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اخلارجية   -  1 والعالقات  الربانمج  جلنة  املمتدة    جلسات  ( 4)  أربععقدت  الفرتة  تشرين   13  األربعاء يوم  من  يف 
هكتور كونستانت  برائسة السيد    صباحا    2021تشرين األول/أكتوبر   15  اجلمعة  إىل يوم   بعد الظهر  2021  األول/أكتوبر

 يف  للنظر،  ا  للجنةمؤقت  بصفته رئيسا  ( اجلمهورية الدومينيكية )  اببلو ِمدينه وحضور السيد  ( مجهورية فنزويال البوليفارية )  روزاليس 
امل أحاهلا فيما  ذكورةالبنود  اليت  التنفيذي   يلي  اجمللس  ُعقدت    خاللإليها  اليت  العامة  االثنني  جلسته  تشرين   11يوم 

 . 2021األول/أكتوبر  

 العنوان والواثئق  البند 
 البنود اليت تقدم تقارير بشأهنا  
 تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر العام  4
 ( EX/4.I.INF (English online only), 212 EX/PG/1.INF.3 212)  الربانمج تنفيذ  أولا -4 
 دوراهتما السابقة  يف  التنفيذي واملؤمتر العام القرارات اليت اعتمدها اجمللس تنفيذ متابعة  5
 املسائل املتعلقة ابلربانمج  أولا -5 
القضاء على التمييز العنصري والكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية يف   ألف - أوال  -5  

 (EX/5.I.A 212)  العامل

 (EX/5.I.B 212) مشروع طريق الرقيق ابء - أوال  -5  
 2022 لعاموالتنمية املستدامة  الثقافية   لسياساتلمؤمتر اليونسكو العاملي   جيم -أوال  -5  

(212 EX/5.I.C, 212 EX/5.I.C Corr.) 

 (EX/5.I.D 212)  (2032-2022للغات الشعوب األصلية )  الدويل العقد  دال -أوال  -5  
 (EX/5.I.E 212) متابعة الوضع يف مجهورية القرم املتمتعة ابحلكم الذايت )أوكرانيا(  هاء -أوال  -5  
  متابعة تقييم مرفق اإلشراف الداخلي ألولوية اليونسكو العامة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني  واو- أوال  -5  

(212 EX/5.I.F) 

 املسائل املتعلقة ابلربانمج 
 الرتبية 

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

التقدم احملَرز واقرتاح بشأن   -(  2021-2016اسرتاتيجية اليونسكو للتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين )  7
 (EX/7 212) التوجهات املستقبلية 
 العلوم الجتماعية واإلنسانية 

 (EX/10 212) للشباب   اليونسكوتعاون اليونسكو مع الشباب، ومنتدى   10
 التصال واملعلومات 

 (EX/11 212) (2021- 2020)  عن تنفيذ برانمج املعلومات للجميع املقدمان التقريران  11
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 العنوان والواثئق  البند 
 احلكوميني  الدوليني غري العالقات مع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية والشركاء

 (EX/37, 212 EX/37.INF 212) احتفالت الذكرى  37

 (EX/43 212)  فلسطني احملتلة 43
املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي  بشأن  34م ت/211وقرار اجمللس التنفيذي  67م/40تنفيذ قرار املؤمتر العام   44

 (EX/44 212) العربية احملتلة 
 اليوم الدويل لدور املرأة يف العمل املتعدد األطراف  45

(212 EX/45 Rev.; 212 EX/DG.INF. Rev.; 212 EX/PG/1.INF.3) 
  ( 2021اإلبداعي من أجل التنمية املستدامة )توحيد العمل للمحافظة على الزخم الناتج عن السنة الدولية لالقتصاد  46

(212 EX/46, 212 EX/DG.INF. Rev.) 

 (.EX/48 Rev., 212 EX/DG.INF. Rev 212) اليوم العاملي للغة السواحلية  48
 (.EX/49, 212 EX/DG.INF. Rev 212) آسيا الوسطى عملية خيوة: تعزيز التعاون الدويل يف  49

 (.EX/50, 212 EX/DG.INF. Rev 212) للمستقبل اليوم العاملي  50
 (.EX/51, 212 EX/DG.INF. Rev 212) صون الكتل اجلليدية اجلبلية 51

******* 

 تنفيذ الربانمج الذي اعتمده املؤمتر العام 4البند  

 ( EX/4.I.INF (English online only); 212 EX/PG/1.INF.3 212تنفيذ الربانمج )  أولا -4
 إعالم- أوال  - 4م ت/212  تني نظرت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية يف هذا البند، وأحاطت علما  ابلوثيق -  2
 . EX/PG/1.INF.3 212و(  متاحة ابللغة اإلجنليزية فقط عرب اإلنرتنت)

  السابقة دوراهتما    يف   التنفيذي واملؤمتر العام القرارات اليت اعتمدها اجمللستنفيذ  متابعة   5البند  
 املسائل املتعلقة ابلربانمج  أولا -5
 القضاء على التمييز العنصري والكراهية العنصرية واجلرائم النامجة عن الكراهية العنصرية يف العامل ألف-أولا -5

(212 EX/5.I.A) 
 التنفيذي مشروع القرار التايل: اجمللس  أبن يعتمد  نظر يف هذا البند،  ال بعد   ،أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية -  3

 التنفيذي،   اجمللس  إن  

 ألف، - أوال  - 5/ ت م212  الوثيقة   درس   وقد  -  1

 ابء، -أوال  -5/ت  م 210و 39/ م40 ابلقراَرين  يذكِ ر   ذوإ -  2
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  تنظيم  ذلك  ويشمل  والتمييز،  العنصرية  مكافحة  إىل  الرامية  هاجلهود   العامة  ملديرةتكثيف ال  تقديره  عن  يعرب -  3
 ؛ اليت حققت جناحا  ابهرا    والتمييز  العنصرية  ملكافحة  العاملي   للمنتدى  األوىل   الدورة 

حماربة متجيد النازية والنازية اجلديدة بشأن "   75/169أبن قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة    وحييط علما   -  4
العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب واملمارسات األخرى اليت تساهم يف إاثرة األشكال املعاصرة من  

" يؤكد الدور اإلجيايب الذي ميكن أن تضطلع به اليونسكو يف درء التمييز من وما يتصل بذلك من تعصب
 خالل التعليم ومكافحة استخدام خطاب الكراهية، وال سي ما عرب شبكة اإلنرتنت؛ 

من املديرة العامة دعم مجيع اجلهود الرامية إىل زايدة مسامهة اليونسكو يف تنفيذ قرار اجلمعية العامة   ويطلب -  5
 ؛ 169/ 75لألمم املتحدة  

 تعزيز   يف احملققة  اإلجنازات  يبنيِ    الذي  ألف-أوال  - 5/ ت  م212  الوثيقة   يف  الوارد  املرحلي   ابلتقرير  علما    وحييط -  6
 ؛اليونسكو  برامج   على صعيد   والتمييز  العنصرية  مكافحة إىل  الرامية  املنظمة   مبادرات

إىل   اجلهود  استدامة  لدعم  طوعية   مسامهات  تقدي   على   األعضاء  الدول  وحيث  -  7  العنصرية  مكافحة  الرامية 
 ؛ والتمييز

ن دورته الرابعة عشرة بعد املائتني إبطار زمين مفص ل لتنفيذ خريطة الطريق. ويطلب -  8  من األمانة موافاته إاب 

 (EX/5.I.B 212)  مشروع طريق الرقيق ابء -أولا -5

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

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 دال، -أوال  -5م ت/211واو و-أوال  - 5م ت/ 209و   40م/ 40ابلقرارات   إذ يذك ر  -  1

 ابء، -أوال  - 5م ت/ 212الوثيقة    وقد درس  -  2

 ؛ملشروع طريق الرقيق املقدمة عن اإلطار االسرتاتيجي اجلديد   ضافيةابملعلومات اإل  حييط علما   -  3

أنسب عبارة مقرتحة لتغيري اسم مشروع  من أجل التوصل إىل   ملديرة العامة للمشاورات اليت أجريتاب شيد وي -  4
 مواصلة املشاورات هبذا الشأن؛   ويقرتح   ؛طريق الرقيق

 ؛ملشروع طريق الرقيق  املديرة العامة إىل مواصلة جهودها لضمان تنفيذ هذا اإلطار االسرتاتيجي  ويدعو -  5

 ؛ ملشروع طريق الرقيق لتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي اجلديد   الالزم   ضاء إىل تقدي الدعم املايل الدول األع   ويدعو -  6

 ابء إىل املؤمتر العام يف دورته احلادية واألربعني؛ -أوال  - 5م ت/212إحالة الوثيقة    ويقرر  -  7
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بغية التوصل إىل توافق يف   وتوسيع نطاقها   أبن يدعو املؤمتر العام املديرة العامة إىل مواصلة املشاورات  ويوصي -  8
التنفيذي يف دورته   موافاة   إىل و ،  ابللغتني اإلجنليزية والفرنسيةاآلراء بشأن اسم مشروع طريق الرقيق   اجمللس 

، هبذا الشأن  ستفيضةاملشاورات  امل  استنادا  إىل نتائجع  تغيري اسم املشرو   ابقرتاح بشأنالرابعة عشرة بعد املائتني  
نتائج هذه املشاورات يتضمن آراء   الرقيقوبتقرير عن  الدولية ملشروع طريق  العلمية  الدول   اللجنة  لتمكني 

 األعضاء من اختاذ قرار مستنري هبذا الشأن؛ 

ة عشرة بعد امساجمللس التنفيذي يف دورته اخل   موافاة   إىل   أبن يدعو املؤمتر العام املديرة العامة  ويوصي أيضا   -  9
 .نعاش مشروع طريق الرقيقأركان العمل املعزز لإلطار االسرتاتيجي اجلديد إلبتقرير عن    املائتني

  2022العاملي للسياسات الثقافية والتنمية املستدامة لعام  مؤمتر اليونسكو   جيم -أولا -5
(212 EX/5.I.C, 212 EX/5.I.C Corr.) 

