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 الدورة تنظيم - أولا 

 العتماد وثائق فحص 01

 32و 26 للمادتني وفقا   ،2017بر تشرين األول/أكتو  30 االثنني يوم عقدها اليت األوىل العامة تهجلس يف العام املؤمتر شّكل
اجلمهورية  :التالية ألعضاءا الدول من تتألف والثالثني التاسعة لدورته االعتماد وثائق لفحص جلنة   الداخلي، نظامه من

 .الدومينيكية، واليونان، وغواتيماال، وباراغواي، وصربيا

 من خاص بتفويض االعتماد قوثائ فحص جلنة رئيس قدمه الذي التقرير على أو االعتماد، وثائق فحص جلنة تقرير على وبناء  
 :اعتماد وثائق بصحة العام املؤمتر أقر اللجنة،

 :التالية األعضاء الدول وفود )أ(

 االحتاد الروسي
 إثيوبيا

 أذربيجان
 األرجنتني

 األردن
 أرمينيا
 إريرتيا

 إسبانيا
 أسرتاليا
 إستونيا
 إسرائيل

 أفغانستان
 إكوادور

 ألبانيا
 أملانيا

 اإلمارات العربية املتحدة
 أنتيغوا وبربودا

 أندورا
 إندونيسيا

 أنغوال
 أوروغواي

 أوزبكستان
 أوغندا
 أوكرانيا
 آيرلندا

 آيسلندا
 إيطاليا

 بابوا غينيا اجلديدة
 باراغواي
 باكستان

 باالو
 البحرين
 الربازيل

 بربادوس
 الربتغال

 بروين دار السالم
 بلجيكا
 بلغاريا

 بليز
 بنغالديش

 بنما
 بنني

 البهاما
 بوتان

 بوتسوانا
 بوركينا فاسو

 بوروندي
 البوسنة واهلرسك

 بولندا
 املتعددة القوميات( بوليفيابوليفيا )دولة 

 بريو
 بيالروس
 تايالند

 تركمانستان
 تركيا
 تشاد

 تشيكيا
 توغو

 توفالو
 تونس
 تونغا

 ليشيت-تيمور
 جامايكا



 تنظيم الدورة

 
2 2 

 

 اجلبل األسود
 اجلزائر

 جزر سليمان
 جزر القمر
 جزر كوك

 مجهورية أفريقيا الوسطى
 اإلسالمية إيرانهورية مج

 مجهورية تنزانيا املتحدة
 اجلمهورية الدومينيكية

 اجلمهورية العربية السورية
 مجهورية كوريا

 كوريا الشعبية الدميقراطيةمجهورية  
 مجهورية الكونغو الدميقراطية

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية
 مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة

 مجهورية مولدوفا
 جنوب السودان

 جنوب أفريقيا
 جورجيا
 جيبويت

 الدمنارك
 دومينيكا

 رواندا
 رومانيا
 زامبيا

 زمبابوي
 ساموا

 سانت فنسنت وغرينادين
 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا
 سان مارينو

 ساوتومي وبرنسييب
 النكا سري

 السلفادور
 سلوفاكيا
 سلوفينيا
 سنغافورة
 السنغال
 سوازيلند
 السودان
 سورينام
 السويد
 سويسرا

 سيشيل
 سرياليون

 شيلي
 صربيا

 الصومال
 الصني

 طاجيكستان
 العراق
 ُعمان
 غابون
 غامبيا

 غانا
 غرينادا

 غواتيماال
 غيانا
 غينيا

 غينيا االستوائية
 بيساو-غينيا

 فانواتو
 فرنسا

 الفلبني
 فلسطني

 البوليفارية( فنزويالفنزويال )مجهورية 
 فنلندا
 فيتنام
 فيجي
 قربص

 قطر
 قريغيزستان

 كابو فريدي
 كازاخستان

 الكامرون
 كرواتيا

 كمبوديا
 كندا
 كوبا

 كوت ديفوار
 كوستاريكا

 كولومبيا
 الكونغو
 الكويت

 كينيا
 التفيا

 لبنان
 لكسمربغ

 ليبيا
 ليبرييا

 ليتوانيا
 ليسوتو
 مالطة
 مايل

 ماليزيا
 اجملر

 مدغشقر
 مصر

 املغرب
 املكسيك

 مالوي
 امللديف

 اململكة العربية السعودية
 اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى

 وآيرلندا الشمالية    
 منغوليا

 موريتانيا
 موريشيوس

 موزمبيق
 موناكو
 ميامنار
 ناميبيا
 ناورو

 النرويج
 النمسا
 نيبال

 النيجر
 نيجرييا

 نيكاراغوا
 نيوزيلندا

 نيوي
 هايييت
 اهلند

 هندوراس
 هولندا

 الواليات املتحدة األمريكية
 اليابان
 اليمن

 اليونان
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 :يلي فيما املذكورين املنتسبني األعضاء وفود )ب(
 آروبا
 فارو جزر

 مارتن سنت
 كوراساو

 :التايل املراقب )جـ(
 البابوي الكرسي

 :اعتماد وثائق التالية الوفود تقدم ومل
 :األعضاء الدول )أ(

 داد وتوباغويترين
 جزر مارشال

 (املوحدة ميكرونيزياواليات )ميكرونيزيا 
 كرييبايت

 :املنتسبون األعضاء )ب(
 أنغويال
 توكيالو

 الربيطانيةجزر فريجني 
 جزر كاميان

 كاليدونيا اجلديدة
 (الصني) ماكاو

 مونتسريات

 :املراقب )جـ(
 ليختنشتاين

  )جـ( 8 الفقرة أحكام إلى فيها واستندت األعضاء الدول أرسلتها التي الرسائل 02
 التأسيسي الميثاق من جيم - الرابعة المادة من

 ،إّن املؤمتر العام
 واليمن،ليشيت -وتيمور اجيكستانوط والسودان السودان وجنوبوالصومال  وليبيا بيساو-غينيايف الرسائل اليت أرسلتها  نظر وقد

ن أجل احلصول على إذن جيم من امليثاق التأسيسي م-)جـ( من املادة الرابعة 8فيها إىل أحكام الفقرة  واستندت
 والثالثني،باملشاركة يف التصويت أثناء دورته التاسعة 

 وعد احملدد،بأّن امليثاق التأسيسي يوجب على الدول األعضاء دفع اشرتاكاهتا بكاملها يف امل وإذ يذّكر
السنوات املاضية، والطلبات  خيص كل دولة من هذه الدول األعضاء، مسار دفعها لالشرتاكات يف ، فيماويأخذ بعني االعتبار

 تأخرات املستحقة عليها،ويت، والتدابري اليت اقرتحتها لتسديد كل املالسابقة اليت قدمتها للحصول على حق التص
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اليمن عن دفع اشرتاكاهتا ليشيت و -بيساو والصومال وجنوب السودان والسودان وطاجيكستان وتيمور-أن ختلف غينيا يرى - 1
هلا مباشرة و/أو ختلفها عن دفع  قةابمبقدار يتجاوز جمموع االشرتاكات املستحقة عليها للسنة اجلارية والسنة التقوميية الس

ذه الدول األعضاء أن تشارك أنه جيوز هل ويقرر ؛األقساط احملددة يف خطط التسديد يرجع إىل ظروف خارجة عن إرادهتا
 والثالثني؛التاسعة يف التصويت أثناء دورته 

 وبرنسييب ساوتوميونيزيا املوحدة و وواليات ميكر القمر وغابون وإسرائيل وليبيا  وبربودا وجزر أنتيغواأن ختلف  ويرى أيضا   - 2
ستحقة عليها للسنة اجلارية والسنة عن دفع اشرتاكاهتا مبقدار يتجاوز جمموع االشرتاكات امل والواليات املتحدة األمريكية

اليت تنص  يتوافق مع الشروط هلا مباشرة و/أو ختلفها عن دفع األقساط احملددة يف خطط التسديد ال التقوميية السابقة
ذه الدول األعضاء أن تشارك يف هلجيوز  بناء  على ذلك أنه ال ويقرر ؛من النظام الداخلي للمؤمتر العام 82 عليها املادة

 والثالثني؛ التاسعةالتصويت أثناء دورته 
، وكذلك املؤمتر املائتني بعد ابعةالس دورتهو  املائتني املديرة العامة إىل موافاة اجمللس التنفيذي إبّان دورته اخلامسة بعد ويدعو - 3

د املتفق عليها بني اليونسكو يتعلق جبميع خطط التسدي ، مبعلومات عن الوضع القائم فيمااألربعنيدورته  إبّانالعام 
 والدول األعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتا.

 .2017 وفمربن/لثاينا تشرين 13 بتاريخ ةعشر  الثامنة العامة اجللسة يف القرار هذا اعتمد

 األعمال جدول اعتماد 03
 املعدل املؤقت هعمالأ جدول يف ،2017 األول/أكتوبر تشرين 30 يف عقدها اليت األوىل العامة جلسته أثناء ،العام املؤمتر نظر

جلسته  أثناء، ذلك بعد متر العاماملؤ ونظر واعتمد جدول األعمال.  معدلة(، مؤقتة 1/م39الوثيقة ) التنفيذي اجمللس وضعه الذي
، وهو البند املعنون 21-4لبند إضافة ا، وقرر تقرير مكتبهيف ، 2017 تشرين الثاين/نوفمرب 1اخلامسة اليت عقدها يف  العامة

يعمل حتت رعاية  صفة مركز إكوادور، ، املوجود يف"منح املركز الدويل للدراسات العليا يف التواصل واإلعالم يف أمريكا الالتينية
 أعماله. إىل جدول ،"(2 الفئة) اليونسكو

 
 الدورة تنظيم

لمؤمتر لالثني والث دورة الثامنةالرئيس يتوىل  :افتتاح الدورة 1-1
 والثالثني افتتاح دورته التاسعةالعام 

 ىلإها تقرير تقدمي و  االعتماد وثائق فحص جلنة تشكيل 1-2
 العام املؤمتر

الدول األعضاء  تقرير املديرة العامة عن الرسائل اليت أرسلتها 1-3
-دة الرابعة)جـ( من املا 8واستندت فيها إىل أحكام الفقرة 

 جيم من امليثاق التأسيسي
 األعمال جدول اعتماد 1-4
 اللجان ورؤساء الرئيس ونواب العام املؤمتر رئيس انتخاب 1-5

 ومقرريها رؤسائها ونواب
 الدورة أعمال تنظيم 1-6
املنظمات  حكومية، غري قبول مراقبني من منظمات غري 1-7

املصنفة يف فئة الشركاء الرمسيني لليونسكو، حلضور أعمال 
 اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن ةاملؤمتر العام، وتوصي

 رنامجالب تقييمعن و  المنظمة أنشطة عنالمقدمة  التقارير
  ةالفرت  يف املنظمة أنشطة عن العامة املديرة تقرير 2-1

 التنفيذي اجمللس رئيس يقدمه ،2014-2015
 نامجالرب  تنفيذ وعن أنشطته عن التنفيذي اجمللس تقرير 2-2

 (5/م39) 2021-2018مشروع البرنامج والميزانية للفترة 
  رتةللف امليزانية وتقديرات امليزانية إعداد أساليب 3-1

 امليزنة وتقنيات 2018-2021
  ةللفرت الربنامج وامليزانية  مشروع واعتماد دراسة 3-2

2018-2021 
 2019-2018 للفرتة املالية االعتمادات فتح قرار اعتماد 3-3
 املؤقت للميزانيةاعتماد احلد األقصى  3-4
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 والبرنامج العامة بالسياسة المتعلقة مسائلال
 ليتا الذكرى احتفاالت بشأن األعضاء الدول اقرتاحات 4-1

 فرتة ال خالل اليونسكو فيها تشارك أن ميكن
2018-2019 

 52م/38 القرار نفيذوت القدس 4-2
ات بشأن املؤسس 72م/38تنفيذ قرار املؤمتر العام  4-3

 تلةالتعليمية والثقافية يف األراضي العربية احمل
 اليونسكو رعاية حتت تعمل ومراكز معاهد إنشاء 4-4

 (2 الفئة)
 الشباب منتدى نتائج 4-5
 إعالن يوم دويل للضوء 4-6
 مع املعلوماتعن القمة العاملية جملتاملديرة العامة تقرير  4-7

 2015 بعد عام فيما
اخلاص  4 هدف التنمية املستدامة قيقدور اليونسكو يف حت 4-8

 2030 التعليم حىت عامب
 اليونسكو بشأن تغري املناخ اسرتاتيجية عمل 4-9
 يدةاملمارسات اجل نشر :اليوم عامل الصوت يف أمهية 4-10
املسؤوليات يف التحديات و  :املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية 4-11

 عامل متغري
سكو الرامية االسرتاتيجية اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليون 4-12

 حاالت يف إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية
 النزاع املسلح

ملستدامة اأجل التنمية  العقد الدويل لعلوم احمليطات من 4-13
(2021 - 2030) 

ليت بشأن الوسائل ا 1970 تعزيز تنفيذ اتفاقية عام 4-14
تستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية 

 مشروعة املمتلكات الثقافية بطرق غري
كبار املوظفني و الدويل السادس للوزراء متابعة نتائج املؤمتر  4-15

 املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة
 هلنداتعاون اليونسكو مع مدينة أوروفيل الدولية يف  4-16
ربنامج لتعديل النظام األساسي للمجلس الدويل احلكومي  4-17

 إدارة التحوالت االجتماعية
 وتشدد "اإلنرتنتنداء كيبيك" الصادر عن مؤمتر " 4-18

 الشباب"
ة سنة دولي 2019 عامإعالن باألمم املتحدة قيام  4-19

 للجدول الدوري للعناصر الكيميائية
ملتحدة تنفيذ خطة عمل األمم الاليونسكو  ريادةتعزيز  4-20

 من العقاب اإلفالتبشأن سالمة الصحفيني ومسألة 
يف  ملركز الدويل للدراسات العليا يف التواصل واإلعالممنح ا 4-21

صفة مركز يعمل  ،املوجود يف إكوادور، أمريكا الالتينية
 (2 )الفئة حتت رعاية اليونسكو

 المنظمة عمل أساليب
احلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني  5-1

 لليونسكو
الطابع  حتديد املناطق هبدف تنفيذ املنظمة لألنشطة ذات 5-2

 اإلقليمي
 والقانونية الدستورية المسائل

 واعتمادها جديدةتقنينية  وثائق إعداد - ألف
رتاف مبؤهالت املرحلي عن إعداد اتفاقية عاملية لالع التقرير 6-1

 التعليم العايل
  املناخمشروع إعالن املبادئ األخالقية املتعلقة بتغرّي  6-2
لدويل ااستصواب وضع وثيقة تقنينية خاصة بالتعاون  مدى 6-3

 بشأن املوارد التعليمية املفتوحة
 الموجودةتقنينية ال الوثائق رصد - باء
تدابري ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن ال 7-1

كافحة بشأن م 1960 املتخذة لتطبيق اتفاقية وتوصية عام
 التمييز يف جمال التعليم

 التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية 7-2
ن بشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاو  1974 عام

قوق والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال ح
 اإلنسان وحرياته األساسية

 التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية 7-3
 أوضاع املشتغلني بالبحث العلميبشأن  1974 عام

لني أوضاع املشتغبشأن  1974 اقرتاح تنقيح توصية عام 7-4
 بالبحث العلمي

لتوصية التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء  7-5
ت التوحيد الدويل إلحصاءاشأن املعدلة ب 1978 عام

 الرتبية
االعرتاف بولية لالتفاقية اإلقليمية اخلاصة األراجعة امل 7-6

مية يف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العل
 1974 لعامأمريكا الالتينية والكارييب 

 الدولية والمنظمات األعضاء الدول مع العالقات
عضاء اقرتاحات من أجل إقامة حوار جيد بني الدول األ 8-1

هليئتني يف ذلك يف إطار ااحلكومية، مبا  واملنظمات غري
 الرئاسيتني

ساعدة يف ربنامج املسامهة واملالناظمة لشروط البادئ و امل 8-2
 حاالت الطوارئ

 ها وأنديتهارابطات اليونسكو ومراكز لمشروع اإلطار التنظيمي  8-3
 اليونسكو طلب قبول كاليدونيا اجلديدة عضوا  منتسبا  إىل 8-4
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 والمالية اإلدارية المسائل
 المالية المسائل

اجعة املتعلقة املر املوحدة التقرير املايل والبيانات املالية  9-1
 /ألولاكانون  31حبسابات اليونسكو للسنة املنتهية يف 

 وتقرير مراجع احلسابات اخلارجي، 2016 ديسمرب
يت اشرتاكات الدول األعضاء والعملة ال توزيعجدول  9-2

 هبا هذه االشرتاكات تدفع
 الدول األعضاء اشرتاكاتحتصيل  9-3
 مقداره وإدارته :صندوق رأس املال العامل 9-4

 الموظفين مسائل
 املوظفني والئحة نظام 10-1
 ستحقاقاهتمااملوظفني وعالواهتم وب د الهتم وسائر  ُمرتبات 10-2
مم الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األ 10-3

ملعاشات ااألعضاء يف جلنة املتحدة، وتعيني ممثلي الدول 
 2019-2018فرتة لالتقاعدية ملوظفي اليونسكو ل

 صحيال التأمني صندوق حالة عن ةالعام ةاملدير  تقرير 10-4
رفق تقرير املراجعة اخلاص بصندوق التأمني الصحي وم 10-5

 اليونسكو الطيب
وارد البشرية للفرتة املديرة العامة عن اسرتاتيجية إدارة امل تقرير 10-6

2017-2022 
 بالمقر المتعلقة المسائل

 إدارة عن ملقر،ا جلنة مع بالتعاون املعد ،العامة املديرة تقرير 11-1
 اليونسكومقر  مباين شؤون

 المدير العام للمنظمة
 تعيني املدير العام للمنظمة 12-1

 النتخابات
 التنفيذي اجمللس يف أعضاء انتخاب 13-1
 األربعني للدورة القانونية اللجنة أعضاء انتخاب 13-2

 العام للمؤمتر
 

 املقر جلنةيف  أعضاء انتخاب 13-3
 احلميدة واملساعي التوفيق جلنة يف أعضاء انتخاب 13-4

 بني خالفات من ينشأ قد ما تسوية إىل السعي هبا املنوط
 يف التمييز مبكافحة اخلاصة االتفاقية يف األطراف الدول
 التعليم جمال

 يف جملس مكتب الرتبية الدويل لليونسكو أعضاءانتخاب  13-5
 لربنامج احلكومي الدويل اجمللس يف أعضاء انتخاب 13-6

 للجميع املعلومات
 إلنسانا برنامج لتنسيق الدويل اجمللس يف أعضاء انتخاب 13-7

 احليوي واحمليط
 جللربنام احلكومي الدويل اجمللس يف أعضاء انتخاب 13-8

 الدويل اهليدرولوجي
 إعادة زلتعزي احلكومية الدولية اللجنة يف أعضاء انتخاب 13-9

 حالة يف ردها أو األصلية بالدها إىل الثقافية املمتلكات
 املشروع غري االستيالء

 الدويل جللربنام احلكومي الدويل اجمللس يف أعضاء انتخاب 13-10
 االتصال لتنمية

 إدارة لربنامج احلكومي الدويل اجمللس يف أعضاء انتخاب 13-11
 االجتماعية التحوالت

 قياتألخال احلكومية الدولية اللجنة يف أعضاء انتخاب 13-12
 البيولوجيا

 البدنية يةللرتب احلكومية الدولية اللجنة يف أعضاء انتخاب 13-13
  والرياضة

 صاءلإلح اليونسكو معهد إدارة جملس يف أعضاء انتخاب 13-14
 نشاءإل الدولية للحملة التنفيذية اللجنة أعضاء انتخاب 13-15

 ملصريةا للحضارة القومي واملتحف أسوان يف النوبة متحف
 القاهرة يف

 لحساباتلخارجي  تعيني مراجع 13-16
 العام للمؤتمر األربعون الدورة

 العام للمؤمتر األربعني الدورة انعقاد مكان 14-1
 

 العام المؤتمر مكتب تشكيل 04
 وفقا  و  التنفيذي، اجمللس اقرتاحات عليها ُعرضت بعدما الرتشيحات جلنة إليه قدمته الذي تقريرال على بناء   ،العام املؤمتر قام

تشرين األول/أكتوبر  30 يف عقدها اليت الثانية العامة جلسته أثناء 1مكتبه بتشكيل ،الداخلي هنظام من 29 املادة ألحكام
 :يلي كما  2017

 
 .الفرعية ونواب رؤساء ومقرري املؤمتر العام وهيئاته اءرؤسمساء ألكاملة   قائمة ذا اجمللدهل األوللحق املترد يف  1
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 (املغرب) علويالزهور  ةالسيد :العام املؤمتر ةرئيس
:التالية األعضاء الدول وفود رؤساء :العام املؤمتر ةرئيس نواب

 
 أذربيجان

 إسبانيا
 أسرتاليا

 إكوادور
 إندونيسيا

 البحرين
 بنغالديش

 بريو
 تركمانستان

 توغو
 تونس

 مجهورية الكونغو الدميقراطية
 الدمنارك

 رواندا
 غرينادينفنسنت و  سانت

 السلفادور
 السويد
 صربيا
 الصني
 العراق
 غرينادا
 الفلبني

 فلسطني
 لكامرونا

 كندا
 كولومبيا

 لكويتا
 التفيا

 موريشيوس
 موزمبيق
 النمسا
 هولندا
اليمن

ل العامة جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائرئيسة 
 :(APX)ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية 

 )السلفادور( بول السيدة لورينا سول دي

 السيد جورج غوديا )كينيا( :(ED)جلنة الرتبية رئيس 
 السيد مصطفى الطيب )السودان( :(SC)جلنة العلوم الطبيعية  رئيس

 السيد ميالن كونفيت )سلوفاكيا( :(SHS)جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية رئيس 
 السيدة فنسنزا لوموناكو )إيطاليا( :(CLT)جلنة الثقافة  رئيسة

 السيد مارتن هادلو )أسرتاليا( :(CI)جلنة االتصال واملعلومات  رئيس

 )فرنسا(السيد بيري ميشيل آيزمان  ة:اللجنة القانونيرئيس 

 السيدة مسرية املوسى )ُعمان( :جلنة الرتشيحاترئيسة 
 الدومينيكية( ه )اجلمهوريةالسيد خوسيه أنطونيو رودريغيز ديفريجي :جلنة فحص وثائق االعتمادرئيس 

 زينل )قطر( السيد علي رئيس جلنة املقر:

 الدورة أعمال تنظيم 05

 مكتبه، توصية على بناء   ،باملوافقة 2017 الثاين/نوفمرب تشرين 1 يف عقدها اليت اخلامسة العامة جلسته أثناء العام املؤمتر قام
 (.مةوضمي معدلة مؤقتة 2/م39الوثيقة ) التنفيذي اجمللس قدمها اليت الدورة أعمال تنظيم خطة على

 والثالثين التاسعة الدورة في حكومية غير منظمات من مراقبين قبول 06

 ،إّن املؤمتر العام
 ،(ا  رابع-27ت/ م202 )القرار التنفيذي اجمللس توصية درس وقد
 .12م/39 الوثيقة ملحق يف الواردة مةالقائ يف املذكورة املنظمات والثالثني التاسعة دورته أعمال يف مراقب، بصفة تشارك، أن يقبل

 .2017تشرين األول/أكتوبر  30 بتاريخ األوىل العامة اجللسة يف القرار هذا اعتمد
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 اإلشادات - ثانياا 

 العام المؤتمر برئيس إشادة 07

 ،إّن املؤمتر العام
 عام عند افتتاح الدورة التاسعة والثالثني،السيد ستانليه موتومبا سيماتا للمؤمتر ال انتهاء مدة رئاسة سعادة االعتبار إذ يأخذ بعني
، تعزيز املساواة والشمولأجل  ذها، من، وباإلجراءات االستباقية اليت اختبه بالدور األساسي الذي اضطلع مع التقديروحييط علما  

 ،نسكوبني الدول األعضاء يف اليو بشأن املسائل االسرتاتيجية  احلوار والتعاون الوثيق وكذلك
، اليونسكوهبا  لعاملية اليت تناديا العليا الِقيم والـُمثلنشر أجل  من الشخصيلتزام االو  اينتفال أشكال أبداه من مبا رحبوي

 العاملي وامليداين،شأن املنظمة وزيادة تأثريها على الصعيدين  واملسامهة يف إعالء
فريق لمن خالل رئاسته  دارية لليونسكويف استعراض البنية اإلسّيما  والإصالح املنظمة،  العمل علىيف تعزيز ره الرائد و بد ويشيد

ليونسكو، الذي أنشأه املؤمتر العام العمل املفتوح العضوية املعين باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني ل
 ،2017-2016لفرتة العامني والثالثني  إبّان دورته الثامنة

يف تنفيذ خطة ها دور  إبرازيق طر  عن العاملمجيع أرجاء صورة اليونسكو وتعزيز حضورها يف  تحسنيباجلهود اليت بذهلا ل ويقر
والعلوم  تاملعلومات واالتصاال تاالتعليم اجليد والثقافة وتكنولوجيخيص  فيماما سيّ  ، وال2030 التنمية املستدامة لعام

 ستدامة،ألبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية للتنمية امللوحتفيزية بوصفها عوامل متكينية 
ن احلكمة والتواضع يف إسداء املشورة، م به حتلى مبا، و اإلدارة اجلماعيةاحلرص على مع الريادة القوية أشكال من أبداه  مبا وينوه

لى سائر املصاحل وإىل اختاذ القرارات تغليب مصلحة املنظمة عإىل داعيا  دائما   اضطالعه مبسؤولياته الرفيعة املستوىأثناء 
 ،بتوافق اآلراء

أجل اليونسكو  أجنزه من ى ماله عل وعن جزيل شكره ،ستانليه موتومبا سيماتاالسيد  لسعادة احرتامه وتقديره يعرب عن فائق
 خالل مدة رئاسته للمؤمتر العام.

