع لكي يتخذ اإلجراءات  

 الالزمة وفقاً ألحكام هذا النظام الداخلي.
 ٥٥إىل   48املواد 

 حق التصويت 
القواعد الواجب  

 اتباعها أثناء التصويت 
 األغلبية البسيطة 

 أغلبية الثلثني 
 األيدي التصويت برفع 

 التصويت نداًء ابالسم 
 االقرتاع السري 

طريقة التصويت  
 ابالقرتاع السري 

 حق التصويت  -  48املادة  
 . لكل عضو من أعضاء اجمللس صوت واحد

 القواعد الواجب اتباعها أثناء التصويت -  49املادة  
بعد أن يعلن الرئيس بدء التصويت، ال جيوز ألي  

إلاثرة نقطة نظام تتعلق  شخص أن يقطع التصويت إال 
 . بطريقة إجراء التصويت 

 األغلبية البسيطة  -  ٥0املادة  
تتخذ قرارات اجمللس ابألغلبية البسيطة لألعضاء  

احلاضرين واملصوتني إال يف احلاالت اليت ينص فيها هذا  
وألغراض حتديد هذه األغلبية،  . النظام على غري ذلك

الذين يصوتون   إال األعضاء" حاضراً ومصواتً "يعترب  ال

ضميمة،   ٢/ت  م /دا 6وفقاً ملا ورد يف الوثيقة 
ينص النظام الداخلي للمجلس التنفيذي على  

دورات  شروط حمددة وصارمة للتصويت إاّبن 
اجمللس التنفيذي، وتنطبق هذه الشروط على كل  

ويف  .  الدورات اليت يعقدها اجمللس عرب اإلنرتنت 
حال عدم التوصل إىل توافق اآلراء املنشود، ميكن  

تطبيق أحكام املواد املتعلقة ابلتصويت برفع  
األيدي والتصويت نداًء ابالسم ما دام ذلك  

ت العامة  يتوافق مع الشروط احملددة يف التوصيا
السابقة، أي ضمان املشاركة على قدم املساواة  

بني مجيع املشاركني وفقاً ألحكام النظام  
الداخلي، وضمان أمن املنصة االفرتاضية،  

ونظراً إىل أن  .  والتحقق من هوية املشاركني
الوسائل التكنولوجية املتوافرة حالياً لدى األمانة  

، يستطيع  تتيح إجراء اقرتاع سري عرب اإلنرتنت ال
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ويعترب األعضاء املمتنعون عن التصويت  . بنعم أو ال
 . أعضاء غري مصوتني

 أغلبية الثلثني  -  ٥1املادة  
تشرتط يف احلاالت التالية أغلبية ثلثي األعضاء احلاضرين  

 : واملصوتني 
 ( ٤5املادة  )إعادة النظر يف االقرتاحات  -
 ( 6٠املادة )املشاورات ابملراسلة   -
 ( 66املادة )تعديل النظام الداخلي  -
 ( 67املادة )إيقاف العمل مبواد النظام الداخلي   -
القيام، قبل انعقاد كل دورة من دورات املؤمتر العام،   -

بوضع قائمة ابلدول غري األعضاء يف اليونسكو واليت  
 . ينبغي دعوهتا إلرسال مراقبني عنها إىل تلك الدورة

 برفع األيدي التصويت  -  ٥2املادة  
جيري التصويت عادة برفع اليد وعندما يثار الشك يف  

نتيجة تصويت مت برفع اليد فللرئيس أن يطلب التصويت  
 . مرة أخرى برفع اليد أو نداًء ابالسم 

 التصويت نداءا ابلسم  - ٥3املادة  
يتعني التصويت نداًء ابالسم إذا طلب ذلك أي عضو؛  

الرتتيب اهلجائي ألمسائهم  وينادى على األعضاء حسب 
ويسجل صوت كل عضو مشرتك يف التصويت يف احملضر  

