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 املقدمة 

 ) ٥م/ ٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٤ دالبن
 ) ٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢امليزانية للفرتة الرب�مج و دراسة واعتماد مشروع  ١-٤البند 

 الثقافة  -: الرب�مج الرئيسي الرابع ألف-الباب الثاين
 املسائل املتعلقة ابلسياسة العامة والرب�مج ٥البند 
 ٤٣/م ٤٠القرار  نفيذالقدس وت ٢-٥البند 
 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة  ٦٧م/ ٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣-٥البند 
 األسبوع العاملي للرواية  ١٠-٥البند 
 ) ٢٠٢٩-٢٠٢٢( مشروع االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا ٢٢-٥البند 
 أساليب عمل املنظمة  ٦البند 
 املتعلقة ابلثقافة وآفاق العمل بشأن اتفاقيات اليونسكو  ٨٧م/٣٩متابعة تنفيذ القرار  ٢-٦البند 

  
 



41 C/74 

 

 املقدمة 

اثلثاً) وتوصية جلنة الرتشيحات، انتخب االجتماع املشرتك -٢٦ت/  م٢١٢اجمللس التنفيذي (القرار  بناًء على توصية   - ١
 . لجنة الثقافة ل اً رئيس (أذربيجان)فاسيف إيفازاده السيد  ٢٠٢١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠لّلجان يف 

اليت قدمتها   االقرتاحاتعلى    ٢٠٢١تشرين الثاين/نوفمرب    ١٧اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف    ووافقت - ٢
 : ابلرتحيب العام األشخاص التالية أمساؤهم صب نواب الرئيس. وانُتخب هلذه املناصبا إليها جلنة الرتشيحات لشغل من

 ) بنما( ورادوخليا ديل كارمن غريا يإ ةالسيد  : نواب الرئيس
 ) ليسوتو ( رابرا ماسوفااب يهسينات ةالسيد
 ) إندونيسيا( إمسو�ندار السيد

   .معدلة مؤقتة ١/CLTم/جلنة ٤١مث اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا الوارد يف الوثيقة  - ٣

اللجنة  خّصصو  - ٤ املمتدة من    جلسات يف  )٤(   أربعت  تشرين الثاين/نوفمرب إىل يوم    ١٧  املوافق  األربعاء  يومالفرتة 
 املدرجة يف جدول أعماهلا. ) ٦( الستةلدراسة البنود  ٢٠٢١تشرين الثاين/نوفمرب  ١٩ املوافق اجلمعة

املؤمتر العام لكي قدمها رئيس اللجنة شفهياً إىل  يوال يتضمن هذا التقرير سوى التوصيات الصادرة عن اللجنة اليت س - ٥
 . يعتمدها

 ) ٥م/ ٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢مشروع الرب�مج وامليزانية للفرتة  ٤البند 

 ) ٥م/ ٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥- ٢٠٢٢امليزانية للفرتة الرب�مج و دراسة واعتماد مشروع  ١-٤البند 

 ,C/5, 41 C/6, 41 C/8, 41 C/DR 41) الثقافة –ألف: الرب�مج الرئيسي الرابع -الباب الثاين
41 C/INF.4) 

. عضواً وثالثة مراقبني  دولةً   ٥١. وتناول الكلمة ممثلو  ١- ٤البند  والثانية    ها األوىل ييف جلست   الثقافة   درست جلنة  - ٦
 للوثيقة  األول  اجمللد  من  ٠٥٠٠٠  الفقرة  يفالوارد    القرارمشروع    العام  املؤمتر  يف ختام املناقشة أبن يعتمد   اللجنةوأوصت  

، علماً أبن التعديالت ٦م/٤١يف الوثيقة  دة  ر راعاة التعديالت الوا، مبالثقافة  –  الرابع  الرئيسي  ابلرب�مج  واملتعلق  ٥م/٤١
 . ٥م/٤١اجمللد الثاين للوثيقة ستؤخذ يف االعتبار يف  ٨م/٤١و  ١ ق م/م٤١الواردة يف الوثيقتني 

 : وفيما يلي نص القرار
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 الثقافة -مشروع القرار اخلاص ابلرب�مج الرئيسي الرابع  ٠٥٠٠٠