 .2017 الثاين/نوفمرب تشرين 11 بتاريخ عشرة السابعة العامة اجللسة يف القرار هذا اعتمد

 التنفيذي المجلس برئيس إشادة 08

 ،العام إّن املؤمتر
، 2015تشرين الثاين/نوفمرب  20 اليت بدأت يفلمجلس التنفيذي، ل ميخائيل ووربس رئاسة سعادة السيد بأن مدة إذ حييط علما  

 والثالثني للمؤمتر العام، تنتهي يف ختام الدورة التاسعة
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 كرئيس للمجلس التنفيذي،أثناء اضطالعه بدوره  التفاين أشكال اخلربة الطويلة و  دالئلأبداه من  مبا ويذّكر
 إليه، اء اضطالعه باملهمة اليت أُسندتامليثاق التأسيسي لليونسكو أثن اليت يستند إليها العليا بالـُمثلبالتزامه الراسخ  ويشيد

ومساعدة ، اجمللس التنفيذي عضاءأتيسري املفاوضات بني أجل  منميدة احل عيهمسا بذلالرباعة واحلصافة يف  أبداه من مبا ويقر
عتمده املؤمتر العام، يمج الذي تنفيذ الربناضمان يف املتمثلة  االسرتاتيجية ته الوظيفيةسؤوليمباجمللس على االضطالع 

نظمة يف جماالت الرتبية والعلوم املأجل االضطالع باملهمة املسندة إىل  منواضعا  نصب عينيه امليثاق التأسيسي لليونسكو 
 ومات،والثقافة واالتصال واملعل

للفرتة  تهاميزانيو  هاعداد برناجمإأجل  مسبوقة يف ظل الوضع املايل الراهن للمنظمة من غريمشاورات بقيامه بإجراء  ويقر أيضا  
 دريب يف اجملال التقين واملهينللتعليم والت اعتماد اسرتاتيجية املنظمة إلجراءاتوكذلك بإدارته احلصيفة ، 2018-2021

ذي بشأن تنفيذ االسرتاتيجية داوالت اجمللس التنفيإدارته البارعة ملو ، هااخلاصة بتنفيذ عملال وخطة (2021 - 2016)
وذلك افية يف حاالت النزاع املسلح، اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثق

 ،احلصر على سبيل املثال ال
 ،لليونسكومرشح ملنصب املدير العام  ليت أبداها يف إشرافه على حسن إعداد وتسيري إجراءات اقرتاحبالرباعة ا اخلصوص ويقر على وجه

 ،املعلومات نشرحتسني الشفافية و أتاحت تعزيز اإلجراءات اجلديدة تلك بأن  وحييط علما  أيضا  
 ،بني الدورات" "االجتماعات فيمايف تنظيم "اجتماعات أعضاء اجمللس التنفيذي" املعروفة باسم  هدور ب وينوه

التواصل أجل تعزيز  " منلدوراتبني ا "االجتماعات فيمالمساعدة على االستعانة بآلية لللجهود اليت بذهلا  ويعرب عن تقديره
 فرتة العامني، طوالبني أعضاء اجمللس واألمانة عن طريق تنظيم اجتماعات 

بني الدول شجيع على احلوار التأجل  " منبني الدورات "االجتماعات فيمالكيفية االستعانة بآلية  ويعرب عن تقديره أيضا  
ملشاركة يف تلك االجتماعات اهلا  أُتيحتاألعضاء يف اجمللس التنفيذي اليت  األعضاء يف اجمللس التنفيذي والدول غري

 ،معززة مراقب بصفة
 .على اخلدمات اجلليلة اليت قدمها للمنظمةلسعادة السيد ميخائيل ووربس  جزيل شكره يعرب عن

 .2017 تشرين الثاين/نوفمرب 11 عشرة بتاريخ السابعةاعتمد هذا القرار يف اجللسة العامة 

 إشادة بالمديرة العامة 09

 ،إّن املؤمتر العام
 ،2017تشرين الثاين/نوفمرب  14 يف السيدة إيرينا بوكوفااملديرة العامة لليونسكو مدة والية االعتبار انتهاء  يأخذ بعنيإذ 

 إنشاء اليونسكو،دى لهبا  جرى االسرتشادباملبادئ اليت الشديد التزامها  ويدرك
 :يلي ما واليت جاء فيها، 2017تشرين األول/أكتوبر  18هبا اجمللس التنفيذي يف  اإلشادة اليت خّصها يؤيّد تأييدا  تاما  

 إّن اجمللس التنفيذي،"
والثالثني يف  دورته اخلامسةل مديرة عامة لليونسكو خالالسيدة إيرينا بوكوفا  بأن املؤمتر العام عنّي  يذّكر إذ - 1

تشرين  15والثالثني يف  عةدورته السابخالل املؤمتر العام جّدد تعيينها  ، وبأن2009تشرين الثاين/نوفمرب  15
 ،2017تشرين الثاين/نوفمرب  14لفرتة ثانية ستنتهي يف  2013الثاين/نوفمرب 
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طريق األخذ  للمنظمة عنلناعمة" ا ةقو اليم اليونسكو وتفانيها يف تعزيز "بقِ الشديد التزامها  عتباراال أخذ بعنيوي - 2
ديدة نشرهتا يف زعة إنسانية جوتتجسد يف مبادئ ن ،رؤية إجيابية للسالم تقوم على املساواة والكرامة واالحرتامب

 اء العامل،رجمجيع أ
قدما  يف  واملضي 2030 عامبدورها البارز يف تعزيز إسهام اليونسكو يف صياغة خطة التنمية املستدامة ل ويقرّ  - 3

ضرورة االستعانة و ، لتنوع الثقايفا ضرورةو ، تعليم املواطنة العامليةضرورة و ، لتعليم اجليدأبرزت ضرورة ا إذتنفيذها، 
ضرورة علوم احمليطات، و بما سيّ  العلوم، والضرورة االستعانة أيضا  بالتنمية املستدامة، و  أجل حتقيق منالثقافة ب

 السالم الدائم،إحالل ملستدامة و اللقضاء على الفقر وحتقيق التنمية وحتفيزية حرية التعبري، بوصفها عوامل متكينية 
نظومة األمم املتحدة، م داخلمكانتها من تعزيز ، إدارهتايف ظل  اليونسكو،بتمكن  وحييط علما  مع االرتياح - 4

لتنفيذيني، وتولت األمم املتحدة، واستضافت جملس الرؤساء امنظومة يف إصالح وجه  على أكملشاركت  إذ
لى عن األمم املتحدة، ومنها ع نيابةبالعن قيادة مبادرات عاملية  رئاسة اللجنة اإلدارية الرفيعة املستوى، فضال  

مم املتحدة، ومبادرة اخلصوص اجمللس االستشاري العلمي الذي أُنشئ بناء  على طلب األمني العام لأل وجه
إلفالت من العقاب، وجلنة اسالمة الصحفيني ومسألة بشأن عمل األمم املتحدة  العاملية، وخطة "التعليم أوال  "

االت والكيانات يف منظومة الوكسائر التعاون مع  ذلك عززت بفضلالنطاق العريض املعنية بالتنمية املستدامة، و 
 األمم املتحدة،

أجل  املخاطر من نسكو على درءتعزيز تركيز اليو أكسبته للمساعي الرامية إىل الزخم الذي  ا  كبري ويقّدر تقديرا    - 5
التطرف  درءعلى  العمل تضم مثال  بني القطاعات يف جماالت  التعاون ُسبلتعزيز  طريق عن السالم حفظ

ويف تنفيذ  التطرف العنيف عمل األمني العام لألمم املتحدة ملنع خطةتنفيذ املسامهة يف  الذي يتضمن ،العنيف
أجل التنمية  العاملية والتعليم من تعليم املواطنة، وتضم أيضا  اسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب

 املستدامة والتصدي لتغري املناخ،
وكذلك يف تعزيز مسامهة  ،ئاالت الطوار الرامية إىل التصدي حلاليونسكو  مساعييف تعزيز احلاسم دورها ب شيدوي - 6

املتواصلة إىل املزيد دعوهتا بما سيّ  الكوارث، وال بعد النزاعات وما بعد يف التصدي ألوضاع مااليونسكو الفريدة 
نسكو البارز يف محاية الرتاث دور اليو ل هااألمن، وتعزيز  حفظبني محاية الثقافة و املوجودة بالروابط من اإلقرار 

اح محلة اليونسكو الرامية إىل جنعن  املشروع باملمتلكات الثقافية، فضال   النزاعات ويف مكافحة االّّتار غري أثناء
تنفيذ إىل املساعي الرامية ة يف تويل اليونسكو قيادجناح تلك احلملة ّتّسد  إذإدماج الثقافة يف بناء السالم، 

 وّتلى (،2017) 2354و (2017) 2347و( 2015) 2199قرارات جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
 مايل، يفمتبوكتو  مبدينةيف دعم اليونسكو إلعادة بناء األضرحة  جناحها

توفري دعم على و  ،املناخ التصدي لتغريعلى  الدول األعضاء واجملتمعات إىل مساعدة مبساعيها الرامية بويرحّ  - 7
بني  الروابطتوثيق االستدامة، و  أجل منتسخري العلوم تضم بوسائل تشهد حتوالت، فعال للمجتمعات اليت 

طر العلوم ر املبكر، وتعزيز أُ اإلنذانُظم تعزيز علوم احمليطات و  طريق عنما سيّ  العلوم والسياسات واجملتمع، وال
 ،إىل متكني الشباب اخلصوص د الشمول والدعوة على وجهواالضطالع بأعمال لتأييوالتكنولوجيا واالبتكار، 

 اء العاملرج مجيع أيفالدفاع عن حرية التعبري جمال  يفبه  الذي اضطلعت يقيادالدور الأمهية على  شددوي - 8
عمل  تأييدها خلطةو مناصرهتا  طريق عنما سيّ  ، والخاص بوجه تعزيز سالمة الصحفيني ويف جمال، عام بوجه

 سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب،بشأن األمم املتحدة 
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على ما سيّ  والاألمانة،  داخل بالتزامها الشخصي باملضي قدما  يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ب أيضا  ويرحّ  - 9
يف مجيع كذلك اء، و سو  ة على حدواملكاتب امليداني يف املقرّ  ألول مرة يف تارخيهامستوى اإلدارة العليا للمنظمة 

ساسيا  من حقوق اإلنسان أاملساواة بني اجلنسني حقا  فضال  عن التزامها بذلك نظرا  لكون برامج اليونسكو، 
تضم مثال  مبادرات طريق  عن واستدامة مشوال  أكثر عدال  و التقدم حنو حتقيق تنمية تتيح قوة حتويلية مصدر و 

)حتقيق املساواة  5 لتنمية املستدامةمع هدف ايتوافق  والتزامها بالعمل مباء، الشراكة العاملية لتعليم الفتيات والنسا
 ،2030 طة التنمية املستدامة لعامخلبني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات( 

وإقامة شراكات جديدة،  مليدانيةاإصالح الشبكة طريق  عن املتمثلة يف أفريقياالعامة لألولوية على مناصرهتا  ثينوي -10
ا  يف تنفيذ خطة املضي قدم علىاحلكومات واجملتمعات مساعدة أجل  شراكات مع القطاع اخلاص، منومنها 

االحتاد األفريقي ومجيع  معوذلك بالتعاون ، 2063 وخطة االحتاد األفريقي لعام 2030 التنمية املستدامة لعام
 السالم، القضاء على الفقر وتعزيز ثقافةسبيل  يف املنظمات اإلقليمية واالقتصادية املعنية

الرامية إىل توفري ملنظمة ا أعمال وتدابري تعزيزخيص  على أمهية جهودها اليت تكللت بالنجاح فيما شدد أيضا  وي -11
الصغرية مل لصاحل الدول اجلزرية لدول اجلزرية الصغرية النامية، ومنها خطة العلألقل البلدان منوا  و الدعم الالزم 

 عواقب تغري املناخ، مواجهة يفما سيّ  الصمود، والالتكيف و أجل القضاء على الفقر وتعزيز القدرة على  النامية، من
لتمكينها ىن اإلدارية للمنظمة البُ طريق حتسني  عن ا  جذريإصالحا  ليونسكو اقيادهتا لعملية إصالح على  أيضا   ثينوي -12

سعيا  إىل تعزيز  نامجتنفيذ الرب العمل على وتعزيز  ترشيد العملياتطريق  عنو من العمل على أفضل وجه ممكن، 
اجملتمعات ت اليت تشهدها عن املصاعب والتحوال قدرة املنظمة على تلبية االحتياجات العاملية اجلديدة النامجة

الرتشيد واالبتكار يد من أفضت إىل املز السريع والفعال ألزمة مالية خطرية طريق التصدي  عنو املعاصرة كلها، 
قدرات اهليئات الوطنية نمية الرتكيز على ت أجل منإصالح الشبكة امليدانية إىل أساليب عمل املنظمة، و  خيص مافي

 ملنظمة وأهدافها،اولويات أل وفقا  ، وتوسيع نطاق الشراكات اجلديدة ومتكينها من اإلمساك بزمام األمور
ساءلة ووضع إطار إلدارة تعزيز الشفافية واملخيص  تكللت بالنجاح فيما على جهودها اليت فضال  عن ذلك ثينوي -13

)بوابة  ووسائل جديدةات أدو ابتكار  طريق وذلك عناملنظمة برمتها، به ألول مرة يف  يؤخذ ةمراقبللاملخاطر و 
االنتفاع احلر ل موقع "وتشغيأنشطة املنظمة،  مدى بروزعن الشهرية رير ا، والتقاخلاصة باليونسكو الشفافية

املساعي ، وتسريع فعالةإشراف عملية بواقرتاهنا  ىن املراقبة اخلارجية والداخلية(، وتعزيز بُ " على اإلنرتنتباملطبوعات
 ،صعيد املنظمة برمتهالمخاطر على الشاملة لإلدارة لعمل  طةاألخذ خب الرامية إىل

العاملي ولدى الصعيد ى إبراز أنشطة املنظمة عل خيص فيما ها الذي تكلل بالنجاحبعمل ب فضال  عن ذلكويرحّ  -14
نهوج باملنظمة وأخذ  ،مإقامة شراكات جديدة مع وسائل اإلعالتضم وسائل ، وذلك بالدول األعضاء وجمتمعاهتا

 اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي، جديدة يف جمال اإلعالم تشمل اإلعالم عرب
اليت أتاحت مواصلة و ، النفتاح والدبلوماسيةهبا على صعيد ا اليت حتلتللخصال احلميدة  ويعرب عن تقديره -15

كاء اليونسكو يف اجملتمع شر كذلك مع واللجان الوطنية، و  واألمانة احلوار والتشاور مع الدول األعضاءوتعزيز 
 والرأي العام العاملي، واألوساط األكادميية والعلمية القطاع اخلاصو  املدين

هلا عن  يعربو  ؛2017أكتوبر تشرين األول/ 18لسيدة إيرينا بوكوفا يف جلسته العامة املنعقدة يف با يشيد رمسيا   -16
 ؛خالص عرفانه
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فاع حبكمتها وتفانيها السنوات املقبلة فرصا  جديدة لتمكني اجملتمع الدويل من االنت هلا أن تتيح رجووي -17
متكني البشر من يف  ةلاملتمث ةالسامي يةخدمة القضيف كذلك و  ،نزعة إنسانية جديدة نشريف  ملل أو كلل بال

 ".التنعم بقدر أكرب من السالم والوحدة

.2017 تشرين الثاين/نوفمرب 10 عشرة بتاريخ ةالسادساعتمد هذا القرار يف اجللسة العامة 
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 النتخابات - ثالثاا 

 تعيين المدير العام للمنظمة 010

 أولا 
 ،إّن املؤمتر العام

 ،للمنظمة لعامابشأن تعيني املدير  3م/ترشيحات/39اقرتاح اجمللس التنفيذي الوارد يف الوثيقة يف  نظر وقد
 امليثاق التأسيسي،من  املادة السادسةمن  2 الفقرةوفقا  ألحكام  تصرفي وإذ

من  ملدة أربع سنوات اعتبارا  ونسكو( )اليمديرة عامة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة  أودري أزواليالسيدة  يعني
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  15

 ثانياا 
 إّن املؤمتر العام

روط تعيني املدير العام ومرتبه ، والذي حيدد ش38م/39 الوثيقةالذي قدمه إليه اجمللس التنفيذي يف على مشروع العقد  يوافق
 .ا القراراملدير العام الوارد يف ملحق هذاخلاص بنظام العلى كذلك وبدالته، و 

 الملحق

 النظام الخاص بالمدير العام
 1 املادة

حكام امليثاق التأسيسي وأي أنظمة ألميتثل الرئيس اإلداري األعلى للمنظمة. وعليه، خالل قيامه مبهامه، أن  واملدير العام هإن 
كون املدير ي ،السادسة من امليثاق التأسيسي نفذ قرارات هاتني اهليئتني. ويف إطار املادةييقرها املؤمتر العام واجمللس التنفيذي وأن 

 أمام املؤمتر العام واجمللس التنفيذي. العام مسؤوال  
 2 ملادةا

غل املنصب حىت انعقاد الدورة التالية للمؤمتر  اجمللس التنفيذي مديرا  عاما  مؤقتا  ليشاستقالته، يعنّي يف حالة وفاة املدير العام أو 
 العام.

 3 املادة
جمللس شروطها ومدهتا إىل أن يف حالة إصابة املدير العام بعجز، جيوز للمجلس التنفيذي أن مينحه إجازة غياب يقرر ا - 1

 ام مؤقت يعيّنه اجمللس التنفيذي.عويف هذه احلالة ميارس مهام املدير العام مدير  .العامتنعقد الدورة التالية للمؤمتر 



 االنتخابات

 
16 16 

 

 يطلبستمر يف ممارسة مهامه، يأن  ،بسبب العجز الذي أصيب به ،وإذا رأى املؤمتر العام أنه يستحيل على املدير العام - 2
جديدا . وجيوز للمؤمتر العام يف هذه  انتخابا   العام من اجمللس التنفيذي أن يرشح شخصا  آخر مث جيري املؤمتر العاماملؤمتر 

 احلالة أن مينح املدير العام السابق التعويض الذي يراه مناسبا .
 4 املادة

ه ألسباب تتعلق خبطأ جسيم أو منصب جيوز للمجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي أصوات أعضائه أن يوقف املدير العام عن تأدية مهام
لس التنفيذي يف هذه احلالة أن يعنّي خرق ألحكام امليثاق التأسيسي أو النظام الداخلي للمؤمتر العام أو اجمللس التنفيذي. وللمج

ؤمتر العام على قرار اجمللس إذا صّدق املو لعام. مديرا  عاما  مؤقتا  ملمارسة مهام املدير العام إىل حني انعقاد الدورة التالية للمؤمتر ا
 خر للتعيني يف منصب املدير العام.طلب من اجمللس التنفيذي أن يرشح شخصا  آى عقد املدير العام على الفور ويُ نه  يُ  ،التنفيذي

 .2017 تشرين الثاين/نوفمرب 10 عشرة بتاريخ اخلامسةاعتمد هذا القرار يف اجللسة العامة 

 التنفيذي المجلس في أعضاء انتخاب 011

 انتخابعملية  نتائج ،2017 اين/نوفمربالث تشرين 8 يف ُعقدت اليت عشرة اجللسة العامة الرابعة أثناء ،العام املؤمتر ةرئيس تأعلن
 الرتشيحات. نةجل قدمتها اليت املرشحني قوائم على بناء   ذاته يف اليوم ُأجريتأعضاء يف اجمللس التنفيذي 

 :التالية األعضاء الدول انتخابالعملية عن  تلكت وأسفر 
 إثيوبيا
 األردن
 ألبانيا

 إندونيسيا
 الربتغال
 بلغاريا

 بنغالديش
 بوروندي
 بيالروس

 تركيا
 جامايكا

 زامبيا
 مبابويز 

 سانت فنسنت وغرينادين
 سانت لوسيا

 الصني
 غرينادا

 غينيا االستوائية

 الفلبني
 رية(البوليفا فنزويال)مجهورية فنزويال 

 فنلندا
 كوبا

 مدغشقر
 مصر

 املغرب
 اهلند

 اليابان

 
 تعيين مراجع خارجي للحسابات 012

 ،إّن املؤمتر العام
ات اليونسكو خالل فرتة تعيينه للمراِجع العام للحسابات يف فرنسا الضطالعه باملراجعة اخلارجية حلساب يعرب عن تقديره إذ

(2012 - 2017)، 
على أن يكون املراجع اخلارجي ا سّيما بنصه وال، للمنظمة من النظام املايل 12 من املادة 12.1الفقرة تنص عليه  امب ويذّكر

 ثال (،للحسابات مراجعا  عاما  للحسابات يف إحدى الدول األعضاء )أو موظفا  يشغل منصبا  مما
أجل االضطالع  منسابات املنظمة مراجعا  خارجيا  حل سونمايكل فريغالسيد  املراجع العام للحسابات يف كنداتعيني  يقرر - 1

 ؛2023 إىل عام 2018 املمتدة من عاملفرتات املالية لللحسابات  باملراجعة اخلارجية
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املمتدة من لفرتة لجي للحسابات على املبلغ اإلمجايل السنوي لألتعاب وتكاليف السفر اليت طلبها املراجع اخلار  ويوافق - 2
 :يلي كماواليت تتوزع   ،2023 عامإىل  2018 عام

 ؛دوالر 000 686 تزيد على الوتكاليف سفر  ،دوالر 000 361 تزيد على الأتعاب  - 2018
 ؛دوالر 000 696 تزيد على الوتكاليف سفر  ،دوالر 000 364 تزيد على الأتعاب  - 2019
 ؛دوالر 000 708 تزيد على الوتكاليف سفر  ،دوالر 000 367 تزيد على الأتعاب  - 2020
 ؛دوالر 000 725 تزيد على الوتكاليف سفر  ،دوالر 000 370 تزيد على الأتعاب  - 2021
 ؛دوالر 000 741 تزيد على الوتكاليف سفر  ،دوالر 000 373 تزيد على الأتعاب  - 2022
 .دوالر 000 759 تزيد على الوتكاليف سفر  ،دوالر 000 376 تزيد على الأتعاب  - 2023

 .2017ين الثاين/نوفمرب تشر  14الرتشيحات يف اجللسة العامة العشرين بتاريخ  جلنة تقرير علىبناء   هذا القراراعتمد 

 لليونسكو الدولي التربية مكتب مجلس في أعضاء انتخاب 013

 إّن املؤمتر العام
 والثالثني، السابعة دورته يف العام املؤمتر هعّدل الذي لليونسكو الدويل الرتبية ملكتب األساسي النظام من الثالثة لمادةل وفقا   ،ينتخب

 :العام للمؤمتر األربعنيو  احلادية الدورة هناية حىت الدويل الرتبية مكتب جملس يف أعضاء   التالية األعضاء الدول
 قطر جنوب أفريقيا

 كازاخستان سلوفينيا
على  الرتشيحات ك، اقرتحت جلنةعلى ذل وبناء   ين.يهما الشاغر  ملقعد  اجملموعة األوىل واجملموعة الثالثة أي مرشح ترّشح  مل :مالحظة

األربعني للمؤمتر العام انتخابات لشغل  جرى يف الدورةوالثالثني. وستُ  دورته التاسعة إبّانفقط  أربعة أعضاءانتخاب املؤمتر العام 
 ،إقليمية( جمموعة كل  من ةواحد ةدول) التالية الست األعضاء الدول توانُتخبة لكل جمموعة انتخابية. املقاعد الشاغرة املتبقي

 :العام للمؤمتر األربعني الدورة ايةهن حىت الدويل الرتبية مكتب جملس يف أعضاء   للمؤمتر العام، والثالثني الثامنة الدورة إبّان
 سويسرا (دولة بوليفيا املتعددة القومياتبوليفيا )
 الكويت تايالند
 مدغشقر رومانيا

 .2017ين الثاين/نوفمرب تشر  14الرتشيحات يف اجللسة العامة العشرين بتاريخ  جلنة تقرير علىبناء   هذا القرار اعتمد

 من ينشأ قد ما تسوية إلى السعي بها المنوط الحميدة والمساعي التوفيق لجنة في أعضاء انتخاب 014
 التعليم مجال في التمييز بمكافحة الخاصة التفاقية في األطراف الدول بين خالفات

 ،إّن املؤمتر العام
 خالفات من ينشأ قد ما تسوية إىل لسعيا هبا املنوط احلميدة واملساعي التوفيق جلنة إنشاء بروتوكول من 3 املادة بأحكام يذّكر إذ

 التعليم، جمال يف التمييز مبكافحة اخلاصة االتفاقية يف األطراف الدول بني
 :العام للمؤمتر األربعنيو  الثانية ورةالد هناية حىت احلميدة واملساعي التوفيق جلنة يف أعضاء   يلي فيما نياملذكور  األشخاص ينتخب
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 )بنني( السيدة إليان شاهونكا
 )إيطاليا( بروليو-السيد فرانشيسكو مارجيوتا

 )النيجر( السيد حبيبو أبارشي
 الشاغرة. الثمانية للمقاعد شحنيثالثة مر  العام للمؤمتر والثالثني التاسعة الدورة إبّان الربوتوكول يف األطراف الدول ترّشح :مالحظة

 .املقاعد اخلمسة املتبقية لشغل انتخابات العام للمؤمتر األربعني الدورة يف وسُتجرى

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  14الرتشيحات يف اجللسة العامة العشرين بتاريخ  جلنة تقرير علىبناء   اعتمد هذا القرار

 والرياضة البدنية للتربية الحكومية الدولية اللجنة في أعضاء انتخاب 015

 ،إّن املؤمتر العام
 القرار يف هعّدل الذي والرياضة نيةالبد للرتبية احلكومية الدولية جنةللّ  األساسي النظام من 2 املادة من 1 بالفقرة يذّكر إذ

 ،19م/29
 األربعنيو  احلادية الدورة هناية حىت ةوالرياض البدنية للرتبية احلكومية الدولية اللجنة يف أعضاء   التالية األعضاء الدول ينتخب

 :العام للمؤمتر
 تونس االحتاد الروسي

 جنوب أفريقيا األرجنتني
 غامبيا أملانيا

 فنلندا اإلمارات العربية املتحدة
 اليابان البحرين

  تركمانستان
 ،والثالثني للمؤمتر العام الثامنة ن الدورةإبّا الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة يف اللجنةعضوا  انُتخبت ، اليت ُعمان قامت :مالحظة

الشاغر  للمؤمتر العام املقعد والثالثني االنتخابات اليت ُأجريت يف الدورة التاسعةمشلت ولذلك باالنسحاب من عضوية اللجنة. 
 عضاءأل ئمةقا يلي فيماو  ثالثة مقاعد.)ب(  لمجموعة اخلامسةاغرة املخصصة لالشقاعد امل وعمجم بلغف ،بسبب انسحاب ُعمان

 :األربعني الدورة بانتهاء عضويتهم مدة تنتهيو  العام للمؤمتر والثالثني الثامنة الدورة انإبّ  فيها أعضاء   خبواانتُ  الذين اآلخرين اللجنة

 أذربيجان
 أوكرانيا

 تركيا
 كولومبيا

 ماليزيا
 مدغشقر
 املكسيك

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  14الرتشيحات يف اجللسة العامة العشرين بتاريخ  جلنة تقرير علىبناء   اعتمد هذا القرار

 الحيوي والمحيط اإلنسان برنامج لتنسيق الدولي المجلس في أعضاء انتخاب 016

 ،إّن املؤمتر العام
 القرار يف عليه وافق الذي احليوي طواحملي اإلنسان برنامج لتنسيق الدويل للمجلس األساسي النظام من الثانية باملادة يذّكر إذ

 ،22م/28و 32.1م/23و 36.1م/20و 2.152م/19 القرارات يف وعّدله 2.313م/16
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 األربعنيو  احلادية الدورة هناية حىت يوياحل واحمليط اإلنسان برنامج لتنسيق الدويل اجمللس يف أعضاء   التالية األعضاء الدول ينتخب
 :العام للمؤمتر

 ُعمان إسبانيا
 فرنسا أسرتاليا
 فيتنام إستونيا

 كوت ديفوار أملانيا
 كينيا اإلمارات العربية املتحدة

 املكسيك جنوب أفريقيا
 هايييت السودان
  السويد
 الدورة انإبّ  هفي أعضاء   خبوانتُ ا الذين اآلخرين احليوي واحمليط اإلنسان برنامج لتنسيق الدويل اجمللس عضاءأل قائمة يلي فيما :مالحظة

 :األربعني الدورة بانتهاء عضويتهم مدة وتنتهي العام للمؤمتر والثالثني الثامنة

 االحتاد الروسي
 أذربيجان
 إندونيسيا

 بريو
 تركيا
 توغو

 مجهورية كوريا
 سلوفاكيا

 الصني
 غواتيماال

 كولومبيا
 مايل

 مدغشقر
 املغرب

  لشماليةلربيطانيا العظمى وآيرلندا ااململكة املتحدة 
 النمسا
 نيجرييا

 هندوراس
 اليابان

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  14الرتشيحات يف اجللسة العامة العشرين بتاريخ  جلنة تقرير علىبناء   اعتمد هذا القرار

 الدولي الهيدرولوجي للبرنامج الحكومي الدولي المجلس في أعضاء انتخاب 017

 ،املؤمتر العامإّن 
 القرار يف عليه وافق الذي الدويل اهليدرولوجي للربنامج احلكومي الدويل للمجلس األساسي النظام من الثانية باملادة يذّكر إذ

 ،22م/28و 2.6م/27و 32.1م/23و 36.1م/20 القرارات يف وعّدله 2.232م/18
 األربعنيو  احلادية الدورة هناية حىت يلالدو  اهليدرولوجي للربنامج احلكومي الدويل اجمللس يف أعضاء   التالية األعضاء الدول ينتخب

 :العام للمؤمتر
 سلوفينيا إثيوبيا

 شيلي إيران )مجهورية إيران اإلسالمية(
 ليبيا باراغواي

 مصر تركيا
 لشماليةااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا  مجهورية كوريا

 هولندا زامبيا
 اليابان النكا سري
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 الدورة انإبّ  هفي أعضاء   خبوانتُ ا الذين اآلخرين الدويل اهليدرولوجي للربنامج احلكومي الدويل اجمللس عضاءأل قائمة يلي فيما :مالحظة
 :األربعني الدورة بانتهاء عضويتهم مدة وتنتهي العام للمؤمتر والثالثني الثامنة

 االحتاد الروسي
 األرجنتني

 األردن
 أملانيا

 باكستان
 بولندا

 بريو
 تونس

 السنغال
 السودان
 سويسرا

 غانا
 غواتيماال

 كازاخستان
 كوبا
 كينيا
 اجملر

 املغرب
 النرويج
 النمسا

 نيبال
 نيجرييا

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  14الرتشيحات يف اجللسة العامة العشرين بتاريخ  جلنة تقرير علىبناء   اعتمد هذا القرار

 الجتماعية التحولت إدارة لبرنامج الحكومي الدولي المجلس في أعضاء انتخاب 018

 ،إّن املؤمتر العام
 االجتماعية التحوالت إدارة نامجلرب  احلكومي الدويل للمجلس األساسي النظام من الثانية املادة من 2و 1 بالفقرتني يذّكر إذ

 ،28م/39و 22م/28 ينالقرار   يف وعّدله 5.2م/27 القرار يف اعتمده الذي
 الدورة هناية حىت جتماعيةاال التحوالت إدارة لربنامج احلكومي الدويل اجمللس يف أعضاء   التالية األعضاء الدول ينتخب

 :العام للمؤمتر األربعنيو  احلادية

 زمبابوي إثيوبيا
 النكا سري إكوادور

 قطر إندونيسيا
 ماليزيا باكستان

 مدغشقر بنني
 العربية السعوديةاململكة  تشيكيا

  اجلمهورية الدومينيكية

الدورة إبّان ت االجتماعية يف اجمللس الدويل احلكومي لربنامج إدارة التحوالعضوين  ، اللذان انُتخبااألردن ولبنانقام  :مالحظة
والثالثني  ُأجريت يف الدورة التاسعة ولذلك مشلت االنتخابات اليت. باالنسحاب من عضوية اجمللس، والثالثني للمؤمتر العام الثامنة

)ب(  ة املخصصة للمجموعة اخلامسةاألردن ولبنان، فبلغ جمموع املقاعد الشاغر  بسبب انسحابللمؤمتر العام املقعد ين الشاغر ين 
 العام للمؤمتر والثالثني الثامنة دورةال انإبّ  هفي أعضاء   خبواانتُ  الذين اآلخرين اجمللس عضاءأل قائمة يلي فيماو اثنني.  مقعد ين
 :األربعني الدورة بانتهاء عضويتهم مدة وتنتهي
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 االحتاد الروسي
 األرجنتني
 أفغانستان