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

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ،وتصويبها  جيم- أوال  - 5م ت/ 212الوثيقة    وقد درس  -  1

ا خيص مسامهة الثقافة يف التنمية املستدامة ودور اليونسكو أمهية تعزيز احلوار يف جمال السياسات فيم  وإذ يدرك -  2
 يف هذا الصدد، 

اليت اختذهتا حكومة املكسيك الستضافة -أوال  - 5م ت/ 211ابلقرار    ويذكر -  3 واو الذي رحب فيه ابملبادرة 
الثقافية يف عام  2اجتماع دويل حكومي لليونسكو )الفئة   السياسات  ، وشدد على أمهية 2022( بشأن 

 مان متكني كل الدول األعضاء من املشاركة يف هذا االجتماع،ض

حلكوميت اململكة العربية السعودية وإيطاليا على إدماج الثقافة يف أعمال مؤمتر قمة جمموعة   يعرب عن تقديره  -  4
 الدول العشرين؛

قا  للتوصيات الواردة يف إبدماج الثقافة يف جماالت عمل جمموعة الدول العشرين وف  وحييط علما  مع االرتياح  -  5
اإلعالن الوزاري بشأن الثقافة الصادر عن مؤمتر قمة جمموعة الدول العشرين حتت الرائسة اإليطالية جملموعة 

 ؛ 2021متوز/يوليو    30الدول العشرين، يف 

افية حلكومة املكسيك الستضافتها مؤمتر اليونسكو العاملي بشأن السياسات الثق  ويعرب جمددا  عن تقديره  -  6
( ستدعو املديرة العامة 2، بوصفه اجتماعا  دوليا  حكوميا  لليونسكو )الفئة  2022والتنمية املستدامة لعام  

 ؛ 2022أيلول/سبتمرب  30إىل   28إىل عقده يف مكسيكو سييت يف الفرتة املمتدة من  

العاملي بشأن السياسات الثقافية   أنه جيوز للمديرة العامة الدعوة إىل عقد مؤمتر اليونسكو  وإذ أيخذ يف اعتباره -  7
 ، شريطة موافقة املؤمتر العام على الربانمج وامليزانية يف دورته احلادية واألربعني، 2022والتنمية املستدامة لعام 
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، وفقا  2022على صالحيات مؤمتر اليونسكو العاملي بشأن السياسات الثقافية والتنمية املستدامة لعام    يوافق -  8
جيم ومبراعاة املناقشات اليت جرت يف الدورة - أوال  - 5م ت/ 212من الوثيقة    9إىل    7ملا ورد يف الفقرات من  

-5ت/ م212الوثيقة  ؤمتر الواردة يف ملحق  احلالية للمجلس التنفيذي هبذا الشأن، وعلى قائمة املشاركني يف امل
 فضال  عن املنظمات والكياانت اليت طلبت الدول األعضاء يف الدورة احلالية مشاركتها يف املؤمتر؛   جيم- وال  أ

املديرة العامة إىل موافاته يف دورته الرابعة عشرة بعد املائتني بتقرير شامل عن العملية التحضريية ملؤمتر  ويدعو  -  9
لعام  اليون املستدامة  والتنمية  الثقافية  السياسات  بشأن  العاملي  األولوايت 2022سكو  ذلك  ويشمل   ،

والتوصيات املنبثقة من املشاورات اإلقليمية املقرر إجراؤها يف هذا الصدد عرب اإلنرتنت يف الفرتة املمتدة من 
 .2022إىل شباط/فرباير   2021شهر كانون األول/ديسمرب 

 (EX/5.I.D 212)(  2032-2022الدويل للغات الشعوب األصلية )  العقد دال-أولا -5

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

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 328/ 71  اجلمعية العامة لألمم املتحدة   يدال، وبقرارَ -أوال  -5ت/ م210و  54م/ 40ابلقرارين    إذ يذكر -  1
 ، 135/ 74و

 دال، -أوال  - 5ت/  م212الوثيقة    وقد درس  -  2

ابلدور الذي اضطلعت به اليونسكو بصفتها الوكالة الرائدة للسنة الدولية للغات الشعوب األصلية   يرحب  -  3
ة لألمم املتحدة، وغريها من (، ابلتعاون مع إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العام2019)

 الوكاالت املعنية والشركاء املعنيني؛

على الدول األعضاء املشاركة يف فريق العمل العاملي املعين بتسخري عقد من الزمان للعمل من أجل   ويثين -  4
مجيع الدول األعضاء إىل دعم عمل اليونسكو يف هذا اجملال من خالل   ويدعولغات الشعوب األصلية؛  

  املسامهات الطوعية وإعارة اخلرباء وتبادل املعارف وإقامة الشراكات؛ تقدي

( 2023- 2022املديرة العامة إىل عرض خطة العمل العاملية للعقد الدويل للغات الشعوب األصلية )  ويدعو -  5
 ؛على املؤمتر العام يف دورته احلادية واألربعني إلحاطته علما  هبا 

ابستهالل العمل بشأن أطلس لغات العامل الذي سيصبح منصة إلكرتونية جلمع معلومات قاطعة    وحييط علما   -  6
أمانة اليونسكو إىل ضمان التعاون الوثيق    ويدعوة من الدول األعضاء يف اليونسكو بشأن التعدد اللغوي؛  ورمسي 

 مع برانمج املعلومات للجميع بشأن إعداد أطلس لغات العامل خالل العقد الدويل للغات الشعوب األصلية.
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 212) (EX/5.I.E  1)أوكرانيا(متابعة الوضع يف مجهورية القرم املتمتعة ابحلكم الذايت   هاء-أولا -5

اجمللس عملية تصويت لتوصية    جلنة الربانمج والعالقات اخلارجيةجرت  أ بناء  على طلب إحدى الدول األعضاء،   -  7
 مشروع القرار التايل:   ابعتماد   التنفيذي

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، هاء- أوال  - 5ت/  م212الوثيقة    وقد درس  -  1

 ابملعلومات الواردة فيها؛  حييط علما   -  2

ن دورته   بـمعلوماتاملديرة العامة إىل موافاته    ويدعو -  3  بعد املائتني.  اخلامسة عشرةيف هذا الصدد إاب 

اجلنسني  واو -أولا -5 بني  املساواة  يف  املتمثلة  العامة  اليونسكو  ألولوية  الداخلي  اإلشراف  مرفق  تقييم   متابعة 
(212 EX/5.I.F) 

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

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 واو، -أوال  - 5م ت/ 212الوثيقة    وقد درس  -  1

ابلتقدم احملَرز يف تنفيذ التوصيات الواردة يف املراجعة والتقييم اللذين أجرامها مرفق اإلشراف الداخلي   حييط علما   -  2
 ألولوية اليونسكو العامة املتمثلة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني؛

إىل دعم تنفيذ أولوية اليونسكو العامة املتمثلة يف حتقيق الدول األعضاء والشركاء واجلهات املاحنة    ويدعو  -  3
املساواة بني اجلنسني وما يتعلق هبذه األولوية من توصيات مرفق اإلشراف الداخلي، مع مراعاة التشريعات 
إىل  الرامية  الطليعية  املبادرات  لتمويل  الطوعية  املسامهات  من  املزيد  تقدي  تشمل  بوسائل  وذلك  الوطنية، 

 التغيري املنشود يف جمال املساواة بني اجلنسني؛ إحداث  

 
ابعتماد    بشأنه، جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية يف هذا البند فأوصت اجمللس التنفيذي، استنادا  إىل نتائج التصويت بنداء األمساء الذي أجرته    نظرت  1

 امتناع عن التصويت: حالة    27و   ، ا  معارض   صوات    11، و صوات  مؤيدا    16عن    التصويت ، إذ أسفر  هاء - أوال  - 5ت/  م 212مشروع القرار الوارد يف الوثيقة  
  ،فرنسا و   ، سويسراو   ،مجهورية كورايو   ، تركياو   ، بولنداو   ،بلغارايو   ، الربتغالو   ، إيطالياو   ،أملانياو   ،ألبانياو   ،أفغانستانو   ، : إسبانياالتصويت لصاحل القرار

 ؛ الياابنو   ،هولنداو  ، اجملرو  ،فنلنداو 
البوليفارية، وقريغيزستان،  و ، والصني، وغينيا االستوائية،  وزمبابويالحتاد الروسي، وإثيوبيا، وبوروندي،  ا:  التصويت ضد القرار مجهورية فنزويال 

 ؛ دوكواب، وميامنار، واهلن
التصويت عن  واإلمارات  ا:  المتناع  واألردن،  وبنغ  العربيةألرجنتني،  والربازيل،  وابكستان،  وأوروغواي،  وإندونيسيا،  وبناملتحدة،  ،  نيالديش، 

ند، وتوغو، وتونس، وجامايكا، واجلمهورية الدومينيكية، وسانت فنسنت وغرينادين، وسانت لوسيا، وصربيا، وغاان، وغرينادا،  وبيالروس، واتيال
 ؛اوغينيا، والفلبني، وكينيا، ومدغشقر، ومصر، واململكة العربية السعودية، وانميبي

 املغرب. و السنغال، و   ،زامبياو ، مجهورية الكونغو الدميقراطية : الغياب
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املديرة العامة إىل مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز العمل الذي تضطلع به اليونسكو لصاحل األولوية   ويدعو -  4
النظامي )الوثيقة م ت/ التقرير  املتمثلة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني، وإىل تضمني  تنفيذ 4العامة  ( عن 

( معلومات عن التقدم احملَرز يف تنفيذ ما يتعلق هبذه األولوية من توصيات مرفق اإلشراف 5مج )الوثيقة م/ الربان
اللذين   وامليزانية  والربانمج  العام  املؤمتر  اعتمدها  اليت  األجل  املتوسطة  لالسرتاتيجية  وفقا   وذلك  الداخلي، 

 اعتمدمها املؤمتر العام. 

