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 مبا يف ذلك اجتماعات اهليئات الفرعية اليت ُعقدت قبل اجللسات العامة. *



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أيا كانت املصطلحات املستخدمة يف نصوص هذه الوثيقة للداللة على أشخاص ميارسون أي مهام أو 
أو امرأة، دون  أن يكون رجالً صالحيات أو وظائف، فإن شاغل أي وظيفة أو أي منصب خاص هبا، ميكن 

متييز بطبيعة احلال.
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 المسائل التنظيمية واإلجرائية

 )١ت/ م٢٠٠( الحكوميين المختصة بالشركاء غير جنةوانتخاب رئيس للّ ، جدول األعمال والجدول الزمني ١

 .١ت/ م٢٠٠ الوثيقة الواردين يف اجمللس التنفيذي جدول األعمال واجلدول الزمين اعتمد

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

، )حاءوزاي وهاء ودال وباء و ألف( أوالً  ٥و ،أوالً  ٤البنود  لجنة البرنامج والعالقات الخارجية: - ١
 ؛٣٢و، ٣٠و، ٢٩و ،٢٧و ،٢٦و ،٢٥و، ٩و، ٨و ،٧و ،٦و

، ٢١و، ٢٠و، ١٩و، ١٨و، ١٧و، ١٢و، رابعاً وثالثاً  ٥و ،اً ثاني ٤البنود  اللجنة المالية واإلدارية: - ٢
 ؛٢٢و

 ها أثناءفيللنظر  لجنة البرنامج والعالقات الخارجية واللجنة المالية واإلداريةوإحالة البنود التالية إىل 
 .٢٨و، ١٣و، ١٠و ،ثانياً و )واوو (جيم أوالً  ٥البنود  :ما المشتركاجتماعه

داركو  اجمللس السيد انتخبمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،  ١٦ من املادة ٣ وعمًال بأحكام الفقرة
بّقى من ت ملا كاداريه  بسياناة ليحل حمل السيد احلكوميني املختصة بالشركاء غريجنة للّ ) رئيساً صربيا( تنسكوفتش

 لّلجنة. ارئاسته مدة

 )١ ت/مح م٢٠٠(

 )٧-١ ت/مح م١٩٩( والتسعين بعد المائة التاسعة ةللدور افقة على المحاضر المختصرة المو  ٢

 .والتسعني بعد املائةالتاسعة لدورته اجمللس التنفيذي على احملاضر املختصرة  وافق

 )١ ت/مح م٢٠٠(

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٩ العامة عن تطبيق المادة المديرةتقرير  ٣
 )٢ إعالم ٣م ت/٢٠٠إعالم، و ٣م ت/٢٠٠اجلزء الثاين، و ٣م ت/٢٠٠، و١ت/خاصة  م٢٠٠(

حيتوي البيان الوارد يف �اية هذه الوثيقة اخلاصة بالقرارات على معلومات عن حبث اجمللس التنفيذي هلذا املوضوع 
 يف جلسة خاصة.

  )٦ ت/مح م٢٠٠(
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 تقارير بشأنها تقدَّم التيالبنود 

 ٤م ت/٢٠٠، و(على اإلنرتنت فقط) ٣إعالم  ٤م ت/٢٠٠( البرنامج الذي اعتمده المؤتمر العام تنفيذ ٤
 إعالم وتصويب ٤م ت/٢٠٠، واجلزء الثاين وتصويب ٤م ت/٢٠٠، و٤إعالم  ٤م ت/٢٠٠، و٢ إعالم

 )٣٦م ت/٢٠٠، و٣٥م ت/٢٠٠، و٢وتصويب  (باإلجنليزية فقط)

 تنفيذ البرنامج أوالً -٤

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٣إعالم  ٤ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

 .مبضمو�ا حييط علماً  - ٢
 )٧ ت/مح م٢٠٠(

 الوضع المالي للمنظمة ثانياً -٤

 وجدول متابعة تنفيذ البرنامج والمساهمات الخاصة التي تم تلقيها، التسويات المالية الناجمة عن الهبات

 لتنفيذي،إّن اجمللس ا

تقرير املديرة العامة عن اهلبات واملسامهات اخلاصة اجلزء الثاين، اليت حتتوي على  ٤ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١
وُأضيفت إىل امليزانية العادية،  ٢٠١٦ كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونيومن  املمتدة الفرتة  خالل اليت وردت

 اعتمدهاالعتمادات وفقًا ألحكام قرار فتح االعتمادات املالية الذي وعن التحويالت اليت أُجريت بني بنود 
 )،١٠٣م/٣٨و(هـ) من القرار و(د) (ب)  اتة والثالثني (الفقر ثامناملؤمتر العام يف دورته ال

 بقيام املديرة العامة، نتيجًة لورود هذه اهلبات واملسامهات اخلاصة، بإضافة مبلغ إمجايل قدره  حييط علماً  - ٢
 حزيران/يونيو ٣٠كانون الثاين/يناير إىل   ١إىل اعتمادات امليزانية العادية للفرتة املمتدة من  اً دوالر  ٦ ٣٥٨ ٤٣٧

 :إعالم وامللخص كما يلي ٤ت/ م٢٠٠يف امللحق الثاين للوثيقة على النحو املفّصل ، وذلك ٢٠١٦
 دوالر 

 ٣ ٣٣٩ ٢٣٦ الرتبية -ألف  -الباب الثاين 
 ٨٤٥ ١٣٢ العلوم الطبيعية -لف أ -الباب الثاين 
 ٤٢٣ ٢٠٧ العلوم االجتماعية واإلنسانية -ألف  -الباب الثاين 
 ٦٥٨ ١٤٧ الثقافة -ألف  -الباب الثاين 
 ٢٥١ ٢٥٧ االتصال واملعلومات -ألف  -الباب الثاين 
 ٦٨٦ ٥٩٢ إدارة املكاتب امليدانية -ألف  -الباب الثاين 
 ٤٠ ٨٠٢ أفريقيا لصاحل األنشطة ورصد تنسيق -باء  -الباب الثاين 
 ٤ ١٧٤ اجلنسني بني تنسيق ورصد األنشطة لتحقيق املساواة -باء  -الباب الثاين 
 ١٠٩ ٨٩٠ العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور -باء  -الباب الثاين 

 ٦ ٣٥٨ ٤٣٧ المجموع
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دعم  قدمته من ماـل إعالم ٤ت/ م٢٠٠وثيقة للالثاين  لحقيف امل املذكورةللجهات املاحنة  ويعرب عن تقديره - ٣
 ؛ما يف ظل القيود املالية الراهنةسيّ  والللمنظمة، 

 ؛إعالم ٤ت/ م٢٠٠للوثيقة األول الوارد يف امللحق  عّدلاملدول االعتمادات املالية جب أيضاً  حييط علماً و  - ٤

ل على النحو املفصّ ني بنود االعتمادات حتويالت ببإجراء  العامة بقيام املديرة فضًال عن ذلك حييط علماً و  - ٥
نتيجًة إلعادة توزيع موارد الربنامج (ألف)  الثاين اجلزء ٤ت/ م٢٠٠ من الوثيقة ٥و ٤و ٣الفقرات يف 

(األثر  ٢٠١٦املوظفني خالل الفرتة املمتدة من كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونيو  العادي ولتنقالت
 صفر دوالر)؛ الصايف

األبواب من من الباب اخلامس إىل  استثنائياً  حتويالً  دوالراً  ١ ٥٢٠ ٨٩١ قدره مبلغ حتويلعلى  ويوافق - ٦
يف تكاليف املوظفني وتكاليف السلع  املتوقعة غريو املتوقعة  الزيادات لتغطية األول إىل الرابع من امليزانية

 من الوثيقة ١٠و ٩الفقرتني وعوامل أخرى على النحو املفصل يف النامجة عن عوامل نظامية و  واخلدمات
 (ألف). الثاين اجلزء ٤ت/ م٢٠٠

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

  متابعة تنفيذ القرارات التي اعتمدها المجلس التنفيذي والمؤتمر العام في دوراتهما السابقة ٥
 اجلزء الثاين وتصويب،  ٥م ت/٢٠٠إعالم، و ٥م ت/٢٠٠، وةاجلزء األول وضميم ٥م ت/٢٠٠(
اجلزء الرابع  ٥م ت/٢٠٠، و٣إعالم ٥م ت/٢٠٠، و٢إعالم  ٥م ت/٢٠٠الث، واجلزء الث ٥م ت/٢٠٠و

 )٣٧م ت/٢٠٠، و٣٦م ت/٢٠٠، و٣٥م ت/٢٠٠و ،٤ إعالم ٥م ت/٢٠٠وتصويب، و وضميمة

 بالبرنامج المتعلقةالمسائل  أوالً -٥

صلة الخاصة البيانات المف تقرير عن التقدم األولي الذي أحرزه معهد اليونسكو لإلحصاء بشأن ألف-أوالً -٥
 بمؤشرات التنمية المتعلقة بالدول الجزرية الصغيرة النامية

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،دال-أوالً -٥ت/ م١٩٧بالقرار  ذّكرإذ ي - ١

 ،إعالم ٥م ت/٢٠٠و )ألفاجلزء األول ( ٥ت/ م٢٠٠ تنيالوثيق وقد درس - ٢

زرية الصغرية النامية باعتبارها فئة مستفيدة بالوضع اخلاص الذي منحته املنظمة للدول اجل ر أيضاً وإذ يذكّ  - ٣
 )،٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤ذات أولوية يف إطار اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة 
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للتقرير الذي أعده معهد اليونسكو لإلحصاء عن الوضع الراهن للدول اجلزرية الصغرية  عن تقديره يعرب - ٤
منها، وعن مشاكلها واحتياجاهتا مقارنة بسائر بلدان العامل يف النامية، وعن وأوجه الضعف اليت تعاين 

 مبضمون التقرير؛ وحييط علماً األمية ويف ميادين العلوم والثقافة واالبتكار؛  جمال التعليم وحمو

يف األمم املتحدة من أجل  إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةإىل طلب العون من  املديرة العامة ويدعو - ٥
 ؛لدول اجلزرية الصغرية الناميةا اليت تعاين منهاوجه الضعف أل عليه ومتفق األبعاد متعدد شامل قياسموضع 

إدارة الشؤون االقتصادية من املديرة العامة تكليف معهد اليونسكو لإلحصاء بالتعاون مع  ويطلب - ٦
 من هذا القرار؛ ٥ فقرةيف ال املذكور قياسامليف األمم املتحدة بشأن العمل على وضع  واالجتماعية

من معهد اليونسكو لإلحصاء مواصلة وتعزيز مساعيه الراهنة يف جمال بناء القدرات، ومنها  ويطلب - ٧
 ؛أمكن مساعيه على الصعيد امليداين مىت

من املديرة العامة مضاعفة اجلهود املبذولة من أجل مجع األموال الالزمة ملعهد اليونسكو  ويطلب أيضاً  - ٨
 ؛تعبئة املواردالشاملة لسرتاتيجية ء يف إطار االلإلحصا

الدول األعضاء على تقدمي مسامهات طوعية من أجل عمل معهد اليونسكو لإلحصاء، وعلى  عويشجّ  - ٩
 مواصلة تعزيز تنسيق التعاون التقين الثنائي؛

تني بتقرير مرحلي كامل عن املائ من املديرة العامة موافاته إبّان دورته الثانية بعد ويطلب فضًال عن ذلك -١٠
 التقدم احملرز.

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

  ٢٠٢٥-٢٠١٥تقرير مرحلي عن تنفيذ استراتيجية برنامج اإلنسان والمحيط الحيوي للفترة  باء-أوالً -٥
وشبكته العالمية لمحميات  وخطة عمل ليما المرتبطة بها لبرنامج اإلنسان والمحيط الحيوي

 ٢٠٢٥-٢٠١٦للفترة  المحيط الحيوي

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ، ١٩م/٣٨قرار الب إذ يذّكر - ١

 اجلزء األول (باء)، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

 عن التقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واحمليط احليوي هاملديرة العامة على تقرير ا يشكر - ٣
 ؛٢٠٢٥-٢٠١٥للفرتة 
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والدورة الثامنة والعشرين  لمؤمتر العاملي الرابع حملميات احمليط احليويلتها استضافعلى بريو  مجهورية شكروي - ٤
 للمجلس الدويل لتنسيق برنامج اإلنسان واحمليط احليوي؛

حملميات  العامليةالشبكة باعتماد إعالن ليما بشأن برنامج اإلنسان واحمليط احليوي و  وحييط علماً مع االرتياح - ٥
والدورة الثامنة والعشرين للمجلس الدويل  العاملي الرابع حملميات احمليط احليويؤمتر املأثناء احمليط احليوي 

 لتنسيق برنامج اإلنسان واحمليط احليوي؛

الثامنة  دورتهيف  اجمللس الدويل لتنسيق برنامج اإلنسان واحمليط احليويبقيام  وحييط علمًا مع االرتياح أيضاً  - ٦
 ؛العاملي الرابع حملميات احمليط احليويؤمتر ذلك املقبل وافق عليها اليت  تهابصيغ والعشرين باعتماد خطة عمل ليما

 ،٢٠٢٥-٢٠١٥للفرتة  اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واحمليط احليويأمهية و  ،أمهية خطة عمل ليما ويؤكد - ٧
 التنمية املستدامة؛يف سهام اإل على صعيد

يت واجلمهورية الدومينيكية وفقاً ياحليوي عابرة للحدود بني هايمبشروع إنشاء حممية للمحيط  وحييط علماً  - ٨
 ربنامج اإلنسان واحمليط احليوي؛االعتيادية اخلاصة بإلجراءات الرتشيح 

 خطة عمل ليما؛على  وافقوي - ٩

برنامج بالتعاون الوثيق مع أمانة  خطة عمل ليما املذكورة يفاألنشطة وتعزيز الدول األعضاء على تنفيذ  ويشّجع -١٠
تنفيذاً  ٢٠٢٥-٢٠١٥للفرتة تنفيذ اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واحمليط احليوي من أجل  اإلنسان واحمليط احليوي

 حميات احمليط احليويمباإلنسان واحمليط احليوي و لربنامج الوطنية فعلياً، وذلك عن طريق االستعانة بلجا�ا 
 يف القطاعني العام واخلاص؛ املعنية واملتخصصة وباألطرافة اإلنسان واحمليط احليوي اإلقليميبرنامج شبكات بو 

للفرتة  عن تنفيذ اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واحمليط احليوي مرحليمن املديرة العامة تقدمي تقرير  ويطلب -١١
 خطة عمل ليما إىل املؤمتر العام يف دورته التاسعة والثالثني.عن تنفيذ و  ٢٠٢٥-٢٠١٥

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

 المناخ تغير بشأن اليونسكو عمل استراتيجية لتحديث اقتراح جيم-الً أو -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٢١م/٣٨و ٤٥ت/ م١٩٧ين بالقرارَ  إذ يذّكر - ١

وكذلك إىل خطة التنمية املستدامة  ،بشأن تغري املناخ اتفاق باريس االستناد إىل على أمهية ويشدد - ٢
 تغري املناخ،ب املتعلقةاعي اليونسكو إلرشاد مس ،االقتضاء عند ٢٠٣٠ لعام

  ،٢٩ت/ م٢٠٠الوثيقة  وأخذ بعني االعتباراجلزء األول (جيم)  ٥ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٣
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الوخيمة حتّد من قدرة مجيع البلدان على  عواقبه وأن ،أن تغري املناخ أحد أكرب التحديات املعاصرة يؤّكد - ٤
 حتقيق التنمية املستدامة؛

للتوافق على  ةالرئيسي ةاحلكومي ةالدولياآللية  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخبكون  رّ ويق - ٥
 التدابري العاملية الرامية إىل التصدي لتغري املناخ؛

مع مراعاة  املناخ تغري بشأن اليونسكو عمل للمديرة العامة القرتاحها حتديث اسرتاتيجية ويعرب عن تقديره - ٦
املناخ، وكذلك  تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف ملؤمتر والعشرين احلادية الدورة ائجنت

 حق املراعاة؛ حبسب االقتضاء، مؤمتر األطرافالقرارات الالحقة الصادرة عن 

 املتحدة األمم تفاقيةا يف األطراف املديرة العامة إىل مراعاة نتائج الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر ويدعو - ٧
 ؛حبسب االقتضاء املناخ تغري احملّدثة بشأن اليونسكو عمل املناخ يف اسرتاتيجية تغري بشأن اإلطارية

من املديرة العامة موافاته إبّان دورته األوىل بعد املائتني مبشروع �ائي السرتاتيجية عمل اليونسكو  ويطلب - ٨
 دورته املائتني.أثناء  يف هذا الصدد املناقشة اليت أُجريت كما ينبغيني االعتبار  آخذةً بعاحملدَّثة بشأن تغري املناخ 

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 تقرير مرحلي عن ترويج الميثاق الدولي المنقح للتربية البدنية والنشاط البدني والرياضة  دال-أوالً -٥
 وعن رصد تنفيذه

 إّن اجمللس التنفيذي،

 زء األول (دال)،اجل ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

 ،٤٣م/٣٨بالقرار  وإذ يذّكر - ٢

الدويل املنقح للرتبية البدنية والنشاط البدين  يثاقاملترويج من أجل باجلهود اليت بذلتها األمانة  حييط علماً  - ٣
 ؛والرياضة

السادس املؤمتر الدويل إىل  جيب تقدميه تنفيذ امليثاق ضمن إطارسيجري رصد  هبأنّ  أيضاً  وحييط علماً  - ٤
 املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة للموافقة عليه؛ للوزراء وكبار

مليثاق على اترويج والتعليمية واملؤسسات الرتبوية  ومنظمات اجملتمع املدين الدول األعضاء من ويطلب - ٥
 ؛البشر كافةمن أجل وضع املبادئ اليت ينص عليها موضع التطبيق الفعلي لصاحل أوسع نطاق ممكن 

 وكبار للوزراء الدويل السادس املؤمتر توعية الدول األعضاء يف اليونسكو بأهداف من املديرة العامة ويطلب - ٦
 والرياضة؛ البدنية الرتبية عن املسؤولني املوظفني
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 املوظفني وكبار ءللوزرا الدويل السادس مسامهة اليونسكو يف متابعة نتائج املؤمتر أخذاملديرة العامة إىل  ويدعو - ٧
 ٢٠٢١-٢٠١٨إعداد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة لدى بعني االعتبار والرياضة  البدنية الرتبية عن املسؤولني

 )؛٥م/٣٩(

التقدم بتقرير مرحلي عن  والثالثني التاسعة دورته إبّان العام املؤمتر موافاة إىل العامة املديرة ويدعو أيضاً  - ٨
 الدويل املؤمتر نتائج وعن ،الدويل املنقح للرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة امليثاقترويج احملرز يف 
 والرياضة. البدنية الرتبية عن املسؤولني املوظفني وكبار للوزراء السادس

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

 المؤسسات الثقافية والتعليمية في العراق هاء-أوالً -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

 باء،-أوالً -٥م ت/١٩٧بالقرار  ذّكرإذ ي - ١

 اجلزء األول (هاء)، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

سّيما  بالنتائج احملرزة يف تنفيذ الربامج املندرجة يف جماالت اختصاص اليونسكو، وال حييط علمًا مع التقدير - ٣
 ؛انية للسكان املتضررينالقدرات وعن طريق تلبية أمّس االحتياجات اإلنس عن طريق االضطالع بأنشطة لبناء

جلميع املاحنني، ومجيع الشركاء من اجلهات املتعددة األطراف والقطاع اخلاص، ملسامهتهم  ويعرب عن عرفانه - ٤
االستمرار يف مساعدة اليونسكو فيما تبذله من  ويناشدهمالعراقي؛  الكبرية يف عمل اليونسكو لصاحل الشعب

 جهودها الرامية إىل تعزيز إعادة البناء واحلوار وصون الرتاث الثقايف يف العراق؛ سّيما يف جهود يف هذا اجملال، وال

 .بعد املائتني بتقرير مرحلي عن التقدم احملرز الثانيةاملديرة العامة إىل موافاته إبّان دورته  ويدعو - ٥

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

ة اليونسكو الرامية إلى حماية الثقافة تقرير عن تنفيذ االستراتيجية الخاصة بُسبل تعزيز أنشط واو-أوالً -٥
 وتشجيع التعددية الثقافية في حاالت النزاع المسلح

 ١-واو-أوالً -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،دال-أوالً -٥ت/ م١٩٩و ٤٨م/٣٨ين بالقرارَ  إذ يذّكر - ١

 اجلزء األول (واو)، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢
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اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة  سرتاتيجيةاالبالتقدم احملرز يف تنفيذ  يرّحب - ٣
 وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح؛

يف أراضيها بعد ُتصادر عن القطع األثرية اليت تقدمي معلومات  إىلمجيع الدول األعضاء  يدعو جمدداً و  - ٤
وفقاً بلدا�ا األصلية إعادهتا سليمة إىل اليونسكو من  لتمكنيجلبها من بلدان تعصف هبا النزاعات 

 ؛٢٠١٥لعام  ٢١٩٩ألمم املتحدة جملس األمن التابع لقرار  ينص عليه ملا

ماية الرتاث يف اليونسكو حلصندوق لطوعية ال املزيد من املسامهات تقدميمجيع الدول األعضاء  يناشدو  - ٥
اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة  حاالت الطوارئ من أجل تنفيذ االسرتاتيجية

إدارة األمانة على  ةقدر  عزيزلتالالزمة األموال  ومنها، وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح
 .تقييم هذه االقرتاحات وإعداد قائمة للخرباءاألمور املتعلقة باالقرتاحات الواردة من اخلرباء وعلى 

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 ٢-واو-أوالً -٥

 التنفيذي، إّن اجمللس

 ،دال-أوالً -٥ت/ م١٩٩و ٤٨م/٣٨ين بالقرارَ  إذ يذّكر - ١

 اجلزء األول ضميمة وملحَقيها، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

، ومنها بالفرص املتاحة للتنسيق والتشاور بني األمانة والدول األعضاء وفيما بني الدول األعضاء وإذ يرّحب - ٣
بني الدورات واجتماعني إعالميني وثالثة  الفرص اليت أُتيحت بفضل اجتماعني للمجلس التنفيذي فيما

 ، وكذلك بفضل استبيان على اإلنرتنت،"أصدقاء محلة متحدون من أجل الرتاث"اجتماعات جملموعة 

بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل تنفيذ االسرتاتيجية اخلاصة لاملقرتحة أنه ينبغي اعتبار خطة العمل  يرى - ٤
)، والواردة يف امللحق األول ٤٨م/٣٨محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح (القرار 

