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210 EX/51.I  

 

االثنني يوم من يف الفرتة املمتدة  جلسات )٣( ثالثعقدت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية  - ١
هكتور برائسة السيد  صباحاً  ٢٠٢٠ كانون األول/ديسمرب ٨الثالاثء  إىل يومصباحًا  ٢٠٢٠ األول/ديسمرب كانون ٧

، اً للجنةمؤقت بصفته رئيساً ) اجلمهورية الدومينيكية( اببلو مدينةوحضور السيد  )مجهورية فنزويال البوليفارية( كونستانت روزاليس
كانون  ٢ جلسته العامة اليت ُعقدت يف خاللإليها اجمللس التنفيذي  يلي اليت أحاهلا فيما ذكورةالبنود امل يف للنظر

 .٢٠٢٠ األول/ديسمرب

 العنوان والواثئق البند

  الرب�مج الذي اعتمده املؤمتر العام تنفيذ ٤

 الرب�مجالتقرير املوجز اخلاص بتنفيذ  أوالً -٤ 
(210 EX/4.I.INF English online only, 210 EX/4.I.INF.2) 

 دوراهتما السابقة يف التنفيذي واملؤمتر العام القرارات اليت اعتمدها اجمللستنفيذ متابعة  ٥

 املسائل املتعلقة ابلرب�مج أوالً -٥ 

 (EX/5.I.A.INF 210) مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم ألف-أوالً -٥  

 واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية يف العاملالقضاء على التمييز العنصري والكراهية العنصرية  ابء-أوالً -٥  
(210 EX/5.I.B) 

 (EX/5.I.D 210) )٢٠١٩للغات الشعوب األصلية ( الدوليةالسنة  دال-أوالً -٥  

 املسائل اإلدارية اثلثاً -٥ 

  (.EX/5.III.G Rev 210) وأنديتهارابطات اليونسكو لاإلطار التنظيمي  زاي-اثلثاً -٥  

 التنسيق والدعم على الصعيدين العاملي واإلقليمي - ٢٠٣٠اخلاص ابلتعليم حىت عام  ٤التنمية املستدامة هدف  ٦
(210 EX/6) 

 (EX/7 210) عليه العامة جامعة األمم املتحدة: تقرير جملس اجلامعة وتعليقات املديرة ٧

  (EX/8 210)املعلمنيرحلي عن وضع تصنيف دويل موحَّد لربامج إعداد وتدريب املتقرير ال ٨

 (EX/36 210) فلسطني احملتلة ٣٦

بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف  ٢٥ت/ م٢٠٩وقرار اجمللس التنفيذي  ٦٧م/٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣٧
 (EX/37 210) احملتلة األراضي العربية

 (.EX/40 Rev., 210 EX/DG.INF.Rev 210) والطبيعياملناخ على الرتاث الثقايف  التصدي لعواقب تغري ٤٠

 (.EX/43, 210 EX/DG.INF. Rev 210) للروايةاألسبوع العاملي  ٤٣

 (.EX/44 Rev., 210 EX/DG.INF.Rev 210) والتعليمخالل الثقافة والرتبية  لبريوت: إنعاش مدينة بريوت من ٤٤

 (.EX/45 Rev., 210 EX/DG.INF.Rev 210) العشرينقمة جمموعة الدول مؤمتر اجتماع وزراء الثقافة يف إطار  ٤٥

 (.EX/46, 210 EX/DG.INF.Rev 210) حتديد مفهوم تنظيم منتد�ت اليونسكو للشباب ٤٦
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 تنفيذ الرب�مج الذي اعتمده املؤمتر العام ٤البند 

 (EX/4.I.INF English online only, 210 EX/4.I.INF.2 210)الرب�مج تنفيذ اخلاص بتقرير ال أوالً -٤

متاحة ( إعالم-أوالً -٤ت/ م٢١٠نظرت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية يف هذا البند، وأحاطت علمًا ابلوثيقة  - ٢
 .٢-إعالم-أوالً -٤ت/ م٢١٠والوثيقة  )ابللغة اإلجنليزية فقط

 دوراهتما السابقة يف التنفيذي واملؤمتر العام القرارات اليت اعتمدها اجمللستنفيذ متابعة  ٥البند 

 املسائل املتعلقة ابلرب�مج أوالً -٥

 (EX/5.I.A.INF 210) مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم ألف-أوالً -٥

 .إعالم-ألف-أوالً -٥ت/ م٢١٠نظرت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية يف هذا البند، وأحاطت علماً ابلوثيقة  - ٣

 والكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية يف العامل القضاء على التمييز العنصري ابء-أوالً -٥
(210 EX/5.I.B) 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد نظر يف هذا البند، ال بعد ،أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية - ٤

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ، ٣٩م/٤٠والقرار  ٤٩ت/ م٢٠٧ابلقرار  إذ يذّكر - ١

 ابء،-أوالً -٥ت/ م٢١٠الوثيقة  وقد درس - ٢

تعزيز مسامهة اليونسكو اجلوهرية يف مكافحة بتقرير املديرة العامة عن املساعي املبذولة من أجل  حييط علماً  - ٣
كراهية العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتعلق هبا من تعصب، ويشمل ذلك التحريض على ال

 ؛العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية

 ،ابألمهية احلامسة ملكافحة العنصرية والتمييز يف إطار مهمة اليونسكو يقرإذ و  - ٤

 ،يف احلركات املناهضة للعنصرية يف خمتلف املناطق طليعيةً  الضرورة امللحة للمسامهة مسامهةً  ويدرك - ٥

 )،ملحق القرارلعاملي ملناهضة العنصرية" (انظر لنداء ااب" وحييط علماً  - ٦

التابعة هلا وشبكاهتا،  ١املديرة العامة إىل مواصلة اختاذ اإلجراءات الالزمة لتعبئة اليونسكو، ومعاهد الفئة  يدعو  - ٧
، وعدم إمهال من أجل التصدي للتحد�ت املتعلقة ابلعنصرية والتمييز، مع الرتكيز على الشباب والنساء

 ؛األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة واملسنني، وال سّيما خالل األزمة الصحية الراهنة

 ؛إعالن وبر�مج عمل ديرابناالحتفال ابلذكرى السنوية العشرين العتماد  املديرة العامة إىل ويدعو أيضاً  - ٨
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العنصرية والتمييز يف من املديرة العامة وضع خريطة طريق لتعزيز مسامهة اليونسكو يف مكافحة  ويطلب - ٩
، مع الرتكيز بوجه خاص على برامج مكافحة العنصرية ومكافحة التمييز وبرامج تعليم جماالت اختصاصها