التنسيق والدعم على الصعيدين العاملي   -   2030 اخلاص ابلتعليم حىت عام  4 املستدامة  التنمية هدف   6البند  
 (EX/6 212)واإلقليمي  

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

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 6م ت/211ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 ، 6م ت/ 212الوثيقة    وقد درس  -  2

عن تقديره للمديرة العامة للدور الرايدي الذي تؤديه املنظمة يف اإلسراع يف تصميم وقيادة عملية تشاور   يعرب -  3
، من أجل تعزيز 2020وبناء مشرتك شاملة للجميع، يف إطار متابعة إعالن االجتماع العاملي للتعليم لعام  

ة املعنية هبدف التنمية املستدامة اخلاص ابلتعليم اآللية العاملية للتعاون يف جمال التعليم وتعزيز اللجنة التوجيهي
 املعنية املعين هبذه املسألة؛   املتعدد اجلهات، بدعم من فريق العمل  2030حىت عام 

 2030عضاء اللجنة التوجيهية املعنية هبدف التنمية املستدامة اخلاص ابلتعليم حىت عام  أبابليونسكو و  ويشيد  -  4
متوز/يوليو   13يف  الذي ُعقد    2021لنجاحهما يف تنظيم اجلزء الوزاري من االجتماع العاملي للتعليم لعام  

 مث ل إجنازا  ابرزا  يف تبسيط التعاون الدويل يف جمال التعليم وتعزيزه؛ و   2021

اليونسكو ملواصلة االضطالع ابلدور املنوط هبا بوصفها الوكالة الرائدة لتنسيق ودعم املساعي   ويدعم بشدة  -  5
، وال سي ما يف سياق مواصلة 2030اخلاص ابلتعليم حىت عام    4الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة  

بوضع  االقرتاح    إعداد عامليةاخلاص  جمال    معززة  آلية  أُقر  التعليمللتعاون يف  ملا  طبقا   اخلتامية   ،  الوثيقة  يف 
 ؛ 2021لالجتماع العاملي للتعليم لعام 

مبواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التنسيق اإلقليمي ودعمه، وإعداد التقارير وتقدميها، واالضطالع   ويرحب  -  6
 ابلرصد، وتعزيز الروابط بني الصعيدين اإلقليمي والعاملي؛ 
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 4دف التنمية املستدامة  هب   فيما خيص النهوضالدول األعضاء إىل تعزيز دعمها ألنشطة اليونسكو    ويدعو -  7
عام  اخلاص اب الرفيع   2030لتعليم حىت  اجلزء  املستوى يف  الرفيعة  املشاركة  تضم  بوسائل  وذلك  وحتقيقه، 

الذي سُيعقد ابلتوازي مع الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر   2021املستوى من االجتماع العاملي للتعليم لعام  
شرتكة بني الوكاالت للجنة التوجيهية العام، وكذلك من خالل تعبئة موارد خارجة عن امليزانية ودعم األمانة امل

 ؛ 2030اخلاص ابلتعليم حىت عام   4الرفيعة املستوى املعنية هبدف التنمية املستدامة 

ن دورته احلادية واألربعني، مشفوعا  بتعليقات   ويطلب  -  8 من املديرة العامة إحالة هذا التقرير إىل املؤمتر العام إاب 
 ظات أو تعليقات قد تود املديرة العامة إبداءها. اجمللس التنفيذي عليه وأبي مالح

التقين واملهين )  اسرتاتيجية  7البند   للتعليم والتدريب يف اجملال  التقدم احملَرز   -(  2021-2016اليونسكو 
 (EX/7 212)  واقرتاح بشأن التوجهات املستقبلية

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

 ذي، إن  اجمللس التنفي

 اثلثا ، -6ت/ م209ابلقرار    إذ يذك ر  -  1

 ، 7ت/  م212الوثيقة    وقد درس  -  2

 (؛2021- 2016للتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين )   يعرب عن ارتياحه  -   3
 ابإلجنازات احملققة وابلِعرب املستخلصة وآباثرها على متابعة تنفيذ االسرتاتيجية؛  وحييط علما  

أيضا   -  4 والت  وحييط علما   للتعليم  اسرتاتيجية جديدة  املقبلة إلعداد  واملهين ابلتوجهات  التقين  اجملال  دريب يف 
 ؛ 2021 بعد عام ملا

على املديرة العامة إجراء دراسة جدوى تقدمها إليه يف دورته اخلامسة عشرة بعد املائتني بشأن إنشاء   ويقرتح  -  5
مركز   يضطلع  املهين  التعليم  ملؤسسات  واملهين شبكة  التقين  اجملال  يف  والتدريب  للتعليم  الدويل   اليونسكو 

إعداد   إطار  يف  وذلك  للتعليم  بتنسيقها،  اجلديدة  ملااالسرتاتيجية  واملهين  التقين  اجملال  يف  بعد  والتدريب 
سعيا  إىل   اليونسكو الدويل للتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، من أجل تعزيز شبكة مركز  2021 عام

 تبادل أفضل املمارسات وتعزيز جودة التعليم املهين وحتسني مسعته؛ 

ال  ويدعو  -  6 ن دورته  العامة إىل موافاته إاب  املائتني مبشروع االسرتاتيجية اجلديدة للتعليم  عشرة بعد  رابعةاملديرة 
 عليه. للموافقة  2021 بعد عام والتدريب يف اجملال التقين واملهين ملا
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 (EX/10 212)  مع الشباب، ومنتدى اليونسكو للشباب   اليونسكوتعاون   10البند  

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

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 9ت/ م211و  46ت/ م210ابلقراَرين   إذ يذك ر  -  1

 ، 10ت/  م212الوثيقة    وقد درس  -  2

 العشرين، مبيثاق اللجان الوطنية لليونسكو الذي اعتمده املؤمتر العام يف دورته    يذك ر إذ  و  -  3

 :كما يليملنتدى الشباب بصيغتها املعد لة  للدورة الثانية عشرة  اعتماد املذكرة املفاهيمية   يقرر -  4
الثانية   ةدور المث ل  ت"، س19- استنادا  إىل نتائج مبادرة "الشباب بوصفهم ابحثني معنيني جبائحة كوفيد  -

نتدى اليونسكو للشباب جماال  للحوار يتيح للشباب عرض أفكارهم ابستفاضة بشأن اإلجراءات ملعشرة  
أجل   املستحسنة من  الشباب  "عمل  خطة  لوضع  اقرتاح  وصياغة  اليونسكو،  اختصاص  جماالت  يف 

ما بعد   للشباب ميث ل حيزا  غري حكومي   .19-كوفيد   أزمة الشباب" لفرتة  اليونسكو  ومع أن منتدى 
ولذا،   .، فإنه يرمي أيضا  إىل تيسري احلوار بني الشباب املشاركني والدول األعضاء واليونسكوللشباب

وسيتوىل ممثالن عن الشباب   .سُيعقد منتدى الشباب بصورة منفصلة عن املؤمتر العام ولكن ابلرتابط معه
 ؛ للمؤمتر العام  تقدي التوصيات اليت سيتمخض عنها املنتدى إىل الدول األعضاء يف اجللسة العامة 

الشباب، سيتلقى املشاركون  - بناءة وجمدية يف منتدى  الشباب مشاركة   سعيا  إىل ضمان مشاركة ممثلي 
الذين وقع عليهم االختيار مبادئ توجيهية عامة بشأن كيفية املشاركة يف املنتدى، تشمل على سبيل 

املستوى   على  القرارات  اختاذ  عملية  معلومات عن  احلصر  العام، املثال ال  املؤمتر  احلكومي يف  الدويل 
والطابع غري احلكومي الذي يتسم به منتدى الشباب، والنواتج املنشودة ملنتدى الشباب، وصيغة التقرير  

 ؛ النهائي الذي سُيقد م إىل املؤمتر العام يف جلسته العامة

يكة، وشبكات الشباب، ستدعو األمانة اللجان الوطنية وشركاء اليونسكو )املنظمات غري احلكومية الشر  -
وسائر وكاالت األمم املتحدة( إىل حتديد ثالثة مشاركني حمتملني على أقصى حد ترتاوح أعمارهم بني 

عاما  والتوصية هبم، على أن يتمتعوا خبربة معرتف هبا يف جماالت اختصاص املنظمة و/أو بدراية   30و  18
 ؛يف نطاق املهمة املسندة إىل اليونسكو عملية يف جمال تصميم أو قيادة مبادرات ميدانية فعالة