 . املختصر للجلسة
 القرتاع السري  -  ٥4املادة  

جيري اختيار مرشح ملنصب املدير العام ابالقرتاع   - 1
 . السري

جيري التصويت ابالقرتاع السري يف سائر   - ٢
طلب  االنتخاابت وبشأن القرارات املتعلقة أبشخاص إذا 

 . ذلك مخسة أعضاء على األقل أو إذا قرره الرئيس
 طريقة التصويت ابلقرتاع السري  -  ٥٥املادة  

قبل بدء التصويت يعني الرئيس فارزين اثنني   - 1
 . لألصوات للتدقيق يف األصوات املدىل هبا

عندما يتم فرز األصوات ويقدم فارزا األصوات   - ٢
الرئيس نتائج االقرتاع، مع  تقريرمها إىل الرئيس، يعلن 

 : مراعاة أن التصويت يسجل على النحو التايل
من جمموع عدد أعضاء اجمللس يستنزل ما يلي، عند  (  أ )

 : االقتضاء 

أعضاء اجمللس التنفيذي النظر يف إمكانية االمتناع  
عن إجراء أي تصويت ابالقرتاع السري خالل  
الدورات اليت تُعقد عرب اإلنرتنت إىل أن يتيح  
 . التقدم التكنولوجي هذه اإلمكانية يف املستقبل 
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 عدد األعضاء الغائبني؛  -
 عدد بطاقات االقرتاع البيضاء؛  -
 . عدد بطاقات االقرتاع الباطلة  -
.  ميثل العدد الباقي عدد األصوات املسجلة  ( ب)
 . تكون األغلبية املطلوبة أكثر من نصف هذا العدد و 
يعلن انتخاب املرشحني الذين حصلوا على عدد   ( جـ)

 . من األصوات يساوي على األقل األغلبية املطلوبة
 ٥7و ٥6املاداتن  

التصويت يف  
 االنتخاابت 

 تعادل األصوات 

 التصويت يف النتخاابت -  ٥6املادة  
عندما جيري االنتخاب لشغل منصب واحد يعلن   - 1

انتخاب أي مرشح حيصل يف االقرتاع األول على أغلبية  
على أكثر من   أي )مطلقة من األصوات املدىل هبا  

 (. نصفها 
فإذا مل حيصل أي مرشح على أغلبية مطلقة يف   - ٢

االقرتاع األول أجريت اقرتاعات أخرى وأعلن انتخاب  
ة مطلقة من األصوات املدىل  أي مرشح حيصل على أغلبي 

فإذا أجريت أربعة اقرتاعات ومل حيصل أي مرشح  . هبا
على أغلبية مطلقة أجري اقرتاع أخري على املرشحني  

اللذين حصال على أكرب عدد من األصوات يف االقرتاع  
ويعلن انتخاب املرشح الذي حيصل على أغلبية  . الرابع

 . هبا  األصوات املدىل
نتخاب لشغل منصبني أو أكثر يف  عندما جيري اال - ٣

وقت واحد وبنفس الشروط، يعلن انتخاب املرشحني  
الذين حيصلون يف االقرتاع األول على أغلبية مطلقة من  

فإذا كان عدد املرشحني احلاصلني  . األصوات املدىل هبا 
على تلك األغلبية أقل من عدد املناصب املراد شغلها  

املتبقية على أن   أجريت اقرتاعات أخرى لشغل املناصب
يقتصر االنتخاب على املرشحني احلاصلني على أكرب  

عدد من األصوات يف االقرتاع السابق وأال يتجاوز  
 . عددهم ضعف عدد املناصب املراد شغلها

وإذا دعت احلاجة إىل البت يف أي املرشحني   - ٤
يشرتكون يف اقرتاع حمدود، جاز إجراء اقرتاع تصفية  