الزمن  سيجري تنقيحها وإثراؤها على مرّ  للتعديل، إذ وثيقة قابلةاجلزء األول ضميمة،  ٥م ت/٢٠٠للوثيقة 
 ر مع الدول األعضاء ووفقاً للتغريات اليت تطرأ على االحتياجات والظروف؛بالتنسيق والتشاو 

خبطة العمل املقرتحة، وكذلك باالقرتاح اخلاص بالُسبل العملية لوضع آلية للتدخل السريع والتعبئة  وحييط علماً  - ٥
 اجلزء األول ضميمة؛ ٥/ت م٢٠٠ني يف امللحق الثاين للوثيقة يهما الواردتَ السريعة للخرباء الوطنيني، بصيغتَ 

اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو  بضرورة االضطالع باألنشطة املنصوص عليها يف االسرتاتيجية ويذّكر - ٦
هبا  ويف خطة العمل املقرتحة اخلاصة الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح

عد األمم املتحدة وقراراهتا، ويف ظل االحرتام التام لصالحيات هيئات األمم هبا من قوا يتعلق وفقًا ملا
 املتحدة املختصة؛
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اخلاصة بُسبل تعزيز  من املديرة العامة ضمان ربط تنفيذ األنشطة الرامية إىل تنفيذ االسرتاتيجية ويطلب - ٧
وخطة العمل   حاالت النزاع املسلحأنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف

هبا مبوافقة الدول املعنية عليها موافقة صرحية، وضمان االلتزام أثناء تنفيذها التزاماً صارماً  املقرتحة اخلاصة
 ،هبا من أحكام القانون الدويل يتعلق بنطاق املهمة املسندة إىل املنظمة، وضمان االضطالع هبا وفقاً ملا

ونشر  ؛نشر اخلرباء يف امليدان وجرد وتوثيق الرتاث الثقايف وإنشاء أماكن آمنة حلمايته خيص سّيما فيما وال
والتعاون  ؛املعرفة بأحكام القانون الدويل اإلنساين املتعلقة حبماية املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة

 مع احملكمة اجلنائية الدولية؛

اخلاصة بُسبل تعزيز  ن إسهام األنشطة الرامية إىل تنفيذ االسرتاتيجيةمن املديرة العامة ضما ويطلب أيضاً  - ٨
وخطة العمل  أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح

لك هبا إسهامًا مباشرًا يف تعزيز اتفاقيات اليونسكو الثقافية، وضمان االضطالع بت املقرتحة اخلاصة
 ؛فيها األطرافاألنشطة ورصدها بالتشاور الوثيق مع اهليئات الرئاسية لتلك االتفاقيات والدول 

من املديرة العامة مواصلة حبث وتوضيح مجيع اجلوانب القانونية واإلدارية املتعلقة بوضع  ويطلب فضالً عن ذلك - ٩
نيني، والنظر يف إمكانية إبرام اتفاقات حمددة مع اآللية املقرتحة للتدخل السريع والتعبئة السريعة للخرباء الوط

 الدول األعضاء يف هذا الصدد من أجل حتديد ُسبل إسهام الدول األعضاء يف اآللية املراد وضعها؛

باملسامهات اليت قدمتها الدول األعضاء حىت اآلن لصندوق اليونسكو حلماية الرتاث يف حاالت  ويرّحب -١٠
ت اليت قدمتها عن طريق الوسائل املالية األخرى، من أجل دعم مساعي الطوارئ، وكذلك باملسامها

 هلا؛ اليونسكو الرامية إىل التأهب ملواجهة حاالت الطوارئ اليت متّس بالرتاث الثقايف والتصدي

اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية  مجيع الدول األعضاء املساعدة على تنفيذ االسرتاتيجية ويناشد -١١
هبا بوسائل  اخلاصةاملقرتحة وخطة العمل  إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح

تضّم تقدمي املزيد من املسامهات الطوعية لصندوق اليونسكو حلماية الرتاث يف حاالت الطوارئ، وكذلك 
 تقدمي مسامهات عينية حبسب االقتضاء؛

ن األنشطة املنصوص عليها يف خطة العمل املقرتحة اخلاصة باالسرتاتيجية جدوى الكثري م يالحظو  -١٢
املؤمتر العام بالنظر، إبّان دورته التاسعة  ويوصيللتصدي أيضًا لألزمات النامجة عن الكوارث الطبيعية؛ 

الرامية  اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو والثالثني، يف إدراج الكوارث الطبيعية يف نطاق االسرتاتيجية
 حبسب االقتضاء؛ إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح

من املديرة العامة إجراء مشاورات مفتوحة وشفافة مع الدول األعضاء بشأن خطة العمل املقرتحة،  ويطلب -١٣
التعديالت واإلضافات الرامية إىل املائتني بصيغة منقحة خلطة العمل تضم  وموافاته إبّان دورته األوىل بعد

 إثرائها؛
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اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو  من املديرة العامة مواصلة السعي إىل تنفيذ االسرتاتيجية ويطلب أيضاً  -١٤
مع أخذ  ،يف حدود املوارد املتاحة الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح

 ر املنصوص عليها آنفاً بعني االعتبار كما ينبغي؛األمو 

املائتني مبعلومات عن تنفيذ  من املديرة العامة موافاته إبّان دورته األوىل بعد ويطلب فضًال عن ذلك -١٥
اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت  االسرتاتيجية

 .٥م/٣٩، وكذلك عن آثارها املالية واإلدارية احملتملة على الوثيقة زاع املسلحالن

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

لحماية وتعزيز االعتراف بالعالمات المميزة لمحميات  االستراتيجية وخطة العمل المقترحتان زاي-الً أو -٥
 والمحيط الحيوي ومواقع التراث العالمي والحدائق الجيولوجية العالمية لليونسك

 إّن اجمللس التنفيذي،

ألف -أوالً -٥ت/ م١٩٥و ثالثاً -٥م ت/١٩١أوًال و-٥م ت/١٩٠و ٣١م/٣٦ اتبالقرار  إذ يذّكر - ١
 ألف،-ثانياً -٥م ت/١٩٦و

 اجلزء األول (زاي)، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

ية حتتوي على اسرتاتيجية وخطة املائتني بوثيقة إعالم إبّان دورته الثانية بعد موافاتهمن املديرة العامة  يطلب - ٣
عمل ترميان إىل تعزيز االعرتاف بالعالمة املميزة لليونسكو وبالعالمات املميزة حملميات احمليط احليوي 

 .لليونسكو ومواقع الرتاث العاملي واحلدائق اجليولوجية العاملية

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

 كم الذاتي (أوكرانيا)متابعة الوضع في جمهورية القرم المتمتعة بالح حاء-أوالً -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

 اجلزء األول (حاء)، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

 فيها؛ الواردة باملعلومات علماً  حييط - ٢

 املائتني. دورته األوىل بعد إبّان الصدد هذا يف مبعلومات موافاته املديرة العامة إىل ويدعو - ٣

 )٧ ت/مح م٢٠٠(
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 تعلقة بالتقييمالمالمسائل  ثانياً -٥

 التقرير الدوري عن عمليات التقييم التي يضطلع بها مرفق اإلشراف الداخلي

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

 ،سادساً -٦ت/ م١٨٦بالقرار  رإذ يذكّ  - ١

 ،وتصويباجلزء الثاين  ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

يات اليت متخضت عنها هذه العمليات، املديرة العامة إىل تنفيذ التوص ويدعو ؛بعمليات التقييم بيرحّ  - ٣
و/أو من املؤمتر العام، إذ جيب يف هذه  التنفيذي عدا التوصيات اليت يتطلب تنفيذها قراراً من اجمللس فيما

 احلالة عرض املسألة املعنية على اجمللس التنفيذي للنظر فيها.

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 اإلداريةالمسائل  ثالثاً -٥

 شبكة الميدانيةاستدامة ال ألف-ثالثاً -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

  جيم،-ثانياً -٥م ت/١٩٩و ١٠٧م/٣٦ ينبالقرارَ  إذ يذّكر - ١

 اجلزء الثالث (ألف)، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

 ؛للتمكن من االضطالع باملهمة املسندة إىل اليونسكو شبكة ميدانية نشيطة ومستدامة بأمهية وجود قرّ ي - ٣

حضور  طلبتتطري القُ  على الصعيد ٢٠٣٠ تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعامظروف ن بأ أيضاً  قرّ وي - ٤
 الدول األعضاء؛ يفامليداين اليونسكو 

 امليدانية؛اليونسكو املعين باستعراض استدامة شبكة  اخلاصبإنشاء فريق العمل  ويرّحب - ٥

 ة؛املقرتحة لالمركزية املستداماألساسية باملبادئ  وحييط علماً  - ٦

 باملعايري املقرتحة حلضور اليونسكو امليداين؛ وحييط علماً أيضاً  - ٧

من املديرة العامة موافاته مبعلومات  ويطلب ؛التدابري الرامية إىل حتسني الشبكة امليدانية يف أفريقيا ويؤيد - ٨
 عن تنفيذ تلك التدابري يف دورته األوىل بعد املائتني؛
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دورته األوىل موافاته إبّان  جيم،-ثانياً -٥م ت/١٩٩لقرار ل، وفقًا لعامةمن املديرة ا أيضاً  ويطلب - ٩
جدوى وأداء  وعن حصيلة استعراض اخلاص املائتني مبعلومات عن التقدم احملرز يف أعمال فريق العمل بعد

 الشبكة امليدانية برمتها، واقرتاح خيارات عملية ملموسة من أجل تعزيز استدامة وجدوى وفعالية الشبكة
على االسرتاتيجي احلضور امليداين ضرورة امليدانية مع بيان تكاليف هذه اخليارات، آخذة بعني االعتبار 

 .٢٠٣٠ تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعامللمساعدة على  تنفيذيالصعيدين الربناجمي وال

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 االستثمار لتعزيز تنفيذ البرنامج باء-ثالثاً -٥

 ،إّن اجمللس التنفيذي

 دال،-ثانياً -٥م ت/١٩٩بالقرار  رإذ يذكّ  - ١

 ،(باء) اجلزء الثالث ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

 التعّلم وتنمية املهاراتاخلاصة ببادرات املتنفيذ عن التقدم احملرز يف  فيها املقدمةباملعلومات  حييط علماً  - ٣
 (امللحق الثاين)؛ املعلومات توجياتكنولبإدارة املعارف و ب اخلاصة بادراتامل(امللحق األول) و 

 ؛من هذا القرار ٣ يف الفقرةاملشار إليها املبادرات املديرة العامة إىل مواصلة تنفيذ  ويدعو - ٤

 ؛املبادرات املذكورة آنفاً  عن تنفيذ مستوىفتقرير باملائتني  بعداألوىل دورته موافاته إبّان من املديرة العامة  ويطلب - ٥

 دول األعضاء النظر يف إمكانية تقدمي مسامهات طوعية لتكميل املوارد املالية املتاحة.ال ويناشد - ٦

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 خطة عمل اليونسكو الخاصة باألمن والسالمة جيم-ثالثاً -٥

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

 اجلزء الثالث (جيم)، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

 اخلاصة باألمن والسالمة؛اليونسكو مل عيف تنفيذ خطة رز احملتقدم بال حييط علماً مع االرتياح - ٢

يف  املؤقتنياألمن موظفي  الستخداماألموال الالزمة  السعي إىل توفرياملديرة العامة على  ويشّجع - ٣
يف خطة عمل اليونسكو اخلاصة باألمن  املذكورين اإلضافينياملوظفني الـعشرة  استخدامو  ٢٠١٧ عام

 امني القادمة؛لفرتة العوالسالمة 
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اليونسكو مل عاملائتني مبعلومات عن تنفيذ خطة  من املديرة العامة موافاته يف دورته الثانية بعد ويطلب - ٤
 .وعن تنفيذ هذا القرار ،اخلاصة باألمن والسالمة

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

األمانة بها  خذالتي تأ سياساتالبسياسات اليونسكو الخاصة باألخالقيات  مقارنةتقرير عن  دال-ثالثاً -٥
 األخالقيات في مجال العامة لألمم المتحدة

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

 اجلزء الثالث (دال)، ٥ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

 ؛امبضمو� حييط علماً  - ٢

 اهلدايابقبول التكرمي و  اخلاصةسياسة اليونسكو ونشر حتديث  املسارعة إىل مكتب األخالقياتمن  ويطلب - ٣
 السياسة؛ هذهاملوظفني مع  والئحة على مواءمة نظام والعمل، تآاملكافو 

على نطاق واسع  بقبول التكرمي واهلدايا واملكافآت اخلاصةثة من املديرة العامة نشر السياسة احملدَّ  ويطلب - ٤
 ؛كافآتالتكرمي ومنح اهلدايا واملتقوم ب ومجيع اجلهات اخلارجية اليت ميكن أنيشمل املوظفني والدول األعضاء 

اليت لسياسات لحتديث أي عن معلومات  السنوي تقريرهتضمني من مكتب األخالقيات  أيضاً  ويطلب - ٥
 .األخالقياتيف جمال  املنظمات الدولية األخرىهبا  تأخذ

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 خطة العمل الرامية إلى تحسين إدارة الموارد الخارجة عن الميزانية تنفيذ هاء-ثالثاً -٥

 التنفيذي، إّن اجمللس

 اجلزء الثالث (هاء)، ٥ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

يشمل  لميزانيةلجبهود املديرة العامة الرامية إىل إدراج برجمة املوارد اخلارجة عن امليزانية يف إطار موحد  يرّحب - ٢
 االشرتاكات املقررة واملسامهات الطوعية ويبّني الفجوة التمويلية؛

على مواصلة املشاورات مع الدول األعضاء لبحث ُسبل إدماج مبادئ احلوار املنظَّم عامة املديرة ال عويشجّ  - ٣
وشفافية تدفق املوارد)  ،املاحنني وتنويع ،والتمويل املرن ،وإمكانية التنبؤ ،بشأن التمويل (التوافق

 اسرتاتيجية تعبئة املوارد املوضوعة لكل قطاع من قطاعات الربنامج؛ يف
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الوفود الدائمة باملاحنني عن طريق االستعانة  الرامية إىل تنويع ةسرتاتيجياالتعزيز  إىليرة العامة املد ويدعو - ٤
 امليدانية؛ ومكاتب اليونسكو اليونسكو من أجل السالم فناينو احلسنة  النوايا واللجان الوطنية وشبكة سفراء

أجل  من ةحمدد ألنشطة خمصصة غري ةطوعي مسامهات جلمعآلية  وضعإىل املديرة العامة  أيضاً ويدعو  - ٥
 ؛لميزانيةلزيادة موارد التمويل املرن اليت ميكن توفريها لسّد الفجوة التمويلية يف اإلطار املوحد 

 االستثمار زيادة طريق عن املوارد لتعبئة املؤاتية الظروف حتسني مواصلة علىاملديرة العامة  ع أيضاً ويشجّ  - ٦
 النموذجية واالتفاقات اإلدارية اإلجراءات ومراجعة املعلومات ونشرها،التدريب ومجع البيانات و  يف

 اليونسكو، وحشد صورة بروز وتعزيز األموال، وإبرام اتفاقات اسرتاتيجية طويلة األجل، إدارة وأساليب
 تكميلية؛ بشرية موارد

 من يستجد عّما معلوماتـملائتني با دورته الثانية بعد املديرة العامة إىل موافاته إبّان فضالً عن ذلك ويدعو - ٧
 املوارد. وتعبئة امليزانية عن اخلارجة املوارد إدارة خيص فيما مصاعب من يواَجه وما تطورات

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 استعراض سياسة استرداد التكاليف واو-ثالثاً -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

 اجلزء الثالث (واو)، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

م إليه، يف دورته السابعة أن تقدّ إىل فيه املديرة العامة دعا جيم الذي -رابعاً -٥م ت/١٩٥بالقرار  ذّكروإذ ي - ٢
النسبة املوحدة لتكاليف دعم الربامج  والتسعني بعد املائة، اقرتاحًا يتيح، عند اللزوم، تعديل وختفيض

املباشرة األكثر قابلية  املباشرة وغريخيص املشاريع املقبلة، مع حتميل املشاريع التكاليف املتغرية  فيما
للتحديد، ومنها تكاليف موظفي الربنامج العادي، من أجل مراعاة ممارسات الوكاالت املتخصصة األخرى 

 ،التابعة لألمم املتحدة

 يف؛باجلهود اليت بذلتها املديرة العامة من أجل استعراض اإلطار املفاهيمي اخلاص بسياسة اسرتداد التكال يرّحب - ٣

أن اإلطار املفاهيمي اخلاص بسياسة اسرتداد التكاليف يواكب التطورات اجلارية على صعيد  يرىو  - ٤
االستعراض الشامل للسياسات الذي منظمات األمم املتحدة، ويتوافق مع التوصية اليت متخض عنها 

السرتداد الكامل للتكاليف الربناجمية استناداً إىل مبدأ ا ُجيرى كل أربع سنوات بشأن متويل التكاليف غري
 بصورة تناسبية من موارد الربنامج العادي واملوارد اخلارجة عن امليزانية؛

 على أمهية تطبيق مبادئ امليزنة الكاملة واالسرتداد الكامل للتكاليف؛ ويشدد - ٥
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 رية؛ومببدأ التناسب حلساب التكاليف اإلدا األعمالاألخذ مببدأ تصنيف التكاليف حبسب  ويؤيد - ٦

سّيما باحتمال أن تؤدي التقلبات  باملخاطر املرتبطة بالسياسة املعّدلة السرتداد التكاليف، وال وحييط علماً  - ٧
اليت سُتدرج  األعمالاستقرار موارد التمويل الالزمة لتغطية  يف حجم األموال اخلارجة عن امليزانية إىل عدم

بأن حجم و  ،وث تغريات كثرية يف معدل التكاليف اإلدارية، أو إىل حدتكاليفها يف فئة التكاليف اإلدارية
 ؛خيفف من وطأة هذه املخاطر جزئياً  حساب النفقات العامة ألموال الودائعاالحتياطيات املتوفرة يف 

وثيقة ببسياسة معّدلة السرتداد التكاليف، و  األوىل بعد املائتني دورتهمن املديرة العامة موافاته إبّان  ويطلب - ٨
معدل التكاليف بـو  ،األخرى مقارنة لسياسات التناسب اليت تأخذ هبا منظمات األمم املتحدة منتتض

 اإلدارية املستند إىل اإلطار املفاهيمي اخلاص بسياسة اسرتداد التكاليف.

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 تنفيذ برنامج المساهمة والمساعدة في حاالت الطوارئ زاي-ثالثاً -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

 اجلزء الثالث (زاي)، ٥م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

 تأثريها على الصعيدين الوطين واإلقليمي؛تعزيز اليونسكو و  صورةإلبراز  برنامج املسامهةأمهية على  شددي - ٢

 وبالنتائج احملرزة؛ بالتحليل املفصل لتنفيذ برنامج املسامهة واملساعدة يف حاالت الطوارئ حييط علماً و  - ٢

فعالية أكثر  املسامهة والدول األعضاء إىل مواصلة اجلهود الرامية إىل جعل برنامجاملديرة العامة  وويدع - ٣
 .٧٦م/٣٨و ٧٢م/٣٧ انقرار ال ينص عليه وفقاً ملا ذات األولوية فئات الدول األعضاءلصاحل جدوى و 

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 المسائل المتعلقة بالموارد البشرية رابعاً -٥

 ٢٠١٥ عام وغيرهم من األخصائيين في االستشاريين الخبراء عقود داماستخ ألف-رابعاً -٥

 إّن اجمللس التنفيذي،

  باء،-خامساً -٥م ت/١٩٧بالقرار و  ٤٦م ت/١٨٢و ٤٠م ت/١٨١بالوثيقتني  إذ يذّكر - ١

 ،اجلزء الرابع ضميمة ٥م ت/٢٠٠و اجلزء الرابع (ألف) ٥م ت/٢٠٠ تنيالوثيق وقد درس - ٢

 ؛همالبيانات والتحليالت واملعلومات النوعية الواردة فيبا حييط علماً  - ٣
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 دوالر لقاء استشاريني خرباء مع ربمتُ  اليت املديرة العامة تقدمي معلومات عن العقود جيب على هأن رىوي - ٤
 منها ذلك؛ عندما يُطلب رمزي) (دوالر واحد

بني  التوازن وحتسنياق التوزيع اجلغرايف توسيع نط إىل الراميةعلى مواصلة جهودها املديرة العامة  حيثو  - ٥
 ؛العلياالدرجات الوظيفية، ومنها الدرجات املهنية يف مجيع اخلرباء االستشاريني  استخدام جمال يفاجلنسني 

العقود اخلاصة عن استخدام  مبعلوماتبعد املائتني  الثانيةدورته  إبّان موافاتهاملديرة العامة إىل  ويدعو - ٦
وعن تنفيذ السياسة املعدَّلة اخلاصة باخلرباء  ،نياالستشاري اخلرباءومنها عقود  ،الدائمني باملوظفني غري

 االستشاريني األفراد وغريهم من األخصائيني.

