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 املسائل التنظيمية واإلجرائية 

 (EX/1 Prov. Rev; 211 EX/2 211)  وتقرير املكتب جدول األعمال   1

 . دلةعم مؤقتة    1ت/ م211اجمللس التنفيذي جدول األعمال الوارد يف الوثيقة   اعتمد 

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

 ،10و  ،9و  ،8و  ،6و  ، ( حاء إل    ألف )   أولا - 5و   ، أولا - 4البنود    جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية:  -   1
 ؛ 39، و38و  ،37و ، 36و  ،34و  ،33و  ،30و

إل    أولا )   17و   ، ( جيم إل    ألف )   اثلثاا - 5و ،  ألف- اثنياا - 5و   ، اثنياا - 4البنود    اللجنة املالية واإلدارية:  -   2
 ؛ 25، و24و  ، 23و   (، اثمناا 

اجتماعهما    ها أثناءفي للنظر جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية واللجنة املالية واإلدارية  وإحالة البنود التالية إل  
 .29، و28، و 18و   ،16و،  15، و14، و 13، و 12و   ،11، و7و  ، ( هاء إل    ابء )   اثنياا - 5  البنود :  املشرتك 

(211 EX/SR.1) 

 (EX/SR.1-9 210) املائتني بعد  العاشرةة  املوافقة على احملاضر املختصرة للدور  2

 . املائتني بعد العاشرة    تهدور لاجمللس التنفيذي على احملاضر املختصرة   وافق
(211 EX/SR.6) 

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي  59 عن تطبيق املادة العامة   تقرير املديرة 3
(211 EX/PRIV.1 (and Corr. in French only) and Add.) 

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

(211 EX/SR.4) 
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 قدَّم تقارير بشأهناالبنود اليت تُ 

 تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر العام 4
(211 EX/4.INF; 211 EX/4.INF.2; 211 EX/4.I and Corrigenda; 211 EX/4.I.INF and Corr.; 
211 EX/4.I.INF.2; 211 EX/4.I.INF.3; 211 EX/4.II; 211 EX/4.II.INF (and Corr. in English only); 
211 EX/4.II.INF.2; 211 EX/PG/1.INF.3; 211 EX/42; 211 EX/43) 

 2021 لعام  اخلاص بتنفيذ الربانمج   التقرير أولا -4

 اجمللس التنفيذي،   إن  

 ، 17ت/ م210و   أوالً - 4ت/  م209و   99م/ 38 اتابلقرار   إذ يذك ر  -  1

الواثئق  و   ،وتصويبها  إعالم-أوالً -4/ت م211الوثيقة  و   تصويَبيهاو   أوالً - 4ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2
 ، 3- إعالم- 1/ ت ف/ت م211و   3- إعالم -أوالً -4/ت م211و 2- إعالم - أوالً - 4/ ت م211

 ق؛ ئالواثتلك  للمديرة العامة جلودة املعلومات والبي نات املقدمة يف    تقديرهيعرب عن   -  3

 ؛ 0202- 2018لفرتة لإجنازات املنظمة  من    عليه أُطلع  امب  وحييط علماً مع االرتياح  -  4

من أجل   يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو املتخذة املديرة العامة على املبادرات واإلجراءات    ويشكر -  5
واحلد  من   ( 19-ائحة فريوس كوروان )كوفيدجب  التصدي للتحدايت املتعلقة على  الدول األعضاء  مساعدة  

 ؛ وطأة هذه اجلائحة

 5م/41الوثيقة  الربانمج الوارد يف    تنفيذ عديل صيغة التقرير اخلاص بتلاملعتزم تنفيذها  ابخلطط    وحييط علماً  -  6
أجل تعزيز اجلمع والربط بني املعلومات املقدمة عن اجلوانب املالية واملعلومات املقدمة عن اجلوانب من  

 املائتني عد عشرة ب ن دورته الثانيةإاب    موافاتهعلى ذلك، و املديرة العامة إل مواصلة العمل    ويدعو الربانجمية؛  
 ؛ صيغة متكاملة وأكثر مشوالً  وجعلها   الربانمج تنفيذ  لتعديل صيغة التقرير اخلاص ب  ابقرتاح

فعاالً املديرة العامة إل مواصلة جهودها الرامية إل ضمان تنفيذ الربانمج    ويدعو أيضاً  -  7 يف املدة   تنفيذاً 
 احلالية.   عامني املتبقية من فرتة ال

(211 EX/SR.6) 

 2020كانون األول/ديسمرب   31حىت    2021-2020للفرتة    التقرير اخلاص ابإلدارة املالية لليونسكو اثنياا -4

 اجمللس التنفيذي،   إن  

 ، 2-إعالم - اثنياً -4ت/  م211إعالم و -اثنياً -4ت/ م211اثنياً و -4ت/ م211الواثئق   وقد درس  -  1

اثنياً(، -4ت/ م211)الوثيقة    2021-2020ة  مبحتوايت التقرير اخلاص ابإلدارة املالية للفرت   حييط علماً  -  2
األول/ديسمرب   31يف    القائم  وابلوضع  امليزانية   فيما  2020كانون  إطار  يف  األموال  استخدام  خيص 
 ؛ 5م/ 40الوثيقة   الواردة يف و   2021-2020املعتمدة للفرتة   املوحدة
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دوالراً إل االعتمادات املالية   2948473بقيام املديرة العامة إبضافة مبلغ إمجال قدره    وحييط علماً أيضاً  -  3
نتيجًة لورود هبات   2020كانون األول/ديسمرب   31متوز/يوليو إل   1ة العادية للفرتة املمتدة من  للميزاني

 إعالم؛ -اثنياً -4ت/ م211ومسامهات خاصة، وذلك على النحو املفص ل يف الوثيقة 

 إعالم؛ - اثنياً -4ت/ م 211لوثيقة للجهات املاحنة املذكورة يف ا  ويعرب عن تقديره  -  4

لتقرير اخلاص ابإلدارة اب  موافاته، الذي يتمثل يف  اثنياً -4ت/ م211الوثيقة  ابالقرتاح الوارد يف    يرحب و  -  5
مع اجلداول الزمنية لتقدمي البياانت املالية املراجعة للمنظمة، وذلك اعتباراً من كانون   يتوافق مبا  املالية سنوايً 
 ملعلومات املالية ابو  لتقرير اخلاص ابإلدارة املاليةاب  موافاته  جب و ي  هذا األمر علماً أبن  ،2022الثاين/يناير  

اليت سُتعقد يف خريف   ن دورتهإاب    ، لبياانت املالية املراجعةاب، وكذلك  2021-2020فرتة العامني  كامل  ل
 ؛ 2022 عام

داول األساسية اجلأشهر مبجموعة من   كل ثالثة  هفاتوامباملديرة العامة  ابالقرتاح املتمثل يف قيام    يرحب أيضاً و  -  6
دوات تقدمي التقارير عرب اإلنرتنت، على أن تبدأ عملية إاتحة االط الع على أاخلاصة ابمليزانية بواسطة  

أن تبذل املنظمة   علىو   ،2022آذار/مارس   31لفرتة املنتهية يف  اب  اخلاصةتقارير يف هذا الصدد ابلتقارير  
ة انتهاء الفرتة املشمول عقب واحد   غضون شهران إاتحة االط الع على التقارير يف قصارى جهدها لضم

نة، اليت فرتة معي    ةكانون األول/ديسمرب من أي 31لفرتة املنتهية يف  اب  اخلاصةابلتقارير، ابستثناء التقارير  
 ؛املراجعة( التقارير األولية )قبل  نشر  تسن حاملا ي  جيب إاتحة االط الع عليها 

و   ويقرر  -  7 املالية  اإلدارة  عن  التقارير  لتقدمي  اجلديد  اإلطار  الربانمج اعتماد  بتنفيذ  اخلاص  التقرير   صيغة 
 املائتني.  عشرة بعد  الثانيةدورته    خاللمعاً  آن  يف

(211 EX/SR.6) 

 دوراهتما السابقة   يف   التنفيذي واملؤمتر العام القرارات اليت اعتمدها اجمللستنفيذ  متابعة   5
(211 EX/5.I.A; 211 EX/5.I.B; 211 EX/5.I.C; 211 EX/5.I.D; 211 EX/5.I.E; 211 EX/5.I.F; 
211 EX/5.I.G; 211 EX/5.I.H.INF; 211 EX/5.II.A; 211 EX/5.II.B and Corr.; 211 EX/5.II.C.INF 
and Add.; 211 EX/5.II.C.INF.2; 211 EX/5.II.D; 211 EX/5.II.E; 211 EX/5.III.A and Add.; 
211 EX/5.III.B and Addenda; 211 EX/5.III.C and Addenda; 211 EX/42; 211 EX/43; 
211 EX/44) 

 املسائل املتعلقة ابلربانمج  أولا -5

 مبادرة مستقبل الرتبية والتعليم ألف-أولا -5
 اجمللس التنفيذي،   إن  

 ، ألف-أوالً -5ت/ م209ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 ، ألف- أوالً - 5ت/  م211  الوثيقة   وقد درس  -  2
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جمال التعليم على الصعيد العاملي جبهود املديرة العامة الرامية إل تعزيز الرايدة الفكرية لليونسكو يف    يرحب -  3
 ؛يممن خالل مبادرة مستقبل الرتبية والتعل

خيص  جلهود املديرة العامة الرامية إل ضمان األخذ بنهج تشاركي واسع النطاق فيما  ويعرب عن تقديره -  4
 ؛ملية بشأن مستقبل الرتبية والتعليمرايدة املناقشة العا

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

تشرافية يف خارج عن امليزانية لتعزيز وظيفة اليونسكو البحثية واالس  دعم على تقدمي    الدول األعضاء   وحيث  -  6
 لرتبية والتعليم؛جمال التعليم، وكذلك استدامة مبادرة مستقبل ا

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

(211 EX/SR.6) 

 إسهام ميثاق األرض يف أنشطة اليونسكو اخلاصة ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة  ابء -أولا -5
 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 20م/ 40ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

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

لليونسكو   اً مرجعملستدامة و للتنمية ا  اً أخالقي  اً طار إ   ه ابعتبار   أبمهية املبادئ الواردة يف ميثاق األرض   يقر    وإذ -  3
 ، يف املنظمة  األعضاء  الدولو 

يف أنشطة   تدامةوالشركاء الرئيسني املعنيني ابلتعليم من أجل التنمية املس  إبسهام ميثاق األرض  حييط علماً  -  4
 اليونسكو اخلاصة ابلتعليم من أجل التنمية املستدامة؛ 

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

(211 EX/SR.6) 

 الدول اجلزرية الصغرية النامية خطة العمل لصاحل   جيم -أولا -5
 ، التنفيذياجمللس    إن  

يذك ر -  1 و - أوالً - 5ت/ م199  ابلقرارات   إذ  و - أوالً - 5ت/ م201ألف  دال -أوالً - 5/ت م209ألف 
 ، 22ت/ م210و
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 ،جيم- أوالً - 5ت/  م112الوثيقة    وقد درس  -  2

الذي منحته اليونسكو للدول اجلزرية الصغرية النامية ابعتبارها فئة ذات   اخلاص   لوضع اب  وإذ يذك ر أيضاً  -  3
 (، 4م/37)الوثيقة   2021- 2014أولوية يف اسرتاتيجيتها املتوسطة األجل للفرتة 

عمل ال خطة  عن التقدم احملرز يف تنفيذ املرحلة الثانية واألخرية من  املديرة العامة    لتقرير  يعرب عن تقديره  -  4
التوصيات اليت تنفيذ التدابري املذكورة يف رد  اإلدارة على    عنوكذلك  ،  الدول اجلزرية الصغرية الناميةلصاحل  
 ؛ مدهتا  عنها تقييم خطة العمل يف منتصف   متخض

 مشروع يف    الدول اجلزرية الصغرية الناميةإدماج أولوايت    الرامية إل ود املديرة العامة  هجب  ويرحب   وحييط علماً  -  5
الدول اجلزرية بتنسيق تنفيذ الربامج لصاحل  خمتصة    شعبةوإنشاء    ، 5م/ 41  الوثيقةومشروع    4م/ 41  الوثيقة

 فئة ذات أولوية؛ ابعتبارها    الصغرية النامية

الالزم اإلطار    توفر  لدول اجلزرية الصغرية الناميةخاصة اباسرتاتيجية تنفيذية  املديرة العامة إل إعداد    ويدعو -  6
 يلي: عن طريق ما  واإلرشادات الالزمة لالضطالع ابألعمال املقبلة 

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

 ؛يف اليونسكواألعضاء  اجلزرية الصغرية النامية    الدول التشاور مع مجيع   )ب(

سعياً إل املساعدة على  الشركاء حشد املوارد و  خطة لتعبئة   وضع  املديرة العامة إل النظر يف  أيضاً  ويدعو  -  7
 االسرتاتيجية   تلك  عن التقدم احملرز يف تنفيذ  علومات موافاته مب و   ، آنفاً كورة  املذ   االسرتاتيجية التنفيذية   تنفيذ 

 .ملموسة وقابلة للقياس  أتثرياتنواتج و  من   هبا  املضطلع   عمال األتفضي إليه   ما  مع الرتكيز على   ،ابنتظام
(211 EX/SR.6) 

 " املقاومة واحلرية والرتاث:  طريق الرقيق "مشروع   دال-أولا -5
 نفيذي، إن  اجمللس الت

 ،واو-أوالً - 5/ ت م209و   40م/ 40ين ابلقرارَ   إذ يذك ر  -  1

 دال، -أوالً - 5ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

املديرة العامة إل    ويدعو ؛  : املقاومة واحلرية والرتاث"طريق الرقيق "ملشروع    الوارد فيها   ابإلطار اجلامع   يرحب  -  3
اسرتاتيجي أكثر تفصياًل ملشروع طريق الرقيق، مع مراعاة  ر  طاإب  املائتني عشرة بعد  دورته الثانية ن إاب  موافاته  

هذا اإلطار    إدماج من أجل   املائتني، عشرة بعد  املناقشات اليت ُأجريت يف هذا الصدد خالل دورته احلادية 
 ؛5م/41ومشروع الوثيقة    4م/41يف مشروع الوثيقة    االسرتاتيجي
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مع األوساط   ا املائتني بنتائج مشاوراهت عشرة بعد  دورته الثانيةن  إاب  املديرة العامة إل موافاته    ويدعو أيضاً  -  4
ن دورته احلادية من أجل موافاة    األكادميية والعلمية نسب عبارة مقرتحة لتغيري أب  واألربعني  املؤمتر العام إاب 

 ؛ 40م/ 40لقرار  عماًل اباسم مشروع طريق الرقيق  

 على اإلطار اجلامع ملشروع طريق الرقيق ومواصلة تطويره؛ فظة  ااحمل  املديرة العامة إل   ويدعو فضاًل عن ذلك  -  5

املزيد من البياانت وإنتاج  من املديرة العامة مواصلة تعزيز األسس العلمية ملشروع طريق الرقيق،    ويطلب -  6
الب  االجتماعية والثقافية للرق لعواقب  املتعلقة ابواملعارف    ، وتضمني ياانت واملعارفوحتسني نوعية هذه 

املسؤولة اجلهات  و   العلمية  األوساط   اجلامع ملشروع طريق الرقيق تدابري ترمي إل تعزيز احلوار بنياإلطار  
 حقيقية يف وضع سياسات    مسامهة فعالة  الـُمنَتجةملعارف العلمية  لضمان مسامهة ا  السياساتعن وضع  

 ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري؛ 

العامة إل مو   ويدعو -  7 الثانيةن  إاب  افاته  املديرة  املوارد،  عشرة بعد دورته  لتعبئة  املائتني ابسرتاتيجية مفصلة 
 تعزيز قدرة فريق إدارة مشروع طريق الرقيق؛   النظر يف   نتائجوكذلك ب

لرق وجتارة املعارف املتعلقة اب  وتشاطر   تبادل  خيص  سي ما فيما الدول األعضاء على التعاون، وال  ويشجع -  8
اجملتمعات يف تشكيل    هذه األمور   دور املعارف املتعلقة ب وكذلك  ،  للرق وجتارة الرقيق  ةثقافيلاالرتكة  و   الرقيق

 تنفيذ مشروع طريق الرقيق؛  بشأن تنسيق  التعزيز    إاتحة  من أجل  املعاصرة، 

املناسب، يف إطار مشروع طريق الرقيق، للمبادرات الوطنية إل تقدمي الدعم  املديرة العامة    أيضاً   ويدعو  -  9
 حتقيق األهداف ذاهتا؛ الساعية إل  يت تتخذها الدول األعضاء ال

املديرة العامة إل ضمان مواصلة السعي إل تنفيذ مشروع طريق الرقيق املعزَّز تنفيذاً   فضالً عن ذلك  ويدعو - 10
 كاماًل؛ 

 .مالً تنفيذاً كا يف تنفيذه    ة سامهللمالدول األعضاء إل مواصلة دعم مشروع طريق الرقيق    ويدعو - 11
(211 EX/SR.6) 

 الثقايف والطبيعي املناخ على الرتاث   التصدي لعواقب تغري هاء-أولا -5
 إن  اجمللس التنفيذي، 

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

 أوجه   تعدد  وكذلكمعه،   والتكيفتعزيز دور الثقافة يف احلد  من وطأة تغري املناخ    أمهية  جمدداً   د يؤكوإذ   -  2
 ، املناخ  ري غت  عواقب

 ؛ اءه-أوالً -5ت/ م121الوثيقة  ابملعلومات الواردة يف    حييط علماً  -  3
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ن    تهموافامن املديرة العامة    ويطلب  -  4 يف هذا   املائتني مبعلومات عن التقدم احملرز عشرة بعد دورته الرابعةإاب 
 (. 5م/   ة ثيقالو تنفيذ الربانمج )ب  اخلاص (  4ت/ النظامي )الوثيقة م  التقرير  إطار  يف الصدد

(211 EX/SR.6) 

 العشرين الدول اجتماع وزراء الثقافة يف إطار جمموعة واو -أولا -5
 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 45/ت م210ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 واو، -أوالً - 5/ ت م211الوثيقة    وقد درس  -  2

مسامهة   خيص لسياسات فيماالدول األعضاء لتعزيز احلوار بشأن ا  اختذهتاللمبادرات اليت    يعرب عن تقديره -  3
العرتاف بدور اليونسكو كذلك ل سي ما يف إطار جمموعة الدول العشرين، و  الثقافة يف التنمية املستدامة، وال 

 ؛هذا الصدد  الرايدي يف 

يف التنمية االجتماعية   قطاع الثقايف ال الثقافة و ريأثتاملتزايد، على الصعيد العاملي، ب  إلقراراب   وحييط علماً  -  4
 جائحة من    االنتعاش   يف إطار اجلهود واخلطط الرامية إل  هبذا األمر  اإلقرارويشمل ذلك  قتصادية،  واال

 على الصعيد الدول والوطين واحمللي؛  (19- فريوس كوروان )كوفيد 

( 2 الفئة)دول حكومي لليونسكو    اجتماعحكومة املكسيك الستضافة    اليت اختذهتا   بادرة ملاب  ويرحب  -  5
السياسات من   ويشدد؛  2022 عامالثقافية يف    بشأن  األعضاء  الدول  متكني كل  أمهية ضمان  على 

 ؛ يف االجتماع املشاركة

ن دورته الثانية  إل   املديرة العامة   يدعوو  -  6 يتضمن حتديد   هذا الصدد   املائتني ابقرتاح يف عشرة بعد  موافاته إاب 
أجل النظر ، من  فيه واملشاركني  تماع، وكذلك االسم املؤقت لالجاالجتماع الدول احلكومي  صالحيات

 يف هذا االقرتاح. 
(211 EX/SR.6) 

 سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب  زاي -أولا -5

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، ابء-أوالً - 5ت/  م206و   39م/ 39 لقراَريناب  إذ يذك ر  -  1

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

اليونسكو برايدة  خيص سالمة الصحفيات، وكذلك   فيما  سي ما وال،  هاز املبنيَّ فيابلتقدم احملر   وإذ يرحب  -  3
 لمساعي املبذولة يف هذا اجملال، ملتواصلة لا
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من   ويقر   -  4 اإلفالت  ومسألة  الصحفيني  بشأن سالمة  املتحدة  األمم  الطوعي خلطة عمل  التنفيذ  أبمهية 
 ، 2030 نمية املستدامة لعامالت  خطة   قيق أغراض حتالعقاب على الصعيد الوطين من أجل 

مبواصلة تعزيز التنسيق بني وكاالت األمم املتحدة يف جمال سالمة الصحفيني،   وحييط علماً مع التقدير -  5
وكذلك بتعزيز التعاون مع اهليئات اإلقليمية الدولية احلكومية املعنية وجمموعات األصدقاء واجملتمع املدين 

ت املعنية األخرى، لضمان التنفيذ الفعال خلطة عمل األمم كادميية واجلهام واألوساط األ ووسائل اإلعال
 املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب،

أن ضمان سالمة الصحفيني يتطلب األخذ بنهج شامل جيمع بني تدابري الوقاية واحلماية واملقاضاة،   ويعلم -  6
يف املساعي ،  الدول األعضاء، ومنها  هات املعنيةومشاركة كل اجلبطريقة فعالة،  والتبليغ  وكذلك الرصد  

