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 المسائل التنظيمية واإلجرائية

 المالية واإلداريةجدول األعمال والجدول الزمني، وتقرير المكتب، وانتخاب رئيس اللجنة  1
(205 EX/1; 205 EX/2) 

 .1ت/ م520يف الوثيقة  يناجمللس التنفيذي جدول األعمال واجلدول الزمين الوارد   اعتمد

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

 8و 7و 6و )ألف وباء وجيم وهاء( أولا -5و أولا -4البنود  لجنة البرنامج والعالقات الخارجية: - 1
 ؛40و 39و 38و 37و 35و 32و 31و 29و 28و

 20و 14و 13و 12و رابعاا -5و (وباء وجيم ألف)ثالثاا -5و ثانياا -4البنود  اللجنة المالية واإلدارية: - 2
 ؛24و 22و 21و

اجتماعهما  ها أثناءفي للنظرلجنة البرنامج والعالقات الخارجية واللجنة المالية واإلدارية وإحالة البنود التالية إىل 
 .34و 26و 23و 15و 11و 10و 9و (دال) ثالثاا -5و ثانياا -5و (دال) أولا -5 البنود المشترك:

ميشيل  اجمللس السيد انتخبمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،  16 من املادة 3 وعماًل بأحكام الفقرة
تبق ى  ملا ()إسبانيا بريينات ارانزوالسيدة ماريا ترييزا ليز  حمل   ليحل   املالية واإلدارية رئيساً لل جنة( اليونان) سبينيليس

 من مدة رئاستها لل جنة.
(205 EX/SR.1) 

 (.EX/SR.1-6 and Corr 204) المائتين بعد الرابعة ةالموافقة على المحاضر المختصرة للدور  2

 .املائتني بعد الرابعةلدورته اجمللس التنفيذي على احملاضر املختصرة  وافق
(205 EX/SR.1) 

  من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 59 عن تطبيق المادة العامة رةتقرير المدي 3
(205 EX/PRIV.1; 205 EX/PRIV.2; 205 EX/PRIV.3; 205 EX/PRIV.3.INF; 205 EX/3.INF; 

205 EX/3.INF.2) 
املوضوع  عن حبث اجمللس التنفيذي هلذا يف هناية هذه الوثيقة اخلاصة بالقرارات على معلومات حيتوي البيان الوارد
 يف جلسة خاصة.

(205 EX/SR.6) 

 قدَّم تقارير بشأنهاالبنود التي تُ 

 الذي اعتمده المؤتمر العام البرنامج تنفيذ 4
(205 EX/4.I.INF and Corrigenda (English only); 205 EX/4.I.INF.2; 205 EX/4 Part II and 

Corrigenda; 205 EX/4.II.INF.Rev.; 205 EX/PG/2.INF.3; 205 EX/43; 205 EX/44) 
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 تنفيذ البرنامج أولا -4

 اجمللس التنفيذي، ن  إ
-أوالً -4ت/ م502الوثيقة و  (فقط باإلجنليزية) وتصويب يهاإعالم -أوالً -4ت/ م520الوثيقة  درس وقد - 1

 ،2 إعالم
 .مبضموهنا حييط علماً  - 2

(205 EX/SR.6) 

 2018حزيران/يونيو  30في  2019-2018للفترة  الوضع المالي للمنظمة ثانياا -4

 اجمللس التنفيذي، إن  

اهلبات واملسامهات اخلاصة  عن اجلزء الثاين 4ت/ م205الوارد يف الوثيقة تقرير املديرة العامة  درس وقد - 1
يزانية املضيفت إىل وأُ  2018خالل الفرتة املمتدة من كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونيو اليت وردت 

وفقًا ألحكام قرار فتح االعتمادات املالية  ،حويالت اليت أُجريت بني بنود االعتماداتالتوعن ، ةالعادي
 (،91م/39والثالثني )القرار  التاسعةالذي اعتمده املؤمتر العام يف دورته 

بقيام املديرة العامة، نتيجًة لورود هذه اهلبات واملسامهات اخلاصة، بإضافة مبلغ إمجايل قدره  حييط علماً  - 2
 كانون الثاني/يناير إلى 1 للفترة الممتدة من ةيزانية العادياملإىل اعتمادات  اا دولر  6280037

-ثانياً -4ت/ م205، وذلك على النحو املفص ل يف امللحق الثاين للوثيقة 2018حزيران/يونيو  30
 يلي: وامللخص كمامعدلة  إعالم

 دوالر  
 2895052 الرتبية ألف -الباب الثاين 

 648252 العلوم الطبيعية ألف -الثاين الباب 
 363899 العلوم االجتماعية واإلنسانية ألف -الباب الثاين 
 1167474 الثقافة ألف -الباب الثاين 
 545541 االتصال واملعلومات ألف -الباب الثاين 
 490743 إدارة املكاتب امليدانية ألف -الباب الثاين 
 13919 األنشطة لصاحل أفريقياتنسيق ورصد  باء -الباب الثاين 
 2904 حتقيق املساواة بني اجلنسنيالرامية إىل تنسيق ورصد األنشطة  باء -الباب الثاين 
 59996 التخطيط االسرتاتيجي باء -الباب الثاين 
 76855 العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور باء -الباب الثاين 

 15402 ةإدارة املوارد البشري ألف - لثالباب الثا
 6280037 المجموع 

 ؛إعالم معدلة-ثانياً -4ت/ م205للجهات املاحنة املذكورة يف امللحق الثاين للوثيقة  ويعرب عن تقديره - 3

لة بصيغته 5م/93 للوثيقة جبدول االعتمادات املالية أيضاً  وحييط علماً  - 4 )أ(  يف امللحق األولالواردة  املعدَّ
 معدلة؛ إعالم-اً ثاني-4ت/ م205قة للوثي )ب( وامللحق األول
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على النحو املفص ل  بقيام املديرة العامة بإجراء حتويالت بني بنود االعتمادات ذلك عن فضالً  وحييط علماً  - 5
إلعادة توزيع موارد الربنامج العادي  نتيجةً اجلزء الثاين  4ت/ م205من الوثيقة  7 إىل 5 اتالفقر  يف

)األثر الصايف  2018كانون الثاين/يناير إىل حزيران/يونيو الفرتة املمتدة من   خاللاملوظفني  نقل ولعمليات
 صفر دوالر(؛

إىل  (العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور) باء-الثاين الباب منحتويله  املبلغ املقرتح حتويل على يوافقو  - 6
مساعد  وظيفةنشاء أجل إ من ()األثر الصايف صفر دوالر من امليزانيةالداخلية( دمات )اخلالثالث  الباب

 ؛2 اجلزء الثاين تصويب 4ت/ م205ورد يف الوثيقة  وفقاً ملا لإلدارة والتنظيم ةالعام ةلمدير ل

من الباب اخلامس إىل األبواب من األول إىل  دولر 3199100على حتويل مبلغ قدره  ويوافق أيضاً  - 7
حتياجات اال وكذلك ،السلع واخلدمات تكاليف يفو  وظفنيزيادات يف تكاليف املالمن امليزانية لتغطية  الثالث

 اجلزء الثاين؛ 4ت/ م205من الوثيقة  13 إىل 9 اتالنحو املفص ل يف الفقر  على ،اإلضافية اليةامل

اجلزء  4ت/ م205معدلة و إعالم-اً ثاني-4ت/ م205و اجلزء الثاين 4ت/ م520 الوثائق درس وقد - 8
 املعلومات الواردة يف تلك جلودة عن ارتياحه يعرب، 2 الثاين تصويب اجلزء 4ت/ م205والثاين تصويب 

 ؛املوحَّد للميزانيةاليت أُعدِّت وفقاً لإلطار  الوثائق

لقطاع  إدارة أفريقيا وقسم الدول األعضاء والشركاء التابعإىل اجلمع بني  باالقرتاح الذي يرمي وحييط علماً  - 9
ورد يف الوثيقة  وفقًا ملا، ترتتب عليه أية تكاليف والذي ال، سابقاً  العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور

 ؛إعالم-3ت/ م205

هبما يف مشروع  نيت ني سرُياعى يف بنود االعتمادات املالية املتعلقةبني هاتني البُ  بأن اجلمع وحييط علماً أيضاً  -10
 .5م/40الوثيقة 

(205 EX/SR.6) 

  في دوراتهما السابقة المجلس التنفيذي والمؤتمر العام امتابعة تنفيذ القرارات التي اعتمده 5
(205 EX/5 Part I.A Rev.; 205 EX/5 Part I.B; 205 EX/5 Part I.C; 205 EX/5 Part I D; 
205 EX/5 Part I.E; 205 EX/5 Part II Rev.; 205 EX/PG/2.INF.3; 205 EX/5 Part III.A; 

205 EX/5.III.A.INF and Corr.; 205 EX/5 Part III.B; 205 EX/5 Part III.C and Add. and Corr.; 
205 EX/5 Part III.D Rev. and Addenda; 205 EX/5.III.D.INF; 205 EX/5.III.D.INF.2; 

205 EX/PG/1.INF; 205 EX/5 Part IV and Addenda; 205 EX/43; 205 EX/44; 205 EX/45) 

 المتعلقة بالبرنامج المسائل أولا -5
 "مبادرة "ذاكرة الجليد ألف-أولا -5

 اجمللس التنفيذي،إن  

 ،42ت/ م202بالقرار  يذك ر إذ - 1

 ،معدلة ألف-اجلزء األول 5ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
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إميانه بضرورة قيام اجملتمع الدويل باختاذ إجراءات عاجلة ومنسقة حلفظ عي نات جوفية  يؤكد جمدداً  وإذ - 3
أن مبادرة "ذاكرة  أيضاً  يؤكد جمدداً و ة يف مستودعات مالئمة للعي نات اجلليدية، أسطوانية من الكتل اجلليدي

 حلفظ ذاكرة اجلليد، مالئم إجراء اجلليد"

وعلى احلاجة العاجلة إىل القيام  على أمهية حفظ عي نات من الرتاث اجلليدي للقارة األفريقية ويشدد - 4
 ،بذلك

مشرتكة حمتملة اجملاالت احملددة لتنفيذ أنشطة بو معدلة  ألف-األول اجلزء 5ت/ م205بالوثيقة  حييط علماً  - 5
 بني اليونسكو ومبادرة "ذاكرة اجلليد"؛

سي ما عن طريق حشد مسامهات  الدول األعضاء يف اليونسكو إىل دعم مبادرة "ذاكرة اجلليد"، وال ويدعو - 6
 ؛هلذا الغرض خارجة عن امليزانية

املضي ُقدماً يف استكشاف أوجه التآزر اليت ميكن حتقيقها بالتعاون مع مبادرة  املديرة العامة على ويشجع - 7
 "ذاكرة اجلليد"؛

به القارة القطبية اجلنوبية مبوجب معاهدة القارة  بالوضع القانوين اخلاص الذي تتمتع أيضاً  وحييط علماً  - 8
من  151 وكذلك بالفقرةعاهدة، والصكوك األخرى اخلاصة بنظام هذه امل 1959 القطبية اجلنوبية لعام

 واألربعني ألطراف معاهدة القارة القطبية اجلنوبية النهائي لالجتماع التشاوري احلادي التقرير
معاهدة القارة القطبية أن نظام تذك ر ب(، اليت 2018أي ار/مايو  18-13 ،األرجنتني ،آيرس بوينوس)

 ؛القارة القطبية اجلنوبيةب تعلقةاملسائل املهو اإلطار املناسب لبحث  اجلنوبية

وأحكام بروتوكول هذه املعاهدة اخلاص حبماية البيئة، اليت  معاهدة القارة القطبية اجلنوبيةبأحكام  يذك رو  - 9
جيب أن يتوافق توافقاً تاماً مع اإلجراءات  القارة القطبية اجلنوبيةيف به  يُعتزم القيامتنص على أن أي نشاط 

بعد  إال به القيامجيوز  ، وعلى أنه المعاهدة القارة القطبية اجلنوبيةدة يف إطار نظام التطبيق احملد الواجبة
 إمتام تلك اإلجراءات؛

بروتوكول "اجلليدية من أحكام  الكتل يف حفظها احملتملاجلينية  يتعلق باملواد مبا فضالً عن ذلك وحييط علماً  -10
امللحق  "م العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامهاناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية والتقاس

 ؛باتفاقية التنوع البيولوجي

بشأن مبادرة "ذاكرة اجلليد" يف إطار معاهدة  رىجتُ  قدمناقشات  ةعلماً بأي تهاملديرة العامة إىل إحاط ويدعو -11
التعاون احملتمل بني اليونسكو  تؤثر تلك املناقشات يف نعندما يكون من املمكن أالقارة القطبية اجلنوبية 
 ومبادرة "ذاكرة اجلليد".

(205 EX/SR.6) 
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 المنتدى العالمي الثامن للمياه باء-أولا -5

 اجمللس التنفيذي،إن  
 ،29ت/ م204و 13م/39ين بالقرار   يذك ر إذ - 1
 ،باء-األولاجلزء  5ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
 والعشرين ، اليت ُقدِّمت إب ان الدورة الثالثةRef./IXXII-IHP/IC 11 بالوثيقة املرجعية حييط علماً  وإذ - 3

 للمجلس الدويل احلكومي للربنامج اهليدرولوجي الدويل،
بالنتائج اإلجيابية للمنتدى العاملي الثامن للمياه الذي ُعقد يف الربازيل، وكذلك باإلسهام  ويقر  مع التقدير - 4

للربنامج الرئيسي الثاين يف الوثيقة  3 ( حملور العمل8( و)7ني املنشودتني )يف حتقيق النتيجت للمنتدى الكبري
أجل حتقيق  حتسني املعارف وتعزيز القدرات على كل املستويات من"، وهو حمور العمل املتمثل يف 5م/39

اهليدرولوجي يف اجملاالت املواضيعية للمرحلة الثامنة من الربنامج  للمنتدى ، وباإلسهام الكبري"األمن املائي
 ،الدويل

بإسهام الربنامج اهليدرولوجي الدويل يف العلوم والبحوث واألنشطة الرتبوية والتعليمية املتعلقة باملياه  ويقر   - 5
يتعلق  وما 6 خيص هدف التنمية املستدامة سي ما فيما ، وال2030 لعام املستدامةدعمًا خلطة التنمية 

املاء من أجل التنمية  - العقد الدويل للعملستدامة األخرى، وكذلك باملياه من غايات أهداف التنمية امل
 (، وسائر برامج العمل الدولية املتعلقة باملياه،2028 - 2018) املستدامة

لبحث موضوع  2021 سُيعقد يف داكار يف السنغال يف عام بأن املنتدى العاملي التاسع للمياه حييط علماً  - 6
من املديرة العامة ضمان مواصلة سعي اليونسكو  ويطلبم والتنمية"؛ "األمن املائي من أجل السال

املقبل للمياه ويف املناقشات اليت  املنتدى العاملييف تنظيم  اهليدرولوجي الدويل إىل املسامهة الربنامجو 
 سُتجرى خالله؛

 اإلمكانيات تعزيز جمال يف اهليدرولوجي الدويل الربنامج عمل وتقويةمن املديرة العامة مواصلة  أيضاً  ويطلب - 7
عن حلول للمصاعب املرتبطة  البحث خيص مالتغيري واالبتكار فيل عوامل بوصفهم الشباب ميلكها اليت

تنفيذ ونشر السياسات املتعلقة باملياه، وكذلك أفضل املمارسات  جمالباملياه والصرف الصحي، ويف 
 .للمياه الثامن العاملي املنتدى عن الصادر لوزاريا اإلعالن يبني   كما  ،املتعلقة باملياه والصرف الصحي

(205 EX/SR.6) 

 مؤسسة التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع جيم-أولا -5
 إن  اجمللس التنفيذي،

 ألف،-أوالً -5ت/ م204طاء و-أوالً -5ت/ م202و 33ت/ م201بالقرارات  يذك ر إذ - 1
 جيم،-األولاجلزء  5ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
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مشاريع التعاون املقبلة بني اليونسكو ومؤسسة التحالف الدويل حلماية  ، يف إطارة العملالعام ةاملدير  من يطلب - 3
 ؛الرتاث الثقايفوصون التفاقيات الرامية إىل محاية ، على توفري دعم خاص من أجل االرتاث يف مناطق النزاع

النظام األساسي  بتقرير يتضمن املائتني ته إب ان دورته السادسة بعدمن املديرة العامة موافا أيضاً  يطلبو  - 4
املفاوضات يف احملرز التقدم ومعلومات عن املعدَّل ملؤسسة التحالف الدويل حلماية الرتاث يف مناطق النزاع، 

سي ما  بشأن إبرام اتفاق ثنائي بني اليونسكو ومؤسسة التحالف الدويل حلماية الرتاث يف مناطق النزاع، وال
 ؛فيها تنفيذها ودور اليونسكو املنشودكيفية وأساليب متويلها و واختيارها  اريعحتديد املشخيص  فيما

 املائتني. السادسة بعد هذا البند يف جدول أعمال دورته إدراج قرروي - 5
(205 EX/SR.6) 

 لتعزيز الثقافة الدوليالصندوق  دال-أولا -5
 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،13ت/ م202بالقرار  ريذك   إذ - 1
 دال،-اجلزء األول 5ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
، وبأن الثقافة واإلبداع الفين سامهت بنجاح يف تعزيز الصندوق الدويل لتعزيز الثقافةبأن أنشطة  يقر   وإذ - 3

بني بلدان  ماسامهت يف تعزيز التعاون في شارك الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة يف متويلها املشاريع اليت
 اجلنوب والتعاون الثالثي،

سامهت يف تعزيز الثقافة  املشاريع اليت شارك الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة يف متويلهابأن  ويقر  أيضاً  - 4
 يبني   ، كمادعم الفنانني الشباب يف البلدان الناميةسي ما عن طريق  وال، والتعاون الدويل يف هذا اجملال

 ،2016 للصندوق الذي ُأجري يف عامالتقييم اخلارجي 
والثالثني  التقرير املفصَّل عن أنشطة الصندوق الدويل لتعزيز الثقافة واملشاريع الثالثة ويأخذ بعني االعتبار - 5

 ،2011 يف عام منذ إحيائهالصندوق اليت دعمها 
الصندوق الدويل لتعزيز تقييم أن ردود الدول األعضاء على االستبيان اخلاص ب ويأخذ بعني االعتبار أيضاً  - 6

 تتيح فوراً اختاذ قرار موضوعي بشأن مستقبل الصندوق، ال الثقافة
من املديرة العامة مواصلة عملية التشاور املفتوحة مع الدول األعضاء بشأن الصندوق الدويل لتعزيز  يطلب - 7

هلذا  العضوية مفتوحعمل  ؛ وتشكيل  فريقجديدة مشاوراتالثقافة من خالل تيسري العمل على إجراء 
 جملس إدارة الصندوق واألمانةو لدول األعضاء ل ممثلنيويضم  ةشفافيشمل اجلميع ويعمل بطريقة  الغرض

الصندوق إىل موافاة اجمللس رئيس جملس إدارة ؛ ودعوة 13ت/ م202 القرار مقاصديتوافق مع  مبا
متر العام إب ان دورته األربعني، مبعلومات عن مداوالت املائتني، وموافاة املؤ  التنفيذي إب ان دورته السابعة بعد

 ربنامجالأجل تعزيز مسامهة الصندوق يف تنفيذ  العضوية وعن نتائج املشاورات من فريق العمل املفتوح
 .(الثقافة) الرئيسي الرابع

(205 EX/SR.6) 
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 1نيا(أوكرا) الذاتي بالحكم المتمتعة القرم جمهورية في الوضع متابعة هاء-أولا -5

 اجمللس التنفيذي،إن  
 هاء،-اجلزء األول 5ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 1
 فيها؛ باملعلومات الواردة حييط علماً  - 2
 املائتني. يف هذا الصدد إب ان دورته السابعة بعد بـمعلوماتاملديرة العامة إىل موافاته  ويدعو - 3

(205 EX/SR.6) 

 يمبالتقي المتعلقةالمسائل  ثانياا -5
 بها مرفق اإلشراف الداخلي التي يضطلع التقييمعمليات 

 إن  اجمللس التنفيذي،
 سادساً،-6ت/ م186بالقرار  ريذك   إذ - 1
 ،ين معدلةاجلزء الثا 5ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
 ؛هبا املرتبطة املديرة العامة إىل تنفيذ التوصيات ويدعو ،عليها أُطلع اليت بعمليات التقييم يرحب - 3
اليت تتطلب التحسني على النحو الذي حدده مرفق اإلشراف  املشرتكة بشأن املسائل ويعرب عن قلقه - 4