 ؛املواطنة العاملية

، أو املشاركة يف استهالهلا، وخباصة يف وسائل اإلعالم أنشطة للتوعية استهالل من املديرة العامة أيضاً  ويطلب -١٠
وظاهرة التمييز العنصري ضد املهاجرين، وال سّيما املهاجرين األفارقة،  كراهية األجانبالكبرية، بشأن ظاهرة  

 املنتشرتني يف البلدان املضيفة؛

بعد املائتني مبعلومات عن التقدم من املديرة العامة موافاته يف دورته الثانية عشرة  ويطلب فضًال عن ذلك -١١
 ؛٣٩م/٤٠احملرز يف تنفيذ القرار 

 الدول األعضاء إىل مواصلة املبادرات الرامية إىل تعزيز التعاون على الصعيد احمللي واإلقليمي والعاملي ويدعو -١٢
 مكافحة العنصرية والتمييز؛بشأن 

لتعزيز عمل اليونسكو الرامي إىل مكافحة العنصرية  الدول األعضاء على تقدمي دعم خارج عن امليزانية وحيث -١٣
 والتمييز، مبا ميّكن املديرة العامة من تنفيذ أنشطة عملية ذات صدى وأتثري على املستوى الدويل.

 امللحق

 النداء العاملي ملناهضة العنصرية

 البشر، ففي عقوهلم جيب أن تبىن حصون السالم".ديباجة امليثاق التأسيسي لليونسكو على أنه "ملا كانت احلروب تتولد يف عقول تنص 

بناء اللذين يقوم عليهما ض التفاهم والثقة املتبادلة فتقوّ  ،ومل تفتأ العنصرية على مر التاريخ توّلد الصراعات والكراهية يف عقول الرجال والنساء
 عي للتنمية املستدامة.جهود األمم املتحدة املتعلقة ابجلانب االجتما أيضاً  وتعرقل ،السالم يف العامل

جائحة أخرى موازية وخطرية تتمثل يف التضليل اإلعالمي وخطاب الكراهية والعنف ضد عن ظهور  ١٩-انتشار جائحة كوفيد وإذ أسفر
مضى أي وقت عليه يف ن ا كانعرب يف ظل هذه الظروف، بصفتنا دوًال أعضاء، عن التزامنا اآلن أكثر ممفإننا  ،بعض األعراق أو القوميات

ض تعمقت أوجه عدم املساواة القائمة وُخيشى من أن تقوّ ، إذ بتعزيز مكافحة العنصرية من أجل تعزيز اإلدماج وعدم التمييز والتضامن بني البشر
 كني املرأة.سّيما فيما يتعلق ابملساواة بني اجلنسني ومت التقدم احملرز يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة إىل غاية اآلن، وال الصحية األزمة

واالنضمام  الالزمة جراءاتاإلونناشد العامل يف هذا الصدد اختاذ  ،ميع أوجه العنصريةجل ، إدانتنا الشديدةحنن الدول األعضاءونعلن من َمث، 
ي والتحريض على إىل اجلهود اليت تقودها اليونسكو يف جماالت اختصاصها ملعاجلة األسباب اجلذرية للعنصرية ونبذ كل أفعال التمييز العنصر 

 . ٣٩م/٤٠الكراهية العنصرية و/أو اجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية، وفقاً لقرار املؤمتر العام لليونسكو 

لشمول والتضامن لاملدارس  تعزيز ضماناليونسكو من خالل التعليم يف املقام األول، وال سّيما بر�مج تعليم املواطنة العاملية، إىل  سعىتو 
الفرص للطالب للتفكري يف هذه املسائل ويف مسؤوليتهم الشخصية  هاري اة بني اجلنسني وثقافة السالم ونبذ العنف واحرتام اآلخرين، وتوفواملساو 

درء التمييز  الرامية إىلاليونسكو  أنشطةساهم تأساسياً ملكافحة الصور النمطية وأوجه التحيز القاتلة. و  يعدّ أن التعليم  ومناقشتها. فضالً عن
 سّيما تدريب املعلمني وتوعية أصحاب القرار، يف هذه اجلهود؛ والوصم، وال
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ات وتلتزم اليونسكو من خالل تعزيز الرتاث الثقايف املادي وغري املادي، الذي ميثل عامًال من عوامل الوحدة واالعتزاز للعديد من اجملتمع
 ، بصون التنوع الثقايف واحرتام اآلخرين؛افاتمن الثق احملليات، ومن خالل محاية تفرد كل ثقافة

من خالل مشاريع مثل "طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاث"، العنصرية والتمييز مبشاركة املدن واملتاحف ومديري املواقع  ،وتكافح اليونسكو
 ودروب الذاكرة؛

اليت جيري تنفيذها على الصعيد ومنها األنشطة لعامة وأنشطة التوعية، افح اليونسكو العنصرية والتمييز يومياً من خالل تنفيذ السياسات اوتك
 التحالف الدويل للمدن املستدامة الشاملة للجميع وشبكة املدن املبدعة؛ تلك اليت يضطلع هبااحمللي، وال سّيما 

رية الصحافة وسالمة الصحفيني وبرامج الدراية وتدعم اليونسكو احلرية والتنوع والتعددية يف وسائل اإلعالم، من خالل تعزيز حرية التعبري وح
 اإلعالمية، وتعمل على تنمية التفكري النقدي لدى املواطنني؛

أيضًا دعم إقامة شبكات أكادميية، وال سّيما يف جمال العلوم االجتماعية واإلنسانية، على غرار ما نقوم به من خالل شبكة  يتعّني عليناو 
 كراسي اليونسكو اجلامعية؛

. وتعد املواطنة ةملشاركلتمكينها من ا الالزمةمنحها األدوات  من خالل األجيال الشابة وتتعامل معز اليونسكو القيم العاملية للتعليم وتعز 
 املفتوح عناصر أساسية لتمكني األجيال الشابة من إقامة حوار شامل.و العاملية وتقدير قيمة الر�ضة وتوفري املساحات املدنية للحوار الشامل 

وسنواصل دعم عمل اليونسكو يف جمال مكافحة العنصرية، وذلك بعدة سبل منها مواصلة تبادل أفضل املمارسات واخلربات بشأن هذه 
اإلنسانية يف صميم نظامنا السياسي واالقتصادي القيم ووضع  ،الدفاع عن حقوق اإلنسان اليت تشمل املساواة بني اجلنسني ،املسألة، ومن مثَ 
 الثقايف.واالجتماعي و 

 اآلن، كلنا معاً. الالزمة جراءاتاإل نقم ابختاذلف

 (EX/5.I.D 210)) ٢٠١٩السنة الدولية للغات الشعوب األصلية ( دال-أوالً -٥

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد نظر يف هذا البند، ال بعد ،أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية - ٥