 .ختتار األمانة، بناء  على التوصيات الواردة من اللجان الوطنية، مشاركا  شااب  واحدا  لكل جلنة وطنية -
ثلث وختتار األمانة، بناء  على التوصيات الواردة من شركاء اليونسكو، عددا  من ممثلي الشباب يصل إىل  

 عدد املشاركني؛ 
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 :شفافة وشاملة للجميع وتستند إىل املعايري التاليةبصورة  عملية االختيار  جتري   -

 التوازن بني اجلنسني؛ •
 التوازن اإلقليمي؛ •
 العملية يف جماالت اختصاص اليونسكو؛ التوازن من حيث اخلربة/الدراية   •
تنوع اخللفيات غري السياسية للمشاركني، مبا يشمل الطالب والباحثني/العلماء/اخلرباء، واملمارسني،  •

الذين يشملون رواد األعمال االجتماعية وقادة املنظمات غري احلكومية واملوظفني الشباب يف األمم 
أ وممثلي  اإلمنائية،  واملنظمات  التواصل  املتحدة  منصات  يف  واملؤثرين  والفنانني،  الشباب،  وساط 

 ؛االجتماعي، والرايضيني

 ؛ 2021عقد منتدى الشباب بصورة افرتاضية يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب   أيضا    يقرر و  -  5

ن دورته السادسة عشرة بعد املائتني مبفهوم حمد ث    ويدعو -  6 الثالثة عشرة للدورة  املديرة العامة إىل موافاته إاب 
 .نتدى الشبابملالثانية عشرة    ة دور ال   املستخلصة من  تجربةالملنتدى الشباب استنادا  إىل  

 (EX/11 212)  ( 2021-2020)  املقدمان عن تنفيذ برانمج املعلومات للجميع  التقريران 11البند  

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

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 11ت/  م212الوثيقة    وقد درس  -  1

 ؛ 2120- 2020عن تنفيذ برانمج املعلومات للجميع للفرتة   الواردين فيها  ابلتقريرين  التقديرحييط علما  مع   -  2

تقديره لكل من ساهم يف برانمج املعلومات للجميع ودعمه لتحقيق أهدافه، وال سي ما الصني   عن  ويعرب  - 3
 واالحتاد الروسي؛ 

ن د  من   ويطلب -  4 ورته اخلامسة عشرة بعد املائتني بتقرير يوض ح كيفية املديرة العامة موافاة اجمللس التنفيذي إاب 
 أتثري تعديل هيكل قطاع االتصال واملعلومات يف تعزيز فعالية برانمج املعلومات للجميع، لكي ينظر فيه؛

املعلومات للجميع من   ويدعو -  5 برانمج  لتمكني  الطوعية  الدول األعضاء إىل مواصلة زايدة مسامهاهتا  مجيع 
 حتقيق مجيع أهدافه. 

 (EX/37, 212 EX/37.INF 212)  الذكرى  احتفالت  37البند  

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أبن يعتمد  أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية   - 13

 إن  اجمللس التنفيذي، 
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 إعالم، - 37م ت/212و  37م ت/212الوثيقتني   وقد درس  -  1

يلي، اليت أرسلتها الدول األعضاء إىل املديرة  املذكورة فيما   أبن اقرتاحات الدول األعضاء   وإذ حييط علما   -  2
 تفي ابملعايري النظامية،   ، العامة

  :املؤمتر العام مبا يلي  يوصي -  3

  :يف احتفاالت الذكرى التالية 2023- 2022اليونسكو أيضا  خالل الفرتة   مشاركة  )أ(

الذكرى السنوية اخلامسة والسبعون لوفاة الرائدة النسوية ومؤسسة االحتاد النسائي املصري هدى  ( 1)
 (، )مصر، بدعم من املغرب(؛ 1947- 1879شعراوي )

الشخ  ( 2) ميالد  على  عاما   ومخسني  مائتني  مرور  فلون ذكرى  البارزة كاترين  التارخيية   صية 
 يت، بدعم من شيلي وكواب وأوروغواي(؛ي( )هاي1831- 1772)

الذكرى املئوية الثامنة النطالق مسرية الشاعر املتصو ف حممد بن علي بن مالك داد التربيزي،  ( 3)
 مان(؛ وكازاخستان وعُ الشهري بشمس التربيزي )مجهورية إيران اإلسالمية، بدعم من أفغانستان  

 ( 1033- 973ذكرى مرور ألف ومخسني عاما  على ميالد املتصو ف الشيخ أبو احلسن اخلرقاين )  ( 4)
 )مجهورية إيران اإلسالمية، بدعم من أفغانستان وابكستان(؛ 

وموسيق ( 5) األوبرا  ومغن ية  البارزة  الشخصية  مليالد  املئوية  ابغالنوفا   ى الذكرى  روزا   البوب 
 ( )كازاخستان، بدعم من االحتاد الروسي وأوزبكستان(؛ 2011- 1922)

ذكرى مرور ألفني ومخسمائة عام على إنشاء مدينة ختيت ساجنني القدمية )طاجيكستان، بدعم   ( 6)
 من أفغانستان وقريغيزستان وأوزبكستان(؛ 

سريسوندارافوه ( 7) فرااي  واألستاذ  والكاتب  مة  العال  مليالد  الثانية  املئوية  )نوي الذكرى  ارا 
 ند، بدعم من اهلند والياابن والفلبني وفيتنام(؛( )اتيال1891- 1822أتشاراينكورا( ) 

عنواين احتفايل الذكرى التاليني اللذين وافق عليهما اجمللس التنفيذي يف دورته احلادية عشرة   حتديث )ب(
 (: 30م ت/ 211يف القرار   وفقا  للرتقيم الواردبعد املائتني )

( )األردن، بدعم من لبنان 2015- 1923ئوية مليالد الكاتب انصر الدين األسد ) الذكرى امل ( 30)
 مان وفلسطني(؛ وعُ 

(58 )  ( البريوين  الرحيان  أبو  مة  العال  ميالد  على  عاما   ومخسني  ألف  مرور  ( 1048-973ذكرى 
 )أوزبكستان ومجهورية إيران اإلسالمية وطاجيكستان، بدعم من تركيا(؛ 
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 2023- 2022فاالت الذكرى املطلوب من اليونسكو املشاركة فيها خالل الفرتة  إقفال قائمة احت ( ـ)ج
بعد  هنائيا   يف إب استكماهلا   إقفاال   الواردة  القائمة  إىل  آنفا   املذكورة  الذكرى  احتفاالت  القرار   ضافة 

 ، وذلك وفقا  لإلجراءات النظامية؛30ت/  م211

حتفاالت يف إطار برانمج املسامهة وفقا  للقواعد الناظمة متويل أية مسامهة حمتملة لليونسكو يف هذه اال  )د(
 هلذا الربانمج. 

 (EX/43 212)  فلسطني احملتلة 43البند  

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أبن يعتمد  أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية   - 14

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، وملحَقي هذا القرار  43ت/  م221الوثيقة    درس وقد  -  1

 بقراراته السابقة بشأن "فلسطني احملتلة"،  يذك ر وإذ -  2

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

- - - - - - - - - - 

 امللحق األول 

 اجمللس التنفيذي 
 املائتني  عشرة بعد ية ثان الدورة ال

212 EX/PX/DR.43.1 

 1- 43 ق خ/م ع ت/ب  م212
 6/10/2021ابريس، 

 األصل: إجنليزي 
 
 

 جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية 

 فلسطني احملتلة  43 البند 

 مشروع قرار 

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 43ت/ م221الوثيقة  درس وقد -  1
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لعام   يذك ر وإذ -  2 األربع  جنيف  اتفاقيات  لعام   1949 أبحكام  اإلضافيني  بروتوكولَيها  الهاي  1977 وأحكام  وبقواعد   ،
لعام   1907 لعام مسلح  نزاع  حالة  يف  الثقافية  املمتلكات  محاية  بشأن  الهاي  وابتفاقية  الربية،  احلرب    1954 بشأن 

ر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق  وبروتوكولَيها، 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  بناء  على طلب األردن، يف  العامل  1981 وأسوارها،  الرتاث  قائمة  للخطر يف  ويف  املعرض  ي 
ويذك ر  ، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس،  1982 عام

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

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

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

  2021 ابلرسائل اليت أرسلها الوفد الدائم لفلسطني والوفد الدائم لألردن لدى اليونسكو إىل املديرة العامة يف عام  وحييط علما   -  4
 يلي من هذا القرار،  بشأن البنود الفرعية الواردة فيما

 القدس  - أولا 

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألداين السماوية الثالثة،   يؤكد جمددا   وإذ -  5

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   يري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين، وال أو ترمي إىل تغ

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

  ،11ت/ م192، و13ت/ م 190، و8ت/ م189، و 11ت/  م 187، و14ت/ م185التالية:    العشرينبقراراته    ويذك ر  -  7
،  25ت/ م200و  أوال ، - 19ت/  م 199، و 32ت/  م 197، و 26ت/  م 196، و 9ت/  م 195دال، و - أوال  - 5ت/  م 194و 
و30ت/ م201و و38ت/  م202،  و25ت/ م 204،  و28ت/ م205،  و32ت/ م 206،  ،  38ت/ م207، 
و24ت/ م209و العاملي    ،33ت/ م211و  ،36ت/  م 210،  الرتاث  جلنة  بقرارات  :  التاليةعشر   األحدوكذلك 