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 استراتيجية إدارة الموارد البشرية باء-رابعاً -٥

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

 ،)اجلزء الرابع (باء ٥م ت/٢٠٠ ةالوثيق وقد درس - ١

 دال،-ثالثاً -٥م ت/١٩٩دال و-خامساً -٥م ت/١٩٧جيم و-خامساً -٥م ت/١٩٧بالقرارات  وإذ يذّكر - ٢

بضرورة مواصلة التوفيق بني عقود اليونسكو والرتتيبات التعاقدية يف منظمات النظام املوحد لألمم  ويقرّ  - ٣
) لضمان عاملية القوى العاملة يف A/65/30املرفق اخلامس بوثيقة اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتحدة (

 اليونسكو وتيسري احلراك،

 ةالوثيقالوارد يف  ٢٠١٦-٢٠١١بالتقرير اخلاص بتنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  حييط علماً  - ٤
 ؛اجلزء الرابع (باء) ٥م ت/٢٠٠

 إدارةاسرتاتيجية شأن ب زء الرابع (باء)اجل ٥م ت/٢٠٠ ةالوثيقالواردة يف باالقرتاحات  وحييط علمًا أيضاً  - ٥
 ؛٢٠٢٢-٢٠١٧املوارد البشرية للفرتة 

جلنة اخلدمة ( إطار إدارة املوارد البشريةتعريفه الوارد يف ب، إدراج "رفاه املوظفني"من املديرة العامة  ويطلب - ٦
 يف تقييم أداء املوظفني اإلداريني؛ )،املدنية الدولية

على املؤمتر  ٢٠٢٢-٢٠١٧يرة العامة عرض اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة من املد أيضاً  ويطلب - ٧
ألمور اليت ُأجريت بشأن اناقشة املمتخضت عنه  آخذة بعني االعتبار ما ،العام يف دورته التاسعة والثالثني

كو لتحقيق التكافؤ بني اخلاصة باالسرتاتيجية أثناء دورته املائتني، ومنها األمور املتعلقة خبطة عمل اليونس
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 ،املوظفني اإلداريني أداء اجلنسني فيما خيص استخدام لغة حيادية من الناحية اجلنسانية وزيادة الرتكيز على
 ؛والتوعية بالتواصل املتعلقة األقسامما سيّ  وال ،االسرتاتيجيةأقسام  خمتلفبشأن  إضافية تفاصيلعن  فضالً 

ترتيبات ومنها ، املرنةعمل الترتيبات املزيد من وضع العامة النظر يف  من املديرة فضًال عن ذلك ويطلب - ٨
 يف املنظمة؛ واحلياة العمل بني التوازنتعزيز عمل، من أجل مرنة لساعات ال

منظومة األمم املتحدة من أجل املضي  على صعيدالعمل من املديرة العامة مواصلة  يف �اية املطاف ويطلب - ٩
 بعد املائتني. الثانيةوموافاته مبعلومات يف هذا الصدد إبّان دورته  ،بني عقود املوظفني ماقدماً يف التوفيق في

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 المتعلقة بالبرنامج المسائل

 )٣٦م ت/٢٠٠، و٦م ت/٢٠٠(األمم المتحدة: تقرير مجلس الجامعة وتعليقات المديرة العامة عليه  جامعة ٦

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٦م ت/٢٠٠لوثيقة ا وقد درس - ١

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

 السنني، بالعالقات املثمرة اليت أُقيمت بني جامعة األمم املتحدة واليونسكو على مرّ  وينّوه أيضاً  - ٣

 لتطور برنامج جامعة األمم املتحدة وأنشطتها؛ عن ارتياحه يعرب - ٤

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

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

 مـَْجَمعاً فكرياً ومؤسسة حبثية، من أجل توفري اإلرشادات الالزمة لربامج اليونسكو؛

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

 )٧ ت/مح م٢٠٠(
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الخاص بالتعليم حتى  ٤ هدف التنمية المستدامةوالدعم على الصعيد العالمي من أجل تحقيق  التنسيق ٧
 )٣٦م ت/٢٠٠، ووتصويب ٧م ت/٢٠٠( ٢٠٣٠ عام

 إّن اجمللس التنفيذي،

 وتصويب، ٧م ت/٢٠٠الوثيقة  د درسوق - ١

بإعالن إنشيون  وكذلك ،١١م/٣٨و ١٤م ت/١٩٧و ٦م ت/١٩٧و ٨ت/ م١٩٦ات بالقرار  وإذ يذّكر - ٢
  ،٢٠١٥ اللذين اعُتمدا أثناء املنتدى العاملي للرتبية لعام ٢٠٣٠ إطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عامبو 

ىل الشروع يف تنسيق ودعم العمل على حتقيق هدف التنمية املديرة العامة على جهودها الرامية إ يشكر - ٣
قدماً يف التعبئة من أجل تعزيز دور  على املضي عهاويشجّ ؛ ٢٠٣٠ اخلاص بالتعليم حىت عام ٤ املستدامة

 اليونسكو يف جمال تنسيق املساعي الرامية إىل حتقيق هذا اهلدف على الصعيدين الوطين والدويل؛

ة العامة على مساعيها الرامية إىل توفري اإلرشادات الالزمة لعمل الدول األعضاء على املدير  ويشكر أيضاً  - ٤
إىل مواصلة تلك املساعي بـمختلف  ويدعوها؛ درء ومكافحة أشكال العنف اجلنساين يف البيئة املدرسية

 سّيما عن طريق الدعوة إىل اعتماد إرشادات عاملية يف هذا اجملال؛ الوسائل، وال

األمية وإتاحة التعّلم مدى احلياة  للعمل الذي اضطلعت به املديرة العامة يف جمال حمو عن تقديره ويعرب - ٥
 مواصلة وتعزيز العمل يف هذا اجملال؛منها  ويطلبللجميع؛ 

بتنظيم عمليات التعاون تنظيمًا حكيمًا يرمي إىل ضمان األخذ بنهج شامل وضمان إقامة  ويرّحب - ٦
 راف الفاعلة واجلهات املعنية؛شراكات وثيقة مع األط

على أمهية  ويشددباملشاورات اإلقليمية اليت بدأهتا اليونسكو بالتعاون مع شركاء آخرين؛  ويرّحب أيضاً  - ٧
 اإلقليمية؛ تنظيم اجتماع تشاوري ألفريقيا استناداً إىل االجتماعات التشاورية دون

 مساعدة إىل الرامية املواضيعية املؤشرات وضع على ةاملساعد إىل اليونسكو بسعي ويرّحب فضالً عن ذلك - ٨
اخلاص بالتعليم حىت  ٤ األعضاء على األخذ باملؤشرات العاملية اخلاصة هبدف التنمية املستدامة الدول

 املواضيعية بصورة طوعية؛املؤشرات املتعلقة ببأنه سيجري تقدمي املعلومات  علماً  وحييط ؛٢٠٣٠ عام

املندرجة يف  ٧-٤ غايةالسّيما على أمهية  ، واليف جمال حقوق اإلنسانوالتدريب لتثقيف ا على أمهية ويشدد - ٩
 ؛٢٠٣٠ ، لتنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام٤ هدف التنمية املستدامةنطاق 

الدول األعضاء والشركاء املعنيني على دعم أنشطة اليونسكو الرامية إىل حتقيق هدف التنمية  عويشجّ  -١٠
 ؛بـمختلف الوسائل، ومنها املوارد اخلارجة عن امليزانية ٢٠٣٠ اخلاص بالتعليم حىت عام ٤ املستدامة
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يد العون للدول األعضاء حبسب االقتضاء  من املديرة العامة دعوة معهد اليونسكو لإلحصاء إىل مد ويطلب -١١
من أجل و ت وحتليلها وتبليغها، من أجل تنمية وتعزيز قدراهتا اإلحصائية، ومنها القدرات الالزمة جلمع البيانا

تقدمي املعلومات املطلوبة عن حتقيق مجيع أهداف وغايات التنمية  مناألعضاء  الدول متكني املسامهة يف
 املستدامة؛

املائتني مبعلومات عن التدابري املتخذة من  من املديرة العامة موافاته إبّان دورته الثانية بعد ويطلب أيضاً  -١٢
 ؛أشكال العنف اجلنساين يف البيئة املدرسيةعاملية بشأن مكافحة  اداتأجل اعتماد إرش

عن إسهام اليونسكو  مبعلوماتاملائتني  دورته الثانية بعد إبّانمن املديرة العامة موافاته  ويطلب فضالً عن ذلك -١٣
لتعليم حىت اخلاص با ٤ هدف التنمية املستدامة يف التنسيق والدعم على الصعيد العاملي من أجل حتقيق

 .٢٠٣٠ عام

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

  )٢٠١٦-٢٠٢١خطة عمل لتنفيذ استراتيجية التعليم والتدريب في المجال التقني والمهني ( ٨
 )٣٦م ت/٢٠٠، و٨م ت/٢٠٠(

 اجمللس التنفيذي، نّ إ

  ،٦ت/ م١٩٩بالقرار  رإذ يذكّ  - ١

  ،٨م ت/٢٠٠ة الوثيق وقد درس - ٢

، )١٢٢٠-١٦٢٠( لتنفيذ اسرتاتيجية التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين ةاملقرتح خطة العملعلى  يوافق - ٣
 ؛وفقاً هلذه اخلطةسرتاتيجية االإىل تنفيذ  ةالعام ةاملدير  ويدعو ؛٨ت/ م٢٠٠يف الوثيقة  الواردة بصيغتها

التعليم والتدريب يف اجملال مراعاة ضرورة توثيق الروابط بني التعليم العايل و ة إىل العام ةاملدير  أيضاً ويدعو  - ٤
تنفيذ اسرتاتيجية اخلاصة ب خطة العملمن  ١٥ الفقرةتنص عليه  آخذة بعني االعتبار ما التقين واملهين

 ؛)٢٠١٦-٢٠٢١( التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين

دان الشمال وبلدان الدول األعضاء على تعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب والتعاون بني بل ويشّجع - ٥
 ، مع الرتكيز بوجه خاص على أقل البلدان منواً؛جنوب)-جنوب-(مشال اجلنوب والتعاون الثالثي

يف التنمية إىل تعزيز قدرات اليونسكو ومواردها عن طريق إمدادها بأموال  والشركاءالدول األعضاء  ويدعو - ٦
 .يل اإلعارةخارجة عن امليزانية هلذا الغرض وإمدادها خبرباء على سب

 )٧ ت/مح م٢٠٠(
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 )٣٦م ت/٢٠٠، و٩م ت/٢٠٠( دور اليونسكو في تعزيز التعليم باعتباره وسيلة لدرء التطرف العنيف ٩

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٩م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

  ،٤٦م ت/١٩٧بالقرار  وإذ يذّكر - ٢

 بناء حصون السالم يف عقول البشر رجاالً ونساًء،املتمثلة يف  وباملهمة املسندة إليهابرسالة اليونسكو  أيضاً  ويذّكر - ٣

اجلمعية  بت فيه)، الذي رحّ ٢٠١٦(شباط/فرباير  ٧٠/٢٥٤بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  وحييط علماً  - ٤
 ف،أحاطت علماً خبطة العمل اليت وضعها لدرء التطرف العنيأفادت فيه بأ�ا العامة مببادرة األمني العام و 

استعراض  شأنب )٢٠١٦(متوز/يوليو  ٧٠/٢٩١ لألمم املتحدة  بقرار اجلمعية العامةوحييط علمًا أيضاً  - ٥
اجلمعية العامة بأن تنظر الدول ت فيه اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب، الذي أوص

لدرء التطرف  يف خطة العملاردة الو توصيات الهبذا املوضوع من  يتعلق امب إمكانية األخذاألعضاء يف 
سّيما  ، والكيانات األمم املتحدة، وشّجعت فيه  على السياق الوطين حسبما ينطبق منها، العنيف

يتوافق مع املهام  مبايف خطة العمل الواردة توصيات الهبذا املوضوع من  يتعلق االيونسكو، على األخذ مب
 بناًء على طلبها،تقنية إىل الدول األعضاء بوسائل تضم تقدمي املساعدة ال املسندة إليها

يف هدفها الثاين  يتمثل، اليت ٢٠٢١-٢٠١٤ للفرتة التعليمب اخلاصة إىل اسرتاتيجية اليونسكو ويشري - ٦
عن طريق دعم تعليم املواطَنة العاملية  متكني الدارسني من أن يكونوا مواطنني عامليني مبدعني ومسؤولني

 على وجه اخلصوص،

وتعزيز قدرهتا على األعضاء  إلرشاد الدولوتنفيذ أنشطة  بتدشنيملديرة العامة قيام ال رب عن تقديرهيع - ٧
 التعليم؛عن طريق درء التطرف العنيف 

على املساعي الرامية إىل  يف جمال حقوق اإلنسان والبحث والتدريب ثقيفالت بالفوائد اليت يعود هبا نّوهوي - ٨
 درء التطرف العنيف؛

االستعانة معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة على إسهامه يف تعزيز  شكروي - ٩
 درء التطرف العنيف؛ التعليم من أجلب

شراكات وثيقة  وضمان إقامةنهج شامل األخذ ببني القطاعات لضمان القائم  القويبالتعاون  بويرحّ  -١٠
 ة؛مع األطراف الفاعلة واجلهات املعني

درء  الرامية إىلأنشطة اليونسكو مسامهات خارجة عن امليزانية لدعم الدول األعضاء على تقدمي  عويشجّ  -١١
 التطرف العنيف عن طريق التعليم؛
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املديرة العامة على مواصلة تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل درء التطرف العنيف عن طريق  عويشجّ  -١٢
 ألمم املتحدة وغريها من اجلهات املعنية؛بالتنسيق مع وكاالت ا التعليم

مسامهة اليونسكو يف درء التطرف  علومات عندورته الثانية بعد املائتني مب إبّان موافاتهالعامة  املديرةمن  ويطلب -١٣
 التعاون بني القطاعاتيف ذلك آخذة مسامهة مجيع قطاعات الربنامج وإطالعه على  ،العنيف عن طريق التعليم

من القرار  ١٧ يف الفقرةاملذكورة لألنشطة املشرتكة بني القطاعات  إيالء اهتمام خاص مع، تباربعني االع
 .٧٠/٢٥٤جلمعية العامة لألمم املتحدة يف قرار االواردة  التوجيهات ةمراعاو  ٤٦ت/ م١٩٧

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

 وتجديدها اليونسكو جوائز ستعراضا

 )٣٧م ت/٢٠٠، و١٠م ت/٢٠٠( لمية لحرية الصحافةكانو العا جائزة اليونسكو/غيليرموتجديد  ١٠

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،الصحافةكانو العاملية حلرية  جائزة اليونسكو/غيلريموالذي أنشأ مبوجبه  ٣,٤,٢م ت/١٥١قرار الب إذ يذّكر - ١

بشأن اعتماد وتطبيق  ١٢ت/ م١٩٦و ١٢ت/ م١٩١ انالقرار  ينص عليه ما االعتبار بعني أخذوي - ٢
 تقييم مرفق اإلشراف الداخلي وكذلك، هلا رتاتيجية الشاملة املعدَّلة جلوائز اليونسكو واملعايري املكونةاالس

 ،جلوائز اليونسكو والتوصيات الواردة فيه )IOS/EVS/PI/114(الوثيقة 

  ،١٠ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٣

النظام على  ويوافق ؛ملدة ست سنوات حافةالصكانو العاملية حلرية  جائزة اليونسكو/غيلريمو جتديد يقرر - ٤
 .١٠ت/ م٢٠٠ للوثيقة األول يف امللحق للجائزة الواردل األساسي املعدَّ 

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 والمراكزالمعاهد 

 ١معاهد ومراكز الفئة 

 ]معهد اليونسكو للتعليم في مجال المياه[ ١١

 .)١م ت/٢٠٠يف الوثيقة  ٣ احلاشية (انظر هولندا ُسحب هذا البند من جدول األعمال بناًء على طلب
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 ٢ معاهد ومراكز الفئة

، إعالم ١٢م ت/٢٠٠وضميمة، و ١٢م ت/٢٠٠( ٢ مراكز الفئةو  معاهدبتجديد االتفاقات الخاصة  ١٢
 )٣٥م ت/٢٠٠و

 المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية أوالً -١٢

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ، ثالثاً -١٠ت/ م١٩٩و ٩٣م/٣٧و ٢٦م/٣٤بالقرارات  رإذ يذكّ  - ١

 اجلزء األول ويف ملحقها ومرفقاته، ١٨م/٣٧ما ورد يف الوثيقة  ويأخذ بعني االعتبار - ٢

  ،١٢م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٣

تجديد منح املركز الدويل لتقييم موارد املياه اجلوفية، املديرة العامة بتوصية  وإذ يأخذ بعني االعتبار أيضاً  - ٤
 )، ٢  هولندا، صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئةاملوجود يف

اضطالع املركز الدويل لتقييم موارد املياه اجلوفية بأنشطته بصورة ُمرضية سعياً إىل اإلسهام يف حتقيق  ديؤكّ  - ٥
 األهداف االسرتاتيجية لربنامج املنظمة؛

املركز الدويل لتقييم موارد املياه ملالية ألنشطة االستدامة اعلى ضمان  الشديدحبرص حكومة هولندا  بويرحّ  - ٦
 اجلوفية؛

 )٢ (الفئة صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو املياه اجلوفية موارداملركز الدويل لتقييم جتديد منح  ويقرر - ٧
  ؛٢٠٢١كانون األول/ديسمرب  ٣١حىت 

 هلذا الغرض. املعدّ للمديرة العامة بتوقيع االتفاق  ويأذن - ٨

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

" K-waterللموارد المائية في معهد " واإلدارة المستدامة ائيألمن الملدولي ال المركزإنشاء  ثانياً -١٢
 )٢بوصفه مركزاً يعمل تحت رعاية اليونسكو (الفئة  بدايجون في جمهورية كوريا

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

الذي اعتمده  XX-6كذلك بالقرار ، و ٢٩م/٣٧و تاسعاً -١٤ت/ م١٩١و ١٠٣م/٣٥بالقرارات  إذ يذّكر - ١
 ،٢٠١٢الدويل إبّان دورته العشرين يف حزيران/يونيو  اهليدرولوجيلربنامج لاجمللس الدويل احلكومي 

 ،ومرفقاته وملحقها اجلزء األول ١٨م/٣٧ به املرتبطة الوثيقةبو  ٩٣م/٣٧بالقرار  ويذّكر أيضاً  - ٢
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 ضميمة، ١٢ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٣

الدويل لألمن املائي واإلدارة  املركز إنشاءبسعي اليونسكو إىل تعزيز التعاون الدويل عن طريق  حييط علماً  - ٤
يعمل حتت رعاية  اً مركز  بوصفه بداجيون يف مجهورية كوريا "K-water"يف معهد  املستدامة للموارد املائية

 )؛٢ اليونسكو (الفئة

الدويل لألمن  املركز إنشاءتأييدًا تامًا  انؤيدي "water-K"ريا ومعهد مجهورية كو بأن  وحييط علمًا أيضاً  - ٥
 )؛٢يعمل حتت رعاية اليونسكو (الفئة  اً مركز  بوصفه املائي واإلدارة املستدامة للموارد املائية

لألمن املائي واإلدارة املركز الدويل على ضمان تعزيز إسهام  "water-K"مجهورية كوريا ومعهد  عويشجّ  - ٦
يف حتقيق األهداف واألولويات االسرتاتيجية لربنامج اليونسكو، وكذلك يف تنفيذ  ملستدامة للموارد املائيةا

والتعاون بني بلدان الشمال  اجلنوببني بلدان  وتعزيز التعاون فيما ٢٠٣٠ خطة التنمية املستدامة لعام
 ؛جنوب)-جنوب-(مشال اجلنوب والتعاون الثالثي وبلدان

ضميمة بني االتفاق  ١٢ت/ م٢٠٠املبيَّنة يف الوثيقة  ختالفاالأوجه ب ًا فضًال عن ذلكوحييط علم - ٧
اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو، بصيغته املرفقة بالوثيقة  ٢ النموذجي اخلاص مبعاهد ومراكز الفئة

  مشروع االتفاق املراد إبرامه بني اليونسكو ومجهورية كوريا؛و  اجلزء األول، ١٨م/٣٧

 .هلذا الغرض املعدّ  للمديرة العامة بتوقيع االتفاق أذنوي - ٨

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 يزنةوالمَ  البرمجة

 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨لفترة لميزانية البرنامج و البشأن مشروع العامة االقتراحات األولية للمديرة  ١٣
 اجلزء األول وتصويب،  ١٣م ت/٢٠٠وتصويب،  ٢إعالم  ١٣م ت/٢٠٠إعالم، و ١٣م ت/٢٠٠(
اجلزء الرابع،  ١٣ت/ م٢٠٠اجلزء الثالث، و ١٣م ت/٢٠٠اجلزء الثاين وتصويب، و ١٣م ت/٢٠٠و
 )٣٧ت/ م٢٠٠و

 )٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨للفترة ميزانية البرنامج و الاالقتراحات األولية للمديرة العامة بشأن مشروع  أوالً -١٣

 إّن اجمللس التنفيذي،

 واو،-ثانياً -٥م ت/١٩٩وهاء -نياً ثا-٥م ت/١٩٩و ١٠٤م/٣٨ اتبالقرار  إذ يذّكر - ١

 ،اجلزء األول وتصويب ١٣م ت/٢٠٠يف الوثيقة  وقد نظر - ٢

للدول األعضاء وجلا�ا الوطنية، وكذلك ملنظمات األمم املتحدة واملنظمات الدولية  يعرب عن تقديره - ٣
مشروع اصة بإعداد قدمته من مسامهات قّيمة يف املشاورات اخل احلكومية، ملا احلكومية واملنظمات غري
 ؛)٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨الربنامج وامليزانية للفرتة 
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زالت صاحلة ومالئمة  ما) ٤م/٣٧( ٢٠٢١-٢٠١٤أّن اسرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة  ويؤكد - ٤
 نيعامتال يهاوأولويتَ  للمنظمةاالسرتاتيجية الوظائف اخلمس  تبّني  إذ، ٥م/٣٩لالستناد إليها يف إعداد الوثيقة 

 ني الشاملنيواهلدفيف أفريقيا ويف املساواة بني اجلنسني، وكذلك املبادئ التوجيهية وبيان الرسالة  نياملتمثلتَ 
 يف السالم ويف التنمية املنصفة واملستدامة، واألهداف االسرتاتيجية التسعة؛ نياملتمثل

 الربامج مجيع يف اجلنسني قضايا بشأن املنشود التغيري إحداث يتيح مبنظور األخذ أمهية أيضاً  ويؤكد - ٥
 وقابلة حمددة تكون اجلنسني بني املساواة حتقيق جمال يف لألداء اجلودة عالية مؤشرات ويتضمن الرئيسية،
 هدف حتقيق يف اليونسكو مسامهة لضمان ،)SMART( زمين جبدول ومرتبطة ومالئمة والتحقيق للقياس
  ؛٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة يف الوارد ذاتهب والقائم الشامل اجلنسني بني املساواة

جبهود املديرة العامة الرامية إىل مواصلة وضع اخلطط الالزمة ملسامهة برنامج املنظمة يف تنفيذ خطة  ويرحب - ٦
هبا يف هذا  على أمهية األدوار اليت ينبغي لليونسكو أن تضطلع ويشدد؛ ٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام

 ؛وتصويب اجلزء األول ١٣ت/ م٢٠٠الوثيقة  ها األدوار املذكورة يف ملحقالصدد، ومن

بتعزيز التعاون مع منظومة األمم املتحدة اإلمنائية على كل املستويات، العامة  املديرةبتعّهد  ويرحب أيضاً  - ٧
نوات باالستعراض الشامل الذي ُجيرى كل أربع س ٥م/٣٩الوثيقة  يفيف هذا الصدد سرتشاد االوبضمان 

لسياسة األنشطة التنفيذية اليت تضطلع هبا منظومة األمم املتحدة من أجل التنمية، والذي يُعتزم نشر نتائجه 
على أمهية حتقيق التكامل بني عمل اليونسكو وأعمال شركائها، ومنهم  ويشدد؛ ٢٠١٦يف �اية عام 

 سّيما على الصعيد الوطين؛ هتا، والمنظمات األمم املتحدة، استناداً إىل امليزة النسبية لليونسكو وخرب 