 التنفيذي،إّن اجمللس 

 ،٥٤م/٤٠ابلقرار  إذ يذّكر - ١

 دال،-أوالً -٥ت/ م٢١٠الوثيقة  وقد درس - ٢

 )،٢٠١٩دور اليونسكو الر�دي يف تنظيم فعاليات السنة الدولية للغات الشعوب األصلية ( وإذ يؤكد جمدداً  - ٣

)، الذي اعتمدته يف ٢٦إىل  ٢٤(الفقرات من  ٧٤/١٣٥بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ويذّكر أيضاً  - ٤
عقداً دولياً للغات الشعوب األصلية،  ٢٠٣٢-٢٠٢٢، وأعلنت فيه الفرتة ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب   ١٨

لشؤون االقتصادية ودعت فيه اليونسكو إىل االضطالع بدور الوكالة الرائدة هلذا العقد ابلتعاون مع إدارة ا
 ،واالجتماعية يف األمم املتحدة وغريها من الوكاالت املعنية

ابملعلومات املقدمة عن تنفيذ السنة الدولية للغات الشعوب األصلية وعن التحضري للعقد الدويل  حييط علماً  - ٥
 للغات الشعوب األصلية؛ 
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) ٢٠١٩لسنة الدولية للغات الشعوب األصلية (على مجيع الدول األعضاء اليت شاركت يف فعاليات ا ويثين - ٦
 وقدمت الدعم من أجل إقامة تلك الفعاليات؛

بنتائج الفعالية الرفيعة املستوى اليت أُقيمت يف إطار االحتفال ابلسنة الدولية للغات الشعوب  وحييط علماً  - ٧
تسخري  -نوس [شابولتبك] ، ومنها اعتماد "إعالن لوس بي٢٠٢٠األصلية يف املكسيك يف شهر شباط/فرباير 

عقد من الزمان للعمل من أجل لغات الشعوب األصلية"، وبغري ذلك من الفعاليات العديدة، مثل املؤمتر 
الذي ُعقد يف ابريس يف شهر كانون األول/ديسمرب  "انتفاع اجلميع ابلتكنولوجيات اللغوية"الدويل بشأن 

 ؛٢٠٣٢ – ٢٠٢٢األصلية  ، اليت تعد مهمة للعقد الدويل للغات الشعوب٢٠١٩

املديرة العامة إىل مواصلة تعبئة املوارد واجلهات املعنية وإزكاء الوعي دعماً لألنشطة املتعلقة ابلعقد الدويل  ويدعو - ٨
للغات الشعوب األصلية، وال سّيما األنشطة املضطلع هبا يف أفريقياً، اليت تعزز اجملتمعات الشاملة وتساهم يف 

 يل القضاء على الفقر واحلد من أوجه عدم املساواة؛، من قب٢٠٣٠حتقيق أهداف التنمية املستدامة لعام 

املديرة العامة إىل متابعة األعمال التحضريية للعقد الدويل للغات الشعوب األصلية وموافاته إابن  ويدعو أيضاً  - ٩
 دورته الثانية عشرة بعد املائتني مبعلومات عن أحدث املستجدات يف هذ الصدد.

 املسائل اإلدارية اثلثاً -٥

  (EX/5.III.G 210) وأنديتهااإلطار التنظيمي لرابطات اليونسكو  زاي-اثلثاً -٥

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد نظر يف هذا البند، ال بعد ،أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية - ٦

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

 ،٢-إعالم-أوالً -٤ت/ م٢٠٧الوثيقة  االعتبار �خذ بعنيو، ٩٨م/٤٠و ٩٠م/٣٩ين ابلقرارَ  إذ يذّكر - ١

 زاي معدلة،-اثلثاً -٥ت/ م٢١٠الوثيقة  وقد درس - ٢

اللجان الوطنية لليونسكو على مواصلة تنفيذ اإلطار التنظيمي لرابطات  ويشجع ؛مبضمو�ا حييط علماً  - ٣
 ؛سب االقتضاءحباليونسكو وأنديتها ابلتنسيق والتشاور مع األمانة 

حتسني  يفيكفي من املوارد ملساعدهتا  مبا اللجان الوطنية لليونسكوالدول األعضاء على تزويد  ويشجع - ٤
 اخلاضعة لواليتها الوطنية؛ اليونسكو ، وعند االقتضاء، مراكزرابطات اليونسكو وأنديتهاالتنسيق ومتابعة شؤون 

غاية الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر أبن مراكز اليونسكو ستبقى موجودة مبوجب هذه التسمية إىل  ويذّكر - ٥
من اإلطار التنظيمي  ٥-١املراكز وفقًا ألحكام الفقرة  هالعام اليت سيجري من بعدها تعديل وضع هذ

 لرابطات اليونسكو وأنديتها الذي اعتمده املؤمتر العام يف دورته التاسعة والثالثني؛
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من أجل  رابطات اليونسكو وأنديتهاج املتعلقة بعمل اليونسكو على مجع أفضل املمارسات والنهو  وحيث - ٦
 تعزيز بروزها يف الدول األعضاء؛

الوثيقة من  ٢٠ من املديرة العامة اختاذ التدابري املناسبة لتنفيذ االقرتاحات الواردة يف الفقرة ويطلب - ٧
 .زاي معدلة-اثلثاً -٥ت/ م٢١٠

 (EX/6 210) ٢٠٣٠ ىت عاماخلاص ابلتعليم ح ٤ هدف التنمية املستدامة ٦البند 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد نظر يف هذا البند، ال بعد ،أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية - ٧

 ّن اجمللس التنفيذي،إ

 أوًال،-٦ت/ م٢٠٩و ١٧م/٤٠ابلقراَرين  إذ يذّكر - ١

 ،٦م ت/٢١٠الوثيقة  وقد درس - ٢

به  جلهود املديرة العامة الرامية إىل أتكيد ومواصلة تعزيز الدور الر�دي الذي تضطلع يعرب عن تقديره - ٣
 اليونسكو يف حتسني التنسيق على الصعيد العاملي يف جمال التعليم؛

االتفاق على اإلجراءات  ت، اليت مشل٢٠٢٠بنتائج الدورة االستثنائية لالجتماع العاملي للتعليم لعام  ويرحب - ٤
األزمة النامجة  خالل ٤لوية على الصعيد العاملي لتسريع التقدم يف حتقيق هدف التنمية املستدامة ذات األو 

 وما بعدها؛  ١٩-عن جائحة كوفيد

من املديرة العامة تقدمي الدعم إىل الدول األعضاء، بناًء على طلبها، فيما يتعلق جبهودها الرامية إىل  ويطلب - ٥
 ّيما فيما خيص تقييم التدريس والتعلم يف إطار التعلم عن بعد؛تعزيز نظمها التعليمية، وال س