الداخلي، واليت تتعلق مبمارسات إدارة وتنسيق املشاريع، وتطبيق اإلدارة القائمة على النتائج، واتساق 
املتمثلتني يف املساواة بني اجلنسني ويف األولويتني العامتني مراعاة تعميم ممارسات التقييم يف املنظمة، و 

 أفريقيا، والقدرة على االستفادة من الشراكات والتعاون؛
 ؛من هذا القرار 4 إليها يف الفقرة املشار مواصلة معاجلة املسائلاملديرة العامة إىل  يدعوو  - 5
إىل بلوغ الغاية  دها الراميةاملديرة العامة إىل مواصلة جهو  يدعو أيضاً ، 22ت/ م204بالقرار  يذك ر وإذ - 6

بوصف هذه  لعمليات التقييممن امليزانية التشغيلية أو ميزانية األنشطة  ٪3التمويلية املتمثلة يف ختصيص 
 األدىن لالستثمار يف التقييم؛ النسبة احلد  

                                                
متها 1 عن ر وأسف إليه جلنة الربنامج والعالقات اخلارجية عقب تصويت أجرته بنداء األمساء اعتمد اجمللس التنفيذي هذا القرار بناًء على توصية قد 

 :حالة امتناع عن التصويت 24صوتاً معارضاً و 11صوتاً مؤيداً و 17
: ألبانيا، وبلغاريا، وفنلندا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وليتوانيا، واملكسيك، والربتغال، وقطر، ومجهورية كوريا، التصويت لصالح القرار

 ؛يرلندا الشمالية، والواليات املتحدة األمريكيةآلربيطانيا العظمى و وسلوفينيا، وإسبانيا، وتركيا، واململكة املتحدة 
، وجنوب أفريقيا، والسودان، ومجهورية واالحتاد الروسي، والفلبني، ونيكاراغوا ،بيالروس، وبوروندي، والصني، وكوبا، واهلند التصويت ضد القرار:

 فنزويال البوليفارية؛
ربازيل، وكوت ديفوار، ومصر، وغينيا االستوائية، وإثيوبيا، وغانا، وغرينادا، وإندونيسيا، واألردن، وكينيا، وماليزيا، بنغالديش، وال المتناع عن التصويت:

 ؛وزمبابوي، وزامبيا ،وفيتنام ،النكا غرينادين، والسنغال، وصربيا، وسريو وسانت لوسيا، وسانت فنسنت  ،مان، وباكستان، وباراغوايونيجرييا، وعُ 
 .مرون، ومجهورية إيران اإلسالمية، وجامايكا، ولبنان، ومدغشقر، واملغربالكا الغياب:
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شات اجمللس دراسة تقارير التقييم املقبلة إب ان مناقاملديرة العامة إىل مواصلة  ويدعو فضاًل عن ذلك - 7
 .التنفيذي بشأن الربنامج

(205 EX/SR.6) 

 اإلدارية المسائل ثالثاا -5
 الخارجة عن الميزانية األموال ألف-ثالثاا -5

 إن  اجمللس التنفيذي،

 هاء،-ثالثاً -5ت/ م202بالقرار  يذك ر إذ - 1

 ،إعالم-ألف-اً ثالث-5ت/ م205ألف و-اجلزء الثالث 5ت/ م205ني الوثيقت   درس وقد - 2

 الوضع القائموكذلك بسواء،  بالتطور اإلجيايب يف املسامهات الطوعية وتعبئة املوارد على حد   حييط علماً  - 3
 خيص الفجوة التمويلية؛ فيما 2018 من عام متوز/يوليو شهر يف

خالل  ما منسي   الظروف املؤاتية لتعبئة املوارد، وال هتيئة باجلهود اليت تبذهلا األمانة لتحسني ويرحب - 4
 لدول األعضاء والشركاءبوصفها عملية مفتوحة ل االضطالع بأول عملية للحوار املنظَّم بشأن التمويل

األمانة على االستفادة من الِعرب املستخلصة من املنتدى األول  ويشجع ؛الدول املندرجني يف ِعداد غري
مواصلة أجل  من ،املائتني امسة بعدخالل دورته اخل وعلى مراعاة املناقشة اليت أُجريت ،لشركاء اليونسكو

 اليونسكو الرامية إىل تعبئة املوارد؛ لدعم جهود وسيلة م بشأن التمويل بوصفهتعزيز فعالية احلوار املنظَّ 

 مسامهاتأجل احلصول على  اجلهات املاحنة من لدى الرتوجيية مساعيها مواصلة على األمانة أيضاً  ويشجع - 5
عيًا إىل إضفاء املزيد من املرونة على كيفية استخدام األموال اخلارجة ألغراض حمددة س خمصصة غري
 امليزانية؛ عن

يستجد من تطورات  عم ا بـمعلومات املائتني دورته السابعة بعد موافاته إب ان املديرة العامةمن  طلبوي - 6
 إدارة املوارد اخلارجة عن امليزانية.و  تعبئةخيص  يواج ه من مصاعب فيما وما

(205 EX/SR.6) 

 برنامج المساهمة والمساعدة في حالت الطوارئ باء-ثالثاا -5

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،61م/39و 60م/39بالقرار ين  يذك ر إذ - 1
 باء،-اجلزء الثالث 5ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
باجلهود  وينو ه؛ االت الطوارئفيها لتنفيذ برنامج املسامهة واملساعدة يف ح املفص ل الوارد بالتحليل حييط علماً  - 3

 ؛رزةوبالنتائج احمل يف هذا الصدد اليت بذلتها األمانة
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 إىل تسوية باء-اجلزء الثالث 5ت/ م205من الوثيقة  15 يف الفقرة إليها املشار الدول األعضاء ويدعو - 4
 ملسامهة؛النتفاع بربنامج الأهليتها  استعادة أجل من أوضاعها

إدارة سليمة  برنامج املسامهةجهودها الرامية إىل ضمان إدارة إىل مواصلة والدول األعضاء  عامةاملديرة ال ويدعو - 5
 ينص عليه القراران وفقًا ملا األولوية ذاتعن طريق تعزيز فعاليته وجدواه لصاحل فئات الدول األعضاء 

 ؛61م/39و 60م/39
لدى إعداد  املسامهة واملساعدة يف حاالت الطوارئ النظر يف زيادة متويل برنامج إىل العامة املديرة ويدعو - 6

 .5م/40الوثيقة 
(205 EX/SR.6) 

 لستثمار لتعزيز تنفيذ البرنامجا جيم-ثالثاا -5

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،دال-ثانياً -5ت/ م204بالقرار  يذك ر إذ - 1

 ،هاتصويبضميمتها و جيم و -اجلزء الثالث 5ت/ م205 ةالوثيق درس وقد - 2

جيم عن -اجلزء الثالث 5ت/ م205بالتقرير املرحلي الذي قد مته املديرة العامة يف الوثيقة  يط علماً حي - 3
التقد م احملرز يف تنفيذ املبادرات اخلاصة بالتعل م وتنمية املهارات )امللحق األول( واملبادرات اخلاصة بإدارة 

عليها يف دورته  بادرات اإلضافية اليت وافقاملعارف وبتكنولوجيات املعلومات )امللحق الثاين(، وكذلك امل
 )امللحق الثالث(؛ املائتني األوىل بعد

 املديرة العامة إىل مواصلة تنفيذ املبادرات املذكورة آنفاً؛ ويدعو - 4

الدول األعضاء النظر يف إمكانية تقدمي مسامهات طوعية لزيادة ميزانية الصندوق االستثماري  ويناشد جمدداً  - 5
 تنفيذ الربنامج نظراً ألمهية هذا الصندوق؛ لتعزيز

املائتني بتقرير مستوىف عن تنفيذ املبادرات  من املديرة العامة موافاته إب ان دورته السادسة بعد ويطلب - 6
 املذكورة آنفاً.

(205 EX/SR.6) 

 لليونسكو الستراتيجي التحول عملية دال-ثالثاا -5

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،31ت/ م204 رالقراب يذك ر إذ - 1
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إعالم -دال-ثالثاً -5ت/ م205دال معدلة وضميمت يها و-اجلزء الثالث 5ت/ م205ائق الوث درس وقد - 2
 ،2 إعالم-دال-ثالثاً -5ت/ م205و

أنه ينبغي لعملية التحول االسرتاتيجي اليت استهلتها املديرة العامة أن تساعد على  االعتبار يأخذ بعني وإذ - 3
احلصر، الوقوف على املزيد من االقرتاحات ألغراض عملية  تضم، على سبيل املثال الالقيام بأمور 

إليها  املسندة احملددةأجل تعزيز أنشطتها الربناجمية وتركيزها حول املهمة  اإلصالح اجلارية للمنظمة من
 الضرورية، غري يةاالزدواج تفادي على واحلرص املتحدة، األمم إصالح عملية مراعاة هبا، مع والُبىن اخلاصة

 املتحدة، األمم وكاالت سائر مع تآزر أوجه إجياد على والعمل

 بضرورة اضطالع الدول األعضاء واألمانة بإدارة عملية التحول االسرتاتيجي، ويقر   - 4

 ةدال معدل-اجلزء الثالث 5ت/ م205 الوثيقة يف املعلومات احلديثة اليت قدمتها املديرة العامةب حييط علماً  - 5
الكفاءة عن كيفية تنفيذ املرحلتني األوىل والثانية من عملية التحول االسرتاتيجي، اللتني ترميان إىل زيادة 

 التنفيذية ألمانة اليونسكو وحتسني وسائل عملها؛ الفعاليةو 

اليت و  ،دال معدلة-اجلزء الثالث 5ت/ م205يف الوثيقة  اليت أُدرجتالوثيقة املفاهيمية ب أيضاً  حييط علماً و  - 6
 ؛املرحلة الثالثة من عملية التحول االسرتاتيجيحتتوي على معلومات عن 

املائتني مبعلومات عن التدابري املتخذة والنتائج  من املديرة العامة موافاته إب ان دورته السادسة بعد ويطلب - 7
عن النتائج امللموسة  خيص خمتلف مراحل وحماور عملية التحول االسرتاتيجي، ومنها معلومات احملققة فيما
املائتني، وموافاة املؤمتر العام إب ان دورته  ، وموافاته إب ان دورته السابعة بعدأفرقة العمل املواضيعيةاليت حتققها 

األربعني، باالقرتاحات اجلوهرية اجلامعة اخلاصة بإصالح أنشطة برنامج اليونسكو وإصالح شبكتها 
املناقشات اليت أُجريت بشأن هذا البند خالل دورته اخلامسة  راعاةمفيها، مع  امليدانية من أجل النظر

 ؛الفريق التحضريياجتماعات  خاللاملائتني و  بعد

املائتني مبعلومات عن املشاورات اليت جُترى  من املديرة العامة موافاته إب ان دورته السادسة بعد ويطلب أيضاً  - 8
ية التحول االسرتاتيجي، واقرتاح جدول زمين إلجراء املزيد مع الدول األعضاء وجلاهنا الوطنية بشأن عمل

 من املشاورات بشأن املرحلة الثالثة اخلاصة بالربامج من عملية التحول االسرتاتيجي لليونسكو.
(205 EX/SR.6) 

 المتعلقة بالموارد البشرية المسائل رابعاا -5
 2022-2017استراتيجية إدارة الموارد البشرية للفترة 

 جمللس التنفيذي،إن  ا

 ،76م/39بالقرار  يذك ر إذ - 1

 ،وضميمت يها اجلزء الرابع 5ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
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 ؛2022-2017بالتقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  حييط علماً  - 3

املديرة العامة إىل اختاذ  ويدعو ؛وظفنيللم التوازن يف التوزيع اجلغرايف انعداماستمرار من  عن قلقهويعرب  - 4
 املستويات؛كل تدابري إضافية لتحسني التوزيع اجلغرايف على  

ومنها التوظيف،  إجراءات املزيد من التدابري لزيادة شفافية النظر يف إمكانية اختاذ من املديرة العامة ويطلب - 5
 إىل آلية إرسال إشعاراتلوظائف الشاغرة، و اب إلعالمها الوفود الدائمةإىل  آلية إشعارات  إرسالمثالً 

 ؛اريةجعملية توظيف أية مراحل  كل مرحلة من  يفإلعالمهم باملستجدات املرشحني 

 فعالة اسرتاتيجية قوية للحراك اجلغرايف يف اليونسكو تكون إلزامية وتقرتن بأداةاألخذ بأمهية  ويؤكد جمدداً  - 6
 لتخطيط الوظيفي؛ل

ان دورته إب   املؤمتر العام، وموافاة املائتني ان دورته السابعة بعدملديرة العامة موافاته إب  من ا أيضاً  ويطلب - 7
 .2022-2017بتقرير كامل عن تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  ،األربعني

(205 EX/SR.6) 

 المسائل المتعلقة بالبرنامج
 التربية

 2030 تعليم حتى عامبال الخاص 4 هدف التنمية المستدامة 6
(205 EX/6; 205 EX/44) 

 العالمي واإلقليمي الصعيدينالتنسيق والدعم على  أولا -6

 اجمللس التنفيذي،إن  
 ،10م/39و 6ت/ م202و 7ت/ م200و 6ت/ م197بالقرارات  يذك ر إذ - 1
 اجلزء األول، 6ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
ودعم املساعي الرامية إىل حتقيق  تنسيقريادة  أجل مناملديرة العامة  اليت تبذهلا لجهودل يعرب عن تقديره - 3

لبلجيكا الستضافتها  عرفانه عن ويعرب؛ 2030 اخلاص بالتعليم حىت عام 4 هدف التنمية املستدامة
 ؛2018 كانون األول/ديسمرب 5إىل  3يف بروكسل يف الفرتة املمتدة من  االجتماع العاملي للتعليم

بوصفها منتديات مهمة للتشاور والتعاون  2030 حىت عام د اجتماعات إقليمية بشأن التعليمبعق ويرحب - 4
 ؛4 هدف التنمية املستدامةأجل حتقيق  من

، وعلى 4 دف التنمية املستدامةالقائمة املعنية هب العاملية واإلقليميةواملبادرات  ابراملنتعزيز  على ويشجع - 5
 كن؛االستفادة منها على أفضل وجه مم



205 EX/Decisions – page 12 

اللجنة التوجيهية املعنية هبدف التنمية املستدامة اخلاص من خالل  القوي القائم بالتعاون أيضاً  ويرحب - 6
الفاعلة األطراف وإقامة شراكات وثيقة مع  ،نهج شاملاألخذ بضمان  سعياً إىل 2030 بالتعليم حىت عام
 واجلهات املعنية؛

 حيث، 4 هدف التنمية املستدامةلسعي إىل بلوغ غايات ضرورة حتسني التقدم على صعيد ا يدرك وإذ - 7
اخلاص بالتعليم  4 الدول األعضاء على دعم أنشطة اليونسكو الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة

 املوارد اخلارجة عن امليزانية؛بوسائل تضم  2030 حىت عام

أجل رصد  من اليونسكو لإلحصاءمعهد على ضرورة حتسني وتنسيق مجع البيانات عن طريق  ويشدد - 8
 التقدم احملرز على الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي لكيال يرتك أحد خلف الركب؛

اليونسكو  ودعمتنسيق املائتني مبعلومات عن  بعد دسةدورته السا موافاته إب ان من املديرة العامة ويطلب - 9
، مع إبراز 2030 اخلاص بالتعليم حىت عام 4 الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامةلمساعي ل

 املبادرات املتخذة يف هذا اجملال على الصعيد اإلقليمي.
(205 EX/SR.6) 

 درء ومكافحة العنف والتسلط في المدارس ثانياا -6

 اجمللس التنفيذي،إن  

 ،35ت/ م012بالقرار  يذك ر إذ - 1

 اجلزء الثاين، 6ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2

 املديرة العامة بشأن درء ومكافحة العنف والتسلط يف املدارس؛جبهود  علماً مع التقدير حييط - 3

درء ومكافحة العنف والتسلط يف هبا اليونسكو يف جمال  على أنه ينبغي جلميع األنشطة اليت تقوم ويشدد - 4
يضاً توافقاً تامًا مع ، وأن تتوافق أ5م/39يتعلق هبذا األمر من نصوص الوثيقة  أن تتوافق مع ما املدارس

 هبا بناًء على طلب الدول األعضاء؛ التشريعات الوطنية للدول املعنية، وأن جيري القيام

درء ومكافحة العنف والتسلط يف املدارس يف إطار التزامه األوسع نطاقاً السعي إىل التزامه ب ويؤكد جمدداً  - 5
 ؛4 حتقيق هدف التنمية املستدامةالعمل على ب

( 4ت/ م التقرير النظامي )الوثيقة، يف إطار املائتني دورته السابعة بعدموافاته إب ان من املديرة العامة  لبويط - 6
مل اليونسكو يف ععن مبعلومات حديثة  ،(5م/39تنفيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام )الوثيقة عن 

 درء ومكافحة العنف والتسلط يف املدارس.جمال 
(205 EX/SR.6) 
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 األمية محو واستراتيجية رؤية ثالثاا -6

 اجمللس التنفيذي،إن  

 ،44ت/ م202و 13م/37 ينبالقرار   يذك ر إذ - 1

 اجلزء الثالث، 6ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2

 األمية بوصف حمو األمية حمويف جمال تعزيز به اليونسكو  بالعمل الذي تضطلع حييط علمًا مع التقدير - 3
 6 -4 الغايةالسعي إىل بلوغ تيسري كذلك يف جمال تكون من مستويات خمتلفة للكفاءة، و عملية متواصلة ت

 ؛4 دف التنمية املستدامةهل

تعزيز التعاون فيما بني كذلك على و  ،األمية جهودها يف جمال حمو تعزيز الدول األعضاء على ويشجع - 4
عاون الثالثي، مع الرتكيز بوجه خاص على بلدان اجلنوب والتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب والت

 بعد النزاع؛ أوضاع النزاع وماواملناطق اليت تسودها والدول اجلزرية الصغرية النامية  أقل البلدان منواً 

سي ما لدى النساء  األمية يف أفريقيا، وال يونسكو على مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز حموال ويشجع - 5
 والفتيات؛

األمية عن  الدول األعضاء والشركاء يف التنمية إىل تعزيز قدرات اليونسكو ومواردها يف جمال حمو ويدعو - 6
 طريق إمدادها بأموال خارجة عن امليزانية؛

( 2025 - 2019األمية ) رؤية واسرتاتيجية حمومراجعة وحتديث وحتسني وثيقة من املديرة العامة  ويطلب - 7
هبا  وموافاته، 2030 اخلاص بالتعليم حىت عام 4 لتنمية املستدامةيف حتقيق هدف اأجل اإلسهام  من

 إحالتها إىل املؤمتر العام يف دورته األربعني.أجل  مناملائتني  السابعة بعد دورتهإب ان 
(205 EX/SR.6) 

 درء التطرف العنيف رابعاا -6

 اجمللس التنفيذي،إن  

 اجلزء الرابع، 6ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 1

التعليم بوصفه أمهية  جمدداً  ويؤكد ،7ت/ م202و 9ت/ م200و 46ت/ م197بالقرارات  يذك ر إذو  - 2
أن العمل على  ويؤكدالذي يؤدي إىل اإلرهاب،  وسيلة تساعد على درء اإلرهاب والتطرف العنيف

إىل يشك ل جزءًا من اجلهود العامة الرامية  دام يؤدي إىل اإلرهاب، ، عندما وماالتطرف العنيف درء
 ،اإلرهاب ومكافحته درء

يتعلق  ، ومبا2006 اليت اعُتمدت يف عام األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب باسرتاتيجية أيضاً  ويذك ر - 3
 من قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة وقرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة، كافحة اإلرهابمب
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 ،عمل األمني العام لألمم املتحدة ملنع التطرف العنيف خطةبـ ويذك ر فضالً عن ذلك - 4

إىل  ،سائر اجلهات املعنيةو األمم املتحدة وكاالت بالتنسيق مع ، املديرة العامة على مواصلة السعي يشجع - 5
النظر  مراعاة وجهاتو ، الذي يؤدي إىل اإلرهاب تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل درء التطرف العنيف

، مع التشديد على الدور الريادي الرئيسي الذي ينبغي للدول وهيئاهتا املختصة أن  هذا الصددالوطنية يف
 ؛خيص تدابري مكافحة اإلرهاب به فيما تضطلع

 درء التطرف العنيف على الصعيدين الوطين والدويل، إقرارًا بدورها الريادي يف، الدول األعضاء وحيث - 6
وتقدمي  موارد خارجة عن امليزانية عن طريق توفري درء التطرف العنيفاخلاصة باليونسكو دعم أنشطة على 

 ؛مساعدات أخرى هلذا الغرض

املائتني مبعلومات عن إسهام اليونسكو املشرتك  من املديرة العامة موافاته إب ان دورته السابعة بعد ويطلب - 7
 بني القطاعات يف درء التطرف العنيف.

