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 املائتنيبعد  احلادية عشرةالدورة 



211 EX/43 

 

نيسان/أبريل   13األربعاء  يوم  من  يف الفرتة املمتدة    جلسات  (4)   أربع عقدت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية   -  1
الظهر  2021 مجهورية  )   هكتور كونستانت روزاليس برائسة السيد    صباحا    2021نيسان/أبريل    15اجلمعة    إىل يوم  بعد 

امل  يف للنظر،  ا  للجنةمؤقت  بصفته رئيسا  (  اجلمهورية الدومينيكية )   اببلو مدينة السيد  وحضور    ( فنزويال البوليفارية   ذكورة البنود 
 . 2021نيسان/أبريل    12يوم االثنني  جلسته العامة اليت ُعقدت    خالل إليها اجمللس التنفيذي  يلي اليت أحاهلا فيما

 العنوان والواثئق  البند 

   الربانمج الذي اعتمده املؤمتر العام تنفيذ  4

 2021 لعام  اخلاص بتنفيذ الربانمج  التقرير  أولا -4 
(211 EX/4.I and Corr.; 211 EX/4.I.INF and Corr.; 211 EX/4.I.INF.2; 211 EX/4.I.INF.3; 

211 EX/PG/1.INF.3) 
 دوراهتما السابقة  يف  التنفيذي واملؤمتر العام القرارات اليت اعتمدها اجمللس تنفيذ متابعة  5

 املسائل املتعلقة ابلربانمج  أولا -5 

 (EX/5.I.A 211) الرتبية والتعليممبادرة مستقبل  ألف - أوال  -5  

املستدامة  ابء - أوال  - 5   التنمية  أجل  من  ابلتعليم  اخلاصة  اليونسكو  أنشطة  يف  األرض  ميثاق   إسهام 
(211 EX/5.I.B) 

 (EX/5.I.C 211) خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية جيم -أوال  -5  

 (EX/5.I.D 211) مشروع طريق الرقيق دال -أوال  -5  

 (EX/5.I.E 211) املناخ على الرتاث الثقايف والطبيعي  التصدي لعواقب تغري هاء -أوال  -5  

 (EX/5.I.F 211)  العشرين الدول اجتماع وزراء الثقافة يف إطار جمموعة واو- أوال  -5  

 (EX/5.I.G 211)ب سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقا  زاي -أوال  -5  
اليونسكو   املتحدة وأنشطتها احلديثة املهمة لعمل قرارات املنظمات التابعة ملنظومة األمم حاء -أوال  -5

(211 EX/5.I.H.INF ) 
  التنسيق والدعم على الصعيدين العاملي واإلقليمي   -  2030اخلاص ابلتعليم حىت عام   4هدف التنمية املستدامة   6

(211 EX/6) 
 (EX/8; 211 EX/8.INF 211) لليونسكو اجليولوجية العاملية احلدائق  8

 (EX/9 211) ، ومنتدى اليونسكو للشباب تعاون اليونسكو مع الشباب 9

 (.EX/10 and Corr 211) العال  الستعراض الشامل لربانمج ذاكرة 10

 (EX/30; 211 EX/30.INF 211) احتفالت الذكرى  30

 (EX/33 211)  فلسطني احملتلة 33

بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف   37ت/ م 210وقرار اجمللس التنفيذي  67م/40تنفيذ قرار املؤمتر العام   34
 (EX/34 211) احملتلة  األراضي العربية 
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 العنوان والواثئق  البند 

 (EX/36; 211 EX/DG.INF Rev.; 211 EX/PG/1.INF.3 211) اليوم الدويل حملميات احمليط احليوي 36

 (EX/37; 211 EX/DG.INF Rev.; 211 EX/PG/1.INF.3 211) اجليولوجياليوم الدويل للتنوع  37

بشأن الرتبية من أجل   1974 تعديل توصية عام الدراسة األولية للجوانب التقنية والقانونية املرتبطة مبدى استصواب 38
 (EX/38 211) وحرايته األساسيةيف جمال حقوق اإلنسان  التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية

 (EX/39; 211 EX/DG.INF Rev 211) اإلطار اخلاص بتعليم الثقافة والفنون 39

********* 

 تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر العام 4البند  
 2021 لعام  اخلاص بتنفيذ الربانمج   التقرير أولا -4

(211 EX/4.I and Corr.; 211 EX/4.I.INF and Corr.; 211 EX/4.I.INF.2; 211 EX/4.I.INF.3; 
211 EX/PG/1.INF.3) 

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

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 17م ت/210و أوال ،  - 4م ت/ 209و   99م/ 38 اتابلقرار   إذ يذّكر  -  1

درس  -  2 - أوال  - 4/ تم  211و  تصويب، و إعالم  - أوال  - 4/ تم  211وأوال ،  - 4ت/ م211الوثيقة    وقد 
 ؛ 3- إعالم - 1/ ت  ف/ تم  211و ،  3- إعالم - أوال  -4/تم  211و،  2-عالم إ

 ؛ قئالواثتلك  للمديرة العامة جلودة املعلومات والبّينات املقدمة يف    يعرب عن تقديره -  3

 ؛ 2020- 2018لفرتة ا  فيما خيصإبجنازات املنظمة املبلغ عنها    وحييط علما  مع االرتياح  -  4

ذت يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو لدعم   ويشكر -  5 املديرة العامة على املبادرات واإلجراءات اليت اُّتِخ
 والتخفيف من أثرها؛   19-األعضاء يف التصدي للتحدايت املتعلقة جبائحة كوفيدالدول  

من أجل تعزيز اجلمع والربط   5م/41ابخلطط املتوخاة لتعديل صيغة التقرير اخلاص ابلوثيقة    وحييط علما   -  6
املديرة العامة   عو ويد بني املعلومات املقدمة عن اجلوانب املالية واملعلومات املقدمة عن اجلوانب الربانجمية؛  

إىل مواصلة العمل يف هذا االجتاه وإىل موافاته، إابن دورته الثانية عشرة بعد املائتني، ابقرتاح بشأن صيغة 
 متكاملة وأكثر ومشوال  للتقرير اخلاص بتنفيذ الربانمج؛ 

يف املدة املتبقية   نفيذا  فعاال  تاملديرة العامة إىل مواصلة جهودها الرامية إىل ضمان تنفيذ الربانمج    ويدعو أيضا   -  7
 احلالية.   عامنيالمن فرتة  
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 دوراهتما السابقة   يف   التنفيذي واملؤمتر العام القرارات اليت اعتمدها اجمللستنفيذ  متابعة   5البند  
 املسائل املتعلقة ابلربانمج  أولا -5
 (EX/5.I.A 211)  مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم ألف-أولا -5

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

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، ألف-أوال  -5ت/ م209ابلقرار    إذ يذّكر  -  1

 ، ألف- أوال  - 5ت/  م211  الوثيقة   وقد درس  -  2

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

خيص رايدة  جلهود املديرة العامة الرامية إىل ضمان األخذ بنهج تشاركي واسع النطاق فيما  ويعرب عن تقديره  -  4
 ؛ ملية بشأن مستقبل الرتبية والتعليماملناقشة العا

الدول األعضاء إىل حشد األوساط املعنية ابلرتبية والتعليم من أجل االلتزام على نطاق واسع ابملسامهة   ويدعو -  5
 ، وكذلك بعد إصداره؛التقرير العاملي عن مستقبل الرتبية والتعليمقبل إصدار   يف املناقشة العاملية 

عن امليزانية لتعزيز وظيفة اليونسكو البحثية واالستشرافية يف   ةخارج أموالعلى تقدمي  الدول األعضاء وحيث  -  6
 جمال التعليم، وكذلك استدامة مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم؛

يف إطار التقرير النظامي   مبادرة مستقبل الرتبية والتعليممبعلومات عن    موافاته  مواصلة  من املديرة العامة  ويطلب  -  7
 . (5)الوثيقة م/اخلاص بتنفيذ الربانمج    (4ت/  )الوثيقة م

 (EX/5.I.B 211)  إسهام ميثاق األرض يف أنشطة اليونسكو اخلاصة ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة  ابء -أولا -5

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

 اجمللس التنفيذي،   إنّ 

 ، 20م/ 40ابلقرار    إذ يذّكر  -  1

 ابء، -أوال  - 5ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

لليونسكو   ا  للتنمية املستدامة ومرجع   ا  أخالقي  ا  طار إ   ابعتباره   أبمهية املبادئ الواردة يف ميثاق األرض  يقرّ   وإذ -  3
 ، يف املنظمة  األعضاء  الدولو 
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يف أنشطة   والشركاء الرئيسني املعنيني ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة  إبسهام ميثاق األرض  حييط علما   -  4
 اليونسكو اخلاصة ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة؛ 

( 4ت/ التقرير النظامي )الوثيقة م  إطار  يف  عن تنفيذ هذا القرار  علوماتمن املديرة العامة موافاته مب  ويطلب -  5
 (. 5اخلاص بتنفيذ الربانمج )الوثيقة م/ 