املتمثلَتني يف أفريقيا ويف املساواة  بضرورة مواصلة تعزيز عمل اليونسكو من أجل أولويتيها العامتني ويقرّ  - ٨
يف هذا الصدد  وحييط علمًا مع التقدير، وكذلك لصاحل الفئات املستفيدة ذات األولوية؛ بني اجلنسني
 ؛وتصويب األول اجلزء ١٣ت/ م٢٠٠لوثيقة االواردة يف باالقرتاحات 

 وحييط علماً أمهية مواصلة تعزيز فعالية اليونسكو يف جمال إدارة الربامج وتنفيذها؛  فضًال عن ذلك ويؤكد - ٩
 باالقرتاحات املقدمة يف هذا الصدد؛

امعة للتخصصات، على أمهية قيام اليونسكو بتسخري خربهتا املتعددة التخصصات، وكذلك جتربتها اجل ويشدد -١٠
باالقرتاحات األولية املقدمة من  ويرحبيف جماالت اختصاصها من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ 

 أجل إجياد عمل فعلي مشرتك بني القطاعات بشأن عدد حمدود من القضايا املعَرتف بأمهيتها؛

إىل املنشودة يستند تيناً لتحقيق النتائج إطاراً واقعياً وم ٥م/٣٩الوثيقة  تضمنيعلى ضرورة  أيضاً ويشدد  -١١
االعتبار غايات بعني ويأخذ  و�وج اإلدارة وامليزنة القائمتني على النتائج،بادئ إىل مأفضل املمارسات و 

باالقرتاحات األولية املقدمة بشأن استدامة الربامج  ويرحب؛ أهداف التنمية املستدامة ومؤشراهتا
 واسرتاتيجيات اخلروج؛
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احمليطات واالستقالل  لعلوم احلكومية الدولية لّلجنة األساسي النظام مراعاةمن املديرة العامة  لبويط -٢١
من  ٩ ، وتطبيق أحكام الفقرةينبغي كما  ٥م/٣٩الوثيقة الوظيفي الذي تتمتع به داخل اليونسكو يف 

اجلزء  ٢٠م ت/٢٠٠الوثيقة اليت قدمها مراجع احلسابات اخلارجي ( ٣ ، والتوصية رقم١٠٤م/٣٨القرار 
 الدولية لّلجنةالصادر عن اجمللس التنفيذي  EC-XLIX.2 ) من القرار٤( الفرعية )، والفقرةمعدلة الثاين

 احمليطات؛ لعلوم احلكومية

بني الدورات  اليت تُعقد فيما جتماعاتاال إطار يف ٢٠١٦ عام �اية التفاعلية حىت املشاورات مواصلة ويقرر -١٣
األعضاء يف اجمللس التنفيذي  الدول غريول األعضاء يف اليونسكو املشاركة فيها، ومنها الد مجيع وتستطيع

 بشأن األمانة تنظمها اليت اإلعالمية االجتماعات، وكذلك يف إطار بصفة مراقب معززة فيها تشارك اليت
 للفرتة وامليزانية جالربنام مشروع إعداد أجل من التمويل، بشأن املنظَّم واحلوار للميزانية املوحد اإلطار

 :يلي ماسبيل املثال  على بالربنامج اخلاصة املشاورات هذه تشمل أن وميكن ؛)٥/م٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨

، ويساهم يف برامج كل قطاع من القطاعاتطار للنتائج املنشودة يشمل تنفيذ إإعداد مشروع  (أ)
 تنفيذاً فعاًال ويف رصد تنفيذها؛ ٥م/٣٩تنفيذ الوثيقة 

 االنتقايل املوحد للميزانية مع الرتكيز بوجه خاص على املسائل املالية املذكورة يف القرار اإلطار (ب)
، وإطار تصنيف التكاليف، وتقنيات امليزنة (سعر الصرف الثابت للدوالر واو-ثانياً -٥ت/ م١٩٩

 وعامل الفارق الزمين على سبيل املثال)؛

 ؛واو-ثانياً -٥م ت/١٩٩إىل القرار  م بشأن التمويل استناداً شكل احلوار املنظَّ  (جـ)

 ؛اخلاصة باليونسكو تطوير بوابة الشفافية (د)

 شروع الربنامج وامليزانية للفرتةمباملائتني  دورته األوىل بعدإبّان  موافاته العامة املديرة من أيضاً  ويطلب -٤١
 املذكورة اوراتنتائج املش احلصر على سبيل املثال ال االعتبار بعني آخذة )٥/م٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨
 ؛دورته املائتني اليت ُأجريت يف هذا الصدد أثناءاملداوالت  وكذلكآنفاً، 

بشأن عضاء اجمللس التنفيذي ألمراجع احلسابات اخلارجي إىل املشاركة يف املشاورات التفاعلية  ويدعو -٥١
 يلإىل حتملك ذ يؤدي أال ةطي)، شر ٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة إعداد 
 تكاليف. ةأياملنظمة 

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 )٥م/٣٩(الوثيقة  ٢٠١٩-٢٠١٨للفترة  التقديرات التقنية األولية ثانياً -١٣

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ،وتصويب ٢ إعالم ١٣م ت/٢٠٠اجلزء الثاين و ١٣/م ت٢٠٠الوثيقتني  وقد درس - ١
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كذلك ، و ٧٠/١ الواردة يف قرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة ٢٠٣٠ خبطة التنمية املستدامة لعام وإذ يذّكر - ٢
امليزة بو منظومة األمم املتحدة  به املهم الذي ميكن أن تضطلعدور التذّكر بخبطة عمل أديس أبابا اليت 

عند تزويدها مبوارد كافية وتوخيها للدقة واالتساق التنمية يف جمال هبا  اليت ميكن أن تتمتعالكبرية النسبية 
 والكفاءة والفعالية يف مساعيها الرامية إىل املساعدة على حتقيق أهداف التنمية املستدامة،

 واو املتعلقة باإلطار املوحد للميزانية،-ثانياً -٥م ت/١٩٩بأحكام القرار  ويذّكر أيضاً  - ٣

درة الشرائية، موارد الربنامج العادي املتاحة لتمويل برامج اليونسكو، من حيث القتناقص  بقلق يالحظ - ٤
لمحتاجني إليها، لخالل السنوات املاضية، وإضرار هذا التناقص بقدرة املنظمة على تقدمي خدماهتا 

 إليها؛األشد احتياجاً سّيما للفئات  وال

تقنيات وأساليب امليزنة اليت بواسطة  ٥م/٣٩لوثيقة با اخلاصةاألولية املالية التقديرات  حبساب وحييط علماً  - ٥
 تكاليفتضم  إضافية ملدفوعاتاعتمادات مالية  تخصيص، وب٩٨م/٣٨ها املؤمتر العام يف القرار وافق علي

وتكاليف التدابري االنتقالية املؤقتة إجازات األمومة ومدفوعات انتهاء اخلدمة  النامجة عنالبدالء استخدام 
 لجنة اخلدمة املدنية الدولية؛ل

لميزانية للعام يف دورته الثامنة والثالثني على أن يكون احلد األقصى بـموافقة املؤمتر ا وحييط علمًا أيضاً  - ٦
مليون دوالر يتكون من اشرتاكات مقررة قدرها  ٦٦٧مبلغًا قدره  ٢٠١٧-٢٠١٦فرتة العامني ل

 مليون دوالر؛ ١٤إضافية قدرها مالية مليون دوالر واعتمادات  ٦٥٣

املالية على تقديرات لالعتمادات  الثاين اجلزء ١٣ت/ م٠٢٠ باشتمال الوثيقة وحييط علماً فضالً عن ذلك - ٧
 ؛)املعتمدة( ٥م/٣٨عليه يف الوثيقة  هي على ما ٥م/٣٩الشرائية يف الوثيقة  درةإبقاء القضمان الالزمة ل

 ٥م/٣٩الالزمة لالحتفاظ بالقدرة الشرائية ذاهتا يف الوثيقة املالية بأن جمموع االعتمادات  وحييط علماً  - ٨
يبلغ وفقاً لتلك التقديرات  مليون دوالر) ٦٦٧( )املعتمدة( ٥م/٣٨يف الوثيقة الواردة مليزانية اس إىل ابالقي
، أمراً عسرياً  خالل هذه املرحلة باآلثار املاليةالتنبؤ  جتعلعدة عوامل  علماً بأن هناكمليون دوالر،  ٥,٨

يف  تكلفة املعيشةلاملدنية الدولية نتائج استقصاء جلنة اخلدمة على وجه اخلصوص  العواملهذه وتضم 
 مدينة باريس؛

ين للحد األقصى للميزانية العادية املراد وضعها للوثيقة باقرتاح املديرة العامة خيارَ  وحييط علمًا أيضاً  - ٩
ماليني دوالر)  ٥٠٧مليون دوالر (خطة إنفاق قائمة على مبلغ قدره  ٦٥٣أوهلما مبلغ قدره ، ٥م/٣٩

وحييط  ؛مليون دوالر) ٥١٨مليون دوالر (خطة إنفاق قائمة على مبلغ قدره  ٦٦٧ره وثانيهما مبلغ قد
مليون دوالر  ٦٧٢فيه يبلغ احلد األقصى للميزانية آخر بتقدمي املديرة العامة سيناريو  علماً فضالً عن ذلك

 ؛مليون دوالر) ٥٢١ قائمة على مبلغ قدره (خطة إنفاق
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 ٦٥٣ مليون دوالر أو ٦٦٧استناداً إىل نفقات حمتملة قدرها  ٥م/٣٩الوثيقة  من املديرة العامة إعداد ويطلب -١٠
أكرب قدر ممكن من مليون دوالر ومن  ٦٥٣من اشرتاكات مقررة قدرها  مكونةوإيرادات  ،مليون دوالر

 دائع؛احلصر رصيد حساب النفقات العامة ألموال الو  اإلضافية اليت تضم على سبيل املثال الاملالية العتمادات ا

اإلضافية  املواردكل ، على ختصيص  ٥م/٣٩إعداد الوثيقة ، عند احلرصمن املديرة العامة  ويطلب أيضاً  -١١
 مليون دوالر للربامج الرئيسية؛ ٦٥٣ مبلغ على تزيداليت 

وبضرورة استخدام موارد املنظمة على النحو  ،منذ عدة فرتات مالية بالوضع املايل املتواصل وحييط علماً  -١٢
املائتني،  دورته األوىل بعد موافاته إبّانمن املديرة العامة  ويطلب ؛ألمثل للمحافظة على فعالية الربامجا

 عواقبهاو  بني بنود االعتماداتالتحويالت ب املتعلقةالراهنة للممارسات  استعراضب، ٥م/٣٩الوثيقة  ضمن
أي اقرتاحات وشروط عملية بأيضاً  موافاتهو  ،يف الوقت املناسبتوزيعاً مالئماً توزيع املوظفني احملتملة على 

استنادًا إىل أفضل املمارسات يف منظومة األمم املتحدة وإىل املداوالت اجلارية  ٥م/٣٩الوثيقة متعلقة ب
 بشأن االستعراض الشامل للسياسات الذي ُجيرى كل أربع سنوات؛

تعديل ضروري جيري إدخاله  أليتعليالً  ٥م/٣٩تضمني الوثيقة  من املديرة العامة فضالً عن ذلك ويطلب -١٣
إجراءات و  آلية سعر الصرف الثابت للدوالرص خي ما فيماسيّ  ، والاهإعدادمن أجل على تقنيات امليزنة 

 الزيادات املتوقعة يف التكاليف.لتغطية مالية وختصيص اعتمادات  احلسابات ةتسوي

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 واإلطار الموحد للميزانية الحوار المنظَّم بشأن التمويل ثالثاً -١٣

 إّن اجمللس التنفيذي،

 اجلزء الثالث، ١٣ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

أمهية بو  ،يف ضمان التمويل املستدام والشامل للربامج حلوار املنظَّم بشأن التمويلا بإمكانية إسهام قرّ يوإذ  - ٢
 اإلطار املوحد للميزانية،

لحوار ل اإلعداداالنتقال إىل اإلطار املوحد للميزانية و  ما خيصيرة العامة فيباجلهود اليت تبذهلا املد يرحب - ٣
 ؛املنظَّم بشأن التمويل

اخلاصة  بوابة الشفافية طويرتمواصلة أمهية و  ،ظم اإلدارية واملالية األساسيةعلى أمهية حتديث النُ  ويشدد - ٤
 ؛حلوار املنظَّم بشأن التمويلامتطلبات و  زانيةللمي املوحد اإلطارمتطلبات  مع فعالً  يتوافق مبا ،باليونسكو

إعداد ميزانية موحدة استنادًا إىل حماكاة باملنهجيات وتعاريف املوارد املستخدمة يف عملية  وحييط علماً  - ٥
 املوحدة؛للميزانية األشكال املقرتحة بكذلك و  ،)املعتمدة( ٥م/٣٨الوثيقة 
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آلية سعر يف سّيما  والبعض تقنيات امليزنة،  النظر يف إعادةىل إ باحتمال االضطرار وحييط علمًا أيضاً  - ٦
 لزيادات املتوقعة يف التكاليف؛لتغطية امالية ختصيص اعتمادات  عمليةيف الصرف الثابت للدوالر و 

 ٥م/٣٩ إعداد الوثيقةاستخدام املنهجيات وتعاريف املوارد املذكورة آنفًا عند من املديرة العامة  ويطلب - ٧
وكذلك سائر ذه املسائل، هلاجمللس التنفيذي  بعني االعتبار مناقشةآخذة  موحد للميزانيةعلى إطار  بناءً 

 ؛حلوار املنظَّم بشأن التمويلامليزانية ويف جناح اوعرض إعداد حتسني كيفية هم يف اميكن أن تسالتدابري اليت 

حلوار املنظَّم أجل توضيح طرائق إقامة ا على مواصلة املشاورات بني األمانة والدول األعضاء من عويشجّ  - ٨
 ؛بشأن التمويل

 تحويالتال من حلدّ ابشأن خيارات  عدةباملائتني  دورته األوىل بعدموافاته إبّان من املديرة العامة  أيضاً  ويطلب - ٩
 .من أجل النظر فيها السياسات، على وإطالعه على عواقب تلك اخليارات ،بني بنود االعتمادات

 )٨ محت/ م٢٠٠(

 عهد اليونسكو لإلحصاء عمال ماالستعراض االستراتيجي أل رابعاً -١٣
 طريقتمهيد ال -ورصد أهداف التنمية المستدامة 

 إّن اجمللس التنفيذي،

 اجلزء الرابع، ١٣م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

 ا؛ضمو�مب حييط علماً  - ٢

 تزايداً هائًال؛ لإلحصاءيونسكو يقدمها معهد ال اليت بتزايد الطلب على اخلدمات ويقرّ  - ٣

من املديرة العامة مضاعفة اجلهود الرامية إىل مجع األموال الالزمة ملعهد اليونسكو لإلحصاء  ويطلب - ٤
 ماحنيه؛ قاعدة وتوسيع

 برنامج ُخيصص ملعهد اليونسكو لإلحصاء من موارد من املديرة العامة ضمان زيادة ما ويطلب أيضاً  - ٥
 يقدمها؛ اليت يتوافق مع زيادة الطلب على اخلدمات ملستطاع مبااليونسكو قدر ا

يف  ١٦ النظر يف إدراج رصد هدف التنمية املستدامة جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاءمن  ويطلب - ٦
 اسرتاتيجية املعهد املتوسطة األجل؛

إىل  تقدميه ، الذي جيبملعهدتقريره عن أنشطة اتضمني جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء إىل  ويدعو - ٧
 .هبا املعهد يقوماإلصالحات اليت  عن معلومات حديثة ،ئتنياامل دروته األوىل بعد اجمللس التنفيذي إبّان

 )٨ ت/مح م٢٠٠(
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 عمل المنظمة أساليب

  ١مرشح لمنصب المدير العام للمنظمة اإلجراءات الواجب اتباعها القتراح دراسة ٤١
 إعالم) ١٤م ت/٢٠٠، و١٤م ت/٢٠٠(

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،١٦م ت/١٩٦بالقرار  إذ يذّكر - ١

 إعالم، ١٤م ت/٢٠٠و ١٤م ت/٢٠٠الوثيقتني  وقد درس - ٢

تقدميه إىل املؤمتر  رادوامل ٤١م ت/٢٠٠على مشروع العقد املقرتح الوارد يف امللحق باء لذيل الوثيقة  يوافق - ٣
 ؛موافقة عليهلل والثالثني التاسعة دورته إبّان العام

ملرشحني ملنصب املدير العام شكل ومدة املقابالت اليت سُتجرى مع ااملتعلقة بعلى اإلجراءات  ويوافق أيضاً  - ٤
 التعديالت التالية: ةشريطة مراعا ١٤م ت/٢٠٠من الوثيقة  ٨ الواردة يف الفقرةبصيغتها ، ٢٠١٧ يف عام

عرب نقًال علنيًا وقائعها  تُنقلو  ،عامةال اجللساتعلنية أثناء  بطريقةاملرشحني  مع املقابالت ُجترى (أ)
 ؛شبكة اإلنرتنت

رض الشفهي الذي مدة العتتجاوز  وجيب أال ،دقيقة ٩٠تتجاوز مدة مقابلة كل مرشح  ينبغي أال (ب)
 ؛دقائق ١٠ يقدمه كل مرشح

على  ون، مثّ يردّ ما عليهوطرحه كل جمموعة انتخابية بإعدادهااألسئلة اليت تقوم  يرّد املرشحون على  (جـ)
 أعضاء اجمللس التنفيذي. ماليت يطرحها عليهسئلة األ

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

 ظم األساسية واللوائح التنظيميةالمتعلقة بالمعايير والنُ  المسائل

  ،٣,٣/تم ١٠٤ للقرار تنفيذاً  والتوصيات باالتفاقيات المختصة اللجنة إلى المحالة البالغات بحث ١٥
 )خاصة (مشروع) ٣/تم ٢٠٠و ،وضميمتان إنسان/صف /تم ٢٠٠( الشأن هذا في اللجنة وتقرير

ث اجمللس التنفيذي هلذا املوضوع حيتوي البيان الوارد يف �اية هذه الوثيقة اخلاصة بالقرارات على معلومات عن حب
 يف جلسة خاصة.

  )٦ ت/مح م٢٠٠(

                                                
 نسكو يف ملحق هذه الوثيقة اخلاصة بالقرارات.ليو ترد اإلجراءات املتعلقة بشكل ومدة املقابالت املراد إجراؤها مع املرشحني ملنصب املدير العام ل ١
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 )٣٣/تم ٢٠٠والثاين، و  لاألو اجلزآن  ١٦م ت/٢٠٠(تطبيق الوثائق التقنينية  ١٦

 الرصد العام أوالً -١٦

 إّن اجمللس التنفيذي،

 ٦,٢ت/ م١٧٠و ٧٧م/٣٢و ٦,٢م ت/١٦٥و ٢٩,١م/٢٣و ١٢,٢م/١٥بالقرارات  إذ يذّكر - ١
أوًال -٣٥ت/ م١٧٧و ٣٣ت/ م١٧٦و ٢٨ت/ م١٧٥و ٢١ت/ م١٧٤و ٢٧ت/ م١٧١و
أوًال -٢٠ت/ م١٩٧و ٢٠ت/ م١٩٦و ١٥ت/ م١٩٥و ٨٧م/٣٤ثانيًا و-٣٥ت/ م١٧٧و
املتعلقة باجلانب األول من مهمة اللجنة املختصة  أوالً -١٤ت/ م١٩٩ثامنًا و-٢٠ت/ م١٩٧و

 باالتفاقيات والتوصيات اخلاص بتطبيق الوثائق التقنينية،

اجلزء األول، وتقرير اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات يف هذا  ١٦م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢
 )،٣٣م ت/٢٠٠الشأن (

الدول األعضاء جمدداً على الوفاء بااللتزامات القانونية اليت تقع على عاتقها مبوجب املادة الثامنة من امليثاق  حيثّ  - ٣
 التأسيسي لليونسكو فيما يتعلق بتقدمي تقارير دورية عن اإلجراءات املتخذة بشأن االتفاقيات والتوصيات؛

سبل جتديد التعاون بني  على حبثس االقتصادي واالجتماعي اجملل معالعمل العامة إىل  املديرة يدعوو - ٤
اجلوانب  بشأن اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ؛٢٠٣٠التعليم حىت عام ب اخلاص ٤ هدف التنمية املستدامةإطار لحق يف التعليم يف لالعملية 

العامة ضمان قيام قطاعات الربنامج ومعهد اليونسكو لإلحصاء، بوصفها اجلهات من املديرة  ويطلب - ٥
املسؤولة عن االتفاقيات والتوصيات اليت تتوىل اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات رصدها، بتنفيذ 

وعّدله يف اإلطار القانوين اخلاص بالوثائق التقنينية الذي اعتمده يف دورته السابعة والسبعني بعد املائة 
 دورته السادسة والتسعني بعد املائة؛

 املائتني. يف دورته األوىل بعدهذه املسألة مواصلة النظر يف  ويقرر - ٦

 )٦ ت/مح م٢٠٠(

 : ١٩٧٤لعام بأوضاع المشتغلين بالبحث العلمي  الخاصةتطبيق التوصية   ثانياً -١٦
 للمشاورة المقبلة التحضير بشأنالمعدَّل  االقتراح

 جمللس التنفيذي،إّن ا

بشأن اإلجراء احملدد املتعدد املراحل لرصد تطبيق  ٢٠م ت/١٩٦أوالً و-٣٥م ت/١٧٧ين بالقرارَ  ريذكّ إذ  - ١
 توجد هلا أي آلية مؤسسية خمصصة هلذا الغرض، اتفاقيات وتوصيات اليونسكو اليت ال
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أوًال -١٤ت/ م١٩٩و ٤٥م/٣٨و ١٥م ت/١٩٥و ٩١م/٣٧و ٤٠م/٣٧بالقرارات  ويذّكر أيضاً  - ٢
 رابعاً،-١٤ت/ م١٩٩و

وتقرير اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات يف هذا  اجلزء الثاين، ١٦م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٣
 )،٣٣م ت/٢٠٠الشأن (

التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو  وإذ يأخذ بعني االعتبار - ٤
من النظام اخلاص بالتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص  ١٧ واملادة

 من املادة الرابعة من امليثاق التأسيسي، ٤ عليها يف الفقرة

بوصفها  ١٩٧٤أمهية التوصية اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي لعام  ويأخذ بعني االعتبار أيضاً  - ٥
  ،٢٠٣٠ ى تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعاموسيلة للمساعدة عل

أوضاع املشتغلني اخلاصة بتوصية العلى املبادئ التوجيهية إلعداد تقارير الدول األعضاء عن تطبيق  يوافق - ٦
املعدَّلة يف و  اجلزء الثاين ١٦م ت/٢٠٠، بصيغتها الواردة يف ملحق الوثيقة ١٩٧٤بالبحث العلمي لعام 

 باالتفاقيات والتوصيات؛ ختصةخالل اجتماع اللجنة املأُجريت اليت ضوء املناقشات 

من املديرة العامة دعوة الدول األعضاء إىل موافاة اليونسكو بتقارير عن تطبيق التوصية اخلاصة  ويطلب - ٧
 وتشجيعها على ذلك، وضمان رصد تطبيق هذه التوصية؛ ١٩٧٤بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي لعام 

من املديرة العامة موافاته إبّان دورته الثانية بعد املائتني بالتقرير اجلامع املقبل بشأن تطبيق  ضاً ويطلب أي - ٨
من أجل إحالته إىل املؤمتر العام يف دورته  ١٩٧٤التوصية اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي لعام 

 التاسعة والثالثني مشفوعاً بتعليقات اجمللس التنفيذي عليه.