(205 EX/SR.6) 

 (EX/7; 205 EX/44 205) المتحدةجامعة األمم  7

 اجمللس التنفيذي،إن  

 ،7ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 1

به جامعة األمم املتحدة بوصفها حلقة الوصل بني األوساط  بالدور املهم للغاية الذي تضطلع ينو ه وإذ - 2
 األكادميية الدولية واألمم املتحدة،

 السنني، قيمت بني جامعة األمم املتحدة واليونسكو على مر  بالعالقات املثمرة اليت أُ  وينو ه أيضاً  - 3

 تطور برنامج جامعة األمم املتحدة وأنشطتها؛ل يعرب عن ارتياحه - 4

سي ما  ملواصلة مشاركة جامعة األمم املتحدة يف برامج اليونسكو وأنشطتها، وال ويعرب عن تقديره - 5
 ني اليونسكو وجامعة األمم املتحدة؛خيص الكراسي اجلامعية والشبكات املشرتكة ب فيما

املديرة العامة إىل مواصلة تعزيز تعاون اليونسكو مع جامعة األمم املتحدة يف اجملاالت اليت حتظى ويدعو  - 6
باهتمام الطرفني وحتظى باألولوية لديهما، وإىل االستعانة جبامعة األمم املتحدة عند االقتضاء، بوصفها 

 ة حبثية، من أجل توفري اإلرشادات الالزمة لربامج اليونسكو؛مـ ْجم عاً فكرياً ومؤسس

 املديرة العامة إىل إطالع رئيس جملس جامعة األمم املتحدة على نص هذا القرار. ويدعو أيضاً  - 7
(205 EX/SR.6) 
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 والمعلومات التصال

 (EX/8; 205 EX/44 205) برنامج ذاكرة العالم 8

 اجمللس التنفيذي،إن  

 ،8ت/ م204و 15ت/ م202ين بالقرار   ذك ري إذ - 1

 ،8ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2

 اليت املناقشات مراعاة مع ،على خطة العمل احملدَّثة إلجراء االستعراض الشامل لربنامج ذاكرة العامل وافقي - 3
 يف ملذكورا العمل فريق يكون أن على االتفاق إىل أفضت واليت ،من جدول األعمال 8 البند بشأن أُجريت

املديرة العامة  بقيام شيدوي؛ العضوية فريقًا مفتوح 8ت/ م205من الوثيقة  11 الفقرة من 2-2-11 البند
 ؛خطة العمل احملدَّثة إعدادب

 مشاركًة كاملةً  عملية االستعراض املقرر إجراؤها نقاش مفتوح بشأن الدول األعضاء إىل املشاركة يف ويدعو - 4
 ذي أجنزته اللجنة االستشارية الدولية لربنامج ذاكرة العامل يف هذا الصدد؛استناداً إىل العمل ال

وموافاته  ،املائتني بعدالسادسة  إب ان دورتهبتقرير مرحلي يف هذا الصدد  من املديرة العامة موافاته ويطلب - 5
 املائتني. ابعة بعدإب ان دورته الس النهائي عن االستعراض الشامل لربنامج ذاكرة العامل اجلامعبالتقرير 

(205 EX/SR.6) 

 األنشطة المشتركة بين القطاعات

 (EX/9; 205 EX/45 205) (2017 - 2016)الستراتيجية الشاملة الخاصة بالشراكات  9

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،11ت/ م199بالقرار  يذك ر إذ - 1
 ،9ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
 عن االسرتاتيجية الشاملة اخلاصة بالشراكات؛ 2017-2016 بتقرير فرتة العامني حييط علماً  - 3
توصيات أولية من أجل حتديث اسرتاتيجية باملائتني  إب ان دورته السادسة بعدموافاته من املديرة العامة  ويطلب - 4

ثة لة وحمدَّ صيغة معدَّ باملائتني  دورته السابعة بعد إب انموافاته اليونسكو الشاملة اخلاصة بالشراكات، و 
مراعاة آراء الدول األعضاء يف  مع تتضمن مؤشرات كمية ونوعية، لالسرتاتيجية الشاملة اخلاصة بالشراكات

 هذا الصدد؛
 2019-2018تقرير فرتة العامني باملائتني  إب ان دورته العاشرة بعدموافاته  من املديرة العامة ويطلب أيضاً  - 5

 .عن االسرتاتيجية الشاملة اخلاصة بالشراكات
(205 EX/SR.6) 
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 جوائز اليونسكو 10
(205 EX/10; 205 EX/45) 

 الستراتيجية المعدَّلة أولا -10

 إن  اجمللس التنفيذي،

 12ت/ م191و 17ت/ م190و 16ت/ م189و 38ت/ م185و 24ت/ م171بالقرارات  يذك ر إذ - 1
 ،8ت/ م199و 12ت/ م196و

 ،ولاأل اجلزء 10ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2

 ؛جلوائز اليونسكو الراهنبالوضع  مع االرتياح حييط علماً  - 3

 من املديرة العامة مواصلة جهودها الرامية إىل تنفيذ االسرتاتيجية الشاملة املعدَّلة جلوائز اليونسكو؛ طلبيو  - 4

 موافاته بـمعلومات يف هذا الصدد سنوياً.من املديرة العامة  يطلب أيضاً و  - 5
(205 EX/SR.6) 

 وتجديدهااستعراض الجوائز  انياا ث-10

 جائزة السلطان قابوس لصون البيئة (1)-ألف-ثانياا -10

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،5.6.1ت/ م132بالقرار  يذك ر إذ - 1

بشأن اعتماد وتطبيق أواًل -12ت/ م196و 12ت/ م191ينص عليه القراران  ما االعتبار ويأخذ بعني - 2
هلا، وكذلك التوصيات الواردة يف تقييم مرفق  لة جلوائز اليونسكو واملعايري املكوِّنةاالسرتاتيجية الشاملة املعدَّ 

الذي  أوالً -24/ت م201 والقرار ،(IOS/EVS/PI/114الوثيقة )اإلشراف الداخلي جلوائز اليونسكو 
 ،على النظام املايل املوحَّد للحسابات اخلاصة للجوائزفيه  وافق

جتديد جائزة اقرتاح ألف بشأن -اجلزء الثاين 10ت/ م205الوثيقة من ( 1) القسم يفورد  ما درس وقد - 3
 السلطان قابوس لصون البيئة،

يف تعاوناً فعااًل، وتعاوهنا مع اليونسكو األجل،  لدعمها لليونسكو دعمًا طويللُعمان  يعرب عن تقديره - 4
 إطار جائزة السلطان قابوس لصون البيئة؛

سي ما من خالل قرارها القاضي  اللتزامها املتواصل بصون البيئة، وال ُعمانحلكومة  يرهيعرب عن تقدو  - 5
 دوالر؛ 100000دوالر إىل  70000من  السلطان قابوس لصون البيئةجائزة بزيادة قيمة 
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 لاملعدَّ  ساسياأللنظام اعلى  ويوافق ؛سنوات جتديد جائزة السلطان قابوس لصون البيئة ملدة ست ويقرر - 6
( 1) ني األول والثاين للقسمين يف امللحق  للحساب اخلاص للجائزة الوارد   لاملعدَّ  املايللنظام ا علىللجائزة و 

-ما "جائزة اليونسكوهل اً ، اللذين سيصبح اسم اجلائزة وفقألف-اجلزء الثاين 10/ت م205 من الوثيقة
 السلطان قابوس حلفظ البيئة".

(205 EX/SR.6) 

 غينيا الستوائية الدولية للبحوث في مجال علوم الحياة-ائزة اليونسكوج (2)-ألف-ثانياا -10
 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،21ت/ م189و 48ت/ م187و 57ت/ م180قرارات الب يذك ر إذ - 1
بشأن اعتماد وتطبيق أواًل -12ت/ م196و 12ت/ م191ينص عليه القراران  ما ويأخذ بعني االعتبار - 2

لة جلوائز اليونسكو واملعايري املكوِّنةاالسرتاتيجية الشاملة ا هلا، وكذلك التوصيات الواردة يف تقييم مرفق  ملعدَّ
 ،(IOS/EVS/PI/114الوثيقة )اإلشراف الداخلي جلوائز اليونسكو 

بشأن اقرتاح وملحقه األول ألف -اجلزء الثاين 10ت/ م205( من الوثيقة 2) القسم ورد يف ما درس وقد - 3
غينيا االستوائية الدولية للبحوث يف جمال علوم احلياة والتعديالت املقرتح إدخاهلا -ئزة اليونسكوجتديد جا

 على النظام األساسي للجائزة،
غينيا االستوائية الدولية للبحوث يف جمال -ائزة اليونسكوجلبالنظام املايل للحساب اخلاص  حييط علماً  - 4

 ؛ألف-اجلزء الثاين 10ت/ م205( من الوثيقة 2) الثاين للقسميف امللحق  ةالوارد بصيغته علوم احلياة
سنوات؛  غينيا االستوائية الدولية للبحوث يف جمال علوم احلياة ملدة ست-جتديد جائزة اليونسكو ويقرر - 5

 للجائزة. املعدَّل األساسيلنظام اعلى  ويوافق
(205 EX/SR.6) 

 عزيز التسامح والالعنفمادانجيت سنغ لت-جائزة اليونسكو باء-ثانياا -10
 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،35ت/ م192و 5.4.3ت/ م146 ينر  بالقرا يذك ر إذ - 1
بشأن اعتماد وتطبيق  أوالً -12ت/ م196و 12ت/ م191ينص عليه القراران  ما االعتبار ويأخذ بعني - 2

لة جلوائز اليونسكو واملعايري املكوِّنة كذلك التوصيات الواردة يف تقييم مرفق هلا، و  االسرتاتيجية الشاملة املعدَّ
الذي  أوالً -24ت/ م201، والقرار (IOS/EVS/PI/114الوثيقة اإلشراف الداخلي جلوائز اليونسكو )

 ،النظام املايل املوحَّد للحسابات اخلاصة للجوائز فيه على وافق
جائزة بشأن اقرتاح جتديد  اوملحقهباء -اجلزء الثاين 10ت/ م205الوثيقة  ورد يف ما درس وقد - 3

التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام األساسي و سنغ لتعزيز التسامح والالعنف  ماداجنيت-اليونسكو
 ،وعلى النظام املايل للحساب اخلاص للجائزة للجائزة
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على  ويوافقسنوات؛  ملدة ست سنغ لتعزيز التسامح والالعنف ماداجنيت-جائزة اليونسكوجتديد  يقرر - 4
يف ملحق  ينالوارد   للحساب اخلاص للجائزة املعدَّلوعلى النظام املايل النظام األساسي املعدَّل للجائزة 

 باء.-اجلزء الثاين 10ت/ م205الوثيقة 
(205 EX/SR.6) 

 بوانيي للسعي إلى السالم-جائزة فيليكس هوفويه جيم-ثانياا -10
 إن  اجمللس التنفيذي،

 4.3.2ت/ م144و 5.5.2ت/ م136و 4.4.1ت/ م134و 23م/52 اتبالقرار  يذك ر إذ - 1
 أواًل،-8ت/ م199و 17ت/ م180و

التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام شأن ب جيم-اجلزء الثاين 10ت/ م205 الوثيقةورد يف  ما درس وقد - 2
 ،ص للجائزةللحساب اخلا النظام املايلعلى و  بوانيي للسعي إىل السالم-جلائزة فيليكس هوفويه العام

بصيغته الواردة  للسعي إىل السالم اليونسكو-بوانيي-فيليكس هوفويه جلائزة املعدَّل النظام العامعلى  يوافق - 3
 جيم؛-اجلزء الثاين 10ت/ م205يف امللحق األول للوثيقة 

للسعي إىل  واليونسك-بوانيي-فيليكس هوفويه جلائزة للحساب اخلاص املعدَّلبالنظام املايل  وحييط علماً  - 4
 جيم.-اجلزء الثاين 10ت/ م205بصيغته الواردة يف امللحق الثاين للوثيقة  السالم

(205 EX/SR.6) 

 المعاهد والمراكز

 1 معاهد ومراكز الفئة

 (EX/11; 205 EX/45 205) مستقبل مكتب التربية الدولي 11

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،11ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 1

أعمال  بأمهية دور املناهج الدراسية يف بناء نظام التعليم، وبإسهام املناهج الدراسية يف تنفيذ جدول يقر   وإذ - 2
 ،2030 التعليم حىت عام

 لرتبية الدويل؛اتب بشأن وضع مك يعرب عن قلقه - 3

لرتبية اتب كممبستقبل  املتعلقة اخليارات عدد من عن التفاصيل من املزيد املديرة العامة إىل تقدمي ويدعو - 4
املائتني، وموافاته  مراعاة املناقشات اليت أُجريت خالل دورته اخلامسة بعد مع ومقتنياته وحمفوظاته، الدويل

تب مكمستقبل  من أجل إحالة توصياته بشأن املائتني بعد السادسةإب ان دورته بتقرير يف هذا الصدد 
 للبت  يف هذا األمر؛إىل املؤمتر العام يف دورته األربعني  لرتبية الدويلا
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 آنفاً: املذكور يلي أثناء إعداد التقرير املديرة العامة إىل مراعاة ما ويدعو أيضاً  - 5

وتعزيز تأثري املكتب  ،لرتبية الدويلاتب مكإىل  املسندة املهمة جدوى وضع معايري واضحة لتعزيز (1)
 ؛على أفضل وجه ممكنواستدامته، 

وأنشطة قطاع الرتبية لضمان االستدامة املالية  لرتبية الدويلا تبطة مكحتسني أوجه التآزر بني أنش (2)
 لألنشطة واإلسهام يف إبقاء املناهج الدراسية ركناً من أركان عمل املنظمة يف جمال الرتبية.

(205 EX/SR.6) 

 2 معاهد ومراكز الفئة

 (EX/12; 205 EX/43 205) 2 إطار إدارة معاهد ومراكز الفئة 12

 لس التنفيذي،إن  اجمل

 ،12ت/ م204و 93م/37ر ين بالقرا يذك ر إذ - 1

 ،12ت/ م205 الوثيقة درس وقد - 2

عنها  بضرورة قيام الدول األعضاء واألمانة ببذل جهود مشرتكة إلجياد حلول للمشكالت اليت كشف يقر   - 3
ليت تعمل حتت رعاية ا 2 إلطار إدارة معاهد ومراكز الفئة باليونسكو الداخلياستعراض مرفق اإلشراف 

 (؛.IOS/AUD/2017/04 Rev)الوثيقة  اليونسكو

املشرتك بني القطاعات على صعيد السعي إىل حتسني إطار  الداخلي فريق العملبالتقدم الذي أحرزه  ويرح ب - 4
 ؛اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو 2 معاهد ومراكز الفئةإدارة 

 ها بالتشاور مع الدول األعضاء املعنية من أجل الوقوف على أنسبعملاملديرة العامة على مواصلة  ويشجع - 5
تعمل، أو أن  الاليت تبني  أهنا  2 ومراكز الفئةمعاهد  خيص فيما التكلفة إىل بالقياسوأكثرها فعالية  احللول

 نشيطة؛ اليونسكو، أو أهنا غري برنامج أهداف يتوافق توافقاً تاماً مع عملها ال

اليت تعمل  2 االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ملعاهد ومراكز الفئةلنهج املعروض ملراجعة وتعديل با وحييط علماً  - 6
 هبا بالتشاور مع الدول األعضاء؛ واالتفاق النموذجي املرتبط حتت رعاية اليونسكو

الشاملة واملتكاملة  السرتاتيجيةلاملائتني مبشروع  من املديرة العامة موافاته إب ان دورته السادسة بعد ويطلب - 7
 .هبا املرتبط النموذجي التفاقلو  اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو 2 لة ملعاهد ومراكز الفئةاملعدَّ 

(205 EX/SR.6) 
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 بها وتجديد التفاقات الخاصة 2 استعراض شؤون معاهد ومراكز الفئة 13
(205 EX/13 Part I and Corr. (English, French and Spanish only); 205 EX/13 Parts II and III; 

205 EX/43) 

المركز اإلقليمي للهيدرولوجيا والموارد ، و )نيجيريا( لمركز اإلقليمي لإلدارة المتكاملة ألحواض األنهارا أولا -13
 )ماليزيا( شرق آسيا والمحيط الهادي المائية في المناطق المدارية الرطبة في جنوب

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،5م/26من الوثيقة  02288 بالفقرة، وكذلك 23م/36ثالثاً و-14ت/ م186بالقرار ين  يذك ر إذ - 1

 ،ملحقها ومرفقاتهو اجلزء األول  18م/37الوثيقة بو  23ت/ م171بالقرار  ويذك ر أيضاً  - 2

 ،وتصويبها اجلزء األول 13ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 3

 ملركز اإلقليمي لإلدارة املتكاملة ألحواض األهنارا من كل  نح  تجديد ماملديرة العامة بتوصية ب حييط علماً  - 4
شرق آسيا  املركز اإلقليمي للهيدرولوجيا واملوارد املائية يف املناطق املدارية الرطبة يف جنوبو  )نيجرييا(،

 ؛(2 )الفئة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكوصفة  )ماليزيا(، واحمليط اهلادي

اليت تعمل حتت رعاية جي اخلاص باملعاهد واملراكز بني االتفاق النموذ االختالف جهبأو  أيضاً  حييط علماً و  - 5
 إبرامه مشروع االتفاق املرادو  ،األول اجلزء 18م/37وثيقة اللحق املرفقة مب بصيغته(، 2 )الفئة اليونسكو

املناطق املدارية الرطبة  املركز اإلقليمي للهيدرولوجيا واملوارد املائية يف بني اليونسكو وحكومة ماليزيا بشأن
 ؛شرق آسيا واحمليط اهلادي يف جنوب

املركز اإلقليمي و  (،نيجرييا) من املركز اإلقليمي لإلدارة املتكاملة ألحواض األهنار كل    اضطالع ويؤكد - 6
باملهمة (، )ماليزيا شرق آسيا واحمليط اهلادي للهيدرولوجيا واملوارد املائية يف املناطق املدارية الرطبة يف جنوب

 ؛( بصورة ُمرضية2 إليه بوصفه مركزاً يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة املسندة

املركز اإلقليمي و  (،نيجرييا) من املركز اإلقليمي لإلدارة املتكاملة ألحواض األهنار كل    جتديد منح ويقرر - 7
صفة مركز  )ماليزيا(، ق آسيا واحمليط اهلاديشر  للهيدرولوجيا واملوارد املائية يف املناطق املدارية الرطبة يف جنوب

 (؛2 يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

 .هلذا الغرض يناملعدَّ  نيبتوقيع االتفاق   للمديرة العامة ويأذن - 8
(205 EX/SR.6) 
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 (، والمركز الدولي للنهوض بحقوق اإلنسان )األرجنتين(لبنان)لي لعلوم اإلنسان المركز الدو  ثانياا -13
 اجمللس التنفيذي، إن  

 ،93م/37وثانياً -19/ت م180و 37م/34و 15م/29و 4.5.3/ت م93بالقرارات  يذك ر إذ - 1

 ،اجلزء األول ويف ملحقها ومرفقاته 18م/37ورد يف الوثيقة  ما االعتبار يأخذ بعنيو  - 2

 اجلزء الثاين، 13ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 3

املركز الدويل و )لبنان(، املركز الدويل لعلوم اإلنسان من كل  بتجديد منح  مةاملديرة العاتوصية ب حييط علماً  - 4
 ؛(2 صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة )األرجنتني(، للنهوض حبقوق اإلنسان

 ، واملركز الدويل للنهوض حبقوق اإلنسان(لبنان) من املركز الدويل لعلوم اإلنسان جتديد منح كل   ويقرر - 5
 (؛2 ، صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة(جنتنياألر )

 املعدَّين هلذا الغرض. للمديرة العامة بتوقيع االتفاق ني ويأذن - 6
(205 EX/SR.6) 

جمهورية إيران ) المادي في آسيا الغربية والوسطى مركز البحوث اإلقليمي لصون التراث الثقافي غير ثالثاا -13
 (اإلسالمية

 التنفيذي،إن  اجمللس 

 ،93م/37و 57م/35بالقرار ين  يذك ر إذ - 1

 اجلزء الثالث، 13ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2

البحوث اإلقليمي لصون الرتاث  مركز منح اخلاصة بتجديد التقييم عمليةعلى أمهية النظر يف نتائج  يشدد - 3
صفة مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو  مية()مجهورية إيران اإلسال املادي يف آسيا الغربية والوسطى الثقايف غري

يف الوقت املناسب وفقاً لالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ، ويف توصيات املديرة العامة يف هذا الصدد، (2 )الفئة
 ؛(93م/37 القرار)اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو  2 ملعاهد ومراكز الفئة