34 COM/7A.20 و  ،35 COM/7A.22و  ،36 COM/7A.23 و  ،37 COM/7A.26 و  ،38 COM/7A.4و  ،39 COM/7A.27  ،
 ، COM/7A.10 44و  ،COM/7A.22 43، وCOM/7A.21 42، و COM/7A.36 41، و COM/7A.13 40و

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

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

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

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

 إعادة بناء قطاع غزة وتنميته  - اثنياا 

عنها، فضال  عن   ر املدنية الفادحة النامجةالتطورات العسكرية اجلارية يف املناطق احمليطة بقطاع غزة واخلسائ  ويستنكر بشدة -10
 خيص جماالت اختصاص اليونسكو؛  أضرارها املتواصلة فيما 
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العاملني والطالب ونقل مواد    ويستنكر -11 تنقل  الذي يضر  حبرية واستمرارية  استمرار اإلغالق اإلسرائيلي ملعابر قطاع غزة، 
 من إسرائيل ختفيف هذا اإلغالق فورا ؛  ويطلب اإلغاثة اإلنسانية؛ 

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

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

 هبا اليونسكو يف قطاع غزة؛  طلع املشاريع اليت تض

 حلم  يف بيت   رابح/قرب راحيل ومسجد بالل بنيف اخلليل  احلرم اإلبراهيمي/كهف البطاركة املوقعان الفلسطينيان   - اثلثاا 
اخلليل وبيت أن  ِكال   ويؤكد جمددا   -13 الواقَعني يف  املعني ني  الفلسطينية احملتلة؛   حلم جزء ال املوقَعني    ويشاطر يتجزأ من األرض 

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

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

 يات اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛ من إسرائيل، القوة احملتلة، إهناء مجيع االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاق
حلم، وكذلك من حظر وصول   رابح/قرب راحيل يف بيت من تشويه اجلدار ملنظر موقع مسجد بالل بن   ويعرب عن استيائه -15

ظر الطبيعي احمليط  السلطات اإلسرائيلية إبعادة املن  ويطالباملصل ني الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إىل املوقع حظرا  اتما ؛ 
 إليه؛  كان عليه، وبرفع حظر الوصول  ابملوقع إىل ما 

 رابعاا 
املديرة    ويدعو املائتني ضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛   عشرة بعد ة رابعإدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته ال  ويقرر -16

 العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأهنا. 
 امللحق الثان 

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

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

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

 هلذه املسألة يف دورته املقبلة.  ببذل قصارى جهده إلجياد حل ويعرب عن التزامه  -  3
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 43ت/  م 212  ملحق الوثيقة

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

 القدس الشرقية )وموقع الرتاث العاملي(  رئيس جمموعة الدول العربية يف اليونسكو 2021 أاير/مايو  11
 القدس الشرقية )وموقع الرتاث العاملي(  السفري، انئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  2021 أاير/مايو  11
القدس الشرقية )وموقع الرتاث العاملي(   السفري، انئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  2021 أاير/مايو  17

 وقطاع غزة 
القدس الشرقية )وموقع الرتاث العاملي(   رئيس جمموعة الدول العربية يف اليونسكو 2021 أاير/مايو  31

 وقطاع غزة 
منظر    - فلسطني: أرض الزيتون والكروم  السفري، انئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  2021 حزيران/يونيو  18

 طبيعي ثقايف من بت ري جنوب القدس
 مدينة القدس القدمية وأسوارها  سفري إسرائيل لدى املنظمات الدولية  2021 متوز/يوليو  11
 خربة الطيبة  السفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  2021 أيلول/سبتمرب  10
لألردن لدى اليونسكو؛   السفري، املندوب الدائم  2021 أيلول/سبتمرب  20

 والسفري، املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو
 املقربة اليوسفية اإلسالمية يف القدس

بشأن املؤسسات التعليمية   34ت/  م211وقرار اجمللس التنفيذي    67م/40  العام تنفيذ قرار املؤمتر   44  البند
 (EX/44 212)  والثقافية يف األراضي العربية احملتلة 

 اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل: أبن يعتمد  أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية   - 15

 التنفيذي، إن  اجمللس  

 وملحق هذا القرار،  44ت/ م221و  43ت/ م221الوثيقَتني   وقد درس  -  1
 بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"،   وإذ يذك ر  -  2
املديرة العامة إىل موافاته بتقرير    ويدعواملائتني؛   عشرة بعد ةرابعإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته ال  يقرر -  3

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

  

https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_mai_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_alternate_permanente_delegate_of_palestine_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/31_mai_2021_-_chairperson_of_the_arab_group_to_unesco_-_east_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/18_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_palestine_land_of_olives_and_vines.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juillet_2021_-_ambassador_of_israel_to_multilateral_organizations_-_the_old_city_of_jerusalem_and_its_walls.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/10_septembre_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_khirbet_al-taybeh.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/20_septembre_2021_-_permanent_delegate_of_jordan_and_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_al_yousifieh_islamic_cemetery_in_jerusalem.pdf
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 امللحق
 اجمللس التنفيذي 

 املائتني عشرة بعد يةناثالدورة ال
212 EX/PX/DR.44.1 

 1- 44 ق خ/م  ع  ت/ب م212
 6/10/2021ابريس،  
 إجنليزي األصل: 

 

 اخلارجية  والعالقات جلنة الربانمج 

بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف   34ت/ م 211وقرار اجمللس التنفيذي  67م/40تنفيذ قرار املؤمتر العام   44البند 
 األراضي العربية احملتلة 

 قرار مشروع 

 إن  اجمللس التنفيذي، 
 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 أيضا  ،  1972 لعام   والطبيعي عاملي الثقايف  ، واتفاقية محاية الرتاث ال وبروتوكولَيها 
 عن حمكمة العدل الدولية بشأن "اآلاثر القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة"،   2004

 ، 44ت/ م 221و 43ت/ م221الوثيقَتني  درس وقد -  2
الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن    واألعمال بصون اآلاثر    التزامه   يعرب عن  وإذ -  3

 تتمتع ابحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق التعليمية، 
سسات  سي ما على املؤ  اختصاص اليونسكو، وال  جماالتالعسكرية يف قطاع غزة على    للمواجهاتالعواقب الضار ة    يستنكر  -  4

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

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

 عن استهدافها؛ 

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

كريـمزان بـمحافظة   ويف موقع دير   احملتلة ووضعها القانوين وتركيبتها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقية
إذ بيت التالميذ    تضر   حلم وحوهلما،  متتع  دون  الفلسطيين وحتول  للمجتمع  االجتماعي  ابلنسيج  والتدابري  األنشطة  تلك 

 وجه؛  والطالب الفلسطينيني حبقهم يف التعليم على أكمل
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الرقابة اليت متارسها إسرائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدارس واجلامعات يف القدس    ويالحظ بقلق شديد  -  7
 ؛ على وقف هذه الرقابة فورا   اإلسرائيليةالسلطات  وحيث لشرقية؛ ا

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

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

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

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

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

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

 السوري احملتل   اجلولن - اثنياا 

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

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

 والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل؛ 
حملتل، وموافاهتا بتقرير يف هذا  إيفاد خبري لتقدير وتقييم احتياجات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري ا )جـ( 

 املائتني للمجلس التنفيذي؛  عشرة بعد ة رابعالالصدد قبل انعقاد الدورة 
 اثلثاا 
 املديرة العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأنه.  ويدعو ؛  املائتني  عشرة بعد ة رابعالإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته    ويقرر -12

 44ت/  م 212  ملحق الوثيقة

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

 موقع سبسطية األثري  اليونسكو السفري، انئب املندوب الدائم لفلسطني لدى  2021 آذار/مارس 18
نتهاكات تستهدف وسائل اإلعالم  ا وزير اخلارجية واملغرتبني الفلسطيين  2021 أاير/مايو  17

 حبرية التعبري  ومتس  
 يف جمال الثقافة  نتهاكات ا الفلسطيين وزير الثقافة  2021 أاير/مايو  19
نتهاكات تستهدف وسائل اإلعالم  ا السفري، انئب املندوب الدائم لفلسطني لدى اليونسكو  2021 حزيران/يونيو  11

 حبرية التعبري  ومتس  

https://en.unesco.org/sites/default/files/18_mars_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_sebastia.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/17_mai_2021_-_ministre_des_affaires_etrangeres_de_palestine_-_violations_agains_media_and_freedom_of_expression_0.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/19_mai_2021_-_ministre_de_la_culture_-_violation_in_the_field_of_culture.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
https://en.unesco.org/sites/default/files/11_juin_2021_-_alternate_permanent_delegate_of_palestine_to_unesco_-_violations_against_media_and_freedom_of_expression.pdf
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لدور   45البند   الدويل  األطراف   املرأةاليوم  املتعدد  العمل   ,.EX/45 Rev., 212 EX/DG.INF. Rev 212)  يف 

212 EX/PG/1.INF.3) 
 أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:  - 16

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 45م ت/ 212الوثيقة    وقد درس  -  1

من أهداف   5أن النظام املتعدد األطراف يعطي عموما  زمخا  كبريا  لتطور حقوق املرأة وحتقيق اهلدف    وإذ يرى  -  2
 التنمية املستدامة واملساواة بني اجلنسني،  

أن مسوغات املبادرة تكمن، من جهة، يف املواثيق التأسيسية للمنظمات واملؤسسات الدولية اليت   ويرى أيضا   -  3
سالم والعدالة واملساواة والتضامن وحقوق اإلنسان واحلرايت األساسية، من دون متييز تنطوي على ُمُثل ال