 (EX/5.I.C 211)  خطة العمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية  جيم -أولا -5

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

 اجمللس التنفيذي،   إنّ 

يذّكر  -  1 و- أوال  - 5ت/ م199  ابلقرارات   إذ  و-أوال  -5ت/ م 201ألف  دال -أوال  - 5ت/ م209ألف 
 ، 22ت/ م210و

 ، جيم وملحقها- أوال  - 5م ت/ 112الوثيقة    وقد درس  -  2

الذي منحته اليونسكو للدول اجلزرية الصغرية النامية ابعتبارها فئة ذات أولوية   اخلاص   لوضعاب  وإذ يذّكر أيضا   -  3
 (، 4م/ 37)الوثيقة    2021- 2014يف اسرتاتيجيتها املتوسطة األجل للفرتة 

عمل لصاحل الخطة  عن التقدم احملرز يف تنفيذ املرحلة الثانية واألخرية من  املديرة العامة    لتقرير  يعرب عن تقديره -  4
 التوصيات اليت متخض وكذلك يف تنفيذ التدابري املذكورة يف رّد اإلدارة على  ،  ل اجلزرية الصغرية الناميةالدو 

 ؛ مدهتا يف منتصف الدول اجلزرية الصغرية النامية لصاحل عنها تقييم خطة العمل  

يف مشروع   الدول اجلزرية الصغرية الناميةابجلهود اليت بذلتها املديرة العامة من أجل إدماج أولوايت    وحييط علما   -  5
للفرتة   األجل  املتوسطة  للفرتة 4م/ 41)الوثيقة    2029-2022االسرتاتيجية  وامليزانية  الربانمج  ومشروع   )

الدول اجلزرية الصغرية لصاحل  (، وإنشاء شعبة معنية بتنسيق تنفيذ الربامج  5م/41)الوثيقة    2025- 2022
 بتلك اجلهود؛  ويرحب   بوصفها فئة ذات أولوية؛  النامية

والتوجيه   ويدعو -  6 اإلطار  توفر  النامية  الصغرية  اجلزرية  للدول  تنفيذية  اسرتاتيجية  إعداد  إىل  العامة  املديرة 
 من خالل ما يلي: وذلك  هذا الصدد،  يف  اليت ستُتخذ املقبلة  لإلجراءات  

ل مع قطاعات اليونسكو ومكاتبها املعنية ابلدول اجلزرية الصغرية النامية يف احمليط اهلادي واحمليط العم )أ(
 اهلندي واحمليط األطلسي وحبر الصني اجلنويب والبحر الكارييب؛ 

 ؛التشاور مع مجيع الدول األعضاء من الدول اجلزرية الصغرية النامية )ب(
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املديرة العامة إىل النظر يف صياغة خطة لتعبئة املوارد والشركاء دعما  لتنفيذ االسرتاتيجية التنفيذية   أيضا    ويدعو  -  7
عن التقدم احملرز يف تنفيذ تلك االسرتاتيجية مع الرتكيز على   دوريةللدول اجلزرية الصغرية النامية وتقدمي تقارير  

 ت املتخذة يف هذا اإلطار. النواتج واآلاثر امللموسة والقابلة للقياس لإلجراءا

 (EX/5.I.D 211)مشروع طريق الرقيق   دال-أولا -5

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

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 دال، -أوال  - 5ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  1

املديرة العامة إىل موافاته يف دورته الثانية    ويدعو ابإلطار اجلامع ملشروع طريق الرقيق الذي قدمته األمانة؛    يرحب  -  2
عشرة بعد املائتني، إبطار اسرتاتيجي أكثر تفصيال  ملشروع طريق الرقيق، مع مراعاة املناقشات اليت ُأجريت يف  
هذا الصدد خالل دورته احلادية عشرة بعد املائتني، هبدف دجمه يف مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة  

 (؛  5م/41)الوثيقة    2025-2022( ومشروع الربانمج وامليزانية للفرتة  4م/ 41)الوثيقة    2022-2029

املديرة العامة إىل موافاته يف دورته الثانية عشرة بعد املائتني بنتائج املشاورات اليت عقدهتا مع   ويدعو أيضا   -  3
األوساط األكادميية والعلمية لكي تقدم أنسب عبارة مقرتحة لتغيري اسم مشروع طريق الرقيق إىل املؤمتر العام 

  ؛  40م/40إاّبن دورته احلادية واألربعني، وفقا  للقرار 

 املديرة العامة إىل احلفاظ على اإلطار اجلامع ملشروع طريق الرقيق ومواصلة تطويره؛   ويدعو فضال  عن ذلك  -  4

من املديرة العامة مواصلة تعزيز األسس العلمية ملشروع طريق الرقيق، واستحداث املزيد من البياانت  ويطلب  -  5
وتضمني اإلطار اجلامع ملشروع طريق الرقيق تدابري  واملعارف اجليدة بشأن اآلاثر االجتماعية والثقافية للرق،  

العلمية  املعارف  والسياسات، لضمان مسامهة  العلوم  الفاعلة يف جمايل  اجلهات  احلوار بني  تعزيز  ترمي إىل 
 املستحدثة مسامهة  فعالة  يف وضع سياسات ملموسة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ 

وافاته يف دورته الثانية عشرة بعد املائتني ابسرتاتيجية مفصلة لتعبئة املوارد، فضال  املديرة العامة إىل م  ويدعو -  6
 عن النتائج اليت خلصت إليها بعد تدارس سبل تعزيز قدرة فريق إدارة مشروع طريق الرقيق؛ 

ال  ويشجع  -  7 بتجارة  املتعلقة  املعارف  بتبادل  يتعلق  فيما  التعاون، وال سّيما  األعضاء على  والرق الدول  رقيق 
واإلرث الثقايف، وكيف بلورت هذه األحداث معامل اجملتمعات املعاصرة، وذلك من أجل تعزيز التنسيق فيما 

 يتعلق بتنفيذ مشروع طريق الرقيق؛ 

األمانة إىل تقدمي الدعم املناسب، يف إطار مشروع طريق الرقيق، للمبادرات الوطنية اليت تتخذها الدول   ويدعو -  8
 يت تعمل من أجل حتقيق األهداف ذاهتا؛ األعضاء ال
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املديرة العامة إىل ضمان مواصلة السعي إىل تنفيذ مشروع "طريق الرقيق: املقاومة واحلرية والرتاث"   ويدعو أيضا   -  9
 املعزَّز تنفيذا  كامال ؛ 

املقاومة واحلرية والرتاث"    ويدعو - 10 الرقيق:  لكي تساهم يف الدول األعضاء إىل مواصلة دعم مشروع "طريق 
 تنفيذه على أكمل وجه. 

 (EX/5.I.E 211)املناخ على الرتاث الثقايف والطبيعي   التصدي لعواقب تغري هاء-أولا -5

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

 اجمللس التنفيذي،   إنّ 

 اء، ه- أوال  - 5ت/  م121الوثيقة    وقد درس  -  1

 تعزيز دور الثقافة يف احلّد من وطأة تغري املناخ وآاثره املتعددة األوجه والتكيف معه،   أمهية جمددا   ديؤكوإذ   -  2

 ؛ اءه-أوال  -5ت/ م121الوثيقة  ابملعلومات الواردة يف    حييط علما   -  3

 دورته الرابعة عشرة بعد املائتني مبعلومات عن التقدم احملرز يف التقرير إاّبن    تهموافامن املديرة العامة    ويطلب  -  4
 (. 5م/ الوثيقةتنفيذ الربانمج )  عن (  4ت/ النظامي )الوثيقة م

 (EX/5.I.F 211)العشرين   الدول اجتماع وزراء الثقافة يف إطار جمموعة واو -أولا -5

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

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 45م ت/210ابلقرار    إذ يذّكر  -  1

 واو، -أوال  - 5م ت/ 211الوثيقة    وقد درس  -  2

عن تقديره للمبادرات اليت قادهتا الدول األعضاء لتعزيز احلوار بشأن السياسات فيما يتعلق مبسامهة  يعرب  -  3
الثقافة يف التنمية املستدامة، وال سّيما يف إطار جمموعة الدول العشرين، واالعرتاف بدور اليونسكو الرايدي 

 يف هذا السياق؛ 

ابالعرتاف املتزايد، على الصعيد العاملي، أبثر الثقافة وقطاع الثقافة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية،    وحييط علما   -   4
على    19- وذلك أيضا  يف سياق اجلهود واخلطط الرامية إىل التعايف من عواقب األزمة النامجة عن جائحة كوفيد 

 الصعيد الدويل والوطين واحمللي؛ 
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املكسيك الستضافة مؤمتر دويل حكوميمب  ويرحب  -  5 السياسات 2)الفئة  لليونسكو    بادرة حكومة  بشأن   )
أمهية ضمان متكني كل الدول األعضاء من املشاركة يف هذا االجتماع  ويشدد على؛ 2022الثقافية يف عام  

 (؛ 2الدويل احلكومي لليونسكو )الفئة  

الثانية عشرة بعد املائتني ابقرتاح يف هذا الشأن لكي ينظر فيه، من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته    ويطلب  -  6
 على أن يشمل اختصاصات االجتماع الدويل احلكومي لليونسكو وعنوانه املؤقت واملشاركني فيه.