ذلك   إل  تنص وفقاً   فعالة   مشاركة الرامية  األمم   ملا  الصعليه خطة عمل  بشأن سالمة  حفيني املتحدة 
 ومسألة اإلفالت من العقاب، 

 الصحفيني،   بني سيادة القانون وحرية التعبري وسالمة   اجلوهرية املوجودةابلروابط    ويقر  أيضاً  -  7

الصحفيني واإلعالميني   على  شبكة اإلنرتنت وخارجها،داخل  وترية اهلجمات،  تواصل اشتداد    يستنكر -  8
اإلفالت واملنتجني لكمية كب التواصل االجتماعي، وكذلك  تُنشر يف مواقع  اليت  الصحفية  املواد  رية من 

 الصحفيني؛ حبق  رائم املرتكبة  اجلالسائد من العقاب على  

اليونسكو  ة بشد  وحيث  -  9 التحقيقات طوعاً    الدول األعضاء على تزويد أو مواصلة تزويد  مبعلومات عن 
 للسالمة ووضع آليات فعالة    ؛ عندما تطلب منها املديرة العامة ذلكالقضائية يف جرائم قتل الصحفيني  

اخلاصة ابلتدابري   املعلومات املتعلقة ابملمارسات اجليدة   وتشاطر   وتبادل  ؛ابلتشاور مع كل اجلهات املعنية
، هلا والتصدياجلنسانية  ابالعتبارات  ابلتحديد    املرتبطة  املخاطرة الصحفيني ورصد  املتخذة لتعزيز سالم

 شبكة اإلنرتنت؛   يف املوجودة  املخاطرومنها  

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

صة اليت هتدد املديرة العامة إل مواصلة إيالء األولوية لألنشطة الرامية إل التصدي للمخاطر اخلا   ويدعو - 11
 سالمة الصحفيات داخل شبكة اإلنرتنت وخارجها؛ 

أيضاً  - 12 للمخاطر  ويدعو  التصدي  إل  الرامية  األنشطة  تعزيز  إل  العامة  املديرة   اليت هتدد سالمةالناشئة   
 فريوسسياق جائحة    يف للمخاطر الرقمية اليت ميكن أن هتدد سالمة الصحفيني    سي ما والالصحفيني،  

اخلصوص   ( 19-كوفيد)   كوروان  ن ل  نظراً   على وجه  إاب  تزايداً كبرياً  اإلنرتنت  على شبكة  النشاط  تزايد 
معلومات دقيقة   مواصلة تشجيع كل اجلهات املعنية على إنتاج واستخدامبوسائل تضم  اجلائحة، وذلك  

 ؛ هبا وُمثَبتة وموثوق
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الذكرى السنوية العاشرة العتماد خطة عمل األمم  من املديرة العامة اغتنام الفرصة اليت ستتيحها ويطلب - 13
حت اآلن   الِعرب املستخلصة  على للوقوفاملتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب  

 من أجل تعزيز تنفيذ اخلطة؛ 

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

(211 EX/SR.6) 

 اليونسكو يثة املهمة لعملداحلاملتحدة وأنشطتها  قرارات املنظمات التابعة ملنظومة األمم حاء-أولا -5
 التنفيذي،   اجمللسإن   

 ، إعالم-حاء - أوالً - 5ت/  م211  الوثيقة   وقد درس  -  1

 ضموهنا. مب  حييط علماً  -  2
(211 EX/SR.6) 

 املسائل اإلدارية  اثنياا -5

 اخلاص تعاون اليونسكو مع القطاعتعزيز   ألف-اثنياا -5
 التنفيذي،   اجمللسإن   

 ألف، -اثنياً -5ت/ م209ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 ألف، -اثنياً -5ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

ابلتوقعات املتعلقة ابالحتياجات االستثمارية املرتبطة بتوسيع نطاق مجع األموال من القطاع   حييط علماً  -  3
 ؛ رهتااملخاطر وإدامن   للحد  إطار  كذلك بضرورة اقرتان هذا األمر بوجود  و   ،سنوات مخس  خالل  اخلاص
ن دورته الرابعة  املديرة العامة ن  م  ويطلب  املائتني، من خالل التشاور الوثيق مع الدول  عشرة بعد  موافاته إاب 

 واردامللتعبئة    املخصصةاملوارد البشرية واملالية    لتكميلقرتاحات ملموسة  اب  األعضاء ومجيع الشركاء املعنيني،
، وذلك مجع األموال من القطاع اخلاص  لمساعدة علىتخصصة ل امل  عن طريق تعزيزها ابملزيد من املوارد

 ؛ 5م/ 42يف الوثيقة إدراج هذه االقرتاحات  من أجل 

 التجريبية والدراسات االستشرافية والدراسات االستقصائية   شاريعقرتاحات املتعلقة ابملالاب   وحييط علماً أيضاً  -  4
 ؛ مع األموال من القطاع اخلاصجلو  وغريها من التدابري التحضريية الالزمة لدعم اسرتاتيجية اليونسك  اهلادفة
تعاون اليونسكو مع   تعزيزمن أجل    تعاوانً نشيطاً   الدول األعضاء  إل التعاون مع املديرة العامة    ويدعو

خيص إعفاء كياانت القطاع اخلاص  اتية لليونسكو فيمامؤ ترتيبات    وضعتيسري  لما  سي   القطاع اخلاص، وال
 . لليونسكو  الكياانت  هذه   لتربعات اليت تقدمها اب  رائب املتعلقة الضمن    الدول األعضاء   أراضييف    املسجلة 

(211 EX/SR.6) 
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 املؤسسية إدارة املخاطر   ابء -اثنياا -5
 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ابء،-اثنياً -5ت/  م211قة  الوثي  وقد درس  -  1
 يف عمل املنظمة؛ إدماج إدارة املخاطر    الرامية إل املتواصلة  ملديرة العامة  ا جلهود    يعرب عن تقديره  -   2
اليت تواجهها   التنفيذيةأبن عملية التحول االسرتاتيجي سامهت يف إدارة املخاطر املؤسسية و   وحييط علماً  -  3

 تنفيذ الربانمج ( على  19-ائحة فريوس كوروان )كوفيدتقليل العواقب السيئة جلأاتحت ابلتال  و ،  ليونسكوا
 ؛ ممكن  حد  إل أدىن

من الوثيقة  16و 15 نييف الفقرتَ الواردة   ةاملقرتح بصيغته ابليونسكو  اخلاصخاطر ببيان تقب ل امل  ويرحب  -  4
 ابء؛ -اثنياً -5ت/  م211

الرابعة  ويطلب -  5 ن دورته  العامة موافاته إاب  املديرة  تقب ل لأكثر تفصياًل  صيغة  املائتني ب عشرة بعد  من  بيان 
 مع مراعاة أفضل املمارسات  ، املؤسسية  املخاطر   ة ار إدالتقدم احملرز يف  تقرير املرحلي عن  اليف إطار    املخاطر 

 . سائر منظمات األمم املتحدةلدى  املوجودة  
(211 EX/SR.6) 

 عملية التحول السرتاتيجي لليونسكو  جيم -اثنياا -5
 ، التنفيذيإن  اجمللس  

 ،2-إعالم - جيم-اثنياً -5ت/ م211إعالم و-جيم-اثنياً -5ت/ م211 الوثيقَتني  وقد درس  -  1
 ضموهنما. مب  اً علم  حييط -  2

(211 EX/SR.6) 

 اإلمنائية   منظومة األمم املتحدة إعادة تنظيم   دال-اثنياا -5
 ، التنفيذيإن  اجمللس  

 دال،-اثنياً -5ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  1
جلهود املديرة العامة الرامية إل ضمان مشاركة اليونسكو مشاركة نشيطة يف املشاورات   يعرب عن تقديره  -  2

 األمم املتحدة؛ منظومة  بشأن إصالح   اجلارية
املتحدة    ويذك ر -  3 العامة لألمم  أربع   75/233بقرار اجلمعية  الذي جُيرى كل  الشامل  بشأن االستعراض 

هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية ابعتباره املرجع  ع سنوات لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطل
هبا  خيص األنشطة التنفيذية اليت تضطلع  به فيما دة اإلمنائية أن تسرتشد الذي ينبغي ملنظومة األمم املتح
تنفيذاً   2030 الرامية إل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام  الوطنية  هوداجلمن أجل التنمية سعياً إل دعم  

 متسقاً ومتكامالً؛ 
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اليونسكو  ويرحب  -  4 ترسيخ مكانة  ملواصلة  ذت  اختخ اليت  اإلجراءات  تتمتع   مبختلف  قوية  منظمة  بوصفها 
يف   يف جماالت اختصاصها، وتساهم  2030 تنمية املستدامة لعامابملصداقية، وتعمل على تنفيذ خطة ال

 تعزيز تكامل منظومة األمم املتحدة اإلمنائية وجعلها أكثر مالءمًة للغرض املنشود؛ 

ن دورته الثانية ويطلب  -  5 املائتني مبعلومات عن عمل اليونسكو فيما  دعشرة بع من املديرة العامة موافاته إاب 
ع خطوط أساس وغاايت ، مع القيام بوض279/ 72خيص مجيع جوانب قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  

 هبا.  لكل األمور املتعلقة ابملؤشرات اليت جيب األخذ 
(211 EX/SR.6) 

 أفريقيا األولوية العامة املتمثلة يف   هاء-نياا اث-5
 لتنفيذي، إن  اجمللس ا

 ، 32ت/ م209ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 هاء، -اثنياً -5ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

 ؛ 32ت/ م209لقرار تابعة الفعالة لتنفيذ اامل  ضمانجلهود املديرة العامة الرامية إل    يعرب عن تقديره -  3

ية للفرتة ربانمج وامليزان يف إطار ال  32ت/ م209ابلتدابري املتخذة لضمان التنفيذ السلس للقرار    يرحب و  -  4
 (؛ 5م/40الوثيقة  )  2021- 2018

 2025-2022التدابري يف إطار الربانمج وامليزانية للفرتة  ذه  هب  األخذ  ابلعزم على مواصلة  وحييط علماً  -  5
 ؛ 22ت/  م210وفقاً للقرار   ( 5م/ 41)الوثيقة  

ن    يطلب و  -  6  ؛ املائتني مبعلومات عن التقدم احملرز يف هذا الصدد  عشرة بعد  الثانية   دورته من املديرة العامة موافاته إاب 

أيضاً  -  7 العامة مشاور   ويطلب  املديرة  الثانية  ة من  ن دورته  بعد  الدول األعضاء، وموافاته إاب  املائتني  عشرة 
 . 2029-2022للفرتة    السرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقياشروع امب

(211 EX/SR.6) 

 املسائل املتعلقة ابملوارد البشرية ثاا اثل-5

 اخلدمة املدنية الدولية: تقرير املديرة العامة  ( للجنة2020التقرير السنوي )  ألف-اثلثاا -5
 اجمللس التنفيذي،   إن  

 ،دال-اثلثاً -5ت/ م209و 75م/ 40و   37م/22و   8.5ت/ م114ابلقرارات   ر إذ يذك   -  1

 ، تهاوضميم  ألف -اثلثاً -5ت/  م211  الوثيقة   وقد درس  -  2

 ا؛ ممبضموهن   حييط علماً  -  3
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املديرة العامة إل مواصلة ضمان مشاركة اليونسكو يف أعمال جلنة اخلدمة املدنية الدولية، ومواصلة   ويدعو -  4
 توصيات وقرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة. ب  العمل

(211 EX/SR.6) 

 2022-2017ة اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرت  ابء -اثلثاا -5

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ألف، - اثلثاً -5ت/ م209ابلقرار    يذك ر إذ   -  1

 ، يهاوضميمتَ   ابء -اثلثاً -5ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

 ؛ 2022-2017ابلتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة    حييط علماً  -  3

تدابمن    ويطلب -  4 اختاذ  العامة  لتخفيض  املديرة  فعالية  أكثر  من إل  اإلمجالية  دةاملري  التوظيف  جراءات 
ن دورته الثانية 130يوماً إل املدة املنشودة البالغة   167 املائتني مبعلومات  عشرة بعد  يوماً، وموافاته إاب 

 يف هذا الصدد من أجل متابعة هذه املسألة؛ 

أيضاً  -  5 لرب من    ويطلب  بسيناريو  موافاته  العامة  مدفوعاملديرة  داخلي  تدريب  لفرتتَ  انمج  العامني األجر   
 ؛هاملقبلَتني على األقل، وكذلك آبليات لتمويل

ن دورته احلاديةمن    ويطلب فضاًل عن ذلك -  6 واألربعني بتقرير كامل عن  املديرة العامة موافاة املؤمتر العام إاب 
 . 2022-2017وارد البشرية للفرتة  تنفيذ اسرتاتيجية إدارة امل

(211 EX/SR.6) 

التدابري املتخذة لضمان التوزيع  و   ، جلغرايف ملوظفي األمانة والتوازن بني اجلنسني يف صفوفهمالتوزيع ا جيم -اثلثاا -5
 اجلغرايف املنصف على كل املستوايت 

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 رابعاً،-5ت/ م210ابء و-اثلثاً -5ت/ م209ابلقراَرين   إذ يذك ر  -  1

 ، وضميمَتيهاجيم  - اثلثاً -5ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

 ابملعلومات اليت قدمتها املديرة العامة عن منهجية حساب احلصص اجلغرافية؛  حييط علماً  -  3

لوظائف اخلاضعة ملبدأ التوزيع ل  ملرجعيعدد اال  غيريابخليارات اليت قدمتها املديرة العامة لت   وحييط علماً أيضاً  -  4
 ف؛ ظائالو هذه  تعريف    اجلغرايف وتعديل
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الوظائف الدولية  خبيار يتضمن فئة تضم    املائتني  عشرة بعد  ن دورته الثانية إاب    موافاته إل    املديرة العامة   دعو وي  -   5
 سنوات، من أجل النظر يف هذا اخليار؛  أربع   السنوات، اليت تزيد مدهتا على  املتعددة   ابملشاريع املرتبطة  

 واخليارات الرامية إل جلس التنفيذي لدراسة خمتلف التدابريعمل مفتوح العضوية للم  إنشاء فريق  قرر وي -  6
املنصف   اجلغرايف  التوزيع  األمانة  حتسني  وموافاتملوظفي  املستوايت  الثانيةإاب  ه  على كل  دورته  عشرة  ن 

برانمج املهنيني اخلاص ابملستوايت الوظيفية بتوصيات يف هذا الصدد، ومنها توصيات بشأن   املائتني بعد 
على غرار واألربعني   احلاديةدورته    نإاب  املؤمتر العام    إل  تقدميه   ميكن  قرار  مشروع  إعداد  أجل  من ،  املتوسطة

، ووفقاً ألفضل املمارسات داخل منظومة ربانمج املهنيني الشبابب  العمل قرارات املؤمتر العام السابقة بشأن  
 يثاق التأسيسي لليونسكو؛يتوافق مع امل األمم املتحدة ويف الوكاالت الدولية األخرى، ومبا

علماً  -  7 ذلك   وحييط  عن  اخلاص   اقرتحته امب  فضالً  املهنيني  لربانمج  التجريبية  املرحلة  بشأن  العامة  املديرة 
املائتني بتقرير  عشرة بعد  ن دورته الثانيةإاب    موافاته  من املديرة العامة   ويطلب   ؛ ابملستوايت الوظيفية املتوسطة

 الربانمج.   يف هذااحملرز   تقدمالمرحلي عن  
(211 EX/SR.6) 

 املسائل املتعلقة ابلربانمج 

 ةالرتبي

التنسيق والدعم على الصعيدين العاملي   -   2030 اخلاص ابلتعليم حىت عام  4 هدف التنمية املستدامة 6
 (EX/6; 211 EX/43 211)  واإلقليمي

 ، التنفيذيإن  اجمللس  

 ، 6ت/  م210و   أوالً - 6ت/ م209ين ابلقرارَ   إذ يذك ر  -  1

 ، 6ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

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

عليم من ية للتعاون يف جمال التيونسكو بشأن إصالح اآللية العاملبعملية التشاور اليت تقودها ال  يرحب و  -  4
 اإلقليمي والعاملي واستخدام املوارد احملدودة استخداماً   الصعيدينالروابط بني    توثيقالكفاءة و   زايدة أجل  

 ؛ والتأثري  التنفيذ   تحسني ل  املوجودة   الشبكات مع   التعاون  وتعزيز  أكثر فعالية
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اليونسكو  أل  ها دعمتعزيز  إل    الدول األعضاء   يدعو و  -  5 التنمية   من أجل   لتنسيقاخلاصة ابنشطة  هدف 
طابع الدول لل   نظراً   ، لتعليمل  ة العاملي  البنيةالرامية إل تعزيز    اليونسكو  دعم جهود   تضم بوسائل    4 املستدامة

 ؛ 2021 ماملشاركة الرفيعة املستوى يف االجتماع العاملي للتعليم لعاتضم أيضاً  و   احلكومي للمنظمة، 

إعادة فتح املدارس بصورة آمنة، األولوية ) ذات  األربعة   املديرة العامة إل مراعاة جماالت العمل   ويدعو -  6
التعليم  املعلمني   ودعم توفري  على  العاملني  طليعة  و   ،ابعتبارهم  املهارات،  تنمية  من  احلد  واالستثمار يف 

تثنائية لالجتماع العاملي للتعليم االسخالل الدورة    اليت جرى حتديدها  ،الفجوة الرقمية يف جمال التعليم(
( 4/م41الوثيقة  )  2029-2022للفرتة    مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجللدى إعداد    ،2020 لعام

 ؛ (5/ م41الوثيقة )  2025-2022للفرتة    مشروع الربانمج وامليزانيةو 

 2020 ئية لالجتماع العاملي للتعليم لعامرة االستثنانتائج الدو   متابعة  ضمان  إلاملديرة العامة    ويدعو أيضاً  -  7
 إل إجراءات ملموسة يف الدول األعضاء؛   حتويلها  أجل  من   فعلية   متابعة

املائتني مبعلومات عن تنسيق ودعم اليونسكو   عشرة بعد  الثانيةن دورته  من املديرة العامة موافاته إاب    يطلبو  -  8
 . 2030 اخلاص ابلتعليم حت عام  4 ية املستدامةالرامية إل حتقيق هدف التنم  للمساعي 

(211 EX/SR.6) 

 ملستقبل قطاع الرتبية   متابعة تقييم مرفق اإلشراف الداخلي   مستقبل قطاع الرتبية يف اليونسكو: 7
(211 EX/7; 211 EX/44) 

 ، التنفيذيإن  اجمللس  

 ، 8ت/ م209ابلقرار    ر إذ يذك   -  1

 ، 7ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

  8ت/  م 209الرامية إل تنفيذ توصيات مرفق اإلشراف الداخلي الواردة يف الوثيقة    ة العام   ة جبهود املدير   يرحب  -   3
فريوس لعواقب جائحة    للتصدي اختاذ إجراءات إضافية  كذلك إل  بشأن تقييم مستقبل قطاع الرتبية، و 

 ظم التعليم؛ العاملية على نُ   (19- كوروان )كوفيد 

عن   علومات موافاته مب، و 8ت/ م209تنفيذ التوصيات الواردة يف الوثيقة    مواصلةامة إل  املديرة الع  يدعو و   - 4
 (. 5م/ الوثيقة  ( اخلاص بتنفيذ الربانمج )4ت/  مالوثيقة  التقرير النظامي )إطار  يف  هذا األمر

(211 EX/SR.6) 
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 العلوم الطبيعية 

 (EX/8; 211 EX/8.INF; 211 EX/43 211)  احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو 8

 اجمللس التنفيذي،   إن  

 ، 23م/ 38ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 إعالم، - 8ت/  م211و   8ت/ م211ني الوثيقتَ   وقد درس  -  2

مبسامهة احلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو مسامهة كبرية يف عمل املنظمة بشأن صون الرتاث   يرحب  -  3
 اجليولوجي ومحايته؛

ية عاملية لليونسكو" للحدائق اجليولوجية اليت قرر اجمللس املعين "حديقة جيولوج  على منح تسمية  ويوافق -  4
ن اجتماعه ابحلدائق اجليولوجية العاملية لليونسكو قبول طلبا ت ترشيحها للحصول على هذه التسمية إاب 

 ؛ 2020كانون األول/ديسمرب  9و   8اإلنرتنت يف  النظامي اخلامس، الذي ُعقد عرب

على أفضل وجه   لالستفادة استخدامها    نميك   اليتعضاء على حتديد املواقع الفريدة  ل األالدو   ويشجع  -  5
 من اليونسكو   ويطلب الدول لعلوم األرض واحلدائق اجليولوجية؛  الفرص اليت يتيحها الربانمج  ممكن من  

 . الصدديف عمل املنظمة يف هذا   الدول األعضاء  االستعانة هبذا الربانمج لتعزيز مشاركة
(211 EX/SR.6) 

 العلوم الجتماعية واإلنسانية 

 (EX/9; 211 EX/43 211) اليونسكو للشباب تعاون اليونسكو مع الشباب، ومنتدى   9

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 46ت/ م210قرار  لاب  إذ يذك ر  -  1