املادي يف آسيا  مركز البحوث اإلقليمي لصون الرتاث الثقايف غريبشأن على متديد االتفاق احلايل املربم  ويوافق - 4
يكفي من  من أجل إتاحة ما 2019 حزيران/يونيو 30)مجهورية إيران اإلسالمية( حىت  الغربية والوسطى

ته توصيات املديرة العامة بشأهنا إب ان دور بنتائجها و موافاته بو  املركزبالوقت إلجناز عملية التقييم اخلاصة 
 املائتني؛ السادسة بعد
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 منح اخلاصة بتجديد التقييم عمليةبنتائج  املائتني إب ان دورته السادسة بعد موافاته املديرة العامةمن  ويطلب - 5
)مجهورية إيران اإلسالمية(  املادي يف آسيا الغربية والوسطى البحوث اإلقليمي لصون الرتاث الثقايف غري مركز

 .يف هذا الصددا وبتوصياهت (2 ية اليونسكو )الفئةصفة مركز يعمل حتت رعا

(205 EX/SR.6) 

 إكوادور، في الموجود الالتينية، أمريكا في واإلعالم التواصل في العليا للدراسات الدولي المركز منح 14]
 [(2 )الفئة اليونسكو رعاية تحت يعمل مركز صفة

يف الوثيقة  3 انظر احلاشية) للمجلس التنفيذي املائتني السادسة بعد إىل الدورة جرى تأجيل النظر يف هذا البند
 (.1ت/ م205

 البرمجة والَميزنة

  (5م/40الميزانية )الوثيقة و  البرنامج مشروع القتراحات األولية بشأن 15
(205 EX/15, 205 EX/PG/2.INF.3; 205 EX/45) 

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،15ت/ م205 الوثيقة درس وقد - 1

 ،88م/39و 13ت/ م195 ينقرار  الب ريذك   وإذ - 2

على املكانة املركزية خلطة التنمية املستدامة  ويشدد، 2030 التزامه خبطة التنمية املستدامة لعام ويؤكد جمدداً  - 3
حتقيق  الرئيسي يف اليونسكو دورعلى و  ،5م/39يف برنامج األعوام األربعة الوارد يف الوثيقة  2030 لعام

 ،تدامةأهداف التنمية املس

"إعادة تنظيم منظومة األمم املتحدة اإلمنائية من  املعنونتقرير األمني العام لألمم املتحدة ب ر أيضاً ويذك   - 4
: وعدنا بأن نكفل الكرامة واالزدهار والسالم على كوكب 2030 أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

 إصالح منظومة األمم املتحدةبالتزام اليونسكو  على ضرورة ويشدد(، /72/684Aينعم بالصحة" )الوثيقة 
 ،فعلية مسامهة ذلكيف  مسامهتها ضرورة علىو  لياً،التزاماً فع

طوال فرتة األعوام األربعة  5م/39يف الوثيقة احملددة  يةولويات الربناجماستمرار صالحية األ ويؤكد جمدداً أيضاً  - 5
 ربنامج،بـمكان الصدارة يف ال هاوأهداف 2030 ملستدامة لعامخطة التنمية احتظى  إذاليت يشملها الربنامج، 

 2021-2020 للفرتة يلي عند إعداد مشروع الربنامج وامليزانية املديرة العامة إىل القيام مبا يدعو - 6
 (:5م/40)الوثيقة 

 املائتني؛ اجمللس التنفيذي يف دورته اخلامسة بعدأجراها مراعاة املناقشات اليت  )أ(
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ومواصلة حتسني اإلطار املوحد  ،األجل عاة برامج املنظمة وأولوياهتا والتزاماهتا القصرية واملتوسطةمرا )ب(
 تعزيز القدرة على تعبئة املوارد؛والقيام يف الوقت ذاته بللميزانية 

مل اليونسكو التقنيين ع احلصر، ال املثال سبيل على خيص، مواصلة تعزيز إطار النتائج فيما )جـ(
تعزيز ُسبل إسهام و  ،على وضع السياسات ومجع البيانات املساعدةكالتنفيذية امليدانية   أنشطتهاو 

 يف هناية املطاف؛ 2030 اليونسكو يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام
 2014)هبا  السعي إىل وضع األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا واالسرتاتيجية التنفيذية اخلاصة )د(

هلذه الطليعية الستة إىل تنفيذ الربامج و  موضع التطبيق، (2 تكملة-5م/-4م/37يقة )الوث (2021 -
خطة االحتاد األفريقي توافق املساعي املبذولة يف هذا اجملال مع  واحلرص على ،ةفعالاألولوية، بطريقة 

 ؛2063 لعام
 ني للمنظمة حبلولني العامت  يت  األولو من  كل  األمور املالية املتعلقة ب مواصلة العمل على وضع آلية لرصد )ه(

 ؛19ت/ م202طلبه اجمللس التنفيذي يف القرار  وفقاً ملا 2019 عام هناية
 2021-2016عمل لصاحل الدول اجلزرية الصغرية النامية للفرتة الالسعي إىل تعزيز وتنفيذ خطة  )و(

 وأولوياهتا اخلمس؛
، تنفيذًا فعاالً  5م/39الوثيقة  إطار اواة بني اجلنسني يفزة اخلاصة باملسالسعي إىل تنفيذ التدابري املعزَّ  )ز(

 حبسب اجلنس مفصَّلة بيانات النتائجاخلاصة بتقارير المجيع  تضمني التدابري املتعلقة بـمطلب مثالً  ومنها
 األمور املالية املتعلقة باألولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني؛ وضع آلية لرصدمطلب و 

الشفافية  سعيًا إىل تعزيز تطبيق هنج امليزنة القائم على النتائجكيفية حتسني  العمل على اصلة مو  )حـ(
 امليزانية؛شأن واملساءلة ب

 للفرتةتنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية ل ،يف إطار مشروع امليزانية املقرتح، واردمختصيص  )ط(
 تنفيذاً تاماً؛ 2017-2022

خطة االستثمار لتعزيز  يتمخض عن عرضاً واضحاً ملا 5م/40الوثيقة تضمني  ة العامةمن املدير  ويطلب - 7
كفاءة المكاسب على صعيد ملموسة و  إجنازات من ،عملية التحول االسرتاتيجيعن و  ،تنفيذ الربنامج
 :يلي خيص ما ما فيماسي   والفعالية، وال

 ؛حضور اليونسكو امليدايناتساق واستدامة  (1)
كي لاألساسية، ومواصلة تطوير بوابة الشفافية اخلاصة باليونسكو،  واملاليةلُنظم اإلدارية حتديث ا (2)

 تتوافق فعالً مع متطلبات اإلطار املوحد للميزانية ومتطلبات احلوار املنظَّم بشأن التمويل؛
يتيح ة ورشدًا أكثر فعالياستخدامًا ستخدام املوارد الالزمة ال التنفيذية والفعاليةالكفاءة  تدابري (3)

 لمنظمة تعزيز تنفيذ برناجمها؛ل
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ساب التقديرات املالية األولية اخلاصة بالوثيقة تقنيات وأساليب امليزنة املعتمدة حل استخدامب وحييط علماً  - 8
 ؛88م/39للقرار  وفقاً  5م/40

الوثيقة ب اخلاصةاألولية  االقرتاحات عدادإلاملستخدم  املقرتحبأن عامل الفارق الزمين  وحييط علمًا أيضاً  - 9
٪ بداًل من ختفيضها 3 بنسبة ميزانية املوظفني ختفيضسيجري  أنهيعين هذا األمر و  ،٪3بلغ ي 5م/40

أجل دفع تكاليف  ٪ وفقاً للتقديرات( من10حالياً  عد لامل هذا يبلغالوظائف ) شغور معد ل مبقدار كامل
 املوظفني املؤقتني؛

النمو احلقيقي  ملتطلباتعلى تقديرات  15ت/ م205الوثيقة  باشتمال كوحييط علمًا فضاًل عن ذل -10
 ؛5م/40الالزمة للوثيقة  العتمادات املاليةاخلاصة با الصفري

 5م/40يتطلب وفقًا للتقديرات زيادة امليزانية العادية يف الوثيقة  الصفريبأن النمو احلقيقي  وحييط علماً  -11
والقائمة على مبلغ قدره  5م/39الوثيقة اخلاصة بإىل خطة اإلنفاق مليون دوالر بالقياس  16.6مبقدار 
 مليون دوالر؛ 518

 5م/39دوالر يف خطة اإلنفاق اخلاصة بالوثيقة  ماليني 507 بأن جمموع االشرتاكات املقررة يبلغ رويذك   -12
 مليون دوالر؛ 518 والقائمة على مبلغ قدره

يعادل  5م/40لعامة حداً أقصى للميزانية العادية املراد وضعها يف الوثيقة باقرتاح املديرة ا وحييط علماً أيضاً  -13
مليون  11مليون دوالر، ويشتمل على  534.6 وهواحلجم القائم على النمو احلقيقي الصفري املعزز، 

رتح ، واليت يُق5م/38خطة اإلنفاق اخلاصة بالوثيقة  مبوجب تُنفق دوالر من أموال امليزانية العادية اليت مل
 ؛5م/40ترحيلها إىل الفرتة املالية للوثيقة 

وحَّد للميزانية مطار إاملائتني مبشروع  من املديرة العامة موافاته إب ان دورته السادسة بعد ويطلب أيضاً  -14
 ةمشفوعذات خيارات تستند إىل األحجام األربعة التالية املمكنة للميزانية  يشتمل على ميزانية عادية

 :هايل الفروق بينتمو لخبيارات 

رة البالغ املقرَّ  لدول األعضاءاشرتاكات االصفري )جمموع  النمو االمسياحلجم القائم على  (1)
 ماليني دوالر(، 507

مليون دوالر استنادًا إىل  518االمسي الصفري املعزز )ميزانية قدرها  النمواحلجم القائم على  (2)
 ماليني دوالر(، 507رة البالغ املقرَّ  لدول األعضاءاشرتاكات اجمموع 

 مليون دوالر(، 523.6احلقيقي الصفري )ميزانية قدرها  النمواحلجم القائم على  (3)
 مليون دوالر(؛ 534.6احلقيقي الصفري املعزز )ميزانية قدرها  النمواحلجم القائم على  (4)
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تقنيات شرحًا ألي تغيري يف  5م/40من املديرة العامة تضمني مشروع الوثيقة  ويطلب فضاًل عن ذلك -15
يف آلية سعر الصرف  املتوقعةخيص التغريات  سي ما فيما ، وال5م/40يقتضيه إعداد الوثيقة  امليزنة قد

 الثابت للدوالر؛

 يلي: بشأن ما منفصلةمن املديرة العامة تقدمي وثيقة معلومات أساسية  يف هناية املطاف ويطلب -61

اجلمعية العامة لألمم عليه  الذي توافق ،املقررةاالشرتاكات  لتوزيع جدول األمم املتحدة اجلديد )أ(
والذي جيب تعديله لكي يتوافق مع ، 2018 من عام كانون األول/ديسمرب  شهر املتحدة يف

 عضوية اليونسكو،

العامني  فرتة إجراء مقارنة بنيإلتاحة  5م/39الوثيقة  إطار التوزيع احلايل لالشرتاكات املقررة يف )ب(
 .2021-2020امني فرتة العو  2018-2019

(205 EX/SR.6) 

 أساليب عمل المنظمة

 (EX/16; 205 EX/42 205) تقارير وحدة التفتيش المشتركة لمنظومة األمم المتحدة التي تهم اليونسكو 16

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،22ت/ م202و 22ت/ م201أوالً و-6ت/ م198أوالً و-7ت/ م193بالقرارات  يذك ر إذ - 1

 ،16ت/ م520لوثيقة ا درس وقد - 2

استعراض اآلليات والسياسات  وحدة التفتيش املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة على تقاريرها التالية: يشكر - 3
ترتيبات الشراكة (، و JIU/REP/2017/9اليت تتناول تضارب املصاحل يف منظومة األمم املتحدة )الوثيقة 

)الوثيقة  2030 لعام والقطاع اخلاص يف سياق خطة التنمية املستدامة بني منظومة األمم املتحدة
JIU/REP/2017/8 استعراض متطلبات تقدمي التقارير إىل اجلهات املاحنة على نطاق منظومة األمم (، و

: مة األمم املتحدة اإلمنائيةاإلدارة القائمة على النتائج داخل منظو (، و JIU/REP/2017/7)الوثيقة  املتحدة
نتائج استعراض متابعة تقارير (، و JIU/REP/2017/6)الوثيقة  حتليل التقدم احملرز وفعالية السياسة العامة

)الوثيقة  مؤسسات منظومة األمم املتحدة ة ]لدى[وتوصيات وحدة التفتيش املشرتك
JIU/REP/2017/5 يف منظومة األمم املتحدة: حتقيق السارية استعراض سياسات السفر اجلوي (، و

التقييمات (، و JIU/REP/2017/3)الوثيقة  يف التكاليف وتعزيز املواءمةمكاسب يف الكفاءة ووفورات 
 (؛JIU/REP/2017/2)الوثيقة  ملؤسسات منظومة األمم املتحدة اليت تقودها اجلهات املاحنة

 ؛16ت/ م205لحق األول للوثيقة املالواردة يف و  وجهة إىل اجمللس التنفيذيامل عشرال توصياتال ويقبل - 4

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/048/78/pdf/G1804878.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/059/43/pdf/G1805943.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/052/19/pdf/G1805219.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/037/20/pdf/G1803720.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/319/05/pdf/G1731905.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/243/91/pdf/G1724391.pdf?OpenElement
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=JIU/REP/2017/2&Lang=A


205 EX/Decisions – page 26 

ارير وحدة التفتيش املشرتكة، من املديرة العامة ضمان متابعة تنفيذ التوصيات املقبولة الواردة يف تق ويطلب - 5
لل جنة اخلاصة، مبعلومات عن الوضع  يالسنو  االجتماعاملائتني، خالل  بعد لسابعةوموافاته إب ان دورته ا

 خيص تنفيذ تلك التوصيات. القائم فيما
(205 EX/SR.5) 

 (EX/17.INF; 205 EX/42 205) الفريق التحضيري للمجلس التنفيذي وأساليب عمله 17

 لس التنفيذي،إن  اجمل

 ،13ت/ م203 بالقرار يذك ر إذ - 1

احلوكمة بشأن  87م/39 القرار اليت أي دها املؤمتر العام يف التوصياتيعنيه من  ما االعتبار بعني يأخذو  - 2
 ،وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو

 اللجنة اجتماع خاللعمله  وأساليبالتحضريي الفريق  بشأنأُجريت  اليتباملناقشة األولية  علماً  حييط - 3
 املائتني؛ بعد اخلامسة دورته انإب  اخلاصة 

 .وأساليب عمله التحضريي الفريقبتقييم  املائتني يف دورته السابعة بعد القيامإىل  ويتطلع - 4
(205 EX/SR.5) 

 التنظيمية واللوائحالمتعلقة بالمعايير والُنظم األساسية  المسائل

، 3.3ت/ م104لبالغات المحالة إلى اللجنة المختصة بالتفاقيات والتوصيات تنفيذاا للقرار ا بحث 18
  وتقرير اللجنة في هذا الشأن

(205 EX/CR/HR and Addenda; 205 EX/3 PRIV. (Draft) and Add. and Corr.) 
ث اجمللس التنفيذي هلذا املوضوع عن حب يف هناية هذه الوثيقة اخلاصة بالقرارات على معلومات البيان الوارد حيتوي

 .يف جلسة خاصة
(205 EX/SR.5) 

 (EX/19; 205 EX/41 205) الرصد العام -تطبيق الوثائق التقنينية  19

 إن  اجمللس التنفيذي،

 6.2ت/ م170و 77م/32و 6.2ت/ م165و 29.1م/23و 12.2م/15بالقرارات  يذك ر إذ - 1
 87م/34و 35ت/ م177و 33ت/ م176و 28ت/ م175و 21ت/ م174و 27ت/ م171و
-24ت/ م202أوالً و-19ت/ م201أوالً و-16ت/ م200أوالً و-14ت/ م199و 20ت/ م196و

أوالً املتعلقة باجلانب األول من مهمة اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات اخلاص -18ت/ م204أوالً و
 بتطبيق الوثائق التقنينية،
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)الوثيقة  قرير اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات يف هذا الشأن، وت19ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
 (،41ت/ م205

الثامنة  كل الدول األعضاء جمدداً إىل الوفاء بااللتزامات القانونية اليت تقع على عاتقها مبوجب املادة  يدعو - 3
تخذة بشأن االتفاقيات امل التدابري تقدمي تقارير دورية عن خيص من امليثاق التأسيسي لليونسكو فيما

 والتوصيات؛

من املديرة العامة مواصلة السعي إىل ضمان قيام قطاعات الربنامج ومعهد اليونسكو لإلحصاء،  ويطلب - 4
بوصفها اجلهات املسؤولة عن االتفاقيات والتوصيات اليت تتوىل اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات 

املائة  ص بالوثائق التقنينية الذي اعتمده يف دورته السابعة والسبعني بعدرصدها، بتنفيذ اإلطار القانوين اخلا
 املائة؛ وعد له يف دورته السادسة والتسعني بعد

 املائتني. يف دورته السادسة بعد هذه املسألة مواصلة النظر يف ويقرر - 5
(205 EX/SR.5) 

 المسائل اإلدارية والمالية

 (EX/20; 205 EX/43 205) خاصةالُنظم المالية للحسابات ال 20

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،من النظام املايل لليونسكو 6 من املادة 6.6و 6.5 بالفقرت ني يذك ر إذ - 1

 ،20ت/ م520الوثيقة  درس وقد - 2

األول  بصيغته الواردة يف امللحق للحسابات اخلاصة الُنظم املاليةدول الزمين املقرتح ملوافاته بباجل حييط علماً  - 3
 ؛20ت/ م205للوثيقة 

امللحق )اخلاص للصندوق الدويل لتنمية الرتبية البدنية والرياضة لحساب لاملايل النظام ب أيضاً  حييط علماً و  - 4
امللحق ) التعليملتقرير العاملي لرصد لاخلاص للحساب  النظام املايلب، و (20ت/ م205الثاين للوثيقة 

 ؛(20ت/ م205للوثيقة  لثالثا

عن نتائج املشاورات  حديثة املائتني مبعلومات بعد السادسةمن املديرة العامة موافاته إب ان دورته  يطلبو  - 5
 .مع اهليئات اإلدارية واجلهات املاحنة املعنية

(205 EX/SR.6) 
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 والعواقب المتعلقة بالتدفقات النقدية ،تحصيل اشتراكات الدول األعضاء 21
(205 EX/21; 205 EX/43) 

 تحصيل اشتراكات الدول األعضاء أولا -21

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،69م/39بالقرار  يذك ر إذ - 1

 اجلزء األول، 21ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2

من النظام املايل لليونسكو  5 من املادة 5.5 أن أحكام امليثاق التأسيسي وأحكام الفقرة يؤكد جمدداً  - 3
 ملنظمة املسارعة إىل دفع اشرتاكاهتا بكاملها؛توجب على الدول األعضاء يف ا

الوثيقة  املأخوذين من نيالتالي نيبأن يقوم املؤمتر العام يف دورته األربعني بالنظر يف اعتماد االقرتاح يوصيو  - 4
لتعزيز تدابري حتصيل متأخرات  يلي بصيغت يهما املعدَّلت ني، ، والوارد ين فيمااجلزء األول 21ت/ م205
 نامجًا عنالدفع عن  ما يكون التخلفهذه التدابري عند اختاذجيوز  ال هأنب علماً كات املقررة، االشرتا 
 :الدول األعضاء إرادة خارجة عن ظروف

 : انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي2 االقرتاح"

مبالغ  جمموععليها  املستحقة املقررة االشرتاكات متأخرات جمموعيفوق جيوز ألي دولة عضو  ال
 اجمللسرتشح لعضوية تأن  مباشرةً  هلا السابقةمنها عن السنة اجلارية والسنة التقوميية  املطلوبة اكاتاالشرت 

 وكذلك ،تطبيق التعديالت اخلاصة هبذا األمر على مجيع جلان املؤمتر العام وهيئاته الفرعيةوميكن . التنفيذي
 .املؤمتر العام بانتخاب أعضائها يقوماهليئات األخرى اليت  على

 التصويت يف اجمللس التنفيذي: 3 االقرتاح

يف حال جتاوز  لمجلس التنفيذيل التصويت خالل أي دورةيف  حبقهاعضو  أي دولةاحلد  من متتع  جيري
جمموع  ،دورة اجمللس التنفيذي أعمال افتتاحعند  ،يهاعل املقررة املستحقة تشرتاكااالجمموع متأخرات 