 (EX/5.I.G 211)سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب   زاي -أولا -5

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

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 39م/ 39ابء و-أوال  - 5ت/ م206ابلقراَرين   إذ يذّكر  -  1

 زاي، - أوال  - 5ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

فيما خيص سالمة الصحفيات،  سّيما زاي، وال- أوال  -5ت/ م211ابلتقدم احملرز املبنيَّ يف الوثيقة    وإذ يرحب -  3
 وكذلك مبواصلة اليونسكو رايدة املساعي املبذولة يف هذا اجملال،

أبمهية التنفيذ الطوعي خلطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب  ويقرّ  -  4
 ، 2030 على الصعيد الوطين من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

لك مبواصلة تعزيز التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة يف جمال سالمة الصحفيني، وكذ   وحييط علما  مع التقدير -  5
املدين ووسائل  املعنية وجمموعات األصدقاء واجملتمع  الدولية احلكومية  اإلقليمية  اهليئات  التعاون مع  بتعزيز 
اإلعالم واألوساط األكادميية واجلهات املعنية األخرى، لضمان التنفيذ الفعال خلطة عمل األمم املتحدة بشأن 

 سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، 

أن ضمان سالمة الصحفيني يتطلب األخذ بنهج شامل جيمع بني تدابري الوقاية واحلماية واملقاضاة،   ويعلم -  6
األمم  تنص عليه خطة عمل  املعنية وفقا  ملا  فعالة، ومشاركة كل اجلهات  بطريقة  الرصد واإلبالغ  وكذلك 

 لدول األعضاء، املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، وتشمل تلك اجلهات ا

 ابلروابط املتأصلة بني سيادة القانون وحرية التعبري وسالمة الصحفيني،   ويقّر أيضا   -  7

تواصل االعتداءات املتواترة جدا ، داخل شبكة اإلنرتنت وخارجها، على الصحفيني والعاملني يف   يستنكر -  8
ن كمية كبرية من املواد الصحفية، وانتشار جمال اإلعالم واملنتجني يف وسائل التواصل االجتماعي الذين ينتجو 

 اإلفالت من العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني؛ 
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الدول األعضاء على تزويد أو مواصلة تزويد اليونسكو، على أساس طوعي، مبعلومات عن   وحيث بشدة  -  9
لك، ووضع آليات فعالة التحقيقات القضائية يف جرائم قتل الصحفيني عندما تطلب منها املديرة العامة ذ

للسالمة هلذا الغرض ابلتشاور مع كل اجلهات املعنية، وتبادل املعلومات املتعلقة ابملمارسات اجليدة اخلاصة 
ومنها  اجلنسانية ومعاجلتها،  املرتبطة ابجلوانب  األخطار  الصحفيني، ورصد  لتعزيز سالمة  املتخذة  ابلتدابري 

 األخطار املنتشرة عرب شبكة اإلنرتنت؛

بتزايد التعاون مع القضاء وأجهزة إنفاذ القانون يف جمال تعزيز سالمة الصحفيني والتصدي لإلفالت   ويرحب  - 10
 من العقاب؛ 

املديرة العامة إىل مواصلة إيالء األولوية لألنشطة الرامية إىل التصدي للمخاطر اخلاصة اليت هتدد سالمة   ويدعو  - 11
 ا؛ الصحفيات داخل شبكة اإلنرتنت وخارجه

أيضا   - 12 هتدد سالمة ويدعو  اليت  املستجدة  للمخاطر  التصدي  إىل  الرامية  األنشطة  تعزيز  إىل  العامة  املديرة   
سّيما للمخاطر الرقمية اليت ميكن أن هتدد سالمة الصحفيني هتديدا  شديدا  يف سياق جائحة  الصحفيني، وال

دا  كبريا  إاّبن اجلائحة، وذلك بعدة سبل منها نظرا  إىل تزايد النشاط على شبكة اإلنرتنت تزاي  19- كوفيد 
 مواصلة تشجيع كل اجلهات املعنية على إنتاج واستخدام معلومات دقيقة وجديرة ابلثقة وحمققة؛ 

من املديرة العامة اغتنام الفرصة اليت ستتيحها الذكرى السنوية العاشرة العتماد خطة عمل األمم   ويطلب - 13
ني ومسألة اإلفالت من العقاب للوقوف على الدروس املستفادة حىت اآلن من املتحدة بشأن سالمة الصحفي 

 أجل تعزيز تنفيذ اخلطة؛ 

املائتني بتقرير مرحلي عن مواصلة تنفيذ  عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته إاّبن دورته السادسة  ويطلب أيضا   - 14
 من العقاب.   خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت

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

 . إعالم - أوال  - 5ت/  م211وأحاطت علما  ابلوثيقة    ، البند   هذا  يفجلنة الربانمج والعالقات اخلارجية   نظرت - 10

التنسيق والدعم على الصعيدين العاملي   -  2030اخلاص ابلتعليم حىت عام    4املستدامة  هدف التنمية   6البند  
 (EX/6 211)  واإلقليمي

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

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 6م ت/ 210و   أوال  - 6م ت/ 209ابلقرارين   إذ يذّكر  -  1
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 ، 6م ت/ 211الوثيقة    وقد درس  -  2

الرامية إىل   يعرب عن تقديره -  3 العامة  العاملي   نتائج  ضمان متابعة  جلهود املديرة  الدورة االستثنائية لالجتماع 
 ذلك إصالح اآللية العاملية للتعاون يف جمال التعليم؛ ويشمل  ،2020للتعليم لعام  

بعملية التشاور اليت تقودها اليونسكو بشأن إصالح اآللية العاملية للتعاون يف جمال التعليم من أجل   يرحب و  -  4
 اإلقليمي والعاملي، واستخدام املوارد احملدودة استخداما    الصعيدين حتقيق املزيد من الكفاءة، وتعزيز الروابط بني  

 ؛ وتعزيز التعاون مع الشبكات املوجودة حتقيق نتائج أفضل وحتسني األثر،أكثر فعالية من أجل  

التنمية   يدعو و  -  5 هدف  بشأن  التنسيقية  اليونسكو  ألنشطة  املقدم  الدعم  مستوى  رفع  إىل  األعضاء  الدول 
، نظرا  إىل الطابع الدويل دعم جهودها الرامية إىل تعزيز هيكل التعليم العاملي  تضمبوسائل  وذلك  ،  4املستدامة  

 ؛ 2021املشاركة الرفيعة املستوى يف االجتماع العاملي للتعليم لعام و   احلكومي للمنظمة، 

إعادة فتح أبواب املدارس بصورة املديرة العامة إىل مراعاة جماالت العمل ذات األولوية اليت مت حتديدها )  ويدعو -  6
العاملني يف اخلطوط األماميةآمنة،   املهار   ،ودعم املعلمني بوصفهم  تنمية  الفجوة واالستثمار يف  ات، وسد 

مشروع لدى إعداد    2020االستثنائية لالجتماع العاملي للتعليم لعام  خالل الدورة    الرقمية يف جمال التعليم(
 ؛( 5م/41مشروع الربانمج وامليزانية )الوثيقة ( و 4م/ 41)الوثيقة  االسرتاتيجية املتوسطة األجل  

االستثنائية  امة إىل احلرص على متابعة نتائج الدورة  املديرة الع   يدعو أيضا  ،  6ت/ م 210ابلقرار    وإذ يذكر  -  7
 فعال  من أجل حتويلها إىل إجراءات ملموسة يف الدول األعضاء؛   2020لالجتماع العاملي للتعليم لعام 

عشرة بعد املائتني مبعلومات عن تنسيق ودعم اليونسكو    الثانيةن دورته  من املديرة العامة موافاته إابّ   يطلبو  -  8
 . 2030اخلاص ابلتعليم حىت عام   4الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة    للمساعي 

 (EX/8; 211 EX/8.INF 211)  احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو 8البند  

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 12

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 23م/ 38ابلقرار    إذ يذّكر  -  1

 إعالم، - 8ت/  م211و   8ت/ م211الوثيقتني   وقد درس  -  2

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

 ؛ 2020كانون األول/ديسمرب    9و   8يف   تنالنظامي اخلامس، الذي ُعقد عرب اإلنرت 

يتيحها   ويشجع  -  5 اليت  الفرص  أن حتّسن  اليت ميكنها  نوعها  الفريدة من  املواقع  األعضاء على حتديد  الدول 
من اليونسكو أن تدعم الدول   ويطلب إىل احلد األمثل؛    الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية الربانمج  

 لكي تعزز مشاركتها فيه.  الربانمج الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية األعضاء من خالل  