 ، 20-م/إعالم 39و   2- إعالم - 4ت/ م201ني  لوثيقتَ اب  ويذك ر أيضاً  -  2

 ، 9ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  3

 ؛ اليونسكوتعزيز تعاون الشباب اجملدي مع  من أجل  للجهود املبذولة   يعرب عن تقديره -  4

 اليونسكو للشبابنتدى  مفهوم  متعديل  لمواصلة املشاورات مع الدول األعضاء  املديرة العامة  من    ويطلب -  5
يف   يراعي  9ت/  م211الوثيقة  الوارد  خ  تعديالً  الصدد  هذا  يف  أُجريت  اليت  دورته الل  املناقشات 

 املائتني؛  عشرة بعد  احلادية
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العامة    ويدعو -  6 نإل  املديرة  إاب  الثانية  موافاته  حمدَّث  املائتني   بعد   عشرة دورته  اليونسكو ملمبفهوم  نتدى 
 .عليه للموافقة  للشباب

(211 EX/SR.7) 

 التصال واملعلومات 

 (EX/10 and Corr.; 211 EX/43 211)  العامل الستعراض الشامل لربانمج ذاكرة 10

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 8ت/ م207و  12ت/ م206و  8ت/ م205و   8ت/ م204و  15ت/ م202ابلقرارات    يذك رإذ   -  1
 ، 33ت/ م209و

 ،فيها الوارد  القرار   األول والثاين ملشروع نيلحقَ املو   هاوتصويب  10ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

العضوية برئيسَ   يشيد  -  3 احملدود  العمل  فريق  ف  ي  بتسيري مداوالت  العمل  الضطالعهما  التقرير ريق  وإعداد 
 الضطالعهم  اجلامع النهائي عن االستعراض الشامل لربانمج ذاكرة العال، وكذلك أبعضاء فريق العمل 

ري أعمال يست   اعرتضتاليت    شكالتللموحتليهم بروح التعاون والتفاهم من أجل إجياد حل توافقي    بعملهم
 يف إطار برانمج ذاكرة العال؛  طبيعياً تسيرياً    العال  الدول لذاكرة لسجل  ا

 تيسري عمل فريق العمل احملدود العضوية؛ قيامها بابملديرة العامة ل  ويشيد  -  4

لل    ويوافق -  5 األساسي  النظام  العالعلى  ذاكرة  الدولية لربانمج  االستشارية  الواردة يف   ةاملعدَّل   بصيغته  جنة 
 ة املعدَّلا  بصيغته  املبادئ التوجيهية العامة لربانمج ذاكرة العالعلى    وافق أيضاً وي؛  املذكور آنفاً   امللحق األول

 ؛ آنفاً   املذكور   الواردة يف امللحق الثاين 

الدعوة توجيه  املديرة العامة إل استئناف العمل ابلسجل الدول لذاكرة العال يف أقرب وقت ممكن، و   ويدعو  -  6
كانون  31قبل    2023-2022لسجل للفرتة  إلدراج يف اح لرة الرتشيو د اصة ب خلاإل تقدمي الرتشيحات  

 . 2021األول/ديسمرب  
(211 EX/SR.6) 

اليونسكو على إنعاش لغات الشعوب األصلية وتعزيزها يف إطار  تقييم مرفق اإلشراف الداخلي لعمل 11
 (EX/11; 211 EX/44 211)  (2019السنة الدولية للغات الشعوب األصلية )

 يذي، لس التنفإن  اجمل

 اثنياً،-5ت/ م202سادساً و-6ت/ م186ابلقراَرين   إذ يذك ر  -  1

 ، 11ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2
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إنعاش لغات الشعوب األصلية وتعزيزها يف إطار السنة الدولية للغات على  عمل اليونسكو تقييم  ب  يرحب  -  3
 عنها التقييم؛ متخض  لتوصيات اليتابلنتائج وا  هتمام مع اال وحييط علماً    ؛ (2019الشعوب األصلية )

 (؛ 11ت/ م121اإلدارة على تلك النتائج والتوصيات )ملحق الوثيقة   برد    يرحب أيضاً و  -  4

 املذكور   اإلجراء  ابستثناءعلى التوصيات،  إل تنفيذ اإلجراءات املذكورة يف رد  اإلدارة    املديرة العامة   يدعو و  -  5
 . (11ت/ م 211)ملحق الوثيقة    1 التوصية  على   ها رد   من)ز(  البند   يف

(211 EX/SR.6) 

 األنشطة املشرتكة بني القطاعات 

 ( 2025-2021)  يف جمال التعليمي تكنولوجالاسرتاتيجية اليونسكو لالبتكار   12
(211 EX/12; 211 EX/44) 

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، جيم-اثنياً -5/ت م072ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 ، 12ت/  م121الوثيقة    وقد درس  -  2

 (؛ 2025-2021التعليم ) جمال  البتكار التكنولوجي يف  اليونسكو لسرتاتيجية  اب  مع االرتياح حييط علماً  -  3

اليونسكو  سرتاتيجية  الثة  حمدَّ بصيغة  املائتني   عشرة بعد  ن دورته الثانيةاملديرة العامة إل موافاته إاب    ويدعو -  4
املناقشات اليت ُأجريت يف هذا الصدد  مع مراعاة    ، (2025- 2021)  التعليمجمال  البتكار التكنولوجي يف  ل

 ؛دَّثة هلذه االسرتاتيجية، من أجل النظر يف الصيغة احمل املائتني  عشرة بعد  احلادية   ة دور الخالل  

سي ما من أجل مواصلة حتسني  ، والالالزمة املديرة العامة إل النظر يف اختاذ التدابري املالئمة  ويدعو أيضاً  -  5
والربانمج   ( 4)الوثيقة م/  خالل التعاون بني القطاعات وفقاً لالسرتاتيجية املتوسطة األجل انمج من  تنفيذ الرب 
 ؛ (5)الوثيقة م/   وامليزانية

االبتكار التكنولوجي يف شأن  بإل تعزيز عمل اليونسكو  وسائر اجلهات املعنية  الدول األعضاء    يدعوو  -  6
 . وتشاطرها  رف ا املع  وتبادل وإعارة اخلرباءمسامهات طوعية  تقدمي   عن طريقالتعليم  جمال  

(211 EX/SR.6) 

 ( 2021- 2014) السرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا  تقييم مرفق اإلشراف الداخلي ل  13

(211 EX/13; 211 EX/44) 
 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 32ت/ م209و  اثنياً -5ت/ م202و  سادساً -6ت/ م186ابلقرارات   إذ يذك ر  -  1
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 ، 13ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

وحييط (؛  2021- 2014بتقييم اسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا )   يرحب -  3
 عنها التقييم؛ ابلنتائج والتوصيات اليت متخض  علماً مع االهتمام 

أولوية اليونسكو    وضع العمل على    وتعزيز  إل دعمحنة  املاو   الشريكة  مجيع الدول األعضاء واجلهات  دعووي -  4
 ؛هلذه األولوية  تعزيز تنسيق الربامج الطليعية كذلك إل  و   موضع التطبيق،  العامة املتمثلة يف أفريقيا

 . 13ت/ م211الواردة يف ملحق الوثيقة  متابعة تنفيذ كل التوصيات  إاتحة املديرة العامة إل    دعووي -  5
(211 EX/SR.6) 

 : استعراض اجلوائز وجتديدهااليونسكوئز  جوا

 (EX/14; 211 EX/44 211)  األمية  كونفوشيوس حملو-جائزة اليونسكو 14

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 11/ت م172ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 ، اثنياً -6ت/ م209و   16/ م40 ينابلقرارَ   أيضاً  يذك رو  -  2

 ، 24ت/ م201و  12ت/  م191القراَرين   أيخذ بعني االعتبارو -  3

 ، 14ت/  م121الوثيقة    وقد درس  -  4

 ؛ظروف مؤاتية للتعلم  األمية وهتيئة السخي والتزامها بتعزيز حمودعمها  ل حلكومة الصني    يعرب عن تقديره -  5

 (؛ 2026- 2021سنوات ) ملدة مخس  األمية  كونفوشيوس حملو-اليونسكوجتديد جائزة    ويقرر  -  6

االختالف    وحييط علماً  -  7 الأبوجه  النبني  األساسي جلوائزنص  للنظام  املوحد  الذي   اليونسكو،  موذجي 
بصيغته   األمية كونفوشيوس حملو-اليونسكوجلائزة  والنظام األساسي    ، 12ت/ م191عليه يف القرار   وافق

 ؛ 14ت/ م211  األول للوثيقة املعدَّلة الواردة يف امللحق  

لة الواردة يف امللحق   األمية  حملو  كونفوشيوس -اليونسكوعلى النظام األساسي جلائزة    ويوافق -  8 بصيغته املعدَّ
الواردة للجائزة بصيغته    للحساب اخلاصابلنظام املال    أيضاً   وحييط علماً ؛  14ت/ م211  للوثيقة  األول

 الوثيقة. يف امللحق الثاين لتلك  
(211 EX/SR.6) 
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 املعاهد واملراكز 

 1 معاهد ومراكز الفئة

 (EX/15; 211 EX/44 211)  كو لإلحصاء عن أنشطة املعهدتقرير جملس إدارة معهد اليونس 15

 إن  اجمللس التنفيذي، 
اليونسكو لإلحصاء اخلامسة من النظام األساسي ملعهد    من املادة   1 ( من الفقرةـ)ه  ابلفقرة الفرعية  إذ يذك ر -  1

 ، 11ت/ م209(، وكذلك ابلقرار  44م/ 30)القرار  

 ، 15ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

تضطلع   هينو   -  3 الذي  في ابلدور  اليونسكو  اإلحصاءات مابه  اب  خيص  واالتصال املتعلقة  والثقافة  لعلوم 
الرائدة  بصفتها  كذلك  و   ،واملعلومات و لالوكالة  و لرتبية  التنمية ل   سي ما الالتعليم،  هدف  رصد  عملية 
 يف خمتلف ارنة  عن طريق وضع مؤشرات قابلة للمق  4- 11و  5-9 التنمية املستدامة  وغاييَت   4 املستدامة

 البلدان، والعمل مع الشركاء على وضع هنوج إحصائية وأدوات رصد من أجل حتسني تقييم التقدم احملرز
 الغاايت الدولية؛   حنو بلوغ

 ابإلجنازات الكبرية اليت حققها معهد اليونسكو لإلحصاء على الرغم من القيود املالية؛  ويرحب  -  4

إقراراً بدور املعهد الرايدي يف   نسكو لإلحصاءدعمها املال ملعهد اليو   الدول األعضاء على زايدة  ويشجع  -  5
سي ما التقدم  تحدة، والقياس التقدم احملرز بشأن أهداف التنمية املستدامة على نطاق منظومة األمم امل

 احملرز يف جمال التعليم؛

ضمان توفري املزيد من املال لتمويل املديرة العامة إل مواصلة جهودها الرامية إل مجع األموال ل  ويدعو  -  6
 عام؛  زيز االستدامة املالية للمعهد بوجهمعهد اليونسكو لإلحصاء وتع

ن دورته الرابعةجملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء    ويدعو  -  7 املائتني مبعلومات  عشرة بعد  إل موافاته إاب 
 عن أنشطة املعهد. 

(211 EX/SR.6) 

 (EX/16.I; 211 EX/16.II; 211 EX/44 211)  مكتب الرتبية الدويلبشأن   12ت/  م209  تنفيذ القرار  16

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 12ت/  م209و   15م/ 40ين ابلقرارَ   إذ يذك ر  -  1

 اثنياً،- 16ت/ م211أواًل و-16ت/ م211ني الوثيقتَ   درس وقد   -  2
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 املؤقت اذها لتطبيق النظام األساسي  عن التدابري االنتقالية اليت جيب اخت  املقدم   ابلتقرير  وإذ حييط علماً  -  3
 ملكتب الرتبية الدول، 

 يهما بشأن مكتب الرتبية الدول، قرتاحَ ال  إسبانياللصني و   ويعرب عن تقديره  -  4

 اليت ُأجريت  ابملناقشات  حييط علماً ،  12ت/ م209نشأ مبوجب القرار  مُ ـلفريق العمل ال  ويعرب عن تقديره  -  5
 ؛ ق العملار فرييف إط أُبديت  واملواقف اليت

الدول،  اب   يقر  إذ  و  -  6 الرتبية  ملكتب  احلامسة  الطويلة  ستدامةاالضرورة ضمان    ويدركألمهية   األجل املالية 
 ،مكتب الرتبية الدول  متويل   فرنسا وأملانيا وآيسلندا وسويسرا على مسامهاهتا الطوعية يف  ويشكرمكتب،  لل

متطلبات لتلبية طوعية  مسامهات  يع الدول األعضاء تقدمي  البلد املضيف ملكتب الرتبية الدول ومج يناشد 
قدمي مسامهات خارجة تلمن املديرة العامة التعاون مع الشركاء يف التنمية   ويطلباستدامة عمل املكتب؛  

 مكتب الرتبية الدول؛ من أجل عن امليزانية  

ملكتب الرتبية الدول   املعدَّل  األساسي  النظامواألربعني   دورته احلادية  املؤمتر العام يف  أبن يعتمد  ويوصي -  7
املؤمتر العام يف   ن يقرر أباملائتني، و التنفيذي يف دورته التاسعة بعد   عليها اجمللس اليت وافق  املؤقتة   بصيغته

ذاته احلاليني    الوقت  الدول  الرتبية  مكتب  جملس  أعضاء  مجيع  عضوية  مدة  لدورة اابنتهاء  إهناء 
املادة التاسعة من   ا يفعليه املنصوصيذ األحكام االنتقالية  العام من أجل تنف  واألربعني للمؤمتر  احلادية

 النظام األساسي املعدَّل ملكتب الرتبية الدول؛ 

 يشمل و اجلديدة ملكتب الرتبية الدول،    ملهمةاب  القيام   كيفية  لحساابت تقييمخلارجية لا  ة عراجِ املمن    ويطلب  -  8
، 2023 يف عام  ، اليت سُتعقد املائتني عشرة بعد  ن دورته السابعةإاب    موافاتهاستدامة عمل املكتب، و   ذلك

النظر  ابلتقرير التقييم من أجل  و فيه اخلاص هبذا  النظر  ،  مواصلة  اخلياراتكذلك من أجل   اخلاصة   يف 
نتائج   بناًء على  ضرورايً   اعُترب هذا األمر  حسن سري عمل املكتب إذا  اليت ميكن اختاذها لضمان   تدابريابل
 تقييم؛ ال

مع االهتمام  -  9 الرتبية لصني يف جمال  اب  شنغهاي يف    1 ابقرتاح إنشاء معهد جديد من الفئة  وحييط علماً 
ن دورته وموافاته إاب   ،من املديرة العامة إجراء دراسة جدوى يف هذا الصدد ويطلب أيضاً التعليم والعلوم؛  و 

املراد اختاذها يف هذا   تابعةاملإجراءات  بشأن  حات  قرتاابو املائتني بنتائج دراسة اجلدوى   عشرة بعد  اخلامسة
 . الصدد

(211 EX/SR.6) 
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 2 معاهد ومراكز الفئة

 هبا التفاقات اخلاصة  وجتديد  2 استعراض شؤون معاهد ومراكز الفئة 17
(211 EX/17.I; 211 EX/17.II; 211 EX/17.III; 211 EX/17.IV; 211 EX/17.V; 211 EX/17.VI; 
211 EX/17.VII; 211 EX/17.VIII; 211 EX/42) 

 (لنكا سري)  مركز جنوب آسيا لتنمية قدرات املعلمني أولا -17

 اجمللس التنفيذي، إن   

 أوالً، -14ت/  م209و   99م/40و   15م/ 36ابلقرارات   إذ يذك ر  -  1

 ويف ملحقها ومرفقاته،  79م/ 40ورد يف الوثيقة  ما وأيخذ بعني االعتبار -  2

 أوالً، -17ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  3

النكا بشأن منح مركز جنوب  ابلتوصية بتمديد االتفاق املربم بني اليونسكو وحكومة سري  حييط علماً  -  4
( متديداً استثنائياً ملدة سنة 2 آسيا لتنمية قدرات املعلمني صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

 ؛ 2022حزيران/يونيو   9، أي حت  أخرى

تنمية قدرات املعلمني إل تشغيل املركز وتنفيذ التوصيات ومركز جنوب آسيا ل  النكا  ريحكومة س  ويدعو  -  5
 الواردة يف التقرير املقد م عن عملية التقييم اخلاصة ابملركز؛

النكا بشأن منح مركز جنوب آسيا لتنمية  على متديد االتفاق املربم بني اليونسكو وحكومة سري  ويوافق -  6
 ؛ 2022حزيران/يونيو   9( حت 2 كو )الفئة مركز يعمل حتت رعاية اليونسقدرات املعلمني صفة 

ن دورته الرابعة  ويطلب -  7 املائتني بنتائج عملية تقييم جديدة جلدوى  عشرة بعد من املديرة العامة موافاته إاب 
 (2 جتديد منح مركز جنوب آسيا لتنمية قدرات املعلمني صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

 . الصددوبتوصياهتا يف هذا  
(211 EX/SR.6) 

 ( ماليزاي)   يف جمال العلوم والتكنولوجيا والبتكار  بني بلدان اجلنوب  فيما املركز الدويل للتعاون اثنياا -17

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 99م/ 40و  15ت/  م192و   29م/ 43ابلقرارات   إذ يذك ر  -  1

 اثنياً، -17ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2
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بني بلدان اجلنوب يف جمال العلوم والتكنولوجيا  ملركز الدول للتعاون فيمااب  اخلاصمتديد االتفاق  على    يوافق -  3
يكفي  من أجل إاتحة ما  2021  ديسمرب/كانون األول  31، حت  مباليزاي  يف كواالملبور املوجود  واالبتكار،  

الوقت إلجناز عملية   يعمل حتت رعاية    جتديدمن  اليت تشمل ( 2 )الفئةاليونسكو  منحه صفة مركز   ،
املركز، وموافاته   إبرامه بشأن  املراد  التجديد  اتفاق  والتوافق على مشروع  التقييم   ج نتائبالتفاوض  عملية 

ن دورتهاخلاصة ابلتجديد    ؛ املائتني بعد   عشرة الثانية  وبتوصيات املديرة العامة بشأهنا إاب 

ن    من  ويطلب -  4 املائتني بنتائج عملية التقييم اخلاصة بتجديد  بعد   عشرة ثانيةدورته الاملديرة العامة موافاته إاب 
صفة مركز يعمل   بني بلدان اجلنوب يف جمال العلوم والتكنولوجيا واالبتكار املركز الدول للتعاون فيمامنح  

 . وبتوصياهتا يف هذا الصدد  (2 )الفئةحتت رعاية اليونسكو  
(211 EX/SR.6) 

 )مصر(   القاحلة  جمال املياه يف املناطق القاحلة وشبه ب والدراسات يفليمي للتدرياملركز اإلق اثلثاا -17

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 18م/ 31ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 اثلثاً، -17ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

طق القاحلة على متديد االتفاق اخلاص ابملركز اإلقليمي للتدريب والدراسات يف جمال املياه يف املنا  يوافق -  3
يكفي من  من أجل إاتحة ما  2021كانون األول/ديسمرب   31القاحلة، املوجود يف مصر، حت   وشبه

 تشمل التفاوض ، اليت (2 جتديد منحه صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة  الوقت إلجناز عملية 
املراد إبرامه بشأن   الثالثي األطراف  التجديد  اتفاق  بنتائج عملية املركز، وموافاته  والتوافق على مشروع 

ن دورته الثانيةالتقييم اخلاصة ابلتجديد   املائتني؛ عشرة بعد  وبتوصيات املديرة العامة بشأهنا إاب 

ن    من املديرة العامة   ويطلب -  4 املائتني بنتائج عملية التقييم اخلاصة بتجديد  عشرة بعد  دورته الثانيةموافاته إاب 
القاحلة صفة مركز يعمل  دريب والدراسات يف جمال املياه يف املناطق القاحلة وشبهمنح املركز اإلقليمي للت

 يف هذا الصدد.   ا ( وبتوصياهت2 حتت رعاية اليونسكو )الفئة
(211 EX/SR.6) 

 )صربيا(  املياه من أجل التنمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخز  مرك رابعاا -17

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 29م/ 36ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 رابعاً، -17ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2
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املوجود على متديد االتفاق اخلاص مبركز املياه من أجل التنمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ،    يوافق -  3
يكفي من الوقت إلجناز  من أجل إاتحة ما  2021كانون األول/ديسمرب   31بصربيا، حت    يف بلغراد

، اليت تشمل التفاوض والتوافق على (2 )الفئةة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو  منحه صف جتديد    عملية
بنتائج عملية التقييم اخلاصة مشروع اتفاق التجديد الثالثي األطراف املراد إبرامه بشأن املركز، وموافاته  

ن دورته الثانيةابلتجديد    ؛املائتني عشرة بعد  وبتوصيات املديرة العامة بشأهنا إاب 

ن دورته الثانيةاملديرة العامة  من    ويطلب -  4 املائتني بنتائج عملية التقييم اخلاصة بتجديد  عشرة بعد  موافاته إاب 
منح مركز املياه من أجل التنمية املستدامة والتكيف مع تغري املناخ صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو  