 )٦ ت/مح م٢٠٠(

 والمالية اإلداريةالمسائل 

الوضع القائم فيما يتعلق بجميع خطط التسديد المتفق عليها بين اليونسكو والدول األعضاء المتأخرة  ١٧
 )٣٥م ت/٢٠٠، و١٧م ت/٢٠٠(في دفع اشتراكاتها 

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،١٧م ت/٢٠٠ة الوثيق وقد درس - ١

  ،٨٤م/٣٨و ٢٣ت/ م١٩٧ ينإىل القرار  شريإذ يو  - ٢

 من النظام املايل لليونسكو توجب على ٥ من املادة ٥  أحكام امليثاق التأسيسي وأحكام الفقرةبأنّ  يذّكر - ٣
 االشرتاكات؛ يف املنظمة املسارعة إىل دفعالدول األعضاء 
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 خلفض اشرتاكاهتا وللدول األعضاء اليت بذلت جهوداً  دفعتللدول األعضاء اليت امتنانه عن  يعربو  - ٤
 متأخرات اشرتاكاهتا؛

تدفع املبالغ املستحقة عليها مبوجب خطط التسديد اليت وافق عليها  دول أعضاء مل أربعأن ب يط علماً وحي - ٥
 لسنة اجلارية؛لاشرتاكاهتا  فضالً عنعلى أقساط سنوية، لتسديد متأخرات اشرتاكاهتا املرتاكمة املؤمتر العام 

وبشأن دفع دول أعضاء الشرتاكاهتا املقررة،  ملنظمة املايل الناجم عن عدماضع و  بشأن قلقوإذ يساوره ال - ٦
 ،على تنفيذ أنشطة الربنامج العاديالعواقب الوخيمة هلذا األمر 

مبوجب  إىل الدول األعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتا العادية واألقساط املستحقة عليها يوجه نداءً عاجالً  - ٧
 فع متأخراهتا بال إبطاء.خطط التسديد لكي تد

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 المراجعة المتعلقة بحسابات اليونسكو للفترة المالية المنتهية في الموحدةالتقرير المالي والبيانات المالية  ١٨
 اجلزآن األول والثاين، ١٨م ت/٢٠٠( وتقرير مراجع الحسابات الخارجي ،٢٠١٥األول/ديسمبر  كانون ٣١

 )٣٥م ت/٢٠٠، و٢إعالم  ١٨م ت/٢٠٠إعالم، و ١٨م ت/٢٠٠و

 إّن اجمللس التنفيذي،

 من النظام املايل، ١٢ من املادة ١٠ من الفقرة ٢ تنص عليه الفقرة الفرعية امب إذ يذّكر - ١

  ،٢إعالم  ١٨م ت/٢٠٠و إعالم ١٨ت/ م٢٠٠و ١٨ت/ م٢٠٠ الوثائق وقد درس - ٢

تعطي صورة مطابقة للوضع  أن البيانات املاليةب ديفيبرأي مراجع احلسابات اخلارجي الذي  حييط علماً  - ٣
كذلك لألداء املايل والتدفقات النقدية ونتائج ، و ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١املايل لليونسكو يف 

، ٢٠١٥كانون األول/ديسمرب   ٣١املقارنة بني امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين عشر شهراً املنتهية يف 
 احملاسبية الدولية للقطاع العام؛وفقاً للمعايري 

 تعليقات املديرة العامة عليها؛بو مراجع احلسابات اخلارجي  بتوصيات أيضاً  يط علماً وحي - ٤

 ؛عمله بهاتسم الذي الرفيع للمستوى ملراجع احلسابات اخلارجي  عن تقديرهويعرب  - ٥

 .٢٠١٥على البيانات املالية للمنظمة للسنة املالية  ويوافق - ٦

 )٨ ت/مح م٢٠٠(
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 )٣٥م ت/٢٠٠، و١٩م ت/٢٠٠(الُنظم المالية للحسابات الخاصة  ١٩

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٨٦م/٣٨بالقرار  رإذ يذكّ  - ١

  ،١٩م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

، اللذين يقدمان معلومات ١٩م ت/٢٠٠الواردين يف امللحقني األول والثاين للوثيقة  باجلدولني حييط علماً  - ٣
 فصلة عن احلسابات اخلاصة املوجودة؛م

املبّني وباستخدام األرصدة املتبقية فيها على النحو  ،بإغالق احلسابات اخلاصة التالية وحييط علمًا أيضاً  - ٤
 :١٩م ت/٢٠٠للوثيقة  يف امللحق الثالث

 احلساب اخلاص للصندوق االستئماين لصون موينجودارو؛ •
 و للرتبية من أجل السالم؛احلساب اخلاص لصندوق جائزة اليونسك •
 بلباو لتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان؛ - احلساب اخلاص جلائزة اليونسكو •

كل نوع من أنواع خيص   فيما ١٩م ت/٢٠٠الوثيقة  الواردة يف مالحقظم املالية املوحَّدة النُ على  ويوافق - ٥
 احلسابات اخلاصة التالية:

 احلسابات اخلاصة املتعلقة باالتفاقيات؛ •
 ابات اخلاصة لألنشطة املدرّة للدخل واحلسابات اخلاصة األخرى؛احلس •
 ؛مباشرة اخلاصة اخلاضعة لسلطة اجمللس التنفيذي الربناجميةاحلسابات  •
 ؛مباشرة اخلاصة اخلاضعة لسلطة املدير العام للمنظمةالربناجمية احلسابات  •
 ؛احلسابات اخلاصة ملكاتب اليونسكو امليدانية املعنية بربامج حمددة •
 احلسابات اخلاصة املتعلقة باملوظفني؛ •
 احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية؛ •

 ،ضمن متويلها من موارد خارجة عن امليزانيةيللجوائز  موحَّدنظام مايل  من املديرة العامة اقرتاح ويطلب - ٦
هات) إىل اجلهة (اجلبعد إغالق احلساب جائزة ألية احلساب اخلاص يتبقى يف رصيد  أيإعادة يضمن و 

 يُتفق على خالف ذلك؛ املاحنة ما مل

 ة علىاملوحَّد ةاملاليإمكانية تطبيق القواعد من املديرة العامة التماس رأي جلنة املقر بشأن  أيضاً  ويطلب - ٧
للحساب املايل  للنظامصيغة �ائية ب موافاتهمن أجل  لصندوق استخدام مباين املقراخلاص احلساب 

 املائتني؛ األوىل بعد تهدور  إبّاناخلاص للصندوق 

 ؛املذكورة آنفاً  ظم املالية املوحَّدةمن املديرة العامة تطبيق النُ  ويطلب فضالً عن ذلك - ٨
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مبعلومات عن احتياطي احلساب اخلاص  املائتني دورته األوىل بعد إبّان من املديرة العامة موافاته ويطلب - ٩
) ١الفقرتان ( ملا تنص عليه الحتياطي وفقاً لات املقرتحة معلومات عن املستوي ومنها ،للتكاليف اإلدارية

عن الرصيد املتبقي كذلك ، و للتكاليف اإلداريةالنظام املايل للحساب اخلاص من  ٣ املادة) من ٢و(
 ؛حلساب اخلاصذا االنظام املايل هل من ٣ املادةمن ) ٣الفقرة ( ملا تنص عليه وفقاً 

، املذكورة آنفاً  ه علماً بأي خروج عن تطبيق أحكام الُنظم املالية املوحَّدةاملديرة العامة إىل إحاطت ويدعو -١٠
 لكي ينظر يف األمر ويبّت فيه؛

من املديرة العامة  ويطلب ؛االستئمانية املتعددة الشركاء بالنموذج املقرتح لصناديق اليونسكو ويرحب -١١
، اإلطار املوحَّد للميزانيةمتطلبات ضاء و احتياجات الدول األعلتلبية وحتسينه النموذج املقرتح  تعديل

 لنموذج الصناديق االستئمانية املتعددة الشركاء. باقرتاح جديداملائتني  دورته األوىل بعدموافاته إبّان و 

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

، إعالم ٢٠م ت/٢٠٠اجلزء األول، و ٢٠م ت/٢٠٠( عمليات المراجعة الجديدة لمراجع الحسابات الخارجي ٢٠
 ٢٠ت/ م٢٠٠اجلزء الثالث، و ٢٠ت/ م٢٠٠و، ٢إعالم  ٢٠م ت/٢٠٠اجلزء الثاين معدلة، و ٢٠ت/ م٢٠٠و

 )٣٥ت/ م٢٠٠، و٣إعالم 

 تقرير المراجعة الخاص باسترداد التكاليف من المساهمات الطوعية أوالً -٢٠

 إّن اجمللس التنفيذي،

 إعالم،  ٢٠م ت/٢٠٠اجلزء األول و ٢٠م ت/٢٠٠الوثيقتني  وقد درس - ١

 ملراجع احلسابات اخلارجي للجودة الرفيعة اليت اتسم هبا تقريره؛ يعرب عن تقديره - ٢

 ٢٠م ت/٢٠٠العامة إىل موافاته مبعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الواردة يف الوثيقة  املديرة ويدعو - ٣
 جي.اجلزء األول يف إطار تقريرها عن متابعة مجيع توصيات مراجع احلسابات اخلار 

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 )٢٠١٦-٢٠١٣تقرير المراجعة الخاص باللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات ( ثانياً -٢٠

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٢إعالم  ٢٠م ت/٢٠٠اجلزء الثاين معدلة و ٢٠م ت/٢٠٠الوثيقتني  وقد درس - ١

 اتسم هبا تقريره؛ للجودة الرفيعة اليتملراجع احلسابات اخلارجي  يعرب عن تقديره - ٢

إىل  ٢إعالم  ٢٠م ت/٢٠٠اجلزء الثاين معدلة و ٢٠م ت/٢٠٠املديرة العامة إىل إحالة الوثيقتني  ويدعو - ٣
 ؛حبسب االقتضاءفيهما لّلجنة الرئاسيتان  نيئتااهلكي تنظر لاللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات 
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علومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الواردة يف الوثيقة املديرة العامة إىل موافاته مب ويدعو أيضاً  - ٤
يف إطار تقريرها عن متابعة مجيع توصيات مراجع احلسابات اخلارجي،  معدلة الثاين اجلزء ٢٠ت/ م٢٠٠

جنة الدولية احلكومية لعلوم الذي اعتمده اجمللس التنفيذي للّ  EC-XLIX.2االعتبار القرار بعني آخذة 
 .٢٠١٦ دورته التاسعة واألربعني اليت ُعقدت يف حزيران/يونيو احمليطات يف

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 والمعلومات تقرير المراجعة الخاص بقطاع االتصال ثالثاً -٢٠

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٣إعالم  ٢٠م ت/٢٠٠اجلزء الثالث و ٢٠م ت/٢٠٠الوثيقتني  وقد درس - ١

 للجودة الرفيعة اليت اتسم هبا تقريره؛جي ملراجع احلسابات اخلار  يعرب عن تقديره - ٢

 دارة املوارد البشرية؛إلاملقرتحة سرتاتيجية االيف  ٢و ١التوصيتني  مراعاةمن املديرة العامة  ويطلب - ٣

، مع اإلقرار بضرورة املرونة يف توزيع املوارد بأوجه اخللل اليت كشف عنها مراجع احلسابات اخلارجي وحييط علماً  - ٤
 من املديرة العامة ضمان توافق توزيع املوظفني يف املستقبل مع التقارير اخلاصة بامليزانية؛ ويطلب ؛البشرية

الواردة يف الوثيقة املديرة العامة إىل موافاته مبعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ كل التوصيات  ويدعو - ٥
 ت مراجع احلسابات اخلارجي.يف إطار تقريرها عن متابعة مجيع توصيا الثالث اجلزء ٢٠ت/ م٢٠٠

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 )٣٥م ت/٢٠٠، و٢١م ت/٢٠٠(تنقيح اختصاصات اللجنة االستشارية المعنية باإلشراف  ٢١

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،١٠٢م/٣٨و ٢٤م ت/١٩٦ ينبالقرارَ  رإذ يذكّ  - ١

  ،٢١م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

 عنية باإلشراف يف تسيري شؤون املنظمة؛بدور اللجنة االستشارية امل حييط علماً  - ٣

 ؛املديرة العامةاليت اقرتحتها املعدَّلة  االستشارية املعنية باإلشرافللجنة ااختصاصات ب ويرّحب - ٤

لة للجنة االستشارية املعنية باإلشراف اعلى اختصاصات  ويوافق - ٥ ملحق الوثيقة الواردة يف املعدَّ
 .٢١ت/ م٢٠٠

 )٨ ت/مح م٢٠٠(
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 رير المديرة العامة، المعد بالتعاون مع لجنة المقر، عن إدارة شؤون مباني مقر اليونسكو تق ٢٢
 )٣٥م ت/٢٠٠، و٢٢م ت/٢٠٠(

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٩١م/٣٨و ٢٦م ت/١٩٧ين بالقرارَ  إذ يذّكر - ١

  ،٢٢م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ٢

 لطويلفي األجل ا صونهاصيانة مباني مقر اليونسكو و  أوالً -٢٢

 جتديد مباين املقر؛مشاريع تنفيذ  بالتقدم احملرز يف حييط علماً مع االرتياح - ٣

سّيما  الدول األعضاء إىل تقدمي مسامهات طوعية من أجل ترميم مباين املقر ومرافقه وحتسينها، وال ويدعو جمدداً  - ٤
 ؛١ بالقاعةاخلاصة  هبا طةاملرتب واألماكن الفنانني غرف كذلكو  ،وأماكن العرض األخرى قاعة مريو

 وحييط علماً  ؛)"ميوليس"جريت بشأن املبىن اخلامس (العامة على الدراسة التقنية اليت أُ املديرة  شكريو  - ٥
التكاليف التقديرية  بشأنتفاصيل  على حيتوي الذي ،٢٢/تم ٢٠٠ الوثيقة يف الوارد ١ اجلدول ضمونمب

 ؛اخلامس لتجديد املبىن

 بشأنمقارنة  وإجراء دراسة ،رة العامة إعداد خيارات لتمويل جتديد املبىن اخلامسمن املدي ويطلب - ٦
، وعرض الوكاالت تلكعمليات جتديد وصون مباين  يفاملتحدة  ألمماالبلدان املضيفة لوكاالت  مسامهات

يف هذا اح صيغة �ائية القرت  من أجل إعداداملائة،  ذلك على جلنة املقر يف دورهتا الثالثة والتسعني بعد
 دورته التاسعة والثالثني؛إبّان إىل املؤمتر العام مث املائتني  دورته الثانية بعدالصدد وتقدميه إليه إبّان 

 تبديل نظام اهلاتف؛باحلاجة املاّسة إىل  وحييط علماً  - ٧

صندوق استخدام مباين أموال من  باستخدامللمديرة العامة فيه  تالذي أِذنبقرار جلنة املقر  أيضاً وحييط علماً  - ٨
من املديرة  ويطلب ؛تبديل نظام اهلاتفمن أجل  يورو) ٤٠٦ ٠٠٠استثمار مبلغ دفعة واحدة (تمويل لاملقر 

 ؛موقع ميوليس/بونفان يورو) لصيانة مباين ١٠٤ ٠٠٠النظر يف مبلغ التكاليف السنوية ( إعادةالعامة 

تبديل  ةالشروع يف عملي إلتاحةمن امليزانية العادية لالزم ا تمويلالتوفري من املديرة العامة  أيضاً  ويطلب - ٩
 يف أقرب وقت ممكن؛ نظام اهلاتف

 المساحاتاستخدام األمور المتعلقة بإدارة  ثانياً -٢٢

ومنها األمور استخدام مساحات مباين مقر اليونسكو، ب املتعلقة األمور بالتقدم احملرز يف إدارة وحييط علماً  -١٠
 ؛صو�امباين املقر و  صيانةاملتعلقة ب
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بشأن إجيارات قاعات  ٢٢ت/ م٢٠٠يف امللحق الثالث للوثيقة باملعلومات املقدمة  وحييط علماً مع االرتياح -١١
 ألغراض الصون؛اليت تتضمن املبالغ املراد ختصيصها  ،املؤمترات وأماكن العرض

 يلي: مبا القاضيقرار جلنة املقر  ويؤيد -١٢

، على الكيانات املشار إليها يف ٪٥٠قدرها لتكاليف التشغيل، مع زيادة املقرتح ديد تطبيق املعدل اجل (أ)
 ، باستثناء الوفود الدائمة واللجان الوطنية؛٢٢م ت/٢٠٠من الوثيقة  ٥٠ الفرعية (أ) من الفقرة الفقرة

لية، اإلجيارات احلا جداولإضافة مبلغ خمصص لصون قاعات املؤمترات وأماكن العرض إىل مجيع  (ب)
 وتطبيق ذلك على إجيارات مجيع الكيانات باستثناء الوفود الدائمة؛

 من املديرة العامة تعديل املرجع اإلداري لليونسكو وفقاً لذلك؛ ويطلب -١٣

 األنشطة المدرّة للدخل ثالثاً -٢٢

كاتب إجيارات املو  لمعلومات املقدمة بشأن إدارة صندوق استخدام مباين املقرل ويعرب عن ارتياحه -١٤
من  املقدَّمةمليون يورو  ١,٢تسديد السلفة البالغة بشأن  كذلكو  ،ومعدالت َشغل املباين واإليرادات

 صندوق استخدام مباين املقر؛

 خيص فيما اسرتداد الديون املستَحقة للمنظمةالرامية إىل املتواصلة  هااملديرة العامة على جهود يشكرو  -١٥
القرارات اليت اختذهتا جلنة املقر بشأن متأخرات  مجيع نفيذعلى مواصلة ت عهاويشجّ  ؛األنشطة املدرة للدخل

القرار ، و COM/SIEGE/Decision 4.1 188القرار سّيما  وال(اإلجيارات املستَحقة على الوفود الدائمة 
192 COM/SIEGE/Decision 7.1 املنصوص عليها يف عقود التأجري املربمة  التدابريتطبيق مواصلة )، و

 ؛ائر املستأجرينسمع 

التاسعة دورته إبّان املؤمتر العام موافاة و  ،املائتني دورته الثانية بعدإبّان موافاته من املديرة العامة  ويطلب -١٦
 .مبعلومات عن إدارة شؤون مباين مقر اليونسكو بالتعاون مع جلنة املقر ،والثالثني

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

 الحكوميين لدولية الحكومية والشركاء الدوليين غيرمع الدول األعضاء والمنظمات ا العالقات

 )٣٤م ت/٢٠٠، و٢٣م ت/٢٠٠( الحكوميين العالقات مع الشركاء غير ٢٣

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ثالثاً،-٦م ت/١٩٨و ٧١م/٣٨و ٢٩م ت/١٩٧و ١٠٨م/٣٦و ٦٤م/٢٩قرارات الب إذ يذكر - ١

 إعالم، ٢٣م ت/٢٠٠و ٢٣م ت/٢٠٠الوثيقتني  وقد درس - ٢
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تقيم شراكات رمسية مع احلكومية اليت  ع اجلغرايف للمنظمات غرييبالتطور اإلجيايب يف التوز  حييط علماً  - ٣
قبول طلبات الشراكة الرمسية لتشجيع على األمانة إىل مواصلة جهودها يف هذا الصدد ل ويدعو؛ اليونسكو

 حكومية تتعاون بنشاط مع املنظمة؛ اليت تقدمها منظمات غري

احلكومية حتت رعاية جلنة  منتديات دولية للمنظمات غري تنظيمالدول األعضاء إىل دعم  عو جمدداً ويد - ٤
بدور هذه املنتديات احلاسم  ويقرّ احلكومية واليونسكو وبالتعاون مع األمانة؛  االتصال بني املنظمات غري

 الدويل؛احمللي و ى الصعيدين حول ِقيم اليونسكو وأولوياهتا عل هاحشدو منظمات اجملتمع املدين  توعيةيف 

إحاطته املديرة العامة إىل  ويدعو اليونسكو؛برامج  إعداداحلكومية يف  على أمهية مسامهة املنظمات غري دويشدّ  - ٥
شروع الربنامج وامليزانية للفرتة اخلاصة مبباالقرتاحات األولية  املتعلقة هذه املنظمات ومقرتحاهتا آراءعلمًا ب
املؤمتر الدويل للمنظمات أثناء  تُقّدماليت  املقرتحاتو اليت تُبدى اآلراء بما سيّ  ، وال)٥م/٣٩( ٢٠٢١-٢٠١٨

 ؛٢٠١٦كانون األول/ديسمرب  ١٤إىل  ١٢يف الفرتة املمتدة من  اليونسكو يف مقرّ احلكومية الذي سُيعقد  غري

 الدول بنيالنوعي  احلوار فرص من املزيد إتاحة ُسبل بشأن إعداد اقرتاحات املديرة العامة من ويطلب - ٦
 ٧١م/٣٨ قرارلل وفقاً  ،ومنها فرص احلوار يف إطار اهليئتني الرئاسيتني احلكومية، غري واملنظمات األعضاء

 استناداً إىلو  واليونسكو احلكومية غري بني املنظمات االتصال وجلنة األعضاء الدول مع الوثيق وبالتشاور
دورته الثانية  إبّان إليه وتقدميها املماثلة، واملؤسسات املتحدة األمم وكاالت سائر يف املمارساتأفضل 

 دورته التاسعة والثالثني؛إبّان  فيها نظرلل العام املؤمترأجل إحالتها إىل  من ئتنياامل بعد

احلكومية الثالث عشرة  للمنظمات غري منح صفة التشاوربقرارات املديرة العامة بشأن  وحييط علماً  - ٧
إقامة عالقات رمسية مع املؤسسات الثالث املذكورة يف و  ،٢٣م ت/٢٠٠من الوثيقة  ٤ الفقرةاملذكورة يف 