اجلهود الرامية إىل تعزيز التنسيق العاملي واإلقليمي، وإعداد التقارير وتقدميها، واالضطالع مواصلة  ويدعم - ٦
 بني بلدان اجلنوب؛  ابلرصد، وتعزيز الروابط بني الصعيدين اإلقليمي والعاملي، ويشمل ذلك التعاون فيما

بغية  ٢٠٢٠ماع العاملي للتعليم لعام من املديرة العامة متابعة نتائج الدورة االستثنائية لالجت ويطلب أيضاً  - ٧
 املساعدة يف حتويل هذه النتائج إىل أنشطة ملموسة فعًال يف الدول األعضاء؛

اخلاص  ٤ الدول األعضاء إىل ز�دة دعم أنشطة اليونسكو املتعلقة بتعزيز هدف التنمية املستدامة ويدعو - ٨
ق اإلعالن املعتمد يف الدورة االستثنائية لالجتماع وحتقيقه، وذلك بوسائل تضم تطبي ٢٠٣٠ ابلتعليم حىت عام

 ؛ ٢٠٢٠ العاملي للتعليم لعام

املائتني مبعلومات عن تنسيق  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته احلادية عشرة بعد فضًال عن ذلك ويطلب - ٩
 . ٢٠٣٠ عليم حىت عاماخلاص ابلت ٤ ودعم اليونسكو للمساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة
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 (EX/7 210) جامعة األمم املتحدة: تقرير جملس اجلامعة وتعليقات املديرة العامة عليه ٧البند 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد نظر يف هذا البند، ال بعد ،أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية - ٨

 ،التنفيذيإّن اجمللس 

 ، ٧م ت/٢١٠الوثيقة  وقد درس - ١

ابلدور املهم للغاية الذي تضطلع به جامعة األمم املتحدة بوصفها حلقة الوصل بني األوساط  وإذ ينّوه - ٢
 األكادميية الدولية واألمم املتحدة، 

 ابلعالقات املثمرة اليت أُقيمت بني جامعة األمم املتحدة واليونسكو على مّر السنني،  وينّوه أيضاً  - ٣

 لتطور بر�مج جامعة األمم املتحدة وأنشطتها؛  عن ارتياحه يعرب - ٤

ملواصلة مشاركة جامعة األمم املتحدة يف برامج اليونسكو وأنشطتها، وال سّيما فيما خيص  ويعرب عن تقديره - ٥
 الكراسي اجلامعية والشبكات املشرتكة بني اليونسكو وجامعة األمم املتحدة؛

إىل مواصلة تعزيز تعاون اليونسكو مع جامعة األمم املتحدة يف اجملاالت اليت حتظى  املديرة العامة ويدعو - ٦
ابهتمام الطرفني وحتظى ابألولوية لديهما، وإىل االستعانة جبامعة األمم املتحدة عند االقتضاء، بوصفها مـَْجَمعاً 

 فكر�ً ومؤسسة حبثية، من أجل توفري اإلرشادات الالزمة لربامج اليونسكو؛ 

 املديرة العامة إىل إطالع رئيس جملس جامعة األمم املتحدة على نص هذا القرار. ويدعو أيضاً  - ٧

 (EX/8 210) املعلمنيالتقرير املرحلي عن وضع تصنيف دويل موحَّد لربامج إعداد وتدريب  ٨البند 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:النظر يف هذا البند، أبن يعتمد  أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية، بعد - ٩

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

 ،١٨م/٤٠ابلقرار  إذ يذّكر - ١

 ،٨م ت/٢١٠الوثيقة  وقد درس - ٢

أمهية حتسني توافر وجودة اإلحصاءات املتعلقة ابملعلمني، وال سّيما فيما يتعلق ابلربامج الوطنية  يؤكد جمدداً  - ٣
 ؛التعليم يف جمالإلعداد املعلمني قبل اخلدمة ويف أثناء اخلدمة، بغرض توفري بّينات جمدية لدعم رسم السياسات 

ابلعمل الذي اضطلع به معهد اليونسكو لإلحصاء بشأن وضع تصنيف دويل موحَّد لربامج إعداد  ويرحب - ٤
إىل شهر  ٢٠١٩) يف الفرتة املمتدة من شهر كانون األول/ديسمرب تدريب-وتدريب املعلمني (إسكد

 ؛ابلتقرير املرحلي عن هذه املسألة وحييط علماً ؛ ٢٠٢٠آب/أغسطس 
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 ،)تدريب-ىل مواصلة عملية وضع تصنيف دويل موحَّد لربامج إعداد وتدريب املعلمني (إسكداملديرة العامة إ ويدعو - ٥
وتقدمي  العاملة حتت رعاية اليونسكو يف جمال تنمية القدرات، ٢والفئة  ١بغية مشاركة معاهد ومراكز الفئة 

 قرتح إىل املؤمتر العام يف دورته احلادية واألربعني.املمشروع التصنيف 

 (EX/36 210) احملتلة فلسطني ٣٦البند 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد نظر يف هذا البند، ال بعد ،أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية -١٠

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،وملحَقي هذا القرار ٣٦ت/ م٢١٠ الوثيقة درس وقد - ١

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

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

- - - - - - - - - - 

 األول امللحق

 اجمللس التنفيذي
 EX/PX/DR.36.1 210 املائتني بعد العاشرةالدورة 

 ١-٣٦ ق خ/م ع ت/ب م٢١٠
 ٢٩/١٠/٢٠٢٠ابريس، 
 إجنليزي: األصل

 
 

 جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية

 فلسطني احملتلة ٣٦ البند

 مشروع قرار

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٣٦ت/ م٢١٠الوثيقة  درس وقد - ١

، وبقواعد الهاي ١٩٧٧ اإلضافيني لعاموأحكام بروتوكولَيها  ١٩٤٩ أبحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام يذّكر وإذ - ٢
 ١٩٥٤ بشأن احلرب الربية، وابتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام ١٩٠٧ لعام

وبروتوكولَيها، وابالتفاقية اخلاصة ابلوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق 
، وإبدراج مدينة القدس القدمية ١٩٧٢ ، وابتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام١٩٧٠ مشروعة لعام غري
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ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر يف  ١٩٨١ وأسوارها، بناًء على طلب األردن، يف قائمة الرتاث العاملي يف عام
 ويذّكر أيضاً قرارات اليونسكو بشأن القدس، بمحاية الرتاث الثقايف، وكذلك  ، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن١٩٨٢ عام

ني الفلسطينيني يف اخلليل وبقرارات اليونسكو املتعلقة ابملوقعَ وتنميته اليونسكو السابقة املتعلقة إبعادة بناء قطاع غزة بقرارات 
 حلم، وبيت