 يف هذا الصدد.   ا وبتوصياهت  (2 )الفئة
(211 EX/SR.6) 

 )مجهورية كوراي(  مشاركتهم ضمان الشباب و املركز الدويل لفنون القتال من أجل تنمية قدرات   خامساا -17

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 99م/40و  41م/ 37و  سادساً -14ت/ م191ابلقرارات   إذ يذك ر  -  1

 خامساً، -17ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

تنمية  حييط علماً  -  3 القتال من أجل  لفنون  الدول  املركز  الشباب و   ابضطالع  مشاركتهم، ضمان  قدرات 
( 2 إليه بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة املوجود يف شوجنيو جبمهورية كوراي، ابملهمة املسندة

 بصورة ُمرضية؛

مشاركتهم صفة مركز ضمان  جتديد منح املركز الدول لفنون القتال من أجل تنمية قدرات الشباب و   ويقرر  -  4
 ؛(2 ة اليونسكو )الفئةيعمل حتت رعاي

 للمديرة العامة بتوقيع االتفاق ومذكرة التفاهم املعد ين هلذا الغرض.   وأيذن  -  5
(211 EX/SR.6) 

 (املركز اإلقليمي للنهوض ابلكتاب يف أمريكا الالتينية والكارييب )كولومبيا سادساا -17

 إن  اجمللس التنفيذي، 

- 14ت/ م209و   99م/40سادساً و -16ت/  م207و   93م/ 37و   62ت/ م182ابلقرارات    إذ يذك ر -  1
 ابعاً، س

 سادساً، -17ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220725_ara.page=25
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226162_ara.page=76
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226162_ara.page=76
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372579_ara.page=134
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372579_ara.page=134
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على أمهية النظر يف نتائج عملية التقييم اخلاصة بتجديد منح املركز اإلقليمي للنهوض ابلكتاب يف   يشدد -  3
، (2 )الفئةت رعاية اليونسكو  أمريكا الالتينية والكارييب، املوجود يف بوغوات بكولومبيا، صفة مركز يعمل حت
وفقاً   املناسب  الوقت  الصدد، يف  هذا  العامة يف  املديرة  توصيات  واملتكاملة ويف  الشاملة  لالسرتاتيجية 

 ؛ (93م/37القرار  )  ( 2 )الفئةللمعاهد واملراكز العاملة حتت رعاية اليونسكو  

ركز اإلقليمي للنهوض ابلكتاب يف منح املتجديد  التقييم اخلاصة بابلتقدم احملرز يف عملية    وحييط علماً  -  4
 ؛ (2 )الفئةيونسكو  أمريكا الالتينية والكارييب صفة مركز يعمل حتت رعاية ال

ن دورته الثانية  ويطلب -  5 املائتني بنتائج عملية التقييم اخلاصة بتجديد  عشرة بعد  من املديرة العامة موافاته إاب 
أمريكا الالتينية والكارييب صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو  منح املركز اإلقليمي للنهوض ابلكتاب يف  

 وبتوصياهتا يف هذا الصدد.   (2 )الفئة
(211 EX/SR.6) 

 املكسيك(   ساكاتيكاس،)  املعهد اإلقليمي للرتاث العاملي سابعاا -17

 اجمللس التنفيذي،   إن  

 ، 59م/ 35اثمناً و-20ت/ م182ابلقراَرين   إذ يذك ر  -  1

 ، سابعاً -17ت/  م211  قة وثيال  وقد درس  -  2

املوجود ،  املعهد اإلقليمي للرتاث العاملي  على أمهية النظر يف نتائج عملية التقييم اخلاصة بتجديد منح  يشدد -  3
)الفئة  معهد ، صفة  يف ساكاتيكاس ابملكسيك اليونسكو  املديرة ،  (2 يعمل حتت رعاية  توصيات  ويف 

 قاً لالسرتاتيجية اخلاصة ابملعاهد واملراكز العاملة حتت رعايةالعامة يف هذا الصدد، يف الوقت املناسب وف
 (؛ 99م/ 40)القرار   2019 ( لعام2 اليونسكو )الفئة

 ،املوجود يف ساكاتيكاس ابملكسيك  ، اإلقليمي للرتاث العامليعهد  االتفاق اخلاص ابمل  نأب  حييط علماً و  -  4
 ديد ضمين لالتفاق؛ مبوجب آخر عملية مت  2026  آذار/مارس 31 سيظل انفذاً حت

ن دورته  املديرة العامة  من    يطلب و  -  5 اخلاصة بتجديد   تقييمالبنتائج عملية    املائتني عشرة بعد  الرابعةموافاته إاب 
يعمل حتت رعاية   عهد صفة م  ،املوجود يف ساكاتيكاس ابملكسيك  ، عهد اإلقليمي للرتاث العامليامل منح  

 . لصددوبتوصياهتا يف هذا ا  (2 اليونسكو )الفئة
(211 EX/SR.6) 

 (فاسو بوركينا)  كز اإلقليمي للفنون احلية أبفريقيااملر  اثمناا -17

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 99م/40و   60م/ 35ابلقراَرين   يذك ر إذ   -  1
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 اثمناً، -17ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

فريقيا صفة أبيمي للفنون احلية  تجديد منح املركز اإلقلالتقييم اخلاصة ب  عمليةل   الراهن ابلوضع    حييط علماً  -  3
واملراكز العاملة حتت رعاية السرتاتيجية اخلاصة ابملعاهد  ل  وفقاً   (2 مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

 (؛ 99م/ 40 )القرار  2019 ( لعام2 اليونسكو )الفئة

ز اإلقليمي للفنون احلية فاسو واليونسكو بشأن املرك بني حكومة بوركينا  املربمعلى متديد االتفاق    ويوافق -  4
 ؛ 2022حزيران/يونيو   30فريقيا حت  أب

ن دورته الرابعة املديرة العامة موافاته  من   يطلب و  -   5 املائتني بنتائج عملية التقييم اخلاصة بتجديد منح   عشرة بعد  إاب 
 هتا يف هذا الصدد. وصيا وبت   ( 2 )الفئة فريقيا صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو  أب املركز اإلقليمي للفنون احلية  

(211 EX/SR.6) 

 والـَميزنة   الربجمة

 ( ومشروع الربانمج وامليزانية 4م/41)الوثيقة    2029-2022للفرتة    األجل   مشروع السرتاتيجية املتوسطة  18
 ( 5م/41)الوثيقة    2025- 2022للفرتة  

(41 C/4 (Draft); 41 C/5 (Draft); 211 EX/18.I; 211 EX/18.II (and Corr. in English and French 
only, Corr.2 in English only, Corr.3 in all languages, Corr.4 in French only and Corr.5 in 
Russian only); 211 EX/18.INF; 211 EX/PG/1.INF.3; 211 EX/44) 

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، القرار  هذا ملحق و صويباهتا  ت و اثنياً  -81ت/ م211أواًل والوثيقة -81ت/  م211  الوثيقة   وقد درس  -  1

على أنه  من النظام الداخلي للمؤمتر العام، اليت تنص  11 من املادة  2 الفقرة   االعتبار إذ أيخذ بعني  و  -  2
الدورة " افتتاح  قبل  املنتسبون،  واألعضاء  األعضاء  الدول  تتسلم  أن  األقل،  بثالثة  جيب  على  أشهر 

 "، به ةبشأن مشروع الربانمج وتقديرات امليزانية اخلاص  االتوصيات اليت يرى اجمللس التنفيذي إصداره

يف أقرب وقت ممكن   اجتماعاً افرتاضياً   22ت/ م210أن جيتمع فريق الصياغة الـُمنشأ مبوجب القرار    يقرر  -  3
اجمللس التنفيذي   توصيات املائتني للمجلس التنفيذي من أجل إمتام صياغة   عشرة بعد عقب الدورة احلادية

الربانمج   ومشروع  ( 4م/ 41الوثيقة  )  2029- 2022االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة    ع بشأن مشرو 
ن دورته ها تقدميل  ( 5م/41الوثيقة )  2025-2022وامليزانية للفرتة    ؛واألربعني احلادية  إل املؤمتر العام إاب 

للمادة   ويذك ر  -   4 لرئيس أن يستشري األعضاء  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي، جيوز "ل   60 أبنه، وفقاً 
  احلصول على موافقة اجمللس التنفيذي على تدابري عاجلة ي األمر " ابملراسلة إذا رأى ذلك مناسباً" عندما يقتض 

  من األعضاء ابملراسلة  الرئيس إل استشارة    ويدعو "؛  يكون اجمللس فيها منعقداً  للغاية وابلغة األمهية يف فرتة ال 
مشروع الوثيقة    بشأن   الصياغة   فريق ا  أعد مه   اللذين   القراَرين   مشروَعي   دة يف الوار   توصيات ال   على   املوافقة   أجل 
 ؛ 5م/ 41ومشروع الوثيقة    4م/ 41
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على   للمجلس التنفيذي، من النظام الداخلي    60 مبوجب املادة  املوافقة،  أنه، يف حال عدم   ويقرر أيضاً  -  5
إل عقد دورة   أن يدعو  لرئيسلينبغي    الصياغة،  يق ر ف ا أعد مه الواردة يف مشروَعي القراَرين اللذين   توصيات ال 

 . 2021متوز/يوليو   2و 1يف  ،االقتضاء عند اإلنرتنت   عرب ، التنفيذي  استثنائية للمجلس 

 -------------- - 

 امللحق

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 22ت/ م210و 102م/40ابلقرارَين  يذك ر إذ   -  1

 ن إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية، بشأ  72/279م املتحدة اجلمعية العامة لألم بقرار  ويذك ر أيضاً  -  2

 (، 4م/ 41)الوثيقة  2029- 2022مشروع االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة   وقد درس -  3

 ، اليونسكو وسائر خطط التنمية الدولية اليت تعين 2030 ة التنمية املستدامة لعام التزامه خبط  جمدداً وإذ يؤكد  -  4

هلا يف   ملواجهة التحدايت اإلمنائية املعقدة والتصدي   مهمة اليونسكو الفريدة املتعددة التخصصاتجدوى    أيضاً   جمدداً ويؤكد   -  5
استناداً إل هنج يقوم على    املتعدد األطراف   العاملي  العمل احلاضر واملستقبل، وكذلك الغتنام كل الفرص من أجل تعزيز  

يع البلدان واجلهات  ركة مج األول على تلبية احتياجات أشد الناس فقراً وضعفاً ويتيح مشا  التضامن العاملي ويركز يف املقام 
 املعنية والناس كافة يف املساعي املبذولة يف هذا الصدد، 

 2029- 2022االسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة    إعداد مشروع للجهود اليت بذلتها املديرة العامة من أجل    يعرب عن تقديره  -  6
ذت  4م/ 41يقة  لوث)ا دورته العاشرة    خالل( استناداً إل املناقشات اليت أُجريت واإلرشادات اليت ُقد مت والقرارات اليت اختخ

االجتماع األقاليمي للجان الوطنية  عنها   املائتني، وكذلك استناداً إل املسامهات املقدمة يف هذا الصدد، اليت متخض  بعد
الفريق الرفيع املستوى املعين  وأعمال    احلكومية اليت تقيم عالقات رمسية مع اليونسكو ت غريظما لمناملؤمتر الدول ل و   لليونسكو 

 ؛ ابلتفكري االسرتاتيجي

هبا اليونسكو يف مشروع االسرتاتيجية املتوسطة   ساليب التفكري وهنوج العمل املبتكرة اليت تسرتشدأب   التقدير   معوحييط علماً  -  7
(، وكذلك ابملساعي الرامية إل إحداث التغيري املنشود من أجل بناء السالم  4م/41يقة  لوث )ا   2029-2022للفرتة  األجل  

 وتعزيز التنمية املستدامة؛ 

اجل  ويرحب  -  8 املتكاملة  واملشرتكةابلنهوج  للتخصصات  األخذ امعة  جرى  اليت  التخصصات  األهداف   بني  صياغة  يف  هبا 
العمل  همة املنظمة و مب  االضطالع   مع مواصلة الرتكيز على،  2029-2022  االسرتاتيجية األربعة واهلدف التمكيين للفرتة 

 ؛ جماالت اختصاصهاعلى تعزيز خربهتا يف 

أيضاً  -  9 األجل    ابلتزام   ويرحب  املتوسطة  االسرتاتيجية  العامة، يف مشروع  (،  4م/41)الوثيقة    2029-2022للفرتة  املديرة 
اجلنسني، وكذلك على الفئَتني ذوات األولوية    تمثلَتني يف أفريقيا ويف املساواة بنيالرتكيز على األولويَتني العامَتني امل  مبواصلة

 غرية النامية؛ املتمثلَتني يف الشباب ويف الدول اجلزرية الص
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تضمني    ويدعو -10 إل  العامة  األجل  اب   اخلاص القرار    مشروع املديرة  املتوسطة  )الوثيقة    2029-2022للفرتة  السرتاتيجية 
اليونسكو إل    جمدداً ، يدعو  22ت/ م 210يذك ر فضاًل عن ذلك ابلقرار    وإذيلي: " جديدة تنص على مارة  فق  (4م/41

هبا من تعصب،   حة كل أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتعلق تعزيز مسامهتها اجلوهرية يف مكاف 
 ؛ "؛ ة عن الكراهية العنصريةويشمل ذلك التحريض على الكراهية العنصرية واجلرائم النامج 

األجل    ويطلب  -11 املتوسطة  االسرتاتيجية  مشروع  على  أُدخلت  اليت  التعديالت  مراعاة كل  ضمان  العامة  املديرة  للفرتة  من 
 ؛ ( 5م/41)الوثيقة   2025-2022لربانمج وامليزانية للفرتة  امشروع ( يف  4م/41)الوثيقة   2022-2029

مشروع االسرتاتيجية    دخاهلا علىإل   11م/ 41الوثيقة    يف   إدراجها   التالية املراد  ت عتماد التعديالاملؤمتر العام ابتوصية    ويقرر -12
 (: 4م/41)الوثيقة   2029-2022للفرتة  املتوسطة األجل 

 مسائل عامة 

 ؛ 1 قبل الفقرة األول  العنوانمن   "اجلزء ألف "  عبارة حذف -  1

 املستطاع؛  قدر يجية االسرتات نص  من اإلشارات إل برامج حمددة  إزالة -  2

 االسرتاتيجية البياانت املرجعية احملددة للواثئق املذكورة؛ تضمني نص  -  3

يف    يتمثل   ، الذي شرتك بني القطاعات املعمل  ال جمال  االسرتاتيجية، عند االقتضاء، بعض اإلشارات إل  تضمني نص   -  4
 ية؛ يف إطار كل هدف من األهداف االسرتاتيج  ،" لتأهب والتصدي لألزمات"ا

 رسالة اليونسكو   -أولا  

لعمل من أجل  ألمم املتحدة لعقد اجيب على منظومة األمم املتحدة برمتها، خالل  يلي: " كما  1 الفقرة تعديل   -  5
، أن حتشد قواها على كل املستوايت من أجل حتقيق هذه األهداف احملددة يف خطة  حتقيق أهداف التنمية املستدامة 

إل حتقيق    2029-2022للفرتة  . ولذلك ترمي اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل  2030 التنمية املستدامة لعام 
رتاتيجية أيضاً، من  . وستساهم هذه االس2030 يف جماالت اختصاص املنظمة حبلول عام  أهداف التنمية املستدامة 

، يف حتقيق أهداف أُطر  مة املنظوتقدمي املساعدة الالزمة للدول األعضاء يف    التعاون الدولوتعزيز  تشجيع  خالل  
وخطة عمل  ،  2063 العمل الدولية األخرى، اليت تضم اتفاق ابريس بشأن تغري املناخ، وخطة االحتاد األفريقي لعام 

. وترمي  إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية )مسار ساموا(، و دامة أاباب لتمويل التنمية املست أديس 
( سعياً  19-انتعاش دول مستدام من جائحة فريوس كوروان )كوفيد عن ذلك، إل املسامهة يف االسرتاتيجية، فضالً 

للتآزر   إجياد أوجهإل    وكذلك  ، املعزَّزو   الشامل املتعدد األطراف    العاملي إل "إعادة البناء بشكل أفضل" يف إطار العمل  
  وميكن  اجلميع  مصلحة  يف  تصب  بطريقة  تعاونل ا  إل  السعي  مواصلة  مع  ،أهداف التنمية املستدامةمن أجل حتقيق  

بشأن خطة    70/1كما ِقيل يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة    العال،أرجاء  و   بلدان  لكل   هائلة   مكاسب   جتلب   أن 
 "؛ .2030 التنمية املستدامة لعام 

ت   وكبرية، ومنها حتدايت عاملية معاصرة كثرية  فرص و وتوجد  يلي: "  كما  2 الفقرةتعديل   -  6 العوملة  الفرص اليت  تيحها 
تعزيز الوعي والتوافق بشأن تغري املناخ والتنمية املستدامة، والتقدم  والتقدم يف العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وكذلك 

  احملرز يف جمال الرتبية والتعليم، وتزايد االهتمام بتعزيز التنوع الثقايف وإثرائه وبصون الرتاث الثقايف. وتدرك اليونسكو 
اليت املوجودة،  الكبرية  العاملية  التحدايت  ذاته  الوقت  وخم  يف  املدقع  الفقر  أوجه عدمتضم  املتزايدة،  تلف    املساواة 
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اجلنسني، وكذلك التفاوت يف االنتفاع بفرص    املساواة املتعلقة بقضااي ومنها أوجه عدم   خيص قضااي سي ما فيما  وال
؛  تدهور التنوع البيولوجي قب تغري املناخ على البيئة واجملتمع برمته، و التعليم اجليد وفرص التعلم مدى احلياة؛ وعوا

؛ وعواقب الوسائل التكنولوجية الرائدة  املياه وصعوبة احلصول على  واستنفاد موارد احمليطات    لبيئة البحرية، وتدمري ا
إلقصاء واالستبعاد وخمتلف  على األمور املتعلقة جبميع جماالت احلياة، والفجوة الرقمية؛ وتفاقم العنصرية وخطاب ا

الرتاث الثقايف؛    أشكال التمييز؛ والتضليل اإلعالمي واالعتداءات اليت متس حبرية الصحافة؛ واملخاطر اليت هتدد سالمة 
 "؛ . تنوع أشكال التعبري الثقايفودعم اإلبداع اشة الُنظم اخلاصة بدعم وهش

احلشد والتعبئة، وكذلك من خربهتا وجتربتها يف    رهتا على ستستفيد اليونسكو من قدو يلي: " كما  3 الفقرةتعديل   -  7
املعاصرة والتغلب    العاملية   الغتنام الفرص املتاحة والتصدي للتحدايت  للتصدي هلذه التحدايت  جماالت اختصاصها، 

 هبا ]...["؛  على املصاعب املقرتنة 

  وعززت الوعي على الصعيد العاملي، بصورة  ]...[ وأاثرت هذه األزمة اهتمام العال، يلي: " كما  5 الفقرة تعديل   -  8
يف حياة البشر،  ملختلف أوجه التقدم التكنولوجي الكبري   احملتملة املسامهة املخاطر والعواقب خيص مسبوقة فيما غري

على املساعي  ، ومنها نشوء الذكاء االصطناعي،  خيص املخاطر والعواقب احملتملة ألوجه التقدم هذه  وكذلك فيما
احرتام    ، وعلىواملعلومات وعلى ُسبل االنتفاع ابملعارف  حرية التعبري واإلبداع،    علىالرامية إل حتسني أوضاع البشر، و 

 ."؛ االجتماعيوابلتال على التماسك املساواة، 

 وامليزة النسبية  ، والوظائف، الرسالة بيان

" كما   8 الفقرة تعديل   -  9 اليو يلي:  رسالة  بيان  للفرتة  يرمي  على    2029-2022نسكو  والتآزر  التعاون  تيسري  إل 
العاملية املعاصرة والتغلب على املصاعب  لتحدايت  للتصدي لوتسخري امليزة النسبية الفريدة للمنظمة  الصعيد الدول،  

 ."؛ واغتنام الفرص املتاحة يف عال اليوم هبا   املقرتنة

التآزر والرتابط بني هذه الوظائف،   تعزيزاً ألوجه  2030 إل عام   ملمتدة ستشهد الفرتة او لي: "ي كما  10 الفقرةتعديل   -10
العاملية على    )العاملي، واإلقليمي، والوطين(،   الثالثةالعمل  مستوايت  وكذلك بني   من أجل إاتحة األخذ ابملعايري 

د األنشطة التقنينية  . ولذلك جيب إعدايدان مع الرتكيز على تعزيز التأثري يف امل  الصعيد الوطين على وجه اخلصوص
يف األنشطة    طر تقنينية متسقةأبُ املستخلصة من التجربة امليدانية، وجيب أيضاً االسرتشاد   وفقاً لالحتياجات والِعرب 

للتحدايت احلالية املعقدة بطريقة متسقة عن   اغتنام الفرص املتاحة للتصدي  التصدي وتستطيع اليونسكو التنفيذية. 
االستفادة من عملها أيضاً   طريق  اليونسكو  وتستطيع  الغرض.  هلذا  الوظائف وتسخريه  اقرتاح حلول    بشأن هذه 

 ؛ " .2018 متكاملة أكثر مالءمة استناداً إل عملية التحول االسرتاتيجي اليت بدأت يف عام 