 (EX/9 211)  تعاون اليونسكو مع الشباب، ومنتدى اليونسكو للشباب  9البند  

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

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 9م ت/ 211الوثيقة    وقد درس  -  1

 ، 46م ت/210قرار  لاب  إذ يذّكر و  -  2

 ، 20-م/إعالم 39و   2- إعالم - 4ت/ م201لوثيقتني  اب  ويذّكر أيضا   -  3

 ؛ تعزيز تعاون الشباب اجملدي مع اليونسكومن أجل  للجهود املبذولة   يعرب عن تقديره -  4

املفهوم املقرتح ملنتدى اليونسكو من األمانة مواصلة املشاورات مع الدول األعضاء من أجل تعديل    ويطلب -  5
 حبيث يراعي احملاداثت اليت أُجريت هبذا الشأن إابن دورته احلادية عشرة بعد املائتني؛للشباب، 

نتدى اليونسكو بعد املائتني املفهوم احملدَّث مل   عشرة إىل أن تقدم إليه يف دورته الثانية  املديرة العامة    ويدعو  -  6
 لكي يوافق عليه.  للشباب

 (.EX/10 and Corr 211)  العال الستعراض الشامل لربانمج ذاكرة 10البند  

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

 إّن اجمللس التنفيذي، 

يذّكر -  1  8ت/  م207و  12ت/  م206و   8ت/ م205و   8ت/ م204و  15ت/ م202ابلقرارات    إذ 
 ، 33ت/ م209و

 ، وملحقي هذا القراروتصويب    10ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2
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برئيسي فريق العمل احملدود العضوية الضطالعهما بتسيري مداوالت فريق العمل وإعداد التقرير اجلامع  يشيد  -  3
ولتحليهم   جهودالنهائي عن االستعراض الشامل لربانمج ذاكرة العامل، وكذلك أبعضاء فريق العمل ملا بذلوه من  

لسجل الدويل لالطبيعي  سري األعمال  عت  بروح التعاون والتفاهم من أجل إجياد حل توافقي للمسائل اليت زعز 
 لذاكرة العامل يف إطار برانمج ذاكرة العامل؛ 

 ابملديرة العامة لتيسريها عمل فريق العمل احملدود العضوية؛  ويشيد أيضا   -  4

جيهية  املبادئ التو   ويؤيد ؛  للجنة االستشارية الدولية لربانمج ذاكرة العامل  املعدَّل  لنظام األساسيعلى ا  وافقوي -  5
 ؛  على التوايلمللحق األول وامللحق الثاين  الواردة يف اا  ملربانمج ذاكرة العامل، بصيغته  املنّقحة  العامة 

املديرة العامة إىل استئناف العمل ابلسجل الدويل لذاكرة العامل يف أقرب وقت ممكن، وإصدار الدعوة   ويدعو -  6
 . 2021كانون األول/ديسمرب    31قبل    2023- 2022إىل تقدمي الرتشيحات لدورة الرتشيح للسجل للفرتة  

 (EX/30; 211 EX/30.INF 211)  احتفالت الذكرى 30البند  

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

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 30م ت/206ابلقرار    إذ يذّكر  -  1

 إعالم،- 30م ت/211و  30م ت/211الوثيقَتني   وقد درس  -  2

اجلغرايف وت  يشجع  -  3 التمثيل  املساواة بني اجلنسني من أجل حتسني جودة الدول األعضاء على حتسني  عزيز 
 برانمج احتفاالت الذكرى وتعزيز طابعه التمثيلي وبروزه؛ 

يف احتفاالت الذكرى التالية )أُعّدت   2023- 2022املؤمتر العام أبن تشارك اليونسكو خالل الفرتة    ويوصي -  4
 القائمة حبسب الرتتيب اهلجائي اإلجنليزي ألمساء الدول األعضاء(: 

( )أفغانستان، بدعم من أذربيجان 1922الذكرى املئوية الستهالل البحوث األثرية يف أفغانستان )  (1)
 وتركمانستان( 

ذكرى املئوية مليالد الشاعر ومؤسس األمة األنغولية وأول رئيس ألنغوال الدكتور أنطونيو أغوستينيو  ال (2)
 ( )أنغوال، بدعم من انميبيا وموزمبيق(1979- 1922نيتو )

( )أرمينيا، بدعم من فرنسا وجورجيا 1923الذكرى املئوية إلنشاء اللجنة احلكومية األرمينية للسينما )  (3)
 واالحتاد الروسي( 
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ذكرى مرور مثامنائة ومخسني عاما  على وفاة الشاعر واملؤرخ وعامل الالهوت واملوسيقار واملرتجم نرسيس   (4)
( )أرمينيا، بدعم من قربص وإيطاليا 1173  -  1102و   1101بني  الفضيل )نرسيس شنورهايل(، ) 

 واليوانن واجلمهورية العربية السورية(

حسن احل (5)
ُ
( )أذربيجان، بدعم 1924-1823اج زين العابدين تقييف )الذكرى املئوية الثانية مليالد امل

 من ابكستان واالحتاد الروسي وتركيا(

( )أذربيجان، بدعم من قريغيزستان 1984-1922الذكرى املئوية مليالد امللحن فكرت أمريوف ) (6)
 واالحتاد الروسي وتركيا(

(7) ( بيالروس  يف  الوطنية  املكتبة  إلنشاء  املئوية  )بيالروس1922الذكرى  من كازاخستان (  بدعم   ،
 وقريغيزستان ومجهورية مولدوفا واالحتاد الروسي وطاجيكستان(

 ( )بلجيكا، بدعم من فرنسا وسويسرا( 1922الذكرى املئوية لعقد مؤمتر سولفاي األول للكيمياء )  (8)

( )الربازيل، بدعم 1864-1823الذكرى املئوية الثانية مليالد الشاعر أنطونيو غونسالفيس دايس ) (9)
 ابو فريدي والربتغال( من ك

( )بلغاراي، بدعم من رومانيا 1773  -  1722الذكرى املئوية الثالثة مليالد املؤرخ ابيسيوس هيلندار ) (10)
 واالحتاد الروسي وسلوفينيا(

( )بوركينا فاسو، بدعم 2006- 1922الذكرى املئوية مليالد الكاتب الربوفيسور جوزيف كي زيربو ) (11)
 من كوت ديفوار ومايل( 

مر  (12) على  ذكرى  عاما   ومخسني  مائة  زاغوركا   ميالدور  يوريتش  ماراي  النسوية  والناشطة   الروائية 
 ( )كرواتيا، بدعم من البوسنة واهلرسك ومقدونيا الشمالية( 1957- 1873)

( )كرواتيا، بدعم من البوسنة واهلرسك  1922- 1855الذكرى املئوية لوفاة الرسام فالهو بوكوفاس )  (13)
 ومقدونيا الشمالية( 

( )كواب، بدعم من نيكاراغوا  1998-1923الذكرى املئوية مليالد العامل أنطونيو نونييس خيمينيس ) (14)
 ومجهورية فنزويال البوليفارية( 

( )كواب، بدعم من نيكاراغوا  2006-1923اتة والفّخارة مارات أرخوان ) الذكرى املئوية مليالد النحّ  (15)
 ومجهورية فنزويال البوليفارية( 

ا (16) املئوية  )الذكرى  مندل  يوهان  النمسا 1884- 1822لثانية مليالد غريغور  ( )تشيكيا، بدعم من 
 أملانيا وسلوفاكيا( و 

( )مصر، بدعم 1932- 1872ذكرى مرور مائة ومخسني عاما  على ميالد الشاعر حافظ إبراهيم ) (17)
 من األردن واملغرب واململكة العربية السعودية( 
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اآلد (18) وعامل  السيميائي  مليالد  املئوية  )الذكرى  لومتان  يوري  الثقايف  واملؤرخ  ( 1993-1922اب 
 )إستونيا، بدعم من اجملر وإيطاليا وليتوانيا واالحتاد الروسي( 

( )فرنسا، بدعم 1897-1873)  مائة ومخسني عاما  على والدة املتصوفة ترييز ليزيو  ذكرى مرور (19)
 من بلجيكا وإيطاليا( 

 ( )فرنسا، بدعم من بلجيكا واجملر( 1923- 1832الذكرى املئوية لوفاة املهندس غوستاف إيفل )  (20)

 ( )جورجيا، بدعم من أرمينيا(1922الذكرى املئوية لتأسيس أكادميية تبليسي احلكومية للفنون )  (21)

 ( )جورجيا، بدعم من تركيا( 1922الذكرى املئوية لتأسيس جامعة جورجيا للتكنولوجيا ) (22)

انيا، بدعم من سويسرا واململكة ( )أمل 2019- 1923الذكرى املئوية مليالد الكاتبة جوديث كري )  (23)
 املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية( 

 (1997- 1902الذكرى السنوية اخلامسة والعشرون لوفاة عاملة األحياء والنبااتت ماجدة ستودينغر )  (24)
 )أملانيا، بدعم من إستونيا والتفيا(