 إن املؤمتر العام 

 للمديرة العامة مبا يلي:  �ذن  - ١

اليت  ، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلرب�مج الرئيسي الرابع  ٢٠٢٥-٢٠٢٢العمل، خالل الفرتة   (أ) 
االسرتاتيجية   يف  احملددة  التسعة  ونواجتها  للمنظمة  األربعة  االسرتاتيجية  األهداف  حتقيق  يف  تساهم 

(الوثيقة   األجل  امل٤م/٤١املتوسطة  التنمية  أهداف  حتقيق  دعم  إىل  السعي  من خالل    ستدامة، )، 
التنمية املستدامة   وال املسامهة الشاملة للثقافة يف حتقيق  ، مع األخذ يف االعتبار  ٤-١١سّيما غاية 

 ؛ التنمية املستدامة

اإلسهام يف األولويتني العامتني للمنظمة لتلبية احتياجات أفريقيا وتعزيز املساواة بني اجلنسني، وإيالء   (ب) 
لدول اجلزرية الصغرية النامية، وتلبية احتياجات الشباب، والشرائح اهتمام خاص ألقل البلدان منواً وا

 االجتماعية األضعف حاًال، ومنها الشعوب األصلية والفئات املهمشة؛ 

اللجوء أيضاً، أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلرب�مج الرئيسي الرابع، إىل التعاون فيما بني بلدان   (جـ) 
مال وبلدان اجلنوب، ومواصلة إقامة الشراكات مع سائر املنظمات اجلنوب والتعاون بني بلدان الش

التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية، وشبكات املدن، واجملتمع املدين، 
 واألوساط األكادميية، والقطاع اخلاص، يف مجيع مراحل إعداد الرب�مج، من أجل حتقيق ما يلي: 

الثقافة واالقتصاد اإلبداعي وصون الرتاث الثقايف والطبيعي يف سبيل التصدي للتحد�ت تعزيز   ) ١(
، فضًال عن عواقب األزمة العاملية النامجة  ٢٠٣٠العاملية اليت تتناوهلا خطة التنمية املستدامة لعام  

جائحة كوفيد والتوصيات  ١٩-عن  الست  الثقافية  اليونسكو  اتفاقيات  تنفيذ  خالل  من   ،
سياسات املرتب إىل  التقنينية  الواثئق  هذه  أحكام  حتويل  يف  األعضاء  الدول  ودعم  هبا،  طة 

 واسرتاتيجيات وطنية؛ 

تعزيز قدرات الدول األعضاء على التأهب ملواجهة حاالت الطوارئ اليت تتعرض هلا الثقافة  ) ٢(
ضارة وعواقبها واليت تشمل النزاعات املسلحة والكوارث واالضطراابت املدنية، ومعاجلة آاثرها ال

الوخيمة على الثقافة، وتعزيز مكافحة االجتار غري املشروع ابملمتلكات الثقافية من خالل إسداء 
 املشورة بشأن السياسات وبناء القدرات وتقدمي الدعم التقين؛ 

تسخري إمكا�ت الرتاث واالقتصاد اإلبداعي لبناء جمتمعات أكثر مشوًال وعدالة وسالماً من   ) ٣(
ري الدعم لتعزيز مسامهة الثقافة يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة ورصد هذه املسامهة  خالل توف
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وقياسها، واستعراض السياسات واالسرتاتيجيات الثقافية وتكييفها، من خالل توطيد الشبكات 
 على املستوى اإلقليمي والوطين واحمللي وتعزيز احلوار والتعاون على الصعيد الدويل احلكومي؛ 

دعم جهود الدول األعضاء، من خالل التعاون بني القطاعات على سبيل املثال ال احلصر،   ) ٤(
سّيما للنهوض ابلتعليم  لتعزيز املسامهة الشاملة للثقافة يف سائر جماالت السياسة العامة، وال

واألدوات  الدراسية  واملناهج  الرتبوية  األساليب  يف  الثقافة  دمج  خالل  من  الشامل  اجليد 
الثقافة مع تعزيز إدماج صون املستخد املناخ على  التعليم؛ ومعاجلة عواقب تغري  مة يف نظام 