إ�اء الشراكات الرمسية القائمة مع املنظمات الست عشرة املذكورة و  ،٢٣ت/ م٢٠٠من الوثيقة  ٥ الفقرة
 ؛ ٢٣ت/ م٢٠٠من الوثيقة  ٦ يف الفقرة

تقدم بطلب هلذا الغرض من  من معجديدة  رمسيةشراكات  امةإقاملديرة العامة إىل النظر يف قبول ويدعو  - ٨
استناداً إىل أحكام التوجيهات  ،٢٣م ت/٢٠٠من الوثيقة  ٦ املذكورة يف الفقرةاحلكومية  املنظمات غري

 .احلكومية اخلاصة بالشراكة بني اليونسكو واملنظمات غري

 )٨ ت/مح م٢٠٠(
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 مسائل عامة

 للمجلس التنفيذي والقائمة المؤقتة للمسائل التي سيدرسها تينالمائ بعداألولى مواعيد انعقاد الدورة  ٢٤
 )٢ إعالم ٢٤ت/ م٢٠٠إعالم، و ٢٤ت/ م٢٠٠( تينالمائ األولى بعدفي دورته 

  تينالمائ األولى بعدالدورة 
 يف ذلك اجتماعات اهليئات الفرعية) (مبا

 ٢)٢٠١٧ أيار/مايو ٣إلى أبريل /نيسان ١٩(من 

 )يوماً تقوميياً  ١٥/عمل يوم ١١(

 نيسان/أبريل ٢٨ واجلمعة ٢١ واجلمعة ١٩ األربعاء هيئة املكتب
 نيسان/أبريل ٢١ اجلمعةإىل  ١٩ األربعاء من بعد ظهر اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات

 نيسان/أبريل ٢٠ اخلميس )الحقاً  ديُؤكَّ ( اللجنة اخلاصة
 أيار/مايو ٣ ربعاءاألو  ٢ الثالثاء مث ،نيسان/أبريل ٢٥ الثالثاءو  ٢٤االثنني  اجللسات العامة

 رية، اجتماعات اللجان (اللجنة املالية واإلدا
 وجلنة الربنامج والعالقات اخلارجية، 
 واالجتماع املشرتك هلاتني اللجنتني)

 أيار/مايو ١ االثننيإىل نيسان/أبريل  ٢٦ األربعاءمن 

 .نيسان/أبريل ١٦األحد  :الفصح عيد مالحظة:
 .الفصح) يدعطلة رمسية يف البلد املضيف (اليوم الثاين لعيوم  نيسان/أبريل ١٧االثنني و 

 أبريل/نيسان ١٦األحد وم إىل ي ١ السبت يف البلد املضيف من يوم ٢٠١٧لعام  الربيعيةاملدرسية  متتد العطلة
 .)وضواحيهاباريس "جيم": (املنطقة  ٢٠١٧

 .عطلة رمسية يف البلد املضيفيوم  أيّار/مايو ١االثنني ال: العمّ  عيد

 .٢٠١٦ كانون األول/ديسمرب  ١٦واجلمعة  ٦الثالثاء  االجتماعات فيما بني الدورات:

 .٢ مإعال ٤٢م ت/٢٠٠ بالقائمة املؤقتة الواردة يف الوثيقة علماً اجمللس التنفيذي أحاط 

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

                                                
 .عند الضرورة ٢٠١٧أيار/مايو  ٤ ميكن تغيري هذه املواعيد نظراً الحتمال متديد الدورة إىل ٢
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 )٣٦م ت/٢٠٠، و٢٥م ت/٢٠٠( ٣فلسطين المحتلة ٢٥

 س التنفيذي،إّن اجملل

  ،٢٥ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

، ١٩٧٧افيني لعام بروتوكولَيها اإلضأحكام و  ١٩٤٩بأحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام  روإذ يذكّ  - ٢
متلكات الثقافية يف اتفاقية الهاي بشأن محاية املببشأن احلرب الربية، و  ١٩٠٧قواعد الهاي لعام بو 

تستخدم حلظر ومنع استرياد  االتفاقية اخلاصة بالوسائل اليتبروتوكولَيها، و وب ١٩٥٤حالة نزاع مسلح لعام 
محاية الرتاث العاملي  اتفاقيةب، و ١٩٧٠وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مشروعة لعام 

قائمة  لى طلب األردن، يفعإدراج مدينة القدس القدمية وأسوارها، بناًء ب، و ١٩٧٢الثقايف والطبيعي لعام 
توصيات ب، و ١٩٨٢ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر يف عام  ١٩٨١الرتاث العاملي يف عام 

 ر أيضاً ويذكّ لقدس، اقرارات اليونسكو بشأن بوقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث الثقايف، وكذلك 
يونسكو املتعلقة باملوقعني ال بقرارات اليونسكو السابقة املتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات

 حلم، الفلسطينيني يف اخلليل وبيت

يوجد يف هذا  أنه ال يضاً أويؤكد  ؛ألديان السماوية الثالثةلمدينة القدس القدمية وأسوارها أمهية  ويؤكد - ٣
اث الثقايف الفلسطيين احلصر، صون الرت  القرار، الذي يرمي إىل حتقيق أمور تضم، على سبيل املثال ال

ألمن والقرارات واملقررات ايؤثر بأي حال من األحوال يف قرارات جملس  ما ،والطابع املميز للقدس الشرقية
 األخرى الصادرة عن األمم املتحدة بشأن الوضع القانوين لفلسطني والقدس،

 القدس أوالً -٢٥

سّيما القرار  بالقدس، وال لرفض إسرائيل تنفيذ قرارات اليونسكو السابقة املتعلقة يعرب عن أسفه الشديد - ٤
عدم تلبية طلبه املوّجه إىل املديرة العامة بشأن تعيني ممثل دائم يعمل يف القدس  ويالحظ ؛١٤ت/ م١٨٥

                                                
وأسفر عن  عقب تصويت أجرته بنداء األمساء اعتمد اجمللس التنفيذي هذا القرار بناًء على توصية قّدمتها إليه جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ٣

 :حالة امتناع عن التصويت ٢٦أصوات معارضة و ٦صوتاً مؤيداً و ٢٤
صر، ومجهورية إيران اإلسالمية، ولبنان، ومواجلمهورية الدومينيكية، والصني، وتشاد، : اجلزائر، وبنغالديش، والربازيل، التصويت لصالح القرار 

والسنغال، والسودان، واالحتاد الروسي، ، مان، وباكستان، وقطركاراغوا، ونيجرييا، وعُ واملكسيك، وموزمبيق، ونيواملغرب، وماليزيا، وموريشيوس، 
 ؛وفيتنامأفريقيا،  وجنوب

 ، والواليات املتحدة األمريكية؛آيرلندا الشماليةوليتوانيا، وهولندا، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  ،أملانياو إستونيا،  :التصويت ضد القرار 
وإيطاليا، واهلند، ييت، يوهاوغينيا، اليونان، و وفرنسا، وغانا، ديفوار، والسلفادور،  والكامرون، وكوتواألرجنتني، : ألبانيا، عن التصويتاالمتناع  

داد وترينيوتوغو، النكا، والسويد،  سريوإسبانيا، و  ،وسلوفينياواليابان، وكينيا، ونيبال، وباراغواي، ومجهورية كوريا، وسانت كيتس ونيفيس، 
 ؛وأوكرانياوأوغندا، وتوباغو، 

 .، وتركمانستانصربيا :الغياب 
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الشرقية يف أقرب وقت ممكن من أجل تقدمي معلومات عن مجيع اجلوانب املتعلقة مبجاالت اختصاص 
 ن املديرة العامة تعيني املمثل الدائم املذكور آنفاً؛م ويطلب جمدداً  ؛اليونسكو يف القدس الشرقية بانتظام

حلفر واألشغال املتواصلة يف امتناع إسرائيل، القوة احملتلة، عن وقف أعمال امن  الشديد عن استيائه عربيو  - ٥
ه يل، القوة احملتلة، حظر كل هذمن إسرائ ويطلب جمدداً  ؛يف املدينة القدمية وحوهلا سّيما القدس الشرقية، وال

 املتعلقة هبذا املوضوع؛ األشغال وفقاً للواجبات اليت تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو

 ويطلب ؛قة املتعلقة بالقدساملديرة العامة على اجلهود اليت تبذهلا لتنفيذ قرارات اليونسكو الساب ويشكر - ٦
 ؛هامنها مواصلة هذه اجلهود وتعزيز 

 قصى/الحرم الشريف والمنطقة المحيطة بهالمسجد األ ألف-أوالً -٢٥

 المسجد األقصى/الحرم الشريف ١-ألف-أوالً -٢٥

 الذي كان قائماً حىت شهر أيلول/سبتمرب التارخيي العودة إىل الوضعبإتاحة إسرائيل، القوة احملتلة،  يطالبو  - ٧
شرفة على شؤون املسجد كانت دائرة األوقاف اإلسالمية األردنية السلطة الوحيدة امل إذ ،٢٠٠٠ من عام

ملسجد اشؤون األمور املتعلقة بإدارة تشمل مجيع املهمة املسندة إليها األقصى/احلرم الشريف، وكانت 
 ومنها أعمال الصيانة والرتميم وتنظيم الدخول؛، عوائق بالاألقصى/احلرم الشريف 

دائرة األوقاف هلا  تتعرضاليت القانونية  ية غريوالتدابري اإلسرائيلاملتزايدة االعتداءات اإلسرائيلية  ويدين بشدة - ٨
رية العبادة ومن إمكانية وصوهلم إىل املوقع اإلسالمي متتع املسلمني حبمن  اليت حتدّ و  ،وموظفوها اإلسالمية

من إسرائيل، القوة احملتلة، احرتام الوضع التارخيي الذي  ويطلب ؛املقدس املسجد األقصى/احلرم الشريف
 ف هذه التدابري فوراً؛كان قائماً ووق

 اليمني اإلسرائيلي متطريف املتواصل للمسجد األقصى/احلرم الشريف من ِقبل االقتحام ويستنكر بشدة - ٩
إسرائيل، القوة احملتلة، على اختاذ التدابري الالزمة ملنع وقوع التجاوزات  وحيث ؛والقوات النظامية اإلسرائيلية

 د األقصى/احلرم الشريف ومتّس بسالمته؛االستفزازية اليت تنتهك حرمة املسج

 رجال الدين املسلمون واملسيحيون؛االعتداءات اإلسرائيلية املتواصلة على املدنيني، ومنهم  ويشجب بقوة -١٠
، باقتحام "سلطة اآلثار اإلسرائيلية"ني، ومنهم موظفو ما يسمى اإلسرائيلي قيام خمتلف املوظفني يشجبكما 

االعتقاالت العديدة اليت  كذلكو احلرم الشريف؛ / التارخيية داخل املسجد األقصىخمتلف املساجد واملباين
املصّلني املسلمني وُحرّاس دائرة  اليت حتدثها يف صفوف هبا القوات اإلسرائيلية واإلصابات الكثرية تقوم

لة، على وقف إسرائيل، القوة احملت وحيث ؛األوقاف اإلسالمية األردنية يف املسجد األقصى/احلرم الشريف
 هذه االعتداءات والتجاوزات اليت تؤجج التوتر يف امليدان وفيما بني أتباع األديان املختلفة؛
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القيود اليت فرضتها إسرائيل على الدخول إىل املسجد األقصى/احلرم الشريف خالل عيد األضحى  ويستنكر -١١
يل، القوة احملتلة، إىل وقف مجيع إسرائ ويدعو ؛وأعمال العنف اليت تلت فرض تلك القيود ٢٠١٥لعام 

 االنتهاكات اليت متّس حبرمة املسجد األقصى/احلرم الشريف؛

لرفض إسرائيل منح تأشريات خلرباء اليونسكو املسؤولني عن مشروع اليونسكو  ويأسف أسفًا شديداً  -١٢
خرباء منح يل من إسرائ ويطلب ؛اخلاص مبركز املخطوطات اإلسالمية يف املسجد األقصى/احلرم الشريف

 اليونسكو تأشريات بدون أية قيود؛

لألضرار اليت أحلقتها القوات اإلسرائيلية باألبواب والنوافذ التارخيية للجامع الِقبلي داخل املسجد  ويأسف -١٣
، يف هذا الصدد، وجوب ويؤكد جمدداً  ؛٢٠١٥آب/أغسطس  ٢٣سّيما منذ  األقصى/احلرم الشريف، وال

احلرم الشريف وأصالته وتراثه الثقايف وفقاً للوضع التارخيي الذي /سالمة املسجد األقصىالتزام إسرائيل بصون 
 يتجزّأ من موقع للرتاث العاملي الثقايف؛ بوصفه موقعاً إسالمياً مقدساً خمصصاً للعبادة وجزءاً ال كان قائماً،

لرمحة، وهو أحد أبواب املسجد وحظر جتديد مبىن باب ا من قيام إسرائيل بإغالق ويعرب عن قلقه الشديد -١٤
إسرائيل، القوة احملتلة، على إعادة فتح باب الرمحة والكّف عن حظر أشغال  وحيث ؛األقصى/احلرم الشريف

سّيما بسبب تسرب املياه  الرتميم الالزمة إلصالح ما أصابه من األضرار النامجة عن األحوال اجلوية، وال
 إىل غرف املبىن؛

الكّف عن تعطيل التنفيذ الفوري ملشاريع الرتميم اهلامشية بائيل، القوة احملتلة، إسر  أيضاً  يطالبو  -١٥
 عشر مجيعها املراد تنفيذها داخل املسجد األقصى/احلرم الشريف وحوله؛ الثمانية

قرار إسرائيل اخلاص باملوافقة على خطة إلقامة خطَّي تلفريك يف القدس الشرقية وعلى  أيضاً  ويستنكر -١٦
يُسّمى "بيت ليبا" يف مدينة القدس القدمية، وكذلك بناء مركز للزوار ُيسّمى "مركز كدمي"  اء مامشروع بن

بالقرب من احلائط اجلنويب للمسجد األقصى/احلرم الشريف، وتشييد مبىن شرتاوس، ومشروع مصعد ساحة 
ووقف  شاريع املذكورة آنفاً إسرائيل، القوة احملتلة، على التخلي عن امل وحيث ؛)"ساحة احلائط الغريب"( الرباق

 ؛وفقاً للواجبات اليت تفرضها عليها أحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة هبذا املوضوعأعمال البناء 

 منحدر باب المغاربة في المسجد األقصى/الحرم الشريف ٢-ألف-أوالً -٢٥

 قصى/احلرم الشريف؛يتجزأ من املسجد األ أن منحدر باب املغاربة جزء ال يؤكد جمدداً و  -١٧

عشر وسائر تقارير الرصد املعزز السابقة وضمائمها، اليت أعدها مركز  سداسبتقرير الرصد املعزز ال وحييط علماً  -١٨
الرتاث العاملي، وكذلك بالتقارير اليت قدمتها اململكة األردنية اهلامشية ودولة فلسطني إىل مركز الرتاث العاملي عن 

 حالة صون الرتاث؛

مواصلة إسرائيل اختاذ تدابري وقرارات أحادية اجلانب فيما خيص منحدر باب املغاربة، ومنها  ويستنكر -١٩
وتركيب مظلة عند هذا  ٢٠١٥اليت قامت هبا عند مدخل باب املغاربة يف شباط/فرباير األخرية األشغال 
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اربة يف ساحة الرباق املدخل، وكذلك إجياد مصطبة صالة يهودية جديدة قسرًا جنويب منحدر باب املغ
وجوب امتناع إسرائيل عن  ويؤكد جمدداً  ؛وإزالة اآلثار اإلسالمية املتبقية يف املوقع )"ساحة احلائط الغريب"(

 ١٩٥٤اختاذ أية تدابري أحادية اجلانب يف هذا الصدد نظراً لوضعها القانوين مبوجب اتفاقية الهاي لعام 
 تفرضه عليها هذه االتفاقية من واجبات؛ نزاع مسلح وملا بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة

مانية واململوكية، وكذلك املشروعة لآلثار األموية والعث بشأن عمليات اهلدم غري عن قلقه الشديد ويعرب -٢٠
القوة  إسرائيل، من بويطل ؛األشغال وأعمال احلفر االقتحامية األخرى عند منحدر باب املغاربة وحوله

تفرضها  اليت تواجباالزام بقف عمليات اهلدم وأعمال احلفر واألشغال هذه اليت تقوم هبا وااللتاحملتلة، و 
 من هذا القرار؛ ٢ اتفاقيات اليونسكو املذكورة يف الفقرةأحكام عليها 

ئرة حملتلة، على التعاون مع دااإسرائيل، القوة  وحيث ؛اململكة األردنية اهلامشية على تعاو�ا ويشكر جمدداً  -٢١
 ١٩٥٤تفاقية الهاي لعام ااألوقاف اإلسالمية األردنية وفقاً للواجبات اليت تفرضها على إسرائيل أحكام 

ائرة األوقاف اإلسالمية بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح، وعلى تيسري وصول خرباء د
نحدر باب املغاربة وفقاً يم األردين ملاألردنية وأدواهتم ومعداهتم إىل املوقع لتمكينهم من تنفيذ التصم

 COM/7A.26 37اث العاملي سّيما قرارات جلنة الرت  لقرارات اليونسكو وقرارات جلنة الرتاث العاملي، وال
 ؛COM/7A.27 39و COM/7A.4 38و

ة تنفيذ دابري الالزمة إلتاحمنها اختاذ الت ويطلب ؛املديرة العامة على اهتمامها هبذا الوضع احلرج ويشكر -٢٢
 التصميم األردين ملنحدر باب املغاربة؛

اجتماع خبراء اليونسكو و  بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها باء-أوالً -٢٥
 بشأن منحدر باب المغاربة

 س القدمية وأسوارها؛ مدينة القدعلى احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل ويشدد جمدداً  -٢٣

النظر وفقاً للقانون  ،بعثةيف حالة عدم إيفاد الفيه،  قررالذي  ٢٦/ت م١٩٦يف هذا الصدد بالقرار  رويذكّ  -٢٤
 ؛هاالدويل يف وسائل أخرى لضمان إيفاد

 ،٤عشر االثينمتثل ألي قرار من قرارات اجمللس التنفيذي ـت أن إسرائيل، القوة احملتلة، مل ويالحظ بقلق شديد -٢٥
اليت طُلب فيها إيفاد بعثة الرصد التفاعلي إىل مدينة  ،٥الستة العامليألي قرار من قرارات جلنة الرتاث  وال

 القدس القدمية وأسوارها؛

                                                
، ١٣ت/ م١٩٠، و٨ت/ م١٨٩، و١١ت/ م١٨٧، و١١ت/ م١٨٦، و١٤ت/ م١٨٥عشر التالية:  االثينقرارات اجمللس التنفيذي  ٤

 .أوالً -١٩ت/ م١٩٩، و٣٢ت/ م١٩٧، و٢٦ت/ م١٩٦، و٩ت/ م١٩٥، و١١ت/ م١٩٤، و١١ت/ م١٩٢، و٩ت/ م١٩١و
، 26A.7COM/ 37، و23A.7COM/ 36، و22A.7COM/ 35، و20A.7COM/ 34: التالية قرارات جلنة الرتاث العاملي الستة ٥

 .COM/7A.27 39، وCOM/7A.4 38و
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متناع إسرائيل املتواصل عن التصرف وفقًا لقرارات اليونسكو وقرارات جلنة الرتاث العاملي اليت ال ويأسف -٢٦
خلرباء اليونسكو بشأن منحدر باب املغاربة وإيفاد بعثة للرصد التفاعلي إىل مدينة طُلب فيها عقد اجتماع 
 القدس القدمية وأسوارها؛

الرصد التفاعلي املذكورة آنفًا وفقًا لقرار جلنة  املديرة العامة إىل اختاذ التدابري الالزمة إليفاد بعثة ويدعو -٢٧
كل األطراف املعنية إىل تيسري إيفاد   ويدعو ؛املقبلة تهقبل انعقاد دور  20A.7COM/ 34الرتاث العاملي 

 بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي وتيسري عقد اجتماع خرباء اليونسكو؛

تقدمي تقرير وتوصيات بعثة الرصد التفاعلي، وكذلك التقرير اخلاص باالجتماع التقين بشأن  ويطلب -٢٨
 منحدر باب املغاربة، إىل األطراف املعنية؛

املديرة العامة على جهودها املتواصلة الرامية إىل إيفاد بعثة اليونسكو املشرتكة للرصد التفاعلي  رويشك -٢٩
 املذكورة آنفاً وإىل تنفيذ مجيع قرارات اليونسكو املتعلقة هبذا األمر؛

 إعادة بناء وتنمية قطاع غزة ثانياً -٢٥

طة به واخلسائر املدنية النامجة عنها، ومنها قتل املواجهات العسكرية يف قطاع غزة واملناطق احملي ويستنكر -٣٠
املتواصلة فيما خيص جماالت  هاضرار فضالً عن أ ،وجرح اآلالف من املدنيني الفلسطينيني مبن فيهم األطفال

انتهاكات منها و  ،اهلجمات على املدارس واملرافق التعليمية والثقافية األخرىكذلك اختصاص اليونسكو، و 
 ؛)األونروا(األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن وكالة  حرمة مدارس

استمرار احلصار اإلسرائيلي املفروض على قطاع غزة، الذي يضّر حبرية واستمرارية تنقل  ويستنكر بشدة -٣١
لفلسطينيني العاملني ونقل مواد اإلغاثة اإلنسانية، وكذلك سقوط عدد مفرط من الضحايا بني األطفال ا

 ؛واهلجمات على املدارس وغريها من املؤسسات التعليمية والثقافية، وحاالت احلرمان من االنتفاع بالتعليم
 من إسرائيل، القوة احملتلة، ختفيف هذا احلصار فوراً؛ ويطلب

كو يف غزة من من املديرة العامة االرتقاء، يف أقرب وقت ممكن، بقدرات املكتب الفرعي لليونس ويطلب جمدداً  -٣٢
أجل ضمان إعادة البناء العاجلة للمدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف واملؤسسات الثقافية واملراكز 

 غزة؛ اإلعالمية ودور العبادة اليت أصاهبا الدمار أو الضرر من جراء احلروب املتتالية اليت شنتها إسرائيل على قطاع

بشأن الوضع الراهن يف  ٢٠١٥يف آذار/مارس الذي ُعقد  ع اإلعالمياملديرة العامة على االجتما  ويشكر -٣٣
غزة يف جماالت اختصاص اليونسكو، وبشأن نتائج املشاريع اليت تضطلع هبا اليونسكو يف قطاع غزة 