 وانن، بدعم من فرنسا وإيطاليا( ( )الي1977- 1923الذكرى املئوية مليالد املغنية ماراي كاالس )  (25)

( 1823الذكرى املئوية الثانية لصدور رسالة اينوش بولياي عن اكتشاف اهلندسة غري اإلقليدية )  (26)
 )اجملر، بدعم من رومانيا واالحتاد الروسي( 

( )اجملر، بدعم من هولندا وسلوفينيا  1922- 1847الذكرى املئوية لوفاة الطبيبة فيلما هوغواني ) (27)
 وسويسرا(

والشاعرا (28) السينمائي  املخرج  مليالد  املئوية  ابولو   لذكرى  بيري  واملثقف  املسرحي  واملؤلف  والكاتب 
 ( )إيطاليا، بدعم من فرنسا وأملانيا واهلند واملغرب(1975- 1922ابزوليين ) 

( )إيطاليا، بدعم من الربازيل  1906-1822الذكرى املئوية الثانية مليالد املمثلة أديالئيد ريستوري ) (29)
 نسا وأوكرانيا(وفر 

(30)  ( األسد  الدين  انصر  الكاتب  مليالد  املئوية  لبنان 2015-1923الذكرى  من  بدعم  )األردن،   )
 وفلسطني(

( 1937-1872)  ذكرى مرور مائة ومخسني عاما  على ميالد عامل اللغة والكاتب أمحد ابيتورسينوف  (31)
 )كازاخستان، بدعم من بيالروس ومجهورية إيران اإلسالمية وطاجيكستان وتركيا(

( )التفيا، بدعم 1945-1872ذكرى مرور مائة ومخسني عاما  على ميالد الفنان فيلهلم بورفيتيس ) (32)
 من إستونيا وليتوانيا(

( )التفيا، 1961-1873)  ذكرى مرور مائة ومخسني عاما  على ميالد عامل اللغة اينس إندزلينس (33)
 بدعم من أملانيا وليتوانيا( 
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( )ليتوانيا، بدعم من تشيكيا والتفيا وبولندا 1323الذكرى املئوية السابعة لتأسيس مدينة فيلنيوس )  (34)
 وأوكرانيا(

 ( )موانكو، بدعم من املغرب والربتغال(1922- 1848الذكرى املئوية لوفاة أمري موانكو ألربت األول )  (35)

( )مقدونيا الشمالية، بدعم من البوسنة  1982-1923وية مليالد الشاعر أكو شوبوف )الذكرى املئ (36)
 واهلرسك وكرواتيا وفرنسا ولكسمربغ واجلبل األسود ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتونس( 

عامي   (37) )بني  ماجد  بن  أمحد  الرّحالة  مليالد  السادسة  املئوية  ( 1500-1432و   1418الذكرى 
 ة إيران اإلسالمية وقطر()ُعمان، بدعم من مجهوري

( )بولندا، بدعم من النمسا 1882- 1822الذكرى املئوية الثانية مليالد العامل إغناتسي أوكاشيفيتش ) (38)
 ورومانيا وأوكرانيا(

 ( 1543- 1473ذكرى مرور مخسمائة ومخسني عاما  على ميالد عامل الفلك نيكوالس كوبرينيكوس )  (39)
 )بولندا، بدعم من أملانيا وإيطاليا(

( )الربتغال، بدعم من أنغوال 2010- 1922ذكرى املئوية مليالد الكاتب واملفكر جوزيه ساراماغو ) ال (40)
 والربازيل وكابو فريدي وغينيا االستوائية وموزمبيق وإسبانيا( 

( )الربتغال، بدعم من الربازيل 1922الذكرى املئوية ألول رحلة جوية عرب جنوب احمليط األطلسي )  (41)
 وكابو فريدي(

املئوية مليالد خمرج املسرح والسينما ليفيو تشيويل )  (42) ( )رومانيا، بدعم من 2011- 1923الذكرى 
 فرنسا ومجهورية مولدوفا وصربيا(

( )رومانيا، 1973- 1877الذكرى اخلمسون لوفاة املهندسة الكيميائية إليسا ليونيدا زامفرييسكو ) (43)
 بدعم من أملانيا واجلبل األسود(

ومخسني (44) مائة  مرور  شاليابني ذكرى  فيودور  احلجرة  وموسيقى  األوبرا  مغين  ميالد  على  عاما     
 ( )االحتاد الروسي، بدعم من أذربيجان وفرنسا وإيطاليا( 1938- 1873)

(  1943- 1873ذكرى مرور مائة ومخسني عاما  على ميالد عازف البيانو وامللحن سريجي رمخانينوف )  (45)
 مولدوفا وسويسرا( )االحتاد الروسي، بدعم من أذربيجان ومجهورية 

(46) ( أوسرتوفسكي  ألكسندر  املسرحي  الكاتب  مليالد  الثانية  املئوية   ( 1886- 1823الذكرى 
 )االحتاد الروسي وبيالروس، بدعم من أرمينيا وبلغاراي واتيالند(

( 1915- 1873ذكرى مرور مائة ومخسني عاما  على ميالد الرسامة والناشطة اندجدة برتوفيتش )  (47)
 بوسنة واهلرسك وفرنسا وسلوفينيا()صربيا، بدعم من ال

 ( )سلوفاكيا( 1870-1822الذكرى املئوية الثانية مليالد الكاتب اين ابالريك ) (48)
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 ( )سلوفاكيا( 1876- 1822الذكرى املئوية الثانية مليالد الشاعر اينكو كرال )  (49)

 ( 1957-1872ذكرى مرور مائة ومخسني عاما  على ميالد املهندس املعماري يوجي بليتشينيك ) (50)
 )سلوفينيا، بدعم من بلغاراي وصربيا(

 ( )سلوفينيا، بدعم من بلغاراي وصربيا( 1772ذكرى مرور مائتني ومخسني عاما  على تشييد سد إدراي )  (51)

ذكرى مرور مخسمائة عام على أول رحلة حول العامل لفرانندو ماجالن وخوان سيباستيان إلكانو  (52)
 غال( ( )إسبانيا، بدعم من أندورا وشيلي والربت1522)

الذكرى املئوية مليالد صاحبة السمو امللكي األمرية غالياين فاداان كروم لوانغ انراديواس راجاانغاريندرا  (53)
 ند، بدعم من الصني ومصر وفرنسا واملغرب واالحتاد الروسي وسويسرا( ( )اتيال2008- 1923)

)تركيا، بدعم (  1422-1351الفيلسوف والشاعر سليمان جليب )  لوفاةالذكرى املئوية السادسة   (54)
 من أذربيجان والبوسنة واهلرسك وجورجيا وماليزاي ومقدونيا الشمالية ورومانيا وأوكرانيا( 

(55) ( ويسل  عاشق  واملوسيقي  الشاعر  لوفاة  اخلمسون  من 1973- 1894الذكرى  بدعم  )تركيا،   )
 أذربيجان واجملر وكازاخستان وقريغيزستان ومقدونيا الشمالية وأوكرانيا وأوزبكستان( 

)الذك (56) هريهوري سكوفورودا  مليالد  الثالثة  املئوية  ليتوانيا  1794- 1722رى  من  بدعم  )أوكرانيا،   )
 وبولندا وتركيا(

( )أوكرانيا،  1952- 1872ذكرى مرور مائة ومخسني عاما  على ميالد سولوميا كروشيلنيتسكا ) (57)
 بدعم من إيطاليا وليتوانيا وبولندا وتركيا( 

م (58) على  عاما   ومخسني  ألف  مرور  ) ذكرى  البريوين  الرحيان  أبو  العاّلمة  ( 1048- 973يالد 
 )أوزبكستان، بدعم من مجهورية إيران اإلسالمية وطاجيكستان وتركيا(

(59) ( هونغ  تشوان  هو  الشاعرة  ميالد  على  عاما   ومخسني  مائتني  مرور   ( 1822- 1772ذكرى 
 )فيتنام، بدعم من اهلند والياابن ومجهورية كوراي واتيالند( 

( )فيتنام، بدعم من اهلند 1888-1822الثانية مليالد الشاعر نغويني دين تشيو )الذكرى املئوية   (60)
 . والياابن ومجهورية كوراي واتيالند(

 (EX/33 211)  فلسطني احملتلة 33البند  

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

 اجمللس التنفيذي،   إنّ 

 ، وملحَقي هذا القرار  33ت/  م211  الوثيقة   درس وقد  -  1

 السابقة بشأن "فلسطني احملتلة"،  بقراراته  يذّكر إذو  -  2
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املديرة العامة إىل موافاته بتقرير    ويدعواملائتني؛   بعد  عشرة الثانيةإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته    يقرر -  3
 متابعة يف هذا الصدد. 