الرتاث الثقايف والطبيعي يف سياسات الدول األعضاء واسرتاتيجياهتا الرامية إىل احلّد من وطأة 
يف جماالت اختصاص  تغري املناخ والتكيف معه؛ وتعزيز حقوق اإلنسان واحلر�ت األساسية  

ناء جمتمعات منفتحة وشاملة وتعددية، بوصف هذه احلقوق واحلر�ت شرطاً أساسياً لباملنظمة 
 سّيما يف البيئة الرقمية؛ البتداع أشكال التعبري الثقايف على تنوعها واالنتفاع هبا، وال

قدرها   (د)  مالية  اعتمادات  للفرتة    اً دوالر   ٢٤٤٩٣٣٢٣٦ختصيص  الغرض  من   ٢٠٢٣-٢٠٢٢هلذا 
دوالر من   ٤٨٣٢٣٠٠٠  ومنها،  اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل  امليزانية املوحدة 

 ؛ من املسامهات الطوعية اً دوالر  ١٩٦٦١٠٢٣٦و  الرب�مج العادي أموال

 من املديرة العامة القيام مبا يلي:  ويطلب - ٢

التعاون بني القطاعات، بغية تنفيذ خمتلف األنشطة اليت �ذن هبا هذا القرار، وذلك بعدة سبل منها   (أ) 
 حتقيق الناتج واملخرجات اخلاصة ابلرب�مج الرئيسي الرابع؛ 

موافاة اهليئتني الرائسيتني دور�ً، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنفيذ الرب�مج الذي اعتمده   (ب) 
بني القطاعات، والناتج واملخرجات   املؤمتر العام وعن حتقيق املخرجات املالئمة املرتبطة ابلربامج املشرتكة

 التالية: 

 إحكام تدابري محاية وتعزيز تنوع الرتاث وأشكال التعبري الثقايف - ٥الناتج 

 تعزيز قدرات الدول األعضاء يف جمال حتديد الرتاث املادي ومحايته وإدارته؛  CLT1.5 املُخَرج

ة االّجتار غري املشروع ابملمتلكات  تعزيز قدرات الدول األعضاء يف جمال مكافح  CLT2.5 املُخَرج
 الثقافية وتشجيع إعادهتا وردها، ومحاية الرتاث الثقايف املغمور ابملياه، وتعزيز دور املتاحف يف اجملتمعات؛

تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل التأهب حلاالت الطوارئ اليت تؤثر يف الثقافة   CLT3.5  املُخَرج
 واالستجابة هلا على حنو أفضل، مبا يشمل حاالت النزاع املسلح والكوارث؛ والتخفيف من حدهتا 



41 C/74 – page 4 

 

احلي  CLT4.5 املُخَرج الرتاث  حتديد  جمال  يف  احمللية  واجملتمعات  األعضاء  الدول  قدرات  تعزيز 
 وصونه وتعزيزه؛ 

التعبري  تعزيز قدرات الدول األعضاء واجملتمع املدين من أجل محاية تنوع أشكال  CLT5.5 املُخَرج
 الثقايف والنهوض به عن طريق صناعات ثقافية وإبداعية دينامية وشاملة للجميع؛ 

تعزيز قدرات الدول األعضاء من أجل ز�دة مسامهة الثقافة يف تنفيذ خطة التنمية   CLT6.5 املُخَرج
 ورصد تلك املسامهة وقياسها على املستوى احمللي والوطين واإلقليمي.  ٢٠٣٠املستدامة لعام 

 املسائل املتعلقة ابلسياسة العامة والرب�مج ٥البند 

 (C/16 41) ٤٣/م٤٠القرار  نفيذالقدس وت ٢-٥البند 

 ابعتماد مشروع القرار الوارد يف  املؤمتر العام  اللجنة  أوصت. و ٢- ٥يف جلستها األوىل البند    الثقافة   درست جلنة  - ٧
وفيما يلي نص    على اعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء.   جلنة الثقافةواتفقت .  بال تعديل  ١٦م/٤١الوثيقة   من  ٢٣الفقرة  
 القرار: 

 ، إن املؤمتر العام

)، واتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات  ١٩٤٩، وأبحكام اتفاقيات جنيف األربع (٤٣م/٤٠ابلقرار    إذ يذّكر
) وبروتوكولَيها، واالتفاقية اخلاصة حبماية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي ١٩٥٤الثقافية يف حالة نزاع مسلح (