 ؛يف أقرب وقت ممكن تنظيم اجتماع إعالمي آخر يف هذا الصدد إىل ويدعوها ؛بفلسطني

 لى املبادرات اليت نـُفِّذت فعًال يف قطاع غزة يف اجملاالت اخلاصة بالتعليماملديرة العامة ع ويشكر أيضاً  -٣٤
إىل مواصلة املشاركة النشيطة يف  ويدعوها ؛الثقافة والشباب ومن أجل ضمان سالمة مهنيي اإلعالمو 

 إعادة بناء الُبىن التعليمية والثقافية اليت تضررت يف غزة؛
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جد بالل بن رباح/قبر ومس في الخليل اإلبراهيمي/كهف البطاركةالحرم الموقعان الفلسطينيان  ثالثاً -٢٥
 لحم في بيت راحيل

 يتجزأ من فلسطني؛ الحلم جزء  أّن ِكال املوقَعني املعنيني الواقعني يف اخلليل وبيت ويؤكد جمدداً  -٣٥

 ؛ة واملسيحية واإلسالماليهودي من كلّ لدينية ال ِكال املوقَعني  مهيةبأ إميانه الراسخاجملتمع الدويل  طرويشا -٣٦

ل احلفر واألشغال وعمليات املشروعة املتمثلة يف أعما املتواصلة غري األفعال اإلسرائيلية بشدة ويستنكر -٧٣
مّس بسالمة املوقع ـي ّماـشّق الطرق اخلاصة باملستوطنني وبناء جدار فصل داخل مدينة اخلليل القدمية، م

قل وحرية الوصول إىل ألفعال من أشكال احلرمان من حرية التنينجم عن تلك ا املوجود هناك، وكذلك ما
ثاًال ألحكام اتفاقيات إسرائيل، القوة احملتلة، إ�اء هذه االنتهاكات امت من طلبوي ؛أماكن العبادة

 اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛

يف ظل االعتداءات  ٠١٥٢ول/أكتوبر اجلديدة املستمرة منذ تشرين األالعنف  أعمال أيضاً  ويستنكر بشدة -٨٣
ملتطرفة حبق السكان الفلسطينيني، ااملستوطنون اإلسرائيليون وغريهم من أفراد اجلماعات  املتواصلة اليت يقرتفها

 ات؛من السلطات اإلسرائيلية منع وقوع هذه االعتداء ويطلب ؛املدارستالميذ ومنهم 

 ،حلم راحيل يف بيت بالل بن رباح/قرب ل ملنظر موقع مسجداجلدار العاز  من تشويه يعرب عن استيائهو  -٣٩
السلطات  ويطالب راً تاماً؛الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إىل املوقع حظاملصّلني صول و حظر كذلك من و 

 ظر الوصول إليه؛حكان عليه، وبرفع  باملوقع إىل ما احمليط املنظر الطبيعي اإلسرائيلية بإعادة

ن السلطات م، الذي طلب فيه ١٥م ت/١٨٥لرفض إسرائيل االمتثال للقرار  شديداً ويأسف أسفًا  -٤٠
السلطات  ويدعو ؛سرائيلياإلسرائيلية حذف املوقَعني الفلسطينيني املعنيني من قائمة الرتاث الوطين اإل

 اإلسرائيلية إىل التصرف وفقاً لذلك القرار؛

 رابعاً -٢٥

عنون "فلسطني احملتلة"؛ ضمن بند م املائتني عمال دورته األوىل بعدإدراج هذه املسائل يف جدول أ ويقرر -٤١
 .امرحلي بشأ� بتقريراملديرة العامة إىل موافاته  ويدعو

 )٧ ت/مح م٢٠٠(
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بشأن المؤسسات  ٢٠م ت/١٩٩المجلس التنفيذي  وقرار ٧٢م/٣٨تنفيذ قرار المؤتمر العام  ٢٦
 )٣٦م ت/٢٠٠، و٢٦م ت/٢٠٠( ٦لةالتعليمية والثقافية في األراضي العربية المحت

 إّن اجمللس التنفيذي،

يم من اإلعالن العاملي حلقوق املتعلقة باحلق يف التعل ٢٦، وباملادة ٧٢م/٣٨و ٣٦م ت/١٨٥ين بالقرارَ  إذ يذّكر - ١
اتفاقية جنيف الرابعة،  املتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف التعليم من ٩٤و ٥٠و ٢٤اإلنسان، وباملواد 

ويذّكر  ؛١٩٧٢قايف والطبيعي لعام وبروتوكولَيها، واتفاقية محاية الرتاث العاملي الث ١٩٥٤فاقية الهاي لعام وبات
ة بشأن "اآلثار القانونية عن حمكمة العدل الدولي ٢٠٠٤متوز/يوليو  ٩بالرأي االستشاري الصادر يف  أيضاً 

 ،"الناشئة عن تشييد جدار يف األرض الفلسطينية احملتلة

  ،٢٥م ت/٢٠٠و ٢٦ت/ م٢٠٠ تنيالوثيق قد درسو  - ٢

كات التارخيية والثقافية اليت بصون اآلثار واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتل والتزامًا منه - ٣
 ق التعليمية،جيب أن تتمتع باحلماية يف حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املراف

 فلسطين المحتلة أوالً -٢٦

ملواجهات العسكرية يف اليت خّلفتها ا ،يف جماالت اختصاص اليونسكو ةندرجاملاآلثار الضارّة  يستنكر - ٤
أضّر  امّ ـقافية أو تضررت، مُدّمرت هناك مئات املرافق التعليمية والث قطاع غزة واملناطق احمليطة به، إذ

مم املتحدة لتنسيق ير مكتب األورد يف تقار  من التالميذ والطالب وفقًا ملا ٥٠٠٠٠٠يزيد على  ماـب
يف الشرق األدىن (األونروا)  الشؤون اإلنسانية ووكالة األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني

ويستنكر  ؛ات الثقافيةواليونسكو، وكذلك األضرار اجلسيمة اليت أصابت مواقع الرتاث الثقايف واملؤسس
 ؛انتهاكات حرمة مدارس األونروا أيضاً 

تمتع حبماية خاصة وينبغي يف هذا الصدد أّن املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف ت ويؤّكد جمدداً  - ٥
 االمتناع عن استهدافها يف حاالت النزاع املسلح؛

                                                
 وأسفر عن عقب تصويت أجرته بنداء األمساء اعتمد اجمللس التنفيذي هذا القرار بناًء على توصية قّدمتها إليه جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية ٦

 :حالة امتناع عن التصويت ١٥و صوت واحد معارضعن و صوتاً مؤيداً  ٤١
وإستونيا، وفرنسا، وأملانيا، مينيكية، ومصر، ألبانيا، واجلزائر، وبنغالديش، والربازيل، وتشاد، والصني، واجلمهورية الدو : التصويت لصالح القرار 

ونيبال، وهولندا، ، واملغرب، واملكسيك، وموزمبيق، وماليزيا، وموريشيوسوليتوانيا، ولبنان، واليابان، وإيطاليا، ومجهورية إيران اإلسالمية، واليونان، 
 ،أفريقيا وجنوب والسودان،، وسلوفينيا، وصربياواالحتاد الروسي، والسنغال،  ومجهورية كوريا، مان، وباكستان، وقطر،ونيكاراغوا، ونيجرييا، وعُ 

 ؛وفيتناما، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وإسبانيا، والسويد، وأوكراني
 ؛الواليات املتحدة األمريكية :التصويت ضد القرار 
 كيتس اهلند، وكينيا، وبارغواي، وسانتديفوار، والسلفادور، وغانا، وغينيا، وهايييت، و  األرجنتني، والكامرون، وكوت: االمتناع عن التصويت 

 ؛وتوباغو، وأوغندا النكا، وتوغو، وترينيداد ونيفيس، وسري

 .تركمانستان :الغياب 
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من إضرار اجلدار واملمارسات األخرى بأنشطة املؤسسات التعليمية والثقافية،  ويعرب عن قلقه املتزايد - ٦
يتجزأ من  دون أن يكون التالميذ والطالب الفلسطينيون جزءاً ال م عن ذلك من عوائق حتولينج ّماـوم

إىل االلتزام بأحكام اتفاقيات  ويدعو ؛متعاً كامالً ـمتعهم حبقهم يف التعليم تـنسيجهم االجتماعي ودون ت
 وقرارات اليونسكو املتعلقة هبذا املوضوع؛

وقف كل أنشطتها االستيطانية ووقف عملية بناء اجلدار، والكّف عن  من إسرائيل، القوة احملتلة، ويطلب - ٧
كل التدابري األخرى اليت ترمي إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية احملتلة ووضعها القانوين وتركيبتها 
السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الشرقية وحوهلا، واليت تعود بأضرار تضّم على سبيل املثال 

 من قدرة التالميذ الفلسطينيني على التمتع حبقهم يف التعليم على أكمل وجه؛ احلصر احلدّ  ال

اجلدار عرب منطقة بيت جاال  عن مدّ  العدوليف هذا الصدد من السلطات اإلسرائيلية  ويطلب أيضاً  - ٨
 حلم؛ مزان يف حمافظة بيتـريك ودير

ائيل على املناهج الدراسية الفلسطينية املعتمدة يف املدارس الرقابة اليت متارسها إسر  ويالحظ بقلق شديد - ٩
 السلطات اإلسرائيلية على وقف هذه الرقابة فوراً؛ وحيث ؛واجلامعات يف القدس الشرقية

احلكومية املعنية  جلميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري ويعرب عن تقديره -١٠
مواصلة مساعدة اليونسكو  ويناشدها ؛كبرية من أجل عمل اليونسكو يف فلسطني  قدمته من مسامهات ماـل

 يف هذا املسعى؛

الُبىن التعليمية تطوير  من أجلمن مسامهات سخية  قدمته ماـلجلميع اجلهات املاحنة  أيضاً  يعرب عن تقديرهو  -١١
بلجيكا وفرنسا لبناء مدارس لألطفال  اليت قدمتها سامهاتيف هذا الصدد بامل وحييط علماً  ؛يف فلسطنياألساسية 

 نوار قرب القدس؛ وأبو األمحر اخلان نابلس ومدرستا طانا قرب مدرسة سبيل املثال علىالفلسطينيني، ومنها 

 ويطالب ؛ومدرسة طانا نوار أبو مدرسة هاومن ،لقيام السلطات اإلسرائيلية بتدمري املدارس ويأسف أسفاً شديداً  -١٢
 األمحر؛ اخلان مدرسةومنها املدارس، املزيد من ية بوقف اخلطط الرامية إىل تدمري السلطات اإلسرائيل

 ؛يتعلق بتنفيذ عدد من األنشطة التعليمية والثقافية اجلارية املديرة العامة على النتائج احملرزة فيما ويشكر -١٣
افية الفلسطينية من أجل إىل تعزيز املساعدة اليت تقدمها اليونسكو للمؤسسات التعليمية والثق ويدعوها

 تلبية االحتياجات اجلديدة؛

املديرة العامة على مواصلة تعزيز عملها لصاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والتأهيل والرتميم  ويشّجع -١٤
إىل تلبية االحتياجات املتعلقة ببناء  ويدعوها ؛اخلاصة باملواقع األثرية الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين

القدرات يف مجيع جماالت اختصاص اليونسكو عن طريق توسيع نطاق برنامج املساعدة املالية للطالب 
 الفلسطينيني؛

 من املديرة العامة تنظيم االجتماع التاسع لّلجنة املشرتكة بني اليونسكو وفلسطني يف أقرب وقت ممكن؛ ويطلب -١٥
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 الجوالن السوري المحتل ثانياً -٢٦

 :يلي ملديرة العامة إىل القيام مباا ويدعو أيضاً  -١٦

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

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

إيفاد خبري لتقدير وتقييم احتياجات املؤسسات التعليمية والثقافية يف اجلوالن السوري احملتل،  (جـ)
 ذي؛املائتني للمجلس التنفي وموافاهتا بتقرير يف هذا الصدد قبل انعقاد الدورة األوىل بعد

 ثالثاً -٢٦

 املديرة العامة إىل موافاته بتقرير ويدعو ؛املائتني هذا البند يف جدول أعمال دورته األوىل بعد إدراج ويقرر -١٧
 .مرحلي بشأنه

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

 بنود إضافية

 )٣٦/تم ٢٠٠و إعالم، ع م/تم ٢٠٠و ،٢٧م ت/٢٠٠(اقتراح بشأن إعالن يوم دولي للضوء  ٢٧

 ذي،اجمللس التنفي إنّ 

  ،٢٧م ت/٢٠٠الوثيقة  درسوقد  - ١

ضرورة تعزيز إدراك الناس يف مجيع أرجاء العامل ألمهية علم وتكنولوجيا الضوء،  وإذ يأخذ بعني االعتبار - ٢
وضرورة تعزير التعليم يف ميادين علم وتكنولوجيا الضوء، للتمكن من التغلب على املصاعب يف جمال 

يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية ، ومن حتسني الظروف املعيشية ة اجملتمعالتنمية املستدامة والطاقة وصح
 ،على حد سواء

الطب واالتصاالت والرتفيه والثقافة  ميادينيف للتقدم الضوء  تطبيقات علم وتكنولوجياعلى ضرورة  ويشدد - ٣
عن طريق إتاحة حتياجات البشر ال التكنولوجيات القائمة على الضوء على تلبيةالنظيفة، و و  املستدامة والطاقة

 ُسبل التواصل،حتسني تعزيز السالم بفضل  عن طريقكذلك و  ،وزيادة الرفاه االجتماعياملعلومات احلصول على 

 نامج اليونسكو الدويل للعلوم األساسية،لرب  األخريةلمبادرات بالتأثري الكبري الواسع النطاق ل وحييط علماً  - ٤
التزامًا شديدًا مبواصلة العمل مع اليونسكو يف  لدولية للضوء وتكنولوجيات الضوءالسنة اوبالتزام احتاد 
 املنسقة دولياً، التوعية والتعليمإطار برامج 
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الرتبية م و و السابقة يف ميادين العلمبادرات اليونسكو بضرورة متابعة املكاسب اليت متخضت عنها  ويقرّ  - ٥
 التعليم متابعة فعلية وتعزيزها،و 

 ؛ويؤيدها ضوءيوماً دولياً لل من كل عام أيّار/مايو ١٦يوم بالتوصية الداعية إىل إعالن  رحبي - ٦

 ؛للضوءاملديرة العامة إىل دعم كل اجلهود الرامية إىل إعالن يوم دويل  ويدعو - ٧

 والثالثني للمؤمتر العام؛ التاسعةإدراج هذا البند يف جدول أعمال الدورة  ويقرر - ٨

أيّار/مايو من  ١٦ن يقوم املؤمتر العام، إبّان دورته التاسعة والثالثني، باعتماد قرار إلعالن يوم بأ ويوصي - ٩
 .٢٧م ت/٢٠٠عليه مشروع القرار الوارد يف ملحق الوثيقة  ينص وفقاً ملا كل عام يوماً دولياً للضوء

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

 )٣٧م ت/٢٠٠عالم، وإع  م ت/م٢٠٠و ،معدلة ٢٨م ت/٢٠٠( توفير التعليم لالجئين ٢٨

 إّن اجمللس التنفيذي،

 معدلة، ٢٨م ت/٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

والتعليم يف التخفيف من وطأة الكوارث والنزاعات وتعزيز السالم ومحاية  الرتبيةدور  على أمهية وإذ يشدِّد - ٢
 املستضعفني،

، ٢٠١٥ اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عاماليت اعتمدهتا  ٢٠٣٠ خبطة التنمية املستدامة لعام وحييط علماً  - ٣
إعالن ب"؛ و ضمان التعليم اجليد املنصف والشامل للجميع"يقتضي  الذي ٤ وهبدف التنمية املستدامة

البلدان بوضع "نظم تعليمية أكثر مشوًال وجتاوباً  فيه تتعهد الذي ٢٠٣٠عام  إنشيون بشأن التعليم حبلول
والشباب والكبار" الذين يعيشون يف املناطق اليت تعصف هبا األزمات، ومرونة لتلبية حاجات األطفال 

وثيقة امللخص الرئاسي ب؛ و ٢٠٣٠ التعليم حىت عاماخلاص ب عملالإطار بو  ،ومنهم النازحون والالجئون
والداعية إىل توفري فرص التعليم للنازحني  ٢٠١٦لعام  اإلنساين للعمل العاملي القمة الصادرة عن مؤمتر

اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة إبّان الذي  إعالن نيويورك من أجل الالجئني واملهاجرينبجئني؛ و والال
وباملرفَقني ، ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ١٩يف نيويورك يف الذي ُعقد  لالجئني واملهاجريناخلاص بامؤمتر القمة 

 اإلعالن،هبذا  امللحَقني

يف ويعيشون  سنة ١٥سنوات و ٣اوح أعمارهم بني رت تون طفل ملي ٦٥بأن تعليم  أيضاً  حييط علماً و  - ٤
أن بو يتضرَّر من األوضاع السائدة هناك تضرراً شديداً يف الوقت احلاضر،  األزماتاليت تعصف هبا البلدان 

 ملتحقني باملدارس، غرياألطفال أولئك من طفل مليون  ٣٧

احلكومية  واملنظمات الدولية واملنظمات غريكومات واحلاجملتمعات املضيفة  به الذي تضطلعالعمل ب وينّوه - ٥
وكالة و  املتحدة لشؤون الالجئنياملفوضية السامية لألمم ما سيّ  ملساعدة ومحاية الالجئني والنازحني، وال
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ومنظمة األمم املتحدة  )األونروا( األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن
 والشبكة املشرتكة لوكاالت التعليم يف حاالت الطوارئ، نيسف)(اليو  للطفولة

 االحتياجات تلبية إىل الرامية اليونسكو للمديرة العامة لقيامها بتدشني وتنفيذ اسرتاتيجية يعرب عن تقديره - ٦
شباب"، اإلقليمي واملعنونة "سد الثغرات التعليمية لدى ال الصعيد على السورية األزمة عن النامجة التعليمية

 ؛يف حاالت الطوارئاجلنساين ماية من العنف احليف الدعوة إىل العمل على  اليونسكو شريكاً وقيامها جبعل 

الصادرة عن الفريق املعين بتقرير اليونسكو العاملي لرصد  ٢٦بالوثيقة التوجيهية  وحييط علمًا مع التقدير - ٧
 ري التعليم جلميع النازحني قسراً"؛التعليم واملعنونة "ال جمال بعد اليوم لألعذار: توف

 اليونسكو الرامية إىل توفري فرص التعلم مدى احلياة للنازحني قسراً أنشطة الدول األعضاء إىل دعم  ويدعو - ٨
 ؛عن طريق تقدمي مسامهات خارجة عن امليزانية

املبادرة املسماة صندوق  املثال ومنها على سبيل، القائمة الربامجالدول األعضاء إىل االلتئام حول  أيضاً  دعووي - ٩
، لضمان ٢٠١٦عام لمؤمتر القمة العاملي للعمل اإلنساين  " الذي ُدشِّن خالليؤجل التعليم أمر عاجل ال"

من األطفال  اجليد للمزيدتعليم التوفري  ة الرامية إىلاإلنساني املساعي الالزمة لتعزيز فعاليةاملشرتكة اختاذ التدابري 
 الطويلة األمد؛حاالت الطوارئ ناطق اليت تسودها القاطنني يف امل

البيانات الوطنية  الدول األعضاء بإدراج البيانات التعليمية اخلاصة بالالجئني والنازحني يف نُظم ويوصي -١٠
 اخلاصة بالتعليم؛

بوية الدول األعضاء بإدراج االحتياجات التعليمية لالجئني والنازحني يف السياسات الرت  ويوصي أيضاً  -١١
 وخطط اإلغاثة اإلنسانية؛

حشد الدعم التقين املتخصص وتوفريه عند اللزوم ـاملديرة العامة على ضمان قيام اليونسكو ب عويشجّ  -١٢
لمعلومات الوطنية لظم نُ يف ال والنازحني البيانات التعليمية اخلاصة بالالجئني إدراجمن أجل  األعضاء للدول

 ؛السياسات الرتبويةيف  التعليميةراج احتياجاهتم وإد اخلاصة بإدارة شؤون التعليم

املديرة العامة على مواصلة تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل توفري فرص التعلم مدى احلياة  ع أيضاً ويشجّ  -٣١
لالجئني والنازحني، ومنها األنشطة اخلاصة بتعزيز وتوسيع نطاق تدابري اليونسكو الرامية إىل تلبية 

مع أخذ أمهية صون الرتاث الثقايف لتعليمية للناس املتضررين من حاالت الطوارئ اإلنسانية، االحتياجات ا
 ؛االعتباربعني املادي  غري

الجئني من أجل الاليونسكو اليت تضطلع هبا نشطة األعلى تنسيق املديرة العامة  ع فضالً عن ذلكويشجّ  -١٤
ما مفوضية األمم املتحدة لشؤون سيّ  ية األخرى، والمع أنشطة املنظمات الدولتنسيقًا وثيقًا والنازحني 
 ؛احلكومية والشراكة العاملية من أجل التعليم واملنظمات غري اليونيسفو  األونرواو الالجئني 
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ج و تعزيز النه من أجللدول األعضاء الفضلى لاملمارسات و املعارف  نشر دعمعلى اليونسكو  عويشجّ  -١٥
تعصف هبا النزاعات، وعلى السعي إىل احلصول يف البلدان املضيفة والبلدان اليت  البيِّناتعلى  ةالقائمواألنشطة 

 على املوارد اإلضافية الالزمة؛

بعد املائتني مبعلومات عن أنشطة اليونسكو الرامية إىل  الثانيةمن املديرة العامة موافاته إبّان دورته  ويطلب -١٦
 والنازحني.زيادة فرص التعلم املتاحة لالجئني 

 )٨ ت/مح م٢٠٠(

من الدورة الحادية والعشرين إلى الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة  ٢٩
، معدلة ٢٩م ت/٢٠٠( اإلطارية بشأن تغير المناخ: مساهمة اليونسكو ومنظورها في مكافحة تغير المناخ

 )٣٦م ت/٢٠٠إعالم، و ع م ت/م٢٠٠و

 إّن اجمللس التنفيذي،

 األضرار اجلسيمة والعواقب الوخيمة لتغري املناخ، اليت تشّكل بسبب تنتابه اليت املخاوف إذ يؤكد جمدداً  - ١
ما فيما خيص املوارد الطبيعية واألمن الغذائي واملياه والصحة سيّ  كوكبنا وجمتمعاتنا، وال  على حقيقاً  خطراً 

 املتجدد، غريواالستقرار السياسي، وكذلك على تراث البشرية الثقايف 

للتوافق على  ةالرئيسي ةاحلكومي ةالدولياآللية  اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخبكون  ويقرّ  - ٢
 التدابري العاملية الرامية إىل التصدي لتغري املناخ،