- - - - - - - - - - 

 األول  امللحق 

 اجمللس التنفيذي 

 املائتني  بعد عشرة احلادية الدورة 

211 EX/PX/DR.33.1 
 1- 33 ق خ/م ع ت/ب  م211

 9/4/2021ابريس، 
 إجنليزي : األصل 

 
 

 جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية 

 فلسطني احملتلة  33 البند 

 مشروع قرار 

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 33ت/ م211الوثيقة  درس وقد -  1

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

وبروتوكولَيها، وابالتفاقية اخلاصة ابلوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق  
لعام  غري لعام 1970 مشروعة  والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  محاية  وابتفاقية  مدين1972 ،  وإبدراج  القدمية  ،  القدس  ة 

العاملي يف عام  الرتاث  قائمة  بناء  على طلب األردن، يف  للخطر يف    1981 وأسوارها،  املعرض  العاملي  الرتاث  قائمة  ويف 
ويذّكر  قرارات اليونسكو بشأن القدس،  ب، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك  1982 عام

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

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

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

  2020 إىل املديرة العامة يف عام  لألردن لدى اليونسكولفلسطني والوفد الدائم    الوفد الدائمابلرسائل اليت أرسلها    وحييط علما   -  4
 يلي من هذا القرار،  البنود الفرعية الواردة فيما بشأن   2021 وعام

 القدس  - أولا 

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألداين السماوية الثالثة،   يؤكد جمددا   إذو  -  5
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مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل، القوة احملتلة، واليت تغرّي    أن   االعتبار وأيخذ بعني  -  6
سّيما "القانون األساسي" الذي سّنته إسرائيل بشأن   أو ترمي إىل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين، وال 

 طلة وجيب إلغاؤها وإبطاهلا فورا ، القدس، إنـما هي تدابري وإجراءات الغية واب 

،  11ت/  م 192، و 13ت/  م 190، و 8ت/  م 189، و 11ت/  م 187، و 14ت/  م 185عشر التالية:   التسعةبقراراته    ويذّكر  -  7
،  25ت/ م200و  أوال ، - 19ت/  م 199، و 32ت/  م 197، و 26ت/  م 196، و 9ت/  م 195دال، و - أوال  - 5ت/  م 194و 
و30ت/ م201و و25ت/ م 204و،  38ت/  م202،  و28ت/ م205،  و32ت/ م 206،  ،  38ت/ م207، 
و24ت/ م209و التالية:  ،  36ت/  م 210،  العشرة  العاملي  الرتاث  جلنة  بقرارات  ،  COM/7A.20 34وكذلك 
،  COM/7A.13 40و ،  COM/7A.27 39، و COM/7A.4 38، وCOM/7A.26 37، و COM/7A.23 36، و COM/7A.22 35و
 ، COM/7A.22 43، وCOM/7A.21 42و  ،COM/7A.36 41و

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

 كل االنتهاكات اليت ُّتالف 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 أيضا   -  9
العامة يف هذا   املديرة  املوّجه إىل  للطلب  تلبية   الشرقية ابنتظام  القدس  اليونسكو يف  املتعلقة مبجاالت اختصاص  اجلوانب 

 دائم املذكور آنفا  يف أقرب وقت ممكن؛ من املديرة العامة تعيني املمثل ال ويطلب جمددا  الصدد؛ 

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته  - اثنياا 

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

العاملني والطالب ونقل مواد    ويستنكر -11 تنقل  الذي يضّر حبرية واستمرارية  استمرار اإلغالق اإلسرائيلي ملعابر قطاع غزة، 
 من إسرائيل ُّتفيف هذا اإلغالق فورا ؛  ويطلب اإلغاثة اإلنسانية؛ 

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

، يف هذا الصدد، االرتقاء بقدرات املكتب الفرعي لليونسكو يف غزة، والقيام، يف  طلب منها جمددا  وي 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 البطاركة الفلسطينيان  املوقعان   - اثلثاا 

اخلليل وبيت أّن ِكال   ويؤكد جمددا   -13 الواقَعني يف  املعنيَّني  الفلسطينية احملتلة؛   حلم جزء ال املوقَعني    ويشاطر يتجزأ من األرض 
 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 -14
يـمّس أبصالة وسالمة املوقع املوجود   وبناء جدار داخل مدينة اخلليل القدمية، مـّما   وعمليات شّق الطرق اخلاصة ابملستوطنني 

  ويطلب ينجم عن تلك األفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إىل أماكن العبادة؛   هناك، وكذلك ما 
 يات اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛ من إسرائيل، القوة احملتلة، إهناء مجيع االنتهاكات اليت ُّتالف أحكام اتفاق
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حلم، وكذلك من حظر وصول   رابح/قرب راحيل يف بيت من تشويه اجلدار ملنظر موقع مسجد بالل بن   ويعرب عن استيائه -15
ظر الطبيعي احمليط  السلطات اإلسرائيلية إبعادة املن  ويطالباملصّلني الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إىل املوقع حظرا  اتما ؛ 

 إليه؛  كان عليه، وبرفع حظر الوصول  ابملوقع إىل ما 

 رابعاا 

املديرة    ويدعواملائتني ضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛   بعد  عشرة ثانية إدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته ال   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

املديرة العامة ومركز الرتاث العاملي إىل القيام، وفقا  للمهام املسندة إليهما ووفقا  ألحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو   ويدعو -  2
لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تدابري فعالة ميكن اُّتاذها لضمان إيفاد    الالزمة   املتعلقة هبذا املوضوع، ببذل كل اجلهود 

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

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

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

 املوضوع  املرِسل التاريخ 

 مدينة اخلليل القدمية  اليونسكو املندوب الدائم لفلسطني لدى السفري، انئب  2020تشرين الثاين/نوفمرب   23

 كنيسة اجلثمانية يف القدس الشرقية  املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو السفري، انئب  2020كانون األول/ديسمرب   8

 مدينة اخلليل القدمية  املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو السفري، انئب  2021شباط/فرباير  5

السفري، املندوب الدائم لألردن لدى اليونسكو؛ والسفري،   2021شباط/فرباير  9
 انئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو 

 املقربة اليوسفية اإلسالمية يف القدس

 مدينة القدس القدمية وأسوارها  سفري إسرائيل لدى املنظمات الدولية  2021آذار/مارس  18

 

https://en.unesco.org/sites/default/files/23_november_2020_-_hebron_al-khalil_old_town.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/8_december_2020_-_gethsemane_church_in_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/5_february_2021_hebron_al-khalil_old_town.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/9_february_2021_-_al-yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_march_2021_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf
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بشأن املؤسسات التعليمية   37ت/ م210وقرار اجمللس التنفيذي    67م/40تنفيذ قرار املؤمتر العام   34البند  
 (EX/34 211)  احملتلة  والثقافية يف األراضي العربية

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

 اجمللس التنفيذي،   إنّ 

 وملحق هذا القرار،  34م ت/211و  33م ت/211الوثيقَتني   وقد درس  -  1

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

املديرة العامة إىل موافاته بتقرير   ويدعوإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته الثانية عشرة بعد املائتني؛    يقرر -  3
 متابعة يف هذا الصدد. 

- - - - - - - - - - 

 امللحق
 اجمللس التنفيذي 

 املائتني بعد احلادية عشرةالدورة 
211 EX/PX/DR.34.1 

 1- 34 ق خ/م  ع  ت/ب م211
 2021/ 9/4  ابريس،
 إجنليزي : األصل

 

 اخلارجية  والعالقات جلنة الربانمج 

بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف   37ت/ م 210وقرار اجمللس التنفيذي  67م/40تنفيذ قرار املؤمتر العام   34البند 
 األراضي العربية احملتلة 

 قرار مشروع 

 اجمللس التنفيذي، إّن 

 فلسطني احملتلة  - أولا 

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

متوز/يوليو   9ابلرأي االستشاري الصادر يف    ويذّكر أيضا  ،  1972 لعام   والطبيعي عاملي الثقايف  ، واتفاقية محاية الرتاث ال وبروتوكولَيها 
 "، عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلاثر القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة   2004

 ، 34ت/ م 211و 33ت/ م112 َتنيالوثيق  درس وقد -  2
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اآلاثر    منه  والتزاما   -  3 تتمتع    واألعمال بصون  أن  اليت جيب  والثقافية  التارخيية  املمتلكات  الفنية واملخطوطات والكتب وسائر 
 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  -  4
 ؛ التعليمية والثقافية 

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

أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية خاصة وينبغي االمتناع  يف هذا الصدد    ويؤكد جمددا  ؛  1990 لعام
 ؛ عن استهدافها 

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
إذا موحوهل  محل بيت متتع    تضرّ  ،  دون  الفلسطيين وحتول  للمجتمع  االجتماعي  ابلنسيج  والتدابري  األنشطة  التالميذ  تلك 

 ؛ 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 فورا   اإلسرائيليةالسلطات  وحيث لشرقية؛ ا

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

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

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

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

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

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

 السوري احملتل   ولناجل - اثنياا 

 يلي:  مبا القيام املديرة العامة إىل  ويدعو أيضا   -11
أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري احملتل وفقا    مواصلة اجلهود اليت تبذهلا من )أ( 