) ويف  ١٩٨١ قائمة الرتاث العاملي ()، وإبدراج مدينة القدس القدمية، بناًء على طلب األردن، يف١٩٧٢(
 )، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، ١٩٨٢قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر (

أنه ال يوجد يف هذا القرار، الرامي إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية وأسوارها، ما يؤثر أبي شكل    ويؤكد
رات ومقررات األمم املتحدة املتعلقة هبذا املوضوع، وال سّيما قرارات جملس األمن املتعلقة من األشكال يف قرا

 ابلوضع القانوين للقدس،  

 ، ١٦م/٤١الوثيقة  وقد درس

عن صادق شكره للمديرة العامة على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا لصون الرتاث الثقايف ملدينة القدس يعرب   - ١
سواء أكانت أحادية    -عن قلقه من العوائق واملمارسات    ويعرب جمدداً راراته هبذا الصدد؛  القدمية امتثاًال لق

ذلك   غري  أم  القدمية    -اجلانب  القدس  ملدينة  املميز  الطابع  على  احملافظة  إىل  الرامية  ابملساعي  تضّر  اليت 
 وأسوارها؛ 
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ة عمل اليونسكو الرامية إىل صون الرتاث  اجلهات املاحنة الدولية على مسامهاهتا السخية يف تنفيذ خط  ويشكر - ٢
الدول األعضاء واجلهات املاحنة الدولية تقدمي املزيد من الدعم لألنشطة    ويناشدالثقايف ملدينة القدس القدمية؛  

الرامية إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية عن طريق التمويل اخلارج عن امليزانية، وال سّيما يف إطار  
 عمل؛ خطة ال

عن عرفانه للمديرة العامة للتقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة الصون والرتميم والتدريب يف مدينة القدس    ويعرب - ٣
القدمية وأسوارها، وال سّيما فيما خيص تطوير مركز املسجد األقصى لرتميم املخطوطات اإلسالمية يف املدرسة  

لنرويج وبفضل التنسيق بينهما، وجتديد وإحياء املتحف األشرفية بفضل مسامهات مالية سخية قدمها األردن وا
 اإلسالمي يف احلرم الشريف بفضل مسامهات مالية سخية قدمتها اململكة العربية السعودية؛ 

ابلشواغل اليت أُثريت بشأن احلفائر األثرية واألشغال اإلسرائيلية يف "مدينة القدس القدمية وعلى   وحييط علماً  - ٤
 جانيب األسوار" يف موقع مدينة القدس القدمية وأسوارها؛  

املديرة العامة إىل مواصلة اجلهود اليت تبذهلا مع األطراف املعنية من أجل صون القيمة العاملية الفريدة   ويدعو - ٥
 ملدينة القدس القدمية وطابعها املميز؛  

 أبن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد املائتني للمجلس التنفيذي؛  ويذّكر - ٦

املديرة العامة إىل موافاته إاّبن دورته الثانية واألربعني بتقرير عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة عمل   ويدعو أيضاً  - ٧
إدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  ويقررخلاصة بصون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية؛ اليونسكو ا

 الثانية واألربعني. 

 بشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف األراضي العربية احملتلة ٦٧م/٤٠تنفيذ قرار املؤمتر العام  ٣-٥البند 
(41C/17) 

 ابعتماد مشروع القرار الوارد يف  املؤمتر العام  اللجنة  أوصت. و ٣- ٥يف جلستها األوىل البند    الثقافة   درست جلنة  -  ٨
وفيما يلي نص    على اعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء.   جلنة الثقافةواتفقت .  بال تعديل  ١٧م/٤١الوثيقة   من  ٤٨الفقرة  
 القرار: 

 إن املؤمتر العام 

  ٢٤  وادمن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتعلقة ابحلق يف التعليم، وامل  ٢٦، وابملادة  ٦٧م/٤٠ابلقرار    إذ يذّكر
حبرمان األطفال من احلق يف التعليم، وابتفاقية اليونسكو بشأن  ةمن اتفاقية جنيف الرابعة املتعلق ٩٤و ٥٠و