 خمتلف  هبذا النهج القائم على التوازن والرتابط بني  هلا اعمأيف  شد اليونسكو  وستسرت يلي: " كما  11 الفقرة تعديل   -11
العمل من خالل شراكات وثيقة مع الدول األعضاء يف املنظمة من أجل  هلا هذا النهج   يتيح  وظائف املنظمة، إذ

رات التنفيذية الالزمة  املساعدة على إجياد احللول العملية املالئمة ووضعها موضع التطبيق، وكذلك على تنمية القد
ويتيح هبا واالستعانة  ذاته    هلا  ،  الوقت  الربامجمتهيف  لتكييف  الطريق  مهام جديدة  يد  أي  توازانً   بطريقة   مع    أكثر 

وبذلك ميكن تعزيز عمل اليونسكو على الصعيد اإلقليمي  خيص التصدي لألزمات والطوارئ.   سي ما فيما  ، وال وابتكاراً 
شبكتها   خالل  ل  امليدانيةمن  وفقاً  املنظمة  إل  املسندة  ابملهمة  لالضطالع  احلامسة  األمهية  لخصائص  ذات 

ودون  اإلقليمي  الصعيدين  على  منطقة  لكل  احملددة  العامَتني   واالحتياجات  لألولويَتني  وفقاً  وكذلك  اإلقليمي، 
،  نظومة األمم املتحدة اإلمنائيةمل  قليمية ابلتعاون مع اآلليات اإلسي ما   ، وال لديها  األولوية   ذوات   وللفئَتني لليونسكو  
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وستأخذ اليونسكو  .  األفرقة الُقطرية لألمم املتحدةالوطين يف إطار    الصعيدعلى  عملها    وميكن أيضاً تعزيز  وكذلك
الوطنية  مع زايدة الفرص املتاحة للجان    االعتبار،  أمهية العمل من خالل الشراكات القائمة على الصعيد الوطين بعني 

اليونسكو للمسامهة اليونسكو، مع م  لليونسكو ولشبكات  راعاة ضرورة  ويشمل ذلك العمل من خالل شبكات 
 ؛ ". مراعاة اتمة يف عمل املنظمة على الصعيد الُقطري   مشاركة اللجان الوطنية لليونسكو

، معلومات تبني  بطريقة دقيقة وشاملة  15 الوارد بعد الفقرة  اإلطار ، ويشمل ذلك  15 إل   12 الفقراتتضمني   -12
إحدى اجلهات    االقتضاء  عندعنها، أو   اجلهة املسؤولة  اليت تُعد  اليونسكو   أهداف التنمية املستدامة وغاايهتا ومؤشراهتا 

 معها اليونسكو؛  عنها، وتتضمن أمساء منظمات األمم املتحدة األخرى اليت تتعاون  املسؤولة

: "وستواصل اليونسكو أيضاً املسامهة يف املساعي الرامية إل حتقيق هديَف التنمية  15 الفقرة  يف هناية يلي ماإضافة  -13
 "؛ .10و 1املستدامة 

: تعزيز  هبا اليونسكو يف عملها "املبادئ الرئيسية اليت تسرتشد يلي:   كما   16 العنوان قبل الفقرة إعادة صياغة   -14
 ؛ " والتضامن على الصعيد الدويلالتعاون 

  لعمل من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة ألمم املتحدة لعقد اوجيب أن يكون  يلي: " كما  17 الفقرة تعديل   -15
.  واالستبعاد والتهميش املساواة البنيوية، وكذلك من كل أشكال التمييز   عقداً للتضامن من أجل احلد  من أوجه عدم

املساواة داخل البلدان وفيما   من أوجه عدم   ستعمل اليونسكو على تعزيز املساعي الرامية إل مكافحة الفقر واحلد  و 
الضعيفة    تتلبية احتياجات اجلماعاالرتكيز على  مع  بينها،   السكانية  .  حبقوقها   تتمتع حت اآلن اليت ال والفئات 

مكافحة كل   األمر  هذا  والعنصريةوسيتطلب  التمييز  والتهميش  أشكال  ومكافحة كل  واالستبعاد  أو  ،  األفكار 
.  وسالماً الظواهر من أجل بناء جمتمعات أكثر عداًل  ذه  ضاًل عن مكافحة األسباب األصلية هل، فاألحكام املسبقة

إيالء عناية خاصة و  لعقد  طوال ا  للشعوب األصلية   لصون حقوق الشعوب األصلية وتلبية احتياجاهتا   ينبغي أيضاً 
 ". . ( 2032-2022الدول للغات الشعوب األصلية )

(211 EX/SR.7) 

 أساليب عمل املنظمة 

 (EX/19 211)  املدير العام للمنظمة )املقابالت(مرشح ملنصب   إجراءات اقرتاح 19

 .1نصب املدير العام للمنظمةلة اخلاصة مبلس التنفيذي املقابأجرى اجمل
(211 EX/SR.5) 

 
 .candidate-board/dg-https://en.unesco.org/executive-2021: انظر 1

https://en.unesco.org/executive-board/dg-candidate-2021
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 املسائل املتعلقة ابملعايري والُنظم األساسية واللوائح التنظيمية 

، وتقرير 3.3ت/ م104حبث البالغات احملالة إل اللجنة املختصة ابلتفاقيات والتوصيات تنفيذاا للقرار   20
 (.EX/CR/HR and Addenda; 211 EX/3 Priv. (Draft) and Add. and Corr 211)  يف هذا الشأن  اللجنة 

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

(211 EX/SR.6) 

 (EX/21.I; 211 EX/21.I.INF; 211 EX/21.II, 211 EX/41 211)  تطبيق الواثئق التقنينية 21

 الرصد العام أولا -21

 إن  اجمللس التنفيذي، 

يذك ر -  1  6.2ت/ م170و   77م/ 32و  6.2ت/ م 165و  29.1م/ 23و  12.2م/ 15ابلقرارات    إذ 
 87م/34و  35ت/ م177و   33ت/ م176و  28ت/  م175و   21ت/ م174و   27ت/ م171و
أواًل  - 24ت/  م 202أواًل و - 19ت/  م 201أواًل و - 16ت/  م 200أواًل و - 14ت/  م 199و   20ت/  م 196و 
 أوالً - 18ت/  م 209أواًل و - 23ت/  م 207أواًل و - 25ت/  م 206و   19ت/  م 205أواًل و - 18ت/  م 204و 
األول  -26ت/ م210و ابجلانب  املتعلقة  اخلاص   ملهمة أواًل  والتوصيات  ابالتفاقيات  املختصة  اللجنة 

 بتطبيق الواثئق التقنينية، 

 إعالم، وتقرير اللجنة املختصة ابالتفاقيات - أوالً -21ت/ م 211أواًل و-12ت/ م 211  ني الوثيقتَ   وقد درس  -  2
 (، 41ت/ م211والتوصيات يف هذا الشأن )الوثيقة  

الثامنة  كل الدول األعضاء جمدداً إل الوفاء اباللتزامات القانونية اليت تقع على عاتقها مبوجب املادة  يدعو -  3
فيما لليونسكو  التأسيسي  امليثاق  ت من  االتفاقياتخيص  بشأن  املتخذة  التدابري  تقارير دورية عن   قدمي 

 والتوصيات؛

م قطاعات الربانمج ومعهد اليونسكو لإلحصاء، من املديرة العامة مواصلة السعي إل ضمان قيا  ويطلب  -  4
والتوصيات   اجلهات املسؤولة عن االتفاقيات والتوصيات اليت تتول اللجنة املختصة ابالتفاقياتبصفتها  

املائة  والسبعني بعد  القانوين اخلاص ابلواثئق التقنينية الذي اعتمده يف دورته السابعة  صدها، بتنفيذ اإلطارر 
 املائة؛  والتسعني بعد  السادسة  وعد له يف دورته

 املائتني. عشرة بعد  مواصلة النظر يف هذه املسألة يف دورته الثانية  ويقرر  -  5
(211 EX/SR.6) 
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بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل   1974 ة عامتطبيق توصي  اا اثني-21
 التقرير اجلامع عن تطبيق التوصية   - األساسية  والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته  

 إن  اجمللس التنفيذي، 

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

 ،التأسيسيالرابعة من امليثاق   من املادة  4 عليها يف الفقرة

رصد تطبيق املراحل ل بشأن اإلجراء احملدد املتعدد  20ت/ م196و  أوالً - 35ت/ م177ابلقراَرين    ويذك ر -  2
 هلا أي آلية مؤسسية خمصصة هلذا الغرض،  توجد  اتفاقيات وتوصيات اليونسكو اليت ال

 اثنياً،-18ت/ م209و   79م/ 39ابلقراَرين   ويذك ر أيضاً  -  3

اثنياً، وتقرير اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات يف هذا الشأن -21ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  4
 (، 41ت/ م211)الوثيقة  

الدول بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد    1974 توصية عامأمهية    يؤكد جمدداً  -  5
 ، وأمهية قيام الدول األعضاء بتطبيقها؛ والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية

 شاورة السابعة؛ األعضاء بتقدمي تقارير يف إطار امل  الدولدولة من   71بقيام    وحييط علماً  -  6

بشأن  1974 توصية عام بعد تدابري لتطبيق تت خذ  األعضاء اليت ل الدول أبن يدعو املؤمتر العام   ويوصي -  7
الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدول والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته 

 لتوصية؛ا التقارير املطلوبة عن تطبيق  إل اختاذ التدابري الالزمة لذلك وتقدمي  األساسية

املديرة العامة إل إطالع سائر الوكاالت املتخصصة على نتائج املشاورة السابعة عن طريق احملافل  ويدعو -  8
عن طريق قاعدة اليونسكو العاملية للبياانت اخلاصة ابحلق يف التعليم،   اإلنرتنتاملالئمة، وكذلك عرب شبكة  

وعلى رصد   2030 دامة لعامصوص وسيلة للمساعدة على تنفيذ خطة التنمية املستبوصفها على وجه اخل
 ؛ 4 هلدف التنمية املستدامة  7-4سي ما على بلوغ الغاية  تنفيذها، وال

بشأن الرتبية من أجل التفاهم   1974 توصية عاممن املديرة العامة إحالة التقرير اجلامع عن تطبيق    ويطلب -  9
إل املؤمتر العام   حرايته األساسيةى الصعيد الدول والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان و والتعاون والسالم عل

ن دورته احلادية وأبي مالحظات أو تعليقات قد   عليه  اجمللس التنفيذي  بتعليقات واألربعني مشفوعاً   إاب 
 تود املديرة العامة إبداءها. 

(211 EX/SR.6) 
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هيئات التدريس بشأن أوضاع   1997 وتوصية عام  وضاع املدرسنيأبشأن    1966 توصية عامتطبيق   اثلثاا -21]
جلنة اخلرباء املشرتكة بني منظمة الدعاءات اليت تلقتها    تقرير املديرة العامة عن   - يف التعليم العايل

 [ني أبوضاع العاملني يف التعليمني اخلاصتَ العمل الدولية واليونسكو واملعنية بتطبيق التوصيتَ 
 . مؤقتة معدلة(  1ت/ م211يف الوثيقة   2 احلاشية)انظر    الفرعي ر يف هذا البند أتجيل النظجرى 

متابعة نتائج عمليات الستعراض السابقة ألساليب عمل اللجنة املختصة ابلتفاقيات والتوصيات  22
 (EX/22; 211 EX/41 211)  وإجراءاهتا وممارساهتا

 التنفيذي،   اجمللس  إن  

 53ت/ م207و  45ت/ م206و  41ت/ م205و  36ت/ م196و  20/ت م196  ابلواثئق  يذك ر  إذ -  1
 20ت/  م 196و  16ت/  م 195و   20ت/  م 194و  19ت/ م 192  ابلقرارات   وكذلك   ، 34ت/ م 209و 
 ، 27ت/  م210و   19ت/ م 209و   25ت/ م207و  26ت/ م206و   36ت/ م205و

 الوثيقة )  الشأن   هذا  يف  والتوصيات  ابالتفاقيات  املختصة   اللجنة  وتقرير  ،22ت/ م211  الوثيقة   درس   وقد  -  2
 ، (41ت/  م211

 أساليب   على   املاضية،  العشر السنوات  خالل   أُدخلت،   اليت   التعديالت   تنفيذ  عن   املقدم   ابلتقرير  علماً   حييط  -  3
 والتوصيات  ابالتفاقيات  املختصة   اللجنة   ملهمة  الثاين   ابجلانب   املرتبطة  واملمارسات  واإلجراءات  العمل

 .اليونسكو  اختصاص   جماالت يف اإلنسان   حقوق   مبمارسة  قة املتعل  البالغات  يف ابلنظر  اخلاص
(211 EX/SR.6) 

 املسائل اإلدارية واملالية

 (EX/23; 211 EX/42 211)  سياسة استخدام احلساب اخلاص لالستثمارات الرأمسالية والسرتاتيجية 23

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 32ت/ م210وابلقرار   32ت/ م210ابلوثيقة    إذ يذك ر  -  1

 من النظام املال لليونسكو،   6 من املادة  6.6و   6.5ابلفقرَتني   ويذك ر أيضاً  -  2

 ، 23ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  3

يقر   -  4 اخلاص   وإذ  واحلساب  واالسرتاتيجية  الرأمسالية  لالستثمارات  اخلاص  احلساب  استخدام  بضرورة 
ام األمانة إبعالم الدول األعضاء إعالماً للتكاليف اإلدارية استخداماً شفافاً وفعاالً، وكذلك بضرورة قي

 كافياً ومتواصالً هلذا الغرض، 

و   حييط علماً  -  5 اخلاصة ابملبادرات  احلوكمة  لالستثمارات آبلية  اخلاص  احلساب  من  متويلها  املراد  املشاريع 
 الرأمسالية واالسرتاتيجية؛
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الية واالسرتاتيجية الوارد يف امللحق األول تعديل النظام املال للحساب اخلاص لالستثمارات الرأمس  ويقرر  -  6
 يلي: كما  23ت/  م211للوثيقة 

 احلوكمة   -  4 املادة
 ]...[ 

 إليها.  بشأن أي اقرتاح يندرج يف نطاق املهمة املسندةُتستشار جلنة املقر   2- 4
 سرتاتيجيةلالستثمارات الرأمسالية واال  احلساب اخلاص   أموالأمور  إدارة  تنظيم و يتول املدير العام   23- 4

 حكام هذا النظام املال. وفقاً ألاخلاص و   سياسة استخدام احلسابوفقاً ل
التنفيذي اقرتاحات لتمويل أنشطة متعلقة ابلغرض احملدد آنفاً يف يقدم املدير العام إل اجمللس   34- 4

املنصوص3 املادة التفاصيل  عن  فضاًل  اخلاص  ،  احلساب  استخدام  سياسة  يف  عليها 
يندرج يف نطاق  ، مشفوعة بتوصيات جلنة املقر بشأن ماالرأمسالية واالسرتاتيجيةلالستثمارات  
 .إليها املهمة املسندة

 . من هذا النظام املال  9 ألحكام املادةتقارير وفقاً يقدم املدير العام إل اجمللس التنفيذي   45- 4
 اإليرادات  -  5 املادة

الرأمسالية واالسرتاتيجية، تتألف إيرادات احلساب   وفقاً لسياسة استخدام احلساب اخلاص لالستثمارات
 يلي: اخلاص مما

 اخلاص من إيرادات رسوم صون املباين املدرجة يف إجيارات املكاتب؛جيري حتويله إل احلساب   ما )أ(
٪ من إيرادات رسوم تكاليف املوظفني املستمدة من مجيع مصادر األموال إل احلساب 1حتويل   (أ ب)

ي حتويله إل احلساب اخلاص من إيرادات رسوم تكاليف املوظفني املستمدة من جير  ما اخلاص
املتوسطة مجيع مصادر   االسرتاتيجية  بشأن  العام  املؤمتر  يعتمدها  اليت  للقرارات  وفقاً  األموال 

 ؛ (5( والربانمج وامليزانية )الوثيقة م/4األجل )الوثيقة م/ 
انمج العادي شريطة احلصول على موافقة املؤمتر العام فائض االعتمادات املالية املخصصة للرب  (ب جـ)

 ر العام يف هذا الصدد لكل حالة على حدة؛ عليه املؤمت يوافق وااللتزام مبا
اليت   احملددةاألرصدة املتبقية يف احلساابت اخلاصة لألنشطة املدرة للدخل وغريها من احلساابت   (جـ د)

ة املتبقية الزائدة على مقدار االحتياطيات الالزمة أو، عند االقتضاء، األرصد   حتددها األمانة
 ب من احلساابت اخلاصة لألنشطة املدرة للدخل؛ احملددة يف النظام املال لكل حسا

 تقرره الدول األعضاء؛  األموال الواردة من أي مصدر آخر وفقاً ملا )د(
 ]...[ 
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 النفقات   -  6 املادة
لال 1- 6 اخلاص  احلساب  استخدام  لسياسة  من وفقاً  خُتصم  واالسرتاتيجية،  الرأمسالية  ستثمارات 

وفقاً للنظام املال والقواعد   3 احملدد آنفاً يف املادةاحلساب اخلاص النفقات املتعلقة ابلغرض  
تُفرض رسوم خاصة ابلتكاليف اإلدارية على النفقات  املالية والسياسات املالية لليونسكو. وال

فقات اليت جيوز متويلها من احلساب اخلاص، على سبيل املمولة من احلساب اخلاص. وتضم الن
 يلي:  احلصر، ما املثال ال

 قات الرأمسالية املتعلقة بتجديد مباين املقر؛ النف )أ(
 املتكررة املتعلقة مببادرات تكنولوجيا املعلومات الشاملة للمنظمة برمتها؛  النفقات غري )ب(
عليها اجمللس التنفيذي وتتوافق مع الغرض  فقالنفقات املتعلقة أبية مبادرات أخرى يوا )جـ( 

مثالً مبادرات إعادة تصميم أساليب العمل ومبادرات ، ومنها  3 احملدد آنفاً يف املادة
 . التحول االسرتاتيجي وغريها من املبادرات

ام على سياسة استخدام احلساب اخلاص لالستثمارات الرأمسالية واالسرتاتيجية، وكذلك على النظ  ويوافق -  7
 23ت/ م211املال للحساب اخلاص لالستثمارات الرأمسالية واالسرتاتيجية الوارد يف امللحق األول للوثيقة  

 واملعدَّل يف هذا القرار؛ 

أيضاً  -  8 إجراؤها  ويوافق  املقرتح  التحويالت  واحلساب    على  الفورية  الرتمجة  اخلاص خلدمات  احلساب  من 
إل احلساب اخلاص لالستثمارات   واالتصاالت   يا املعلومات اخلاص للواثئق واحلساب اخلاص لتكنولوج

 ويوافق فضالً عن ذلك ؛  23ت/ م211من الوثيقة    25 الرأمسالية واالسرتاتيجية، اليت ذُكرت يف الفقرة
ساابت اخلاصة لألنشطة املدرة للدخل بصيغها املعدَّلة الواردة يف امللحق الثاين على الُنظم املالية هلذه احل

 ؛ 23ت/  م211للوثيقة 

إبغالق احلساب اخلاص لتطبيق املعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام وبتحويل رصيده  وحييط علماً أيضاً  -  9
 إل احلساب اخلاص لالستثمارات الرأمسالية واالسرتاتيجية؛ 

الثانية  ويطلب  - 10 دورته  ن  إاب  موافاته  العامة  املديرة  بعد  من  املرحل  عشرة  بنتائج  من عملية املائتني  الثانية  ة 
 استعراض شؤون الصناديق املدرة للدخل، وكذلك ابلُنظم املالية املعدَّلة هلذه الصناديق حبسب االقتضاء؛

قي يف احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية، وقدره أبن يوافق املؤمتر العام على حتويل الرصيد املتب  ويوصي - 11
، إل احلساب اخلاص لالستثمارات 2019 ديسمرب من عام/مليون دوالر يف هناية شهر كانون األول 6.9

 الرأمسالية واالسرتاتيجية؛
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 5 املادةمن    5.2 )ب( من الفقرة أبن يعل ق املؤمتر العام مؤقتاً العمل أبحكام الفقرة الفرعية  ويوصي أيضاً  - 12
دوالر من  35000البالغ  املنَفق   من النظام املال لليونسكو، وأبن يوافق على حتويل رصيد امليزانية غري

 احلساب اخلاص لالستثمارات الرأمسالية واالسرتاتيجية.  إل  5م/39العادي الواردة يف الوثيقة  ميزانية الربانمج  
(211 EX/SR.6) 

 (EX/24; 211 EX/42 211)  فاستعراض سياسة اسرتداد التكالي 24

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 33ت/ م210ار  وابلقر  33ت/ م210ابلوثيقة    إذ يذك ر  -  1

 ، 24ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

من األمانة موافاته   ويطلب ؛  حساب رسوم الوظائف املشغولةابملعلومات املقدمة عن كيفية    حييط علماً  -  3
ن دورته الثانية  املائتني بتقرير مستوىف يف هذا الصدد؛  عشرة بعد  إاب 