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

 )،٢٠١٦( ٢٣٣٤ قانوين لفلسطني والقدس، ومنها قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدةاألمم املتحدة بشأن الوضع ال

 ٢٠٢٠ إىل املديرة العامة يف عام لألردن لدى اليونسكولفلسطني والوفد الدائم الوفد الدائم ابلرسائل اليت أرسلها  وحييط علماً  - ٤
 يلي من هذا القرار، البنود الفرعية الواردة فيمابشأن 

 القدس -أوالً 

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألد�ن السماوية الثالثة، يؤكد جمدداً  إذو  - ٥

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

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

، ١١ت/ م١٩٢، و١٣ت/ م١٩٠، و٨ت/ م١٨٩، و١١ت/ م١٨٧، و١٤ت/ م١٨٥عشر التالية:  الثمانيةبقراراته  ويذّكر - ٧
، ٢٥ت/ م٢٠٠و أوالً،-١٩ت/ م١٩٩، و٣٢ت/ م١٩٧، و٢٦ت/ م١٩٦، و٩ت/ م١٩٥دال، و-أوالً -٥ت/ م١٩٤و
، ٣٨ت/ م٢٠٧، و٣٢ت/ م٢٠٦، و٢٨ت/ م٢٠٥، و٢٥ت/ م٢٠٤و، ٣٨ت/ م٢٠٢، و٣٠ت/ م٢٠١و
، COM/7A.22 35، وCOM/7A.20 34وكذلك بقرارات جلنة الرتاث العاملي العشرة التالية: ، ٢٥ت/ م٢٠٩و
 ،COM/7A.36 41و، COM/7A.13 40و، COM/7A.27 39، وCOM/7A.4 38، وCOM/7A.26 37، وCOM/7A.23 36و
 ،COM/7A.22 43، وCOM/7A.21 42و

املشروعة بـموجب القانون الدويل، واملتمثلة  المتناع سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن وقف أفعاهلا املتواصلة غري يعرب عن أسفه - ٨
 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  - ٩
اجلوانب املتعلقة مبجاالت اختصاص اليونسكو يف القدس الشرقية ابنتظام تلبيًة للطلب املوّجه إىل املديرة العامة يف هذا 

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

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته -اثنياً 

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

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

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

 هبا اليونسكو يف قطاع غزة؛ املشاريع اليت تضطلع

 حلم يف بيت رابح/قرب راحيل ومسجد بالل بنيف اخلليل  احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركةاملوقعان الفلسطينيان  -اثلثاً 

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

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

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

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

 إليه؛ كان عليه، وبرفع حظر الوصول ابملوقع إىل ما

 رابعاً 

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

 ثاينال امللحق

 لرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارهاليونسكو لبعثة ا

 إّن اجمللس التنفيذي

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

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

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

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

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

 املوضوع املرِسل التاريخ
لألردن لدى اليونسكو،  الدائمالسفري، املندوب  ٢٠٢٠ متوز/يوليو ١٠

 لفلسطني لدى اليونسكو املندوب الدائموالسفري، 
 مدينة القدس القدمية وأسوارها

 مدينة القدس القدمية وأسوارها لفلسطني لدى اليونسكو املندوب الدائمالسفري، �ئب  ٢٠٢٠ متوز/يوليو ٢١
ممتلك ثقايف من األراضي الفلسطينية  نتزاعا لفلسطني لدى اليونسكو املندوب الدائمالسفري، �ئب  ٢٠٢٠ متوز/يوليو ٢١

 احملتلة
 املؤسسات الثقافية يف القدس وزير الثقافة الفلسطيين ٢٠٢٠ متوز/يوليو ٢٦
 املواقع األثرية يف حمافظة سلفيت لفلسطني لدى اليونسكو املندوب الدائمالسفري، �ئب  ٢٠٢٠ أيلول/سبتمرب ٢٤

بشأن املؤسسات  ٢٥ت/ م٢٠٩وقرار اجمللس التنفيذي  ٦٧م/٤٠العام  املؤمترتنفيذ قرار  ٣٧البند 
 (EX/37 210) احملتلة التعليمية والثقافية يف األراضي العربية

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد نظر يف هذا البند، ال بعد ،أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية -١١

 اجمللس التنفيذي، إنّ 
 وملحق هذا القرار، ٣٧ت/ م١٠٢و ٣٦ت/ م١٠٢الوثيقَتني  وقد درس - ١
 بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"، وإذ يذّكر - ٢
املديرة العامة إىل موافاته بتقرير  ويدعواملائتني؛  عشرة بعداحلادية إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  يقرر - ٣

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

 امللحق
 اجمللس التنفيذي

 املائتني بعد العاشرةالدورة 
210 EX/PX/DR.37.1 

 ١-٣٧ ق خ/م ع ت/ب م٢١٠
 ٢٦/١٠/٢٠٢٠ابريس، 
 إجنليزي: األصل

 
 

 جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية

املؤسسات التعليمية بشأن  ٢٥ت/ م٢٠٩وقرار اجمللس التنفيذي  ٦٧م/٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣٧البند 
 والثقافية يف األراضي العربية احملتلة

https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_10_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july_2.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_21_july_2.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_26_july.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/clt_24_sept.pdf
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 قرارمشروع 

 إّن اجمللس التنفيذي،

 فلسطني احملتلة -أوالً 

املتعلقة ابحلق يف التعليم من اإلعالن العاملي حلقوق  ٢٦ ، وابملادة٧٢م/٣٨و ٣٦ت/ م١٨٥ابلقرارَين  يذّكر إذ - ١
املتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وابتفاقية  ٩٤و ٥٠و ٢٤ اإلنسان، وابملواد

ابلرأي  ويذّكر أيضاً ، ١٩٧٢ لعام والطبيعي، واتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف وبروتوكولَيها ١٩٥٤ الهاي لعام
عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلاثر القانونية الناشئة عن تشييد جدار  ٢٠٠٤متوز/يوليو  ٩االستشاري الصادر يف 

 "،يف األرض الفلسطينية احملتلة

 ،٣٧ت/ م٢١٠و ٣٦ت/ م١٠٢ َتنيالوثيق درس وقد - ٢

الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن  واألعمالبصون اآلاثر  منه والتزاماً  - ٣
 تتمتع ابحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق التعليمية،

 سّيما على ، والاختصاص اليونسكو جماالت علىالعسكرية يف قطاع غزة  لمواجهاتل الضارّةالعواقب  يستنكر - ٤
 ؛التعليمية والثقافية ؤسساتامل