على أساس العرق أو اجلنس أو اللغة أو الثقافة أو الدين، وتكمن من جهة أخرى يف أن هذه اهليئات تُعد 
 إدراج املرأة يف صميم أعماهلا أولوية من أولوايهتا العامة، 

تعزيز التنوع الثقايف يفضي أيضا  إىل السالم والتنمية القادرين على سد الفجوات أن    ويرى فضال  عن ذلك  -  4
 الثقافية واإلسهام يف املبادالت إسهاما  إجيابيا ، 

ات نزاع(، دور املرأة اهلام يف منع نشوب ال2000)  1325أبن األمم املتحدة أكدت جمددا ، بقرارها   ويذك ر -  5
 ابملرأة والسالم واألمن،   الربانمج املتعلق اعتماد  وحلها وبناء السالم، وذلك عند  

أبن هذا القرار مث ل خطوة ابلغة األمهية من حيث التقدم يف مفهوم املسألة اجلنسانية ضمن النظام   ويذك ر أيضا   -  6
 املتعدد األطراف، 

ما  الثقايف، وال سي  بشأن محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري  2005أبهداف اتفاقية عام    ويذكر فضال  عن ذلك  -  7
 هدف متكني الثقافات املتنوعة من االزدهار وحتقيق اإلثراء الذايت، 

مشاركة املرأة يف حتقيق السالم وإعمال حقوق اإلنسان والتزامها هبما من أجل إقامة عامل أكثر عدال    ويدرك -  8
 ومساواة، 

املتعدد األطراف سيسهم يف تسليط الضوء على األعمال أبن االحتفال ابليوم الدويل لدور املرأة يف العمل    ويقر -  9
 اليت تضطلع هبا املرأة يف العمل املتعدد األطراف ويف تعزيز التنوع اللغوي والثقايف والتشارك، 

أن التزام املنظمات واملؤسسات الدولية بتعزيز عمل املرأة ودورها القيادي يف العمل املتعدد األطراف   ويؤكد - 10
 ملرأة يف العمل املتعدد األطراف، ويوسع نطاق مشوله، دور ايسهم يف إقامة يوم دويل ل

 طراف، ابلتأثري القوي لالحتفال بيوم دويل لدور املرأة يف العمل املتعدد األ  ويقر أيضا   - 11
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مبشاركة خمتلف الدول األعضاء والشركاء يف إقامة يوم دويل لدور املرأة يف العمل املتعدد   ويقر فضال  عن ذلك - 12
 األطراف، 

إىل أن االحتفال بيوم دويل خمصص إلبراز دور املرأة يف العمل املتعدد األطراف لن تكون له آاثر مالية   ويشري - 13
 ، على امليزانية العادية للمنظمة

الدول األعضاء والشركاء على دعم هذه املبادرة من أجل تعزيز عمل املرأة ودورها القيادي يف العمل   ويشجع  - 14
 املتعدد األطراف؛ 

 ما يلي:   ويقرر  - 15

كانون الثاين/يناير من كل عام يوما  دوليا  لدور املرأة   25الرتحيب واألخذ ابلقرار القاضي إبعالن يوم   )أ(
 دد األطراف؛ يف العمل املتع 

املتعدد  )ب( العمل  يف  املرأة  لدور  دويل  يوم  إعالن  إىل  الرامية  اجلهود  دعم كل  إىل  العامة  املديرة  دعوة 
 األطراف؛ 

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

كانون الثاين/يناير   25توصية املؤمتر العام أبن يعتمد يف دورته احلادية واألربعني قرارا  بشأن إعالن يوم   )د(
 من كل عام يوما  دوليا  لدور املرأة يف العمل املتعدد األطراف. 

التنمية   العمل توحيد   46البند   أجل  من  اإلبداعي  لالقتصاد  الدولية  السنة  عن  الناتج  الزخم  على  للمحافظة 
 (.EX/46, 212 EX/DG.INF. Rev 212)  (2021املستدامة )

 أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:  - 17

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 46م ت/ 212الوثيقة    وقد درس  -  1

يف االقتصاد اإلبداعي عامَل حفٍز ومتكنٍي للنمو االقتصادي والتنمية املستدامة الشاملة للجميع،   وإذ يرى -  2
 وعامال  مؤاتيا  لتعزيز التنوع الثقايف، 

ية واإلبداعية جبهود اليونسكو الرامية إىل تعزيز االقتصاد اإلبداعي والصناعات الثقاف  وحييط علما  مع التقدير -  3
 (، 2005يف إطار اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف ) 

السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية   2021إبعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام    ويذكر -  4
 ، 74/198  املستدامة مبوجب القرار 
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أمهية حمورية يف تنفيذ خطة األمم من  درهتا التنظيمية يف جمال الثقافة  همة اليونسكو وخربهتا وقمبا مل  ويذكر أيضا   -  5
 ، 2030املتحدة للتنمية املستدامة لعام 

بنغالديش/البانغو ابندو الشيخ جميب الرمحن الدولية -إبنشاء جائزة اليونسكو  وحييط علما  مع التقدير أيضا   -  6
 لالقتصاد اإلبداعي، 

جبهود إندونيسيا فيما يتعلق ابملبادرة إىل عقد املؤمتر العاملي األول   ال  عن ذلكوحييط علما  مع التقدير فض -  7
الدورات الثالث للمنتدى ، وجبهود كولومبيا فيما يتعلق ابستضافة  2018لالقتصاد اإلبداعي يف ابيل يف عام  

ابملؤمتر  يط علما  وحي ، 2021و  2020و 2019يف عام   العاملي الكبري للفنون والثقافة واإلبداع والتكنولوجيا 
كانون   9إىل    7العاملي الثاين لالقتصاد اإلبداعي املقرر عقده يف اإلمارات العربية املتحدة يف الفرتة املمتدة من  

 ، 2021األول/ديسمرب  

مبسامهة حركة "صمود الفن" اليت وفرت منصة عاملية مجعت املهنيني العاملني يف جمال الثقافة ومك نتهم   هوينو   -  8
ع الفنانني ا وضأقطاع اإلبداع وأثرها يف    اليت طرأت على   جراء تقييم وتبادل األفكار بشأن التطورات من إ

 ما يف سياق عملية التحول الرقمي،واملهنيني العاملني يف جمال الثقافة يف مجيع أحناء العامل، وال سي  

من املديرة العامة موافاته يف دورته اخلامسة عشرة بعد املائتني مبعلومات عن املنصات وعمليات تبادل   يطلب -  9
املؤمترات نتائج  إىل  استنادا   اإلبداعي،  االقتصاد  القائمة يف سياق  واجلهود  بشأن   واملنتدايت  اآلراء  العاملية 

اإلبداعي   ُعقدتاالقتصاد  عام    اليت  يف  إندونيسيا  عام  يف  و ،  2018يف  يف   2020و   2019كولومبيا 
من   ، على التوايل، فضال  عن قمة أبوظيب الثقافية،2021اإلمارات العربية املتحدة يف عام  يف  ، و 2021و

تبادل اآلراء بشأن السياسات والتدابري  لتعزيز عمليات  املتاحة لليونسكو  أجل حتديد االجتاهات والفرص 
 عن   تجالنا، وكذلك تطوير النهوج القائمة هبدف احلفاظ على الزخم  الداعمة للصناعات الثقافية واإلبداعية

 السنة الدولية لالقتصاد اإلبداعي من أجل التنمية املستدامة؛ 

ابلشروع، ابلتآزر مع املنظمات املختصة معهد اليونسكو لإلحصاء    اإليعاز إىل من املديرة العامة    ويطلب أيضا   - 10
عرب   املشاألخرى  اليونسكو  املستدامبرانمج  التنمية  أجل  من  الثقافة  بشأن  الوكاالت  بني   ، يف وضعةرتك 

مؤشرات دولية بشأن الصناعات الثقافية واإلبداعية ملساعدة مجيع الدول األعضاء يف حتديد حجم القطاع 
 ، وذلك من خالل اختاذ اإلجراءات التالية: 2022واإلشراف على تطويره حبلول عام  

تصنيف الطيف الواسع للصناعات الثقافية واإلبداعية استنادا  إىل إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية  أ()
، هبدف وضع قائمة 2030الذي قدم تعريفا  للمجاالت الثقافية ومؤشرات الثقافة لعام    2009لعام  

 عملية رسم السياسات؛  ُتستخدم يفمؤشرات متفق عليها دوليا   

حة الستخدام املؤشرات املذكورة آنفا  لدعم الدول األعضاء يف إجراء عمليات وضع منهجيات واض )ب(
 مسح للصناعات الثقافية واإلبداعية؛ 
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مجع البياانت وإعداد اإلحصاءات عن الصناعات الثقافية واإلبداعية لكي تقوم الدول األعضاء بقياس  ( ـ)ج
 بصورة منهجية؛   ورصدهاخمرجات قطاعها الثقايف واإلبداعي  

 النظربتعزيز التعاون بني اليونسكو واملنظمة العاملية للملكية الفكرية وسائر املنظمات املعنية من أجل    ويوصي - 11
وضع توصيات بشأن تدابري محاية امللكية الفكرية يف جمال الصناعات الثقافية واإلبداعية يف  بصورة مجاعية  