 ألحكام قراراته املتعلقة هبذا األمر؛ 
املناهج الدراسية املناسبة، وتقدمي املزيد من املنح واملساعدات املالئمة للمؤسسات التعليمية  بذل اجلهود الالزمة لتوفري   )ب( 

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

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

 (EX/36; 211 EX/DG.INF Rev.; 211 EX/PG/1.INF.3 211)  اليوم الدويل حملميات احمليط احليوي 36البند  

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 18

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 36م ت/ 211الوثيقة    وقد درس  -  1

أن حمميات احمليط احليوي جتسد برانمج اإلنسان واحمليط احليوي، وهو برانمج علمي دويل    وإذ أيخذ يف االعتبار -  2
حكومي لليونسكو يرمي إىل إرساء األسس العلمية الالزمة لتعزيز العالقات بني الناس وبيئاهتم، وأنه جيمع بني  

يكولوجية الطبيعية واملنظمة،  العلوم الطبيعية واالجتماعية من أجل حتسني ُسبل عيش اإلنسان وصون الُنظم اإل 
 ج مبتكرة للتنمية االقتصادية تكون مالئمة اجتماعيا  وثقافيا  ومستدامة بيئيا ،و العمل على ترويج هن من ََث  و 

أبن تعزيز انسجام العالقات بني البشر وبيئاهتم الطبيعية هو يف صميم مهام اليونسكو وبراجمها العلمية   ويذّكر -  3
 الدولية، 

أبن اليوم الدويل حملميات احمليط احليوي حُيتفل به ابلفعل يف كثري من البلدان، على الرغم من أن األمم   ويقرّ  -  4
 ، بعد   يوما  دوليا    همن وكاالهتا مل تعلن املتحدة أو أاّي  

ي، عاما ، يف إطار برانجمها اخلاص ابإلنسان واحمليط احليو   مخسني أبن اليونسكو ما فتئت منذ    ويذّكر أيضا   -  5
 تتخذ مبادرات مفتوحة عديدة بشأن حمميات احمليط احليوي ابلتعاون مع شركائها، 

 ما يلي:  يقرر -  6

 الثاين/نوفمرب  تشرين  3الرتحيب ابلتوصية املتعلقة إبعالن "يوم دويل حملميات احمليط احليوي" حُيتفل به يف  ( 1) 
 من كل عام، وأتييدها؛ 

العامة إىل دعم كل   ( 2) املديرة  احليوي، على دعوة  احمليط  يوم دويل حملميات  الرامية إىل إعالن  اجلهود 
 تكون لذلك أية آاثر مالية على امليزانية العادية للمنظمة؛  أال

 إدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام لليونسكو؛  ( 3)
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تشرين الثاين/نوفمرب من   3األربعني قرار إعالن يوم  توصية املؤمتر العام أبن يعتمد يف دورته احلادية و  ( 4)
 كل عام يوما  دوليا  حملميات احمليط احليوي.

 (EX/37; 211 EX/DG.INF Rev.; 211 EX/PG/1.INF.3 211)  اليوم الدويل للتنوع اجليولوجي 37البند  

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 19

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 37ت/  م211  الوثيقة   وقد درس  -  1

االعتبار  -  2 بعني  العامل ألمهية  وإذ أيخذ  أرجاء  مجيع  الناس يف  إدراك  تعزيز  والعلوم   ضرورة  اجليولوجي  التنوع 
 للتمكن من التغلب على املصاعب يف جماالت تضم مثال  وم اجليولوجية،  العل   وضرورة تعزير تعليماجليولوجية،  

وتغرّي املناخ والطاقة والتنمية املستدامة، وكذلك من حتسني الظروف املعيشية يف البلدان إدارة املوارد الطبيعية  
 سواء،  املتقدمة والبلدان النامية على حدّ 

التنوعالتنوع اجليولوجي  أن    على   ويشدد -  3 األسس واملوائل الالزمة جلميع الكائنات   يوفر، و البيولوجي  يدعم 
يتجزأ  ال  ا  جزء، ويُعّد  اإلدارة املستدامة لكوكب األرض برمته  ويف  يف رفاهية اإلنسان ، ويؤدي دورا  أساسيا   احلية

 ، البشرية ابلطبيعة والتاريخ البشري  من عالقة 

 الدويل لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية   برانمج اليونسكو  ابلتأثري الكبري الواسع النطاق ملبادرات  وحييط علما   -  4
التزاما  شديدا  مبواصلة تعاوهنا مع ابلعلوم اجليولوجية    وابلتزام األوساط الدولية املعنيةيف مجيع أرجاء العامل،  

 واملنسقة دوليا ، برامج التوعية والتعليم اخلاصة ابلعلوم    بشأن اليونسكو  

عنها مبادرات اليونسكو السابقة يف ميادين العلوم والرتبية والتعليم   بضرورة متابعة املكاسب اليت متخضت  ويقرّ  -  5
 وتعزيزها،   فعلية    متابعة  

مهية املعارف العلمية اجليولوجية ألصحاب القرار وواضعي السياسات، وكذلك للمسامهة يف إجياد أب  أيضا    ويقرّ  -  6
لول للمصاعب الكربى اليت تواجهها البشرية يف الوقت احلاضر، ومنها مثال  املصاعب املتعلقة بتغري املناخ ح

البيولوجي، وتغري الغطاء النبايت وكيفية استخدام األراضي، وإدارة املوارد الطبيعية وخدمات  التنوع  وفقدان 
 اه العذبة وابملواد الغذائية،الُنظم اإليكولوجية إدارة أخالقية مستدامة، واإلمداد ابملي

االحتاد  منظمة معنية بعلوم األرض أو حبفظ الطبيعة تضم  تسع عشرة به  الذي اضطلعت  ابلدور الرايدي وينّوه -  7
منظمات إقليمية تضم مجعية املرأة األفريقية لعلوم   سبع و   ،االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة و   الدويل للعلوم اجليولوجية 

دويل    يف وضع تصور ليوم بلدا  ومتثل كل قارات العامل،   أربعني منظمة وطنية توجد يف   اثنتان ومثانون و   األرض، 
 الدويل،  ويف تنظيم الشركاء وحشدهم إلقامة احتفاالت وفعاليات سنوية بشأن هذا اليومللتنوع اجليولوجي،  
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 يلي:  ما يقرر -  8

إىل   )أ( الداعية  ابلتوصية  واألخذ  يومالرتحيب  األول/أكتوبر  6  إعالن  دوليا    تشرين  يوما   عام  من كل 
 للتنوع اجليولوجي؛ 

 للتنوع اجليولوجي؛   دعوة املديرة العامة إىل دعم كل اجلهود الرامية إىل إعالن يوم دويل  )ب(

 واألربعني للمؤمتر العام لليونسكو؛  احلادية  إدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة  )جـ( 
من كل   تشرين األول/أكتوبر 6  إعالن يوم   واألربعني  احلادية  التوصية أبن يقرر املؤمتر العام يف دورته )د(

 للتنوع اجليولوجي؛عام يوما  دوليا   
الدولية احلكومية واملنظمات غري )هـ( الدول األعضاء واملنظمات  احلكومية، واجلامعات ومراكز  تشجيع 

املعنية، على املشاركة يف   الفاعلة   ملدارس وسائر اجلهات احملليةالبحوث، ومنظمات اجملتمع املدين وا
به  يريد االحتفال من مشاركة نشيطة ابلطريقة اليت يرى كلللتنوع اجليولوجي    االحتفال ابليوم الدويل 

 آاثر مالية على امليزانية العادية لليونسكو؛  ةكون لذلك أيت أال أهنا الطريقة األكثر مالءمة، على

 تشرين األول/أكتوبر 6الدويل للتنوع اجليولوجي يف    املديرة العامة إىل الرتويج لالحتفال ابليوم  دعوة )و(
تكون لذلك أية آاثر مالية  هبا اليونسكو، على أال ابعتباره أحد األايم الدولية اليت حتتفل  من كل عام 

 . على امليزانية العادية للمنظمة

بشأن   1974 تعديل توصية عام  نية والقانونية املرتبطة مبدى استصوابالدراسة األولية للجوانب التق 38البند  
يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته  الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية

 (EX/38 211)  األساسية

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 20

 إّن اجمللس التنفيذي، 

التوصية بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون   مبوجبه  الذي اعتمد املؤمتر العام  38م/ 18ابلقرار    إذ يذكر -  1
 والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية،

بشأن الرتبية من أجل التفاهم    1974أمهية توصية عام  فيه  اثنيا  الذي أكد  - 18م ت/ 209ابلقرار    ويذكر أيضا   -   2
 والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية، بوصفها وسيلة للمساعدة  والتعاون والسالم على الصعيد الدويل 
 ، 3- 13و   8- 12و   7- 4ورصدها، وال سّيما الغاايت    2030يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  
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درس   -  3 تعرض    38ت/ م211الوثيقة  وقد  مبدى األ دراسة  ال اليت  املرتبطة  والقانونية  التقنية  للجوانب  ولية 
بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل   1974استصواب تعديل توصية عام  

 والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية،

الرتبية من أجل التفاهم والتعاون شأن  ب  1974تعديل توصية عام  مببادرة املديرة العامة املتعلقة ب  يط علما  حي -  4
 التحوالت من أجل مراعاة ى الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية، والسالم عل

وهدف   2030عام  التنمية املستدامة لخطة  متطلبات  ما  املشهد العاملي والتعليمي، وال سيّ   اليت طرأت على 
إلنسان واحلرايت األساسية حقوق اابلتعليم، بغية ترسيخ دور التعليم يف تعزيز    اخلاص  4التنمية املستدامة  

 السالم العاملي والتفاهم الدويل والتنمية املستدامة؛ و 

التعليم    ويقر -  5 إدماج  البشرية الكلي و بضرورة  املعارف  يركز على زايدة  الذي ال  اإلنسانية  القيم  القائم على 
بضرورة إهلام املتعلمني لكي حيملوا الشعلة   ويقر أيضا  فحسب، بل يويل االهتمام أيضا  لتطور الوعي البشري؛  

 ؛ كلي فيهاعلى اجلوانب املادية بل أيخذون بنهج  يف احلياة وال يقتصر اهتمامهم 

من    5املادة    ، على سبيل املثال ال احلصر   ذلك،   شمل وي على نطاق املعايري،    احلاصل التوسع    اعتباره وإذ يضع يف   -   6
من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز   10واملادة ،  1978اإلعالن بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام 

لعام   املرأة  لعام    29، واملادة  1979ضد  الطفل  اتفاقية حقوق  للتثقيف  1989من  املتحدة  ، وإعالن األمم 
)"العمل من أجل    6، فضال  عن مسار العمل اخلاص ابملادة  2011والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان لعام  

 ، التمكني من التصدي لتغري املناخ"( يف إطار عملية تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ 

  جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام؛ إدراج هذا البند يف قرري -  7

املديرة العامة إىل إعداد معلومات، تدرجها يف إطار ذيل للوثيقة املعنية، بشأن التخطيط واجلدول   يدعوو  -  8
الزمين لالجتماعات واملشاورات اليت تعتزم تنظيمها من أجل إجناز هذه الدراسة بغية تقدمي معلومات إضافية 

 للمؤمتر العام؛   لدول وإدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلادية واألربعنيإىل ا

، مشفوعة مبالحظات 38م ت/211املديرة العامة إىل تقدمي الدراسة األولية الواردة يف الوثيقة    أيضا    دعووي -  9
 ، إىل املؤمتر العام يف دورته احلادية واألربعني؛ املتعلقة هبا وقرارات اجمللس التنفيذي  

بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على   1974توصية عام    تعديلاملؤمتر العام، إذا قرر    وصيوي - 10
معنية بـأن يتخذ قرارا  إبنشاء جلنة خاصة   ،وحرايته األساسية  اإلنسان الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق 

وأبن يطلب عقد عدد كاف من ،  وصيةللت  مشروع نص أو أكثري الذي حيتوي على  ستعراض التقرير اخلتاماب
 املشاورات الدولية احلكومية بشأن تعديل نص التوصية، على أن تُعقد هذه املشاورات حضوراي .
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 (.EX/39; 211 EX/DG.INF Rev 211)  اإلطار اخلاص بتعليم الثقافة والفنون ر  39البند  

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 21

 إّن اجمللس التنفيذي، 

 ، 39ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  1

ما يف القطاع هما، يف حتقيق التنمية املستدامة، وال سيّ جوانبأمهية التعليم والثقافة، جبميع  وإذ يضع يف اعتباره -  2
 الثقايف واإلبداعي، 

الذي طُلب مبوجبه من املديرة العامة وضع آلية مشرتكة بني القطاعات من أجل   51م/ 40ابلقرار    رويذكّ  -  3
ضمان األخذ بنهج متكامل فيما يتعلق بتعليم الفنون، وذلك من خالل تنفيذ ما هو مناسب من أنشطة 

دماجه إدماجا  اتما  يف الربانجمني تعاون مشرتكة بني قطاعي الثقافة والرتبية يف اليونسكو لتعزيز تعليم الفنون وإ
الرئيسيني األول والرابع للمنظمة، مبا يتسق مع أولوايت هذين القطاعني املتعلقة ابلتعليم اجليد وتعزيز التنوع 

 الثقايف وتنوع أشكال التعبري الثقايف، 

ث وغريه من اجلوانب الثقافية، وال الرتا  بشأن أبحكام االتفاقيات الثقافية الرامية إىل تعزيز التعليم    ر أيضا  ويذكّ  -  4
بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، اليت   2005سيما األحكام الواردة يف أهداف اتفاقية عام  

 تؤكد جمددا  الدور األساسي الذي يؤديه التعليم يف محاية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف، 

 ستعانة ابلفنون، بقيمة التعلم ابال  ر فضال  عن ذلك ويذكّ  -  5

ما عل التوايل، وال سيّ   2010و   2006ابجلهود اليت قادهتا الربتغال ومجهورية كوراي يف عام    ر مع التقديرويذكّ  -  6
 من خالل استضافة املؤمترين العامليني بشأن تعليم الفنون، 

والفنون  يشجع  -  7 الثقافة  بتعليم  استعراض هنجها اخلاص  واليونسكو على  بغية إدماج أوجه   الدول األعضاء 
التقدم املعاصرة واغتنام الفرص اليت يتيحها العصر الرقمي لدعم التفكري واملبادرات يف هذا اجملال وتعزيزمها، 
وال سيما لصاحل القطاعني الثقايف واإلبداعي، فضال  عن تنظيم أنشطة على املستوى الوطين واإلقليمي والدويل 

 يف هذا الصدد؛ 

الثقافة والفنون،  تعليم  العامة أن تستعرض األطر القائمة بشأن تعليم الفنون حبيث تشمل    من املديرة  ويطلب  -  8
معدَّ  إطار  وضع  منه    لبغية  األعضاءتستفيد  الدول  هلا  مجيع  ألفضل    ويوفر  ودليال   شامال   توجيهيا   مرجعا  

اء بشأن تعليم الثقافة والفنون  استنادا  إىل مشاورة عاملية للدول األعض   مفيدة، وذلك   أدوات  جمموعةَ و   املمارسات 
تتمخض عن  و   ، ترمي إىل حتديد االجتاهات والثغرات اليت يتعني سدها يف هذا اجملالو ،  2021ُتستهل يف عام  
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ويطلب  ؛  2022وضع "مبادئ توجيهية وتوصيات بشأن السياسات املتعلقة بتعليم الثقافة والفنون" يف عام  
 حتليل املشاورة ونتائجها؛تقريرا  يتناول  دورته اخلامسة عشرة بعد املائتني  أن تقدم إليه يف  من املديرة العامة    أيضا  

اإلعداد للمشاورة الرامية إىل وضع "مبادئ توجيهية وتوصيات الدول األعضاء إىل املسامهة ماليا  يف دعم    ويدعو -  9
 ؛ 2022بشأن السياسات املتعلقة بتعليم الثقافة والفنون" يف عام 

من املديرة العامة أن تدعو الدول األعضاء إىل اإلعراب عن اهتمامها ابستضافة   ويطلب فضال  عن ذلك  - 10
أن تعليم الثقافة والفنون، بصيغة اجتماع دويل حكومي يف عام مؤمتر عاملي يُعقد حضوراي  أو عرب اإلنرتنت بش

، استنادا  إىل "املبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن السياسات املتعلقة بتعليم الثقافة والفنون" هبدف 2023
رة بعد من املديرة العامة موافاته إابن دورته الرابعة عش  ويطلب ل بشأن تعليم الثقافة والفنون؛  اعتماد إطار معدّ 

 املائتني ودورته اخلامسة عشرة بعد املائتني مبعلومات عن اإلجراءات املتخذة متهيدا  لعقد هذا املؤمتر؛ 

استنادا  إىل الدروس املستفادة خالل األزمة النامجة عن   ،املديرة العامة إىل اُّتاذ مزيد من اإلجراءات  ويدعو  - 11
لدعم   ،ية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية املستدامةوالزخم الناجم عن السنة الدول  19- جائحة كوفيد 

الثقافة وقطاع الرتبية يف اليونسكو، وال سيما يف العصر الرقمي؛   من   ويطلب أيضا  أوجه التآزر بني قطاع 
املديرة العامة موافاته إابن دورته الرابعة عشرة بعد املائتني مبعلومات عن اإلجراءات املتخذة يف إطار التعاون 

 ني القطاعات يف املنظمة يف هذا الصدد؛ ب

املديرة العامة إىل مواصلة حشد الشركاء واجلهات املعنية، وكذلك االستفادة من الشراكات املتينة   ويدعو أيضا   - 12
 تعليم الثقافة والفنون. اليت أقيمت من خالل التحالف العاملي للتعليم، هبدف دعم األنشطة املتعلقة ب

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 