 يطلباجليش اإلسرائيلي اليت متس حبرمة اجلامعات واملدارس الفلسطينية،  انتهاكاتمن  يعرب عن قلقه الشديد وإذ - ٥
بشأن اإلعالن العاملي من السلطات اإلسرائيلية الكف فورًا عن األعمال اليت تنتهك مبادئ اليونسكو وأحكام 

أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية يف هذا الصدد  ويؤكد جمدداً ؛ ١٩٩٠ لعام للجميعالتعليم 
 ؛خاصة وينبغي االمتناع عن استهدافها

من إسرائيل،  يف هذا الصدد ويطلب ؛من إضرار اجلدار أبنشطة املؤسسات التعليمية والثقافية قلقه املتزايد ويعرب عن - ٦
التدابري األخرى اليت ترمي إىل تغيري طابع و  بناء اجلدار عملية، ومنها القوة احملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية

يف موقع و  وتركيبتها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقيةاألرض الفلسطينية احملتلة ووضعها القانوين 
تلك األنشطة والتدابري ابلنسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيين  تضرّ  ، إذاموحوهل محل محافظة بيتبـكريـمزان  دير

 ؛وجه على أكمل حبقهم يف التعليم نيالتالميذ والطالب الفلسطينيوحتول دون متتع 

الرقابة اليت متارسها إسرائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدارس واجلامعات  يالحظ بقلق شديدو  - ٧
 ؛على وقف هذه الرقابة فوراً  اإلسرائيليةالسلطات  وحيثيف القدس الشرقية؛ 

قدمته من  احلكومية املعنية ملا الدولية احلكومية واملنظمات غري واملنظماتجلميع الدول األعضاء  ويعرب عن تقديره - ٨
على بناء مدارس لألطفال الفلسطينيني، ومنها أجل  ومن أجل عمل اليونسكو يف فلسطني مسامهات كبرية من

مواصلة مساعدة  ويناشدهانوار قرب القدس؛  األمحر وأبو اخلانمدرسة طا� قرب �بلس ومدرستا  سبيل املثال
 يونسكو يف هذا املسعى؛ال
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 ويطالب ؛مدرسة طا�و  نوار مدرسة أبوها ومن ،لقيام السلطات اإلسرائيلية بتدمري املدارس أسفًا شديداً  و�سف - ٩
 األمحر؛ اخلان مدرسة ومنها، املدارس املزيد من السلطات اإلسرائيلية بوقف اخلطط الرامية إىل تدمري

صاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والتأهيل والرتميم اخلاصة ابملواقع األثرية لاملديرة العامة على النتائج احملرزة  ويشكر -١٠
املساعدة اليت يف هذا الصدد، وكذلك إىل تعزيز  عملها إىل تعزيز ويدعوها؛ الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين

املتعلقة ببناء القدرات يف حتياجات االأجل تلبية  والثقافية الفلسطينية منتقدمها اليونسكو للمؤسسات التعليمية 
املساعدة املالية احلصر، بتوسيع نطاق بر�مج  جماالت اختصاص اليونسكو عن طريق القيام، على سبيل املثال ال

ليونسكو وفلسطني يف تنظيم االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني ا هامن ويطلب الفلسطينيني؛والتالميذ للطالب 
 أقرب وقت ممكن؛

 السوري احملتل اجلوالن -اثنياً 

 يلي: مبا القياماملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  -١١

أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري احملتل  مواصلة اجلهود اليت تبذهلا من (أ)
 األمر؛ وفقاً ألحكام قراراته املتعلقة هبذا

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

ل، وموافاهتا بتقرير إيفاد خبري لتقدير وتقييم احتياجات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري احملت (جـ)
 ؛املائتني للمجلس التنفيذي بعد احلادية عشرةيف هذا الصدد قبل انعقاد الدورة 

 اثلثاً 

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

 الوثيقة ملحق

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

 املوضوع املرِسل التاريخ
 اليوم الدويل حلماية التعليم من اهلجمات وزير اخلارجية واملغرتبني الفلسطيين ٢٠٢٠ أيلول/سبتمرب ١٤

 
  

https://en.unesco.org/sites/default/files/20-09lettredg_mae_int_nation_d_protection_educat_21.pdf
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 املناخ على الرتاث الثقايف والطبيعي التصدي لعواقب تغري ٤٠البند 
(210 EX/40 Rev., 210 EX/DG.INF.Rev.) 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:أبن يعتمد نظر يف هذا البند، ال بعد ،أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية -١٢

 ،التنفيذيإّن اجمللس 

 ، معدلة إعالم/ع م/م ت١٠٢و معدلة ٤٠/م ت١٠٢الوثيقتني  درس وقد - ١

االجتماعية والبيئية  آاثرهو  الرتاث الثقايف والطبيعيكل أنواع املناخ على  تغري  عواقببشأن  يعرب عن قلقهإذ و  - ٢
 الضارة،

كلفة املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة املوكالة الاليونسكو يف جمال الثقافة والعلم ابعتبارها  مبهمة ويذكر - ٣
 الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي،كل أنواع حبماية  

يف هذا الصدد ابالجتماع األول  ويرحب، والتكيف معه غري املناخت احلد من وطأةبدور الثقافة يف  ويعرتف - ٤
يف مقر  ٢٠٢٠فرباير /شباط ٢١الثقافة وتغري املناخ، الذي عقد يف فكر يف لتاب املعينلفريق اليونسكو 

من وطأته، وكذلك ابملبادرة املشرتكة  داليونسكو، من أجل تعزيز دور الثقافة يف التكيف مع تغري املناخ واحل
بني اليونسكو واهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واجمللس الدويل لآلاثر واملواقع الرامية إىل تقييم الوضع 

اليت تربط بني الثقافة وتغري املناخ، وتعزيز املعارف العلمية والتعاون  اتالقائم فيما خيص املعارف واملمارس
لمي املفضي إىل إصدار منشورات علمية يستعرضها النظراء وغريها من املواد املهمة للمساعدة يف تعزيز الع

 ،من وطأة تغري املناخ والتكيف معه احلددور الثقافة يف 

أثناء يف اليو�ن  قدمتهالذي " تغري املناخ على الرتاث الثقايف والطبيعي عواقبالتصدي ل"قرتاح ا إىل شريوي - ٥
 ،"ناخامل للتمكني من اختاذ إجراءات طموحة للتصدي لتغريالرتاث الثقايف يف جمال الشراكة "بشأن ث داحل