تطبيق التعديالت اخلاصة هبذا األمر على مجيع جلان وميكن . سنتنيعن منها  ةاملطلوب اتمبالغ االشرتاك
 "؛.اجمللس التنفيذي

 ،مشفوع نيآنفًا  املذكور ين باالقرتاح ني املائتني بعد السادسةدورته  إب انمن املديرة العامة موافاته  ويطلب - 5
 املايل والنظام الداخلي والنظام سيسيالتأ امليثاق على إدخاهلا املراد الالزمة بالتعديالت االقتضاء، عند
 األربعني؛ دورته يف العام املؤمتر إىل ة هذين االقرتاح نيإحال أجل من
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من املزيد حيتوي على املائتني بتقرير  ته السادسة بعددور  إب انمن املديرة العامة موافاته  أيضاً  ويطلب - 6
 :يلي فيما املتمثل ني 7و 6 االقرتاح نيالتفاصيل عن 

 صندوق رأس املال العامل: 6 االقرتاح"

 .مليون دوالر 60زيادة مقدار رأس املال العامل إىل 

 األعضاء فرض اشرتاكات على الدول غري: 7 االقرتاح

األعضاء عن طريق األخذ بآلية مماثلة لآللية اليت اعتمدهتا اجلمعية  فرض اشرتاكات على الدول غري
 "؛.العامة لألمم املتحدة هلذا الغرض

عن الدفع إعفاًء من أي تدبري من  إىل أن املؤمتر العام يستطيع منح الدول األعضاء اليت تتخلف ويشري - 7
 .آنفاً  املذكورةالتدابري 

(205 EX/SR.6) 

 يتعلق بجميع خطط التسديد الوضع القائم فيما ثانياا -21

 إن  اجمللس التنفيذي،

 اجلزء الثاين، 21ت/ م205ة الوثيق درس وقد - 1

من النظام املايل لليونسكو توجب  5 من املادة 5.5 أن أحكام امليثاق التأسيسي وأحكام الفقرة يؤكد جمدداً  - 2
 على الدول األعضاء يف املنظمة املسارعة إىل دفع اشرتاكاهتا بكاملها؛

رعت إىل دفع سي ما للدول األعضاء اليت سا للدول األعضاء اليت دفعت اشرتاكاهتا، وال ويعرب عن عرفانه - 3
اشرتاكاهتا، والدول األعضاء اليت دفعت اشرتاكاهتا سلفاً، والدول األعضاء اليت بذلت جهوداً خلفض متأخرات 

 اشرتاكاهتا؛

الدول  ويناشدكبري من الدول األعضاء بدفع اشرتاكاهتا بكاملها؛  قيام عدد من عدم ويعرب عن قلقه - 4
عليها مبوجب خطط التسديد دفع متأخراهتا  ادية واألقساط املستحقةاألعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتا الع

 إبطاء؛ بال

من الدول األعضاء بذل قصارى جهدها لتزويد املديرة العامة مبعلومات عن التاريخ احملتمل لدفع  ويطلب - 5
 املنظمة. خيص التدفقات النقدية يف أجل تيسري التخطيط فيما دفعها من االشرتاكات وعن املبالغ احملتمل

(205 EX/SR.6) 
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التقرير المالي والبيانات المالية الموحدة المراجعة المتعلقة بحسابات اليونسكو للسنة المنتهية في  22
 ، وتقرير مراجع الحسابات الخارجي2017كانون األول/ديسمبر  31

(205 EX/22 Part I and Corr. and Part II; 205 EX/22.INF; 205 EX/22.INF.2; 205 EX/43) 

 اجمللس التنفيذي، إن  

 ،لليونسكو من النظام املايل 12 من املادة 12.10.2تنص عليه الفقرة  مبا يذك ر إذ - 1

الثاين  اجلزء 22ت/ م205 وتصويبها، وكذلك الوثائق األول اجلزء 22ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2
 ،2 إعالم-22ت/ م205إعالم و-22ت/ م205و

تعطي صورة مطابقة للوضع  أن البيانات املاليةب يفيدراجع احلسابات اخلارجي الذي برأي م حييط علماً  - 3
ألداء خيص ا ، وكذلك للوضع القائم آنذاك فيما2017كانون األول/ديسمرب  31املايل لليونسكو يف 

ًا املنتهية يف عشر شهر  الفعلية لفرتة االثين والنفقاتاملقارنة بني امليزانية نتائج املايل والتدفقات النقدية و 
 ؛، وفقاً للمعايري احملاسبية الدولية للقطاع العام2017كانون األول/ديسمرب  31

 وبتعليقات املديرة العامة عليها؛مراجع احلسابات اخلارجي  بتوصيات أيضاً  يط علماً وحي - 4

 ؛عمله ملراجع احلسابات اخلارجي للمستوى الرفيع الذي اتسم به ويعرب عن تقديره - 5

 .2017على البيانات املالية للمنظمة للسنة املالية  ويوافق - 6
(205 EX/SR.6) 

بموجب خطة اإلنفاق تُنفق  التي لمالميزانية العادية  أموال منتبقى  مايخص ترحيل  الوضع القائم فيما 23
 المنفقة ، والقتراحات المتعلقة باستخدام األموال غير5م/38الخاصة بالوثيقة 

(205 EX/23 and Add.; 205 EX/PG/2.INF.3; 205 EX/45) 
 التنفيذي، اجمللسإن  
 باء،-ثانياً -20ت/ م204بالقرار  يذك ر إذ - 1
 ضميمة، 23ت/ م205و 23ت/ م205ني الوثيقت   درس وقد - 2
مبوجب خطة اإلنفاق  تُنفق اليت مل امليزانية العاديةموال أمن  مليون دوالر 11 مبلغ قدره اقتطاع يقرر - 3

 (؛2021-2020) 5م/40الوثيقة أجل استخدامه يف إطار  من 5م/38صة بالوثيقة اخلا
 باقرتاح معدَّل الستخدام املبلغ املتبقي من املائتني دورته السادسة بعد إب ان من املديرة العامة موافاته ويطلب - 4

يت يف هذا الصدد خالل دورته ، استناداً إىل املناقشات اليت أُجر مليون دوالر 7.5، وقدره املنفقة األموال غري
الفريق  يف إطاراملائتني، وكذلك إىل قراراته املتعلقة هبذا األمر، وإىل املناقشات اليت أُجريت  اخلامسة بعد

 .التحضريي
(205 EX/SR.6) 
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 بالتعاون مع لجنة المقر عن إدارة شؤون مباني مقر اليونسكو تقرير المديرة العامة الـُمعد   24
(205 EX/24; 205 EX/24.INF; 205 EX/43) 

 إن  اجمللس التنفيذي،

سي ما  "، والإليه نصبوبشأن "املستقبل الذي  66/288بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  يذك ر إذ - 1
املتعلقة بتحسني إدارة مرافق األمم املتحدة وعملياهتا من خالل مراعاة ممارسات التنمية  96 بالفقرة

 املستدامة،

 ،77م/39و 34/ت م202 بالقرار ين ر أيضاً ويذك   - 2

على الدور الرئيسي لليونسكو يف حتقيق أهداف التنمية املستدامة، وعلى أمهية أن تكون اليونسكو  يشددو  - 3
أنشطتها على املناخ  عواقب من به، وأمهية ضمان إدارة اليونسكو إدارة مستدامة بيئياً واحلد   مثاالً يُقتدى

 ،COM/SIEGE/Decision 5 198و COM/SIEGE/Decision 7 197وفقاً للقرار ين 

 إعالم،-24ت/ م205و 24ت/ م205الوثيقت ني  درس وقد - 4

 أولا 

سي ما بزيادة نسبة املكاتب  ، والبالتغريات املتعلقة بإدارة أمور استخدام مساحات مباين املقر حييط علماً  - 5
 ات اليت تساهم يف صيانة املوقع وصونه؛املؤجرة يف موقع ميوليس/بونفان وزيادة اإليراد

 ثانياا 

اليونسكو، ويف صيانة مباين املقر وصوهنا، على  شؤون مباين مقربالتقدم احملرز يف إدارة  أيضاً  وحييط علماً  - 6
 ؛املالية املوارداخنفاض  الرغم من استمرار

 ويطلب؛ 2019-2018ا للفرتة باخلطة احملدَّثة لصون املباين وصيانته فضاًل عن ذلك وحييط علماً  - 7
 من العواقب املناخية أثناء تنفيذها؛ احلرص على االستدامة البيئية وعلى احلد  

"خضرنة األمم املتحدة  املسمى شاركة اليونسكو يف برنامج األمم املتحدةمب حييط علمًا مع االرتياحو  - 8
إىل  املاس ةبشأن احلاجة  2017 لعام لربنامجهذا ا نتائج تقرير مراعاةإىل  ةالعام ةاملدير  دعويو  ؛الزرقاء"
حتسني على نبعاثات غازات الدفيئة و ا يساعد على احلد  بطريقة منهجية من بيئيةالدارة لإلنظام األخذ ب

 األداء البيئي العام لليونسكو؛

 فئة يف املدرج (بونفان) السادسللمبىن  الفرنسية السلطات أجرهتا بزيارة التفتيش السنوية اليت علماً  وحييط - 9
عنها  متخضت اليت بالتوصية اإلجيابية كذلكو  ،للتحقق من سالمة تدابري الوقاية من احلريق العالية املباين
 ؛الزيارة تلك

 أجل ترميم مباين املقر وحتسينها؛ الدول األعضاء إىل تقدمي مسامهات طوعية من ويدعو جمدداً  -10
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 ثالثاا 

لت ومو   )بونفان( مكرر بأن وكالة الفضاء األوروبية استأجرت املبىن السادس اً أيض مع االرتياححييط علماً و  -11
 جتديد املبىن وحتديثه؛

 باملعلومات املقدمة عن األشغال العاجلة اليت نـُف ذت يف املطبخ يف موقع فونتنوا؛ أيضاً  وحييط علماً  -12

 بونفان؛/ديد املطبخ يف موقع ميوليسباملعلومات اإلضافية املقدمة عن جت فضاًل عن ذلك وحييط علماً  -13

 ؛)موقع فونتنوا( 2 حلكومة إندونيسيا على تربعها الكرمي لبدء جتديد القاعة ويعرب عن شكره -14

 رابعاا 

للحكومة الفرنسية لدعمها املتجدد وعرضها السخي اخلاص بتحمل تكلفة فوائد  ويعرب عن عرفانه -15
 ؛(ميوليس)س وضمان قرض مستقبلي لتجديد املبىن اخلام

 ؛(ميوليس)تمويل جتديد املبىن اخلامس باملتعلقة  باملستجدات وحييط علماً  -16

بأن السلفادور وكينيا وسانت فنسنت وغرينادين ستشارك يف فريق العمل املعين  مع التقديروحييط علمًا  -17
 ؛(ميوليس)بإدارة أمور استخدام املساحات يف إطار جتديد املبىن اخلامس 

الشروع يف  اقرتاح على ،DecisionCOM/SIEGE/ 197 3يف القرار  ،مبوافقة جلنة املقر يط علمًا أيضاً وحي -18
، مع مراعاة االستدامة البيئية والعواقب (ميوليس)املبىن اخلامس يف الدراسات اهلندسية لُنظم الكهرباء واهلواء 

 لصندوق احلساب اخلاصيف  "يوليسم"من احلساب الفرعي  تلك الدراسات على متويلكذلك و  ،املناخية
 املقر؛ مباين استخدام

 خامساا 

للمعلومات املقدمة عن إدارة صندوق استخدام مباين املقر، وكذلك عن إجيارات املكاتب  ويعرب عن ارتياحه -19
 ومعدالت ش غل املباين وعن اإليرادات؛

 للمنظمة املستح قة الديونإىل حتصيل الرامية املتواصلة  على جهودها للمديرة العامة ويعرب عن شكره -20
 للدخل؛ املدرة األنشطة خيص فيما

عليها يف عقود تأجري املكاتب للوفود  كل التدابري الضرورية املنصوص  اختاذمن املديرة العامة  ويطلب جمدداً  -21
ا التعاقدية على الوفود تفي بالتزاماهت بإعادة توزيع املكاتب اليت تشغلها وفود الالتدابري اخلاصة  الدائمة، ومنها

القرار  ينص عليه وفقًا ملا ، باستثناء الوفود الدائمة اليت تنتفع خبطة تسديدبانتظاماليت تفي بالتزاماهتا 
192 COM/SIEGE/Decision 7.1؛ 

 باملعلومات املقدمة عن إدارة أمور املؤمترات والفعاليات الثقافية واملعارض؛ ويرحب -22
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 سادساا 

 ويطلبباملعلومات املتعلقة مبشروع تفويض خدمات مطاعم اليونسكو إىل متعهدين خارجيني؛  ماً وحييط عل -23
 التوجيهية املبادئ ، وكذلك7.7ت/ م160ينص عليه القرار  مبصادر خارجية وفقاً ملا سياسة االستعانةتطبيق 
 املشروع هذا على املتحدة، ألمما لدى املطبخ ومعدات الغذائية واملواد الكافترييات خيص فيما املستدام للشراء

 املقر جلنة موافاةمن املديرة العامة  ويطلب العروض؛ لتقدمي املفتوحة الدولية العملية شروطتطبيقًا يشمل 
 ؛املقبلة راهتاتتابع اللجنة هذا األمر يف دو  لكي املسألة هذه عن مبعلومات

 املائتني. د إب ان دورته السابعة بعداملديرة العامة إىل موافاته بتقرير يف هذا الصد ويدعو -24
(205 EX/SR.6) 

 الحكوميين غير الدوليين والشركاء الحكومية الدولية والمنظمات األعضاء الدول مع العالقات

 [الحكوميين العالقات مع الشركاء غير 25]

 (.1ت/ م205يف الوثيقة  4 )انظر احلاشية جرى تأجيل النظر يف هذا البند

 (EX/26; 205 EX/45 205) حتفالت الذكرىل المعدَّل مجلبرناتقييم ا 26

 التنفيذي، اجمللسإن  

 ،25ت/ م195بالقرار  يذك ر إذ - 1

 ،26ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2

 ل الحتفاالت الذكرى؛تقييم الربنامج املعدَّ  االعتبار يأخذ بعني - 3

األساسية الرامية إىل محاية الرتاث العاملي الثقايف برنامج احتفاالت الذكرى أحد برامج اليونسكو  ويعترب - 4
 ؛والعلمي من خالل إحياء ذكرى أحداث تارخيية وذكرى شخصيات بارزة

 التفكري تضم بوسائلحتسني التمثيل اجلغرايف وتعزيز املساواة بني اجلنسني  الدول األعضاء على ويشجع - 5
 احتفاالت الذكرى؛ مضمون يف

ل الربنامج املعدَّ  لتعزيز حمدَّث باقرتاح املائتني بعد السادسةة العامة موافاته إب ان دورته من املدير  ويطلب - 6
 .املائتني خالل دورته اخلامسة بعد الحتفاالت الذكرى يف ضوء املناقشات اليت أُجريت

(205 EX/SR.6) 
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 مسائل عامة

 (EX/27 Parts II and III; 205 EX/2 205) الدعوات 27

بشأن  1978 لمراجعة اتفاقية عام (1 وات حضور المؤتمر الدولي على مستوى الدول )الفئةدع أولا -27]
 [وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية العتراف بدراسات التعليم العالي

 يف 5 املائتني للمجلس التنفيذي )انظر احلاشية إىل الدورة السادسة بعد الفرعي جرى تأجيل النظر يف هذا البند
 (.1ت/ م205الوثيقة 

مراجعة التفاقية اإلقليمية ( ل1 المؤتمر الدولي على مستوى الدول )الفئةدعوات حضور  ثانياا -27
في أمريكا الالتينية  ودرجاته العلمية الخاصة بالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته

 1974 لعام الكاريبيو 

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،82م/39ر بالقرا ريذك   إذ - 1

 اجلزء الثاين، 27ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 2

 يلي: ما يقرر - 3

أمريكا  منطقة إليها من مجيع الدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني توجيه دعوات إىل )أ(
اصة اإلقليمية اخل االتفاقية يف املؤمتر الدويل على مستوى الدول ملراجعة للمشاركة الالتينية والكارييب

باالعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية يف أمريكا الالتينية والكارييب 
من الوثيقة  8 الفقرة تنص عليه وفقًا ملا، الدول املتعاقدة يف االتفاقيةوكذلك إىل  ،1974 لعام

 اجلزء الثاين؛ 27ت/ م205

الدول األعضاء  غري إليها، عضاء املنتسبنيالدول األعضاء يف اليونسكو واأل توجيه دعوات إىل )ب(
 27ت/ م205من الوثيقة  8 عليه الفقرة تنص املشمولة واألعضاء املنتسبني املشمولني مبا

 يفاد مراقبني حلضور املؤمتر؛إلالثاين،  اجلزء

 اقاتاتفاليونسكو  أبرمت معها اليت ،ألمم املتحدةنظومة ااملنظمات التابعة مل توجيه دعوات إىل )جـ(
يفاد مراقبني إلاجلزء الثاين،  27ت/ م205من الوثيقة  10 يف الفقرة ذُكرت تبادل التمثيل واليتل

 حلضور املؤمتر؛

 اتفاقات معها اليونسكو ُتربم مل ألمم املتحدة اليتنظومة ااملنظمات التابعة مل توجيه دعوات إىل )د(
احلكومية  كومية واملنظمات الدولية غرياملنظمات الدولية احل وكذلك إىل سائر، تبادل التمثيلل

 يفاد مراقبني حلضور املؤمتر؛إلاجلزء الثاين،  27ت/ م205من الوثيقة  11 يف الفقرة املذكورة
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 على أن تُعلم، املذكور آنفاً  دعوات أخرى تراها مفيدة لسري أعمال املؤمتر أيةبتوجيه  للمديرة العامة ويأذن - 4
 اجمللس التنفيذي بذلك؛

ني هما الواردت  يبصيغت   املؤقت للمؤمتر املذكور آنفاً  الداخليالنظام على على جدول األعمال املؤقت و  ويوافق - 5
 اجلزء الثاين. 27ت/ م205يف امللحقني األول والثاين للوثيقة 

(205 EX/SR.1) 

الخاصة ( لدراسة مشروع التوصية 2 الدولي الحكومي )الفئة اجتماع الخبراء دعوات حضور ثالثاا -27
 بالتعاون الدولي بشأن الموارد التعليمية المفتوحة

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،44/م39بالقرار  يذك ر إذ - 1

 وملحقها، اجلزء الثالث 27ت/ م520الوثيقة  درس وقد - 2

 يلي: ما يقرر - 3

 كة يف اجتماعإليها للمشار  توجيه دعوات إىل مجيع الدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني )أ(
يف  التوصية اخلاصة باملوارد التعليمية املفتوحة ( لدراسة مشروع2 )الفئةاخلرباء الدويل احلكومي 

 التقرير األويل املعد  هلذا الغرض؛ ضوء التعليقات الواردة من الدول األعضاء على

اجلزء الثالث  27ت/ م205 )ب( من ملحق الوثيقة توجيه دعوات إىل الدول املذكورة يف الفقرة )ب(
 ؛(2 )الفئةاخلرباء الدويل احلكومي  اجتماع حلضورإليفاد مراقبني 

أبرمت معها اليونسكو اتفاقات  توجيه دعوات إىل املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، اليت )جـ(
اد إليفاجلزء الثالث،  27ت/ م205 )جـ( من ملحق الوثيقة ذُكرت يف الفقرةلتبادل التمثيل واليت 

 ؛(2 )الفئةاخلرباء الدويل احلكومي  اجتماع حلضورمراقبني 

( من ـاملذكورة يف الفقرتني )د( و)هاألخرى  والكيانات توجيه دعوات إىل املنظمات واملؤسسات )د(
اخلرباء الدويل احلكومي  اجتماع حلضورإليفاد مراقبني اجلزء الثالث  27ت/ م205 ملحق الوثيقة

 ؛(2 )الفئة

إىل الكيانات  (2 )الفئةاخلرباء الدويل احلكومي  اجتماع للمديرة العامة بتوجيه دعوات للمشاركة يف ويأذن - 4
 الكياناتمن  كيانوكذلك إىل أي  اجلزء الثالث،  27ت/ م205 )و( من ملحق الوثيقة املذكورة يف الفقرة

اع اخلرباء الدويل احلكومي، األخرى اليت ترى املديرة العامة أن مشاركتها ستكون مفيدة لسري أعمال اجتم
 على أن تُعلم اجمللس التنفيذي بذلك.