املرشحني احلاصلني على نفس عدد  يقتصر على 
 . األصوات يف االقرتاع السابق

وإذا حصل مرشحان أو أكثر على نفس عدد   - 5
األصوات يف االقرتاع النهائي أو يف اقرتاع التصفية، فعلى  

 . الرئيس أن خيتار بينهم عن طريق القرعة
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 تعادل األصوات   - ٥7املادة  
يتعلق ابنتخاابت، أجري  إذا تعادلت األصوات يف اقرتاع ال  

فإذا مل حيصل  .  اقرتاع اثن بعد إيقاف اجللسة فرتة من الوقت 
 . االقرتاح على أغلبية هذه املرة أيضا اعترب مرفوضاً 

 ٥8املادة  
الرتشيح ملنصب املدير  

 العام 

ينظر اجمللس يف جلسة خاصة يف مجيع الرتشيحات    - ٢
الرتشيحات اليت  اليت تقرتح على هذا النحو وكذلك يف 

يقرتحها أعضاء اجمللس، على أال ينظر يف أي ترشيح ما  
 . مل يكن مشفوعاً ببيان مفصل ملؤهالت املرشح وخربته

ميكن أن تتيح الوسائل التكنولوجية املوجودة لدى  
اليونسكو عقد جلسات خاصة بصيغة جلسات  

منفصلة تُقام عرب اإلنرتنت وال يُفتح ابب املشاركة  
وجيب  . شخاص املأذون هلم حبضورهافيها إال لأل

 . أن تكفل األمانة سرية تلك االجتماعات
 ٥9املادة  

التعيني يف وظائف  
ابألمانة واملشاورات  

 بشأن بنيتها 

حييط املدير العام اجمللس التنفيذي علماً، يف جلسة   - 1
خاصة، أبي تعيينات أو ترقيات أو عمليات جتديد عقود  

وما فوقها، جتري    1-مديرتتعلق بوظائف من درجة  
خالل الفرتة منذ الدورة السابقة، ويقدم تقريراً عن  

 . التطبيق السليم لنظام إدارة شؤون املوظفني 
يستشري املدير العام اجمللس التنفيذي، استناداً إىل    -   ٢

وثيقة معّدة هلذا الغرض، مرة على األقل كل سنتني فيما  
بشأن أي تغيريات هامة  يتعلق ببنية األمانة، وعلى األخص  

يفكر يف إدخاهلا عليها وكذلك بشأن أي من مسائل  
 . السياسة املتصلة ابلتعيني يف املناصب العليا يف األمانة 

ميكن أن تتيح الوسائل التكنولوجية املوجودة لدى  
اليونسكو عقد جلسات خاصة بصيغة جلسات  

منفصلة تُقام عرب اإلنرتنت وال يُفتح ابب املشاركة  
وجيب  . إال لألشخاص املأذون هلم حبضورها  فيها

 . أن تكفل األمانة سرية تلك االجتماعات

(209 EX/SR.5) 

   ( على برانمج اليونسكو وأنشطتها19-كوفيد)  كوروانجائحة فريوس    عواقب 31
(209 EX/31, 209 EX/38) 

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٣1/ت م٢٠9  الوثيقة  درس  وقد  - 1

 العام،  املؤمتر  اعتمده  الذي  اليونسكو  لربانمج  والفعال  الرشيد  التنفيذ   ضمان  عن مسؤوليته  يدرك  وإذ - ٢

 ،لليونسكو  احلكومي  الدويل  على الطابع   ويشدد جمدداً  - ٣

 اخلاصة ابلشراكات،  الشاملة على أمهية مشاركة اخلرباء وفقاً السرتاتيجية اليونسكو  ويشدد - ٤

 إىل يرقى دويل تضامن إجياد ضرورة وكذلك اليونسكو، إىل املسندة للمهمة احملورية األمهية جمدداً  يؤكد  - 5
 ؛(19-كوفيد )  كوروان  فريوس  جائحة  عن  النامجة  األزمة أبرزهتا  اليت  التحدايت  مستوى