قطاع الثقافة بفعل   تطرأ على  اليتكشاف التطورات  الكفيلة ابلتصدي للتحدايت القائمة يف هذا الصدد واست
 التحول الرقمي والذكاء االصطناعي؛ 

من املديرة العامة موافاته يف دورته اخلامسة عشرة بعد املائتني مبعلومات عن الوضع   ويطلب فضال  عن ذلك  - 12
افية واإلبداعية، فيما خيص اضطالع معهد اليونسكو لإلحصاء بوضع مؤشرات دولية بشأن الصناعات الثق 

الصناعات  الفكرية يف  امللكية  توصيات بشأن محاية  الرامية إىل وضع  اليونسكو  املتعلقة جبهود  والتطورات 
 الثقافية واإلبداعية؛

اد بيئة داعمة لالقتصاد الدول األعضاء واملديرة العامة إىل زايدة الوعي أبمهية امللكية الفكرية وتعزيز إجي  ويدعو  - 13
فضال  عن تبادل أفضل املمارسات لتعزيز الصناعات الثقافية واإلبداعية، وذلك بعدة سبل منها اإلبداعي،  

احلوار وتبادل اآلراء والتعاون بني األجهزة الوطنية واإلقليمية والعاملية بشأن السياسات وأفضل املمارسات إقامة  
 وال سي ما يف العصر الرقمي.والتدابري الرامية إىل تعزيز االقتصادات اإلبداعية على حنو شامل، 

 (.EX/48, 212 EX/DG.INF. Rev 212) للغة السواحلية  العاملياليوم   48البند  

 أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:  - 18

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، معدلة 48م ت/ 212الوثيقة    وقد درس  -  1

ينو ه  -  2 القرار    وإذ  يف   328/ 71بروح  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اعتمدته  الذي  اللغوي  التعدد  بشأن 
األمني العام لألمم املتحدة ومنظمات والذي نص  على عدة أمور منها تشجيع    2017أيلول/سبتمرب   11

مثل اليونسكو على النظر يف توسيع نطاق املبادرة املهمة الرامية إىل ختصيص يوم لكل لغة من اللغات الرمسية 
 لألمم املتحدة حبيث تشمل غريها من اللغات غري الرمسية املستخدمة يف شىت أحناء العامل، 

 وتعزيز احلوار بني احلضارات،   ، الوعي  بناء واحلية يف تعزيز التنوع الثقايف، و ابلدور الذي تؤديه اللغة الس  ويقر -  3

اعتماد االحتاد األفريقي واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ومجاعة شرق أفريقيا اللغة   وأيخذ بعني االعتبار -  4
 ي،مهمة لتعزيز التكامل اإلقليم عمل ابعتبارها أداة    السواحلية لغة  رمسية  ولغةَ 
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ملؤمتر القمة العادي التاسع والثالثني لرؤساء دول وحكومات اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي،    ويعرب عن تقديره  -  5
عرتافه مبسامهة اللغة السواحلية  ال ،  2019الذي ُعقد يف دار السالم جبمهورية تنزانيا املتحدة يف شهر آب/أغسطس  

   ، أفريقيا بوجه عام بوجه خاص ويف   اجلنوب األفريقي  من أجل التحرر يف   نضال يف بناء السالم وال 

بضرورة تعزيز التعدد اللغوي الذي يندرج يف ِعداد الِقيم األساسية لألمم املتحدة، والذي يعد   وحييط علما   -  6
يعزز الوحدة يف ظل التنوع ويعزز التفاهم والتسامح واحلوار و   الشعوب بني    السلسعامال  ضروراي  للتواصل  

  ،على الصعيد الدويل

 ما يلي:  يقرر -  7

 ؛ وأتييدهملي للغة السواحلية  الحتفال ابليوم العاالرتحيب اب )أ(

إىل   )ب( العامة  املديرة  والدعوة  األعضاء،  الدول  اإلمنائية يف  سي ما   تشجيع  واجلماعة  األفريقي  االحتاد 
للجنوب األفريقي ومجاعة شرق أفريقيا، وسائر اجلهات املعنية على املشاركة يف االحتفال ابليوم العاملي 

يرى كل من يريد االحتفال به أهنا الطريقة األكثر مالءمة، على أال  يكون للغة السواحلية ابلطريقة اليت  
 ؛لذلك أي آاثر مالية على امليزانية العادية لليونسكو

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

من كل   وليوي/متوز   7قرارا  بشأن إعالن يوم  توصية املؤمتر العام أبن يعتمد يف دورته احلادية واألربعني   )د(
 .عامليا  للغة السواحلية  عام يوما  

 (.EX/49, 212 EX/DG.INF. Rev 212)  آسيا الوسطى  : تعزيز التعاون الدويل يفخيوةعملية   49البند  

 التايل: أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار    أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية - 19

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 49ت/  م212الوثيقة  وقد درس   -  1

اإلمكانيات الكامنة يف املعارف املتعلقة ابلرتاث املشرتك واحلوار بني الثقافات لتعزيز التعاون اإلقليمي   وإذ يدرك -  2
 بني خمتلف الثقافات والشعوب،

 أبمهية دور اليونسكو يف تعزيز احلوار بني الثقافات ونشر ثقافة السالم الدائم والنهوض ابلتنمية املستدامة،   وينو ه -  3

مسامهة برامج اليونسكو البارزة، مثل الربامج املتعلقة ابحلوار بني الثقافات وطرق احلرير   االعتبار  وأيخذ بعني -  4
والشباب والرايضة، اليت تشارك فيها األوساط األكادميية والثقافية والفنية احمللية يف آسيا الوسطى واملناطق 

 اجملاورة هلا، يف احلوار والتبادل املستداَمني، 
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الدور األساسي الذي يؤديه التعاون على الصعيدين اإلقليمي والدويل يف معاجلة خمتلف العواقب   ضا  ويدرك أي -  5
 ، 19- االجتماعية واالقتصادية وغريها من العواقب النامجة عن جائحة كوفيد 

اهلدف االسرتاتيجي  ويشري -  6 املتوسطة  إىل  الثالث يف مشروع االسرتاتيجية  الرئيسي  املرتبط ابلربانمج  الثالث 
(، املتمثل يف "بناء جمتمعات عادلة ومساملة وشاملة للجميع 4م/41 )الوثيقة 2029- 2022  للفرتة األجل

 ،"محاية الرتاثمن خالل تعزيز حرية التعبري والتنوع الثقايف وتعليم املواطنة العاملية و 

إىل اإلعالن اخلتامي للمنتدى الثقايف الدويل "آسيا الوسطى عند ملتقى حضارات العامل" الذي   ويشري أيضا   -  7
 ، 2021أيلول/سبتمرب  16إىل   14ُعقد يف خيوة، أبوزبكستان، يف الفرتة املمتدة من  

 ية آاثر مالية على امليزانية العادية لليونسكو،أنه لن يكون لتنظيم "عملية خيوة" أ  وأيخذ بعني االعتبار أيضا   -  8

 هذا القرار؛  ويؤيد الرتحيب بقرار تنفيذ "عملية خيوة" بصورة منتظمة؛   يقرر -  9

 املديرة العامة إىل دعم كل اجلهود اليت ستتيح تنفيذ هذه املبادرة؛   ويدعو - 10

الدول األعضاء والشركاء على دعم هذه املبادرة من أجل تعزيز التعاون اإلقليمي والعمل املتعدد   ويشجع - 11
 األطراف يف آسيا الوسطى وما ورائها؛ 

 إبدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام لليونسكو؛   ويوصي - 12

فيه "عملية خيوة" بوصفها مبادرة   يؤيد  دورته احلادية واألربعني قرارا   أبن يعتمد املؤمتر العام يف   ويوصي أيضا   - 13
 إقليمية لتعزيز احلوار بني الثقافات والتعاون الدويل يف آسيا الوسطى وما ورائها.

 (.EX/50, 212 EX/DG.INF. Rev 212)  للمستقبل   العاملياليوم   50البند  

 أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:   اخلارجيةأوصت جلنة الربانمج والعالقات   - 20

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 50م ت/ 212الوثيقة    وقد درس  -  1

ان التنمية الشاملة لألجيال املقبلة يف كل ملمستقبل لضل  التهيؤضرورة إدماج عنصر    وإذ أيخذ بعني االعتبار  -  2
 الظروف، 

قطاع العلوم و قطاع  قطاع الرتبية و   يف أمهية فهم كيفية تدارس مفهوم املستقبل وتطبيقه بطريقة جمدية    ويدرك  -  3
 ، اوما بعده 2030تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام ما يتعلق بالثقافة، وكذلك في

 جبهود اليونسكو يف جمال قراءة املستقبل، وحييط علما  مع التقدير -  4
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أمهية التفكري االستشرايف واملفضي إىل تعزيز التأهب والقدرة على التكيف واإلبداع واالبتكار،   ويدرك أيضا   -  5
وضرورة مضافرة العمل اجلماعي والشامل من أجل استحداث وسائل جديدة للتصدي للتحدايت العاملية 

 والتعجيل بتحقيق الطموحات املشرتكة، 

عالن اليوم العاملي للمستقبل أية آاثر مالية على امليزانية العادية للمنظمة، وأبنه إل أبنه لن يكون    وحييط علما   -  6
 سيمو ل من موارد خارجة عن امليزانية، 

كانون األول/ديسمرب،    2الدول األعضاء إىل تنظيم فعاليات على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل يف    يدعو  -  7
سالسل املؤمترات وحلقات العمل على سبيل املثال، جتمع بني القطاعني العام واخلاص، واملنظمات الدولية    ها من و 