(205 EX/SR.4) 
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 (EX/28 and Corr.; 205 EX/44 205)فلسطين المحتلة  28

 اجمللس التنفيذي،إن  

 ،وملحق ي هذا القرار وتصويبها 28ت/ م205 الوثيقة درس وقد - 1
 ل ة"،السابقة بشأن "فلسطني احملت هبقرارات يذك ر إذو  - 2
املديرة العامة إىل موافاته بتقرير  ويدعواملائتني؛  ة بعددساسإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته ال يقرر - 3

 متابعة يف هذا الصدد.
---------- 

 األول الملحق

 المجلس التنفيذي
 المائتين ة بعدخامسالدورة ال

205 EX/PX/DR.28.4 
 4-28ق  خ/م ع ت/ب م205

 24/9/2018باريس، 
 إجنليزي: األصل

 
 

 لجنة البرنامج والعالقات الخارجية

 فلسطين المحتلة 28 البند

 مشروع قرار
 .والسودان ،وقطر ،وُعمان ،واملغرب ،ولبنان ،واألردن ،مصر مقدم من:

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،28ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 1

 1907 ، وبقواعد الهاي لعام1977 وأحكام بروتوكول يها اإلضافيني لعام 9194 بأحكام اتفاقيات جنيف األربع لعام يذك ر وإذ - 2
وبروتوكول يها، وباالتفاقية  1954 بشأن احلرب الربية، وباتفاقية الهاي بشأن محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام

، وباتفاقية 1970 مشروعة لعام تلكات الثقافية بطرق غرياخلاصة بالوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املم
، وبإدراج مدينة القدس القدمية وأسوارها، بناًء على طلب األردن، يف قائمة الرتاث 1972 محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام

وقرارات اليونسكو بشأن محاية الرتاث  ، وبتوصيات1982 ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر يف عام 1981 العاملي يف عام
بقرارات اليونسكو السابقة املتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة  ويذك ر أيضاً قرارات اليونسكو بشأن القدس، بالثقايف، وكذلك 

 حلم، ني الفلسطينيني يف اخلليل وبيتوبقرارات اليونسكو املتعلقة باملوقع  

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

 (،2016) 2334 ومنها قرار جملس األمن التابع لألمم املتحدة املتحدة بشأن الوضع القانوين لفلسطني والقدس،
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بشأن  2018 إىل املديرة العامة يف عام لألردن لدى اليونسكولفلسطني والوفد الدائم الوفد الدائم بالرسائل اليت أرسلها  وحييط علماً  - 4
 ،يلي من هذا القرار الواردة فيماالبنود الفرعية 

 القدس -أولا 

 أمهية مدينة القدس القدمية وأسوارها لألديان السماوية الثالثة، د جمدداً يؤك إذو  - 5

أن مجيع التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من اإلجراءات اليت تتخذها إسرائيل، القوة احملتلة، واليت تغري  أو ترمي  االعتبار ويأخذ بعني - 6
سي ما "القانون األساسي" الذي سن ته إسرائيل بشأن القدس، إنـما هي  ، والإىل تغيري طابع مدينة القدس املقدسة ووضعها القانوين

 تدابري وإجراءات الغية وباطلة وجيب إلغاؤها وإبطاهلا فوراً،

، 11ت/ م192، و13ت/ م190، و8ت/ م189، و11ت/ م187، و14ت/ م185عشر التالية:  األربعةبقراراته  ويذك ر - 7
، 25ت/ م200أواًل، و-19ت/ م199، و32ت/ م197، و26ت/ م196، و9/ت م195دال، و-أوالً -5ت/ م194و
، COM/7A.20 34ة التالية: تسعوكذلك بقرارات جلنة الرتاث العاملي ال، 25ت/ م204و، 38ت/ م202، و30ت/ م201و
، COM/7A.13 40و، COM/7A.27 39، وCOM/7A.4 38، وCOM/7A.26 37، وCOM/7A.23 36، وCOM/7A.22 35و
 ،COM/7A.21 42و ،COM/7A.36 41و

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

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

مجيع اجلوانب أجل تقدمي معلومات عن  لرفض إسرائيل تعيني ممثل دائم لليونسكو يعمل يف القدس الشرقية من ويعرب عن أسفه أيضاً  - 9
 ويطلب جمدداً املتعلقة مبجاالت اختصاص اليونسكو يف القدس الشرقية بانتظام تلبيًة للطلب املوج ه إىل املديرة العامة يف هذا الصدد؛ 

 من املديرة العامة تعيني املمثل الدائم املذكور آنفاً يف أقرب وقت ممكن؛

 إعادة بناء وتنمية قطاع غزة -ثانياا 

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

والطالب ونقل مواد اإلغاثة استمرار اإلغالق اإلسرائيلي ملعابر قطاع غزة، الذي يضر  حبرية واستمرارية تنقل العاملني  ويستنكر -11
 من إسرائيل ختفيف هذا اإلغالق فوراً؛ ويطلباإلنسانية؛ 

خيص الشباب وضمان  املديرة العامة على املبادرات اليت نـُفِّذت فعاًل يف قطاع غزة يف ميادين الرتبية والتعليم والثقافة، وفيما ويشكر -12
اصلة املشاركة النشيطة يف إعادة بناء الُبىن التعليمية والثقافية اليت تضررت يف غزة؛ إىل مو  ويدعوهاسالمة العاملني يف جمال اإلعالم؛ 

، يف هذا الصدد، االرتقاء بقدرات املكتب الفرعي لليونسكو يف غزة، والقيام، يف أقرب وقت ممكن، بعقد اجتماع ويطلب منها جمدداً 
هبا اليونسكو يف  ليونسكو، وبشأن نتائج املشاريع اليت تضطلعإعالمي بشأن الوضع الراهن يف قطاع غزة يف جماالت اختصاص ا

 قطاع غزة؛

 لحم في بيت رباح/قبر راحيل ومسجد بالل بنفي الخليل  الحرم اإلبراهيمي/كهف البطاركةالموقعان الفلسطينيان  -ثالثاا 

اجملتمع الدويل  ويشاطريتجزأ من األرض الفلسطينية احملتلة؛  ء الحلم جز  املوقع ني املعنيَّني الواقع ني يف اخلليل وبيت أن  ِكال ويؤكد جمدداً  -13
 املوقع ني الدينية لكل  من اليهودية واملسيحية واإلسالم؛ إميانه الراسخ بأمهية ِكال
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ر واألشغال وعمليات املشروعة بـموجب القانون الدويل، واملتمثلة يف عمليات التنقيب واحلف األفعال اإلسرائيلية املتواصلة غري ويستنكر -14
يـمس  بأصالة وسالمة املوقع املوجود هناك، وكذلك  شق  الطرق اخلاصة باملستوطنني وبناء جدار داخل مدينة اخلليل القدمية، مـم ا

ة، من إسرائيل، القوة احملتل ويطلبينجم عن تلك األفعال من أشكال احلرمان من حرية التنقل وحرية الوصول إىل أماكن العبادة؛  ما
 إهناء مجيع االنتهاكات اليت ختالف أحكام اتفاقيات اليونسكو وقراراهتا املتعلقة هبذا املوضوع؛

حلم، وكذلك من حظر وصول املصل ني  رباح/قرب راحيل يف بيت من تشويه اجلدار ملنظر موقع مسجد بالل بن ويعرب عن استيائه -15
السلطات اإلسرائيلية بإعادة املنظر الطبيعي احمليط باملوقع إىل  ويطالب تاماً؛ الفلسطينيني املسيحيني واملسلمني إىل املوقع حظراً 

 إليه؛ كان عليه، وبرفع حظر الوصول ما

 رابعاا 
املديرة العامة إىل  ويدعواملائتني ضمن بند معنون "فلسطني احملتلة"؛  بعد سادسةإدراج هذه املسائل يف جدول أعمال دورته ال ويقرر -16

 بتقرير مرحلي بشأهنا.موافاته 

 ثانيال الملحق

 لرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارهاليونسكو لبعثة ا

 إن  اجمللس التنفيذي

 على احلاجة العاجلة إىل إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إىل مدينة القدس القدمية وأسوارها؛ يشدد - 1

العاملي إىل القيام، وفقاً للمهام املسندة إليهما ووفقاً ألحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو املتعلقة املديرة العامة ومركز الرتاث  ويدعو - 2
لضمان اإليفاد العاجل للبعثة، واقرتاح تدابري فعالة ميكن اختاذها لضمان إيفاد البعثة يف حال  الالزمةهبذا املوضوع، ببذل كل اجلهود 

 ؛املائتني ملقرتحة ضمن التقرير املطلوب تقدميه إليه إب ان دورته السادسة بعدوموافاته بالتدابري ا ،إيفادها عدم

 ببذل قصارى جهده إلجياد حل هلذه املسألة يف دورته املقبلة. ويعرب عن التزامه - 3
(205 EX/SR.6) 

بشأن المؤسسات  26ت/ م204وقرار المجلس التنفيذي  55م/39تنفيذ قرار المؤتمر العام  29
 ;.EX/28 and Corr.; 205 EX/29 and Corr 205) والثقافية في األراضي العربية المحتلة التعليمية

205 EX/44) 
 اجمللس التنفيذي،إن  
 وملحق هذا القرار، وتصويبها، 29ت/ م520 والوثيقة، وتصويبها 28ت/ م205 الوثيقة درس وقد - 1
 والثقافية يف األراضي العربية احملتلة"، بقراراته السابقة بشأن "املؤسسات التعليمية يذك ر وإذ - 2
املديرة العامة إىل موافاته بتقرير  ويدعو ؛املائتني بعد السادسةإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته  يقر ر - 3

 .متابعة يف هذا الصدد
---------- 

  



205 EX/Decisions – page 39 

 الملحق
 المجلس التنفيذي

 المائتين ة بعدخامسالدورة ال
205 EX/PX/DR.29.5 

 5-29ق  خ/م ع ت/ب م205
 30/9/2018باريس، 

 إجنليزي: األصل
 
 

 لجنة البرنامج والعالقات الخارجية

بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية  26ت/ م204وقرار المجلس التنفيذي  55م/39تنفيذ قرار المؤتمر العام  29البند 
 في األراضي العربية المحتلة

 قرارمشروع 

 لبنان، واملغرب، وُعمان، وقطر، والسودان.مصر، واألردن، و  :مقدم من

 إن  اجمللس التنفيذي،

 فلسطين المحتلة -أولا 

 24 املتعلقة باحلق يف التعليم من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وباملواد 26 ، وباملادة72م/38و 36ت/ م185بالقرار ين  يذك ر إذ - 1
، واتفاقية وبروتوكول يها 1954 عليم من اتفاقية جنيف الرابعة، وباتفاقية الهاي لعاماملتعلقة حبرمان األطفال من احلق يف الت 94و 50و

عن حمكمة  2004متوز/يوليو  9بالرأي االستشاري الصادر يف  ويذك ر أيضاً ، 1972 محاية الرتاث العاملي الثقايف والطبيعي لعام
 "، األرض الفلسطينية احملتلةالعدل الدولية بشأن "اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف

 ،29ت/ م520و 28ت/ م520 ت نيالوثيق درس وقد - 2

بصون اآلثار واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب وسائر املمتلكات التارخيية والثقافية اليت جيب أن تتمتع باحلماية يف  منه والتزاماً  - 3
 تعليمية،حالة نشوب نزاع، وكذلك بصون املدارس ومجيع املرافق ال

التعليمية  ؤسساتامل سي ما على ، والاختصاص اليونسكو جماالت علىلمواجهات العسكرية يف قطاع غزة ل الضار ةالعواقب  يستنكر - 4
لدى  الوفد الدائم لفلسطني اليت أرسلها 2018آب/أغسطس  16 يف ؤرخةاملرسالة اليف هذا الصدد ب وحييط علماً ؛ والثقافية

 ؛إىل وضع حد للتدابري اليت حتول دون إعادة بناء و/أو إعادة تأهيل املدارس يف قطاع غزة ويدعو؛ رة العامةاملدي إىل اليونسكو

من السلطات  يطلباجليش اإلسرائيلي اليت متس حبرمة اجلامعات واملدارس الفلسطينية،  انتهاكاتمن  يعرب عن قلقه الشديد وإذ - 5
ويؤكد ؛ 1990 لعام للجميعبشأن التعليم اإلعالن العاملي تنتهك مبادئ اليونسكو وأحكام  اإلسرائيلية الكف فوراً عن األعمال اليت

 ؛أن  املدارس واجلامعات ومواقع الرتاث الثقايف تتمتع حبماية خاصة وينبغي االمتناع عن استهدافهايف هذا الصدد  جمدداً 

من إسرائيل، القوة احملتلة،  يف هذا الصدد ويطلب ؛عليمية والثقافيةمن إضرار اجلدار بأنشطة املؤسسات الت ويعرب عن قلقه املتزايد - 6
التدابري األخرى اليت ترمي إىل تغيري طابع األرض الفلسطينية احملتلة ووضعها و  ، ومنها عملية بناء اجلداروقف كل أنشطتها االستيطانية

 تضر   ، إذاموحوهل محل محافظة بيتبـكريـمزان  ديريف موقع و  رقيةالقانوين وتركيبتها السكانية، ومنها التدابري املتخذة داخل القدس الش
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 حبقهم يف التعليم نيالتالميذ والطالب الفلسطينيتلك األنشطة والتدابري بالنسيج االجتماعي للمجتمع الفلسطيين وحتول دون متتع 
 ؛وجه على أكمل

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

قدمته من مسامهات كبرية  احلكومية املعنية ملا جلميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري ويعرب عن تقديره - 8
مدرسة طانا قرب نابلس  على سبيل املثالبناء مدارس لألطفال الفلسطينيني، ومنها أجل  ومن اليونسكو يف فلسطني أجل عمل من

 مواصلة مساعدة اليونسكو يف هذا املسعى؛ ويناشدهانوار قرب القدس؛  األمحر وأبو اخلانومدرستا 

السلطات اإلسرائيلية  ويطالب ؛مدرسة طاناو  مدرسة أبو نوارها ومن ،لقيام السلطات اإلسرائيلية بتدمري املدارس أسفاً شديداً  ويأسف - 9
 اخلان األمحر؛ مدرسة ومنها، املدارس املزيد من بوقف اخلطط الرامية إىل تدمري

الفلسطينية  صاحل أعمال احلماية وإعادة البناء والتأهيل والرتميم اخلاصة باملواقع األثريةلاملديرة العامة على النتائج احملرزة  ويشكر -10
املساعدة اليت تقدمها اليونسكو للمؤسسات يف هذا الصدد، وكذلك إىل تعزيز  عملها إىل تعزيز ويدعوها؛ والرتاث الثقايف الفلسطيين

املتعلقة ببناء القدرات يف جماالت اختصاص اليونسكو عن طريق القيام، حتياجات االأجل تلبية  التعليمية والثقافية الفلسطينية من
تنظيم االجتماع  هامن ويطلب الفلسطينيني؛والتالميذ املساعدة املالية للطالب احلصر، بتوسيع نطاق برنامج  سبيل املثال العلى 

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

 السوري المحتل الجولن -ثانياا 

 يلي: مبا القياماملديرة العامة إىل  ويدعو أيضاً  -11

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

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

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

 ثالثاا 

 املديرة العامة إىل موافاته بتقرير مرحلي بشأنه. ويدعو؛ املائتني بعد السادسةذا البند يف جدول أعمال دورته إدراج ه ويقرر -21
(205 EX/SR.6) 

 للمجلس التنفيذي والقائمة المؤقتة للمسائل التي سيدرسها تينالمائ السادسة بعد الدورةمواعيد انعقاد  30
 (.EX/30.INF; 205 EX/30.INF.2 Rev 205) تينالمائ السادسة بعدفي دورته 
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 تين المائ بعد السادسةالدورة 
 يف ذلك اجتماعات اهليئات الفرعية( )مبا

 (2019نيسان/أبريل  17إلى  3)من 
 يوماً تقوميياً( 15يوم عمل/ 11)

 نيسان/أبريل 15 واالثنني 5 واجلمعة 3 األربعاء هيئة املكتب
 نيسان/أبريل 5 إىل اجلمعة 3 األربعاء بعد ظهر من اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات

 حُيدَّد الحقاً  احلكوميني اللجنة املختصة بالشركاء غري
 ، نيسان/أبريل 9 والثالثاء 8 االثنني اجللسات العامة

 نيسان/أبريل 17 واألربعاء 16 مث الثالثاء
 جلنة الربنامج والعالقاتاجتماع اللجنة املالية واإلدارية، و  اجتماع

 اخلارجية، واالجتماع املشرتك هلاتني اللجنتني
 نيسان/أبريل 15 إىل االثنني 10 من األربعاء

 .2019 نيسان/أبريل 22: الفصح اليوم الثاين لعيدو  .2019 نيسان/أبريل 19اجلمعة العظيمة: يوم  مالحظة:
نيسان/أبريل إىل يوم األحد  22االثنني  يف البلد املضيف من يوم 2019 الربيعية لعاماملدرسية  ومتتد العطلة

 .)املنطقة "جيم": باريس وضواحيها( 2019أيار/مايو  5

 .2019آذار/مارس  20واألربعاء  19 الثالثاء اجتماع الفريق التحضيري:
املائتني الواردة يف  بعد السادسةللمسائل اليت سيدرسها يف دورته  بالقائمة املؤقتة علماً اجمللس التنفيذي  أحاط
 .معدلة 2 إعالم-30ت/ م205ة الوثيق

(205 EX/SR.6) 

 بنود إضافية

 اليوم الدولي للفن اإلسالمي 31
(205 EX/31; 205 EX/DG.INF; 205 EX/PG/2.INF.3; 205 EX/44) 

 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،31ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 1

 باقرتاح البحرين إعالن يوم دويل للفن اإلسالمي، يرح ب وإذ - 2

 بدور وإسهام الفن اإلسالمي يف صون ونشر حضارة البشرية وثقافتها، ويقر   - 3

 بإسهام الفن اإلسالمي يف احلركة الفنية الدولية، ويقر  بقيمة الفن اإلسالمي،  ويذك ر - 4

بأمهية إبراز الروابط اليت نشأت بني احلضارة اإلسالمية وسائر حضارات العامل، واليت أفضت  ويذك ر أيضاً  - 5
 ذاهتا التنوع والتسامح، يف حد   ىل حركة فنية جتسدإ
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ضرورة توسيع نطاق التعاون بني الشعوب عن طريق الفن والتقارب بني الثقافات  االعتبار ويأخذ بعني - 6
 عليه امليثاق التأسيسي لليونسكو، ينص واحلوار بني احلضارات وفقاً ملا

ساعي الرامية إىل تعزيز احلوار بني الثقافات والتشجيع على أنه ينبغي لليونسكو أن تواصل ريادة امل ويرى - 7
سي ما عن طريق إعالن يوم دويل للفن اإلسالمي يساعد على مواصلة تنمية الفن  بينها، وال التقارب فيما

 ،اإلسالمي وإجراء البحوث بشأنه

 يلي: بأن يقوم املؤمتر العام يف دورته األربعني مبا يوصي - 8

 تشرين الثاين/نوفمرب من كل عام يوماً دولياً للفن اإلسالمي؛ 18إعالن يوم  )أ(

احلكومية، إىل االحتفال باليوم  دعوة الدول األعضاء، وكذلك املنظمات الدولية احلكومية وغري )ب(
احلصر، بنشر معلومات عن الفن  الدويل للفن اإلسالمي من خالل القيام، على سبيل املثال ال

مات اخلاصة بالتجارب املتعلقة بالفن اإلسالمي وإعداد أنشطة حلماية الفن اإلسالمي وتبادل املعلو 
 اإلسالمي؛

تشرين الثاين/نوفمرب  18دعوة املديرة العامة إىل الرتويج لالحتفال باليوم الدويل للفن اإلسالمي يف  )جـ(
 هبا اليونسكو؛ من كل عام باعتباره أحد األيام الدولية اليت حتتفل

ل األعضاء على تقدمي أموال خارجة عن امليزانية لتمكني املديرة العامة من الرتويج تشجيع الدو  )د(
 به. لالحتفال باليوم الدويل للفن اإلسالمي ومن االحتفال

(205 EX/SR.6) 

 (EX/32; 205 EX/DG.INF; 205 EX/PG/2.INF.3; 205 EX/44 205) اليوم الدولي للرياضيات 32
 اجمللس التنفيذي،إن  
 ،32ت/ م205الوثيقة  درس دوق - 1
وضرورة علوم الرياضيات،  ضرورة تعزيز إدراك الناس يف مجيع أرجاء العامل ألمهية يأخذ بعني االعتبار وإذ - 2

 الذكاء االصطناعيت تضم مثالً للتمكن من التغلب على املصاعب يف جماالعلوم الرياضيات،  تعزير تعليم
حتسني الظروف املعيشية يف البلدان املتقدمة والبلدان تدامة، وكذلك من والطاقة والتنمية املس املناخ وتغري  