من النظام املال للحساب اخلاص   3 ( من املادة1)  رةالفق  على التعديالت املقرتح إدخاهلا على  ويوافق -  4
 . 24ت/ م211من الوثيقة  8 للتكاليف اإلدارية بصيغتها الواردة يف الفقرة

(211 EX/SR.6) 

 (EX/25; 211 EX/42 211)  الُنظم املالية للحساابت اخلاصة 25

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 النظام املال لليونسكو،   من 6 من املادة 6.6و   6.5ابلفقرَتني   إذ يذك ر  -  1

 ، 24ت/ م201ابلقرار    ويذك ر أيضاً  -  2

 ، 25ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  3

 للحساابت اخلاصة التالية:  25ت/ م211ابلُنظم املالية املعدَّلة الواردة يف مالحق الوثيقة   حييط علماً  -  4
 ؛(امللحق األول )  احلساب اخلاص لصندوق القضاء على تعاطي املنشطات يف جمال الرايضة •
 ؛ (امللحق الثاين)  املادي احلساب اخلاص لصندوق صون الرتاث الثقايف غري •
 ؛ (امللحق الثالث)  ة املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلَّح محاي صندوق  احلساب اخلاص ل •
 ؛ (امللحق الرابع )  احلساب اخلاص للربانمج الدول لتنمية االتصال  •

أيضاً  -  5 الواردين يف    ابلنظامني  وحييط علماً  اجلديدين  للحسابني   25ت/  م211للوثيقة  لحَقني  م املاليني 
 اخلاصني التاليني: 

 ؛ (امللحق اخلامس)  لربانمج اإلنسان واحمليط احليوياحلساب اخلاص  •
 ؛( امللحق السادس )   احلساب اخلاص لألكادميية العاملية للعلوم من أجل النهوض ابلعلوم يف البلدان النامية •
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عن نصوص   25ت/  م211ى أوجه اختالف نصوص الُنظم املالية الواردة يف مالحق الوثيقة  عل  ويوافق -  6
 دة للحساابت اخلاصة. الُنظم املالية املوحَّ 

(211 EX/SR.6) 

 (EX/26 211)  رئيس جملس الستئناف قيام اجمللس التنفيذي بتعيني رئيس وانئب 26

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 62ت/  م211  الوثيقة   وقد درس  -  1

 ،االستئنافمن النظام األساسي جمللس   2 من الفقرة)أ(   الفرعية الفقرة  وإذ أيخذ بعني االعتبار -  2

، بعد التشاور مع نوابه ومع املديرة العامة، تنياملائ بعد   عشرة  عليه يف دورته الثانية رئيسه إل أن يقرتح  يدعو -  3
 .2022 كانون الثاين/يناير 1ت تبدأ يف  سنوا رئيساً وانئباً لرئيس جملس االستئناف ملدة أربع 

(211 EX/SR.6) 

 املؤمتر العام

  واألربعني للمؤمتر العام للدورة احلاديةالتحضري   27
(211 EX/27.I; 211 EX/27.II; 211 EX/27.III; 211 EX/27.IV.INF) 

 واألربعني للمؤمتر العام  مشروع جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية أولا -27

 جمللس التنفيذي، إن  ا

 لمؤمتر العام، من النظام الداخلي ل  10و   9املادتني   إذ أيخذ بعني االعتبار -  1

 أوالً، -27ت/  م211الوثيقة    درس وقد  -  2

 يلي:  ما يقر ر -  3

واألربعني للمؤمتر العام على البنود املقرتحة يف الوثيقة  يشتمل جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية ()أ
 ؛ "نتائج منتدى الشباب"  املتمثل يف  11- 5ابستثناء البند   ، أوالً -27ت/  م211

واألربعني للمؤمتر العام إل الدول األعضاء واألعضاء  يُرَسل جدول األعمال املؤقت للدورة احلادية ()ب
 املائتني للمجلس التنفيذي. عشرة بعد  املنتسبني يف أقرب وقت ممكن بعد اختتام الدورة احلادية

(211 EX/SR.7) 
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 واألربعني للمؤمتر العام احلاديةمشروع خطة تنظيم أعمال الدورة   اا اثني-27

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 اثنياً، -27ت/  م211الوثيقة    درس وقد  -  1

 ؛ 28 الفقرةيف   منها ورد ماابستثناء    ،اثنياً -27ت/ م211  الواردة يف الوثيقة   االقرتاحاتعلى    يوافق -  2

 ؛ متقدَّ  بناًء على ما  مؤقتة اخلاصة بتنظيم أعمال املؤمتر العام  2م/ 41إل إعداد الوثيقة    العامة  املديرة  ويدعو  -  3

 أساليب العملمن أجل إعداد    لكل الدول األعضاء يف اليونسكو  العضوية مفتوحإنشاء فريق عمل    ويقرر -  4
اجتماعاً حضورايً   ر العام املؤمت  دون اجتماع يف احليلولة  الوضع الصحي    تسبب  حال يف    الالزمة للمؤمتر العام 

وفقاً ألحكام   ذلك،  اجمللس التنفيذي  ارأتى إذا ما والدعوة  ،  2021 من عام  تشرين الثاين/نوفمربشهر    يف
املادة ال(  ب) 9و)أ(   9  الفقرَتني للمؤمتر ، إل عقد دورة استثنائية  من امليثاق التأسيسي  دال-ةرابعمن 

العام  )أ(  ت يفالبمن أجل    2021  أيلول/سبتمرب 4  يفالعام   املؤمتر  اجتماع  اعتماد   )ب(يف  و   كيفية 
 .2فقط  آنفاً  أساليب العمل املذكورة

(211 EX/SR.7) 

 3واألربعني للمؤمتر العام دعوات حضور الدورة احلادية اثلثاا -27

 التنفيذي، إن  اجمللس  

 ، اثلثاً -27ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  1

ألحكام   وفقاً الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني    إل  ةالعام  ة ا املدير سلهرت ابإلخطارات اليت س  حييط علماً  -  2
 ؛ من النظام الداخلي للمؤمتر العام 6 من املادة 1 الفقرة

 يلي فيما  املذكورة  الدول  دعوة  ،النظام الداخلي للمؤمتر العاممن   6 املادة  من  4 الفقرة  ألحكام  وفقاً   ، ويقرر -  3
 : العام  للمؤمتر  واألربعني رة احلاديةالدو   حلضور   مراقبنيإل إرسال  

 ،الكرسي البابوي - 
 إسرائيل،  - 
 ، ليختنشتاين - 
 الوالايت املتحدة األمريكية؛ - 

 
 ذه الصيغة خالل جلسته العامة. هذه الفقرة هب  التنفيذي اجمللس اعتمد 2
 . من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي  60 املادة   عليه ملا تنص وفقاً ابملراسلة    ُأجريتخاصة  مشاورة  هذا القرار من خالل    التنفيذي  اجمللس  اعتمد 3
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ألحكام   وفقاً املنظمات الدولية احلكومية    إل  ة العام  ةوجهها املدير تابلدعوات اليت س  اً أيضاً حييط علمو  -  4
 ؛للمؤمتر العام من النظام الداخلي    6 من املادة 3و 2 الفقرتني

احلكومية  ابلدعوات اليت تعتزم املديرة العامة توجيهها إل املنظمات الدولية غري  فضالً عن ذلك  وحييط علماً  -  5
 ؛اليونسكواليت تقيم شراكات رمسية مع  

 ربعني واأل احلاديةالدورة    يف قبول مراقبني    مسألة  املائتني  عشرة بعد  الثانيةدورته  يدرس يف  أن    ويقرر أيضاً  -  6
ن مرمسية مع اليونسكو(، و   تقيم شراكاتاملنظمات اليت   حكومية )غري منظمات غري  من للمؤمتر العام  

 . منظمات دولية أخرى اليونسكو، وكذلك منمماثلة تقيم عالقات رمسية مع  هيئات  و مؤسسات  

 4عامال واألربعني للمؤمتر تقدمي الرتشيحات ملناصب رؤساء جلان الدورة احلادية رابعاا -27

 ، العام واألربعني للمؤمتر الرتشيحات ملناصب رؤساء جلان الدورة احلاديةخيص   ، فيمااجمللس التنفيذي  وافق
 . املائتني عشرة بعد  الثانية  تهإل دور   هافي على أتجيل النظر

 التقرير السنوي ملرفق اإلشراف الداخلي، والتقرير السنوي ملكتب األخالقيات 

 اإلشراف الداخلي   التقرير السنوي ملرفق  28
(211 EX/28; 211 EX/28.INF; 211 EX/PG/1.INF.3; 211 EX/44) 

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 21ت/ م200و   102م/ 38و  24ت/ م196و   6.10ت/ م164و   6,5ت/  م160ابلقرارات    إذ يذك ر  -  1
 ، 23ت/ م210و

 إعالم، - 28ت/ م 211ومالحقها والوثيقة    28ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

 مرفق اإلشراف الداخلي وبدوره املهم يف تسيري شؤون املنظمة؛ تقالل ساب  رحب ي -  3

للمشورة والتوصيات اليت قدمتها اللجنة االستشارية املعنية ابإلشراف إل املديرة العامة؛   ويعرب عن تقديره  -  4
  يف الوقت املناسب؛ من املديرة العامة ضمان تنفيذ مجيع التوصيات اليت قبلتها املنظمة تنفيذاً كامالً   ويطلب

ف الداخلي تنفيذاً كاماًل خالل من املديرة العامة ضمان تنفيذ مجيع توصيات مرفق اإلشرا ويطلب أيضاً  -  5
املتعلقة التوصيات  على  بوجه خاص  الرتكيز  مع  معقولة،  العمليات  مدة  أو   املخاطر   ذات  ابلكياانت 

 ؛الكبرية

 
 . من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي  60 املادة عليه   ملا تنص هذا القرار من خالل مشاورة خاصة ُأجريت ابملراسلة وفقاً   التنفيذي  اجمللس  اعتمد 4



211 EX/Decisions – page 39 

عليه سياسات  ملا تنص احملافظة على فعالية عملية اإلشراف وفقاً   من املديرة العامة   ويطلب فضاًل عن ذلك  -  6
عن  مبعلومات  سنوايً  وموافاته  والتقييم،  الداخلية  ابملراجعة  اخلاصة  املنقحة  الداخلي  اإلشراف  مرفق 

، وعن ريهاوأتثاسرتاتيجيات مرفق اإلشراف الداخلي وأنشطته، وعن التوصيات املهمة املتعلقة ابإلشراف  
 هذه التوصيات وتنفيذها؛   راعاة ت اليت تتخذها املديرة العامة ملاإلجراءا

املراجعة املستندة إل املخاطر    من املديرة العامة ضمان متويل خطة   يطلب ،  16ت/ م 199ابلقرار    وإذ يذك ر -  7
ن متتع  ، وضما 5م/41مرفق اإلشراف الداخلي متويالً كاماًل يف إطار امليزانية الواردة يف الوثيقة   اليت وضعها 

لتمكينه من التخطيط ألعماله وتنفيذها بطريقة مستقلة وفعالة، مع    كافية  وارد مب مرفق اإلشراف الداخلي  
 سنوات؛  كل مخس  مرة  إل إجرائهاعمليات املراجعة والتقييم اخلاصة ابملكاتب امليدانية سعياً    وتريةزايدة  

 يف تسيري شؤون املنظمة؛  ابإلشرافبدور اللجنة االستشارية املعنية    وحييط علماً  -  8

لة واحملدَّثة    صالحيات اللجنة االستشارية املعنية ابإلشرافعلى    وافقوي -  9 الواردة يف امللحق بصيغتها املعدَّ
 .واألربعني  املؤمتر العام يف دورته احلاديةأبن يعتمدها    ويوصي ؛  28ت/ م211الثالث للوثيقة  

(211 EX/SR.6) 

 (EX/29; 211 EX/PG/1.INF.3; 211 EX/44 211)  خالقيات التقرير السنوي ملكتب األ 29

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 29ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  1

 مبضموهنا؛   حييط علماً  -  2

 لتقرير السنوي ملكتب األخالقيات.اباملائتني   عشرة بعد  دورته الرابعةن  إاب    موافاتهإل    العامةاملديرة    ويدعو -  3
(211 EX/SR.6) 

 احلكوميني  ات مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية والشركاء الدوليني غريالعالق

 (EX/30; 211 EX/30.INF; 211 EX/43 211)  احتفالت الذكرى 30
 التنفيذي، إن  اجمللس  

 ، 30ت/ م206ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 إعالم،- 30ت/ م211و  30ت/ م211الوثيقَتني   وقد درس  -  2

ألعضاء على حتسني التمثيل اجلغرايف وتعزيز املساواة بني اجلنسني من أجل حتسني جودة الدول ا  يشجع -  3
 برانمج احتفاالت الذكرى وتعزيز طابعه التمثيلي وبروزه؛ 
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الفرتة    ويوصي -  4 اليونسكو خالل  العام أبن تشارك  التالية   2023-2022املؤمتر  يف احتفاالت الذكرى 
 جائي اإلجنليزي ألمساء الدول األعضاء(: رتتيب اهل)أُعد ت القائمة حبسب ال

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

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

(3 )  ( للسينما  األرمينية  احلكومية  اللجنة  إلنشاء  املئوية  فرنسا  1923الذكرى  من  بدعم  )أرمينيا،   )
 وجورجيا واالحتاد الروسي(؛ 

مثامنائة ( 4) مرور  وعال ومخسني ذكرى  واملؤرخ  الشاعر  وفاة  على  واملرتجم  عاماً  واملوسيقار  الالهوت 
( )أرمينيا، بدعم من قربص وإيطاليا 1173- 1102/ 1101)نرسيس شنورهال(، )  الكرمي س  نرسي

 واليوانن واجلمهورية العربية السورية(؛

( )أذربيجان، 1924- 1823العابدين تقييف )  ُمحسن احلاج زينـالثانية مليالد ال الذكرى املئوية ( 5)
 حتاد الروسي وتركيا(؛ بدعم من ابكستان واال

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

الوطنية   ( 7) املكتبة  إلنشاء  املئوية  ) لالذكرى  من كازاخستان 1922بيالروس  بدعم  )بيالروس،   )
 واالحتاد الروسي وطاجيكستان(؛وقريغيزستان ومجهورية مولدوفا 

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

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

( )بلغاراي، بدعم من رومانيا 1773-1722ار ) الثالثة مليالد املؤرخ ابيسيوس هيلند  يةالذكرى املئو  ( 10)
 واالحتاد الروسي وسلوفينيا(؛

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

املائة  ذكرى ال ( 12) والناشطة  مل  واخلمسون السنوية  الروائية  زاغوركا ماراي    النسائيةيالد   يوريتش 
 ( )كرواتيا، بدعم من البوسنة واهلرسك ومقدونيا الشمالية(؛ 1957- 1873)
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(13 )  ( بوكوفاس  فالهو  الرسام  لوفاة  املئوية  البوسنة 1922- 1855الذكرى  من  بدعم  )كرواتيا،   )
 ة(؛ واهلرسك ومقدونيا الشمالي

أنطونيو   ( 14) العال  مليالد  املئوية  من 1998- 1923)   ثخيميني  ثنونييالذكرى  بدعم  )كواب،   )
 نيكاراغوا ومجهورية فنزويال البوليفارية(؛ 

( )كواب، بدعم من نيكاراغوا  2006- 1923مارات أرخوان ) اخلز افة  الذكرى املئوية مليالد النح اتة و  ( 15)
 ومجهورية فنزويال البوليفارية(؛ 

)تشيكيا، بدعم من النمسا (  1884-1822الثانية مليالد غريغور يوهان مندل ) الذكرى املئوية ( 16)
 وأملانيا وسلوفاكيا(؛ 

( )مصر، بدعم 1932-1872يالد الشاعر حافظ إبراهيم )مل  واخلمسون السنوية املائة  ذكرى ال ( 17)
 من األردن واملغرب واململكة العربية السعودية(؛ 

عال ( 18) مليالد  املئوية  )و   ءالسيميا  الذكرى  لومتان  يوري  الثقايف  واملؤرخ  ( 1993-1922اآلداب 
 )إستونيا، بدعم من اجملر وإيطاليا وليتوانيا واالحتاد الروسي(؛ 

( )فرنسا، بدعم من 1897- 1873)   ترييز ليزيو  الزاهدة   مليالد  واخلمسون  السنوية املائة  ذكرى ال ( 19)
 بلجيكا وإيطاليا(؛ 

 جيكا واجملر(؛( )فرنسا، بدعم من بل1923-1832الذكرى املئوية لوفاة املهندس غوستاف إيفل ) ( 20)

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

 ( )جورجيا، بدعم من تركيا(؛ 1922)  التقنية  جامعة جورجيا   إلنشاءالذكرى املئوية  ( 22)

عم من سويسرا واململكة ( )أملانيا، بد 2019- 1923الذكرى املئوية مليالد الكاتبة جوديث كري )  ( 23)
 املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية(؛ 

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

 )اليوانن، بدعم من فرنسا وإيطاليا(؛ ( 1977- 1923الذكرى املئوية مليالد املغنية ماراي كاالس )  ( 25)
( 1823اإلقليدية )  اف اهلندسة غريالثانية لصدور رسالة اينوش بولياي عن اكتش الذكرى املئوية ( 26)

 )اجملر، بدعم من رومانيا واالحتاد الروسي(؛ 

فينيا  ( )اجملر، بدعم من هولندا وسلو 1922-1847الذكرى املئوية لوفاة الطبيبة فيلما هوغواني ) ( 27)
 وسويسرا(؛
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واملؤلف   ( 28) والشاعر  السينمائي  املخرج  مليالد  املئوية  ابولو   فكروامل املسرحي  والكاتب  الذكرى  بيري 
 ( )إيطاليا، بدعم من فرنسا وأملانيا واهلند واملغرب(؛1975- 1922ابزوليين ) 

يطاليا، بدعم من الربازيل ( )إ1906-1822)  الثانية مليالد املمثلة أديالئيد ريستوري الذكرى املئوية ( 29)
 وفرنسا وأوكرانيا(؛

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

( 1937- 1872)  يالد عال اللغة والكاتب أمحد ابيتورسينوفمل واخلمسون  السنوية املائة ذكرىال ( 31)
 وس ومجهورية إيران اإلسالمية وطاجيكستان وتركيا(؛)كازاخستان، بدعم من بيالر 

( )التفيا، بدعم 1945- 1872يالد الفنان فيلهلم بورفيتيس ) مل  واخلمسون السنوية املائة  ذكرى ال ( 32)
 من إستونيا وليتوانيا(؛

 ( )التفيا، بدعم 1961- 1873يالد عال اللغة اينس إندزلينس ) مل  واخلمسون  السنوية املائة  ذكرى ال ( 33)
 من أملانيا وليتوانيا(؛

( )ليتوانيا، بدعم من تشيكيا والتفيا وبولندا 1323مدينة فيلنيوس ) إلنشاء  الذكرى املئوية السابعة   ( 34)
 وأوكرانيا(؛

ألب  ( 35) موانكو  أمري  لوفاة  املئوية  )  ريالذكرى  )موان1922- 1848األول  املغرب (  من  بدعم  كو، 
 والربتغال(؛

مليال ( 36) املئوية  )الذكرى  شوبوف  أكو  الشاعر  من 1982-1923د  بدعم  الشمالية،  )مقدونيا   )
 البوسنة واهلرسك وكرواتيا وفرنسا ولكسمربغ واجلبل األسود ورومانيا وصربيا وسلوفينيا وتونس(؛

( )ُعمان، 1500-1432و  1418ماجد )بني   الذكرى املئوية السادسة مليالد الرح الة أمحد بن ( 37)
 اإلسالمية وقطر(؛   بدعم من مجهورية إيران

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

(  1543- 1473)   كوبرنيكوس   نيكوالس عاماً على ميالد عال الفلك   ومخسني  ذكرى مرور مخسمائة  ( 39) 
 (؛)بولندا، بدعم من أملانيا وإيطاليا

( )الربتغال، بدعم من 2010-1922الذكرى املئوية مليالد الكاتب واملفكر جوزيه ساراماغو ) ( 40)
 فريدي وغينيا االستوائية وموزمبيق وإسبانيا(؛ أنغوال والربازيل وكابو
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( )الربتغال، بدعم من الربازيل  1922عرب جنوب احمليط األطلسي ) الذكرى املئوية ألول رحلة جوية   ( 41)
 فريدي(؛  ووكاب

( )رومانيا، بدعم 2011-1923)  ليفيو تشيول  ئيوالسينما  يخرج املسرحامل الذكرى املئوية مليالد   ( 42)
 من فرنسا ومجهورية مولدوفا وصربيا(؛

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

( 1938- 1873جرة فيودور شاليابني ) يالد مغين األوبرا واحلمل  واخلمسون السنوية املائة  ذكرى ال ( 44)
 )االحتاد الروسي، بدعم من أذربيجان وفرنسا وإيطاليا(؛ 

(  1943- 1873)   انينوف مح ر   ي غ سري   ن يالد عازف البيانو وامللح  مل   واخلمسون  السنوية املائة   ذكرى ال  ( 45) 
 حتاد الروسي، بدعم من أذربيجان ومجهورية مولدوفا وسويسرا(؛ )اال