 ) وبروتوكوليها اإلضافيني، ١٩٥٤هاي () واتفاقية ال١٩٧٢محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي (

 ، ١٧م/٤١الوثيقة  وقد درس



41 C/74 – page 6 

 

ابلدور الذي ينبغي لليونسكو أن تضطلع به من أجل املساعدة يف إنفاذ احلق يف التعليم للجميع،    وإذ يذّكر أيضاً 
 وكذلك من أجل تلبية حاجة الفلسطينيني إىل الوصول أبمان إىل املؤسسات التعليمية، 

ون اآلاثر واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن حبماية وص  ويلتزم
 تتمتع ابحلماية يف حالة نشوب نزاعات، 

منها بذل كل املساعي املمكنة  ويطلب  ،  ٦٧م/٤٠اجلهود اليت بذلتها املديرة العامة من أجل تنفيذ القرار  يؤيد   - ١
 )؛ ٥م/٤١(الوثيقة  ٢٠٢٥-٢٠٢٢مًال يف إطار الرب�مج وامليزانية للفرتة لضمان تنفيذه تنفيذاً كا

قدمته   جلميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية املعنية ملا  ويعرب عن تقديره - ٢
رار يف مساعدة االستمويناشدها من مسامهات كبرية من أجل عمل اليونسكو يف األرض الفلسطينية احملتلة، 

 اليونسكو يف هذا املسعى؛ 

إىل ويدعوها  املديرة العامة على النتائج احملرزة يف تنفيذ عدد من األنشطة التعليمية والثقافية الراهنة،  ويشكر   - ٣
تعزيز املساعدة املالية والتقنية اليت تقدمها اليونسكو إىل املؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطينية من أجل  

 ة االحتياجات املستجدة والتصدي للمشكالت اجلديدة النامجة عن التطورات احلديثة العهد؛ تلبي

املديرة العامة على مساعي اليونسكو الرامية إىل تلبية االحتياجات النامجة عن األوضاع السائدة يف  ويشكر أيضاً  -   ٤
ويدعو  دول األعضاء واجلهات املاحنة؛  قطاع غزة، وعلى املبادرات اليت نُفذت فعًال بفضل دعم مايل سخي من ال 

 املديرة العامة إىل مواصلة العمل على توسيع نطاق بر�مج اإلنعاش املبكر يف جماالت اختصاص املنظمة؛

عن قلقه املستمر من أي أعمال تنال من الرتاث الثقايف والطبيعي، ومن املؤسسات الثقافية والتعليمية،    ويعرب - ٥
وكذلك من أي عوائق متنع التالميذ والطالب الفلسطينيني وكل التالميذ والطالب اآلخرين من أن يكونوا  

إىل االلتزام ويدعو  ممارسة كاملة،  جزءاً ال يتجزأ من نسيجهم االجتماعي ومن أن ميارسوا حقهم يف التعليم  
 أبحكام هذا القرار؛ 

املديرة العامة على مواصلة تعزيز املساعي اليت تبذهلا من أجل أعمال إعادة البناء والتأهيل والرتميم ويشجع   - ٦
 اخلاصة ابملواقع األثرية الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين؛ 

أن تنجح مفاوضات السالم العربية اإلسرائيلية وأن ويرجو  ي الفلسطيين،  على إقامة احلوار اإلسرائيلويشجع   - ٧
يتحقق السالم العادل والشامل على وجه السرعة، وفقاً ألحكام امليثاق التأسيسي لليونسكو وقرارات األمم  

 املتحدة يف هذا الشأن، وال سيما قرارات جملس األمن املتعلقة هبذا املوضوع؛ 

 رة العامة إىل القيام مبا يلي: املدي ويدعو أيضاً  - ٨
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مواصلة اجلهود اليت تبذهلا من أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثقايف للجوالن السوري   (أ) 
 احملتل وفقاً ألحكام هذا القرار املتعلقة هبذه املسألة؛ 

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

إدراج ويقرر  أبن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة الرابعة عشرة بعد املائتني للمجلس التنفيذي،  ويذّكر   - ٩
 هذا البند يف جدول أعمال الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر العام. 