 النامية على حد سواء،
اهلندسة وعلم احلاسوب، والعمل  ميادينمجيع يف  للتقدمالرياضيات  مو على ضرورة تطبيقات عل ويشدد - 3

الع على املعلومات عن يف الوقت ذاته على تلبية احلاجة املتزايدة إىل االستعانة باآلالت وإتاحة االط
 طريق شبكة اإلنرتنت العاملية من أجل الرفاه االجتماعي،
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بالتأثري الكبري الواسع النطاق للمبادرات األخرية لربنامج اليونسكو الدويل للعلوم األساسية،  وحييط علماً  - 4
ع اليونسكو يف إطار برامج متعاوهنا التزامًا شديدًا مبواصلة األوساط الدولية املعنية بالرياضيات وبالتزام 

 املنسقة دولياً،اخلاصة بالعلوم و  التوعية والتعليم

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

املساواة بني اجلنسني يف ميادين علوم الرياضيات عن طريق  لتحقيق املؤاتية الظروف هتيئةأمهية ب أيضاً  ويقر   - 6
 إبراز مناذج لنجاح النساء يف ميادين العلوم تبدأ هبيباتيا اإلسكندرية وتنتهي مبرمي مريزاخاين، وتضم

 ،جريمان وماري ونستون جاكسون وصويف رثنوي إميي

لرياضيات وإضفاء الطابع العاملي عليها مبسامهات مجيع احلضارات يف تقدم علوم ا ويقر  فضاًل عن ذلك - 7
اآلثار أقدم  رمبا تكونان لتنيإيشانغو ال يت  يف أفريقيا حيث ُعثر على عظممنذ العصر احلجري احلديث 

 استخدام اإلنسان للرياضيات،الدالة على 

 للرياضيات، الدويل اليوم مشروع إعداد يف للرياضيات الدويل لالحتاد الريادي الدورب املطاف هناية يفويقر   - 8
 ،للرياضيات الدويل لليوم تأييدهم وحشد الشركاء تنظيم يف وكذلك

 يلي: ما يقرر - 9

من كل عام يومًا دولياً  آذار/مارس 14الداعية إىل إعالن يوم  الرتحيب واألخذ بالتوصية )أ(
 للرياضيات؛

 للرياضيات؛ دويلاملديرة العامة إىل دعم كل اجلهود الرامية إىل إعالن يوم دعوة  )ب(

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

من كل عام يوماً دولياً  آذار/مارس 14األربعني إعالن يوم  دورته يف املؤمتر العام يقررالتوصية بأن  )د(
 للرياضيات؛

واجلامعات ومراكز  ،احلكومية نظمات غريتشجيع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية وامل )هـ(
على املشاركة يف  ،اجملتمع املدين واملدارس وسائر اجلهات احمللية املعنية ومنظمات ،البحوث

به أهنا  يريد االحتفال من مشاركة نشيطة بالطريقة اليت يرى كلللرياضيات  االحتفال باليوم الدويل
 ؛ك أي آثار مالية على امليزانية العادية لليونسكويكون لذل أال   الطريقة األكثر مالءمة، على

ضمان مشاركة  خارجة عن امليزانية لتمكني املديرة العامة من أموال دعوة الدول األعضاء إىل تقدمي )و(
 .به االحتفال يفو للرياضيات  باليوم الدويل الرتويج لالحتفال اليونسكو يف

(205 EX/SR.6) 
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بشأن الحوكمة وإجراءات  87م/39ي أي دها المؤتمر العام في القرار متابعة وتنفيذ التوصيات الت 33
 وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو

(205 EX/33; 205 EX/33.INF; 205 EX/DG.INF; 205 EX/PG/2.INF.3; 205 EX/42) 
 إن  اجمللس التنفيذي،

 ،87م/39و 101م/38بالقرار ين  يذك ر إذ - 1
والواردة  املوجهة بالتحديد إىل اجمللس التنفيذي 51 إىل 22و 20 إىل 18 التوصيات تباراالع ويأخذ بعني - 2

املعين باحلوكمة  العضوية املفتوحاليت قدمها فريق العمل التوصيات  وهي، 33/ت م205يف الوثيقة 
 ،87م/39يف القرار  وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو وأي دها املؤمتر العام

باجلهود اليت بذلتها األمانة  علماً  وأحاط ،إعالم-33ت/ م205و 33ت/ م205الوثيقت ني  درس وقد - 3
 ،فريق العمل املعين باحلوكمة توصياتمن أجل تنفيذ 

 يف سي ما والاليت أي دها املؤمتر العام،  باحلوكمة فريق العمل املعين توصياتعلى أمهية متابعة وتنفيذ  يشدد - 4
 ؛للمنظمةاإلصالح اجلارية  يةعمل ظل

 ؛فريق العمل املعين باحلوكمة توصيات تنفيذل حُمك مو  متسق ضمان األخذ بنهج األمانة على ويشجع - 5
 املعلومات ومنها ،يف هذا الصدد العامة املديرة قدمتها اليت احلديثة املعلوماتب وحييط علمًا مع التقدير - 6

 دهااليت أي   فريق العمل املعين باحلوكمة توصيات تنفيذ الستعراضفريق عمل داخلي  إنشاء املقدمة عن
 ؛اجليدة للممارساتإعداد دليل عن املؤمتر العام و 

 ؛املعين باحلوكمة العمل فريق قدمها اليت ،50و ،41 إىل 33و ،29و 28و 19بتنفيذ التوصيات  رح بيو  - 7
 28و 26و 22و 18 التوصيات تنفيذ تابعةمب اليونسكو يف األعضاء الدولقيام  وجوبب علماً  وحييط - 8

 ؛املعين باحلوكمةاليت قدمها فريق العمل  ،51و ،47 إىل 44و ،32و
 الداخلي النظام من 6 املادة تعديل ،فريق العمل املعين باحلوكمة عن الصادرة 31 لتوصيةل نظراً  ،ويقرر - 9

 :يلي كما  التنفيذي للمجلس

 المعدل المؤقت جدول األعمال"
جدول  إرسال بعد مسائل من يُقرتح ما يتضمن لمعدَّ  مؤقت أعمال جدول إعدادب يقوم أن للرئيس جيوز

 ؛."ضرورية يرى أهنا أخرى تعديالت أية األقل، وكذلك بأسبوع ني على الدورة افتتاح قبلو األعمال املؤقت 
 اخلاصة اللجنة وافاةمبفيذي، حتت إشراف رئيس اجمللس التن ،القياممن أمانة اهليئتني الرئاسيتني  ويطلب -10

 تتيحو  عامة لسةجب تبدأ التنفيذي للمجلس دورةعقد  اكاةحملجدول زمين  شروعمب املقبل اجتماعها إب ان
أن يكون  علىاملالية واإلدارية،  اللجنةو الربنامج والعالقات اخلارجية  لجنةل متزامنةجلسات  عقدتفادي 
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 24و 23 التوصيات دراسة تعزيز تيسري من أجل ،التكاليفخيص  فيما من اآلثار ممكن قدر أقلبذلك 
 ؛مستنرية دراسةفريق العمل املعين باحلوكمة  عن الصادرة 25و

من رئيس اجمللس التنفيذي العمل، بالتشاور مع الدول األعضاء، على تيسري تنفيذ التوصيات  ويطلب -11
 اليت املناقشة مراعاة مع ،املناسب لوقتا يف ،اليت قدمها فريق العمل املعين باحلوكمة، 43و 42و 27

 املائتني؛ بعد اخلامسة دورته انإب  اخلاصة  اللجنة خالل اجتماع أُجريت يف هذا الصدد
 ويشجع باحلوكمة؛ املعين العمل فريق عن الصادرة 30 التوصيةعن قدمة املباملعلومات  أيضاً  علماً  وحييط -12

 ؛يف حدود املوارد املتاحة املستقبل يف اجلنسانية الناحية من ةحيادي لغوية صيغ استخدام يفعلى التفكري 
 ويدعوعن فريق العمل املعين باحلوكمة؛  ت نيالصادر  49و 48 نيالتوصيت   قدمة عنامل باملعلومات ويرحب -13

 حتسنيو  هااستخدام وتيسري التنفيذي اجمللس وثائق شفافية تعزيز الرامية إىل التدابريب األخذإىل مواصلة 
 ؛املناسب الوقت يف توزيعها

املائتني باملزيد من املعلومات احلديثة عن تنفيذ  املديرة العامة إىل موافاته إب ان دورته السابعة بعد ويدعو -14
 .اليت قدمها فريق العمل املعين باحلوكمة التوصيات املطلوب تنفيذها

(205 EX/SR.5) 

 الدراية اإلعالمية والمعلوماتية 34
(205 EX/34 Rev.; 205 EX/DG.INF; 205 EX/PG/2.INF.3; 205 EX/45) 

 التنفيذي، اجمللسإن  

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق  19 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملادةمن  19 باملادة يذك ر إذ - 1
ونقلها تلقيها و ار واألفكاملعلومات اللتني تنطويان على إقرار حبق الناس كافة يف التماس  املدنية والسياسية،

 دومنا اعتبار للحدود، وسيلة ةأيب

اليت تنطوي على إقرار حبق  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، 17 باملادة ويذك ر أيضاً  - 2
القانوين يف خصوصياهتم أو شؤون  الناس كافة يف التمتع حبماية القانون من التدخل التعسفي أو غري

 متس  شرفهم ومسعتهم، قانونية غريم، وكذلك من أية محالت مراسالهتم أو أسرهم أو بيوهت

الالزمة للتمتع  )املعارف واملهارات واملواقف( اكتساب الكفاءاتحاجة الناس إىل  يأخذ بعني االعتبارو  - 3
 الدراية اإلعالمية واملعلوماتية، من خاللومحاية اخلصوصية باالستقاللية 

 من أهداف التنمية املستدامة ميكن أن تساعد على حتقيق عدد اإلعالمية واملعلوماتية الدرايةأن  ويدرك - 4
 الوعي تعزيز طريق ، عنب-5ج و-4و 7-4والغايات  17و 16و 11، ومنها مثالً األهداف وغاياهتا

 صدد،ال هذا يف ميلكوهنا اليت اإلعالمية وبالقدرات املعلومات، على احلصول بُسبل املواطنني لدى الناقد
شاملة  اجملتمعات جعل إىل سعياً  ،املعلومات تداول يفالنقدية  مشاركتهم بأمهيةو  األساسية، وحبرياهتم

 ،للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة
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فيه بأن متكني الناس  الذي أقرت 67/107بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ويذك ر فضاًل عن ذلك - 5
 تنمية املستدامة،شرط أساسي لتحقيق ال

بشأن اليوم العاملي ملهارات الشباب،  69/145اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ورد يف قرار ما ويؤكد جمدداً  - 6
تشجيع اكتساب الشباب للمهارات من شأنه أن يعزز قدرهتم على القيام خبيارات تدرك أن "قالت إهنا  إذ

 ك نهم من ولوج أسواق العمل املتغرية"،واعية يف األمور املتعلقة باحلياة والعمل ومي

(، وإعالن 2003علوماتية )املدراية بالالسعي إىل بناء جمتمعات تتمتع  بشأن بأمهية إعالن براغ ويقر   - 7
(، وبرنامج 2005منارات جمتمع املعلومات ) - اإلسكندرية بشأن الدراية املعلوماتية والتعلم مدى احلياة

(، وإعالن فاس بشأن الدراية اإلعالمية 2007) الرتبية اإلعالمية وصية بشأنعشرة ت اثنتاأو عمل باريس 
(، وإطار التحالف 2012(، وإعالن موسكو بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية )2011واملعلوماتية )

(، وإعالن 2013العاملي من أجل إقامة الشراكات بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية وخطة عمله )
(، وتوصيات ريغا بشأن الدراية 2014يس بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف العصر الرقمي )بار 

(، وإعالن الشباب بشأن الدراية 2016اإلعالمية واملعلوماتية يف املشهد اإلعالمي واملعلومايت املتغري )
اإلعالمية واملعلوماتية  مانسيسك بشأن تسخري الدراية-(، وإعالن خانيت2016) اإلعالمية واملعلوماتية

 ،(2016لنشر ثقافة احلكومة املنفتحة )

املعارف واملهارات تشك ل التفكري النقدي و تنطوي على أن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية  أيضاً  ويدرك - 8
من أجل السعي ميع الشعوب واألشخاص جلوالعشرين  يف القرن احلاديالالزمة واملواقف والقيم األخالقية 

، عن الذات ، والتعبريالذاتية من خماطر اإلنرتنت مايةاحل املشاركة يف احلياة املدنية واالجتماعية، و إىل
فيه  باتتالتضليل اإلعالمي، يف عامل  واالنتفاع بالتعليم اجليد، وحتقيق التنمية االقتصادية، ومكافحة

 لدراية اإلعالمية واملعلوماتية عامالً الذلك تُعد  بني اجلميع، و  الوصل حلقة وسائل اإلعالم والتكنولوجيا
بقيام  ينو هو الفردي واجلماعي،  الصعيدين ادلة علىعتمعات بناء جمحتقيق التماسك االجتماعي و  يتيح

بالدراية اإلعالمية واملعلوماتية  متعلقة احتفاليةأنشطة بتنظيم بلدان خمتلف اليف  املعنية من اجلهاتالكثري 
 ،يف أوقات خمتلفة من السنة

تعزيز الدراية اإلعالمية واملعلوماتية على الصعيد العاملة على أن اليونسكو هي املنظمة الدولية الرائدة  يعلمو  - 9
 العاملي،

األنشطة املتواصلة  ِعداداألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية يف  إدراج أيضاً  االعتبار بعني ويأخذ -10
األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية ، بعد إقامة هائاليونسكو وشركا ضطالعاو  ،5م/ الواردة يف الوثيقة

مؤمتر رئيسي يف  وبعقدمرات،  تساألسبوع العاملي  بإقامة ،2011 واملعلوماتية ألول مرة يف املغرب يف عام
والواليات املتحدة  (2014)والصني  (2013)ومصر  (2012)يف إسبانيا ذلك  بعدقيم أُ  إذكل مرة، 

عزم اليونسكو وشركائها على إقامة فضالً عن ، (2017) وجامايكا (2016)والربازيل  (2015)مريكية األ
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 والتفيا ليتوانيايف  2019 وعام 2018 لألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتية لعام ةالفعاليات الرئيسي
 التوايل، على السويد ويف

الدول  ويشكر، ةيزانية العادياملعدم وجود آثار مالية هلذا القرار على  فضالً عن ذلك يأخذ بعني االعتبارو -11
 ،السنني على مر   األسبوع العاملي للدراية اإلعالمية واملعلوماتيةاألعضاء اليت سامهت يف جناح 

من ما سي   وال، اإلعالمية واملعلوماتيةإىل تعزيز التعاون بني القطاعات بشأن الدراية  ةاملديرة العام يدعو -12
 ؛خالل قطاع الرتبية وقطاع االتصال واملعلومات

لربنامج اليونسكو للدراية اإلعالمية واملعلوماتية من  مالئمة ختصيص مواردإىل  ةاملديرة العام أيضاً  يدعوو  -13
 اإلعالم واملعلومات؛وسائل مستخدمي تنمية القدرات النقدية لدى  أجل تسريع وترية

إىل تنظيم العمل على مجع وحتليل املعلومات املتعلقة باإلجنازات اليت  ةملديرة العاما فضالً عن ذلك يدعوو  -14
، وكذلك على برنامج اليونسكو للدراية اإلعالمية واملعلوماتيةعنها املشاريع املندرجة يف إطار  تتمخض

 الصدد؛تلخيص أفضل املمارسات اليت يتبني  أهنا األكثر فعالية يف حتسني الوضع القائم يف هذا 

تشرين األول/أكتوبر من كل عام  31 إىل 24 من املمتدة الفرتة املؤمتر العام بإعالنبأن يقوم  ويوصي -15
 للدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛ اً امليع اً سبوعأ

واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة، وغريها من املنظمات الوطنية  ،مجيع الدول األعضاء ويدعو -16
املنظمات  هااجملتمع املدين، ومن منظماتيمية والدولية، واملؤسسات، واملنظمات الدولية احلكومية، و واإلقل

باألسبوع العاملي للدراية اإلعالمية  ينبغي كما  لإىل االحتفا ،احلكومية واملنظمات اجملتمعية، واألفراد غري
طريقة األكثر مالءمة، ويشمل ذلك به أهنا ال يريد االحتفال من واملعلوماتية بالطريقة اليت يرى كل

 العامة. للتوعية وأنشطة وتعليمية تربوية أنشطة خالل من به االحتفال
(205 EX/SR.6) 

: المركز الدولي لستخدام أشعة السنكروترون في مجال العلوم التجريبية وتطبيقاتها في الشرق األوسط 35
 (EX/35; 205 EX/DG.INF; 205 EX/PG/2.INF.3; 205 EX/44 205)آفاق العمل 

 اجمللس التنفيذي،إن  

عن اقرتاح إنشاء مركز دويل الستخدام  آنذاك بشأن تقرير املدير العام 3.3.5ت/ م162بالقرار  يذك ر إذ - 1
( حتت رعاية "سيزامي"أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط )مركز 

 اختاذها يف هذا الصدد، جيب ءات اليتباإلجراكذلك اليونسكو، و 

بشأن إنشاء مركز دويل الستخدام أشعة  3.3.3ت/ م164و 19م/31 ينبالقرار   ويذك ر أيضاً  - 2
 السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط حتت رعاية اليونسكو،
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كز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال اليونسكو واملر الصادر عن إىل البيان املشرتك  ويشري - 3
ثقافة السالم يف نشر إىل التضامن و سبيل العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط بشأن "العلم 

 الشرق األوسط"،

 الشرق األوسط ويف منطقة م والتكنولوجيا يفو أمهية التعاون الدويل واإلقليمي من أجل تطوير العل ويؤكد - 4
 ،ر املناطقسائ

 ،والشعوب ،بني العلماء فيمايف تعزيز الروابط والتعاون  اً كبري إسهامًا  م و إسهام العل االعتبار ويأخذ بعني - 5
 والثقافات، ،والبلدان ،واحلكومات ،واملؤسسات ،السياسات واضعيوأصحاب القرار و 

"بأمهية الضوء  فيه أقر تالذي  68/221بقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة  ر فضاًل عن ذلكويذك   - 6
 وتكنولوجيات الضوء يف حياة سكان العامل ويف تنمية اجملتمع العاملي يف املستقبل على كثري من املستويات"،

املنشود يف احلاضر  لتقدمإلحراز اتطبيقات علم وتكنولوجيا الضوء ضرورة  االعتبار أيضاً  ويأخذ بعني - 7
الطب والطاقة واملعلومات واالتصاالت احلصر،  على سبيل املثال ال واملستقبل يف ميادين عديدة تضم،

واأللياف الضوئية والزراعة والتعدين وعلم الفلك واهلندسة املعمارية وعلم اآلثار وعلم األحياء والكيمياء 
 ت،تعزيز السالم من خالل حتسني التواصل واالتصاالل، و والرتفيه وعلم البيئة واجليولوجيا والفن والثقافة

ضرورة تعزيز إدراك الناس يف مجيع أرجاء العامل ألمهية علم وتكنولوجيا الضوء، وضرورة تعزير  على ويشدد - 8
حتقيق من ، و العامل التعليم يف ميادين علم وتكنولوجيا الضوء، للتمكن من التغلب على املصاعب اليت يواجهها

 سواء، البلدان املتقدمة والبلدان النامية على حد  الظروف املعيشية يف  أهداف التنمية املستدامة، وحتسني

يتعارض مع كونه مفتوحاً جلميع  الشرق األوسط ال منطقة ركز يفامل هذابأن وجود  يف هناية املطاف رويذك   - 9
 ،م والتكنولوجياو العل ميادينالستفادة من الفرص اليت يتيحها يف أجل ا يف التآزر من الراغبة البلدان

 التكلفة،بالقياس إىل بل فعالية نشأة متقدمة للبحوث بأكثر السُ واالنتفاع مب

على أمهية التدشني الرمسي للمركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية  يشدد -10
التدشني الذي مت  حتت رعاية جاللة  هبذا ويرحب ،2017أيار/مايو  16وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط يف 

وحبضور املديرة العامة لليونسكو واملدير العام للوكالة الدولية للطاقة  ،األردن ملك اهلل الثاين ك عبدلامل
الذرية واملديرة العامة للمنظمة األوروبية للبحوث النووية واملفوض األورويب للبحوث والعلوم واالبتكار، 