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

املائة  ذكرى ال ( 47) والنمل  واخلمسون السنوية  الرسامة  ( 1915-1873)   برتوفيتش  ااشطة اندجد يالد 
 )صربيا، بدعم من البوسنة واهلرسك وفرنسا وسلوفينيا(؛

 ( )سلوفاكيا(؛ 1870-1822الثانية مليالد الكاتب اين ابالريك ) الذكرى املئوية ( 48)

 ( )سلوفاكيا(؛ 1876- 1822الثانية مليالد الشاعر اينكو كرال )  الذكرى املئوية ( 49)
املائةالسنو   ذكرى ال ( 50) يوجيمل  واخلمسون  ية  املعماري  املهندس  )  هيالد  ( 1957- 1872بلتشينيك 

 )سلوفينيا، بدعم من بلغاراي وصربيا(؛

 ( )سلوفينيا، بدعم من بلغاراي وصربيا(؛ 1772سد إدراي )  بناءعاماً على   ومخسني  ذكرى مرور مائتني  (51) 
( 1522ندو ماجالن وخوان سباستيان إلكانو )ول رحلة حول العال لفرانأل  اخلامسة  املئوية  ذكرىال ( 52)

 )إسبانيا، بدعم من أندورا وشيلي والربتغال(؛ 
لوانغ   ( 53) فاداان كروم  غالياين  األمرية  امللكي  السمو  صاحبة  مليالد  املئوية  اس فانراديالذكرى 

 ( وف2008-1923راجاانغاريندرا  ومصر  الصني  من  بدعم  )اتيالند،  واالحتاد (  واملغرب  رنسا 
 وسي وسويسرا(؛الر 

( )تركيا، بدعم 1422- 1351السادسة لوفاة الفيلسوف والشاعر سليمان جليب )  الذكرى املئوية ( 54)
 من أذربيجان والبوسنة واهلرسك وجورجيا وماليزاي ومقدونيا الشمالية ورومانيا وأوكرانيا(؛ 
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الشاعر  السنوية  الذكرى   ( 55)  عاشق ال"  ملعروف ابسما  فيصل شاطر أوغلو  ار وسيقواملاخلمسون لوفاة 
( )تركيا، بدعم من أذربيجان واجملر وكازاخستان وقريغيزستان ومقدونيا 1973-1894)  "فيصل

 الشمالية وأوكرانيا وأوزبكستان(؛

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

( )أوكرانيا، بدعم 1952- 1872يالد سولوميا كروشيلنيتسكا ) مل  واخلمسون السنوية املائة  ذكرى ال ( 57)
 من إيطاليا وليتوانيا وبولندا وتركيا(؛

ألف ( 58) مرور  أبو ومخسني ذكرى  مة  العال  ميالد  على  )  عاماً  البريوين  ( 1048- 973الرحيان 
 وتركيا(؛)أوزبكستان، بدعم من مجهورية إيران اإلسالمية وطاجيكستان 

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

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

(211 EX/SR.6) 

 [ مذكرة التفاهم بني اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات ورابطة الدول املطلة على احمليط اهلندي 31]

 . مؤقتة معدلة( 1ت/  م211يف الوثيقة  3 )انظر احلاشيةأتجيل النظر يف هذا البند  جرى 

 [لعلوم احمليطات ومجاعة احمليط اهلادي  مذكرة التفاهم بني اللجنة الدولية احلكومية  32]

 . مؤقتة معدلة( 1ت/  م211يف الوثيقة  4 )انظر احلاشيةأتجيل النظر يف هذا البند  جرى 

 مسائل عامة 

 (EX/33; 211 EX/43 211)  فلسطني احملتلة 33

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، وملحَقي هذا القرار  33ت/  م211الوثيقة    درس وقد  -  1

 راراته السابقة بشأن "فلسطني احملتلة"،بق  يذك ر وإذ -  2
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املديرة العامة إل موافاته   ويدعو املائتني؛   عشرة بعد  إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته الثانية  يقرر  -  3
 بتقرير متابعة يف هذا الصدد. 

- - - - - - - - - - 

 امللحق األول 

 اجمللس التنفيذي 

 املائتني  عشرة بعد الدورة احلادية 

211 EX/PX/DR.33.1 

 1- 33 ق خ/م ع ت/ب  م211
 9/4/2021ابريس، 

 األصل: إجنليزي 

 
 

 جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية 

 فلسطني احملتلة  33 البند 

 مشروع قرار 

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 33ت/ م211الوثيقة  درس وقد -  1

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

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

العاملي يف عام  الرتاث  قائمة  بناًء على طلب األردن، يف  العامل  1981 وأسوارها،  الرتاث  قائمة  للخطر يف  ويف  املعرض  ي 
ويذك ر  سكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس،  ، وبتوصيات وقرارات اليون1982 عام

بقرارات اليونسكو السابقة املتعلقة إبعادة بناء قطاع غزة وتنميته وبقرارات اليونسكو املتعلقة ابملوقَعني الفلسطينيني يف    أيضاً 
 حلم،  تاخلليل وبي

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

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

  2020 ابلرسائل اليت أرسلها الوفد الدائم لفلسطني والوفد الدائم لألردن لدى اليونسكو إل املديرة العامة يف عام  وحييط علماً  -  4
 يلي من هذا القرار،  اردة فيما بشأن البنود الفرعية الو   2021 وعام

 القدس  - أولا 

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألداين السماوية الثالثة،   دداً يؤكد جم وإذ -  5
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أن مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل، القوة احملتلة، واليت تغري     االعتبار وأيخذ بعني  -  6
سي ما "القانون األساسي" الذي سن ته إسرائيل بشأن   وال رمي إل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين،  أو ت

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

،  11ت/  م 192، و 13ت/  م 190و ،  8ت/  م 189، و 11ت/  م 187، و 14ت/  م 185عشر التالية:   بقراراته التسعة  ويذك ر  -  7
،  25ت/ م200و  أواًل، - 19ت/  م 199، و 32ت/  م 197، و 26ت/  م 196و ،  9ت/  م 195دال، و - أوالً - 5ت/  م 194و 
و30ت/ م201و و38ت/  م202،  و25ت/ م 204،  و28ت/ م205،  و32ت/ م 206،  ،  38ت/ م207، 
و24ت/ م209و التالية:  36ت/  م 210،  العشرة  العاملي  الرتاث  جلنة  بقرارات  وكذلك   ،34 COM/7A.20  ،
،  COM/7A.13 40، و COM/7A.27 39، و COM/7A.4 38، وCOM/7A.26 37و ،  COM/7A.23 36، و COM/7A.22 35و
 ، COM/7A.22 43، وCOM/7A.21 42، و COM/7A.36 41و

  املشروعة بـموجب القانون الدول، واملتمثلة  المتناع سلطات االحتالل اإلسرائيلية عن وقف أفعاهلا املتواصلة غري   يعرب عن أسفه  -  8
  ويطلب جمدداً سي ما يف املدينة القدمية وحوهلا؛   لتنقيب وحفر األنفاق واألشغال واملشاريع يف القدس الشرقية، واليف عمليات ا

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

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

 نفاً يف أقرب وقت ممكن؛ من املديرة العامة تعيني املمثل الدائم املذكور آ ويطلب جمدداً الصدد؛ 

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته  - اثنياا 

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

العاملني والاستمرار اإلغال   ويستنكر -11 تنقل  الذي يضر  حبرية واستمرارية  طالب ونقل مواد  ق اإلسرائيلي ملعابر قطاع غزة، 
 من إسرائيل ختفيف هذا اإلغالق فوراً؛  ويطلب اإلغاثة اإلنسانية؛ 

خيص الشباب   ة، وفيمااملديرة العامة على املبادرات اليت نـُفِ ذت فعالً يف قطاع غزة يف ميادين الرتبية والتعليم والثقاف   ويشكر -12
ة املشاركة النشيطة يف إعادة بناء الُبن التعليمية والثقافية اليت  إل مواصل   ويدعوها وضمان سالمة العاملني يف جمال اإلعالم؛  

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

 هبا اليونسكو يف قطاع غزة؛  املشاريع اليت تضطلع 

 حلم  يف بيت   رابح/قرب راحيل ومسجد بالل بنيف اخلليل  احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة املوقعان الفلسطينيان   - اثلثاا 
اخلليل وبيت أن  ِكال   ويؤكد جمدداً  -31 الواقَعني يف  املعنيَّني  الفلسطينية احملتلة؛   حلم جزء ال املوقَعني    ويشاطر يتجزأ من األرض 

 املوقَعني الدينية لكل  من اليهودية واملسيحية واإلسالم؛  اجملتمع الدول إميانه الراسخ أبمهية ِكال
املشروعة بـموجب القانون الدول، واملتمثلة يف عمليات التنقيب واحلفر واألشغال   تواصلة غري األفعال اإلسرائيلية امل ويستنكر -14

يـمس  أبصالة وسالمة املوقع املوجود   وعمليات شق  الطرق اخلاصة ابملستوطنني وبناء جدار داخل مدينة اخلليل القدمية، مـم ا 
  ويطلب ن حرية التنقل وحرية الوصول إل أماكن العبادة؛  فعال من أشكال احلرمان م ينجم عن تلك األ هناك، وكذلك ما 

 من إسرائيل، القوة احملتلة، إهناء مجيع االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛ 
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، وكذلك من حظر وصول  حلم ابح/قرب راحيل يف بيتر  من تشويه اجلدار ملنظر موقع مسجد بالل بن   ويعرب عن استيائه -15
السلطات اإلسرائيلية إبعادة املنظر الطبيعي احمليط   ويطالباملصل ني الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إل املوقع حظراً اتماً؛ 

 إليه؛  كان عليه، وبرفع حظر الوصول  ابملوقع إل ما 
 رابعاا 
املديرة    ويدعواملائتني ضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛   رة بعدعش ل أعمال دورته الثانية إدراج هذه املسائل يف جدو   ويقرر -16

 العامة إل موافاته بتقرير مرحلي بشأهنا. 
 امللحق الثان 

 بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إل مدينة القدس القدمية وأسوارها
 إن  اجمللس التنفيذي 

 التفاعلي إل مدينة القدس القدمية وأسوارها؛ على احلاجة العاجلة إل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد  يشدد -  1
املديرة العامة ومركز الرتاث العاملي إل القيام، وفقاً للمهام املسندة إليهما ووفقاً ألحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو   ويدعو -  2

ري فعالة ميكن اختاذها لضمان إيفاد  الالزمة لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تداب  املتعلقة هبذا املوضوع، ببذل كل اجلهود 
ن دورته الثانية البعثة يف حال عدم   املائتني؛  عشرة بعد إيفادها، وموافاته ابلتدابري املقرتحة ضمن التقرير املطلوب تقدميه إليه إاب 

 هلذه املسألة يف دورته املقبلة.  ببذل قصارى جهده إلجياد حل ويعرب عن التزامه  -  3
 33ت/  م 211  ملحق الوثيقة

 : بشأن هذا البند يلي  تسل مت األمانة، خالل الفرتة املشمولة ابلتقرير، الرسائل املذكورة فيما 
 املوضوع  املرِسل التاريخ 

 مدينة اخلليل القدمية  املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو 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
، املندوب الدائم لألردن لدى اليونسكو؛ والسفري،  السفري 2021شباط/فرباير  9

 انئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو 
 املقربة اليوسفية اإلسالمية يف القدس

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

(211 EX/SR.6) 

بشأن املؤسسات التعليمية   37ت/ م210لتنفيذي وقرار اجمللس ا  67م/ 40تنفيذ قرار املؤمتر العام   34
 (EX/33; 211 EX/34; 211 EX/43 211)  احملتلة  والثقافية يف األراضي العربية

 إن  اجمللس التنفيذي، 
 وملحق هذا القرار،  34ت/ م211و  33ت/ م211الوثيقَتني   وقد درس  -  1
 قافية يف األراضي العربية احملتلة"، بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والث  وإذ يذك ر  -  2

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

- - - - - - - - - - 

 امللحق
 التنفيذي اجمللس 

 املائتني عشرة بعد الدورة احلادية
211 EX/PX/DR.34.1 

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

 

 اخلارجية  والعالقات جلنة الربانمج 

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

 قرار مشروع 

 يذي، إن  اجمللس التنف
 فلسطني احملتلة  - أولا 

العاملي حلقوق اإلنسان،    26 ، وابملادة 72م/ 38و   36ت/  م 185ابلقراَرين    يذك ر  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    ويذك ر أيضاً ،  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/ م211الوثيقَتني  درس وقد -  2
اآلاثر    منه  والتزاماً  -  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، 
سي ما على املؤسسات   اختصاص اليونسكو، وال  جماالت قطاع غزة على  العسكرية يف  للمواجهاتالعواقب الضار ة    يستنكر  -  4

 التعليمية والثقافية؛ 
من    يطلباجليش اإلسرائيلي اليت متس حبرمة اجلامعات واملدارس الفلسطينية،    انتهاكاتمن    يعرب عن قلقه الشديد وإذ -  5

نسكو وأحكام اإلعالن العاملي بشأن التعليم للجميع  مبادئ اليو   السلطات اإلسرائيلية الكف فوراً عن األعمال اليت تنتهك
يف هذا الصدد أن  املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية خاصة وينبغي االمتناع    ويؤكد جمدداً ؛  1990 لعام

 عن استهدافها؛ 

يف هذا الصدد من إسرائيل، القوة    ويطلب   والثقافية؛  من إضرار اجلدار أبنشطة املؤسسات التعليمية  ويعرب عن قلقه املتزايد -  6
بناء اجلدار والتدابري األخرى اليت ترمي إل تغيري طابع األرض الفلسطينية    عمليةاحملتلة، وقف كل أنشطتها االستيطانية، ومنها  

كريـمزان بـمحافظة   يف موقع دير و   احملتلة ووضعها القانوين وتركيبتها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقية
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إذ بيت التالميذ    تضر   حلم وحوهلما،  متتع  دون  الفلسطيين وحتول  للمجتمع  االجتماعي  ابلنسيج  والتدابري  األنشطة  تلك 
 وجه؛  والطالب الفلسطينيني حبقهم يف التعليم على أكمل

ية املعتمدة يف املدارس واجلامعات يف القدس  ية الفلسطينالرقابة اليت متارسها إسرائيل على املناهج الدراس  ويالحظ بقلق شديد  -  7
 ؛ على وقف هذه الرقابة فوراً  اإلسرائيليةالسلطات  وحيث الشرقية؛ 

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

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

السلطات    ويطالبمدرسة طاان؛  و وار  ن لقيام السلطات اإلسرائيلية بتدمري املدارس، ومنها مدرسة أبو   وأيسف أسفاً شديداً  -  9
 األمحر؛  مدرسة اخلان ومنها ، املدارس اإلسرائيلية بوقف اخلطط الرامية إل تدمري املزيد من 

ئج احملرزة لصاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والتأهيل والرتميم اخلاصة ابملواقع األثرية الفلسطينية  املديرة العامة على النتا   ويشكر -10
إل تعزيز عملها يف هذا الصدد، وكذلك إل تعزيز املساعدة اليت تقدمها اليونسكو    ويدعوهاث الثقايف الفلسطيين؛  والرتا

تلبية االحتياجات املتعلقة ببناء القدرات يف جماالت اختصاص اليونسكو  أجل   للمؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من 
  ويطلبصر، بتوسيع نطاق برانمج املساعدة املالية للطالب والتالميذ الفلسطينيني؛  احل عن طريق القيام، على سبيل املثال ال

 ممكن؛ منها تنظيم االجتماع التاسع لل جنة املشرتكة بني اليونسكو وفلسطني يف أقرب وقت 

 السوري احملتل   اجلولن - اثنياا 

 يلي:  مبا القيام املديرة العامة إل  ويدعو أيضاً  -11
أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري احملتل وفقاً   د اليت تبذهلا منمواصلة اجلهو  )أ( 

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

 قافية يف اجلوالن السوري احملتل؛ والث 
ير يف هذا  إيفاد خبري لتقدير وتقييم احتياجات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل، وموافاهتا بتقر  )جـ( 

 املائتني للمجلس التنفيذي؛  عشرة بعد الصدد قبل انعقاد الدورة الثانية 
 اثلثاا 
 املديرة العامة إل موافاته بتقرير مرحلي بشأنه.  ويدعو؛  املائتني  عشرة بعد الثانيةدول أعمال دورته  إدراج هذا البند يف ج  ويقرر -12

(211 EX/SR.6) 
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الثانية  35 الدورة  انعقاد  بعد مواعيد  بعد ةلثالثاوالدورة    املائتني عشرة  التنفيذي  املائتني عشرة  ، للمجلس 
انعقادو  احلادية  مواعيد  للمؤمت الدورة  العام،واألربعني  سيدرسها  ر  اليت  للمسائل  املؤقتة   جمللس ا  والقائمة 

 )INF.2)EX/ 21135.INF; EX/ 211.35  5املائتني عشرة بعد يف دورته الثانية التنفيذي

  للمجلس التنفيذي   تنياملائ عشرة بعد الثانيةالدورة  
 ( يشمل ذلك اجتماعات اهليئات الفرعية)

 ( 2021تشرين األول/أكتوبر   20إل    6)من  
 يوماً تقوميياً( 15يوم عمل/ 11)

 تشرين األول/أكتوبر 18واالثنني  8 واجلمعة  6 األربعاء املكتبهيئة 
 تشرين األول/أكتوبر 8إل اجلمعة  6 من بعد ظهر األربعاء اللجنة املختصة ابالتفاقيات والتوصيات

 تشرين األول/أكتوبر 7اخلميس  اللجنة اخلاصة
 األول/أكتوبرتشرين  8اجلمعة  احلكوميني غرياللجنة املختصة ابلشركاء 

 تشرين األول/أكتوبر، مث   12والثالاثء   11 االثنني اجللسات العامة
 تشرين األول/أكتوبر 20واألربعاء  19 الثالاثء

 اجتماع اللجنة املالية واإلدارية،  
 واجتماع جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية،  

 جنتنيواالجتماع املشرتك هلاتني الل

 تشرين األول/أكتوبر  18نني إل االث 13 من األربعاء

تشرين األول/أكتوبر إل يوم  16السبت    يف البلد املضيف من يوم  2021 متتد العطلة املدرسية اخلريفية لعام مالحظة: 
 . )املنطقة "جيم": ابريس وضواحيها(  2021تشرين األول/أكتوبر   31األحد  

 . 2021أيلول/سبتمرب   16اخلميس  و   15 ربعاءاأل  اجتماع الفريق التحضريي:

املائتني الواردة يف الوثيقة  عشرة بعد  يةناثابلقائمة املؤقتة للمسائل اليت سيدرسها يف دورته ال علماً اجمللس التنفيذي    أحاطو 
 . 2- إعالم-35ت/  م211

 للمؤمتر العامواألربعون   الدورة احلادية

 ( 2021 تشرين الثان/نوفمرب 24إل    9)من  
الثاين/نوفمرب  9واألربعون للمؤمتر العام يف الفرتة املمتدة من يوم الثالاثء   احلاديةسُتعقد الدورة   إل يوم األربعاء   تشرين 

، وهو يوم عطلة رمسية يف 2021  تشرين الثاين/نوفمرب 11اخلميس    وميكن اعتبار يوم  .2021  تشرين الثاين/نوفمرب 24
 واألربعني للمؤمتر العام.  حلاديةللدورة الزمين  عمل يف اجلدول ا البلد املضيف، يوم

 
 . من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي  60 املادة عليه   ملا تنص هذا القرار من خالل مشاورة خاصة ُأجريت ابملراسلة وفقاً   التنفيذي  اجمللس  اعتمد 5
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 املائتني للمجلس التنفيذي  عشرة بعد ةلثالثاالدورة  

 (2021  تشرين الثان/نوفمرب  26)

 عمل واحد.  املدة: يوم

 بنود إضافية 

 اليوم الدويل حملميات احمليط احليوي  36
(211 EX/36; 211 EX/DG.INF Rev.; 211 EX/PG/1.INF.3; 211 EX/43) 

 اجمللس التنفيذي، إن   
 ، 36ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  1
ربانمج اإلنسان واحمليط احليوي، وهو برانمج علمي لحمميات احمليط احليوي    جتسيد  االعتباربعني  وإذ أيخذ   -  2

العالقات بني الناس وبيئاهتم،   حسنيلت دول حكومي لليونسكو يرمي إل إرساء األسس العلمية الالزمة  
وصون الُنظم اإليكولوجية   الناسبني العلوم الطبيعية واالجتماعية من أجل حتسني ُسبل عيش    جيمع إذ

ترويج هن   من خالل ذلك  لالطبيعية واملنظمة، والعم االقتصادية تكون مالئمة و على  للتنمية  ج مبتكرة 
 اجتماعياً وثقافياً ومستدامة بيئياً،

اليونسكو  مةه ملأساسي   ركنات بني البشر وبيئاهتم الطبيعية تعزيز انسجام العالق العمل على  أبن  ويذك ر -  3
 وبراجمها العلمية الدولية، 

األمم   قيام عدم  ، على الرغم منكثرية  دول حملميات احمليط احليوي يف بلدان بيوم  أنه جيري االحتفال    ويعلم -  4
 ،يوماً دولياً   هحت اآلن إبعالن  من وكاالهتا  أية وكالة املتحدة أو 