 خلرباء، واملؤسسات التعليمية والثقافية والبحثية؛ احلكومية واملنظمات غري احلكومية، واجملتمع املدين والشباب، وا 

 ما يلي:   ويقرر  -  8

 كانون األول/ديسمرب من كل عام يوما  عامليا  للمستقبل؛   2الرتحيب ابلتوصية إبعالن يوم  )أ(
يف  )ب( به  حُيتفل  للمستقبل  عاملي  يوم  إعالن  إىل  الرامية  اجلهود  دعم كل  إىل  العامة  املديرة  دعوة 

 ول/ديسمرب من كل عام، ابعتباره أحد األايم الدولية اليت حتتفل هبا اليونسكو؛األ كانون  2
 إدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة احلادية واألربعني للمؤمتر العام؛  ( ـ)ج
كانون األول/ديسمرب من كل   2التوصية أبن يقوم املؤمتر العام يف دورته احلادية واألربعني إبعالن يوم   )د(

 ا  عامليا  للمستقبل. عام يوم

 (.EX/51, 212 EX/DG.INF. Rev 212) صون الكتل اجلليدية اجلبلية 51البند  

 أوصت جلنة الربانمج والعالقات اخلارجية أبن يعتمد اجمللس التنفيذي مشروع القرار التايل:  - 21

 إن  اجمللس التنفيذي، 

 ، 51م ت/ 212الوثيقة    وقد درس   -1

ألف، وابتفاق ابريس بشأن تغري املناخ، وخطة - أوال  -5م ت/205و  42م ت/202ابلقرارين    وإذ يذكِ ر   -2
 ، 2030- 2015، وإطار ِسنداي للحد من خماطر الكوارث للفرتة 2030التنمية املستدامة لعام  

عالن اليونسكو للمبادئ األخالقية املتعلقة بتغري  املناخ وإعالن اليونسكو بشأن مسؤوليات إب  ويذك ر أيضا    -3
 األجيال احلاضرة جتاه األجيال املقبلة،

العواقب الوخيمة لتغري املناخ على املناطق املرتفعة، من قبيل احنسار الكتل اجلليدية اجلبلية،    وأيخذ بعني االعتبار  -4
الصقي  الرتبة  الثلوج وامتدادها ومدهتا، فضال  عن  وذوابن  اجلليدي، وتضاؤل عمق  الغطاء  عية، واحنسار كتلة 

 الكوارث الطبيعية من قبيل الفيضاانت النامجة عن ذوابن البحريات اجلليدية املرتبطة بذوابن الكتل اجلليدية،  
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والرت   ويدرك  -5 واجلليد  والثلوج  اجلليدية  )الكتل  اجلليدي  للغالف  املهم  النظم الدور  حفظ  يف  الصقيعية(  بة 
اإليكولوجية اليت توفر خدمات أساسية يعتمد عليها حتقيق التنمية املستدامة ورفاه البشر، وال سي ما لدى 

 أضعف الفئات السكانية،

 تسارع ذوابن مجيع الكتل اجلليدية يف مجيع مناطق املرتفعات اجلبلية،  وأيخذ بعني االعتبار أيضا    -6

العواقب الوخيمة لتغري املناخ على مناطق املرتفعات اجلبلية، وهشاشة   وأيخذ بعني االعتبار فضال  عن ذلك   -7
وذ اجلبلية،  اجلليدية  الكتل  احنسار  ذلك  ويشمل  اجلليدية،  الصفائح الكتل  وفقدان  الصقيعية،  الرتبة  وابن 

 اجلليدية على نطاق ضخم، وتقلص عمق الغطاء الثلجي ومداه ومدته،

على ضرورة توطيد التعاون بني الدول األعضاء يف جمايَل رصد الكتل اجلليدية والرتبة الصقيعية واحلد   ويشدد  -8
 من خماطر الكوارث، 

العديد من   ويذك ر فضال  عن ذلك  -9 اجليولوجية   أبن  احليوي واحلدائق  احمليط  العاملي وحمميات  الرتاث  مواقع 
ضرورة تقييم السبل اليت تنتهجها هذه املواقع   ويدرك أيضا  العاملية التابعة لليونسكو حتتوي على كتل جليدية،  

ر الكتل املتمتعة بتسميات اليونسكو، ويشمل ذلك اجلماعات احمللية اليت تعيش فيها، ملواجهة عواقب احنسا 
اجلليدية وفقدان التنوع البيولوجي، وكيف ميكن أن تساهم البياانت العلمية واملعارف احمللية يف حتسني فهم 

 عواقب تغري املناخ على الكتل اجلليدية اجلبلية والنظم اإليكولوجية اجلبلية،

جنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات بدور برانمج النظام العاملي لرصد املناخ، الذي تشارك يف رعايته الل  وينو ه -10
للعلوم، يف  الدويل  للبيئة واجمللس  املتحدة  األمم  وبرانمج  اجلوية  العاملية لألرصاد  لليونسكو واملنظمة  التابعة 
ضمان احلصول على نتائج عمليات رصد املتغريات املناخية األساسية مثل املتغريات املتعلقة ابلكتل اجلليدية 

 سائل املرتبطة ابملناخ وإاتحة هذه النتائج جلميع املستخدمني احملتملني، بغية معاجلة امل

ابملبادرات الدولية واإلقليمية املتعلقة ابملوضوع وابلعمل الذي تضطلع به الدائرة العاملية ملراقبة    وحييط علما   -11
 ملنظمة العاملية لألرصاد اجلوية، الكتل اجلليدية، اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو وبرانمج األمم املتحدة للبيئة وا

الدول األعضاء واملنظمات الدولية واملؤسسات األكادميية واملنظمات املهنية وسائر اجلهات املعنية إىل   يدعو -12
 :القيام مبا يلي

املسامهة يف وضع واعتماد تدابري ومبادرات يف جمال الرصد والبحوث املتعلقة ابلكتل اجلليدية اجلبلية   )أ(
خمتلف املستوايت، ومن ََث اإلشارة عند االقتضاء إىل املبادرات املهمة املتعددة اجلهات املعنية على  

واملبادرات العابرة للحدود على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، من قبيل املبادرات اليت حتظى بدعم 
 كل املنظمات الدولية واإلقليمية املعنية؛ 

يدية وتعزيز القدرة على الرصد يف خمتلف النظم اجلبلية وتعميم املعلومات الدعوة إىل رصد الكتل اجلل )ب(
 املتاحة على مجيع األطراف املعنية، ومنها الدائرة العاملية ملراقبة الكتل اجلليدية؛ 
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)التصدي لتغري املناخ(، وهدف التنمية املستدامة  13العمل من أجل حتقيق هدف التنمية املستدامة  )جـ( 
توا  6 التنمية )ضمان  وغاية  إدارة مستدامة(،  وإدارهتا  للجميع  الصحي  الصرف  املياه وخدمات  فر 

 )احلد من األضرار النامجة عن الكوارث الطبيعية(؛  5-11املستدامة  

توطيد التعاون بني املؤسسات العلمية يف جمال علوم الغالف اجلليدي لألرض على املستويني العاملي  )د(
املعنية من أجل وضع سياسات وبرامج واإلقليمي، وتعزيز إاتحة   البحوث ونواجتها للجهات  نتائج 

 عمل عامة على املستوى الدويل واإلقليمي والثنائي والوطين؛ 

تعزيز التعاون على خمتلف املستوايت، ويشمل ذلك التعاون عرب احلدود، من أجل إقامة أنشطة تعاون  )هـ(
املتع الرصد والبحث  تعبئة عدة وإجياد أوجه آتزر يف جمال  لقني ابلكتل اجلليدية اجلبلية، من خالل 

 جهات، ومنها املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو؛

التوعية العامة أبمهية الكتل اجلليدية، وبشأن عملية ذوابن الكتل اجلليدية، من خالل تعميم املعلومات  )و(
 دية ونشرها؛ على عامة الناس، فضال  عن إعداد برامج تعليمية بشأن الكتل اجللي

 :ما يلي  ويقرر  -13

الثلوج،  )أ( العامة إىل تعزيز أنشطة األمانة بشأن الغالف اجلليدي اجلبلي )ويشمل ذلك  املديرة  دعوة 
الربانمج  إطار  يف  سي ما  وال  اجلليدية(،  واألهنار  والبحريات  الصقيعية،  والرتبة  اجلليدية،  والكتل 

كو املعنية ابملياه، مبا يتماشى مع اخلطة االسرتاتيجية للمرحلة اهليدرولوجي الدويل احلكومي وأسرة اليونس
: "تسخري العلم لتحقيق 2029- 2022التاسعة من الربانمج اهليدرولوجي الدويل احلكومي للفرتة  

األمن املائي يف العامل يف ظل تغري  البيئة"، ومع نتائج تقرير التقييم السادس للهيئة احلكومية الدولية 
 ري املناخ، على أال  يكون لذلك أي آاثر مالية على امليزانية العادية لليونسكو؛املعنية بتغ

دعوة املديرة العامة أيضا  إىل إدماج أنشطة البحوث املتعلقة ابلغالف اجلليدي يف أعمال اليونسكو   )ب(
عاون يف هذا املتعلقة بتغري املناخ املضطلع هبا على املستوى املشرتك بني القطاعات، والتشجيع على الت

 الشأن مع كياانت األمم املتحدة األخرى، على أال  يكون لذلك أي آاثر مالية على امليزانية العادية؛

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

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 