املنظمة   على صعيد  االضطالع ابألنشطة استمرارية  لضمان  املتخذة التدابري العامة على املديرة  ويشكر -  6
 ؛( 19- كوفيد )  كوروان  فريوس  برمتها، وعلى اجلهود اليت بذلتها للتصدي فوراً وبفعالية جلائحة
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 إطار يف توعية محالت وتنظيم املنظمة زايدة بروز أجل من العامة املديرة بذلتها اليت ابجلهود ويرحب - 7
 الرصد أنشطة عن فضالً (، 19-كوفيد ) كوروان فريوس جلائحةالرامية إىل التصدي  اليونسكو أنشطة
 اليونسكو؛  اختصاص  جماالت يف البياانت  ومجع 

 كوروان فريوس جائحة عواقب أن تبنّي  اليت ،٣1/ت م٢٠9 الوثيقة يف الواردة ابملعلومات علماً  وحييط -   8
 ؛اآلن   حىتجداً  حمدودة   زالت ماوميزانيتها    اليونسكو  برانمج  على( 19-كوفيد)

 5م/٤٠ الوثيقة  يف  املنشودة  النتائج  لتحقيق  املعتمدة  اإلنرتنت  املستندة إىل  احللول  احرتام كلبضرورة    رويذكّ  - 9
 للطبيعة  وصارماً   اتماً   احرتاماً (  19-كوفيد )  كوروان  فريوس  جائحة  عن  النامجة  للتحدايت  التصدي  يف إطار
 هبا؛  املعمول  وإجراءاهتا  وقراراهتا األساسية  ونصوصها  لليونسكو احلكومية  الدولية

متاماً   ينطبق  اليونسكو"  إليها  تدعو  اليت  االجتماعات  فئات  ملختلف  العام  التصنيف  "نظام  أن  على  ويشدد -1٠
 اإلنرتنت؛  عرب  اليت تُعقد  االجتماعات  على

  فريوس   جائحة   جملاهبة   أخرى   متخصصة   دولية   ووكاالت   منظمات   مع   اليونسكو   بتزايد تعاون   أيضاً   علماً   وحييط  - 11
  لليونسكو، إىل   التأسيسي   امليثاق   من   عشرة   احلادية   ابملادة   عمالً   العامة،   املديرة   ويدعو   ؛ ( 19- كوفيد )   كوروان 
  للموافقة  االقتضاء،  حبسب  العام،  املؤمتر  أو  التنفيذي  اجمللس  إىل  املنظمات  تلك  مع  املربمة  االتفاقات  تقدمي 

 عليها؛ 

مبعلومات عن أنشطة اليونسكو، ومن   املائتني  بعد  العاشرة دورته إاّبن  موافاته  العامة املديرة من ويطلب -1٢
،  ( 19-كوفيد )  كوروان   فريوس   جائحة  التصدي لعواقب   أجل   من  املستهلة   الرئيسية   شروط املبادرات ضمنها  

 ؛٣1ت/  م ٢٠9حبسب االقتضاء، وكذلك حتديث الوثيقة  

 كوروان فريوس جائحة النامجة عن العاملية األزمة عواقب رصد مواصلة إىل العامة املديرة أيضاً  ويدعو - 1٣
 ويطلب أيضاً   عن كثب؛  5/م٤٠  الوثيقة  يف إطارا  وأنشطته  اليونسكو  برانمج  تنفيذ  على(  19-كوفيد)

 التشامل هلذه املسألة، وابقرتاحات بشأن التعدي بتحليل املائتني بعد العاشرة دورته إاّبن موافاته منها
 يف هذا الصدد. واملالية اليت قد يلزم إجراؤها الربانجمية

(209 EX/SR.6) 

 (EX/32 Rev., 209 EX/DG.INF.Rev., 209 EX/38 209)  يف أفريقيا املتمثلة  العامةاألولوية   32