 (C/26 41) األسبوع العاملي للرواية ١٠-٥د البن

مشروع    العام  املؤمتر  يعتمد  أبن   املناقشة   يف ختام  اللجنةأوصت و .  ١٠- ٥البند    الثالثةيف جلستها  الثقافة  درست جلنة   -  ٩
وفيما يلي نص    واعتمدت اللجنة مشروع القرار بال تعديل.  . ، بال مناقشته ٢٦م/٤١  الوثيقة  من  ٤الفقرة    يفالوارد    القرار

 القرار: 

 املؤمتر العام،  إنّ 

 ، ٢٦م/٤١الوثيقة  وقد درس

 ، ٤٣م ت/٢١٠اجمللس التنفيذي يف القرار  ابلتوصية اليت قّدمهاوإذ يذّكر 

أشكال التعبري الثقايف، يف تعزيز التواصل الثقايف وتنمية التفاعل الثقايف  شكًال من  إبسهام الرواية، بوصفها    وإذ يقرّ 
 اجلسور بني الشعوب،  بناءيف سبيل 

أبهداف اتفاقية محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف، وال سّيما ابهلدف املتمثل يف هتيئة الظروف املؤاتية   ويذّكر
أبن االحتفال أبسبوع عاملي للرواية    ويقرؤدي إىل إثراء بعضها بعضاً،  الزدهار الثقافات وتفاعلها تفاعًال حراً ي

 هذا اهلدف،  حتقيقسيساعد يف 

بشأن أوضاع الفنان، وال سيما ابملبدأ املتمثل يف االعرتاف ابلدور    ١٩٨٠ابملبادئ التوجيهية لتوصية عام    ويذّكر
املرتتب على ذلك واملتمثل يف   األعضاءول  اجلوهري للفن يف حياة الفرد واجملتمع وارتقائهما، وبواجب الد

عنهما،   والدفاع  الفنية  وحريتهم  الفنانني  ومساعدة  علىمحاية  الُكّتاب   ويشدد  ميثلها  اليت  املضافة  القيمة 
 اليت تشارك يف إبداع الروا�ت ونشرها وضرورة التفكري يف أوضاعهم،   األخرىاجلهات الفاعلة و 

  :يقرر ما يلي - ١

 للرواية؛  أسبوعاً عاملياً  تشرين األول/أكتوبر من كل عام ١٣ املستهل يف األسبوع إعالن  ) ١(
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سبوع  ألاباملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احلكومية، إىل االحتفال  و الدول األعضاء،    دعوة ) ٢(
للروايةال الوعي  من خالل  عاملي  وز�دة  وقراءهتا،  الروا�ت  ترويج  منها  أمور  الُكّتاب    مجلة  أبوضاع 

ناط هبم يف محاية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف    هاتواجل
ُ
الفاعلة املعنّية األخرى، أّي ابلدور امل

يف   اجليدة  واملمارسات  اخلربات  وتبادل  هلم،  تُتاح  أن  ينبغي  اليت  احلقوق  عن  وتنفيذ   وضعفضًال 
 ة؛  السياسات والتدابري الرامية إىل ترويج الرواية والقراء

ترويج  ال ) ٣( العامة  املديرة  من  يُ اطلب  الذي  للرواية  العاملي  تشرين    ١٣يف  به  الحتفال  ا  ستهلألسبوع 
 عتباره أحد األسابيع الدولية اليت حتتفل هبا اليونسكو؛  اباألول/أكتوبر من كل عام 

 ألسبوع العاملي للرواية واالحتفال به. اع الدول األعضاء على تقدمي الدعم املايل من أجل ترويج يشجت ) ٤( 

   )٢٠٢٩-٢٠٢٢( مشروع االسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة ابألولوية املتمثلة يف أفريقيا ٢٢-٥البند 
(41 C/56) 

وتناولت اجلوانب املتعلقة ابلثقافة، علماً أبن القرار بشأن هذا البند   ٢٢- ٥يف جلستها الثانية البند    درست جلنة الثقافة  - ١٠
يف   ٢٢- ٥ويرد ملخص املناقشات بشأن البند    دولًة عضواً.   ٢٢سُيعتمد يف االجتماع املشرتك لّلجان. وتناول الكلمة ممثلو  