 األعضاء يف املركز أو واملنظماتللدول  ممثلنياألعضاء يف املركز و  الدولحبضور وزراء من  كذلكو 
 بصفة مراقب؛ فيه املتمتعة

 املساعدة الدول األعضاء واملؤسسات العلمية الوطنية واملنظمات العلمية الدولية والعلماء على ويشجع -11
واملشاركة يف إعداد أنشطة املركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا 

استخدام أشعة السنكروترون وتدريب  خيص ماالتعاون في تعزيز إىل ةالراميوأعماله  الشرق األوسط يف
 اليونسكو برنامج املركز لتنفيذ جزء منب االستعانةعلى  كذلكو  اجملاورة، بلدانالمني يف املنطقة و املستخدِ 
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كبرية من   جمموعةقامة إل رتويجال علىة، و يالعلوم األساسية واهلندس ميادينيف  والتدريب بالبحث اخلاص
 الشراكات مع املركز على الصعيدين اإلقليمي والدويل؛

 يلي: املديرة العامة إىل القيام مبا ويدعو -12

املركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم عن علومات منشر  على املساعدة )أ(
 ؛مجيع الدول األعضاءلدى رص اليت يتيحها املركز، عن الفو التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط، 

دعوة الدول األعضاء الراغبة يف االنضمام إىل املركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال  )ب(
أعضاء أو مراقبني، أو إىل ك  االنضمام إىل املركز العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط إىل

 ؛خرى مع املركزإقامة عالقات تعاون أ
الستخدام املركز الدويل بوجود احلكومية املعنية  املنظمات العلمية الدولية احلكومية وغريإعالم  )جـ(

معه  أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط، ودعوهتا إىل التعاون
 ؛أنشطتهب االضطالععلى و/أو مساعدته 

املركز الدويل الستخدام أشعة السنكروترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا  مع ونتعزيز التعا )د(
 ؛مشاركته يف تنفيذ برنامج اليونسكوتعزيز و  ،يف الشرق األوسط

املائتني بتقرير عن املستجدات املتعلقة بأنشطة املركز الدويل  إب ان دورته التاسعة بعدموافاته  )هـ(
وتعاون املركز وترون يف جمال العلوم التجريبية وتطبيقاهتا يف الشرق األوسط الستخدام أشعة السنكر 

 مع اليونسكو.
(205 EX/SR.6) 

 وممارساتها استعراض أساليب عمل اللجنة المختصة بالتفاقيات والتوصيات وإجراءاتها 36
(205 EX/36 and Corr.; 205 EX/DG.INF; 205 EX/41) 

 إن  اجمللس التنفيذي،
يلي: "تستهدف  اليت تنص على ما ،األوىل من امليثاق التأسيسي لليونسكو من املادة 1 بالفقرة ريذك   إذ - 1

املنظمة املسامهة يف صون السلم واألمن بالعمل، عن طريق الرتبية والعلم والثقافة، على توثيق عرى التعاون 
واحلريات األساسية للناس كافة بني األمم، لضمان االحرتام الشامل للعدالة والقانون وحقوق اإلنسان 

 أقرها ميثاق األمم املتحدة جلميع الشعوب"، دون متييز بسبب العنصر أو اجلنس أو اللغة أو الدين، كما
 تقدمي تقارير دورية عن خيص الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو فيما املادةعليه  تنص امب ر أيضاً ويذك   - 2

 اقيات والتوصيات،املتخذة بشأن االتف التدابري
 اجلانبني اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات علىباشتمال صالحيات  فضاًل عن ذلك رويذك   - 3

تطبيق وثائق خيص  فيماهبا إىل اجمللس التنفيذي  اليت يُعهد: النظر يف مجيع املسائل التاليني الرئيسيني
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ت ومسائل تتعلق مبمارسة حقوق اإلنسان يف التقنينية، والنظر يف البالغات اخلاصة حباالاليونسكو 
 جمـاالت اختصاص اليونسكو،

ان جنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات إب  اجللسات العامة لل  خالل  تيجر أُ باملناقشات اليت  حييط علماً  - 4
 وإجراءاهتا وممارساهتا؛ للجنةا املائتني بشأن أساليب عمل اخلامسة بعد دورته

عمليات  عنه خضتمت ماعن تنفيذ  بتقرير املائتني دورته السادسة بعد موافاته إب ان نةمن األما ويطلب - 5
 ساليب عمل اللجنة املختصة باالتفاقيات والتوصيات وإجراءاهتا وممارساهتا.أل األخرية االستعراض

(205 EX/SR.5) 

 سيويةمشروع اتفاق التعاون بين اليونسكو والمؤتمر الدولي لألحزاب السياسية اآل 37
(205 EX/37; 205 EX/44) 

 إن  اجمللس التنفيذي،

 وكذلك عشرة من امليثاق التأسيسي لليونسكو، من املادة احلادية 1 أحكام الفقرة االعتبار يأخذ بعني إذ - 1
 ،9.4ت/ م151أحكام القرار 

لألحزاب السياسية جدوى وضع إطار للتعاون بني اليونسكو واملؤمتر الدويل  االعتبار أيضاً  ويأخذ بعني - 2
 اآلسيوية يف اجملاالت اليت حتظى باهتمام الطرفني،

 ،37ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 3

على اتفاق التعاون بني اليونسكو واملؤمتر الدويل لألحزاب السياسية اآلسيوية الوارد يف ملحق الوثيقة  يوافق - 4
 ؛37ت/ م205

ة مع املؤمتر الدويل لألحزاب السياسية اآلسيوية، وبتوقيع اتفاق رمسي عالقاتللمديرة العامة بإقامة  ويأذن - 5
 التعاون املعد  هلذا الغرض بالنيابة عن اليونسكو.

(205 EX/SR.6) 

 (EX/38; 205 EX/DG.INF Add.; 205 EX/44 205)غاندي  المهاتماذكرى تراث  إحياء 38

 اجمللس التنفيذي،إن  
وإنسان عظيم  بارزة عيد الدويل بأن املهامتا غاندي شخصية عامليةباعرتاف اجلميع على الص يذك ر إذ - 1

العنف يشكالن تيارات اجتماعية واقتصادية  فتئ فكره وأسلوب عمله اإلبداعي القائم على نبذ ما
 ،وسياسية منذ القرن العشرين

 تشرين األول/أكتوبر 2 إعالن يومب ،61/271 ، يف قرارهااجلمعية العامة لألمم املتحدة يامقب ويذك ر أيضاً  - 2
 من كل عام، وهو يوم ميالد املهامتا غاندي، يوماً دولياً لالعنف،
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 اهليمنة من وحتررها الشعوب استقاللمسامهة املهامتا غاندي القي مة يف تعزيز  االعتبار ويأخذ بعني - 3
 االستعمارية،

 االجتماعي والتحول الدويل، والتفاهم السالم تعزيز يف وفكره غاندي املهامتا حلياة الشديد بالتأثري ويقر   - 4
 الطوائف، بني والوئام والعلمانية والالعنف البشري، للمجتمع واالقتصادي

عن طريق توفري التعليم ونشر السالم  التطرف العنيف درءبأمهية تعاليم املهامتا غاندي يف جمال  ويقر  أيضاً  - 5
 الدائم يف اجملتمعات،

ية دور املهامتا غاندي يف تعزيز ونشر القيم اإلنسانية األساسية، وثقافة احملبة والرأفة أمه جمدداً ويؤكد  - 6
تستطيع أية أسرة أو أي جمتمع البقاء  العليا اليت ال والتسامح والعدل واإلنصاف واإليثار وغريها من الـُمثل

 بدوهنا،
عن الكرامة  الذود إىل ملل طوال حياتهكلل أو  بدعوة املهامتا غاندي وسعيه بال ويذك ر فضاًل عن ذلك - 7

وكذلك مبعارضته  ،اإلنسانية وتعزيز حقوق اإلنسان، بغض النظر عن العرق واللون والطبقة والفئة والعقيدة
 الشديدة جلميع أشكال التمييز، ومنها كل أشكال التمييز حبق املرأة،

 ،تمع الدويل الرامية إىل مكافحة الفصل العنصريبريادة املهامتا غاندي ملساعي اجمل ويذك ر يف هناية املطاف - 8
إىل املشاركة يف االحتفاالت اليت تقوم اهلند بتنظيمها يف الفرتة املمتدة  الدول األعضاء يف اليونسكو يدعو - 9

من أجل إحياء ذكرى الرتاث  2019 تشرين األول/أكتوبر 2إىل  2018 تشرين األول/أكتوبر 2من 
 مشاركة نشيطة؛ لمهامتا غاندياخلالد ل

 من أجل تنظيمهابيف األنشطة اليت تقوم اهلند  اليونسكومن املديرة العامة التشجيع على مشاركة  ويطلب -10
بشأن السالم  أهيمساحماضرة  احلصر ال املثال على سبيل، ومنها املهامتا غانديوتراث  إحياء ذكرى حياة

 ندي بصفته مهاجراً".ومعرض املهامتا غاندي الرقمي املسمى "املهامتا غا
(205 EX/SR.6) 

 (EX/39; 205 EX/DG.INF Add.; 205 EX/44 205) المخاطر من والوقاية المتاحف إدارة 39

 اجمللس التنفيذي،إن  

 ،39ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 1

 بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي 2015 عامبتوصية  يذك ر وإذ - 2
 وبروتوكول يها 1954 واتفاقية محاية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لعام، تؤديه يف اجملتمع

بشأن الوسائل اليت ُتستخدم حلظر ومنع استرياد  1970 اتفاقية عام(، و 1999 وعام 1954 لعام)
لتوحيد القانون اخلاص  واتفاقية املعهد الدويل، مشروعة وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري

جلنة الرتاث وكذلك بقرار ، 1995 مشروعة لعام بشأن املمتلكات الثقافية املسروقة أو املصدرة بطرق غري
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الوثائق ، وبغريها من كوارث طبيعيةوقسمه اخلاص بأوضاع الطوارئ النامجة عن   COM 7 42 العاملي
 الدولية املتعلقة باملتاحف وجمموعات التحف، التقنينية

باالسرتاتيجية اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية  ويذك ر أيضاً  - 3
بشأن حاالت الطوارئ املرتبطة بالكوارث النامجة عن املخاطر  الثقافية يف حاالت النزاع املسلح وضميمتها

 ،العاماملؤمتر  اعتمدمها للتني، االطبيعية واألنشطة البشرية

سي ما يف ضوء  ، وال2030 يف تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام األركان املتعددملتاحف بدور ا هينو  و  - 4
 ،4-11و 2-8و 7-4و 5-1 الغايات

املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات و  ،اجمللس الدويل للمتاحفبعمل اليونسكو املشرتك مع  أيضاً  وينو ه - 5
السلطات الوطنية املسؤولة عن محاية وتعزيز الرتاث واملتاحف، واجلامعات، والكيانات ، و الثقافية وترميمها

 اخلاصة، وسائر اجلهات املعنية املشاركة يف هذا العمل،

صون الرتاث خيص  فيماسي ما  ، واللليونسكوواألنشطة األساسية  املهامملعظم  املتاحف أمهية جمدداً  ويؤكد - 6
 والتعليم، التنوع الثقايف والطبيعي، وكذلك الرتبيةوتشجيع اإلبداع وتعزيز 

وكذلك دور املتاحف جهات مؤمتنة على الرتاث، بصفتها القيمة اجلوهرية للمتاحف  أيضاً  ويؤكد جمدداً  - 7
والسعادة  ةاملادي هيةالرفاومسامهتها بالتايل يف إتاحة الفرص للصناعات اإلبداعية والثقافية، املهم يف 

 ،اء العاملرجطنني يف خمتلف أللموا ةالروحي

أبدته اليونسكو من الريادة والقدرة على االستجابة من خالل املسارعة إىل  مبا حييط علمًا مع التقدير - 8
، 2018 شهر أيلول/سبتمرب من عاميف جانريو  دي ريو الربازيلي يف املتحف الوطين بعثة ميدانية إىلإيفاد 

من أجل مساعدة الربازيل على راً جسيمة مبباين املتحف ومقتنياته، عقب احلريق املدمر الذي أحلق أضرا
 ؛الوطين هاعادة بناء متحفوالتخطيط لإلجراءات املقبلة إل التحفوإنقاذ تقييم األضرار 

التدابري العاجلة  اختاذ للمنظمة أتاح صندوق اليونسكو حلماية الرتاث يف حاالت الطوارئبأن  حييط علماً و  - 9
 ويشجع؛ جانريو دي املتحف الوطين الربازيلي يف ريو يف املأساوي احلريق ذلكاجهة عواقب الالزمة ملو 

 الدول األعضاء على املسامهة يف الصندوق؛

بأول تقرير جامع عن تطبيق توصية يف بند خاص املائتني  دورته السادسة بعدإىل أنه سينظر خالل  شريوي -10
 موعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يف اجملتمع،بشأن محاية وتعزيز املتاحف وجم 2015 عام

وسيتيح هذا األمر فرصة لبحث أساليب التعاون يف جمال إدارة املتاحف، مع الرتكيز على الوقاية من 
 هبا أو إىل فقداهنا؛ املخاطر وإعادة تشكيل جمموعات التحف اليت تؤدي أوضاع الطوارئ إىل إحلاق أضرار

 بعقد، بشأن املتاحف املقبل املستوى الرفيعاليونسكو منتدى لعامة إىل القيام، خالل املديرة ا ويدعو -11
لبحث أفضل املمارسات يف جمال التواصل والتعاون وتبادل املعلومات بني السلطات املسؤولة عن  جلسة

قاية من املخاطر، املتاحف، وكذلك بني اخلرباء والباحثني وسائر اجلهات الفاعلة املعنية بإدارة املتاحف وبالو 
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( اخلاصة بتنفيذ الربنامج 4ت/ التقارير النظامية )الوثيقة موإىل موافاته مبعلومات يف هذا الصدد يف إطار 
 .الذي اعتمده املؤمتر العام

(205 EX/SR.6) 

 (EX/40; 205 EX/DG.INF Add.; 205 EX/44 205) السالم نداء تلبية 40
 اجمللس التنفيذي،إن  
أمهية على ي تؤديه، وكذلك ذاستمرار جدوى الدور العلى اليونسكو يف عامل اليوم و  لى أمهيةع يشدد إذ - 1

التنمية املستدامة من خالل الرتبية و  املتمثلة يف حتقيق السالم الدائمإليها  املهمة املسندةواستمرار جدوى 
 ،والعلوم والثقافة واالتصال واملعلومات

واحرتام  ،لتفاهم، واحلرص على االحرتام حقوق اإلنسانهتيئة ظروف مؤاتية ىل احلاجة املاسة إ ويؤكد جمدداً  - 2
إليها  األساسية اليت يستندمع املبادئ يتوافق  مبا والعاملي واإلقليميعلى الصعيد الوطين  ،التنوع الثقايف

 ميثاق األمم املتحدة وامليثاق التأسيسي لليونسكو،
 إىل املسندة باملهمة ل األعضاء اخلاصة يف جمال السعي إىل التعريفمسؤولية الدو  االعتبار ويأخذ بعني - 3

 هلا بطريقة فعالة، والرتويج املنظمة
تيسري فيها الدول األعضاء بالسعي إىل  ، اليت تعهدت2030 بـخطة التنمية املستدامة لعام وحييط علماً  - 4

 والصمود،للجميع ومنفتحة وقادرة على التكيف  نشوء جمتمعات مساملة وشاملة
 السبعني إلنشاءو  اخلامسةالسنوية الذكرى ناسبة مب 2020 يف عام ت اليت سُتقامإىل االحتفاال ويشري - 5

 والتوعية التعريف للمجتمع الدويل لتعزيزاالحتفال هبذه املناسبة اليونسكو، وإىل الفرصة اليت يتيحها 
 ،بـمهمة اليونسكو ورسالتها وإجنازاهتا

واملسامهة يف العمليات إلقامة تلك االحتفاالت استعداد اليونسكو استعداداً تاماً  ى ضرورةعل ويشدد أيضاً  - 6
 هبا بالطريقة األكثر فعالية، املرتبطة

أنه ينبغي لليونسكو أن تواصل العمل على تعزيز ونشر السالم والثقافة عن طريق االستعانة بفنون  ويرى - 7
 متنوعة،

 ،04ت/ م205الوثيقة  درس وقد - 8
" اليت اختذهتا اجلمهورية الدومينيكية من أجل تعزيز وتوطيد عمل اليونسكو تلبية نداء السالم"مببادرة  يرحب - 9

ورسالتها ودورها على الصعيد العاملي من خالل سلسلة من األنشطة الثقافية البارزة تبدأ حبفلة موسيقية 
السبعني و  اخلامسةبالذكرى السنوية االحتفال  يف إطار 2020 من عام تشرين الثاين/نوفمربتُقام يف شهر 

 ؛املنظمة إلنشاء
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بغرض املبادرة املتمثل يف تعزيز وتوطيد التعاون بني جمموعة كبرية من اجلهات املعنية، ومنها  ويرحب أيضاً  -10
انو فنو سفراء النوايا احلسنة و  لمدن املبدعةليونسكو لشبكة االدول األعضاء واللجان الوطنية لليونسكو و 

 احلكومية واملؤسسات اخلاصة؛ ، وكذلك املنظمات غرياليونسكو من أجل السالم
تشك ل أية التزامات مالية  لن "تلبية نداء السالم"بأن التكاليف املالية ملبادرة  وحييط علمًا مع التقدير -11

 امليزانية؛ الدول األعضاء على التعاون يف جمال البحث عن مصادر متويل خارجة عن ويشجعللمنظمة؛ 
 هلا، الراعية والدول"تلبية نداء السالم" مبادرة على إعداد  القائمة الدول سي ما الدول األعضاء، وال ويدعو -12

بينها، ومواصلة التشاور مع املديرة العامة، من أجل إعداد دراسة جدوى ووضع  إىل مواصلة التشاور فيما
 املائتني؛ يهما يف دورته السادسة بعدف هبما للنظر عمل بشأن املبادرة وموافاته خطة

من املديرة العامة تقدمي املساعدة الالزمة بشأن دراسة اجلدوى اخلاصة باملبادرة، وكذلك بشأن  ويطلب -13
املوسيقية  األمور القانونية واللوجستية، اليت تضم مثاًل استخدام شعار اليونسكو وحتديد مكان احلفلة

 والشركاء املعنيني. بالتشاور مع السلطات املعنية
(205 EX/SR.6) 
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 الخاصةالجلسات 

 2018تشرين األول/أكتوبر  16ويوم الثالثاء  9 يوم الثالثاءبيان بشأن الجلسَتين الخاصَتين اللتين ُعقدتا 

يف  ونظرتني، املائ خالل الدورة الرابعة بعد اخلاصت ني اللتني ُعقدتاه جللست ي اجمللس التنفيذي على احملاضر املختصرة وافق
تشرين  16ويوم الثالثاء  9 يوم الثالثاء اجللست ني اخلاصت ني اللتني ُعقدتاأثناء  من جدول أعماله، 18و 3 البندين

 .2018األول/أكتوبر 

 من النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 59 تقرير المديرة العامة عن تطبيق المادة 3
(205 EX/PRIV.1; 205 EX/PRIV.2; 205 EX/PRIV.3; 205 EX/PRIV.3.INF; 205 EX/3.INF; 205 EX/3.INF.2) 

املديرُة العامة اجمللس  التنفيذي  أحاطتمن النظام الداخلي للمجلس التنفيذي،  59 املادة ألحكاموفقاً  - 1
فوقها، وكذلك بالقرارات اليت اختذهتا بشأن  وما 1-خيص املوظفني بدرجة مدير بالوضع العام فيما علماً 
فوقها الذين تندرج وظائفهم يف إطار الربنامج  وما 1-ت تعيني ومتديد عقود املوظفني بدرجة مديرعمليا

 .لإلدارة والتنظيممساعد املديرة العامة مبنصب  القرار املتعلقالعادي للمنظمة، ومنها 
، والثالثني الثامنةمن نظام املوظفني، اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته  3-5-4 املادة ألحكامووفقًا  - 2

يف أمر منصب املستشار القانوين وأمر منصب مستشار شؤون  املديرة العامة اجمللس التنفيذي شاورت
 .األخالقيات

(205 EX/SR.6) 

، وتقرير 3.3ت/ م104بحث البالغات المحالة إلى اللجنة المختصة بالتفاقيات والتوصيات تنفيذاا للقرار  18
 (.EX/CR/HR and Addenda; 205 EX/3 PRIV. (Draft) and Add. and Corr 205) اللجنة في هذا الشأن

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

 بتقرير اللجنة. علماً اجمللس التنفيذي  اطوأح - 2
(205 EX/SR.5) 
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