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،معدلة  ٣٢ت/ م٢٠9  الوثيقة  وقد درس - 1

 ،1٠٣م/ ٤٠و   1٠٢م/ ٤٠و   61م/ ٤٠هاء و - اثنياً - 5ت/  م 199و   1م/ ٣7و   ٢7م/ ٢5ات  ابلقرار   إذ يذّكر و  - ٢

خطة على جدوى األولويت ني العامت ني لليونسكو، وعلى أمهية ضمان توافق عمل اليونسكو مع  ويشدد - ٣
 ،"املعنونة "أفريقيا اليت نريدها  ٢٠6٣ االحتاد األفريقي لعام
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جدوى  من أجل تعزيز ، وضرورة اغتنام الفرص املتاحة،املستمرةللتحدايت إىل ضرورة التصدي  يشري - ٤
 وفعالية وأتثري أولوية اليونسكو العامة املتمثلة يف أفريقيا؛

( وبعواقب هذه 19-جبائحة فريوس كوروان )كوفيد  بسياق األزمة الصحية العاملية املرتبطة  أيضاً   إذ يذّكرو  - 5
 متنفيذ الربامج القائمة أخيص  أكان ذلك فيماسواء  يف أفريقيا،ما سيّ  على البلدان النامية، والاجلائحة 
 ،امليزانيات املخصصةختفيض  

 عن طريق إمدادها مبوارد بشرية ومالية كافية، تعزيز شبكة اليونسكو امليدانية يف أفريقيا  أمهية  ؤكد جمدداً يو  - 6

تيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة إعداد اسرتاوعملية    عملية التحول االسرتاتيجي لليونسكوأن    يرى - 7
موضع التطبيق   األولوية ألفريقيا( تتيحان لليونسكو فرصة لتعزيز وضع  ٤م/٤1)الوثيقة    ٢٠٢9-٢٠٢٢

 ؛٢٠6٣ طة االحتاد األفريقي لعامخل  اجملاالت ذات األولوية واألهداف الرئيسيةعن طريق الرتكيز على  

والتحف  املمتلكات الثقافية والرتاثية    إعادةلحرص على  البلدان األفريقية ل  توليهاعلى األمهية اليت    شددإذ يو  - 8
، وكذلك ٢٠6٣ خطة االحتاد األفريقي لعامعليه   تنصملا   وحفظها وفقاً   إىل بالدهااملنهوبة    الفنية األفريقية

ا من األمانة تعزيز فيه القرارات املتعلقة هبذا األمر اليت اعتمدهتا الدول األعضاء يف اليونسكو وطلبت
بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات   197٠ تنفيذ اتفاقية عام

اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات ، فضاًل عن قيامها إبنشاء مشروعة الثقافية بطرق غري
 ،املشروع ستيالء غريالثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة اال

وحييط ، الرتاث الثقايف والطبيعي الرائع واملتنوع ألفريقياوصون احلاجة املاسة إىل محاية على  شدد أيضاً يو  - 9
 ،صندوق الرتاث العاملي األفريقيو ابلتعاون بني مركز الرتاث العاملي ، يف هذا الصدد،  علماً 

تطبيق االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة جبهود اليونسكو الرامية إىل  حييط علماً مع التقدير -1٠
 لدعم األولوية ألفريقيا؛ جديدة  شراكات  ، وإقامة(٢٠٢1  -  ٢٠1٤يف أفريقيا )

املتمثلة يف  العامة ألولويةل ابستهالل عملية تقييم مرفق اإلشراف الداخلي وحييط علمًا مع التقدير أيضاً  -11
؛ (٢٠٢1  -  ٢٠1٤االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا )سّيما لتطبيق   ، والأفريقيا

املائتني مبعلومات حديثة عن الوضع  من مرفق اإلشراف الداخلي موافاته إاّبن دورته العاشرة بعد  ويطلب
 املائتني ابلنتائج والتوصيات اجلديدة؛ عشرة بعد  خيص عملية التقييم، وموافاته إاّبن دورته احلادية القائم فيما