 .١٦- م/إعالم ٤١الوثيقة  

 أساليب عمل املنظمة  ٦البند 

 املتعلقة ابلثقافة وآفاق العمل بشأن اتفاقيات اليونسكو  ٨٧م/٣٩متابعة تنفيذ القرار  ٢-٦البند 
(41 C/55) 

ممثلو  ٢-٦البند    والرابعة   الثالثة ها  ييف جلست الثقافة  نة  جل درست   - ١١ الكلمة  وتناول  أوصت  . و عضواً   دولةً   ٥٤. 
 وفيما يلي نص القرار:.  بصيغته املعّدلة   ٥٥/م٤١الوثيقة    من  ١١يف الفقرة    ابعتماد مشروع القرار املقرتح  املؤمتر العاماللجنة  

 إن املؤمتر العام، 

 وملحقها،  ٥٥م/٤١الوثيقة  وقد درس

وابلتوصيات املتعلقة ابلثقافة الصادرة عن فريق العمل املفتوح العضوية املعين ابحلوكمة   ٨٧م/ ٣٩ابلقرار    وإذ يذّكر
 ، ٧٠م/٣٩وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرائسيتني لليونسكو والواردة يف الوثيقة 

مة وإجراءات وأساليب عمل  املعين ابحلوكالصادرة عن فريق العمل املفتوح العضوية    ٩٦أبن التوصية    ويذّكر أيضاً 
تدعو اهليئات الرائسية لالتفاقيات، من خالل إجراء مشاورات واسعة النطاق،  اهليئتني الرائسيتني لليونسكو  

النظر بتمعن، عند االقتضاء، يف سبل مواءمة الُنظم الداخلية واتساق إجراءات اختاذ القرارات، مع مراعاة  "إىل  
 ،  مهمة كل منها وخصوصياهتا"
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ابلعمليات اليت أجرهتا مجعيات اتفاقيات اليونسكو املتعلقة ابلثقافة لتعديل نُظمها الداخلية، وفقاً ملا ورد   يط علماً وحي
 ، ١٥- م/إعالم٤١يف الوثيقة 

ال يفرض أي التزامات أبي    ٥٥م/٤١أبن مشروع النظام الداخلي النموذجي امللحق ابلوثيقة    فضًال عن ذلكويذّكر  
على األحوال  من  الرائسية    حال  االتفاقيات،  هلاهليئات  نظامها   اليتذه  إعداد  بشأن  القرار  صاحبة  تظل 

 ، الداخلي أو تعديله 

 صوصية املتأصلة يف كل اتفاقية من اتفاقيات اليونسكو املتعلقة ابلثقافة، ابخلويذّكر 

ابلنظام الداخلي النموذجي جلمعيات اتفاقيات اليونسكو املتعلقة ابلثقافة الوارد يف ملحق الوثيقة   حييط علماً  - ١
الداخلية حبسب ٥٥م/٤١ لتلك اجلمعيات االسرتشاد به الستكشاف سبل مواءمة نُظمها  الذي ميكن   ،

 االقتضاء؛ 

الثانية واألربعني بتقر ويطلب   - ٢ ير عن متابعة تنفيذ هذا القرار بشأن تعزيز من املديرة العامة موافاته يف دورته 
 فعالية اتفاقيات اليونسكو املتعلقة ابلثقافة. 

 . الواردة فيما يلي، وأوصت املؤمتر العام أبن حييط علماً هبذه التقارير املتعلقة ابلثقافة التقارير الثقافةدرست جلنة و  - ١٢

حل  ٢٢إىل  ١٩التقارير من  احلكومية  الدولية  اللجنة  عن تقرير  والطبيعي  الثقايف  العاملي  الرتاث  أنشطتها  ماية 
)٢٠٢١- ٢٠٢٠ ( (41 C/REP/19) 

تقرير عن أنشطة اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية ال
 (C/REP/20 41) )٢٠٢١- ٢٠٢٠املشروع (  أو ردها يف حالة االستيالء غري

اللجنة   غري تقرير  الثقايف  الرتاث  لصون  احلكومية  عن  الدولية  أنشطتها   املادي 
 )٢٠١٩- ٢٠١٨ (  (41 C/REP/21) 

 (C/REP/22 41) )٢٠٢١- ٢٠٢٠تقرير عن أنشطة الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة ( ال

 طُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيعه 