 البحرين
 تايالند

 تركيا
 توغو

 مجهورية تنزانيا املتحدة

 سلوفاكيا
 غانا

 فرنسا
 الفلبني

 كوبا
 كوستاريكا

 كينيا
 مصر

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  14الرتشيحات يف اجللسة العامة العشرين بتاريخ  جلنة تقرير علىبناء   اعتمد هذا القرار

 البيولوجيا ألخالقيات الحكومية الدولية لجنةال في أعضاء انتخاب 019

 إّن املؤمتر العام
 اللجنة يف أعضاء   التالية ألعضاءا الدول ،البيولوجيا ألخالقيات الدولية جنةللّ  األساسي النظام من 11 للمادة وفقا   ،ينتخب

 :لعاما للمؤمتر األربعنيو  احلادية الدورة هناية حىت البيولوجيا ألخالقيات احلكومية الدولية
 الكونغو أذربيجان
 كينيا إكوادور

 ليتوانيا أملانيا
 اجملر أوروغواي

 ا الشماليةوآيرلنداململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  مجهورية الكونغو الدميقراطية
 ناميبيا سنغافورة

 النيجر فرنسا
لمقاعد الثالثة لني اثنني ح  شّ اجملموعة الثالثة مر ورّشحت لمقاعد األربعة الشاغرة، لاجملموعة األوىل ثالثة مرشحني  رّشحت :مالحظة

. والثالثني دورته التاسعة انإبّ عضوا  فقط  14انتخاب  على املؤمتر العامالرتشيحات  اقرتحت جلنة ،على ذلك وبناء  الشاغرة. 
 قائمة يلي فيماو  .موعة انتخابيةاملقاعد الشاغرة املتبقية لكل جم لشغلللمؤمتر العام انتخابات  األربعنيجرى يف الدورة وستُ 

 للمؤمتر والثالثني الثامنة الدورة انبّ إ هافي أعضاء   خبواانتُ  الذين آلخرينا البيولوجيا ألخالقيات احلكومية لدوليةا اللجنة عضاءأل
 :األربعني الدورة بانتهاء عضويتهم مدة وتنتهي العام

 االحتاد الروسي
 إيران )مجهورية إيران اإلسالمية(

 بلجيكا
 اجلزائر

 اجلمهورية الدومينيكية
 مجهورية كوريا

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية
 السودان

 ُعمان
 غينيا

 فنلندا
 الكامرون
 كولومبيا

 ليبيا
 مايل

 ماليزيا
 املكسيك

 النمسا
 اهلند

 اليابان

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  14الرتشيحات يف اجللسة العامة العشرين بتاريخ  جلنة تقرير علىبناء   اعتمد هذا القرار
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  الثقافية الممتلكات إعادة لتعزيز الحكومية الدولية اللجنة في أعضاء انتخاب 020
 المشروع غير الستيالء حالة في ردها أو األصلية بالدها إلى

 ،إّن املؤمتر العام
 الثقافية املمتلكات إعادة تعزيزل احلكومية الدولية جنةللّ  األساسي النظام على فيه وافق الذي 4/7.6/5م/20 بقراره يذّكر إذ

 املشروع، غري االستيالء حالة يف ردها أو األصلية بالدها إىل
 إىل الثقافية املمتلكات إعادة يزلتعز  احلكومية الدولية جنةللّ  األساسي النظام من 2 املادة من 4و 2 للفقرتني وفقا   ،ينتخب

 أعضاء   التالية ءاألعضا الدول ،22م/28 القرار يف هّدلع الذي املشروع غري االستيالء حالة يف ردها أو األصلية بالدها
 :العام للمؤمترواألربعني  احلادية الدورة هناية حىت اللجنة يف

 مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية أرمينيا
 العراق إكوادور
 غواتيماال باكستان

 مايل بنني
 املكسيك مجهورية كوريا

 االستيالء حالة يف ردها أو األصلية ابالده إىل الثقافية املمتلكات إعادة لتعزيز احلكومية الدولية اللجنة عضاءأل قائمة يلي فيما :مالحظة
 الدورة بانتهاء عضويتهم مدة وتنتهي لعاما للمؤمتر والثالثني الثامنة الدورة انإبّ  هافي أعضاء   خبواانتُ  الذين اآلخرين املشروع غري

 :األربعني
 األرجنتني

 إيطاليا
 تركيا

 مجهورية تنزانيا املتحدة
 رومانيا
 زامبيا

 الصني
 اجملر

 مصر
 اململكة العربية السعودية

 النمسا
 اليابان

تتناوب  العام، للمؤمتر والثالثني السادسة الدورة انإبّ  )ب( اخلامسة واجملموعة )أ( اخلامسة اجملموعة بني املربم االتفاق على بناء  و 
، )ب( لمجموعة اخلامسةاألربع املخصصة ل مدة السنواتتنتهي . و سنوات كل أربععلى شغل مقعد يف اللجنة   هاتان اجملموعتان

األربع املخصصة  مدة السنواتذلك  ، وتبدأ بعدللمؤمتر العام األربعنيبانتهاء الدورة حاليا ، التناويب هذا املقعد  اليت تشغل
 .)أ( اخلامسة لمجموعةل

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  14الرتشيحات يف اجللسة العامة العشرين بتاريخ  جلنة تقرير علىبناء   اعتمد هذا القرار

  أسوان في النوبة متحف إلنشاء الدولية للحملة التنفيذية اللجنة أعضاء انتخاب 021
 القاهرة في المصرية للحضارة القومي والمتحف

 ،إّن املؤمتر العام
 واملتحف أسوان يف النوبة متحف اءإلنش الدولية للحملة التنفيذية اللجنة إنشاء على فيه وافق الذي 4/11م/21 بقراره يذّكر إذ

 القاهرة، يف املصرية للحضارة القومي
 القومي واملتحف أسوان يف وبةالن متحف إلنشاء الدولية للحملة التنفيذية اللجنة يف أعضاء   التالية األعضاء الدول ينتخب

 :العام األربعني للمؤمتر الدورة هناية حىت القاهرة يف املصرية للحضارة
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 صربيا بلجيكا
 مصر بوروندي
 النيجر تشيكيا

  السودان
ين أي مرشح للمقعد   اجملموعة الرابعةو الثالثة  اجملموعة ترّشح ومل، رّشحت اجملموعة األوىل مرشحا  واحدا  للمقاعد اخلمسة الشاغرة :مالحظة

 إبّان سبعة أعضاء فقط انتخاب وبناء  على ذلك، اقرتحت جلنة الرتشيحات على املؤمتر العام. امين املخصصني لكّل منهالشاغر  
 .والثالثني دورته التاسعة
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 التصال لتنمية الدولي للبرنامج الحكومي الدولي المجلس في أعضاء انتخاب 022

 إّن املؤمتر العام
 االتصال لتنمية الدويل نامجللرب  احلكومي الدويل للمجلس األساسي النظام من 2 املادة من 4و 3و 2 للفقرات وفقا   ،ينتخب

 الدورة هناية حىت ياحلكوم الدويل اجمللس يف أعضاء   التالية األعضاء الدول ،22م/28 القرار يف هعّدل الذي
 :العام للمؤمتر األربعنيو  احلادية

 قريغيزستان االحتاد الروسي
 كازاخستان أفغانستان
 كوبا باكستان

 ليبيا باالو
 ليتوانيا بنني

 اململكة العربية السعودية تايالند
 ا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلند اجلمهورية الدومينيكية

 ناميبيا السلفادور
 هندوراس السويد
 الدورة انإبّ  هفي أعضاء   خبواانتُ  نالذي اآلخرين االتصال لتنمية الدويل للربنامج احلكومي الدويل اجمللس عضاءأل قائمة يلي فيما :مالحظة

 :األربعني الدورة بانتهاء عضويتهم مدة وتنتهي العام للمؤمتر والثالثني الثامنة
 إثيوبيا

 األرجنتني
 إكوادور

 اإلمارات العربية املتحدة
 بولندا

 تشيكيا
 مجهورية تنزانيا املتحدة

 زامبيا
 سانت فنسنت وغرينادين

 السنغال
 الصني

 ُعمان
 فنلندا

 الكامرون
 كندا
 التفيا

 النرويج
 النمسا
 النيجر
 نيجرييا
 هولندا
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 للجميع المعلومات لبرنامج الحكومي الدولي المجلس في أعضاء انتخاب 023

 إّن املؤمتر العام
 ،للجميع املعلومات ربنامجل احلكومي الدويل للمجلس األساسي النظام من 2 املادة من 4و 3و 2و 1 لفقراتل وفقا   ،ينتخب

 :العام للمؤمتر ألربعنياو  احلادية الدورة هناية حىت احلكومي الدويل اجمللس يف أعضاء   التالية األعضاء الدول
 سويسرا االحتاد الروسي

 ُعمان البحرين
 ليتوانيا تركيا

 مايل جامايكا
 اجملر مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

 النيجر جنوب أفريقيا
 الدورة انإبّ  هفي أعضاء   خبواانتُ  الذين اآلخرين للجميع املعلومات لربنامج احلكومي الدويل اجمللس عضاءأل قائمة يلي فيما :مالحظة

 :األربعني الدورة بانتهاء عضويتهم مدة وتنتهي العام للمؤمتر والثالثني الثامنة
 إثيوبيا

 األرجنتني
 إسرائيل

 بريو
 تايالند

 زامبيا
 السويد

 غانا
 غرينادا
 الفلبني

 كمبوديا
 ماليزيا
 مصر

 هولندا
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 لإلحصاء اليونسكو معهد إدارة مجلس في أعضاء انتخاب 024

 إّن املؤمتر العام
 عليه وافق الذي لإلحصاء اليونسكو ملعهد األساسي النظام من الرابعة املادة من 1 الفقرة من )أ( الفرعية لفقرةل وفقا   ،ينتخب

 كانون 31 حىت إلحصاءل اليونسكو معهد دارةإ جملس يف أعضاء   يلي فيما املذكورين اخلرباء ،44م/30 القرار يف
 :2021 األول/ديسمرب

 السيد دانكرت فيدلري )النرويج(
 السيد مارات كوزامخيتوف )كازاخستان(

 املخيزمي )الكويت(العزيز  عبدالسيد صبيح 
رى إبّان الدورة األربعني للمؤمتر ولذلك ستشمل االنتخابات اليت سُتج)أ( أي مرشح ملقعدها الشاغر.  اجملموعة اخلامسةترّشح  مل :مالحظة

 يف عضوين يلي فيما نني املذكوري  ص  الشخ والثالثني الثامنة تهدور  انإبّ  العام املؤمتر انتخبو هلا.  العام املقعد الشاغر املخصص
 :2019 األول/ديسمرب كانون 31 يف اعضويتهم مدة وتنتهي لإلحصاء اليونسكو معهد إدارة جملس

 )أوكرانيا( أولغا كارمازيناالسيدة 
 د )اجلمهورية الدومينيكية(يماديرا سو  سالسيد لوي
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 العام للمؤتمر األربعين للدورة القانونية اللجنة أعضاء انتخاب 025

 إّن املؤمتر العام
 افتتاح حىتو  األربعني دورته افتتاح نذم القانونية اللجنة يف أعضاء   التالية األعضاء الدول الداخلي، نظامه ألحكام وفقا   ،ينتخب

 :األربعنيو  احلادية دورته
 السلفادور األرجنتني
 فرنسا أفغانستان

 قطر إكوادور
 كينيا بنغالديش

 ليبيا بنني
 اململكة العربية السعودية بريو

 لشماليةااململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا  تونس
 نيكاراغوا جزر كوك

لمقاعد الثالثة الشاغرة، ل أي مرشح الثانية ترّشح اجملموعة ملو لمقاعد اخلمسة الشاغرة، ل ني اثننيح  شّ اجملموعة األوىل مر رّشحت  :مالحظة
لمقاعد الثالثة لني اثنني ح  أ( مرشّ ) اجملموعة اخلامسة رّشحتو  لمقاعد األربعة الشاغرة،لاجملموعة الرابعة ثالثة مرشحني رّشحت و 

 ثني.والثال ان دورته التاسعةإبّ  فقط عضوا   16انتخاب  على املؤمتر العامالرتشيحات  اقرتحت جلنة ،على ذلك . وبناء  الشاغرة
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 المقر لجنة في أعضاء انتخاب 026

 إّن املؤمتر العام
 :األربعنيو  احلادية دورته يةهنا حىت قرامل جلنة يف أعضاء   التالية األعضاء الدول الداخلي، نظامه ألحكام وفقا   ،ينتخب

 الفلبني أفغانستان
 فلسطني أنغوال
 كينيا بنني

 املغرب مجهورية كوريا
 هولندا سانت فنسنت وغرينادين

  السويد
 مدة وتنتهي العام للمؤمتر والثالثني ةالثامن الدورة انإبّ  هافي أعضاء   خبواانتُ  الذين اآلخرين املقر جلنة عضاءأل قائمة يلي فيما :مالحظة

 :األربعني الدورة بانتهاء عضويتهم
 إندونيسيا

 أوزبكستان
 بريو

 تشيكيا
 مجهورية الكونغو الدميوقراطية

 زمبابوي
 السلفادور

 فرنسا
 فنزويال )مجهورية فنزويال البوليفارية(

 ليسوتو
 ماليةلربيطانيا العظمى وآيرلندا الشاململكة املتحدة 

 ميامنار
 اليمن
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 2019-2018 للفترة والميزانية البرنامج - اا رابع

 واإلدارة العامة السياسة
 واإلدارة العامة السياسة 1

 إّن املؤمتر العام
 :يلي للمديرة العامة مبا يأذن - 1

عامة واإلدارة من أجل بالسياسة ال اخلاصةالتالية ، على تنفيذ خطة العمل 2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
 :يلي ما
تشرين الثاين/نوفمرب  -ول/أكتوبر واألربعني للمؤمتر العام )تشرين األ تنظيم الدورة األربعني والدورة احلادية (1)

الفعالية  ( ومثاين إىل عشر دورات عادية للمجلس التنفيذي بطريقة تضمن حتقيق2021و 2019
 القصوى من حيث التكاليف؛

يف الوحدات القائمة ك كذل، و ةالعام ةاملكتب التنفيذي للمدير يف ضمان سري العمل يف اإلدارة العامة و  (2)
 على إدارة املنظمة؛

 األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة؛ تشغيليف تكاليف  املسامهة (3)
يزانية املوحدة من امل 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  500 423 53اعتمادات مالية قدرها  ختصيص )ب(

 ؛اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل
 :يلي من املديرة العامة القيام مبا ويطلب - 2

الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام  يذتنفالرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن  اهليئتنيموافاة  )أ(
 :وعن حتقيق النتائج املنشودة التالية

 الهيئتان الرئاسيتان
 حتسني سري العمل على حنو رشيد وفعال من حيث التكاليف يف املؤمتر العام؛ (1)
 سري العمل على حنو رشيد وفعال من حيث التكاليف يف اجمللس التنفيذي؛حتسني  (2)

 العامة والمكتب التنفيذي اإلدارة
 االضطالع بالقيادة واإلدارة التنفيذيتني؛ (3)
 لفعلي مع الدول األعضاء؛احملافظة على جدوى اليونسكو وفعاليتها عن طريق القيادة االسرتاتيجية والتواصل ا (4)
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 إطار منظومة األمم املتحدة، هبا يف املكانة االسرتاتيجية للمنظمة على صعيد الريادة واألنشطة اليت تضطلعتعزيز  (5)
ملتحدة والتفاعل الفعلي وذلك عن طريق اإلشراف الفعلي على مكتيب  اليونسكو املعنيَّني باالتصال باألمم ا

وضع األولوية العامة  خيص مم املتحدة فيمامعهما يف خمتلف اجملاالت، ومنها االتساق على نطاق منظومة األ
خطة العمل على نطاق حكام هبا من أ يتعلق ااملتمثلة يف املساواة بني اجلنسني موضع التطبيق الفعلي وفقا  مل

لعاجلة الرامية إىل اخيص املساعي  (، وفيماUN-SWAPاملنظومة بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة )
 لدان اليت حتتاج إىل املساعدة؛العون للب يد مدّ 

 عزيز التنسيق والتفاعل والرصد؛تبإدارة املنظمة إدارة فعالة عن طريق  فريق كبار املوظفني اإلدارينياضطالع ضمان  (6)
 اإلشراف الداخلي

حتقيقا  األهداف املعتمدة  تعزيز إجراءات اليونسكو اخلاصة باحلوكمة واملراقبة وإدارة املخاطر إلتاحة حتقيق (7)
ا األمر من التوصيات اليت خيص هذ منهجيا ، وحتسني كيفية التنفيذ وزيادة الثقة باملنظمة، عن طريق األخذ مبا

 عنها عمليات املراجعة واألنشطة االستشارية؛ تتمخض
لنتائج وفعالية ظمة واملساءلة عن اتعزيز عملية اختاذ القرارات القائمة على البيّنات، وكذلك التعّلم على صعيد املن (8)

 لتقييم؛اعنها عمليات  الربامج، عن طريق االستفادة من النتائج وتنفيذ التوصيات اليت تتمخض
 تعزيز املساءلة والتقيد باللوائح والُنظم يف اليونسكو؛ (9)

 المعايير الدولية والشؤون القانونية
 ج؛االمتثال للوائح والُنظم أثناء إدارة املنظمة وتنفيذ الربنام (10)

 األخالقيات
 مساعدة املنظمة على هتيئة بيئة عمل أخالقية واحملافظة عليها. (11)

  اخلارجية والعالقات الربنامج ومساندة العامة واملسائل واإلدارية املالية الشؤون جلنة تقرير على بناء   القرار هذا اعتمد
 .2017 الثاين/نوفمرب تشرين 13 بتاريخ عشرة الثامنة العامة اجللسة يف

 البرامج
 التربية - األول الرئيسي البرنامج 2

 إّن املؤمتر العام
 :يلي اللمديرة العامة مب يأذن - 1

ألول اليت تنتظم بنيتها بالربنامج الرئيسي ا، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة 2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
إىل أهداف التنمية املستدامة،  ، واليت تستندالتالية وحمور ي العمل التاليني حول األهداف االسرتاتيجية الثالثة

مان التعليم اجليد املنصف واملتمثل يف "ض 2030 اخلاص بالتعليم حىت عام 4 سّيما هدف التنمية املستدامة وال
هدف التنمية قيق لى حت، من أجل مساعدة البلدان عاحلياة للجميع" والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى

 اليونسكومع الدويل إىل ، واالضطالع باملهمة اليت أسندها اجملت2030 اخلاص بالتعليم حىت عام 4 املستدامة
دف التنمية املستدامة املتفق هيف هذا الصدد، وهي املهمة املتمثلة يف ريادة وتنسيق املساعي الرامية إىل حتقيق 

 د التقدم احملرز يف هذا اجملال؛عليه دوليا  بشأن التعليم واستعراض/رص
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جلنسني وتلبية احتياجات أفريقيا، وإيالء ني يف تعزيز املساواة بني اني للمنظمة املتمثلت  ني العامت  يت  و اإلسهام يف األول )ب(
 العون إىل ت الشباب ومد يداهتمام خاص ألقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية، وتلبية احتياجا

 التحوالت تعزيز يف التعليم وربدإقرارا   وذلك حاال ، األضعف االجتماعية الشرائح وإىل إليهم الوصول تعذرن الذي
 :يلي ام حتقيقمن أجل  الثقافات، بني واحلوار االجتماعي واالندماج اإلجيابية االجتماعية

يز التعّلم الجيد والجامع لتعز ظم التعليم مساندة الدول األعضاء في تطوير ن   :الهدف الستراتيجي األول
 الحياة لصالح الجميع مدى

 ومسؤولين دعينمب عالميين مواطنين يكونوا أن منالدارسين  تمكين :الستراتيجي الثاني الهدف
على  2030  عاماخلاص بالتعليم حىت 4 مساعدة الدول األعضاء على حتقيق هدف التنمية املستدامة (1)

ني، وتفتح ُسبال  شاملة وضع نُظم تعليمية تتيح التعلم من أجل التمك :يلي ماالصعيد الُقطري عن طريق 
احلياة  فهوم التعلم مدىالرمسي، وتتوافق مع م النظامي وغري ومرنة ّتمع بني فرص التعلم النظامي وغري

امال  ي برمته إصالحا  شبوصفه أحد املبادئ الرئيسية اليت جيب االستناد إليها إلصالح القطاع التعليم
ملستجدة؛ ومتكني وأحد الُسبل اليت ميكن سلوكها للتغلب على املصاعب االجتماعية واالقتصادية ا

إليها لكي يصبحوا  األطفال والشباب والكبار من اكتساب املعارف واملهارات والقِيم اليت حيتاجون
يف حتقيق النمو املستدام  مواطنني مستنريين ومسؤولني ونشيطني، ولكي جيدوا عمال  الئقا ، ولكي يسامهوا
بار هذا األمر اسرتاتيجية ويف بناء جمتمعات مساملة؛ وسّد النقص الشديد يف عدد املعلمني املؤهلني واعت

النساء؛ وتوفري فرص رئيسية لتحسني نوعية التعليم؛ وإيالء اهتمام خاص لالرتقاء بتعليم الفتيات و 
زمات؛ وتسخري إمكانيات تضم املعوقني واملتضررين من األالتعليم اجليد للفئات السكانية الضعيفة اليت 

مواصلة األخذ بنهج تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت وأساليب التعلم اجلديدة من أجل التعليم؛ و 
ياسات واخلطط على وضع الس :خيص التعليم مع إعطاء األولوية للمجاالت األربعة التالية شامل فيما

 ين، واملعلمون؛األمية، والتعليم والتدريب يف اجملال التقين وامله نطاق القطاع برمته، وحمو
 2030 ريادة وتنسيق جدول أعمال التعليم حتى عام :الهدف الستراتيجي الثالث

على  2030 اخلاص بالتعليم حىت عام 4 ريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف التنمية املستدامة (2)
ما تيسري التنسيق على الرتكيز على العمل يف مسارين يشمل أوهلالصعيدين العاملي واإلقليمي عن طريق 

تعليم، وإقامة شراكات مع سائر الصعيدين العاملي واإلقليمي يف ظل البنية العاملية املتغرية إلدارة شؤون ال
تعزيز الشراكات القائمة، و وكاالت األمم املتحدة، وكذلك مع املنظمات الدولية األخرى واجملتمع املدين، 

؛ ويشمل 2030 امبشأن التعليم حىت ع ألغراض الدعوة املناصرة واالضطالع بأنشطة رفيعة املستوى
اص بالتعليم حىت اخل 4 ثانيهما استعراض ورصد املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة

ستشراف حث واالعن طريق الب 2030 ، واالضطالع بدور املرصد العاملي للتعليم حىت عام2030 عام
 ستقبل التعليم؛من أجل توفري اإلرشادات الالزمة لوضع السياسات العامة وإقامة احلوار بشأن م

مليزانية املوحدة امن  2019-2018 دوالر هلذا الغرض للفرتة 900 815 396 مالية قدرها اعتماداتختصيص  )جـ(
 1 على معاهد الفئة دوالر منها 000 802 75تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل، وتوزيع  اليت

 ؛السبعة املعنية بالرتبية
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 :يلي من املديرة العامة القيام مبا ويطلب - 2
األول  خيص الربنامج الرئيسي هبا هذا القرار بطريقة تضمن أيضا  حتقيق مجيع ما خمتلف األنشطة اليت يأذن تنفيذ )أ(

 اجلنسني؛ املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بنيمن األهداف العامة لألولويتني العامتني 
فيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تن )ب(

 :وعن حتقيق النتائج املنشودة التالية
اص بالتعليم حتى الخ 4 التنمية المستدامةمساعدة الدول األعضاء على تحقيق هدف  :1 العمل محور

 2030 عام
صف يف مرحلة الطفولة حتسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومن (1)

احلياة يف النظام  لم مدىاملبكرة واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم على التع
 للتنمية املستدامة(؛ 2-4و 1-4املسامهة يف بلوغ الغايتني التعليمي برمته )

الحتياجات من أجل اوضع نُظم للتعليم والتدريب يف اجملال التقين واملهين تتسم باإلنصاف وتراعي  (2)
غل وظائف الئقة للحصول على عمل وش   تزويد الشباب والكبار، رجاال  ونساء ، باملهارات الالزمة

للتنمية  6-8و 4-4و 3-4احلياة )املسامهة يف بلوغ الغايات  رة والتعلم مدىومباشرة األعمال احل
 املستدامة(؛

كتساب الشباب ا حتسني السياسات واخلطط وحشد اجلهود على الصعيد العاملي لزيادة وتعزيز ورصد  (3)
ئل تضم حلياة، بوساا والكبار، رجاال  ونساء ، للمهارات األساسية، وكذلك متتعهم بفرص التعلم مدى

 تنمية املستدامة(؛لل 6-4االستعانة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت )املسامهة يف بلوغ الغاية 
، بالتعليم العايل املنصف حتسني السياسات والقدرات الوطنية لزيادة ُسبل انتفاع اجلميع، رجاال  ونساء   (4)

للتنمية  3-4  بلوغ الغايةسات )املسامهة يفوامليسور التكلفة واملضمون اجلودة، ولتعزيز االعرتاف بالدرا
 املستدامة(؛

زيادة عدد املعلمني وضع و/أو تنفيذ سياسات وطنية خاصة باملعلمني وحتسني برامج إعداد املعلمني ل (5)
 تدامة(؛للتنمية املس 2-4و 1-4ج و-4املؤهلني واملتحمسني )املسامهة يف بلوغ الغايات 

أمناط السلوك الالزمة أجل تزويد املتعلمني باملعارف واملهارات والقيم و  تعزيز القدرات الوطنية من (6)
اعل مع العامل كمواطنني لتمكينهم من التمتع بأمناط معيشية صحية، ومن تعزيز التنمية املستدامة والتف

، 3 اهلدف ، ويف حتقيق3-13و 8-12أ و-4و 7-4عامليني مسؤولني )املسامهة يف بلوغ الغايات 
 ملستدامة(؛للتنمية ا

شاملة يف الُنظم التعليمية  تعزيز القدرات الوطنية من أجل العمل على حتقيق املساواة بني اجلنسني بطريقة (7)
 مة(؛، للتنمية املستدا5 ، ويف حتقيق اهلدف5-4الوطنية )املسامهة يف بلوغ الغاية 

ل الفئات عليم لكي يشمحتسني السياسات واخلطط وزيادة فرص التعلم من أجل توسيع نطاق الت (8)
علم، ومنها السكانية الضعيفة، مع إيالء عناية خاصة لألشخاص الذين يواجهون مصاعب يف الت

أ -4و 5-4غايتني اإلعاقات، وكذلك للفئات السكانية املتضررة من األزمات )املسامهة يف بلوغ ال
 للتنمية املستدامة(؛
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الخاص بالتعليم حتى  4 التنمية المستدامةريادة تنسيق واستعراض/رصد هدف  :2 العمل محور
 2030 عام

تنسيقا   2030 ىت عاماخلاص بالتعليم ح 4 تنسيق املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة (9)
ملي يف إطار املهمة فعاال  عن طريق اضطالع اليونسكو بريادة وتنسيق هذه املساعي على الصعيد العا

 ة(؛للتنمية املستدام 17و 4 ا )املسامهة يف حتقيق اهلدفنيالعاملية املسندة إليه
اخلاص  4 ملستدامةمتّخض البحوث وعمليات االستشراف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية ا (10)

تقدم حنو حتقيق بالفعل عن بيّنات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح ال 2030 بالتعليم حىت عام
 ؛للتنمية املستدامة( 17و 4 يف حتقيق اهلدفنيهذا اهلدف )املسامهة 

اعتمده املؤمتر العام استعراضا   تضمني التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج احملققة يف جمال تنفيذ الربنامج الذي )جـ(
دة توجيهها أو لوضع عليها أو إعا حملاور العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات احملتملة لإلبقاء

فيها  قييم واضحة، واالستنادمنها أو إلهنائها، واالستناد يف كل هذه األمور إىل معايري ت اتيجيات للخروجاسرت 
لداخلي، وموافاة اجمللس التنفيذي االقتضاء، إىل عمليات التقييم واملراجعة اليت جيريها مرفق اإلشراف ا أيضا ، عند

 ؛املائتني هبذا االستعراض إبّان دورته التاسعة بعد
اتيجية للموارد لدى اليونسكو، إعداد تقرير عن تعبئة املوارد يتضمن حتليال  شامال  جلميع جوانب التعبئة االسرت  )د(

 املائتني. وموافاة اجمللس التنفيذي هبذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد
 .2017 وفمربالثاين/ن تشرين 11 بتاريخ عشرة السابعة العامة اجللسة يف الرتبية جلنة تقرير على بناء   القرار هذا اعتمد

 لليونسكو الدولي التربية مكتب 3

 ،إّن املؤمتر العام
 ،(1م/تقرير/39الوثيقة ) 2017-2016بتقرير مكتب الرتبية الدويل لليونسكو لفرتة العامني حييط علما   إذ

 اخلدمات إىل الدول األعضاء يف بأمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملكتب الرتبية الدويل لضمان قدرته على تقدمي ويقر
 الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة واالستدامة،

نسكو يف جمال املناهج الدراسية واملسائل كز امتياز لليو حتويل مكتب الرتبية الدويل إىل مر الرامية إىل سرتاتيجية االبتنفيذ  ويرحب
املنسقة املبذولة  جلهودبا(، وكذلك 10م/36والثالثني )القرار  السادسةهبا، اليت اعتمدها املؤمتر العام يف دورته  املتعلقة