بقيام أمانة اليونسكو بزايدة   ويشيد ؛ للجهات املاحنة اليت دعمت األولوية ألفريقيا ويعرب عن تقديره -1٢
كانت عليه يف فرتة العامني  املسامهات الطوعية املخصصة ألفريقيا زايدة جعلتها تزيد على ضعف ما

 السابقة؛

 :يلي ابلتشاور مع الدول األعضاء ااملديرة العامة القيام مبمن   ويطلب -1٣
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لوضع األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا موضع  من موارد اليونسكو وقدراهتايكفي  ما ختصيص )أ(
، (٢٠٢1  -  ٢٠1٤االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا )التطبيق من خالل  

هلذا الغرض من ميزانية الربانمج العادي بنسب واضحة  وارداملمن يكفي  وعن طريق ختصيص ما
 تتيح للهيئتني الرائسيتني واألمانة رصد حجم املوارد املخصصة للمنطقة؛

للتتبع املايل والرصد املنسق لألولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا، وموافاة اجمللس  واضحة وضع آلية )ب(
واملؤمتر العام لليونسكو إاّبن كل دورة من دوراهتما مبعلومات عن هذا األمر يف إطار التنفيذي 

 ؛ تنفيذ الربانمج وامليزانيةالتقارير اخلاصة ب

سرتاتيجية املوظفني املؤهلني وفقًا المن يكفي  إمداد املكاتب امليدانية املوجودة يف أفريقيا مبا )جـ(
بّد منها  يندرج هذا األمر يف ِعداد األمور الضرورية اليت ال ، إذاليونسكو إلدارة املوارد البشرية 

 ؛وضع األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا موضع التطبيق بطريقة فعالةللتمكن من  

  تعبئة املوارد اخلارجة عن امليزانية ل  الشركاء،ومع    ، ابلتعاون مع الدول األعضاءمواصلة اجلهود املبذولة )د(
، وذلك عن طريق األخذ خبطة أو ابسرتاتيجية لتعبئة املوارد األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيالصاحل  

االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية يف إطار  العامة املتمثلة يف أفريقيا ألولويةتوضع خصيصاً ل
 ؛(٢٠٢1 - ٢٠1٤املتمثلة يف أفريقيا )

ج عملية تقييم مرفق اإلشراف الداخلي اجلارية لتطبيق  وضع خريطة طريق تستند إىل نتائ )هـ(
من أجل إعداد  (٢٠٢1 - ٢٠1٤االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا )

، ٢٠٢9-٢٠٢٢للفرتة  خاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقياجديدة  اسرتاتيجية تنفيذيةوتطبيق 
 ٤م/٤1برامج طليعية جديدة مستمدة من الوثيقت ني  يدةاجلد  التنفيذيةوتضمني االسرتاتيجية 

واألزمات املوجودة يف أفريقيا، ومنها   ٢٠6٣ االحتاد األفريقي لعام  خطة، مع مراعاة 5م/٤1و
 اجلديدة؛  التنفيذيةيف االسرتاتيجية   ،19-األزمات املرتبطة جبائحة كوفيد 

مواصلة وتعزيز األعمال الرامية إىل تقدمي املساعدة التقنية للدول األعضاء، اليت استهلتها اليونسكو   )و(
، بتدريب املعلمنييف جمال الرتبية والتعليم من أجل املساعدة على وضع السياسات الوطنية املتعلقة  

  ةظم الرقميوالنُ املضامني    والذكاء االصطناعي، والتدريب الرقمي، واستخدامواملهين،  والتدريب التقين  
سد سعياً إىل    ابلعلوم والتكنولوجيا واالبتكاراكتساب وتنمية املهارات املتعلقة  لمتعلمني  تتيح لاليت  