سّيما  ؛ والاملؤمتراتلتلك بالوثائق اخلتامية و  املؤمترات الرئيسية اليت عقدهتا األمم املتحدةبكل  ويذّكر - ٣
 للتنمية العاملي القمة ومؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة مؤمترـبوالتنمية، و  البيئة بشأن ريو بإعالن

 املتحدة األمم وبـمؤمتربيجني،  عمل والتنمية، وبـمنهاج للسكان الدويل املؤمتر عمل وبربنامج ،االجتماعية
 إجراءات العمل املعجَّل للدول اجلزرية الصغرية النامية (مسار ساموا)وب، )٢٠مؤمتر ريو+( املستدامة للتنمية

 ،املؤمتر الدويل الثالث املعين بالدول اجلزرية الصغرية الناميةاعُتمدت يف اليت 

  ١٥م ت/١٨١و ١٦م ت/١٨٠و ١٥م ت/١٧٩و ٦٧م/٣٨و ٣٣م/٣٥بالقرارات  ويذّكر أيضاً  - ٤
اسرتاتيجية عمل اليونسكو بو  املناخ تغري مكافحة إىل الراميةكو اليونس املتعلقة مبساعي ٤٥م ت/١٩٧و

 ،بشأن تغري املناخ

 حّيز النفاذ بصورة سريعة، بشأن تغري املناخ بدخول اتفاق باريس ويرّحب - ٥

مسبوق على عدة مستويات كما  باريس الذي وّلد زمخاً غري - ليما عمل بربنامج ويذّكر فضالً عن ذلك - ٦
تشتمل على )، اليت NAZCAباملناخ ( املتعلق بالعمل اخلاصة الدول غري من اجلهات الفاعلةتبّني بوابة 
 الدول، عن تعهد من جانب املدن والشركات ومنظمات اجملتمع املدين فضالً  ١١٣٠٠أكثر من 
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 أبابا لتمويل التنمية، أديس عمل اعتماد أهداف التنمية املستدامة وخطة ويأخذ بعني االعتبار - ٧

مليار  ١٠٠الراهن املتمثل يف مجع املشرتك املتقدمة مواصلة السعي إىل حتقيق هدفها البلدان باعتزام  يرّحب - ٨
لتمويل املساعي املهمة الرامية إىل التخفيف من وطأة تغري املناخ  ٢٠٢٥ عام دوالر أمريكي سنوياً حىت

 على عملية التنفيذ؛التامة وإضفاء الشفافية 

 ؛توقيعهعلى  بشأن تغري املناخ اتفاق باريسبعد بتوقيع  تقم اليت ملالدول  عويشجّ  - ٩

 األمم اتفاقية يف األطراف جهود املغرب الرامية إىل جعل الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر عوحيّيي ويشجّ  -١٠
بشأن  يساملناخ دورة العمل والتطبيق الكفيلة بتسريع وترية تنفيذ اتفاق بار  تغري بشأن اإلطارية املتحدة

يف مجيع اجملاالت، ومنها جمال الشفافية وحشد الدعم (الدعم املايل والتكنولوجي وبناء  تغري املناخ
 ؛ضعفاً  البلدان شدألصاحل  سّيما والالقدرات)، 

 ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٢٤إىل  ٢٠ بعقد اجتماع للخرباء يف الرباط باملغرب يف الفرتة املمتدة من وحييط علماً  -١١
 ؛٤٢م/٣٨لقرار لاملناخ وفقاً  بتغري املتعلقة األخالقية ملزم بشأن املبادئ إعداد نص أويل إلعالن غريمن أجل 

أمهية الدور الذي تضطلع به اليونسكو بفضل مهمتها املتعددة التخصصات اليت تشجع على تعزيز  ويؤكد -١٢
واحملايدة، وتنمية قدرات الدول  املعارف والقدرات، وإنتاج واستخدام البيانات واملعلومات املوثوق هبا

  بالكوارث الطبيعية النامجة عن تغري املناخ؛ األعضاء فيما خيص آليات اإلنذار املبكر

، على ٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية اليونسكو، بناًء على اتفاق باريس بشأن تغري املناخ وخطة وحيث -١٣
حمليطات واملياه العذبة والتنوع البيولوجي ومصادر الطاقة مواصلة تعزيز البحوث واألعمال العلمية املتعلقة با

 املتجددة ألغراض التصدي لتغري املناخ؛

 :بشأن تغري املناخيلي عن طريق اسرتاتيجيتها احملّدثة للعمل  اليونسكو إىل القيام مبا ويدعو -١٤

صلب التدابري اليت تتخذها  اليونسكو العامة املتمثلة يف أفريقيا يفبأولوية وضع االحتياجات اخلاصة  (أ)
 تغري املناخ؛كافحة مل

 اجلزرية سّيما لصاحل الدول املناخ، وال لتغري العواقب الوخيمة إىل مكافحة الرامية تعزيز املساعي (ب)
 للخطر؛ واملعرضة الضعيفة النامية والبلدان الصغرية

ا فيما خيص دور املرأة والشباب سّيم مواصلة عملها بشأن التوعية واإلعالم والربط الشبكي، وال (جـ)
 واجملتمعات احمللية والسكان األصليني؛

 تعزيز الدعم املقدم لتوفري التعليم من أجل التنمية املستدامة؛ (د)

مواقع الرتاث الطبيعي والثقايف مجيع أمن تعزيز التوعية بالعالقة املوجودة بني الثقافة وتغري املناخ، و  (هـ)
اليت تعتربها  ،حمميات احمليط احليوي واحلدائق اجليولوجية مجيع ذلك أمنوكاملادي،  املادي وغري

 املناخ؛ لتغري اليونسكو مراصد
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مبواصلة املساعي اجلارية الرامية إىل تنفيذ اتفاق باريس بشأن تغري املناخ يف  تعهد الدول األعضاء ويؤيد -١٥
املناخ، وإىل  تغري بشأن اإلطارية املتحدة ألمما اتفاقية يف األطراف إطار الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر

 ؛٢٠١٨احلشد من أجل إقامة احلوار الكفيل بتيسري األمور يف عام 

القدرات، اليت اعُتمدت خطة عملها خالل الدورة  ببناء بقرار إنشاء جلنة باريس املعنية أيضاً  ويرحب -١٦
 املناخ؛ تغري بشأن اإلطارية دةاملتح األمم اتفاقية يف األطراف احلادية والعشرين ملؤمتر

 املتحدة األمم اتفاقية يف األطراف املديرة العامة مراعاة نتائج أعمال الدورة الثانية والعشرين ملؤمترمن  يطلبو  -١٧
 املناخ؛ تغري احملّدثة بشأن اليونسكو عمل املناخ يف املشروع النهائي السرتاتيجية تغري بشأن اإلطارية

املديرة العامة موافاته إبان دورته األوىل بعد املائتني مبعلومات عن إسهام اليونسكو يف  من أيضاً  يطلبو  -١٨
 املناخ؛ تغري بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف أعمال الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف

تضطلع ألنشطة والربامج اليت اكذلك و  ،دعم اجلهود اليت تبذهلا املديرة العامة إىلالدول األعضاء  ويدعو -١٩
 تغري املناخ، وذلك عن طريق تقدمي مسامهات مالية طوعية هلذا الغرض. ، من أجل مكافحةهبا املنظمة

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

إسهام البرنامج الهيدرولوجي الدولي في إعداد ومتابعة الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية  ٣٠
 )٣٦م ت/٢٠٠إعالم، و ع م ت/م٢٠٠، و٣٠م ت/٢٠٠( ية بشأن تغير المناخاألمم المتحدة اإلطار 

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٤٥م ت/٧١٩و ٢١م/٣٦ين بالقرارَ  يذّكر إذ - ١

 اجلزء األول (جيم)، ٥م ت/٢٠٠ الوثيقة وأخذ بعني االعتبار ٣٠ت/ م٢٠٠ الوثيقة وقد درس - ٢

 ،والكوكبالبشرية لتغري املناخ على اجملتمعات  قب الوخيمةاملخاوف اليت تنتابه بسبب العوا يؤكدوإذ  - ٣
 واألمن املائي،العذبة  شبكات املياهسّيما على  وال

املساعي ومشاركتها الفعالة يف تقتضي اهتمام وتعاون مجيع البلدان  بأن مكافحة تغري املناخ أيضاً  ويذّكر - ٤
 حّل دويل ناجع ومناسب،  إجيادالرامية إىل 

لربنامج لاجمللس الدويل احلكومي اللذين اعتمدمها  XXII-9و XXII-7القراَرين ب علمًا مع االرتياححييط  - ٥
اختاذ التدابري الالزمة،  مواصلة املديرة العامة لليونسكو على وشجع يف ثانيهما اهليدرولوجي الدويل

، استناداً إىل عمليات واالستفادة من مهمة املنظمة اجلامعة للتخصصات، من أجل التصدي لتغري املناخ
 ؛التفكر واالستشراف والتنبؤ اليت تقوم هبا الدول األعضاء يف املنظمة يف جمال املياه

 أخذمع  ،تغري املناخباقرتاحات املديرة العامة اخلاصة بتحديث اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن  ويرحب - ٦
بعني األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  نتائج الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية

 ؛ينبغي االعتبار كما
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يف اتفاقية األمم باجلهود اليت يبذهلا املغرب لتنظيم وإعداد الدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف  ينّوهوإذ  - ٧
ألطراف، يف مراكش الدورة السابعة ملؤمتر اعلى غرار  اليت سُتعقد، املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

  ،٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٨إىل  ٧باملغرب يف الفرتة املمتدة من 

االسرتاتيجية للمرحلة وفقًا للخطة اليونسكو، األساسي الذي تضطلع به دور ال ويأخذ بعني االعتبار - ٨
غري املناخ على الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل، يف حشد التعاون الدويل للتكيف مع عواقب ت

يف األمن املائي واستدامة املوارد املائية لضمان تنمية القدرات املؤسسية والبشرية كذلك يف املوارد املائية، و 
 لتغري املناخ،العواقب الوخيمة  ظلّ 

الدورة  أعمالمجيع الدول األعضاء املشاركة بنشاط يف خمتلف املناقشات اجلارية إلعداد ومتابعة  يناشد - ٩
 قضيةأخذ ، وضمان يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ انية والعشرين ملؤمتر األطرافالث

 ؛املفاوضاتينبغي أثناء  بعني االعتبار كمااملياه 

املنظمة مواصلة مساعي و  اجلامعة للتخصصاتاليونسكو  مهمةاالستفادة من املديرة العامة على  عويشجّ  -١٠
بوصفه الربنامج اهليدرولوجي الدويل دي لتغري املناخ عن طريق إلقاء املزيد من الضوء على الرامية إىل التص

للبحث كذلك و  ،دارة املوارد املائيةإل الدويل احلكومي الوحيد يف منظومة األمم املتحدة املكرس الربنامج
 ؛يف جمال املياه والتعليم وتنمية القدرات

لربنامج كل التدابري الالزمة لدعم املساعي الرامية إىل إنشاء حساب خاص لمن املديرة العامة اختاذ   ويطلب -١١
الدول  اتطلبلتلبية اليت حيتاج إليها املالية املساعدات من تلقي  هذا الربنامجلتمكني  اهليدرولوجي الدويل

ملبادرات ودعم امساعدة الدول األعضاء الرامية إىل القدرات  فيما خيص أنشطة بناءسّيما  ، والاألعضاء
 ؛ للمرحلة الثامنة من الربنامج اهليدرولوجي الدويل االسرتاتيجيةاخلطة الرئيسية املعتمدة يف إطار 

املائتني بتقرير عن إسهام الربنامج اهليدرولوجي  إبّان دورته األوىل بعدموافاته من املديرة العامة  ويطلب أيضاً  -١٢
يف اتفاقية األمم املتحدة  عشرين والثانية والعشرين ملؤمتر األطرافالدورتني احلادية وال الدويل يف تنفيذ نتائج

 حبسب االقتضاء. اإلطارية بشأن تغري املناخ

 )٧ ت/مح م٢٠٠(

على إنشاء محمية للمحيط الحيوي عابرة للحدود بين هاييتي والجمهورية الدومينيكية، و المساعدة على [ ٣١
 ]التراث الطبيعي للجزيرة صونجل حديقة وطنية للنباتات في هاييتي من أإنشاء 

(انظر  )(باءأوًال  ٥البند يف إطار وحبث هذه املسألة من جدول األعمال قرر اجمللس التنفيذي سحب هذا البند 
 .)١ت/ م٢٠٠يف الوثيقة  ٤ احلاشية

 )١ ت/مح م٢٠٠(
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 والمهني ومؤهالت التقني المجال في والتدريب التعليم مؤهالت بين الروابط تعزيز في اليونسكو دور ٣٢
 )٣٦م ت/٢٠٠إعالم، و ع ت/م م٢٠٠، و٣٢م ت/٢٠٠( العالي التعليم

 إّن اجمللس التنفيذي،

  ،٨م ت/٢٠٠ الوثيقة وأخذ بعني االعتبار ٣٢م ت/٢٠٠ ةالوثيق وقد درس - ١

يف خطة  العايل والتعليم الدور األساسي للتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين االعتبار أخذ بعنييوإذ  - ٢
مؤمتر قمة األمم املتحدة للتنمية املستدامة (نيويورك،  أثناءمدت اليت اعتُ  ٢٠٣٠ التنمية املستدامة لعام

والتنمية  الشامل النمو االقتصاديواليت ترمي إىل تعزيز التنمية املستدامة و )، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
 ،لقضاء على الفقر واجلوعاكذلك إىل جلميع، و لصاحل اومحاية البيئة  االجتماعية

 الـُمنصف اجلّيد التعليم حنو: ٢٠٣٠ "التعليم حبلول عاماملعنون إعالن إنشيون  االعتبار أيضاً  أخذ بعنييو  - ٣
  ،٢٠٣٠ " وإطار العمل اخلاص بالتعليم حىت عامللجميع احلياة مدى والتعلُّم والشامل

دورته  إبّاناليت اعتمدها املؤمتر العام  جملال التقين واملهينالتوصية اخلاصة بالتعليم والتدريب يف اب ويذّكر - ٤
ميكن لعملية التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين، بوصفها واليت تنص على أنه " الثامنة والثالثني،

مل التعّلم بعد الثانوية واجلامعية، وأن تش م مدى احلياة، أن تتم يف املرحلة الثانوية وماجزءاً من عملية التعلّ 
 "،يف موقع العمل والتدريب املستمر والتطور املهين الذي قد يفضي إىل اكتساب املؤهالت

يكفي من االعرتاف ضمن  حتظى مبا ال التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهينأن مؤهالت  ويالحظ - ٥
ين واملهين بصورة مستقلة عن مؤهالت التعليم العايل بسبب تطور نظام التعليم والتدريب يف اجملال التق

 نظام التعليم العايل يف بلدان كثرية،

بطريقة تراعي  على الصعيد الدويل أمهية حتسني مسارات التعّلم وحتسني االعرتاف باملؤهالت يشّدد على - ٦
 ؛ ومؤهالت التعليم العايلالتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهينمراعاة تامة الروابط بني مؤهالت 

 على السعي سعياً حثيثاً إىل حتقيق هذا اهلدف؛وأصحاب القرار مجيع الدول األعضاء  عويشجّ  - ٧

 ؛التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهيناملديرة العامة إىل مراعاة ضرورة توثيق الروابط بني التعليم العايل و  ويدعو - ٨

وثيقة إعالمية عن أفضل املمارسات ب املائتني بعد الثانية دورته موافاته إبّانمن املديرة العامة  ويطلب - ٩
، التعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهينالتعليم العايل و م والروابط بني تعزيز مسارات التعلّ خيص  فيما

 إطار امليزانية املعتمدة. يفوذلك 

 )٧ ت/مح م٢٠٠(
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 الخاصة الجلسات

 ٢٠١٦ تشرين األول/أكتوبر ١٧يوم االثنين ا المجلس التنفيذي مدهعق نتيلال تينالخاص تينبيان بشأن الجلس

 ٥١و ٣ ، يف البندين٦٢٠١ تشرين األول/أكتوبر ١٧االثنني  يوم تاقداجللستني اخلاصتني اللتني عُ  التنفيذي، أثناءاجمللس  نظر
 من جدول أعماله.

 لس التنفيذي من النظام الداخلي للمج ٥٩ تقرير المديرة العامة عن تطبيق المادة ٣
 )٢ إعالم ٣م ت/٢٠٠إعالم، و ٣م ت/٢٠٠اجلزء الثاين، و ٣م ت/٢٠٠، و١ م ت/خاصة٢٠٠(

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٩ عن تطبيق المادة العامة تقرير المديرة أوالً -٣

 علماً التنفيذي  املديرة العامة اجمللس أحاطتمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،  ٥٩ املادة ألحكاموفقًا 
وما فوقها، وكذلك بالقرارات اليت اختذهتا بشأن عمليات تعيني  ١-بالوضع العام فيما خيص املوظفني بدرجة مدير

 وما فوقها الذين تندرج وظائفهم يف إطار الربنامج العادي للمنظمة. ١-ومتديد عقود املوظفني بدرجة مدير

 )٦ ت/مح م٢٠٠(

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٩ ةاقتراح تعديل الماد ثانياً -٣

 اجمللس التنفيذي، إنّ 

 اجلزء الثاين، ٣ت/ م٢٠٠الوثيقة  وقد درس - ١

املنظمة من باملساعي الرامية إىل تعزيز الشفافية والفعالية يف  ويرّحبعلى اقرتاحها؛ املديرة العامة  يشكر - ٢
 ألمم املتحدة؛أجل التوفيق بني إجراءاهتا وإجراءات سائر منظمات ا

 استئناف النظر يف هذه املسألة يف وقت الحق. ريقرّ و  - ٣

 )٦ ت/مح م٢٠٠(

 ، ٣,٣م ت/١٠٤بحث البالغات المحالة إلى اللجنة المختصة باالتفاقيات والتوصيات تنفيذاً للقرار  ١٥
 )خاصة (مشروع) ٣م ت/٢٠٠و ،وضميمتانم ت/ف ص/إنسان ٢٠٠(وتقرير اللجنة في هذا الشأن 

اجمللس التنفيذي تقرير جلنته املختصة باالتفاقيات والتوصيات بشأن البالغات اليت تلقتها املنظمة  درس - ١
 .هبا حلقوق اإلنسان يف جماالت اختصاص اليونسكو عن حاالت ومسائل تتعلق بانتهاكات مدعى

 ت فيه.بديالرغبات اليت أُ  دأيّ بتقرير اللجنة،  علماً اجمللس التنفيذي  أحاط وبعد أن - ٢

 )٦ ت/مح م٢٠٠(
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 الملحق

 لليونسكوالعام دير لمنصب الم مع المرشحين المراد إجراؤهااإلجراءات المتعلقة بشكل ومدة المقابالت 
 ١٤م ت/٢٠٠القرار عليها المجلس التنفيذي في  بصيغتها المعدلة التي وافق

عضاء يف اجمللس التنفيذي) األ ألعضاء األخرى غريُجترى املقابالت مع املرشحني يف جلسة عامة علنية (تشمل الدول ا - ١
مثل واحد لكل دولة من الدول مل ُيسمح حبضورها إال املائتني للمجلس التنفيذي. ولن تُعقد أثناء الدورة األوىل بعد
من النظام الداخلي  ٢٩ ةمن املاد ١ األعضاء يف اجمللس التنفيذي، وذلك وفقًا للفقرة األعضاء يف اليونسكو غري

 للمجلس التنفيذي.

 قابلة من جزأين:املوتتألف  .دقيقة ٩٠كل مقابلة   تتجاوز مدة ينبغي أال - ٢

 ؛دقائق ١٠ تتجاوز : عرض شفهي يقدمه املرشح ملدة الالجزء األول

 :الجزء الثاني

 ؛رشحاً على كل م) سؤاالً واحدالذين يطرحون (أو ممثليها يطرح الذي ممثلها تعّني كل جمموعة انتخابية (أ)
لست للمجلس التنفيذي، ايتجاوز كٌل منها دقيقتني، بإحدى لغات العمل  أال ينبغيطرح األسئلة، اليت جيوز  (ب)

 لغَيت استخدام  على قدرته إبداءلى عاملقابلة  أثناءع املرشح ويرّد عليها املرشح باإلجنليزية أو بالفرنسية. وُيشجَّ 
 ؛رةهذه القد تعزيزعمل أمانة اليونسكو أو على 

 ؛تُتاح للمرشح مخس دقائق كحد أقصى لإلجابة عن كل سؤال (جـ)
 ؛النتخابيةادقيقة كحد أقصى لإلجابة عن األسئلة الستة اليت تطرحها اجملموعات  ٣٠تُتاح للمرشح  (د)
كل لى األسئلة اليت تقوم  عالرد يرّد املرشحون على األسئلة اليت يطرحها عليهم أعضاء اجمللس التنفيذي بعد  (ه)

 .جمموعة انتخابية بإعدادها وطرحها عليهم

اجللسة اخلاصة األوىل للدورة  أثناءعة ُحيدَّد ترتيب املقابالت مع املرشحني وترتيب طرح أسئلة اجملموعات االنتخابية بالقر  - ٣
 املائتني. األوىل بعد

للدول  ُيسمح بدخوهلا إال لن اليت ١١ اعةتُعرض وقائع مقابالت املرشحني عرضاً مباشراً على الشاشة املوجودة يف الق - ٤
 .وتُنقل نقًال علنياً عرب شبكة اإلنرتنت ،األعضاء يف اليونسكو

 .ر لكل مرشح يوم مقابلته مكتب جمهز باملعدات املالئمةيُوفَّ  - ٥

يدًا لعملية االقرتاع، دورته الثانية بعد املائتني مناقشة خاصة يف جلسة خاصة مته أثناءُجيري اجمللس التنفيذي  ميكن أن - ٦
د موعد هذه املناقشة وفقاً وُحيدَّ من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي.  ٥٨ من املادة *٢ وذلك وفقًا ألحكام الفقرة

 .لتقدير اجمللس

د موعدها املائتني للمجلس التنفيذي باالقرتاع السري يف جلسة خاصة منفصلة ُحيدَّ  الثانية بعد الدورة أثناءجيري التصويت  - ٧
 .من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي ٥٨ من املادة ٣ الحقاً، وذلك وفقاً ألحكام الفقرة

                                                
ينظر  أال  يقرتحها أعضاء اجمللس، علىينظر اجمللس يف جلسة خاصة يف مجيع الرتشيحات اليت تقرتح على هذا النحو وكذلك يف الرتشيحات اليت *

 .يكن مشفوعاً ببيان مفصل ملؤهالت املرشح وخربته مل يف أي ترشيح ما

 هطُبعت هذه الوثيقة على ورق معاد تصنيع
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