 ،مركز امتيازمكانة املكتب وضمان استدامته بوصفه تعزيز  من أجل
السرتاتيجية واجملاالت املواضيعية ايرتبط بعمله من األهداف  باملسامهة املتخصصة ملكتب الرتبية الدويل يف حتقيق ما ينوه - 1

عمل الوالتقييم، وكذلك  التعّلمو  والتدريس يتعلق باملناهج الدراسية ما فيماسيّ  اخلاصة بالربنامج الرئيسي األول، وال
 :يلي ريق ما، عن طموضع التطبيق الفعلياملناهج الدراسية  وضعهتيئة الظروف املؤاتية لعلى نهجي امل

املهنيني املعنيني باملناهج و هبا املؤسسات األكادميية وتكون خمصصة ألصحاب القرار  تنظيم دورات تدريبية تعرتف )أ(
 الدراسية، وإعداد وسائل التعّلم ومواد التدريب املناسبة؛

واألخصائيني املعنيني باملناهج  املعنيةتوسيع نطاق عملية تقدمي املساعدة التقنية وإسداء املشورة لتشمل الوكاالت  )ب(
 الدراسية على الصعيد الوطين يف الدول األعضاء؛
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 ارف ونشرها؛قدرته على إدارة املعتعزيز تعزيز قاعدة املكتب البحثية اخلاصة باملعارف املتعلقة باملناهج الدراسية، و  )جـ(
املتعلقة تبادل املعلومات و ة هبا املكتب يف جمال القيادة الفكرية والوساطة املعرفي تعزيز الوظائف اليت يضطلع )د(

 التقييم؛ ةلتعّلم وعمليعلوم اكذلك بشأن ، و ملتطلبات التنمية املناهج الدراسيةمالءمة أحدث البحوث بشأن ب
تعزيز دولية ترمي إىل  أنشطة، وتيسري االضطالع ببشأن السياساتالبيّنات دويل قائم على حوار  جيادتيسري إ (ـ)ه

 ؛والشامل للجميعتوفري التعليم اجليد املنصف العمل على 
هبا وإنشاء الشبكة العاملية  املتعلقة املناهج الدراسية واملسائلخيص  لليونسكو فيماتعزيز الوظيفة التقنينية العاملية  )و(

 ملناهج الدراسية املستقبلية؛ا لوضعهبا  ميكن االسرتشادوثائق تقنينية إقرار واعتماد للمناهج الدراسية من أجل 
ألساسي للمكتب وهلذا القرار، الدى اعتماد ميزانية املكتب، وفقا  للنظام احلرص من جملس مكتب الرتبية الدويل  ويطلب - 2

 :يلي ماعلى 
عمل  وحمور يرتاتيجية ضمان استدامة انسجام أهداف مكتب الرتبية الدويل وأنشطته مع أهداف اليونسكو االس )أ(

 به؛ الربنامج الرئيسي األول والنتائج املنشودة اخلاصة
لربنامج الرئيسي األول أجل اإلسهام يف حتقيق النتيجتني املنشودتني ل دعم املبادرات األساسية للمكتب من )ب(

 ؛من هذا القرار 6 الواردتني يف الفقرة
مواصلة االضطالع مبهمته ني املكتب من تعزيز التعاون مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمك )جـ(

 هبا؛ مركز امتياز يف جمال املناهج الدراسية واملسائل املتعلقةبوصفه 
 للفرتة املوحدة مليزانيةا منكتب الرتبية الدويل دوالر مل 200 217 10 قدرها مالية اعتمادات بتخصيص علما   وحييط - 3

دوالر  5069400قدرها  كتب عن طريق ختصيص اعتمادات ماليةاملللمديرة العامة بدعم  ويأذن؛ 2018-2019
 ؛األول الرئيسي للربنامج املخصصة العادية امليزانية اعتمادات من ذا الغرضهل

ليت سامهت يف أنشطة مكتب وللهيئات واملؤسسات األخرى ا اوسويسر سيشيل و  انيجرييكّل من   كومةحل عن عرفانهويعرب  - 4
 بعدها؛ وما 2019-2018إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة  ويدعوها ،ةأو مالي ةفكريمسامهة الرتبية الدويل 

وكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع احلكومية وال الدولية غري واملنظماتالدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية  ويناشد - 5
بصورة فعالة خلدمة الدول تها وتنمييف تنفيذ أنشطة مكتب الرتبية الدويل  مناسبةاخلاص املسامهة باملال وبوسائل أخرى 

 ور يهبا، ووفقا  حمل سائل املتعلقةية واملاألعضاء، وفقا  للمهمة املسندة إىل املكتب بوصفه مركز امتياز يف جمال املناهج الدراس
 ؛2021-2014سرتاتيجية للفرتة به، ووفقا  ألهداف اليونسكو اال عمل الربنامج الرئيسي األول والنتائج املنشودة اخلاصة

الرتبية  علومات عن إسهام مكتبمب، ميةالنظا التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاةمن املديرة العامة  ويطلب - 6
 :الدويل يف حتقيق النتيجتني املنشودتني التاليتني للربنامج الرئيسي األول

 مرحلة الطفولة املبكرة حتسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف )أ(
 يف النظام التعليمي برمته حلياةا واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم على التعلم مدى

 (؛1 ة املنشودةالنتيج - 1 )حمور العملللتنمية املستدامة(  2-4و 1-4)املسامهة يف بلوغ الغايتني 
اخلاص بالتعليم  4 دامةمتّخض البحوث وعمليات االستشراف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية املست )ب(

)املسامهة  ق هذا اهلدفوتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم حنو حتقيبالفعل عن بّينات  2030 حىت عام
 (.10 النتيجة املنشودة - 2 )حمور العمل للتنمية املستدامة( 17و 4 يف حتقيق اهلدفني
 .2017 وفمربالثاين/ن تشرين 11 بتاريخ عشرة السابعة العامة اجللسة يف الرتبية جلنة رتقري على بناء   القرار هذا اعتمد
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 التربية لتخطيط الدولي اليونسكو معهد 4

 ،إّن املؤمتر العام
 ،(2م/تقرير/39ثيقة الو ) 2017-2016بتقرير معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية لفرتة العامني  حييط علما   إذ

قدرته على تقدمي اخلدمات إىل  لضمان عهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبيةملبأمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ويقر 
 ،االستدامةو الدول األعضاء يف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة 

 ي األول،معهد اليونسكـو الدويل لتخطيط الرتبيـة يف تنفيذ الربنامج الرئيس بأمهية دور أيضا   ويقر
، 2019-2018ة املعهد للفرتة لدى اعتماد ميزانياحلرص و الدويل لتخطيط الرتبيـة من جملس إدارة معهد اليونسكـ يطلب - 1

 :يلي ماعلى وفقا  للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، 
املنشودة اخلاصة بالربنامج  ضمان انسجام أهداف املعهد وأنشطته مع األهداف االسرتاتيجية واألولويات والنتائج )أ(

 الرئيسي األول؛
 ظم التعليمية وإدارهتا وتنظيمها؛خيص ختطيط النُ  عزيز قدرات الدول األعضاء فيمات )ب(
لرتبية وإدارهتا وتقييمها ورصدها، اإلقليمية واألقاليمية يف جمال ختطيط برامج ا برامج التدريب الوطنية ودون عزيزت )جـ(

عهد اليونسكو لإلحصاء وكذلك مع م ،والتابعة لليونسكو بالرتبية املعنية 1 الفئة سائر معاهدبالتعاون مع 
 واملكاتب امليدانية لليونسكو؛

رهتا، وإىل إنتاج املعارف إجراء حبوث ودراسات ترمي إىل النهوض باملعارف يف جمال ختطيط برامج الرتبية وإدا )د(
 لدول األعضاء؛بني ا هتا فيماوتشاطرها ونقلها، وتبادل اخلربات واملعلومات اخلاصة بتخطيط برامج الرتبية وإدار 

 تنفيذ مشاريع املساعدة التقنية يف جمال اختصاص املعهد يف الدول األعضاء؛ (ـ)ه
 امليزانية الرتبية من تخطيطل الدويل اليونسكـو دوالر ملعهد 900 201 44قدرها  مالية اعتمادات بتخصيص علما   وحييط - 2

قدرها  مادات ماليةعهد عن طريق ختصيص اعتاملللمديرة العامة بدعم عمل  ويأذن ؛2019-2018 للفرتة املوحدة
 ؛األول الرئيسي للربنامج املخصصة العادية امليزانية اعتمادات من ذا الغرضدوالر هل 000 360 5

طريق  خطيط الرتبيـة عنللدول األعضاء واملنظمات اليت دعمت أنشطة معهد اليونسكـو الدويل لت ويعرب عن عرفانه - 3
وفريمها مباين املعهد جمانا  ومتويل املسامهات الطوعية والرتتيبات التعاقدية، وكذلك للحكومتني األرجنتينية والفرنسية لت

 ها؛بعد وما 2019-2018مجيعا  إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة  ويدعوهاصيانتها بصورة دورية، 
نشطة معهد اليونسكـو الدويل لتخطيط مسامهاهتا الطوعية الرامية إىل تعزيز أالدول األعضاء منح أو ّتديد أو زيادة ويناشد  - 4

له  رد اإلضافية واملباين اليت توفرهاالرتبيـة وفقا  للمادة الثامنة من نظامه األساسي، لكي يتسىن للمعهد، بفضل هذه املوا
لويات الربنامج الرئيسي األول أو  خيص فيما احلكومتان الفرنسية واألرجنتينية، حتسني تلبيته الحتياجات الدول األعضاء

 ؛2021-2014وأهداف اليونسكو االسرتاتيجية للفرتة 
علومات عن إسهام معهد اليونسكو مب، ميةالنظا التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاةمن املديرة العامة  ويطلب - 5

 :ألولودتني التاليتني للربنامج الرئيسي االدويل لتخطيط الرتبية يف حتقيق النتيجتني املنش
  مرحلة الطفولة املبكرةسياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف حتسني )أ(

 يف النظام التعليمي برمته احلياة بنهج قائم على التعلم مدى األخذ طريق عن والثانوية االبتدائية واملرحلتني
 (؛1 ة املنشودةالنتيج - 1 )حمور العملللتنمية املستدامة(  2-4و 1-4)املسامهة يف بلوغ الغايتني 
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اخلاص بالتعليم  4 دامةالبحوث وعمليات االستشراف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية املست متّخض )ب(
)املسامهة  ق هذا اهلدفالتقدم حنو حتقيبالفعل عن بّينات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح  2030 حىت عام

 (.10 النتيجة املنشودة - 2 )حمور العملللتنمية املستدامة(  17و 4 يف حتقيق اهلدفني
 .2017 وفمربالثاين/ن تشرين 11 بتاريخ عشرة السابعة العامة اجللسة يف الرتبية جلنة تقرير على بناء   القرار هذا اعتمد

 الحياة مدى تعّلملل اليونسكو معهد 5

 ،إّن املؤمتر العام
 ،(3م/تقرير/39ة الوثيق) 2017-2016احلياة لفرتة العامني  بتقرير معهد اليونسكو للتعّلم مدى حييط علما   إذ

كو الرئيسية املعنية بالرتبية، وبإسهامه احلياة بوصفه أحد معاهد اليونس بأمهية الدور الذي يؤديه معهد اليونسكو للتعّلم مدى ويقر
ت، وجهة لبناء القدرات، وعامال  حفازا  وظائف املنظمة )بوصفها خمتربا  لألفكار، وهيئة تقنينية، ومركزا  لتبادل املعلومايف 

احلياة على  متياز عاملي للتعّلم مدىللتعاون الدويل( يف جماالت اختصاصها، وبأمهية اجلهود اليت يبذهلا للتحول إىل مركز ا
 الصعيد الرتبوي العاملي،

مان قدرته على تقدمي اخلدمات إىل احلياة لض بأمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو للتعّلم مدى أيضا   قروي
 االستدامة،و الدول األعضاء يف الوقت املناسب بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة 

االلتزام  ويؤكد جمددا  كو الرئيسي األول، ربنامج اليونسلاحلياة  بأمهية املفهوم الشامل املتمثل يف التعّلم مدى فضال  عن ذلك ويقر
 مد يف املؤمتر الدويل السادس لتعليم الكبار،بإطار عمل بيليم الذي اعتُ 

ط بعمله من األهداف االسرتاتيجية يرتب احلياة يف حتقيق ما على املسامهة املهمة ملعهد اليونسكو للتعّلم مدى يشدد ويثين - 1
الدعوة احلياة للجميع عن طريق  دىسّيما فيما يتعلق بتعزيز التعّلم م واألولويات اخلاصة بالربنامج الرئيسي األول، وال

احلياة، وعلى  التعّلم مدى وتنمية القدرات والبحث والربط الشبكي، مع الرتكيز على سياسات واسرتاتيجيات املناصرة
 األمية واكتساب املهارات األساسية وتعّلم الكبار وتعليمهم؛ وحم

، 2019-2018عهد للفرتة لدى اعتماد ميزانية املاحلرص احلياة  من جملس إدارة معهد اليونسكو للتعّلم مدى ويطلب - 2
 :يلي ماعلى وفقا  للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، 

نامج الرئيسي األول ضمان انسجام أهداف املعهد وأنشطته مع أهداف اليونسكو االسرتاتيجية وأولويات الرب  )أ(
 عمله؛ وحمور ي

 6 لرئيسي األول الواردة يف الفقرةاتعزيز وتطوير برامج املعهد من أجل اإلسهام يف حتقيق النتائج املنشودة للربنامج  )ب(
 ؛من هذا القرار

حلياة، وعلى االضطالع ا املعهد على االضطالع بدوره كمركز امتياز عاملي يف جمال التعّلم مدىتعزيز قدرة  )جـ(
 األمية وتعّلم الكبار وتعليمهم؛ مبسؤولياته احملددة يف جمال حمو

 اختاذ التدابري الالزمة ملتابعة تنفيذ إطار عمل بيليم ورصد تنفيذه؛ )د(
 املعهد من االضطالع باملهمة عبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكنيمواصلة العمل مع املديرة العامة لت )هـ(

 إليه؛ املسندة
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 املوحدة امليزانية من احلياة دىعهد اليونسكو للتعّلم مدوالر مل 700 479 8قدرها  مالية اعتمادات بتخصيص علما   وحييط - 3
 900 962 1درها ق طريق ختصيص اعتمادات ماليةعهد عن املللمديرة العامة بدعم  ويأذن؛ 2019-2018 للفرتة

 ؛الرئيسي األول للربنامج املخصصة العادية امليزانية اعتمادات من ذا الغرضدوالر هل
اة عن طريق تقدمي مسامهة مالية  احلي للحكومة األملانية لدعمها املتواصل ملعهد اليونسكو للتعّلم مدى ويعرب عن عرفانه - 4

الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون  ماسيّ  ملعهد جمانا ، وكذلك للدول األعضاء األخرى واملنظمات، والكبرية وتوفري مباين ا
يف أنشطة املعهد  سامهتيت ، الة وحكومة النرويج وحكومة نيجريياأجل التنمي والوكالة السويدية للتعاون الدويل من

 بعدها؛ وما 2019-2018إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة  ويدعوها ،ةماليو  ةفكريمسامهة 
لوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع احلكومية وا الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري ويناشد - 5

احلياة من اإلسهام  م مدىللتعلّ  اخلاص املسامهة أو ّتديد املسامهة باملال وبوسائل أخرى مناسبة لتمكني معهد اليونسكو
 ؛2021-2014يف حتقيق أولويات الربنامج الرئيسي األول وأهداف اليونسكو االسرتاتيجية للفرتة 

علومات عن إسهام معهد اليونسكو مب، ميةالنظا التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاةمن املديرة العامة  ويطلب - 6
 :حتقيق النتائج املنشودة التالية للربنامج الرئيسي األولاحلياة يف  للتعّلم مدى

 مرحلة الطفولة املبكرة حتسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف )أ(
برمته يف النظام التعليمي  احلياة واملرحلتني االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم على التعلم مدى

 (؛1 ة املنشودةالنتيج - 1 )حمور العملللتنمية املستدامة(  2-4و 1-4)املسامهة يف بلوغ الغايتني 
اب الشباب والكبار، حتسني السياسات واخلطط وحشد اجلهود على الصعيد العاملي لزيادة وتعزيز ورصد اكتس (ب)

ل تضم االستعانة بتكنولوجيا احلياة، بوسائ مدىرجاال  ونساء ، للمهارات األساسية، وكذلك متتعهم بفرص التعلم 
 ؛(3 النتيجة املنشودة - 1 عمل)حمور ال للتنمية املستدامة( 6-4املعلومات واالتصاالت )املسامهة يف بلوغ الغاية 

اخلاص بالتعليم  4 دامةمتّخض البحوث وعمليات االستشراف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية املست )جـ(
)املسامهة  ق هذا اهلدفبالفعل عن بّينات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم حنو حتقي 2030 عام حىت

 (.10 النتيجة املنشودة - 2 )حمور العملللتنمية املستدامة(  17و 4 يف حتقيق اهلدفني
 .2017 الثاين/نوفمرب تشرين 11 بتاريخ عشرة السابعة العامة اجللسة يف الرتبية جلنة تقرير على بناء   القرار هذا اعتمد

 التربية مجال في المعلومات لتكنولوجيات اليونسكو معهد 6

 ،إّن املؤمتر العام
الوثيقة ) 2017-2016ني بتقرير معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية لفرتة العام حييط علما   إذ

 ،(4م/تقرير/39
لرتبية إىل مركز إلجراء البحوث ابالتطور اإلجيايب املتمثل يف حتويل معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال  ويرحب

 ويقرتعليم خالل فرتة العامني، الطليعية والرتويج للسياسات يف جمال استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف ال
لدول األعضاء بطريقة تتسم ي للمعهد لضمان قدرته على تقدمي اخلدمات إىل ابأمهية احملافظة على االستقالل الوظيف

 باملرونة والفعالية والكفاءة،
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يرتبط بعمله من أهداف  ية يف حتقيق مااملسامهة املهمة ملعهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتب علىيشدد ويثين  - 1
وتنمية القدرات وتقدمي  لسياساتلالرتويج خيص  ما فيماسيّ  الربنامج الرئيسي األول، والاليونسكو االسرتاتيجية وأولويات 

 :يلي م، عن طريق مااخلدمات اخلاصة باملعارف يف جمال استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف التعلي
املعلومات اخلاصة  ع ونشرإجراء حبوث قائمة على البّينات بشأن السياسات، وإجراء دراسات حتليلية، ومج )أ(

 تعليم؛بأفضل املمارسات املتعلقة باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف جمال ال
خدام تكنولوجيات املعلومات تقدمي املساعدة التقنية، وتزويد الدول األعضاء باملعارف واملعلومات اخلاصة باست )ب(

 ية للمناهج الدراسية؛خاص على املعلمني واملضامني الرقم هواالتصاالت يف جمال التعليم، مع الرتكيز بوج
اعتماد ميزانية املعهد للفرتة  لدىاحلرص من جملس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية  ويطلب - 2

 :يلي ماعلى ، وفقا  للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، 2018-2019
نامج الرئيسي األول ضمان انسجام أهداف املعهد وأنشطته مع أهداف اليونسكو االسرتاتيجية وأولويات الرب  )أ(

 عمله؛ وحمور ي
 املعهد من االضطالع باملهمة مواصلة العمل مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني )ب(

 إليه؛ املسندة
ات املعلومات يف جمال عهد اليونسكو لتكنولوجيدوالر مل 700 898 1قدرها  مالية اعتمادات بتخصيص علما   وحييط - 3

ن طريق ختصيص اعتمادات عهد عاملويأذن للمديرة العامة بدعم ؛ 2019-2018 للفرتة املوحدة امليزانية من الرتبية
 ؛الرئيسي األول مجللربنا املخصصة العادية امليزانية اعتمادات من ذا الغرضدوالر هل 700 898 قدرهامالية 

تكنولوجيات املعلومات يف جمال حلكومة االحتاد الروسي ملسامهتها املالية يف أنشطة معهد اليونسكو ل ويعرب عن عرفانه - 4
، فكريا  وماليا  دعما  نشطة املعهد الرتبية ولتوفريها مباين املعهد جمانا ، وكذلك للدول األعضاء واملنظمات اليت دعمت أ

 بعدها؛ وما 2019-2018إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة  ويدعوها
لوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع احلكومية وا الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري ويناشد - 5

ت املعلومات يف جمال الرتبية وجيااخلاص املسامهة باملال وبوسائل أخرى مناسبة يف تنفيذ أنشطة معهد اليونسكو لتكنول
سني إسهامه يف حتقيق أولويات بصورة فعالة خلدمة الدول األعضاء، وفقا  للمهمة املسندة إىل املعهد، لكي يتسىن له حت

 الربنامج الرئيسي األول؛
علومات عن إسهام معهد اليونسكو مب، ميةالنظا التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاةمن املديرة العامة  ويطلب - 6

 :ربنامج الرئيسي األوللتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية يف حتقيق النتيجتني املنشودتني التاليتني لل
 مرحلة الطفولة املبكرة حتسني سياسات وخطط التعليم الوطنية لتعزيز إمكانية االنتفاع بتعليم جيد ومنصف يف )أ(

 يف النظام التعليمي برمته احلياة االبتدائية والثانوية عن طريق األخذ بنهج قائم على التعلم مدىواملرحلتني 
 (؛1 ة املنشودةالنتيج - 1 )حمور العملللتنمية املستدامة(  2-4و 1-4)املسامهة يف بلوغ الغايتني 

اخلاص بالتعليم  4 امةية املستدمتّخض البحوث وعمليات االستشراف والرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنم )ب(
)املسامهة  ق هذا اهلدفبالفعل عن بّينات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم حنو حتقي 2030 حىت عام

 (.10 النتيجة املنشودة - 2)حمور العمل للتنمية املستدامة(  17و 4 يف حتقيق اهلدفني
 .2017 وفمربالثاين/ن تشرين 11 بتاريخ عشرة السابعة العامة اجللسة يف الرتبية جلنة تقرير على بناء   القرار هذا اعتمد
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 أفريقيا في القدرات لبناء الدولي اليونسكو معهد 7

 ،إّن املؤمتر العام
 ،(6م/تقرير/39الوثيقة ) 2017-2016بتقرير معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا لفرتة العامني حييط علما   إذ

ريقيا لضمان قدرته على تقدمي اخلدمات بأمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أف ويقر
 إىل الدول األعضاء بطريقة تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة،

سّيما يف أفريقيا،  الدول األعضاء، وال احتياجاتبه املعلمون يف توفري التعليم اجليد وتلبية  يضطلع الذي الدور بأمهية أيضا   ويقر
 لتنمية القدرات الوطنية الالزمة إلعداد املعلمني األكفاء واستبقائهم وإدارة شؤوهنم،

نشطة الربنامج الرئيسي األول أبأن يقوم معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا بدور رئيسي يف تنفيذ  يوصي - 1
 املوضوعة لصاحل األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا؛

ط بعمله من أهداف يرتب  حتقيق مااملسامهة املهمة ملعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا يف ويشدد ويثين على - 2
 وتنمية قدراهتم املعلمني عدادإ حتسنيخيص  ما فيماسيّ  اليونسكو االسرتاتيجية وأولويات الربنامج الرئيسي األول، وال

 :يلي عن طريق ما ة،املهني
ستعانة بوسائل تضم تقدمي الدعم مع الرتكيز على وضع وتنفيذ سياسات فعالة خاصة باملعلمني عن طريق اال )أ(

سائل اليونسكو األخرى تيجية اليونسكو اخلاصة باملعلمني ومبادرة اليونسكو بشأن املعلمني، وكذلك و اسرتا
طر املؤهالت وحتليالت قضايا الرامية إىل حتسني نوعية املناهج الدراسية املستخدمة إلعداد املعلمني ونوعية أُ 

لى استخدام أساليب ع كل املستويات اجلنسني، وإىل حتسني كيفية تدريب املسؤولني عن إعداد املعلمني يف
 قدرات املعلمني؛ نميةلت مبتكرة

يتعلق مبعايري تعزيز  ما فيماسيّ  البناء قدرات املؤسسات املعنية بإعداد املعلمني يف جمايل اإلدارة وضمان اجلودة، و  )ب(
املعلومات  توجياولقدرات املعلمني باستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت، والتخطيط إلدراج تكن

كنولوجيات املعلومات تواالتصاالت يف االسرتاتيجيات التعليمية، ووضع برامج إلعداد املعلمني تستند إىل 
رامج تدريبية متاحة على اإلنرتنت بقدرات املعلمني عن طريق  نميةبُعد، وت واالتصاالت والتعّلم املفتوح والتعّلم عن

 تفضي إىل منح شهادات؛
 د ميزانية املعهد للفرتة لدى اعتمااحلرص من جملس إدارة معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا  ويطلب - 3

 :يلي ماعلى ، وفقا  للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، 2018-2019
يسي األول نامج الرئضمان انسجام أهداف املعهد وأنشطته مع أهداف اليونسكو االسرتاتيجية وأولويات الرب  )أ(

 عمله؛ وحمور ي
لربنامج الرئيسي األول الواردة لتعزيز وتطوير برامج املعهد ومشاريعه من أجل اإلسهام يف حتقيق النتيجة املنشودة  )ب(

 ؛من هذا القرار 7 يف الفقرة
االضطالع باملهمة  املعهد من مواصلة العمل مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمكني )جـ(

 إليه؛ املسندة



 2019-2018للفرتة الربنامج وامليزانية 

 
38 38 

 

 من عهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيادوالر مل 700 480 4قدرها  مالية اعتمادات بتخصيص علما   وحييط - 4
 قدرهاعهد عن طريق ختصيص اعتمادات مالية املللمديرة العامة بدعم  ويأذن؛ 2019-2018 للفرتة املوحدة امليزانية

 ؛الرئيسي األول للربنامج املخصصة العادية امليزانية اعتمادات من ذا الغرضدوالر هل 700 480 2
لبناء القدرات يف أفريقيا  للدول األعضاء واملنظمات اليت سامهت يف أنشطة معهد اليونسكو الدويل ويعرب عن عرفانه - 5

 بعدها؛ وما 2019-2018، ويدعوها إىل مواصلة دعمه خالل الفرتة ةأو مالي ةفكريمسامهة 
لوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع احلكومية وا الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري ويناشد - 6

ناء القدرات يف أفريقيا بصورة اخلاص املسامهة باملال وبوسائل أخرى مناسبة يف تنفيذ أنشطة معهد اليونسكو الدويل لب
نامج الرئيسي األول وأهداف اليونسكو املسندة إىل املعهد، ووفقا  ألولويات الرب  مةدمة الدول األعضاء، وفقا  للمهفعالة خل

 ؛2021-2014، ووفقا  خلطة املعهد االسرتاتيجية للفرتة 2021-2014االسرتاتيجية للفرتة 
علومات عن إسهام معهد اليونسكو مب، ميةالنظا التقارير طارإ يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاةمن املديرة العامة  ويطلب - 7

 سي األول:الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا يف حتقيق النتيجة املنشودة التالية للربنامج الرئي
ة عدد املعلمني املؤهلني وضع و/أو تنفيذ سياسات وطنية خاصة باملعلمني وحتسني برامج إعداد املعلمني لزياد )أ(

النتيجة  - 1 لعمل)حمور اللتنمية املستدامة(  2-4و 1-4ج و-4)املسامهة يف بلوغ الغايات  سنيواملتحم
 (.5 املنشودة

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  11عشرة بتاريخ  السابعةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة 

 والكاريبي الالتينية أمريكا في العالي للتعليم الدولي اليونسكو معهد 8

 ،العام املؤمتر إنّ 
الوثيقة ) 2017-2016يب لفرتة العامني بتقرير معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكاري علما   حييط إذ

 ،(5م/تقرير/39
مريكا الالتينية والكارييب لضمان قدرته بأمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أ ويقر

 على تقدمي اخلدمات إىل الدول األعضاء بطريقة تتسم باملرونة والفعالية والكفاءة،
خيص  مريكا الالتينية والكارييب فيماويل للتعليم العايل يف أبه معهد اليونسكو الد بالدور االسرتاتيجي الذي يضطلع ويقر أيضا  

 ة يف منطقة أمريكا الالتينية والكارييب،ّتديد التعليم العايل وتعزيز التنمية العلمية والتكنولوجية يف الدول األعضاء الواقع
 إىل إيالء األولوية للهدفني التاليني يف جملس إدارة معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب يدعو - 1

 :برنامج املعهد
ؤسسات التعليم العايل، عن بني اجلامعات، وكذلك التعاون بني سائر م توفري منرب إقليمي لتعزيز التعاون فيما )أ(

شاركة نشيطة يف هذا التعاون راسي اليونسكو اجلامعية املعنية بالتعليم العايل باملنطقة مطريق تيسري مشاركة ك
 بينها على وجه اخلصوص؛ وتيسري إقامة شراكات فكرية فيما

التطورات اليت ستشهدها  التعليم العايل يف املنطقة عن طريق رصد وتوجيه تدويلالتصدي للتحديات املتعلقة ب )ب(
درجاته العلمية يف أمريكا و اإلقليمية اخلاصة باالعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته  1974 اتفاقية عام