واحمليط برانمج اإلنسان  عاماً، يف إطار   منذ مخسني  مع شركائها  تعمل   فتئت أبن اليونسكو ما  ذك ر أيضاً وي -  5
 فتوحة بشأن حمميات احمليط احليوي،امل بادرات  امل  إعداد واختاذ الكثري من   على  احليوي،

 يلي:  ما يقرر -  6
ين/نوفمرب من كل عام يوماً دولياً تشرين الثا 3يوم    الرتحيب واألخذ ابلتوصية الداعية إل إعالن ( أ ) 

 ؛ حملميات احمليط احليوي
املديرة العامة إل دعم كل اجلهود الرامية إل إعالن يوم دول حملميات احمليط احليوي، على دعوة   (ب)

 ؛ لليونسكو  تكون لذلك أية آاثر مالية على امليزانية العادية أال
 واألربعني للمؤمتر العام؛  حلاديةإدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة ا ( جـ)
تشرين الثاين/نوفمرب من  3يوم  عالن  إب واألربعني   م يف دورته احلاديةاملؤمتر العا  قوميالتوصية أبن   (د)

 كل عام يوماً دولياً حملميات احمليط احليوي.
(211 EX/SR.6) 
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 اليوم الدويل للتنوع اجليولوجي 37
(211 EX/37; 211 EX/DG.INF Rev.; 211 EX/PG/1.INF.3; 211 EX/43) 

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 37ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  1

ضرورة تعزيز إدراك الناس يف مجيع أرجاء العال ألمهية التنوع اجليولوجي والعلوم   وإذ أيخذ بعني االعتبار  -  2
صاعب يف جماالت تضم اجليولوجية، وضرورة تعزير تعليم العلوم اجليولوجية، للتمكن من التغلب على امل

ناخ والطاقة والتنمية املستدامة، وكذلك من حتسني الظروف املعيشية يف مثالً إدارة املوارد الطبيعية وتغري  امل
 البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد  سواء،

ة جلميع الكائنات التنوع اجليولوجي يدعم التنوع البيولوجي، ويوفر األسس واملوائل الالزمعلى أن    ويشدد -  3
رفاهية اإلنسان ويف اإلدارة املستدامة لكوكب األرض برمته، ويُعد  جزءاً احلية، ويؤدي دوراً أساسياً يف  

 يتجزأ من عالقة البشرية ابلطبيعة والتاريخ البشري،  ال

علماً  -  4 األر   وحييط  لعلوم  الدول  اليونسكو  برانمج  ملبادرات  النطاق  الواسع  الكبري  واحلدائق ابلتأثري  ض 
لتزام األوساط الدولية املعنية ابلعلوم اجليولوجية التزاماً شديداً مبواصلة اجليولوجية يف مجيع أرجاء العال، واب

 تعاوهنا مع اليونسكو بشأن برامج التوعية والتعليم اخلاصة ابلعلوم واملنسقة دولياً، 

اليونسكو السابقة يف ميادين العلوم والرتبية  عنها مبادرات   بضرورة متابعة املكاسب اليت متخضت  ويقر   -  5
 عليم متابعًة فعليًة وتعزيزها، والت

أبمهية املعارف العلمية اجليولوجية ألصحاب القرار وواضعي السياسات، وكذلك للمسامهة يف  ويقر  أيضاً  -  6
اعب املتعلقة إجياد حلول للمصاعب الكربى اليت تواجهها البشرية يف الوقت احلاضر، ومنها مثالً املص

جي، وتغري الغطاء النبات وكيفية استخدام األراضي، وإدارة املوارد الطبيعية  بتغري املناخ وفقدان التنوع البيولو 
 وخدمات الُنظم اإليكولوجية إدارة أخالقية مستدامة، واإلمداد ابملياه العذبة وابملواد الغذائية،

الرايدي    وينو ه  -  7 الطبيعة تضم   19به   الذي اضطلعت ابلدور  االحتاد  منظمة معنية بعلوم األرض أو حبفظ 
منظمات إقليمية تضم مجعية املرأة األفريقية   7و  الدول للعلوم اجليولوجية واالحتاد الدول حلفظ الطبيعة،

بلداً ومتثل كل قارات العال، يف وضع تصور ليوم دول   40منظمة وطنية توجد يف   82و  لعلوم األرض، 
 ت وفعاليات سنوية بشأن هذا اليوم الدول، وجي، ويف تنظيم الشركاء وحشدهم إلقامة احتفاالللتنوع اجليول

 يلي:  ما يقرر -  8

من كل عام يوماً دولياً   تشرين األول/أكتوبر 6الرتحيب واألخذ ابلتوصية الداعية إل إعالن يوم   )أ(
 للتنوع اجليولوجي؛ 
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 لرامية إل إعالن يوم دول للتنوع اجليولوجي؛ دعوة املديرة العامة إل دعم كل اجلهود ا )ب(

 واألربعني للمؤمتر العام؛  إدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلادية )جـ( 

من   تشرين األول/أكتوبر 6عالن يوم  إبواألربعني   املؤمتر العام يف دورته احلادية  قوم يالتوصية أبن   )د(
 كل عام يوماً دولياً للتنوع اجليولوجي؛ 

احلكومية، واجلامعات ومراكز  تشجيع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري ـ()ه
البحوث، ومنظمات اجملتمع املدين واملدارس وسائر اجلهات احمللية الفاعلة املعنية، على املشاركة يف 

 به يريد االحتفال  من  كل   مشاركة نشيطة ابلطريقة اليت يرى االحتفال ابليوم الدول للتنوع اجليولوجي  
 تكون لذلك أية آاثر مالية على امليزانية العادية لليونسكو؛ أال أهنا الطريقة األكثر مالءمة، على

 تشرين األول/أكتوبر 6دعوة املديرة العامة إل الرتويج لالحتفال ابليوم الدول للتنوع اجليولوجي يف   )و(
تكون لذلك أية آاثر  هبا اليونسكو، على أال حتتفليت  من كل عام ابعتباره أحد األايم الدولية ال

 مالية على امليزانية العادية للمنظمة. 
(211 EX/SR.6) 

بشأن الرتبية   1974 الدراسة األولية للجوانب التقنية والقانونية املرتبطة مبدى استصواب تعديل توصية عام 38
 يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية يةرتبمن أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل وال

(211 EX/38; 211 EX/43) 
 إن  اجمللس التنفيذي، 

بشأن الرتبية من أجل التفاهم   اليونسكو  املؤمتر العام توصية  فيه الذي اعتمد   ، 38م/ 18ابلقرار    رإذ يذك   -  1
 رايته األساسية، والتعاون والسالم على الصعيد الدول والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وح

بشأن الرتبية من   1974 أمهية توصية عام  على  فيه شددالذي    ،اثنياً -18ت/ م209ابلقرار    ر أيضاً ويذك   -  2
أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدول والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية 

للمساعدة   وسيلة  املست  علىبوصفها  التنمية  لعامتنفيذ خطة  إل   املساعي  ورصد   2030 دامة  الرامية 
 ، 3-13و   8- 12و  7-4الغاايت  خيص  فيما  سي ما  ها، والتنفيذ 

الدراسة األولية للجوانب التقنية والقانونية املرتبطة   ترمي إل تقدمي  اليت   ، 38ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  3
م والتعاون والسالم على الصعيد بشأن الرتبية من أجل التفاه  1974 مبدى استصواب تعديل توصية عام

 األساسية، الدول والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته  
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احلصر،  املعايري، ويشمل ذلك، على سبيل املثال ال  خيص  املتزايد فيما  التوسع  عتبار االأيخذ بعني  وإذ   -  4
من اتفاقية القضاء   10 ة، واملاد1978 بشأن العنصر والتحيز العنصري لعام  اليونسكوعالن  إمن    5 املادة

، 1989 من اتفاقية حقوق الطفل لعام  29 واملادة،  1979 على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة لعام
، فضالً عن العمل اخلاص 2011 وإعالن األمم املتحدة للتثقيف والتدريب يف ميدان حقوق اإلنسان لعام

 ( يف إطاراملناخي  )العمل من أجل التمكني  املناخ   اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري  من 6 ابملادة
 ، تفاقيةابال  املتعلقة  املساعي

العامة   حييط علماً  -  5 املديرة  إل   مببادرة  عام  الرامية  توصية  التفاهم   1974 تعديل  الرتبية من أجل  بشأن 
راعاة التحوالت مل  والتعاون والسالم على الصعيد الدول والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرايته األساسية 

وهدف   2030 سي ما متطلبات خطة التنمية املستدامة لعام اليت طرأت على املشهد العاملي والتعليمي، وال
التعليم يف تعزيز حقوق اإلنسان واحلرايت الرتبية و ترسيخ دور    من أجل   تعليم،اخلاص ابل  4 التنمية املستدامة

 التنمية املستدامة؛ األساسية والسالم العاملي والتفاهم الدول و 

 يهتم  ، بلفقط  يركز على زايدة املعارف البشرية الذي ال  شاملاإلنساين ال  لتعليم اب  األخذبضرورة    ويقر   -  6
البشري؛  تطور  بأيضاً   أيضاً الوعي  املتعلمني  ويقر  إهلام  راية  بضرورة  شامل   الرايدة   محل  بنهج  واألخذ 

 ؛ املادية  األمور   على   تصريق ال

 واألربعني للمؤمتر العام؛  ج هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلاديةإدرا   يقرر و  -  7

إل    ويدعو -  8 العامة  الزمنياواجلد   اخلطط  وضععن    معلومات  تقدمي املديرة  لالجتماعات   الالزمة   ةول 
 يف  املعلومات  هذه  وإدراج  ، اخلاصة بتعديل التوصيةاألولية  جناز الدراسة إلواملشاورات اليت تعتزم تنظيمها  

وإدراج هذا البند يف جدول   علومات امل ابملزيد من    األعضاء   الدول   موافاة   من أجل   ،للوثيقة املعنية  ملحق 
 واألربعني للمؤمتر العام؛  أعمال الدورة احلادية

ن    املؤمتر العام موافاة    املديرة العامة إل  ويدعو أيضاً  -  9  لدراسة األولية الواردة يف اب  واألربعني دورته احلاديةإاب 
 ؛ بشأهنا  مشفوعة مبالحظات وقرارات اجمللس التنفيذي 38ت/ م211الوثيقة  

بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون  1974 املؤمتر العام، إذا قرر تعديل توصية عاميقوم  أبن  ويوصي - 10
والرتبية يف جمال حقوق   الدول  الصعيد  األساسية، إبنشاء جلنة خا  اإلنسان والسالم على  صة وحرايته 

 إجراء   يطلب و   ؛لتوصيةا  نص أو أكثر ل  واحد   مشروع حيتوي على    له أن ينبغي  الذي  النهائيالتقرير    لدراسة 
لة  الصيغةبشأن    احلضورية   عدد كاف من املشاورات الدولية احلكومية  نص التوصية. ل املعدَّ

(211 EX/SR.6) 
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 (EX/39; 211 EX/DG.INF Rev.; 211 EX/43 211)  تعليم الثقافة والفنونطار  إ 39

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 39ت/  م211الوثيقة    درس وقد   -  1

سي ما  ، يف حتقيق التنمية املستدامة، والاهجوانببكل    التعليم والثقافة،الرتبية و أمهية    عتبار بعني اال  خذ أيوإذ   -  2
 ،ةواإلبداعي  ةالثقافي  ات يف القطاع

من املديرة العامة وضع آلية مشرتكة بني القطاعات عام  فيه املؤمتر ال طلبالذي    ، 51م/40ابلقرار    ويذك ر -  3
قطاع الثقافة و قطاع  تعاون بني  التعليم الفنون، وذلك من خالل    خيص ضمان األخذ بنهج متكامل فيمال

لتعزيز تعليم الفنون وإدماجه إدماجاً اتماً يف الربانجمني الرئيسيني األول   بطريقة مناسبة  الرتبية يف اليونسكو
ني املتعلقة ابلتعليم اجليد وتعزيز التنوع الثقايف وتنوع مع أولوايت هذين القطاعَ   يتوافق ظمة مباللمنوالرابع  

 أشكال التعبري الثقايف، 

الرتاث أمور  الرامية إل تعزيز تعليم  حكام  من األ  ةلثقافاملتعلقة اباالتفاقيات  عليه   تشتمل امب  ويذك ر أيضاً  -  4
ألحكام الواردة يف أهداف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري ابما  سي   الو الثقافية،    األمورمن    اوغريه
 ، اليت تؤكد الدور األساسي الذي يؤديه التعليم يف محاية وتعزيز أشكال التعبري الثقايف، 2005 عامل  الثقايف 

 ، الفنون   من خالل   بقيمة التعلم  ويذك ر فضاًل عن ذلك  -  5

التوال،  لىع 2010 عامو  2006 ود اليت قادهتا الربتغال ومجهورية كوراي يف عامهابجل ويذك ر مع التقدير -  6
 تعليم الفنون، لامليني  عؤمترين  مسي ما من خالل استضافة  وال

 من أجل هنجها اخلاص بتعليم الثقافة والفنون  إعادة النظر يف  الدول األعضاء واليونسكو على    يشجع  -  7
التفكري واملبادرات يف   وتعزيز  تنام الفرص اليت يتيحها العصر الرقمي لدعماملعاصرة واغأوجه التقدم  مراعاة  

على يف هذا الصدد ، فضالً عن تنظيم أنشطة ةواإلبداعي ةالثقافي اتالقطاعما لصاحل سي   هذا اجملال، وال
 الوطين واإلقليمي والدول؛   الصعيد

  من أجلتشمل تعليم الثقافة والفنون  ل تعليم الفنون    يوجد من أُطر ما في   إعادة النظر من املديرة العامة    ويطلب  -  8
مرجعاً توجيهياً شامالً    به ابعتباره من االستعانة   الدول األعضاء   ومتكني كل   هلذا الغرض   وضع إطار معدَّل 

إل مشاورة عاملية للدول األعضاء بشأن  دوات مفيدة، وذلك استناداً  مصدراً أل ودلياًل ألفضل املمارسات و 
الثغرات  الوقوف على الفجوات و ، وترمي إل حتديد االجتاهات و 2021 فة والفنون ُتستهل يف عام تعليم الثقا 

لسياسات  خاصة اب توصيات  تقدمي  عن وضع مبادئ توجيهية و  سدها يف هذا اجملال، وتتمخض   بجياليت  
 ؛2022 الثقافة والفنون يف عام لتعليم  
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أيضاً  -  9 العامة  ويطلب  املديرة  ن  من  إاب  اخلامسة  موافاته  بعد  دورته   تحتليال  مبعلومات عن  املائتني عشرة 
 املشاورة ونتائجها؛ 

الرامية إل وضع مبادئ  املشاورة تقدمي مسامهات مالية للمساعدة على إجراء الدول األعضاء إل ويدعو - 10
 ؛ 2022 الثقافة والفنون يف عاملتعليم  لسياسات  خاصة ابتوصيات تقدمي  توجيهية و 

 اهتمامها ابستضافة مؤمتر عاملي   إبداء  الدول األعضاء إل  دعوة  من املديرة العامة   عن ذلك ويطلب فضالً  - 11
 وذلك ،اً حكومي  اً دولي  اً اجتماع   ابعتباره  2023 يف عام بشأن تعليم الثقافة والفنون   أو حضوري  إلكرتوين

اعتماد إطار   من أجل   ، الفنون الثقافة و لتعليم  لسياسات  اخلاصة اببادئ التوجيهية والتوصيات  استناداً إل امل
املائتني ودورته  عشرة بعد  ن دورته الرابعةمن املديرة العامة موافاته إاب    ويطلبتعليم الثقافة والفنون؛  لل  معدَّ 

 لعقد املؤمتر؛ تخذة املائتني مبعلومات عن اإلجراءات امل عشرة بعد  اخلامسة

خالل األزمة النامجة عن   خلصة املست  الِعرب ءات، استناداً إل  زيد من اإلجرااملاملديرة العامة إل اختاذ    ويدعو - 21
والزخم الناجم عن السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية   (19-فريوس كوروان )كوفيد  جائحة 

ما يف سي   بني قطاع الثقافة وقطاع الرتبية يف اليونسكو، واللتآزر  لأوجه    لمساعدة على إجيادلاملستدامة،  
املائتني مبعلومات عن  عشرة بعد  ن دورته الرابعةمن املديرة العامة موافاته إاب   ويطلب أيضاً الرقمي؛    العصر

 التعاون بني القطاعات يف هذا الصدد؛   خيص  مافي  املنظمةاليت تتخذها    اإلجراءات

بوسائل تضم   وذلك  حشد الشركاء واجلهات املعنية،العمل على  املديرة العامة إل مواصلة    يضاً ويدعو أ - 31
أُ اب   االستعانة اليت  املتينة  للتعليم،  لشراكات  العاملي  التحالف  األنشطة   من أجلقيمت من خالل  دعم 

 املتعلقة بتعليم الثقافة والفنون. 
(211 EX/SR.6) 

بشأن العرتاف بدراسات   1978 الدويل على مستوى الدول ملراجعة اتفاقية عامدعوات حضور املؤمتر   40
 (EX/40; 211 EX/2 211)   وشهاداته ودرجاته العلمية يف الدول العربيةالتعليم العايل

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 6ت/  م204و   83م/ 39ين ابلقرارَ   ر يذك    إذ -  1

 ، 40ت/  م211الوثيقة    وقد درس  -  2

 يلي:  ما يقرر -  3

ركة يف املؤمتر توجيه دعوات إل مجيع الدول األعضاء يف اليونسكو من منطقة الدول العربية للمشا )أ(
بشأن االعرتاف بدراسات التعليم العال   1978 الدول على مستوى الدول ملراجعة اتفاقية عام

تنص   االتفاقية، وفقاً ملا  يف وشهاداته ودرجاته العلمية يف الدول العربية، وكذلك إل الدول املتعاقدة  
 ؛ 40ت/ م211من الوثيقة    9 عليه الفقرة
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الدول األعضاء  ول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني إليها، غريتوجيه دعوات إل الد  )ب(
، إليفاد 40ت/ م211من الوثيقة    9 عليه الفقرة تنص املشمولة واألعضاء املنتسبني املشمولني مبا

 مراقبني حلضور املؤمتر؛ 

اليونسكو اتفاقات معها   توجيه دعوات إل املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، اليت أبرمت )جـ( 
 ، إليفاد مراقبني حلضور املؤمتر؛40ت/ م211من الوثيقة    11 الفقرةلتبادل التمثيل واليت ذُكرت يف  

ل )د( اليت  املتحدة  األمم  ملنظومة  التابعة  املنظمات  اتفاقات  ُتربم توجيه دعوات إل  اليونسكو  معها 
احلك الدولية  املنظمات  سائر  إل  التمثيل، وكذلك  غريلتبادل  الدولية  واملنظمات  احلكومية  ومية 

 ، إليفاد مراقبني حلضور املؤمتر؛ 40ت/  م211من الوثيقة   12 الفقرة  املذكورة يف 

للمديرة العامة بتوجيه أية دعوات أخرى تراها مفيدة لسري أعمال املؤمتر املذكور آنفاً، على أن تُعلم   وأيذن  -  4
 اجمللس التنفيذي بذلك؛ 

 . 40ت/ م211ظام الداخلي املؤقت للمؤمتر املذكور آنفاً بصيغته الواردة يف ملحق الوثيقة  على الن  ويوافق -  5
(211 EX/SR.6)   
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 اجللسات اخلاصة 

 2021نيسان/أبريل   21ويوم األربعاء    13 يوم الثالاثء   اجللسَتني اخلاصَتني اللتني ُعقدت بيان بشأن  

املائتني،  بعد   عاشرة ه اخلاصَتني اللتني ُعقدات خالل الدورة الاجمللس التنفيذي على احملاضر املختصرة جللسَتي  وافق
ويوم األربعاء    13 يوم الثالاثء   اجللسَتني اخلاصَتني اللتني ُعقدات   من جدول أعماله، أثناء   02و  3 ينيف البند   ونظر
 . 2021نيسان/أبريل   21

 التنفيذي من النظام الداخلي للمجلس   59 العامة عن تطبيق املادةتقرير املديرة   3
(211 EX/PRIV.1 (and Corr. in French only) and Add.) 

 علماً املديرُة العامة اجمللَس التنفيذي    أحاطت من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،    59 وفقاً ألحكام املادة
ليات تعيني فوقها، وكذلك ابلقرارات اليت اختذهتا بشأن عم وما  1-رخيص املوظفني بدرجة مدي ابلوضع العام فيما

 . الذين تندرج وظائفهم يف إطار الربانمج العادي للمنظمةفوقها   وما  1-ومتديد عقود املوظفني بدرجة مدير
(211 EX/SR.4) 

، وتقرير 3.3ت/ م104للقرار  البالغات احملالة إل اللجنة املختصة ابلتفاقيات والتوصيات تنفيذاا  حبث   20
 (.EX/CR/HR and Addenda; 211 EX/3 Priv. (Draft) and Add. and Corr 211)  اللجنة يف هذا الشأن

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

 بتقرير اللجنة. علماً تنفيذي اجمللس ال  وأحاط -  2
(211 EX/SR.6) 

 

 

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 