 ،٢٠١٩ي لعام املناخللعمل ألمم املتحدة اة مبوازاة مؤمتر قم أُقيمالذي 

وسبل املضي قدماً  ٢٠١٩بتقرير األمني العام لألمم املتحدة عن مؤمتر القمة للعمل املناخي لعام  ويذكر أيضاً  - ٦
، "اختاذ اإلجراءات املتمحورة حول الناس اآلن: "١٠، وال سّيما مبا ورد يف إطار املوضوع ٢٠٢٠يف عام 
 ،اليونسكو تواصل نص على أنت يتال" مببادرة محاية الرتاث الثقايف والطبيعي من عواقب تغري املناخ"وكذلك 

غري املناخ وحكومة اليو�ن، التوعية بشأن املبادرة والعمل مع بدعم من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن ت
تغري  احلد من وطأةخطط وبرامج للمساعدة يف  ووضع وتنفيذ من أجل تصميم املوقعني على املبادرةسائر 

 الرتاث الثقايف والطبيعي،كل أنواع املناخ على  

خطط إىل تعزيز اإلجراءات العملية و  رميلية مرنة تآ الرامية إىل وضعمببادرة احلكومة اليو�نية  حييط علماً و  - ٧
 ها،تنفيذ عجيلوت تغري املناخ على الرتاث الثقايف والطبيعي عواقبالتصدي ل بشأنالتعاون 
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ابلطلب املوّجه لليونسكو يف تقرير األمني العام لألمم املتحدة عن مؤمتر القمة للعمل  فضًال عن ذلك ويذكر - ٨
إبنشاء جلنة متابعة، بدعم من اتفاقية األمم املتحدة  ٢٠٢٠وسبل املضي قدماً يف عام  ٢٠١٩املناخي لعام 

 ،اإلطارية بشأن تغري املناخ وحكومة اليو�ن، وتنظيم اجتماع بشأن املبادرة

 وموافاتهة، يف هذا السياق، إىل إنشاء جلنة املتابعة املذكورة آنفاً اليت ستسهم فيها اآللية املرن املديرة العامة يدعو - ٩
فيما يتعلق ابالقرتاح املذكور آنفاً اللجنة يف دورته احلادية عشرة بعد املائتني بتقرير عن التقدم الذي أحرزته 

وتغري  الرتاث الثقايف والطبيعي كل أنواع  تعاون بشأنوخطط الالذي من شأنه أن يعزز اإلجراءات العملية 
 .هاتنفيذويعجل املناخ 

 (.EX/43, 210 EX/DG.INF. Rev 210) العاملي للروايةاألسبوع  ٤٣البند 

 النظر يف هذا البند، أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية، بعد -١٣

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،٤٣م ت/٢١٠الوثيقة  وقد درس - ١

 والتفاهم بني الشعوب، التعارف، تساهم يف تعزيز اً ثقافي اً تعبري بوصفها أن الرواية،  وإذ يضع يف اعتباره - ٢

الثقافات  املؤاتية الزدهارأبهداف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وخاصًة هتيئة الظروف  ويذكر - ٣
 تعزيز هذه القيم، يفاية سيساعد ن االحتفال أبسبوع عاملي للرو أب يقرو ، ها بصورة متبادلةتفاعل حبرية مبا يثريالو 

 تعبري يف مجيع الثقافات واحلضارات،وسيلة للو  اً أدبي اً نوعبوصفها مكانة الرواية  ويؤكد - ٤

ما عقول وآفاق سيّ  الو أن الرواية تضطلع بدور رائد يف حمو األمية ويف فتح اآلفاق وإ�رة العقول،  إىل ويشري - ٥
 الناشئة والشباب عرب العامل،

 خمتلف اجلهات الفاعلة املعنية، يفألثر اإلجيايب لالحتفال ابألسبوع العاملي للرواية ا ويدرك - ٦

 العاديالرب�مج ميزانية  يفمايل أثر أن االحتفال ابألسبوع العاملي للرواية لن يكون له أي  إىل ويشري أيضاً  - ٧
 خارجة عن امليزانية،للمنظمة وستموله الدول األعضاء اليت ترغب يف ذلك من خالل موارد 

 ؛تشرين األول/أكتوبر من كل عام ١٣من  ابلتوصية إبعالن "أسبوع عاملي للرواية" ُحيتفل به ابتداءً  يرحب - ٨
 هذه التوصية؛ ويؤيد

 املديرة العامة إىل دعم مجيع اجلهود الرامية إىل إعالن "أسبوع عاملي للرواية"؛ ويدعو - ٩

 هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام لليونسكو؛ ويدرج -١٠

من يوم  املؤمتر العام يف دورته احلادية واألربعني "األسبوع العاملي للرواية" ابتداءً  يعلنأبن  ويوصي -١١
 األول/أكتوبر من كل عام. تشرين ١٣
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 فة والرتبية والتعليمخالل الثقا لبريوت: إنعاش مدينة بريوت من ٤٤البند 
(210 EX/44, 210 EX/DG.INF.Rev.) 

 النظر يف هذا البند، أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية، بعد -١٤

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف دورته  ،ابالتفاقية اخلاصة مبكافحة التمييز يف جمال التعليم إذ يذكر - ١
 الدول األطراف بتعميم التعليم وجعله سهل املنال للجميع، مبوجبها زمت، واليت تل١٩٦٠احلادية عشرة يف عام 

اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف عام  ،ابتفاقية محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ويذكر أيضاً  - ٢
، واليت تنص يف ديباجتها على أن "انداثر أو زوال أي بند من الرتاث الثقايف والطبيعي يؤلفان إفقاراً ١٩٧٢

 ضاراً لرتاث مجيع شعوب العامل"،

، اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف عام ابتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي ويذكر فضًال عن ذلك - ٣
باجتها "الدور القّيم للغاية الذي يؤديه الرتاث غري املادي يف التقارب والتبادل ، واليت تؤكد يف دي٢٠٠٣

 والتفاهم بني البشر"،

، ٢٠٠٥اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف عام  ،ابتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ويذكر - ٤
"بضرورة اختاذ تدابري حلماية تنوع أشكال التعبري الثقايف، مبا ينطوي عليه  بوجه خاص واليت تقر يف ديباجتها

سّيما يف األوضاع اليت تكون فيها أشكال التعبري الثقايف مهددة أبن تندثر أو معرضة ألن  من مضامني، ال
 تلحق هبا أضرار جسيمة"،

، واليت ترى ١٩٨٠العام لليونسكو يف عام  ، اليت اعتمدها املؤمترابلتوصية بشأن أوضاع الفنان ويذكر أيضاً  - ٥
أن "الفنان يلعب دورًا هامًا يف الرتبية، [وأن] الفنانني يستطيعون، من خالل مصنفاهتم، التأثري يف تصور 

 السكان كافة، وال سّيما الشباب، للعامل"،

آب/أغسطس  ٢٧و ٢٦ان يومي ابستهالل املديرة العامة لليونسكو مبادرة "لبريوت" مبناسبة ز�رهتا للبن يرحب - ٦
 ؛٢٠٢٠