 الالتينية والكارييب؛
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على أمور  كثب لضمان الرتكيز جملس اإلدارة إىل رصد التوجهات االسرتاتيجية ومتابعة تنفيذ الربنامج عن أيضا   ويدعو - 2
امليدانية املوجودة يف املنطقة،  اليونسكو واملكاتب طته مع توجهات وأنشطة مقرّ ، وإىل مواءمة توجهات املعهد وأنشحمددة

 وإىل االضطالع بدور فعال يف حشد الدعم اإلقليمي والدويل ملشاريع املعهد؛
عليم العايل يف أمريكا الالتينية عهد اليونسكو الدويل للتدوالر مل 000 170 3قدرها  مالية اعتمادات بتخصيص علما   وحييط - 3

ن طريق ختصيص اعتمادات ععهد املللمديرة العامة بدعم  ويأذن؛ 2019-2018 للفرتة املوحدة امليزانية منوالكارييب 
 ؛األولالرئيسي  امجللربن املخصصة العادية امليزانية اعتمادات من ذا الغرضدوالر هل 000 170 2 قدرهامالية 

و الدويل للتعليم العايل يف أمريكا حلكومة مجهورية فنزويال البوليفارية لدعمها املتواصل ملعهد اليونسك ويعرب عن عرفانه - 4
 الالتينية والكارييب ولتوفريها مباين املعهد جمانا ؛

ى تقدمي أو ّتديد دعمها ملعهد اص علالدول األعضاء واملنظمات الدولية والوكاالت املاحنة واملؤسسات والقطاع اخل وحيث - 5
نشطة الربناجمية املقررة لفرتة األعوام اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب لتمكينه من تنفيذ األ

 ؛2021-2018األربعة 
علومات عن إسهام معهد اليونسكو مب، ميةاالنظ التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاةمن املديرة العامة  ويطلب - 6

 :تالية للربنامج الرئيسي األولالدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب يف حتقيق النتيجة املنشودة ال
وامليسور لتعليم العايل املنصف حتسني السياسات والقدرات الوطنية لزيادة ُسبل انتفاع اجلميع، رجاال  ونساء ، با )أ(

)حمور  للتنمية املستدامة( 3-4 )املسامهة يف بلوغ الغايةت دراساالالتكلفة واملضمون اجلودة، ولتعزيز االعرتاف ب
 .(4 النتيجة املنشودة - 1 العمل

 .2017نوفمرب تشرين الثاين/ 11عشرة بتاريخ  السابعةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة 

 التابع لليونسكو المستدامة والتنمية السالم أجل من للتربية غاندي المهاتما معهد 9

 ،إّن املؤمتر العام
 2017-2016 لفرتة العامني لليونسكو بعالتا املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة بتقرير معهد حييط علما   إذ

 ،(7م/تقرير/39الوثيقة )
يف تنفيذ الربنامج الرئيسي األول،  باإلسهامات املهمة ملعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة ويقر

التعليم من أجل بو  م وحقوق اإلنسانالتعليم من أجل السالبو العاملية  املواط نة بتعليم يف تنفيذ أنشطته اخلاصةما سيّ  وال
 التنمية املستدامة،

السالم والتنمية املستدامة لضمان قدرته  بأمهية احملافظة على االستقالل الوظيفي ملعهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل أيضا  ويقر 
 فاءة،على تقدمي اخلدمات إىل الدول األعضاء بطريقة استباقية تتسم باملرونة والفعالية والك

ل السالم والتنمية املستدامة لتيسري ركز امتياز يف جمال التعليم من أجاملهامتا غاندي م بالعملية الرامية إىل جعل معهدويرحب 
 إعداد مواطنني عامليني،

يرتبط بعمله من  املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة يف حتقيق ما باملسامهة املتخصصة ملعهد ينوه - 1
سّيما تلك املتعلقة بتعزيز قدرات الدول األعضاء  الرئيسي األول، والاألهداف االسرتاتيجية واألولويات اخلاصة بالربنامج 
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والتعليم من أجل التنمية املستدامة، ، والتعليم من أجل السالم وحقوق اإلنسانالعاملية،  املواط نة تعليم خيص مافي
 :يلي والبحوث والدراسات االستشرافية، عن طريق ما

ملواط نة العاملية يف املناهج الدراسية الالزمة لتحقيق السالم والتنمية املستدامة وا إدراج املهارات واملعارف واملواقف )أ(
 املوجودة؛

املعرفية، والقدرة  شأن العلومبالتعّلم عن طريق إجراء حبوث  ُسبلو  الرتبوية باألساليبدعم االبتكارات املتعلقة  )ب(
 الت، والتعّلم التجرييب؛تكنولوجيا املعلومات واالتصا وسائلالتحويلية للتعليم، و 

علقة بإدارة املعارف تدعيم قاعدة البحوث اخلاصة بالسياسات واملمارسات التعليمية، وكذلك القدرات املت )جـ(
 خيص القدرة التحويلية للتعليم من أجل السالم والتنمية املستدامة؛ ونشرها، فيما

ربامج تيسري االضطالع بو بشأن السياسات التعليمية،  شاملة وقائمة على البّيناتدولية  إجراء حواراتتيسري  )د(
 تعزيز مع الرتكيز علىلعاملية، السالم والتنمية املستدامة واملواط نة ا بشأناإلنرتنت  على شبكةلشباب ل تعليمية

 امة؛قدرات الشباب وكفاءاهتم يف ميدان املشاركة املدنية واالجتماعية النشيطة واملستد
لدى اعتماد ميزانية املعهد احلرص  املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة من جملس إدارة معهد ويطلب - 2

 :يلي ماعلى ، وفقا  للنظام األساسي للمعهد وهلذا القرار، 2019-2018للفرتة 
لربنامج الرئيسي األول عمل ا وحمور يضمان انسجام أهداف املعهد وأنشطته مع أهداف اليونسكو االسرتاتيجية  )أ(

 وجماالته املواضيعية؛
 مج الرئيسي األول؛دعم برامج اليونسكو ومشاريعها من أجل اإلسهام يف حتقيق النتائج املنشودة للربنا )ب(
مبهمته ني املعهد من مواصلة االضطالع تعزيز التعاون مع املديرة العامة لتعبئة املوارد البشرية واملالية الالزمة لتمك )جـ(

 داد مواطنني عامليني؛بوصفه مركز امتياز يف جمال التعليم من أجل السالم والتنمية املستدامة لتيسري إع
بية من أجل السالم والتنمية عهد املهامتا غاندي للرت دوالر مل 800 353 3قدرها  مالية اعتمادات بتخصيص علما   وحييط - 3

عن طريق ختصيص اعتمادات  عهداملللمديرة العامة بدعم  ويأذن ؛2019-2018 للفرتة املوحدة امليزانية مناملستدامة 
 ؛الرئيسي األول مجللربنا املخصصة العادية امليزانية اعتمادات من ذا الغرضدوالر هل 800 353 قدرهامالية 

شطة معهد املهامتا غاندي للرتبية أن سامهت يفوللدول األعضاء واهليئات واملؤسسات اليت  يةحكومة اهلندلل ويعرب عن عرفانه - 4
 2019-2018الل الفرتة إىل مواصلة دعمه خ ويدعوها، ةأو مالي ةفكريمسامهة من أجل السالم والتنمية املستدامة 

 بعدها؛ وما
واملؤسسات والقطاع لوكاالت املاحنة احلكومية وا الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات الدولية غري ويناشد - 5

بية من أجل السالم والتنمية اخلاص املسامهة باملال وبوسائل أخرى مناسبة يف تنفيذ أنشطة معهد املهامتا غاندي للرت 
أهداف اليونسكو االسرتاتيجية و املستدامة بصورة فعالة خلدمة الدول األعضاء وحتقيق أولويات الربنامج الرئيسي األول 

 ؛2021-2014للفرتة 
علومات عن إسهام معهد املهامتا مب، ميةالنظا التقارير إطار يف دوريا ، الرئاسيتني اهليئتني موافاةمن املديرة العامة  ويطلب - 6

 :اليتني للربنامج الرئيسي األولغاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة يف حتقيق النتيجتني املنشودتني الت
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ط السلوك الالزمة لتمكينهم من تعزيز القدرات الوطنية من أجل تزويد املتعلمني باملعارف واملهارات والقيم وأمنا )أ(
)املسامهة  واطنني عامليني مسؤولنياملستدامة والتفاعل مع العامل كم التنميةالتمتع بأمناط معيشية صحية، ومن تعزيز 

 - 1 حمور العمل)، للتنمية املستدامة( 3 حتقيق اهلدف، ويف 3-13و 8-12أ و-4و 7-4يف بلوغ الغايات 
 (؛6 النتيجة املنشودة

اخلاص بالتعليم  4 دامةوالرصد وإعداد التقارير بشأن هدف التنمية املست االستشرافالبحوث وعمليات  متّخض )ب(
)املسامهة  اهلدفق هذا بالفعل عن بّينات وتوصيات وإرشادات ومعلومات تتيح التقدم حنو حتقي 2030 حىت عام

 .(10 النتيجة املنشودة - 2 )حمور العمل للتنمية املستدامة( 17و 4 يف حتقيق اهلدفني
 .2017نوفمرب تشرين الثاين/ 11عشرة بتاريخ  السابعةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة 

 2030 عام حتى الخاص بالتعليم 4 تحقيق هدف التنمية المستدامة في اليونسكو دور 10

 ،إّن املؤمتر العام
 ،6ت/ م202و 7ت/ م200و 11م/38و 11م/37و 6م ت/197و 7ت/ م196و 6ت/ م195 بالقرارات يذّكر إذ

 ،44م/39الوثيقة  درس وقد
 بالتعليم اخلاص 4 املستدامة نميةالت هدفحتقيق  أجل مندعم التنسيق و الاملتعلقة بملديرة العامة هود اجل يعرب عن تقديره - 1

 ؛2030 حىت عام
 2030 اخلاص بالتعليم حىت عام  يف إعالن إنشيون ويف إطار العملاضطالع اليونسكو بدورها املبنيَّ مواصلة  ويدعم بقوة - 2

 :يلي عن طريق ما
 ضمن بالتعليم نيةاملع التنسيق جهة بدور واالضطالع ،2030 عام حىت التعليم أعمال جدول وتنسيق ريادة )أ(

 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خلطة العامة التنسيق بنية
ل تقدمي املساعدة التقنية ، اليت تشمخيص مساعدة الدول األعضاء إليها فيما مواصلة االضطالع باملهمة املسندة )ب(

، واملعارفواملعلومات  إنتاج البياناتأجل  منمتويلية طر تقنينية و خطط وأُ برامج و سياسات و وضع الالزمة ل
 ؛بناء القدرات على الصعيدين الوطين واإلقليميأجل  كذلك منو ، املعايري ومنها

 خمتلف يف للمقارنة لةالقاب بالتعليم اخلاصة البيانات مصدرأن يظل  من لإلحصاء اليونسكو معهد متكن ضمان )جـ(
ع اللجنة التوجيهية مبالتنسيق للرصد  ومؤشرات ووسائل إحصائية هنوج وضع على العملومن مواصلة  ،البلدان

 ،يف هذا اإلطارن القيام، وم ،آخرين وشركاء 2030 اخلاص بالتعليم حىت عام 4 املعنية هبدف التنمية املستدامة
 ؛4 التنمية املستدامة هدفحتقيق تقدمها حنو على تسريع الدخل  اسرتاتيجية ملساعدة البلدان املتوسطةبوضع 

 أهداف سائر يف ليمبالتع املتعلقة الغاياتكذلك و  ،بالتعليم اخلاص 4 املستدامة التنمية ضمان رصد هدف )د(
 رير العاملي لرصد التعليم، معالتق طريق عن العاملي الصعيد على يف هذا الصدد تقارير املستدامة، وإعداد التنمية

 ينبغي؛ كما  االعتبار بعني 2030 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ ورصد ستعراضال املنشأة العاملية اآللية أخذ
، لتنفيذ 7-4 لتنمية املستدامةاسّيما على أمهية غاية  على أمهية التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان، وال ويشدد - 3

 ؛2030 خطة التنمية املستدامة لعام
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الفاعلة  األطرافاألطراف مع  متعددةإقامة شراكات ضمان و  ،نهج شاملب األخذلضمان القائم  القويبالتعاون  ويرحب - 4
 ؛واجلهات املعنية

آليات الرصد أخذ  مواصلة إىل، 2030 آلية رصد تنفيذ جدول أعمال التعليم حىت عامخيص  ، فيمااملديرة العامة ويدعو - 5
 طط الوطنية واإلقليمية؛اخلإطار لتقييم اآلليات القائمة يف االعتبار  بعني

 نشطة اليونسكو الرامية إىل حتقيقأدعم باالقتضاء،  استنادا  إىل أولوياهتا الوطنية عند ،على القيام الدول األعضاء وحيث - 6
 رد اخلارجة عن امليزانية؛بـمختلف الوسائل، ومنها املوا 2030 بالتعليم حىت عام اخلاص 4 املستدامة التنمية هدف

 يف اليونسكو إسهام عن معلوماتـاملائتني ب دورته اخلامسة بعدإبّان من املديرة العامة موافاة اجمللس التنفيذي  ويطلب - 7
 .2030 عام حىت التعليماخلاص ب 4 املستدامة التنمية هدف حتقيقأجل  مندعم الو  تنسيقال

 .2017نوفمرب تشرين الثاين/ 11عشرة بتاريخ  السابعةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة 

 (2 الفئة) يعمل تحت رعاية اليونسكو بوصفه مركزاا  مركز إعداد المعلمين في الصين إنشاء 11

 ،إّن املؤمتر العام
 هعليها يف قرار  ت رعاية اليونسكو، اليت وافقحتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 عشر، رابع-18ت/ م202بالقرار كذلك ، و 93م/37
 عشر، الثايناجلزء  18م/39الوثيقة  درس وقد

، (2 الفئة) حتت رعاية اليونسكو يعمل بوصفه مركزا   ،بالصني مركز إلعداد املعلمني يف شنغهاي إنشاء الصنيباقرتاح  يرحب - 1
( بصيغتها الواردة يف الوثيقة 2 فئةاملعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو )ال نشاءإلالتوجيهية  مبادئللوفقا  
 اجلزء األول؛ 18م/37

ملا  وفقا  ، (2 الفئة) ية اليونسكويعمل حتت رعا بوصفه مركزا   ،الصنيبشنغهاي  يف املعلمنيإعداد مركز على إنشاء  ويوافق - 2
 ؛عشر( رابع-18ت/ م202)القرار  تنياملائ بعد الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  أوصى

 .غرضذا الهل للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعدّ  ويأذن - 3
 .2017نوفمرب تشرين الثاين/ 11عشرة بتاريخ  السابعةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة 

  دولي لشبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة في الصين مركز إنشاء 12
 (2 الفئة) يعمل تحت رعاية اليونسكو بوصفه مركزاا 

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 عشر، سادس-18ت/ م202بالقرار كذلك و ، 93م/37
 ،عشر الرابعاجلزء  18/م39الوثيقة  درس وقد

يعمل حتت  بوصفه مركزا   ،بالصنييف سانيا لشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة إنشاء مركز دويل باقرتاح الصني  بيرح - 1
( 2 عمل حتت رعاية اليونسكو )الفئةاملعاهد واملراكز اليت ت نشاءإلالتوجيهية  مبادئلل، وفقا  (2 الفئة) رعاية اليونسكو

 اجلزء األول؛ 18م/37بصيغتها الواردة يف الوثيقة 
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سّيما بالتأثري  امج اليونسكو، والمسامهة كبرية يف حتقيق أغراض أولويات برن 2 مبسامهة معاهد ومراكز الفئة وحييط علما   - 2
 ؛4 لتنمية املستدامةخيص حتقيق هدف ا الصعيدين الدويل واإلقليمي فيمااحملتمل هلذه املعاهد واملراكز على 

اء مركز دويل لشبكة اليونسكو املائتني، يف دراسة جدوى إنش بالنظر، خالل دورته الرابعة بعد للمجلس التنفيذي ويأذن - 3
باملوافقة على إنشاء املركز و (، 2 )الفئةبوصفه مركزا  يعمل حتت رعاية اليونسكو  بالصنييف سانيا للمدارس املنتسبة 

 .ا الغرضرأى ذلك مناسبا ، ومبنح املديرة العامة اإلذن الالزم لتوقيع االتفاق املعّد هلذ إذا
 .2017نوفمرب تشرين الثاين/ 11عشرة بتاريخ  السابعةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الرتبية يف اجللسة العامة 

 ةالطبيعي العلوم - الثاني الرئيسي البرنامج 13

 إّن املؤمتر العام
 :يلي اللمديرة العامة مب يأذن - 1

لثاين اليت تنتظم بنيتها الربنامج الرئيسي ااخلاصة بعمل التنفيذ خطة  على، 2021-2018، خالل الفرتة عملال )أ(
خاص على أفريقيا واملساواة  وجهالرتكيز ب مع ،ني وحماور العمل الثالثة التاليةاهلدفني االسرتاتيجيني التالي حول

اب والشرائح االجتماعية األضعف الشب كذلك علىو  ،بني اجلنسني وأقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية
 ؛الشعوب األصلية ومنهاحاال ، 

بني بلدان اجلنوب  اون فيماإىل التع ،الربنامج الرئيسي الثايناخلاصة بعمل التنفيذ خطة  أثناء ،اللجوء أيضا   )ب(
ة وتطوير إقامومواصلة  تكميلية لتنفيذ الربنامج، طريقةاجلنوب بوصفه بلدان بني بلدان الشمال و التعاون و 
من املنظمات  هاوغري  تحدةشراكات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املال

 :يلي حتقيق ماأجل  منعداد الربنامج، الدولية يف مجيع مراحل إ
على الصعيد الوطني  - كارالعلوم والتكنولوجيا والبت ظم وسياساتن   تدعيم :الهدف الستراتيجي الرابع

 واإلقليمي والعالمي
تحقيق للوجيا واالبتكار العلوم والتكنو لتسخري ؤاتية الظروف السياسية امل هتيئة وتعزيزاملساعدة على  (1)

لعلوم والسياسات واجملتمع اتعزيز الروابط بني  سّيما عن طريق والالتنمية املستدامة يف الدول األعضاء، 
ناف العلوم من أجل النهوض باملساواة واالندماج االجتماعي. وسيشتمل ذلك على حشد مجيع أص

 بطريقةلصعيد العاملي اعلى لتصدي للتحديات املعقدة واملرتابطة للمضي قدما  يف التنمية املستدامة وا
ايل العلوم القدرات اخلاصة بالبحث والتعليم يف جمبتنمية النهوض  جريللتخصصات. وسي ةجامع

من لعلوم العاملية لكادميية األ، و ركز عبد السالم الدويل للفيزياء النظريةمب بوسائل تضم االستعانة واهلندسة
راسي اليونسكو اجلامعية؛ املنتسبة إىل اليونسكو، وكاكز ر أجل التقدم العلمي يف البلدان النامية، وامل

 ،قطاعني العام واخلاصمن الشركاء من الكبرية بالتعاون مع جمموعة  والقيام بأنشطة ذات أهداف حمددة 
 ؛صاالتتكنولوجيات املعلومات واالت إمكانيات االستفادة منخاص على  الرتكيز بوجهمع 

دي للتحديات الحرجة التعاون الدولي في مجال العلوم بغية التص تعزيز :الهدف الستراتيجي الخامس
 التي تفرضها التنمية المستدامة
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التعاون العلمي على  ن طريقعالقدرات  تنميةونشر املعارف املرتبطة باملوارد الطبيعية و  إنتاجتعزيز عملية  (2)
من األية والتنوع البيولوجي و اإليكولوجية األرضظم احلماية واإلدارة املستدامة للنُ من أجل الصعيد الدويل 

على ألرض. وسيشمل التنفيذ ااإلدارة الرشيدة للموارد اجليولوجية لكوكب و العذبة  خيص املياه املائي فيما
التعاونية  اريعحتفيز املشتنسيق أنشطة الرصد، وإعداد عمليات التقييم العلمية، و احلصر  سبيل املثال ال

العمل على واصل ت. وسيددةاخلاصة مبواقع حم مناذج التنمية املستدامة وتعيني ،القدرات تنميةالدولية، و 
 خيص ماالقدرات في ق تنميةسّيما عن طري والمن خماطر الكوارث املرتبطة باألخطار الطبيعية،  تعزيز احلد

ن املخاطر ريها موغ واالنزالقات األرضيةواجلفاف الفيضانات خماطر ظم اإلنذار املبكر وتقييم نُ 
 القدرة على الصمود؛و التأهب وتعزيز  خاطراملمن  احلداجليولوجية، من أجل 

السالم  دعب دوالر ملركز 200 775 54، ومنها دوالر 100 766 172مالية قدرها  ختصيص اعتمادات )جـ(
األموال الواردة من يت تضم من امليزانية املوحدة ال 2019-2018 لفرتةل الغرض هلذا، الدويل للفيزياء النظرية
 ؛مجيع مصادر التمويل

 :يلي من املديرة العامة القيام مبا ويطلب - 2
الرئيسي الثاين خيص الربنامج  ماحتقيق مجيع أيضا  هبا هذا القرار بطريقة تضمن  خمتلف األنشطة اليت يأذن تنفيذ )أ(

 ؛اجلنسني املساواة بنييف ألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا و لاألهداف العامة من 
فيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام علومات عن تنمب ،التقارير النظاميةإطار يف  ،اهليئتني الرئاسيتني دوريا  موافاة  )ب(

 :حتقيق النتائج املنشودة التاليةوعن 
 تحقيقوالمعارف لبتكار وال التكنولوجياكذلك و ، ومنها العلوم األساسية، تسخير العلوم :1 محور العمل

 التنمية المستدامة
ظم ولوجيا واالبتكار ونُ قدرهتا على وضع ورصد سياسات شاملة للعلوم والتكن بتعزيزالدول األعضاء  قيام (1)

 شاملة للمعارف؛
والتكنولوجيا واالبتكار  قدرهتا املؤسسية والبشرية على إنتاج مواد العلوم بتعزيزالدول األعضاء  قيام (2)

 وتوزيعها وتطبيقها؛
تمعات احمللية والشعوب اجملكذلك و  ،الدول األعضاء املنتمية إىل الدول اجلزرية الصغرية النامية قيام (3)

التصدي  أجل منزر مع العلوم تآ وجهأ وإجيادظم املعارف احمللية نُ ب االستعانةقدرهتا على  بتعزيز ،األصلية
 لتحديات التنمية املستدامة؛

اطر لطبيعية والحّد من مخاتعزيز الستعانة بالعلوم من أجل اإلدارة المستدامة للموارد  :2 لمحور العم
 الكوارث ومكافحة تغير المناخ

قيق أهداف التنمية املستدامة سعيا  إىل حت اجليولوجية املخاطرإدارهتا للموارد و  بتعزيزالدول األعضاء  قيام (4)
 ؛األمرهبذا املرتبطة وغاياهتا 

التنمية املستدامة وغاياهتا  إدارهتا للموارد الطبيعية سعيا  إىل حتقيق أهداف بتعزيزالدول األعضاء  قيام (5)
 املرتبطة بالتنوع البيولوجي والقدرة على الصمود أمام تغري املناخ؛

النهوج اجلامعة والشاملة  املواقع املتمتعة بتسميات اليونسكو مواقع لتعّلم باختاذالدول األعضاء  قيام (6)
 ؛لتناول اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية للتنمية املستدامة
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 أجل تحقيق األمن المائي تحسين المعارف وتعزيز القدرات على كل المستويات من :3 محور العمل
داف التنمية املستدامة أه سعيا  إىل حتقيقاملائي  األمن لتحديات تصّديها بتعزيزالدول األعضاء  قيام (7)

ر من اخلطط الدولية اخلاصة يرتبط هبذا األم ملاأخرى  وكذلك إىل بلوغ غاياتوغاياهتا املتعلقة باملياه، 
 ؛باملياه

املائي  يق األمنالقدرات املؤسسية والبشرية لتحق تعزيزالسياسات و  بتحسنيالدول األعضاء  قيام (8)
 ؛طريق التعاون العلمي عن

اعتمده املؤمتر العام استعراضا   تضمني التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج احملققة يف جمال تنفيذ الربنامج الذي جـ()
دة توجيهها أو لوضع و إعاعليها أ حملاور العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات احملتملة لإلبقاء

فيها  قييم واضحة، واالستنادمنها أو إلهنائها، واالستناد يف كل هذه األمور إىل معايري ت اسرتاتيجيات للخروج
لداخلي، وموافاة اجمللس التنفيذي االقتضاء، إىل عمليات التقييم واملراجعة اليت جيريها مرفق اإلشراف ا أيضا ، عند

 ؛املائتني دورته التاسعة بعدهبذا االستعراض إبّان 
اتيجية للموارد لدى اليونسكو، إعداد تقرير عن تعبئة املوارد يتضمن حتليال  شامال  جلميع جوانب التعبئة االسرت  ()د

 .املائتني وموافاة اجمللس التنفيذي هبذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد
 .2017 لثاين/نوفمربا تشرين 13 بتاريخ عشرة الثامنة العامة اجللسة يف بيعيةالط العلوم جلنة تقرير على بناء   القرار هذا اعتمد

 النظرية للفيزياء الدولي السالم عبد مركز 14

 ،إّن املؤمتر العام
تابعا   مركزا  بوصفه  ،(ويل للفيزياء النظريةاملركز الد) السالم الدويل للفيزياء النظرية مركز عبد به يضطلع الذياملهم  بالدور يقر إذ

 ويف والتطبيقية، البحتة والرياضيات والتطبيقية النظرية الفيزياء جمال يف واملعارف القدراتتعزيز  يف ،(1 الفئة) لليونسكو
 الكمية والبيولوجيا ددةاملتج الطاقةوكذلك  ،الكوارث خماطر من واحلد املناخ للتخصصات تضم تغرّي  جامعة جماالت

 الثاين، الرئيسي الربنامج إطار يف النامية البلدان على خاص بوجه الرتكيز مع األداء، العالية واحلوسبة
ينص عليه االتفاق الثالثي األطراف  امل العلمي، وفقا   ومن جملسهلمركز الدويل للفيزياء النظرية ل التوجيهية اللجنة من يطلب - 1

ى اعتماد ميزانية املركز للفرتة يلي لد على ما احلرص، وهذا القرار املضيف البلد مع املربمة االتفاقاتاخلاص باملركز و 
2018-2019: 

اليت تنتظم  زياء النظريةاملركز الدويل للفيالعمل اخلاصة ب خطة تنفيذ على ،2019-2018الفرتة خالل  ،العمل )أ(
البلدان منوا  والدول نسني وأقل خاص على أفريقيا واملساواة بني اجل مع الرتكيز بوجهثالثة حماور عمل،  بنيتها حول

 ؛الشباب كذلك علىو  ،اجلزرية الصغرية النامية
ن اجلنوب والتعاون بني بلدان بني بلدا تنفيذ خطة العمل اخلاصة باملركز، إىل التعاون فيماأثناء اللجوء أيضا ،  )ب(

كات مع اجملتمع املدين والقطاع الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة لتنفيذ الربنامج، ومواصلة إقامة وتطوير الشرا 
يع مراحل إعداد الربنامج، مجاخلاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية يف 

 ؛من هذا القرار 3 يف الفقرةاملذكورة  طالع باألعمالاالضمن أجل 
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الرياضيات، ويف اجملاالت اجلامعة علوم الفيزياء و  ميادينالبحث والتعليم والربط الشبكي يف  علىاملركز  ةتعزيز قدر  )جـ(
ة يف ميني مبوقع الصدار لصاحل علماء البلدان النامية، مع احلرص على احتفاظ موظفي املركز العل للتخصصات،

 جماالت ختصصهم؛
 املوحدة امليزانية من لنظريةالمركز الدويل للفيزياء دوالر ل 200 775 54 قدرها مالية اعتمادات بتخصيص علما   وحييط - 2

دوالر  200 875درها ق مالية اعتمادات ختصيص طريق املركز عن بدعم العامة للمديرة ويأذن؛ 2019-2018 للفرتة
 ؛املخصصة للربنامج الرئيسي الثاينامليزانية العادية  اعتماداتمن هلذا الغرض 

وضمن املعلومات املتعلقة بالنتيجة  اميةالتقارير النظإطار يف  ،اهليئتني الرئاسيتني دوريا  موافاة من املديرة العامة  ويطلب - 3
 :التالية االضطالع باألعمالعلومات عن مب للربنامج الرئيسي الثاين، 2 املنشودة

يف جماالت البلدان النامية،  للبلدان النامية، وتعزيز البحث العلمي اجلامع للتخصصات يفاخلربة العلمية  تعزيز (1)
 الطاقة املتجددة والبيولوجيا الكمية واحلوسبة العالية األداء؛

 والرياضيات؛ ما يف الفيزياءسيّ  العلوم األساسية، والميادين قدرات البلدان النامية يف  تعزيز (2)
تكنولوجيات عن طريق ما سيّ  وال، باملعارف العلميةو  تعليم العلومبوسائل البلدان النامية زيادة ُسبل انتفاع  (3)

 ؛والتعاون اإلقليمي املعلومات واالتصاالت
املركز دعمت  اليت األخرى الكياناتو  األعضاء والدولاإليطالية  واحلكومة الذرية للطاقة الدولية للوكالة عرفانه عنويعرب  - 4