 ؛الفجوة الرقمية

إىل زايدة ميزانياهتا االستثمارية   ما من خالل املكاتب امليدانية،سيّ  لبلدان األفريقية، والا  تعزيز دعوة )ز(
نظراً   به األمم املتحدة أوصتملا  وفقاً  ٪٢٠و ٪15ة والتعليم بنسبة ترتاوح بني املخصصة للرتبي

حتقيق هدف التنمية  ، ومن أجل 19-للعواقب النامجة حديثًا عن األزمة املرتبطة جبائحة كوفيد
 ؛لتنمية املستدامة(ل  ٤ لتعليم )اهلدفاخلاص اباملستدامة  
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 19-جبائحة كوفيد العاملية املرتبطة حلتمية لألزمة الصحيةاختاذ تدابري استباقية للتصدي للعواقب ا )ح(
املتضررة   يف البلدان الناميةاألولوية   برامج اليونسكو ذات  آلية لضمان استدامة متويلعن طريق إجياد  

تضرراً شديداً من األزمة، ويف مقدمتها بلدان أفريقية كثرية، فضاًل عن بلدان أخرى تضم على وجه 
 ؛الدول اجلزرية الصغرية الناميةاخلصوص  

 عن طريق تعزيز األخذ واالستعانة ابلعلوم والتكنولوجيا تعزيز الربامج املتعلقة ابلعلوم األساسية )ط(
 والرايضيات؛  واهلندسة

مواصلة تعزيز تشاطر أفضل املمارسات، وتعزيز التعاون العلمي ونقل التكنولوجيا لتقليص الفجوة  ي()
املعرفية وتسريع إنتاج املعلومات والبياانت العلمية، من أجل إجياد احللول الالزمة واغتنام الفرص 

 املتاحة يف جماالت اختصاص اليونسكو؛ 

واملوارد البحرية واستخدامها  ون البحار واحمليطاتمواصلة مساعدة الدول األعضاء على ص )ك(
عقد األمم املتحدة استخدامًا مستدامًا من أجل حتقيق التنمية املستدامة، وذلك بوسائل تضم 

 ؛(٢٠٣٠  -  ٢٠٢1)  لعلوم احمليطات من أجل التنمية املستدامة

وصون من أجل محاية  ريقيصندوق الرتاث العاملي األفو  تعزيز التعاون بني مركز الرتاث العاملي )ل(
 ؛الرتاث الثقايف والطبيعي ألفريقيا

خيص إعادة  فيما ٢٠6٣ االحتاد األفريقي لعام خطةاحملدد يف املسامهة بنشاط يف حتقيق اهلدف  )م(
بشأن الوسائل   197٠ اتفاقية عام  تعزيز تنفيذكل ممتلكات الرتاث الثقايف األفريقي إىل بالدها، و 

، مشروعة منع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غرياليت ُتستخدم حلظر و 
اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها وكذلك عمل  

 ؛املشروع يف حالة االستيالء غري

إعادة كل ممتلكات الرتاث   إىلالرامية البلدان األفريقية  مساعيلدعم استهالل برانمج طليعي  )ن(
، واقرتاح تدابري ميكن أن تتخذها اليونسكو يف هذا الصددالثقايف األفريقي املنهوبة إىل بالدها، 

بشأن الوسائل اليت ُتستخدم  197٠ تفاقية عاماأُلطر اخلاصة اب (1استنادًا إىل اأُلطر التالية: )
اأُلطر و  (٢)، مشروعة تصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غريحلظر ومنع استرياد و 

الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف  ابللجنة اخلاصة
 ؛املشروع حالة االستيالء غري

عن طريق  ريقيا موضع التطبيقالعامة املتمثلة يف أف األولوية خيص وضع تعزيز التنسيق والتآزر فيما )س(
تسمية منسقني رفيعي املستوى يف كل قطاع من قطاعات الربانمج للعمل يف هذا الصدد ابلتعاون 