عراقة مدينة بريوت املستمدة من عمقها الثقايف والتارخيي، وجتسيدها قيم التنوع والثراء الثقايف للبنان،  يؤكدو  - ٧
 ؛املدينةوضرورة وضع الرتبية والتعليم والثقافة والرتاث يف صميم عملية إنعاش 

 تصرفت بصورةهود التضامن الدويل مع لبنان وأن اليونسكو أن مبادرة "لبريوت" تندرج يف إطار ج ويرى - ٨
 هذه املبادرة للتصدي للوقائع املأساوية اليت تعرضت هلا بريوت؛ اختاذ مالئمة من خالل

توافق مبادرة "لبريوت" مع مهمة اليونسكو املتمثلة يف تعزيز السالم والتنوع الثقايف من خالل  ويؤكد أيضاً  - ٩
 ومتكاملة لإلنعاش وإعادة اإلعمار تقوم على الثقافة والرتبية والتعليم؛رؤية شاملة األخذ ب

الدول األعضاء يف اليونسكو إىل دعم مبادرة "لبريوت" واملسامهة يف إجناحها على املستوى السياسي  ويدعو -١٠
 والتقين واملايل.
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 قمة جمموعة الدول العشرينمؤمتر اجتماع وزراء الثقافة يف إطار  ٤٥البند 
(210 EX/45 Rev., 210 EX/DG.INF.Rev.) 

 النظر يف هذا البند، أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية، بعد -٥١

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،معدلة ٤٥ت/ م٢١٠الوثيقة  وقد درس - ١

جمموعة  إطاراجتماع لوزراء الثقافة يف  أول ربية السعودية لعقدابلفرصة اليت أاتحتها اململكة الع حييط علماً  - ٢
 قمة جمموعة الدول العشرين؛لرائستها إاّبن  ٢٠٢٠تشرين الثاين/نوفمرب  ٤يف  الدول العشرين، وذلك

العشرين  الدول موعةجملالرائسة اإليطالية  إاّبن لوزراء الثقافة آخر عقد اجتماعجري سيأبنه  وحييط علماً أيضاً  - ٣
العمل املشرتك لتعزيز ومحاية الثقافة والرتاث الثقايف من  دعمالرتكيز على ، وسيجري عندئذ ٢٠٢١ يف عام

 أجل مستقبل مستدام؛

منظمة األمم  صفتهالمشاركة يف اجتماع وزراء الثقافة بلللدعوة املوجهة إىل اليونسكو  ويعرب عن تقديره - ٤
 الثقافة على الصعيد العاملي؛ جماليف  الرائدة العاملة املتحدة

والر�دة يف جمال الثقافة على الصعيد  واملناصرة لدعوةا املديرة العامة إىل مواصلة تعزيز دور اليونسكو يف ويدعو - ٥
لتحقيق   مهمة للغايةعدّ مسامهة الثقافة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، اليت تُ خيص  سّيما فيما العاملي، وال

 أهداف التنمية املستدامة؛

عن نتائج اجتماع وزراء  علوماتاملائتني مب عشرة بعد دورته احلادية إاّبنمن املديرة العامة موافاته  ويطلب - ٦
همة م خيص العشرين برائسة اململكة العربية السعودية، فيما يف إطار جمموعة الدول الذي ُعقد ،الثقافة

 ؛اليونسكو

اململكة االستفادة من الزخم الناتج عن عملية التبادل الثقايف اليت استهلتها  من املديرة العامة اً أيض ويطلب - ٧
، وتعزيز اجلهود املبذولة من أجل احلث على إقامة حوار العشرين جمموعة الدوليف إطار  العربية السعودية

مع الدول األعضاء بشأن  وإجراء مشاوراتشامل بشأن مسامهة الثقافة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
قدمًا يف هذه اجلهود سعيًا إىل عقد مؤمتر دويل حكومي بشأن السياسات الثقافية، وموافاته  إمكانية املضي

 مبعلومات عن التقدم احملرز يف هذه املشاورات. املائتني عشرة بعد دورته احلادية إاّبن

  



210 EX/51.I – page 18 

 

 (.EX/46, 210 EX/DG.INF.Rev 210) اليونسكو للشبابحتديد مفهوم تنظيم منتد�ت  ٤٦البند 

 النظر يف هذا البند، أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أوصت جلنة الرب�مج والعالقات اخلارجية، بعد -١٦

 إّن اجمللس التنفيذي،

، واسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن ٢٠٣٠اسرتاتيجية األمم املتحدة للشباب: شباب  إذ يضع يف اعتباره - ١
، والقرارات اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي يف دورته ٨٢م/٣٢، والقرار ٢٠٢١-٢٠١٤الشباب للفرتة 

، واألوىل بعد املائتني، السادسة واخلمسني بعد املائة، واحلادية والستني بعد املائة، واحلادية والسبعني بعد املائة
 واالستنتاجات والتوصيات اليت متخضت عنها الدورات املاضية ملنتدى اليونسكو للشباب،

 بشأن "الشباب")، ١١٫٣م/٢٧بكون الشباب فئة ذات أولوية يف أنشطة املنظمة (القرار  ويقر - ٢

اة إلشراك الشباب يف وضع بر�مج أمهية تسخري إمكا�ت منتدى الشباب بوصفه أد ويضع يف اعتباره أيضاً  - ٣
ب من اسرتاتيجية اليونسكو -من الفرع اثلثاً  ٢٣الشباب وتنفيذه واستعراضه، على النحو الوارد يف الفقرة 

 ،٢٠٢١-٢٠١٤التنفيذية بشأن الشباب للفرتة 

للعمل مع الشباب ز�دة اجلهود املبذولة  علىالدول األعضاء يف املنظمة  عزم ذلكفضالً عن ويضع يف اعتباره  - ٤
 ومن أجلهم،

 ملنتدى اليونسكو للشباب، اثً من املديرة العامة أن تعد، ابلتشاور مع الدول األعضاء، مفهومًا حمدَّ  يطلب - ٥
توصيات اللجان الوطنية مبراعاة  يتضمن معايري واضحة وشفافة وشاملة الختيار املرشحني للمشاركة يف املنتدى

زن اجلغرايف والتوازن بني اجلنسني يف صفوف املشاركني لضمان مشاركة ممثلي مجيع شريطة حتقيق التوا، املعنية
 الدول األعضاء املعنية يف املنتدى على قدم املساواة؛

اليونسكو للشباب  ىاملديرة العامة إىل موافاته يف دورته احلادية عشرة بعد املائتني مبفهوم حمدَّث ملنتد ويدعو - ٦
 للموافقة عليه.

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه
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