 بعدها؛ وما 2019-2018ة الفرت  خاللمواصلة دعمه  إىل ويدعوها طوعية،عن طريق مسامهات  الدويل للفيزياء النظرية
للمركز  دعمها ّتديدقدمي أو ت اخلاص والقطاعواملؤسسات  املاحنة والوكاالت الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - 5

 ذا القرار.هعليه  ينص وفقا  ملا نطاقها أنشطته وتوسيع تنفيذ من تمكينهالدويل للفيزياء النظرية ل
 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

 (2021 - 2018) ة عمل اليونسكو بشأن تغير المناخاستراتيجي 15

 ،املؤمتر العامإّن 
 باء،-أوال  -5ت/ م201جيم و-أوال  -5ت/ م200و 21م/38بالقرارات  يذّكر إذ

رئيسية للتوافق على التدابري العاملية الرامية بكون اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ اآللية الدولية احلكومية ال ويقر
 إىل التصدي لتغري املناخ،

االقتضاء، يف مساعي  عند 2030م على أمهية االسرتشاد باتفاق باريس بشأن تغري املناخ، وخبطة التنمية املستدامة لعا ويشدد
 اليونسكو املتعلقة بتغري املناخ،

 ،46م/39الوثيقة درس  وقد
اليت تراعي دخول اتفاق ، (2021 - 2018)املديرة العامة على اسرتاتيجية عمل اليونسكو احملدَّثة بشأن تغري املناخ  يشكر - 1

املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ  والعشرين ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم النفاذ ونتائج الدورة الثانية باريس حّيز
 املراعاة؛ حق

ا الواردة يف ملحق الوثيقة بصيغته (2021 - 2018)على اسرتاتيجية عمل اليونسكو احملدَّثة بشأن تغري املناخ  ويوافق - 2
 املائتني؛ اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل بعدعليها  وافقاليت ، 46م/39
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لمبادئ األساسية املشرتكة وفقا  ل العامة إىل تعزيز التعاون الفعلي يف منظومة األمم املتحدة بشأن تغري املناخ املديرة ويدعو - 3
، ووفقا  للنهج االسرتاتيجي (CEB/2016/4الوثيقة ) األمم املتحدة بشأن تغري املناخلنهج العمل على نطاق منظومة 

جملس الرؤساء عن  صادرة وثيقةاملناخ )منظومة األمم املتحدة بشأن تغري  لعمل على نطاقل تلك املبادئب املرتبط
مع مراعاة األدوار واملهام املنوطة بكل ، (2017نيسان/أبريل  18يف  التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق

 هيئة من اهليئات املعنية؛
وجه من أجل تنفيذ  نية على أكملمجيع الدول األعضاء إىل التعاون مع أمانة اليونسكو يف املقّر واملكاتب امليدا ويدعو - 4

لك، حبسب االقتضاء، ذتنفيذا  فعاال ، حبيث يشمل  (2021 - 2018)اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري املناخ 
 طنيا  بـموجب اتفاق باريس؛عليه االسرتاتيجية بشأن إعداد وحتقيق مسامهات الدول األعضاء احملددة و  تنص تنفيذ ما

رتكيز تغري املناخ، مع ال الدول األعضاء على توفري دعم مايل طوعي لتمكني اليونسكو من تعزيز عملها بشأن ويشجّع - 5
 نسني؛خاص على أفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا  وقضايا اجل بوجه

 2020 إبّان دورته الربيعية لعامذي إىل اجمللس التنفيتقدميها  املراد تضمني التقارير النظامية من املديرة العامة ويطلب - 6
 .(2021 - 2018)تنفيذ اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري املناخ  يفالتقدم احملرز معلومات عن 

 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

 إعالن يوم دولي للضوء 16

 ،إّن املؤمتر العام
 ،40م/39الوثيقة  درس وقد
 ،27ت/ م200بالقرار يذّكر  وإذ

يا الضوء، وضرورة تعزير التعليم يف ضرورة تعزيز إدراك الناس يف مجيع أرجاء العامل ألمهية علم وتكنولوج ويأخذ بعني االعتبار
امة والطاقة وصحة اجملتمع، ميادين علم وتكنولوجيا الضوء، للتمكن من التغلب على املصاعب يف جمال التنمية املستد

على الطبيعة واحلياة مة الوخيالتلوث الضوئي  عواقبمع ذلك  ويدركالبلدان، مجيع ني الظروف املعيشية يف ومن حتس
 البشرية،

يه والثقافة، وعلى تلبية الطب واالتصاالت والرتف ميادينعلى ضرورة تطبيقات علم وتكنولوجيا الضوء للتقدم يف  ويشدد
كذلك و  ،ه االجتماعيإتاحة احلصول على املعلومات وزيادة الرفاطريق  الضوء الحتياجات البشر عن تكنولوجيات

 تعزيز السالم بفضل حتسني ُسبل التواصل،طريق  عن
لعلوم األساسية، وبالتزام احتاد السنة لبالتأثري الكبري الواسع النطاق للمبادرات احلديثة لربنامج اليونسكو الدويل  وحييط علما  

والتعليم  التوعيةو  التواصلر برامج ء التزاما  شديدا  مبواصلة العمل مع اليونسكو يف إطاالدولية للضوء وتكنولوجيات الضو 
 املنسقة دوليا ،

 التعليم متابعة فعلية وتعزيزها،و السابقة يف ميادين العلم ليونسكو اعنها مبادرات  بضرورة متابعة املكاسب اليت متخضت ويقر
 الضوء،بأمهية الضوء وتكنولوجيات ويقر أيضا  

 ؛أيّار/مايو من كل عام يوما  دوليا  للضوء 16يوم  إعالنيقرر  - 1
 :يلي مبا القياماملديرة العامة إىل  ويدعو - 2

https://www.unsceb.org/CEBPublicFiles/UN%20system%20strategic%20approach%20to%20climate%20change%20action-FINAL-18%20April%202017.pdf
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 الحتفال باليوم الدويل للضوء؛ل الرتويج (أ)
عات ومراكز البحوث احلكومية واجلام تشجيع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري (ب)

 باليوم الدويل للضوء االحتفال املعنية على املشاركة يفاحمللية اجلهات وسائر اجملتمع املدين واملدارس  مجعياتو 
يكون لذلك  أالّ  ءمة، علىبه أهنا الطريقة األكثر مال يريد االحتفال من بالطريقة اليت يرى كلمشاركة نشيطة 

 .أي آثار مالية على امليزانية العادية لليونسكو
 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

 سنة دولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية 2019 قيام األمم المتحدة بإعالن عام 17

 ،إّن املؤمتر العام
 ،60م/39الوثيقة  درس وقد
اجلدول الدوري للعناصر الكيميائية، للتنمية التقدم احملرزة يف البحوث واالكتشافات املتعلقة ب بأمهية الكيمياء، وأمهية أوجه يقر وإذ

 املستدامة وصاحل البشرية،
تلف ميادين املعارف العلمية خمإىل استخدام اجلدول الدوري للعناصر الكيميائية استخداما  واسع النطاق يف  ويلفت األنظار

 الضرورية، ومنها الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا على سبيل املثال،
سيتيح فرصة  2019 يف عام يةواخلمسني لوضع اجلدول الدوري للعناصر الكيميائ بالذكرى السنوية املائةأن االحتفال  ويرى

خاص  اقات، مع الرتكيز بوجهالسيبه االكتشافات العلمية يف خمتلف  هلا إلبراز طابع االستمرارية الذي تتسم نظري ال
 البلدان األفريقية، ومنها النامية ما يف البلدانسيّ  وال كل املستويات لدى الشابات والشبان،  يف على تعزيز تعليم العلوم

 النامية،
، وهي 2019 يميائية خالل عامذكرى سلسلة من اإلجنازات البارزة يف تاريخ اجلدول الدوري للعناصر الك حبلول علما   وحييط

عاما  على  350رى مرور حيان بعزل الزرنيخ واإلمثد، وذك عام على قيام جابر بن 1200بالتحديد ذكرى مرور زهاء 
عنصرا    33ائمة تضم بنشر ق 1789 عاما  على قيام أنطوان الفوازييه يف عام 230اكتشاف الفسفور، وذكرى مرور 

عاما  على قيام يوهان  190رور زات والالفلزات والرتابيات، وذكرى مكيميائيا  صّنفها يف أربع فئات هي الغازات والفل
مندلييف بوضع  إيفانوفيتش عاما  على قيام دمييرتي 150، وذكرى مرور 1829 دوبراينر بوضع قانون الثالثيات يف عام

نصر الفرانسيوم يف عاما  على اكتشاف مارغريت برييه ع 80اجلدول الدوري للعناصر الكيميائية، وذكرى مرور 
 ،1939 عام

قتها البشرية منذ قيام دمييرتي على اإلجنازات العلمية البارزة اليت حق للوقوف 2019 أمهية الفرصة اليت يتيحها عام ويدرك
 ،1869 وضع اجلدول الدوري للعناصر الكيميائية يف عامإيفانوفيتش مندلييف ب

 ؛43ت/ م202بالقرار  يرحب - 1
 ؛ل الدوري للعناصر الكيميائيةللجدو سنة دولية  2019 عام إعالن الرامية إىلاملديرة العامة إىل دعم كل اجلهود  ويدعو - 2
دولية  سنة 2019 عامفيه  تُعلنا  قرار  ،والسبعني الثانيةدورهتا إبّان  ،بأن تعتمد اجلمعية العامة لألمم املتحدة ويوصي - 3

 .للجدول الدوري للعناصر الكيميائية
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 
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 (2 )الفئة بوصفه مركزاا يعمل تحت رعاية اليونسكو قليمي لألمن المائي في المكسيكاإلمركز الإنشاء  18

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 ،ثانيا  -18ت/ م202وكذلك بالقرار ، 93م/37
 اجلزء الثاين، 18م/39الوثيقة  درس وقد

و الوطنية املستقلة واملعهد يف معهد اهلندسة جبامعة مكسيك لألمن املائيإقليمي مركز نشاء إ باقرتاح املكسيك بيرح - 1
املعاهد  نشاءإلالتوجيهية  مبادئلل وفقا  ، (2 )الفئة حتت رعاية اليونسكو يعمل بوصفه مركزا   ،املكسيكي لتكنولوجيا املياه

 اجلزء األول؛ 18م/37( بصيغتها الواردة يف الوثيقة 2 واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة
(، 2 الفئة) مل حتت رعاية اليونسكويع بوصفه مركزا   ،املكسيكب مكسيكويف  لألمن املائيقليمي املركز اإل على إنشاء ويوافق - 2

 ثانيا (؛-18ت/ م202)القرار  تنياملائ بعد الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  ملا أوصى وفقا  
 .غرضذا الهل بتوقيع االتفاق املعدّ للمديرة العامة  ويأذن - 3

 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

 (2 )الفئة يعمل تحت رعاية اليونسكو صفة معهد هولنداب معهد التعليم في مجال المياهمنح  19

 ،إّن املؤمتر العام
 هقرار يف ت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 ثالثا ،-18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 اجلزء الثالث، 18م/39الوثيقة  درس وقد

معهد يعمل حتت رعاية اليونسكو  صفة ،ولنداهباملوجود يف دلفت  ،منح معهد التعليم يف جمال املياهباقرتاح هولندا  بيرح - 1
( بصيغتها الواردة يف 2 يونسكو )الفئةاملعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية ال نشاءإلالتوجيهية  مبادئللوفقا   (2 )الفئة

 اجلزء األول؛ 18م/37الوثيقة 
 (2 مل حتت رعاية اليونسكو )الفئةصفة معهد يع ،ولنداهباملوجود يف دلفت  ،منح معهد التعليم يف جمال املياه على ويوافق - 2

 ثالثا (؛-18ت/ م202)القرار  تنياملائ بعد الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  ملا أوصى وفقا  
 .غرضذا الهل االتفاق املعدّ بتوقيع للمديرة العامة  ويأذن - 3

 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

 (2 صفة مركز يعمل تحت رعاية اليونسكو )الفئة أوكرانيابأكاديمية العلوم للشباب منح  20

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 رابعا ،-18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 اجلزء الرابع، 18م/39الوثيقة  درس وقد
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مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو  صفة ،أوكرانياباملوجودة يف كييف  ،منح أكادميية العلوم للشباب باقرتاح أوكرانيا بيرح - 1
( بصيغتها الواردة يف 2 يونسكو )الفئةنشاء املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية الإلالتوجيهية  مبادئللوفقا   (2 )الفئة

 اجلزء األول؛ 18م/37الوثيقة 
 (2حتت رعاية اليونسكو )الفئة  صفة مركز يعمل ،أوكرانياباملوجودة يف كييف  ،منح أكادميية العلوم للشبابعلى  ويوافق - 2

 (؛رابعا  -18ت/ م202)القرار  تنياملائ بعد الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  ملا أوصى وفقا  
 للمديرة العامة بتوقيع االتفاق املعّد هلذا الغرض. ويأذن - 3

 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

 (2 اليونسكو )الفئةصفة معهد يعمل تحت رعاية  في غانامنح المعهد األفريقي لعلوم الرياضيات  21

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 خامسا ،-18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 اجلزء اخلامس، 18م/39الوثيقة  درس وقد

يعمل حتت رعاية اليونسكو فة معهد ص ،غاناب يف برييوااملوجود  ،فريقي لعلوم الرياضياتاألعهد امل منحباقرتاح غانا  بيرح - 1
( بصيغتها الواردة يف 2 يونسكو )الفئةاملعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية ال نشاءإلالتوجيهية  مبادئللوفقا   (2 الفئة)

 اجلزء األول؛ 18م/37الوثيقة 
 (2 الفئة)يعمل حتت رعاية اليونسكو  صفة معهد ،غانابيف برييوا املوجود  ،فريقي لعلوم الرياضياتاألعهد امل منحعلى  ويوافق - 2

 خامسا (؛-18ت/ م202)القرار  تنياملائ بعد الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  ملا أوصى وفقا  
 املعّد هلذا الغرض.للمديرة العامة بتوقيع االتفاق  ويأذن - 3

 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

يعمل تحت رعاية  اا بوصفه مركز  دولي لكفاءات تعليم هندسة التعدين في التحاد الروسيالمركز الإنشاء  22
 (2 )الفئة اليونسكو

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 سادسا ،-18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 اجلزء السادس، 18م/39الوثيقة  درس وقد

بوصفه  ،االحتاد الروسيبرسبورغ بط يف سان مركز دويل لكفاءات تعليم هندسة التعدينإنشاء باقرتاح االحتاد الروسي  يرحب - 1
املراكز اليت تعمل حتت رعاية و املعاهد  نشاءإلالتوجيهية  مبادئللوفقا   ،(2 الفئة)اليونسكو  يعمل حتت رعاية مركزا  

 اجلزء األول؛ 18م/37الوثيقة ( بصيغتها الواردة يف 2 اليونسكو )الفئة
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يعمل  بوصفه مركزا   ،االحتاد الروسيببطرسبورغ  يف سان دويل لكفاءات تعليم هندسة التعدينالركز املإنشاء على  ويوافق - 2
)القرار  تنياملائ بعد الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  ملا أوصى وفقا   ،(2 الفئة)اليونسكو  حتت رعاية

 سادسا (؛-18ت/ م202
 .غرضذا الهل االتفاق املعدّ للمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - 3

 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

بوصفه مركزاا يعمل تحت  اإلسالميةجمهورية إيران  لعلوم األساسية المتعلقة بالصحة فياإنشاء مركز  23
 (2 رعاية اليونسكو )الفئة

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 ثامنا ،-18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 اجلزء الثامن، 18م/39الوثيقة  درس وقد

 ،اإلسالمية إيرانجبمهورية  مشهد يف لعلوم األساسية املتعلقة بالصحةلإنشاء مركز باقرتاح مجهورية إيران اإلسالمية  يرحب - 1
عاهد واملراكز اليت تعمل حتت امل نشاءإلالتوجيهية  مبادئللوفقا   ،(2 الفئة)بوصفه مركزا  يعمل حتت رعاية اليونسكو 

 اجلزء األول؛ 18م/37( بصيغتها الواردة يف الوثيقة 2 رعاية اليونسكو )الفئة
بوصفه مركزا  يعمل حتت رعاية  ،الميةجبمهورية إيران اإلس يف مشهد لعلوم األساسية املتعلقة بالصحةامركز  إنشاءعلى  ويوافق - 2

 ؛(ثامنا  -18ت/ م202)القرار  تنيائامل بعد الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  أوصىملا  وفقا   ،(2 الفئة)اليونسكو 
 .غرضذا الهل االتفاق املعدّ للمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - 3

 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

 اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات 24

 ،إّن املؤمتر العام
االستقالل ت بوصفها هيئة تتمتع ب، اليت أُنشئاللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتبه  تضطلع الذي الدوربأمهية  يقر إذ

خلدمات وبناء القدرات من أجل ايف جمال البحث وتقدمي  الربامجتعزيز التعاون الدويل وتنسيق ل داخل اليونسكو الوظيفي
ذه املعارف لتحسني اإلدارة هاكتساب املزيد من املعارف بشأن طبيعة احمليطات واملناطق الساحلية ومواردها، وتسخري 

 ة،اء يف اللجنوإجراءات اختاذ القرارات لدى الدول األعض والتنمية املستدامة ومحاية البيئة البحرية
ساهم يف حتقيق اهلدفني ت 2021-2018للفرتة  باللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتبأن خطة العمل اخلاصة  ويذّكر

تنص عليه االسرتاتيجية  ملا وفقا   2021-2014االسرتاتيجيني التاليني السرتاتيجية اليونسكو املتوسطة األجل للفرتة 
 :2021-2014للفرتة  املتوسطة األجل لّلجنة

لوطني على الصعيد ا - العلوم والتكنولوجيا والبتكار ظم وسياساتن   تدعيم :الهدف الستراتيجي الرابع
 واإلقليمي والعالمي
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لتحديات الحرجة التي تعزيز التعاون الدولي في مجال العلوم بغية التصدي ل :الهدف الستراتيجي الخامس
 تفرضها التنمية المستدامة

 ووفقا  للقرار 2021-2014للفرتة  حمليطاتالدولية احلكومية لعلوم ا جنةلالسرتاتيجية املتوسطة األجل للّ بأنه، وفقا   أيضا   ويذّكر
XXVIII-3  ضيعية الربناجمية األربعة التالية على اجملاالت املوا باللجنةالصادر عن مجعية اللجنة، ترّكز خطة العمل اخلاصة

 :ة على حتقيق هذه األهدافلضمان متتع مجيع الدول األعضاء فيها بالقدر  اية خاصةمع إيالء عن)األهداف السامية(، 
 ،جيةضمان وجود نُظم إيكولوجية سليمة للمحيطات وتعزيز استدامة خدمات الُنظم اإليكولو  (1)
 ،أمواج التسوناميبما سيّ  اإلنذار املبكر الفعال مبخاطر احمليطات، وال (2)
 ها،ععلى التكيف مالقدرة و ية املناخ اتتقلبالو  اتتغري الود أمام تعزيز القدرة على الصم (3)
 ،بالقضايا املستجدة حتسني املعرفة (4)

 :إىل اإلطار املفاهيمي التايل لوظائفها باللجنةوتستند خطة العمل اخلاصة 
ة وبعواقب األنشطة البشرية لتحسني املعرفة بأمور احمليطات واملناطق الساحلي تعزيز البحوث اخلاصة باحمليطات -ألف 

 ،(حبوث احمليطات)عليها 
هبا، وتعزيز هذه  علومات املتعلقةاحملافظة على الُنظم العاملية املستخدمة لرصد احمليطات ومجع ونشر البيانات وامل -باء 

 ،ات()نُظم الرصد وإدارة البيانالُنظم وضمان تكاملها 
من  أجل احلدّ  ه املخاطر، منمبخاطر احمليطات وتطويرها، وحتسني التأهب ملواجهة هذ إلنذار املبكرإنشاء نُظم ل -جيم 

 ،خلدمات(وا اإلنذار املبكر)خماطر أمواج التسونامي وغريها من املخاطر املرتبطة باحمليطات 
أجل  ييم واإلعالم من)التق بني العلوم والسياسات توثيق الروابطاملساعدة على التقييم واإلعالم من أجل  -دال 

 ،السياسات(
)اإلدارة الرشيدة إلقليمي احتسني إدارة شؤون احمليطات عن طريق إنشاء قاعدة مشرتكة للمعارف وحتسني التعاون  -هاء 

 ،املستدامة(
)تنمية نفا  بوصفه عمال  مشرتكا  العمل على تنمية القدرات املؤسسية يف اجملاالت املتعلقة بكل الوظائف املذكورة آ -واو 

 ،القدرات(
عليه النظام األساسي لّلجنة، الذي  ينص ، وفقا  ملاالدولية احلكومية لعلوم احمليطاتمن اهليئتني الرئاسيتني لّلجنة  يطلب - 1

ينص عليه هذا  وفقا  ملا، و 1999 تشرين الثاين/نوفمرب 16الذي اعُتمد يف  22م/30جب القرار دخل حّيز النفاذ مبو 
 :2019-2018برنامج اللجنة وميزانيتها للفرتة  يلي لدى اعتماد احلرص على ماالقرار، 

 احمليطاتومية لعلوم الدولية احلكباللجنة  العمل اخلاصة خطة تنفيذ على ،2019-2018الفرتة خالل  ،العمل )أ(
خاص على  وجهمع الرتكيز ب اهلدفني االسرتاتيجيني املذكور ين آنفا  وحمور عمل واحد، اليت تنتظم بنيتها حول

الشباب والشرائح  كذلك علىو  ،ميةأفريقيا واملساواة بني اجلنسني وأقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النا
ملنشودة املذكورة أدناه اليت ، واملساعدة على حتقيق النتيجة األصليةالشعوب ا ومنهااالجتماعية األضعف حاال ، 

 ؛EC-XLIX.2يف قراره  اجمللس التنفيذي لّلجنةاعتمدها 
بني بلدان اجلنوب والتعاون بني بلدان  إىل التعاون فيماباللجنة،  تنفيذ خطة العمل اخلاصةأثناء اللجوء أيضا ،  )ب(

الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة لتنفيذ الربنامج، ومواصلة إقامة وتطوير الشراكات مع اجملتمع املدين والقطاع 
اخلاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية يف مجيع مراحل إعداد الربنامج، 



 2019-2018للفرتة الربنامج وامليزانية 

 
53 53 
 

يتوافق مع أحكام نظام اللجنة األساسي املتعلقة بالغرض  األهداف السامية لّلجنة، وذلك مبا قحتقيمن أجل 
 من إنشاء اللجنة وباملهام املسندة إليها؛

 اللجنةيتعلق مبجال اختصاص  مامجيع  حتقيقأيضا  هبا هذا القرار بطريقة تضمن  خمتلف األنشطة اليت يأذن تنفيذ )جـ(
 ؛اجلنسني لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بنيمن األهداف العامة 

من  2019-2018 ةلفرت لدوالر هلذا الغرض  600 181 38 قدرها مالية اعتمادات تخصيصب العامة للمديرة ويأذن - 2
 ؛امليزانية املوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل

حتقيق النتيجة املنشودة  علومات عن، مباميةالتقارير النظإطار يف  ،اهليئتني الرئاسيتني دوريا  موافاة من املديرة العامة  ويطلب - 3
 :التالية

 إدارة مستدامة اتعزيز المعارف والقدرات من أجل حماية المحيطات والسواحل وإدارته :1 محور العمل
ر احمليطات، وصون سياسات تستند إىل العلم للحّد من التعّرض ملخاطقيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ  (1)

ستداما ، وتعزيز القدرة على ماحمليطات والبحار واملوارد البحرية يف مجيع أرجاء العامل واستخدامها استخداما  
 ؛2030 عاملمعه، من أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة  الصمود أمام تغري املناخ وعلى التكيف

لّلجنة  دعمها ّتديدقدمي أو ت اخلاص والقطاع واملؤسسات املاحنة والوكاالت الدولية واملنظمات األعضاء الدول ويناشد - 4
 .عليه هذا القرار ينص وفقا  ملا اقهانط وتوسيع اأنشطته تنفيذ منلتمكينها  الدولية احلكومية لعلوم احمليطات

 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

 (2030 - 2021)التنمية المستدامة  أجل منالعقد الدولي لعلوم المحيطات  25

 ،إّن املؤمتر العام
املتمثل يف  14 اهلدفبما سيّ  ها، والفي الواردةأهداف التنمية املستدامة بو  2030 باعتماد خطة التنمية املستدامة لعام يذّكر إذ

 ،"ملستدامةاحفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام لتحقيق التنمية "
أ -14 غايةالإىل بلوغ  ماسيّ  ال، و 14 التنمية املستدامةهدف  السعي إىل حتقيق لدور علوم احمليطات يفالشامل بالطابع  ويقر

ملعارف العلمية، وتطوير قدرات زيادة ا"احلصر، إىل  اليت تدعو الدول األعضاء، على سبيل املثال الللتنمية املستدامة 
جيهية ومبادئها التو  [حمليطاتالعلوم الدولية احلكومية ]البحث، ونقل التكنولوجيا البحرية، مع مراعاة معايري اللجنة 

املؤمتنة على  دور اجلهةحمليطات بلعلوم االدولية احلكومية  اللجنةباضطالع وكذلك "، البحرية بنقل التكنولوجيااملتعلقة 
 ،للتنمية املستدامة أ-14 والغاية 3-14 الغاية إىل بلوغسّيما  ، وال14 هدف التنمية املستدامة السعي إىل حتقيق

عالن املعنون اإل فيه تدأيّ و  2017 متوز/يوليو 6اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف الذي اعتمدته  71/312 قرارالب أيضا   ويذّكر
هدف التنمية  لرامية إىل حتقيقااملساعي دعم ل مؤمتر األمم املتحدة عنه متّخضالذي  "نداء للعمل :حميطاتنا، مستقبلنا"

و مستدام لتحقيق التنمية واستخدامها على حنحفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية "املتمثل يف  14 املستدامة
وتشجيع  العلمي البحري البحثالعمل على تعزيز مواصلة املتعلقة بضرورة اإلعالن أحكام بما سيّ  وال ،"املستدامة

الفقرة و  ،10 الفقرة) املتاحة ميةالعل املعارفأفضل استنادا  إىل اختاذ القرارات  والدعوة إىلاالبتكار العلمي والتكنولوجي، 
 ،(13 )و( من الفقرة الفرعية
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، وإطار ِسنداي األمم املتحدة لقانون البحار تفاقيةاطر املتفق عليها دوليا ، ومنها مثال  املتطلبات العلمية لألُ  االعتبار ويأخذ بعني
النامية )مسار لصغرية الدول اجلزرية لإجراءات العمل املعجَّل ، و 2030 - 2015للفرتة  للحد من خماطر الكوارث

 اخ،اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املن املعتمد مبوجب، واتفاق باريس ساموا(
 ،52م/39الوثيقة  درس وقد
احمليطات اخلاصة ببحوث لادعم لمنسقة تعاونية أنشطة ب لالضطالع األطراف إطار عاملي متعدد وضع بضرورة أيضا   يقر وإذ

، هبا املرتبطة لقدراتتنمية ا ىواملساعدة عل ،واخلدماتاملستدامة عمليات الرصد بو  السياسات وضعوتطبيقاهتا وصالهتا ب
تنفيذ  أجل من، بنقل التكنولوجيا البحرية ومبادئها التوجيهية املتعلقةلعلوم احمليطات الدولية احلكومية  اللجنةعايري مل وفقا  

 ،2030 خطة التنمية املستدامة لعام
والعشرين،  ان دورهتا التاسعةعتمدته إبّ االذي  XXIX-1يف قرارها  لعلوم احمليطات،الدولية احلكومية  اللجنةبتأييد مجعية  وحييط علما  

 ،2030 - 2021ة التنمية املستدامة للفرت  أجل منإعالن عقد دويل لعلوم احمليطات  االقرتاح الداعي إىل
 بغرض 2030 - 2021لفرتة لالتنمية املستدامة  أجل منإعالن عقد دويل لعلوم احمليطات الداعي إىل االقرتاح  يؤيد - 1

 ؛2030 التنمية املستدامة لعام تنفيذ خطة سعيا  إىل املساعدة علىالعلوم البحرية  ميادينالتعاون الدويل يف على  احلث
 أجل منا  لعلوم احمليطات عقدا  دولي 2030 - 2021الفرتة بإعالن اجلمعية العامة لألمم املتحدة تقوم بأن  ويوصي - 2

 ؛الدويل عقدلل منسقة  جلنة اليونسكو الدولية احلكومية لعلوم احمليطات تعيني و  ،التنمية املستدامة
 ،حتت رعاية األمم املتحدة ستدامةالتنمية امل أجل منلعلوم احمليطات  الدويلإعالن العقد تأييد الدول األعضاء على  وحيث - 3

 .الدويل العقدهذا تنفيذ املسامهة يف إعداد خطة على و 
 .2017لثاين/نوفمرب اتشرين  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 

يعمل تحت بوصفه مركزاا في الهند  دولي للتدريب على عمليات الرصد األوقيانوغرافيةالمركز الإنشاء  26
 (2 رعاية اليونسكو )الفئة

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 ،تاسعا  -18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 التاسع،اجلزء  18م/39الوثيقة  درس وقد

الوطين اهلندي ملرافق  ملركزا داخل إنشاء مركز دويل للتدريب على عمليات الرصد األوقيانوغرافية اهلندباقرتاح  يرحب - 1
 مبادئللوفقا   ،(2 نسكو )الفئةبوصفه مركزا  يعمل حتت رعاية اليو  ،اهلندبآباد  يف حيدر املعلومات اخلاصة باحمليطات