 مع مساعد املديرة العامة لليونسكو لقطاع العالقات اخلارجية واألولوية ألفريقيا؛
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املائتني بتقرير كامل عن التقدم احملرز  بعد   عشرة دورته احلادية  موافاته إاّبن من املديرة العامة   ويطلب أيضاً  -1٤
 يف تنفيذ التدابري املذكورة آنفاً، ومبعلومات عن هذا األمر إاّبن دوراته الالحقة؛

األقل مع الدول األعضاء  من املديرة العامة عقد اجتماع إعالمي واحد على ويطلب فضاًل عن ذلك -15
 املائتني. بعد   عشرة انعقاد دورته احلادية  بشأن األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا قبل

(209 EX/SR.6) 

  ُمنشأ يف إطار الستعراض الشامل لربانمج ذاكرة العاملـالعضوية ال مهمة فريق العمل احملدود  مدة متديد 33
(209 EX/33, 209 EX/DG.INF.Rev., 209 EX/37) 

 ،التنفيذيإّن اجمللس  

 ،8ت/ م٢٠7و  1٢ت/ م٢٠6و  8ت/ م٢٠5و  8ت/ م٢٠٤و  15ت/ م٢٠٢ابلقرارات   إذ يذّكر - 1

 ،٣٣ت/ م٢٠9الوثيقة    وقد درس - ٢

 ؛٢٠٢1 من عام مهمة فريق العمل احملدود العضوية حىت شهر آذار/مارس  مدة  متديد  يقرر - ٣

املائتني ابلتقرير اجلامع  عشرة بعد  من فريق العمل احملدود العضوية موافاته إاّبن دورته احلادية ويطلب - ٤
 النهائي عن االستعراض الشامل لربانمج ذاكرة العامل.

(209 EX/SR.5) 
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 اخلاصةاجللسات  

 2020متوز/يوليو   10اجلمعة  ويوم    3 اجلمعة يوم  بيان بشأن اجللسَتني اخلاصَتني اللتني ُعقدات  
املائتني،  خالل الدورة السابعة بعد  اخلاصت ني اللتني ُعقداته جللست ياجمللس التنفيذي على احملاضر املختصرة  وافق
اجلمعة ويوم  ٣ اجلمعةيوم  اجللست ني اخلاصت ني اللتني ُعقداتمن جدول أعماله، أثناء  17و 3 يف البندين ونظر
 .٢٠٢٠متوز/يوليو   1٠

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥9 تقرير املديرة العامة عن تطبيق املادة 3
(209 EX/PRIV.1 and Add.) 

 علماً املديرُة العامة اجمللس  التنفيذي  أحاطتمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،  59 املادة ألحكام وفقًا 
فوقها، وكذلك ابلقرارات اليت اختذهتا بشأن عمليات تعيني  وما  1-خيص املوظفني بدرجة مدير ابلوضع العام فيما

 فوقها. وما  1-مديرومتديد عقود املوظفني بدرجة 
(209 EX/SR.5) 

، وتقرير  3.3ت/  م 104البالغات احملالة إىل اللجنة املختصة ابلتفاقيات والتوصيات تنفيذاا للقرار  حبث   17
 اللجنة يف هذا الشأن 

(209 EX/CR/HR and Addenda, 209 EX/CR/2, 209 EX/3 PRIV. (Draft) and Add. and Corr.) 

اجمللس التنفيذي تقرير جلنته املختصة ابالتفاقيات والتوصيات بشأن البالغات اليت تلقتها املنظمة  درس - 1
 ؛هبا حلقوق اإلنسان يف جماالت اختصاص اليونسكو عن حاالت ومسائل تتعلق ابنتهاكات مدعى

 بتقرير اللجنة. علماً اجمللس التنفيذي   وأحاط - ٢
(209 EX/SR.5) 

 الوثيقة على ورق معاد تصنيعه طُبعت هذه 