 18م/37لواردة يف الوثيقة ا( بصيغتها 2 املعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة نشاءإلالتوجيهية 
 األول؛ اجلزء

بوصفه مركزا  يعمل حتت  ،باهلند ادآب إنشاء املركز الدويل للتدريب على عمليات الرصد األوقيانوغرافية يف حيدرعلى  ويوافق - 2
 ؛(تاسعا  -18ت/ م202)القرار  تنياملائ عدب الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  ملا أوصى وفقا  ، (2 رعاية اليونسكو )الفئة

 .غرضذا الهل االتفاق املعدّ للمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - 3
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم الطبيعية يف اجللسة العامة 
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 واإلنسانية الجتماعية العلوم - الثالث الرئيسي البرنامج 27

 إّن املؤمتر العام
 :يلي للمديرة العامة مبا يأذن - 1

لثالث اليت تنتظم ، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالربنامج الرئيسي ا2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
اص على أفريقيا واملساواة بني خ ، مع الرتكيز بوجهي التايل وحمور ي العمل التالينياالسرتاتيجبنيتها حول اهلدف 

الشرائح االجتماعية األضعف و اجلنسني وأقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك على الشباب 
 حاال ، ومنها الشعوب األصلية؛

بني بلدان اجلنوب والتعاون  اون فيمالعمل اخلاصة بالربنامج الرئيسي الثالث، إىل التعاللجوء أيضا ، أثناء تنفيذ خطة ا )ب(
قامة وتطوير الشراكات مع بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفيذ الربنامج، ومواصلة إ

ع كراسي اليونسكو اجلامعية، مما سيّ  اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملؤسسات البحثية واألوساط األكادميية، وال
 مجيع مراحل إعداد الربنامج، وكذلك مع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية، يف

 :يلي من أجل حتقيق ما
أجل  ين الثقافات منبدعم التنمية الجتماعية الشاملة وتعزيز الحوار  :الهدف الستراتيجي السادس

 التقارب بينها وترويج المبادئ األخالقيةتحقيق 
سري إقامة جمتمعات أجل تيسري اإلدماج االجتماعي وتي حشد املعارف وترسيخ احلقوق واألخالقيات من (1)

 :يلي عن طريق ما منصفة وحتقيق ذلك
العلوم ف املتوفرة يف جمال تعزيز الروابط بني البحوث واملمارسات ووضع السياسات استنادا  إىل املعار  •

ارات، والتشجيع على اإلحاطة االجتماعية واإلنسانية، وتعزيز ثقافة االستناد إىل البيّنات الختاذ القر 
 دة واملستجدة؛خيص التحديات االجتماعية واألخالقية اجلدي بكيفية استشراف املستقبل فيما

اواة بني اجلنسني ساألخرى املعنية يف تعزيز حقوق اإلنسان وامل اجلهاتإشراك الدول األعضاء و  •
تدابري الالزمة لذلك على سّيما عن طريق وضع السياسات واختاذ ال والشعور باملواط نة العاملية، وال

 الصعيد احمللي؛
الوطين لتمكني  املساعدة على إنشاء اهليئات واملؤسسات ووضع السياسات الالزمة على الصعيد •

 جمال أخالقيات سّيما يف ة اليت تواجهها، والالبلدان النامية من مواجهة التحديات األخالقي
 البيولوجيا؛

مة مشرتكة إسداء املشورة بشأن السياسات يف املراحل التمهيدية من أجل وضع سياسات عا •
 املساعدة على وضع وشاملة، أو مراجعة السياسات العامة املوجودة، وتعزيز املعارف الرامية إىل

 السياسات؛
، والذود عن النزاهة يف سة للرياضة الشاملة للجميع والرتبية البدنية اجليدةاملساعدة على وضع سيا •

التفاقية الدولية سّيما من خالل مكافحة تعاطي املنشطات عن طريق تنفيذ ا جمال الرياضة، وال
 ملكافحة املنشطات يف جمال الرياضة؛

 فات والتاريخ والذاكرة؛بني الثقاحتليل السياسات وإسداء املشورة بشأهنا ورصدها يف ميادين احلوار  •
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 :يلي عن طريق ما يف إنشاء جمتمعات تشاركية مساملة ابات والشباناحلوار بني الثقافات وإشراك الش تعزيز (2)
ريات املنشودة وجه يف املساعي الرامية إىل إحداث التغي أكمل إشراك الشابات والشبان على •

 بوصفهم أطرافا  فاعلة يف التغيري؛
د الدويل للتقارب بني ترويج وتعزيز احلوار بني الثقافات عن طريق تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالعق •

 وتقييموتعزيزه  إقامة احلوار، اليت تضع إطارا  شامال  للعمل على (2022 - 2013) الثقافات
 ؛هنتائج

افات من عناصر التاريخ قفيه الث تشرتك تعزيز التفاهم واحلوار بني الثقافات عن طريق نشر وترويج ما •
 ؛والذاكرة والرتاث، وربط هذا األمر ربطا  وثيقا  بتعزيز العلوم اإلنسانية

يزانية املوحدة من امل 2019-2018للفرتة  هلذا الغرض دوالر 000 622 68ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )جـ(
 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛

 :يلي من املديرة العامة القيام مبا ويطلب - 2
خيص الربنامج الرئيسي الثالث  هبا هذا القرار بطريقة تضمن أيضا  حتقيق مجيع ما تنفيذ خمتلف األنشطة اليت يأذن )أ(

 اجلنسني؛ من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني
فيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تنموافاة اهليئتني  )ب(

 :وعن حتقيق النتائج املنشودة التالية
ج الجتماعي وتيسير حشد المعارف وترسيخ الحقوق واألخالقيات من أجل تيسير اإلدما  :1 محور العمل

 إقامة مجتمعات منصفة وتحقيق ذلك
املعارف القائمة على العلوم و تعزيز وضع السياسات العامة يف الدول األعضاء استنادا  إىل األدلة العلمية،  (1)

 اإلنسانية، واألخالقيات، وأُطر حقوق اإلنسان؛
عارف وإدارهتا وتطبيقها تعزيز القدرات املؤسسية والبشرية الوطنية على كل املستويات من أجل إنتاج امل (2)

 ق اإلنسان؛لتنمية املنصفة والشاملة للجميع والقائمة على القيم األخالقية وحقو لتحقيق ا
جتمعات تشاركية مفي إنشاء  ت والشبانبااتعزيز الحوار بين الثقافات وإشراك الش :2 محور العمل

 مسالمة
املستوى  حمللي إىلاإتاحة االضطالع بأنشطة يتوىل إدارهتا الشباب على كل املستويات، من املستوى  (3)

 العاملي، من أجل مواجهة التحديات اجملتمعية وتوطيد السالم؛
دامة ومساملة وشاملة للجميع إبراز التزام الدول األعضاء باخلطط العاملية الرامية إىل إقامة جمتمعات مست (4)

 ؛ومبادرات التوعية اهلادفة الدعوة املناصرةعن طريق محالت 
اعتمده املؤمتر العام استعراضا   اخلاص بالنتائج احملققة يف جمال تنفيذ الربنامج الذيتضمني التقرير االسرتاتيجي  )جـ(

دة توجيهها أو لوضع عليها أو إعا حملاور العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات احملتملة لإلبقاء
فيها  يم واضحة، واالستنادقيمنها أو إلهنائها، واالستناد يف كل هذه األمور إىل معايري ت اسرتاتيجيات للخروج

لداخلي، وموافاة اجمللس التنفيذي االقتضاء، إىل عمليات التقييم واملراجعة اليت جيريها مرفق اإلشراف ا أيضا ، عند
 ؛املائتني هبذا االستعراض إبّان دورته التاسعة بعد
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االسرتاتيجية للموارد لدى اليونسكو، إعداد تقرير عن تعبئة املوارد يتضمن حتليال  شامال  جلميع جوانب التعبئة  )د(
 .املائتني وموافاة اجمللس التنفيذي هبذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد

  عشرة الثامنة العامة اجللسة يف واإلنسانية االجتماعية العلوم جلنة تقرير على بناء   القرار هذا اعتمد
 .2017 الثاين/نوفمرب تشرين 13 بتاريخ

 األساسي للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولت الجتماعيةتعديل النظام  28

 ،إّن املؤمتر العام
 ،11ت/ م202بالقرار  يذّكر إذ

 ،58م/39الوثيقة  درس وقد
لربنامج إدارة  االستشارية العلمية للمجلس الدويل احلكومي واللجنةعلى التعديالت املقرتح إدخاهلا على النظام األساسي  يوافق

 .58م/39 التحوالت االجتماعية، واملبيَّنة يف ملحق الوثيقة
  عشرة الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13بتاريخ 

 متغير عالم في والمسؤوليات التحديات: اإلنسانية للعلوم العالمي المؤتمر 29

 ،إّن املؤمتر العام
 ،50م/39الوثيقة  درس وقد
 ،45ت/ م187بالقرار  ريذكّ  وإذ

املنتدى العاملي األول للعلوم  بّانإمد "، الذي اعتُ والعشرين إنسانية جديدة للقرن احلادي إعالن بوسان املعنون "فلسفةويستحضر 
 ،2011 من عام يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب كوريا  جبمهورية يف بوسانالذي ُعقد اإلنسانية 

ا اجمللس التنفيذي يف القرار عليه اليت وافق السرتاتيجية الشاملة لربنامج إدارة التحوالت االجتماعية،ا ويضع نصب عينيه
 ،7ت/ م199

هبا اجمللس  ، اليت رّحبالجتماعيةخبطة العمل املوضوعة لتنفيذ االسرتاتيجية الشاملة لربنامج إدارة التحوالت ا وحييط علما  
 ،8ت/ م201التنفيذي يف القرار 

 ،37ت/ م201بالقرار  وحييط علما  أيضا  
يف املؤدية إىل التحوالت حديات فهم التل، إىل جانب العلوم االجتماعية والعلوم الطبيعيةالعلوم اإلنسانية،  جدوىيؤكد  - 1

 والعشرين وتعزيز القدرات للتصدي هلذه التحديات؛ القرن احلادي
 11إىل  6الفرتة املمتدة من  يف بلجيكايف دينة لييج مبقد بنتائج املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية، الذي عُ ويرحب  - 2

 ؛لعاملامجيع أرجاء  مشلتواسعة النطاق  ةمشاور  عن طريق له جرى التحضري، والذي 2017آب/أغسطس 
املناسبة  القطاعية اإلجراءاتختاذ با، 2021-2018للفرتة املعتمد تنفيذ الربنامج أثناء ، القيام من املديرة العامة ويطلب - 3

الصعيدين الوطين ما على سيّ  ، والعليةف تها متابعةمتابععلى تشجيع الأجل إبراز نتائج املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية و  من
 ؛ينبغي االعتبار كما ، مع أخذ األولوية العامة املتمثلة يف أفريقيا بعنياإلقليميو 
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 املؤمتر العاملي للعلوم اإلنسانية؛نتائج باملبادرات اإلقليمية املقرتحة ملتابعة  ويرحب أيضا   - 4
ممكن من  قدر أكرببم اإلنسانية أجل إثراء العلو  إنشاء شبكات إقليمية من التشجيع علىمن املديرة العامة  أيضا   ويطلب - 5

 ارة األفريقية والشتات األفريقي،لقلبالتعاون مع االحتاد األفريقي والوكاالت املتخصصة ما سيّ  املسامهات املتنوعة، وال
 إنشاء شبكة لدعمالالزمة ملوارد ا توفريأجل  هلذا الغرض منتعبئة موارد خارجة عن امليزانية لوالعمل مع الدول األعضاء 

األفريقي إليه املؤمتر  دعا ملا وفقا  ني كل عامللعلوم اإلنسانية  أفريقي  تنظيم منتدىدعم و  ،للعلوم اإلنسانيةأفريقية  إقليمية
 ؛2017متوز/يوليو  1ىل إحزيران/يونيو  28قد يف باماكو يف الفرتة املمتدة من األول للعلوم اإلنسانية الذي عُ 

العاملي اخلامس للعلوم  عقد املنتدىأجل  العمل مع اليونسكو منمببادرة مجهورية كوريا إىل  فضال  عن ذلك ويرحب - 6
 ؛2018نوفمرب /تشرين الثاين 2تشرين األول/أكتوبر إىل  31يف الفرتة املمتدة من  اإلنسانية يف بوسان

متر العاملي للعلوم اإلنسانية التحوالت االجتماعية إىل أخذ نتائج املؤ لربنامج إدارة اجمللس الدويل احلكومي  ويدعو - 7
شاملة لربنامج إدارة التحوالت خلطة العمل املوضوعة لتنفيذ االسرتاتيجية ال الدورية اتاالعتبار أثناء املراجع بعني

مبادرات وطنية ما من خالل سيّ  ، والضمان إسهام العلوم اإلنسانية يف فهم التحوالت االجتماعية وإدارهتالاالجتماعية 
 ؛حمددةذات أهداف 

قصارى  بذللتقارب بني الثقافات، ما يف سياق العقد الدويل لسيّ  الدول األعضاء واملنظمات الدولية املعنية، وال ويناشد - 8
وتعزيز  ،الثقافاتالتبادل بني  عملياتتعزيز أجل  منالعلوم اإلنسانية اإلمكانيات اليت تنطوي عليها ب لالستعانةجهدها 

 اجهها البشرية.ي للتحديات اليت تو والتصد ،الشعوب والثقافاتبني تعايش الو املتبادل التفاهم والتعلم 
  عشرة الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13بتاريخ 

 نتائج المؤتمر الدولي السادس للوزراء وكبار الموظفين المسؤولين عن التربية البدنية والرياضةمتابعة  30

 ،إّن املؤمتر العام
 ،43م/38و 38م/37ين بالقرار   يذّكر إذ

 ،14 م/إعالم39الوثيقة  درس وقد
الفردية تنمية لدرجان يف ِعداد ضرورات اتن والنشاط البدينالرياضة باجلميع  وإمكانية انتفاعاجليدة الرتبية البدنية  أنب يؤمن وإذ

تعزيز السالم الرئيسية، وُسبل ادية العوامل االجتماعية االقتصو لتعليم، لساسية األ العناصر يف ِعداد كذلكو ، واالجتماعية
 والتفاهم بني الشعوب،

يف  يف باريسُعقدت اليت  ،والرياضة البدنيةاملسؤولني عن الرتبية املوظفني الدولية للوزراء وكبار اليونسكو بأن مؤمترات  يقرو 
 2013 يف عام وبرلني 2004 يف عاموأثينا  1999 يف عامسيت إ ديل وبونتا 1988 يف عاموموسكو  1976 عام

 البدين، ة والنشاطلرتبية البدنيالرياضة وااخلاصة بدولية السياسات ال لوضع عاملي حمفلتشّكل أهم ، 2017 يف عاموقازان 
أجل  من املنظمة اضة والدول األعضاء يفبالتدابري اليت اختذهتا اليونسكو وجلنتها الدولية احلكومية للرتبية البدنية والري ويشيد

االحتاد ب قازان الذي ُعقد يف ،الرياضةو املسؤولني عن الرتبية البدنية املوظفني للوزراء وكبار  السادستنظيم املؤمتر الدويل 
 روسي،دعم سخي من االحتاد الفضل ب 2017متوز/يوليو  15إىل  13من يف الفرتة املمتدة  الروسي
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وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية  املؤمتر الدويل اخلامس للوزراءنتائج متابعة أجل  للمساعي اليت بُذلت من ويعرب عن تقديره
واليت ؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة، زراء وكبار املوظفني املسللو  السادسملؤمتر الدويل عقد االتحضري لو  البدنية والرياضة

احلكومية بشأن  عنية غريتعزيز التشاور والتعاون على الصعيد الدويل بني احلكومات واجلهات املتنشيط و أفضت إىل 
 الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياضة،السياسات اخلاصة ب

يف  ولني عن الرتبية البدنية والرياضةللوزراء وكبار املوظفني املسؤ  السادسملؤمتر الدويل خبطة عمل قازان اليت اعتمدها ا ويرحب
لسياسات يف ميادين الرتبية مرجعا  طوعيا  شامال  لتعزيز التقارب الدويل بني واضعي ا ابوصفه 2017متوز/يوليو  15

خطة  مع امليادينهذه يف والوطنية  السياسات الدوليةضمان توافق أيضا  أداة ل اوبوصفه، البدنية والنشاط البدين والرياضة
يل اخلامس للوزراء وكبار املوظفني إعالن برلني الذي اعتمده املؤمتر الدو ، و 2030 األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام

 ،ية والنشاط البدين والرياضةويل للرتبية البدن، وامليثاق الد2013 املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضة يف عام
 ني املسؤولني عن الرتبية البدنية والرياضةللوزراء وكبار املوظف السادسملؤمتر الدويل متابعة نتائج ا املساعي الرامية إىلأن  ؤكدوي

 اس،للقي قابلة فعلية إجراءاتحتويل النوايا السياسية إىل  على دلّ تعمل قازان  وتنفيذ خطة
لتعزيز وتقييم التقدم احملرز يف  طوعيةبوصفه أداة عمل قازان  خطةاملذكور يف إطار متابعة السياسات الرياضية على  وافقي - 1

 ؛ةتنفيذ السياسات الوطنية والدولية يف ميادين الرتبية البدنية والنشاط البدين والرياض
املعنية املتعددة على الصعيدين  حوافز للتعاون بني اجلهاتيف خطة عمل قازان بوصفها املذكورة اإلجراءات اخلمسة  ؤيدوي - 2

 ؛الدويل والوطين
إىل أولوياهتا  استنادا   عملال حتديد ومتويل أنشطة معيّنة من خطةو  ،الدول األعضاء إىل تنفيذ خطة عمل قازان ويدعو - 3

 ؛على الصعيد اإلقليمي والدعوة إىل تنفيذ خطة العمل، االقتضاء عندالوطنية 
أولويات إحدى زان بوصفها عمل قا اضطالع اليونسكو بدور رائد يف تنسيق متابعة خطةضمان من املديرة العامة  ويطلب - 4

 ؛الرياضةخيص  فيمابرنامج اليونسكو 
 ،اتنفيذه ورصد عمل قازان خطةابعة مت أجل يد العون من مدّ اللجنة الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة على  ويشجع - 5

 ؛إدراج هذا البند يف جدول أعمال اجتماعها املقبلعلى و 
 .عمل قازان خطة ان دورته األربعني بتقرير مرحلي عن تنفيذإبّ  تهموافا العامةمن املديرة  أيضا   ويطلب - 6

  عشرة الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13بتاريخ 

يعمل تحت رعاية بوصفه مركزاا  دولي للتقارب بين الثقافات في كازاخستانالمركز الإنشاء  31
 (2 )الفئة اليونسكو

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 عاشرا ،-18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 ،العاشراجلزء  18م/39الوثيقة  درس وقد
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يعمل حتت رعاية  بوصفه مركزا   ،كازاخستانب الثقافات يف أملايتبني لتقارب لمركز دويل إنشاء  كازاخستانباقرتاح   يرحب - 1
( بصيغتها 2 ت رعاية اليونسكو )الفئةاملعاهد واملراكز اليت تعمل حت نشاءإلالتوجيهية  مبادئللوفقا  ، (2 اليونسكو )الفئة

 اجلزء األول؛ 18م/37الواردة يف الوثيقة 
ركزا  يعمل حتت رعاية اليونسكو بوصفه م ،كازاخستانب يف أملايت إنشاء املركز الدويل للتقارب بني الثقافات على ويوافق - 2

 ؛عاشرا (-18ت/ م202لقرار )ا تنياملائ بعد الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  ملا أوصى وفقا  (، 2 )الفئة
 .غرضذا الهل االتفاق املعدّ للمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - 3

  عشرة الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13بتاريخ 

بوصفه مركزاا  المحلي واإلقليمي في النمسا دولي لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيدينالمركز الإنشاء  32
 (2 )الفئة رعاية اليونسكويعمل تحت 

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 عشر، حادي-18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 عشر، احلادياجلزء  18م/39الوثيقة  درس وقد

بوصفه  ،بالنمسا قليمي يف غراتسالنمسا إنشاء مركز دويل لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي واإل باقرتاح يرحب - 1
املراكز اليت تعمل حتت رعاية و املعاهد  نشاءإلالتوجيهية  مبادئللوفقا  ، (2 مركزا  يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة

 اجلزء األول؛ 18م/37الواردة يف الوثيقة ( بصيغتها 2 اليونسكو )الفئة
بوصفه مركزا   ،بالنمسا يف غراتس املركز الدويل لتعزيز حقوق اإلنسان على الصعيدين احمللي واإلقليميعلى إنشاء  ويوافق - 2

)القرار  تنياملائ بعد الثانية دورتهإبّان التنفيذي  به اجمللسُ  ملا أوصى وفقا  (، 2 يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة
 ؛عشر( حادي-18ت/ م202

 .غرضذا الهل االتفاق املعدّ للمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - 3
  عشرة الثامنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13بتاريخ 

 الثقافة - الرابع الرئيسي البرنامج 33

 إّن املؤمتر العام
 للمديرة العامة مبا يلي: يأذن - 1

لرابع اليت تنتظم بنيتها بالربنامج الرئيسي ا ، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
واملساواة بني ص على أفريقيا خا مع الرتكيز بوجه ،التاليني وحمور ي العمل التالينياهلدفني االسرتاتيجيني حول 

الشرائح االجتماعية األضعف الشباب و  ، وكذلك علىاجلنسني وأقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية
 حاال ، ومنها الشعوب األصلية؛
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بني بلدان اجلنوب  عاون فيمااللجوء أيضا ، أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالربنامج الرئيسي الرابع، إىل الت )ب(
القطاع اخلاص واملنظمات تعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب، وتعزيز الشراكات مع اجملتمع املدين و وال

أجل  راحل إعداد الربنامج، منماملتحدة وغريها من املنظمات الدولية واإلقليمية يف مجيع  األممالتابعة ملنظومة 
 يلي: حتقيق ما

 عزيزه ونقلهالهدف الستراتيجي السابع: حماية التراث وت
معارف وعامال  من عوامل محاية وتعزيز الرتاث جبميع أشكاله وإدارته إدارة مستدامة بوصفه مستودعا  لل (1)

يف تعزيز التنمية  ذ دورهمع أخالنمو االقتصادي وسبيال  من ُسبل احلوار واملصاحلة والتعاون والتفاهم، 
 ؛االعتبار بعني املستدامة

املادي والربوتوكوالت   غريالعامل كافة على كل االتفاقيات املتعلقة بالرتاث الثقايفالرتويج لتصديق دول  (2)
من أجل إدماج  لتمهيديةااملراحل  هبا، والرتكيز على بذل املزيد من اجلهود بشأن السياسات يف املرتبطة

والتوصية  2011 ية لعامأحكام تلك االتفاقيات، وكذلك أحكام التوصية اخلاصة باملناظر احلضرية التارخي
، 2015 لعام اجملتمع ماية وتعزيز املتاحف وجمموعات التحف وتنوعها والدور الذي تؤديه يفحباخلاصة 

 يف تشريعات وسياسات واسرتاتيجيات الدول األعضاء؛
 كيفية حفظ وصون وإدارة الرتكيز على بناء القدرات والتدريب وتقدمي املساعدة اهلادفة املطلوبة لتحسني (3)

ل تضم تنفيذ االسرتاتيجية وتعزيز الرتاث، وتعزيز القدرة على الصمود والتأهب واحلّد من املخاطر، بوسائ
دية الثقافية يف حاالت النزاع اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع التعد

 املسلح تنفيذا  فعاال ؛
 بداع وتنوع أشكال التعبير الثقافي: تشجيع اإلالهدف الستراتيجي الثامن

محاية  واتفاقية 2003 عاملاملادي  صون الرتاث الثقايف غري الرتويج لتصديق دول العامل كافة على اتفاقية (4)
 تنفيذا  فعاال ، وتعزيز فاقيتنيودعوهتا إىل تنفيذ هاتني االت 2005 وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لعام

الثقايف عن طريق صون الرتاث  اليت تدعم تنوع أشكال التعبريالسياسية واملؤسسية العامة اأُلطر القانونية و 
صد تطبيق أحكام ر املادي وتيسري ظهور صناعات ثقافية وإبداعية نشيطة، بوسائل تضم  الثقايف غري
 بشأن أوضاع الفنان؛ 1980 توصية عام

سّيما عن  ط، والد قطاع ثقايف وإبداعي نشيمواصلة بناء القدرات على كل املستويات من أجل إجيا (5)
ملؤسسات الثقافية اطريق تشجيع اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال، واملساعدة على إنشاء وتطوير 

ة فرص العمل يف القطاع الثقايف والصناعات الثقافية، وتوفري التدريب الالزم للعاملني يف جمال الثقافة وزياد
االقتصادية املنصفة  القتصادي املنصف واملستدام والشامل، وكذلك التنميةواإلبداعي لتحقيق النمو ا

 واملستدامة والشاملة؛
، والعمل 2030 عاممساندة الدول األعضاء يف جهودها الرامية إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة ل (6)

 خاص على الرتويج لالستعانة بالثقافة لتحقيق التنمية املستدامة؛ بوجه
مليزانية املوحدة من ا 2019-2018للفرتة هلذا الغرض دوالر  700 173 118ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )جـ(

 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛
 يلي: من املديرة العامة القيام مبا ويطلب - 2
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خيص الربنامج الرئيسي الرابع  يق مجيع ماهبا هذا القرار بطريقة تضمن أيضا  حتق تنفيذ خمتلف األنشطة اليت يأذن )أ(
 اجلنسني؛ من األهداف العامة لألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا ويف املساواة بني

فيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظامية، مبعلومات عن تن )ب(
 نتائج املنشودة التالية:وعن حتقيق ال
أجل الحوار  قلها من: حماية أشكال التعبير عن الثقافة والتراث وحفظها وتعزيزها ون1 محور العمل

 والتنمية
سّيما عن طريق  امة، والقيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث املادي ومحايته ورصده وإدارته إدارة مستد (1)

 فعاال ؛تنفيذا   1972 تنفيذ اتفاقية عام
مشروعة،  طرق غريبقيام الدول األعضاء مبكافحة استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية  (2)

للجنة الدولية احلكومية تنفيذا  فعاال  ومن خالل أعمال ا 1970 سّيما من خالل تنفيذ اتفاقية عام وال
املشروع، وقيام  يالء غريلتعزيز إعادة املمتلكات الثقافية إىل بالدها األصلية أو ردها يف حالة االست

جمموعات التحف بشأن املتاحف و  2015 املعنية العاملة على تنفيذ توصية اليونسكو لعام اجلهات
 بتعزيز دور املتاحف؛

منها على  ديق الكثريسّيما عن طريق تص قيام الدول األعضاء بتحسني محاية املمتلكات الثقافية، وال (3)
 نفيذا  فعاال ؛( وتنفيذ هذه النصوص ت1999 وعام 1954 )لعام وبروتوكول يها 1954 اتفاقية عام

سّيما عن  إدارة مستدامة، وال قيام الدول األعضاء بتحديد الرتاث الثقايف املغمور باملياه ومحايته وإدارته (4)
 فعاال ؛ وتنفيذ هذه االتفاقية تنفيذا   2001 منها على اتفاقية عام طريق تصديق الكثري

هلا،  تأهب والتصديقافة وتعزيز التعددية الثقافية يف حاالت الطوارئ عن طريق حتسني المحاية الث (5)
 ا  فّعاال ؛سّيما عن طريق تنفيذ وثائق اليونسكو التقنينية املتعلقة بالثقافة تنفيذ وال

المادي من  قافي غير: تشجيع اإلبداع وتنوع أشكال التعبير الثقافي وصون التراث الث2 محور العمل
 جل التنمية المستدامةأ
سّيما عن طريق  ونه، والاملادي وص قيام الدول األعضاء واجملتمعات احمللية بتحديد الرتاث الثقايف غري (6)

 تنفيذا  فّعاال ؛ 2003 تنفيذ اتفاقية عام
، كال التعبري الثقايفقيام الدول األعضاء بوضع وتنفيذ السياسات والتدابري الالزمة لتعزيز تنوع أش (7)

 تنفيذا  فّعاال ؛ 2005 سّيما عن طريق تنفيذ اتفاقية عام وال
ملّتخذة على الصعيدين الوطين اقيام الدول األعضاء بإدماج الُبعد الثقايف يف السياسات املتّبعة والتدابري  (8)

 ؛تنفيذا  فعاال   2030 أجل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام واحمللي من
اعتمده املؤمتر العام استعراضا   االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج احملققة يف جمال تنفيذ الربنامج الذيتضمني التقرير  )جـ(

دة توجيهها أو لوضع عليها أو إعا حملاور العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات احملتملة لإلبقاء
فيها  ييم واضحة، واالستناد معايري تقمنها أو إلهنائها، واالستناد يف كل هذه األمور إىل اسرتاتيجيات للخروج

لداخلي، وموافاة اجمللس التنفيذي االقتضاء، إىل عمليات التقييم واملراجعة اليت جيريها مرفق اإلشراف ا أيضا ، عند
 ؛املائتني هبذا االستعراض إبّان دورته التاسعة بعد
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جوانب التعبئة االسرتاتيجية للموارد لدى اليونسكو، إعداد تقرير عن تعبئة املوارد يتضمن حتليال  شامال  جلميع  )د(
 .املائتني وموافاة اجمللس التنفيذي هبذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد

 .2017 الثاين/نوفمرب تشرين 14 بتاريخ العشرين العامة اجللسة يف الثقافة جلنة تقرير على بناء   القرار هذا اعتمد

 ملكية ونقل وتصدير استيراد ومنع لحظر ستخدمت   التي الوسائل بشأن 1970 عام اتفاقية تنفيذ تعزيز 34
 مشروعة غير بطرق الثقافية الممتلكات

 ،إّن املؤمتر العام
ستخدم حلظر ومنع ليت تُ ابشأن الوسائل  1970 يف اتفاقية عام األطراف الدولالذي اعتمدته  MSP 17.4ر بالقرا ريذكّ  إذ

فيه من اللجنة  طلبتالذي و ، عها الراباجتماعإبّان  مشروعة املمتلكات الثقافية بطرق غرياسترياد وتصدير ونقل ملكية 
التدابري اليت  على وقوفالأجل  منالفرعية رسم معامل عملية تفكري منفتحة وشاملة للجميع واستهالل هذه العملية 

ومنها وتسليط املزيد من الضوء عليها،  تعزيز تنفيذ االتفاقية ومبادئها التوجيهية التنفيذية وزيادة فعاليتهاميكن اختاذها ل
 إمكانية وضع قائمة ألفضل املمارسات،املتعلقة بالتدابري 

بشأن الوسائل  1970 فاقية عاميف ات األطراف الدولاللجنة الفرعية الجتماع الذي اعتمدته  SC 6 bis.5 بالقرار أيضا   رويذكّ 
دورهتا اخلامسة،  إبّان عةمشرو  ستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غرياليت تُ 

 ،نفا  آاملذكورة خيص استهالل عملية التفكري  التقدم الذي أحرزته اللجنة الفرعية فيماكذلك بو 
ستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير تُ  بشأن الوسائل اليت 1970 عامباملبادئ التوجيهية التنفيذية التفاقية  فضال  عن ذلك ويذّكر

 إبّان اجتماعها 1970 اقية عاميف اتف األطراف الدول اهتاليت اعتمد، مشروعة ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري
 أداة مفيدة لضمان تنفيذ االتفاقية، بوصفهاالثالث 

بشأن الوسائل اليت  1970 عام اتفاقية أمورباالهتمام الشديد الذي أبدته الدول األطراف مبواصلة التفكري يف  علما   وحييط
تنفيذها األمور املتعلقة ب منهاو ، مشروعة ستخدم حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غريتُ 

 ،عتماد االتفاقيةحللول الذكرى السنوية اخلمسني ال، متهيدا  وبروزهاوفعاليتها 
 (،2017) 2347( و2015) 2253( و2015) 2199 التابع لألمم املتحدة بقرارات جملس األمن يف هناية املطاف ويذّكر

الفرعية على ألطراف واللجنة االدول اجتماع  ويشجع ؛1970 التفكري اجلارية يف أمور اتفاقية عام لعملية يعرب عن دعمه - 1
 ؛نشيطةمشاركة  هافي املشاركة

سترياد وتصدير ونقل ملكية ستخدم حلظر ومنع ابشأن الوسائل اليت تُ  1970 اتفاقية عام لدول األطراف يفامن  ويطلب - 2
ة املؤمتر العام موافا أجل نالتدابري الالزمة خالل اجتماعها اخلامس م اختاذ مشروعة املمتلكات الثقافية بطرق غري

 ؛يف أمور االتفاقية التفكري اجلاريةعملية عن التقدم احملرز يف مبعلومات دورته األربعني  إبّان لليونسكو
 ته األربعني.إدراج هذا البند يف جدول أعمال دور  ويقرر - 3

 .2017 تشرين الثاين/نوفمرب 14 العشرين بتاريخاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة 
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بس بل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إلى حماية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية  الخاصةالستراتيجية  35
 في حالت النزاع المسلح

 ،إّن املؤمتر العام
حصرا  على الرتاث الثقايف ودوره  كز(، وهو أول قرار ير 2017) 2347باعتماد جملس األمن التابع لألمم املتحدة القرار  يذّكر إذ

 يف حفظ السالم واألمن،
 حاء،-أوال  -5ت/ م202هاء و-أوال  -5ت/ م201و 48م/38بالقرارات  أيضا   ويذّكر

ي للحد من خماطر الكوارث للفرتة إطار ِسنداعليه  ينص ملاوفقا   ضرورة محاية الثقافة من الكوارث الطبيعية املتزايدةب قروي
لدى اجملتمعات احمللية اليت  مودعلى التكيف والص يف تعزيز القدرةوباملسامهة اإلجيابية احملتملة للثقافة ، 2015-2030

 األنشطة البشرية،و تواجه املخاطر النامجة عن الكوارث الطبيعية 
اية الرتاث الثقايف بوصفها ضرورة مح ضرورةبه اليونسكو يف توعية اهليئات السياسية العليا ب بالدور الرئيسي الذي تضطلع يرحبو

 أمنية وإنسانية،
 ،57م/39الوثيقة  درس وقد

قافة وتشجيع التعددية الثقافية يف االسرتاتيجية اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثضميمة  يعتمد - 1
األنشطة البشرية، بصيغتها و عية الطبياملخاطر عن  بشأن حاالت الطوارئ املرتبطة بالكوارث النامجة حاالت النزاع املسلح

 ؛57م/39يف امللحق األول للوثيقة  الواردة
شطة اليونسكو الرامية إىل محاية اخلاصة بُسبل تعزيز أن مجيع الدول األعضاء إىل مواصلة دعم تنفيذ االسرتاتيجية ويدعو - 2

عن طريق تقدمي ما سيّ  وال هبا، لقةاملتعوضميمتها وخطة العمل  املسلحالثقافة وتشجيع التعددية الثقافية يف حاالت النزاع 
 ينية حبسب االقتضاء؛مسامهات طوعية إىل صندوق اليونسكو حلماية الرتاث يف حاالت الطوارئ وتقدمي مسامهات ع

 يف ملحق ةالوارد ، بصيغتهلدائم"لسالم ااملعنون "محاية الثقافة وتشجيع التعددية الثقافية: السبيل إىل ا النداء ويوجه ويؤيد - 3
بّان النزاعات املسلحة والكوارث أمهية محاية الثقافة إبأجل رفع مستوى الوعي العاملي  ، منحاء-أوال  -5ت/ م202القرار 

رة العامة والدول األعضاء إىل املديودعوة الصمود، و  التكيف الطبيعية بوصفها وسيلة إلحالل السالم وتعزيز القدرة على
 .مواصلة العمل على تعزيز دور اليونسكو يف هذا اجملال

 .2017 تشرين الثاين/نوفمرب 14 العشرين بتاريخاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة 

 52/م38 القرار نفيذوت القدس 36

 ،إّن املؤمتر العام
اية املمتلكات الثقافية يف حالة واتفاقية الهاي بشأن مح ،(1949، وبأحكام اتفاقيات جنيف األربع )52م/38بالقرار  إذ يذّكر

(، وبإدراج مدينة 1972الطبيعي )و يها، واالتفاقية اخلاصة حبماية الرتاث العاملي الثقايف ( وبروتوكول  1954نزاع مسلح )
وصيات وقرارات اليونسكو بشأن ويف قائمة الرتاث العاملي املعرض للخطر، وبتالقدس القدمية يف قائمة الرتاث العاملي 

 محاية الرتاث الثقايف،
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يؤثر بأي شكل من األشكال يف  يوجد يف هذا القرار، الرامي إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية، ما أنه ال ويؤكد
 ما قرارات جملس األمن املتعلقة بالوضع القانوين للقدس،سيّ  املوضوع، والهبذا املتعلقة قرارات ومقررات األمم املتحدة 

 ،16م/39الوثيقة  درس وقد
قايف ملدينة القدس القدمية امتثاال  اث الثللمديرة العامة على اجلهود املتواصلة اليت تبذهلا لصون الرت  يعرب عن صادق شكره - 1

اليت  - ذلك غري انب أماجل كانت أحاديةأسواء  - واملمارساتائق من العو  ويعرب جمددا  عن قلقه ؛49م/35 هلقرار 
 على الطابع املميز ملدينة القدس القدمية؛احملافظة الرامية إىل  باملساعي تضرّ 

مية إىل صون الرتاث الثقايف ملدينة اجلهات املاحنة الدولية على مسامهاهتا السخية يف تنفيذ خطة عمل اليونسكو الرا ويشكر - 2
م لألنشطة الرامية إىل صون الرتاث املزيد من الدعتقدمي الدول األعضاء واجلهات املاحنة الدولية  ويناشد ؛القدس القدمية

 ار خطة العمل؛ما يف إطسيّ  يق التمويل اخلارج عن امليزانية، والالثقايف ملدينة القدس القدمية عن طر 
ما سيّ  ريب يف مدينة القدس القدمية، واللتقدم احملرز يف تنفيذ أنشطة الصون والرتميم والتدلللمديرة العامة  هعرفانويعرب عن  - 3

سامهة مالية من املفوضية وبفضل م إقامة معهد لصون الرتاث املعماري يف إطار شراكة مع "مؤسسة التعاون"ص خي فيما
 املدرسة األشرفية، وّتديد النجاح يف إنشاء مركز املسجد األقصى لرتميم املخطوطات اإلسالمية يفكذلك األوروبية، و 

 ؛والنرويج لعربية السعوديةمالية سخية قدمتها اململكة ا اتبفضل مسامه الشريف، احلرموإحياء املتحف اإلسالمي يف 
سوار" األدينة القدس القدمية وعلى جانيب ثريت بشأن احلفائر األثرية واألشغال اإلسرائيلية يف "مبالشواغل اليت أُ  لما  ع حييطو  - 4

 مدينة القدس القدمية وأسوارها؛يف موقع 
ملدينة القدس  الفريدةالقيمة العاملية  مع األطراف املعنية من أجل صون ابذهلاجلهود اليت تاملديرة العامة إىل مواصلة  ويدعو - 5

 القدمية؛
 يذي؛املائتني للمجلس التنف بأن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة الرابعة بعد رويذكّ  - 6
رز يف تنفيذ خطة عمل اليونسكو اخلاصة دورته األربعني بتقرير عن التقدم احمل إبّاناملديرة العامة إىل موافاته  أيضا   يدعوو - 7

 رته األربعني.إدراج هذا البند يف جدول أعمال دو  ويقرر ؛بصون الرتاث الثقايف ملدينة القدس القدمية
 .2017 ثاين/نوفمربتشرين ال 14 العشرين بتاريخاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة 

 إندونيسيا شرق آسيا في بالتطور والتكيف والتشتت البشري بمنطقة جنوبالمعني قليمي اإلمركز الإنشاء  37
 (2 بوصفه مركزاا يعمل تحت رعاية اليونسكو )الفئة

 ،إّن املؤمتر العام
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار اليت تعمل حت 2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 ،عشر ثالث-18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 عشر، اجلزء الثالث 18م/39الوثيقة  درس وقد

 جاكارتا شرق آسيا يف طقة جنوبباقرتاح إندونيسيا إنشاء مركز إقليمي معين بالتطور والتكيف والتشتت البشري مبن يرحب - 1
املعاهد واملراكز اليت  نشاءإلية التوجيه مبادئللوفقا  ، (2 بوصفه مركزا  يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة ،إندونيسياب

 اجلزء األول؛ 18م/37( بصيغتها الواردة يف الوثيقة 2 تعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة
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جاكارتا  يف شرق آسيا وبوالتشتت البشري مبنطقة جنإنشاء املركز اإلقليمي املعين بالتطور والتكيف على  ويوافق - 2
 الثانيةدورته إبّان التنفيذي  لسُ به اجمل ملا أوصى وفقا  ، (2 بوصفه مركزا  يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة ،إندونيسياب

 ؛(عشر ثالث-18ت/ م202)القرار  تنياملائ بعد
 .غرضالذا هل االتفاق املعدّ للمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - 3

 .2017 تشرين الثاين/نوفمرب 14 العشرين بتاريخاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الثقافة يف اجللسة العامة 

 التصال والمعلومات - البرنامج الرئيسي الخامس 38

 إّن املؤمتر العام
 يلي: مباللمديرة العامة  يأذن - 1

اليت تنتظم  اخلامس بالربنامج الرئيسي اخلاصة خطة العمل ، على تنفيذ2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
خاص على أفريقيا واملساواة  ه، مع الرتكيز بوجي العمل التالينيبنيتها حول اهلدف االسرتاتيجي التايل وحمور  

لشباب والشرائح االجتماعية بني اجلنسني وأقل البلدان منوا  والدول اجلزرية الصغرية النامية، وكذلك على ا
 ؛اتواملعوقون والفئات املهمشة يف كل اجملتمع األضعف حاال ، ومنها الشعوب األصلية

لتعاون فيما بني بلدان اجلنوب اللجوء أيضا ، أثناء تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالربنامج الرئيسي اخلامس، إىل ا (ب)
، ومواصلة إقامة وتطوير نامجوالتعاون بني بلدان الشمال وبلدان اجلنوب بوصفه طريقة تكميلية لتنفيذ الرب 
ملتحدة وغريها من املنظمات الشراكات مع اجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملنظمات التابعة ملنظومة األمم ا

 :يلي الربنامج، من أجل حتقيق ماوتنفيذ يف مجيع مراحل إعداد واإلقليمية الدولية 
الهدف الستراتيجي التاسع: تعزيز حرية التعبير وتنمية وسائل اإلعالم وإتاحة النتفاع بالمعلومات 

 والمعارف
ارج شبكة اإلنرتنت خبشأن حرية التعبري وحرية االنتفاع باملعلومات العمل بنشاط على توعية الناس  (1)

لدعمهما  وليةدالقابلة للتصرف، والقيام حبملة  بوصفهما حقني من حقوق اإلنسان غريوداخلها، 
(، أيّار/مايو 3)الصحافة  ليوم العاملي حلريةلاألنشطة الطليعية عن طريق وتعزيزمها. وسيجري حتقيق ذلك 

األنشطة ك ، وكذلحافةكانو العاملية حلرية الص جائزة اليونسكو/غيلريموومنها احلفل السنوي لتسليم 
اليوم ، و ني الرقمي للمعوقنياألمري جابر األمحد اجلابر الصباح من أجل التمك - جلائزة اليونسكو الطليعية

إلفالت من العقاب االيوم الدويل إلهناء (، و كانون األول/ديسمرب 3) الدويل لألشخاص ذوي اإلعاقة
الدويل لتعميم  نشطة اليومواملسامهة يف أ (،تشرين الثاين/نوفمرب 2) على اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني

عن طريق العمل لمعلومات أيضا  تعزيز التداول احلر ل (. وسيجريأيلول/سبتمرب 28) االنتفاع باملعلومات
أجل وضع  نماملعنية األخرى  اجلهاتمع احلكومات ووسائل اإلعالم واجملتمع املدين و كثب  عن

اجلهود عن طريق تعزيز  هذهتكميل . وسيجري هاوتنفيذاملتعلقة هبذا األمر طر التشريعية السياسات واألُ 
ن طريق املساعدة على وعظم القائمة على التنظيم الذايت اخلاصة مبساءلة وسائل اإلعالم، نُ الوتقوية 
 اإلعالم؛ اعتماد معايري مهنية وأخالقية يف وسائلإعداد و 
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مم املتحدة بشأن سالمة خطة عمل األعن طريق تنفيذ ة الصحفيني محايالرامية إىل قيادة اجلهود الدولية  (2)
لدوري الذي يقوم به اعملية االستعراض العاملي واملسامهة يف الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب، 

إلفالت من وحاالت ا عمليات قتل الصحفينيورصد جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة، 
ن االضطالع ملتمكينهم الصحفيني ضمان سالمة ووسائل اإلعالم بشأن  وتوعية احلكوماتالعقاب، 

اخلاصة بضمان  10-16 ، والسعي إىل بلوغ غاية التنمية املستدامةيف بناء دميقراطيات سليمة همدور ب
 ؛وصول الناس إىل املعلومات ومحاية احلريات األساسية

مبرحلة  لبلدان اليت متراما يف سيّ  تشجع وسائل اإلعالم احلرة واملستقلة، وال املساعدة على هتيئة ظروف (3)
املساعدة لصحافة، و اتعزيز تعليم عن طريق بعد النزاع. وسيجري حتقيق ذلك  انتقالية وتعيش أوضاع ما

ؤاتية لتمكني هتيئة الظروف امل، وتشجيع احلكومات على وعلى منوها إنشاء مؤسسات مستقلة على
 ؛من االضطالع بعملها اإلعالم وسائل

اليوم العاملي الحتفال بعن طريق ريادة األنشطة الدولية اخلاصة باتعددية وسائل اإلعالم تنوع و تعزيز  (4)
لية ومتكني وسائل (، ومساعدة الدول األعضاء على دعم وسائل اإلعالم احملشباط/فرباير 13)لإلذاعة 

 ؛مواجهة فعالة ارثحاالت الطوارئ والكو اإلعالم من مواجهة 
الضطالع بربامج اوللعنف املمارس حبق املرأة عن طريق املساواة بني اجلنسني  التصدي ألوجه عدم (5)

مة شراكات مع إقاخاصة بقضايا اجلنسني وتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني، وكذلك عن طريق 
 نسني يف وسائل اإلعالم.املساواة بني اجلراعاة اليونسكو مل ؤشراتاألخذ مباملؤسسات اإلعالمية من أجل 

املبادرة و  اإلعالم الجميف  املساواة بني اجلنسنيأجل  التحالف العاملي منالعمل مع املنظمة  واصلوست
ووسائل  اجلنسني بقضايا "، وستواصل أيضا  دعم الشبكة املعنيةالسنوية املسماة "النساء يصنعن األخبار

 ؛تتوأمة اجلامعااليونسكو لات واالتصاالت لربنامج اإلعالم وتكنولوجيات املعلوم
 تفاعل بني الثقافاتكفاءات الاكتساب كفاءات التفكري النقدي و ما الشباب، من سيّ  الو ، الناسمتكني  (6)

يف املناهج  هاتية وإدماجالدراية اإلعالمية واملعلوماألخذ مبفهوم على عن طريق مساعدة الدول األعضاء 
العاملي من أجل إقامة  لفواملبادئ التوجيهية اخلاصة بالسياسات وأُطر التقييم، وقيادة التحاالدراسية 

 الشراكات بشأن الدراية اإلعالمية واملعلوماتية؛
رة واملستقلة والتعددية وسائل اإلعالم احلوضع وترويج معايري لتنمية وسائل اإلعالم من أجل تعزيز دور  (7)

خيص  دول األعضاء فيما. وسيجري تقدمي املساعدة الالزمة للاالتصال لتنمية الربنامج الدويلعن طريق 
املعارف اليت و إنشاء وتنمية وسائل اإلعالم احمللية عن طريق إطالعها على املمارسات اجليدة 

 ؛عنها التعاون الدويل بشأن وسائل اإلعالم يتمخض
ت بشأن حالة املساعدة على وضع السياسات اإلعالمية يف الدول األعضاء عن طريق إعداد دراسا (8)

لربنامج الدويل لتنمية ا، باستخدام مؤشرات عاملية اإلنرتنت، وسالمة الصحفيني، و وسائل اإلعالمتنمية 
حفيني، وكذلك ة الصاليت تضم على سبيل املثال مؤشرات تنمية وسائل اإلعالم ومؤشرات سالم االتصال

 ؛لذي وضعته اليونسكو(جمموعة جديدة من مؤشرات تنمية اإلنرتنت )تستند إىل مفهوم عاملية اإلنرتنت ا
إىل املناهج اليت أعدهتا اليونسكو بوصفها  ا  استناد قدرات الصحفيني ومعلمي الصحافة ومؤسساهتم عزيزت (9)

تدريب الصحفيات؛ وتعزيز التنمية لوقت ذاته على يف اتشجيع واليف هذا اجملال،  املؤسسيللتميز  منوذجا  
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العلوم والتنمية واحلكم بشأن خيص إعداد التقارير  قدرات الصحفيني فيماعن طريق حتسني املستدامة 
 الدميقراطي؛

تتسببا يف ختلف الفئات  اللتني ميكن أن الفجوة املعرفيةو متكني الدول األعضاء من سد الفجوة الرقمية  (10)
 أقل البلدان منوا  والنساء نسبيا  عن ركب التقدم والتنمية، ومنها الفئات السكانية احملرومة يف احملرومة

سياسات خاصة  والفتيات والشباب واملعوقون، عن طريق املساعدة على وضع اأُلطر الالزمة لوضع
 ؛توحةاملعلومات واالتصاالت واحللول املف بتعميم االنتفاع باملعلومات وتكنولوجيات

، به إتاحة االنتفاعى علو ، الرتاث الرقمي ومنهالرتاث الوثائقي، مواصلة العمل على حتديد ونشر وصون  (11)
 ؛برنامج ذاكرة العاملعن طريق 

 تكنولوجياتاستخدام ريق عن طتعميم االنتفاع مبوارد املعلومات واملعارف املتاحة للدول األعضاء  تيسري (12)
، والبيانات املفتوحة، ومات العلميةاالنتفاع احلر باملعل، و املفتوحة التعليميةاملوارد و ، واالتصاالتاملعلومات 

واحللول  ،هزة احملمولةالعريض، واألج النطاقتقنية بفضل تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت املعززة و 
 ؛واإلعالميني والعلماءخاص على املعلمني والباحثني  بوجهاملفتوحة، والرتكيز 

نظيم منتديات القمة العاملية تضم االشرتاك يف تبوسائل  يف بناء جمتمعات املعرفة الشاملة للجميع املسامهة (13)
 ، واملسامهة يف منتدىعلوماتفريق األمم املتحدة املعين مبجتمع املجملتمع املعلومات، واالشرتاك يف رئاسة 

يندرج  ت بشأن مااسات واسرتاتيجيااملساعدة على إعداد سي، وأنشطة أخرى من أجل حوكمة اإلنرتنت
 ؛اليونسكو من أمور حوكمة اإلنرتنتيف نطاق اختصاص 

 بشأهناوتعزيز التوعية  لجميعلربنامج املعلومات األولوية ل األنشطة املندرجة يف اجملاالت ذاتتعزيز تنفيذ  (14)
لفئات الضعيفة. وا واضعي السياساتوتعزيز قدرات ، تبادل اخلربات الدوليةعن طريق التشجيع على 

لتلبية االحتياجات،  وسيقوم الربنامج بإعداد املواد الالزمة بشأن السياسات، ووضع اأُلطر الالزمة
والدول اجلزرية لنامية سّيما الدول املندرجة يف ِعداد البلدان ا أجل مساعدة الدول األعضاء، وال من

 ، على بلوغ الغايات الدولية؛الصغرية النامية
يزانية املوحدة من امل 2019-2018 لفرتةل هلذا الغرض دوالر 800 580 55مالية قدرها  ختصيص اعتمادات (جـ)

 ؛اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل
 يلي: من املديرة العامة القيام مبا ويطلب - 2

الرئيسي خيص الربنامج  ماحتقيق مجيع أيضا  تضمن هبا هذا القرار بطريقة  خمتلف األنشطة اليت يأذن تنفيذ )أ(
 اة بني اجلنسني؛املساو يف ألولويتني العامتني املتمثلتني يف أفريقيا و لاألهداف العامة من اخلامس 

فيذ الربنامج الذي اعتمده املؤمتر العام علومات عن تنمب ،التقارير النظاميةإطار يف  ،اهليئتني الرئاسيتني دوريا  موافاة  )ب(
 النتائج املنشودة التالية: حتقيقوعن 

سالمة الصحفيين، وانب جميع ج: توطيد حرية التعبير في شبكة اإلنترنت وخارجها، وتعزيز 1 محور العمل
 التنوع والمشاركة في وسائل اإلعالم، ودعم وسائل اإلعالم المستقلة زيادةو 
يف ذلك حرية الصحافة واحلق  تعبري، مباتعزيز املعايري والسياسات املتعلقة حبرية البالدول األعضاء  قيام (1)

يز سالمة الصحفيني بتعز  وقيامها أيضا  يف احلصول على املعلومات يف إطار شبكة اإلنرتنت وخارجها، 
 ن العقاب؛عن طريق تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت م
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اجلنسني ومتكني الشباب  التنوع واملساواة بني وسائل اإلعالم يف ةمسامهتعزيز انتفاع الدول األعضاء ب (2)
 اإلعالمية واملعلوماتيةاية ومتكني اجملتمعات عن طريق تنفيذ برامج للدر ؛ وعن طريقهاوسائل اإلعالم داخل 

 ؛فعالةمواجهة  االت الطوارئ والكوارثحلوسائل اإلعالم ومواجهة 
وتعزيز النتائج ألعضاء، االدول املوجودة لدى واإلبالغ  نُظم الرصد وحتسنيوسائل اإلعالم، تعزيز تنمية  (3)

 ؛ية االتصالالربنامج الدويل لتنماحملرزة يف هذين اجملالني بفضل مشاريع ميدانية يدعمها 
تعميم ل والتصالت : بناء مجتمعات المعرفة عن طريق استخدام تكنولوجيات المعلومات2 محور العمل

 بالمعلومات والمعارف وصونهاالنتفاع 
لومات، وتنفيذ برنامج تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املع عن طريقالدول األعضاء  قدراتتعزيز  (4)

 ؛به املعلومات للجميع وإطار العمل التقنيين املرتبط
طريق األخذ باحللول  مات عنتعميم االنتفاع باملعلو السعي إىل تدابري لتعزيز باختاذ الدول األعضاء قيام  (5)

لتحقيق التنمية  واستخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت بطريقة مبتكرة لشاملةاملفتوحة وا
 ؛املستدامة

عن عيدين العاملي والوطين الص على به ونشره حتديد الرتاث الوثائقي وصونه وإتاحة االنتفاعتعزيز تدابري  (6)
 برنامج ذاكرة العامل؛طريق 

اعتمده املؤمتر العام استعراضا    التقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائج احملققة يف جمال تنفيذ الربنامج الذيتضمني )جـ(
دة توجيهها أو لوضع عليها أو إعا احملتملة لإلبقاء حملاور العمل ونتائجها املنشودة يتضمن االقرتاحات

فيها  قييم واضحة، واالستناداألمور إىل معايري ت منها أو إلهنائها، واالستناد يف كل هذه اسرتاتيجيات للخروج
لداخلي، وموافاة اجمللس التنفيذي االقتضاء، إىل عمليات التقييم واملراجعة اليت جيريها مرفق اإلشراف ا أيضا ، عند

 ؛املائتني هبذا االستعراض إبّان دورته التاسعة بعد
اتيجية للموارد لدى اليونسكو، حتليال  شامال  جلميع جوانب التعبئة االسرت  يتضمنعداد تقرير عن تعبئة املوارد إ )د(

 .املائتني وموافاة اجمللس التنفيذي هبذا التقرير إبّان دورته التاسعة بعد
  عشرة السابعةمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة اعتُ 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  11بتاريخ 

عمل األمم المتحدة بشأن سالمة الصحفيين ومسألة اإلفالت  تنفيذ خطةلليونسكو ا ريادةتعزيز  39
 العقاب من

 ،إّن املؤمتر العام
 كاف،-أوال  -5ت/ م202بالقرار  يذّكر إذ

عمل األمم املتحدة بشأن سالمة  تنفيذ خطةاملتعددة األطراف لتعزيز  بالوثيقة اخلتامية للمشاورة مع االهتمام   وحييط علما
 ،الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب

 ،61م/39الوثيقة  درس وقد
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ملنتجني لكمية كبرية من املواد واإلعالميني واعلى الصحفيني  ،داخل شبكة اإلنرتنت وخارجها، كل االعتداءات  بشدة يدين وإذ
 مجيع األحوال فيني يفحتسني ظروف سالمة الصحبضرورة  ويقر االجتماعي،الصحفية اليت تُنشر يف مواقع التواصل 

 ومنها النزاعات املسلحة،، واألوضاع
بشأن سالمة الصحفيني ومسألة  تحدةعمل األمم امل خطةعليه  تنص اجلهات املعنية وفقا  ملامجيع بأمهية تعزيز التنسيق بني  ويقر

 قنية وبناء القدرات،املساعدة الت ضمبوسائل توذلك أجل تنفيذ اخلطة تنفيذا  فعاال ،  من اإلفالت من العقاب
 التنمية بأهداف اخلاصة للمؤشرات عامليال والسبعني باعتماد اإلطار بقيام اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا احلادية بويرح

املتمثلة يف  10-16 ةالتنمية املستدام إطار غايةالصحفيني يف  بسالمة الذي يشتمل على مؤشر خاص ،املستدامة
 "كفالة وصول اجلمهور إىل املعلومات ومحاية احلريات األساسية"،

فيه من الدول األعضاء  لذي تلتمساالسنوي طلب املديرة العامة على الدول األعضاء ردود تزايد بتواصل  مع التقدير وحييط علما  
 اليت تدينها اليونسكو، عمليات قتل الصحفينييف التحقيقات القضائية خيص  فيماالقائم  الوضع عنمعلومات تقدمي 

 سالمةعن  العامة املديرة تقرير يفورد  ملا وفقا  أثناء نزاعات مسلحة  الصحفيني قتل عملياتوقوع معظم ب قلقوحييط علما  مع ال
 ،2016 العقاب لعام من اإلفالت وخطر الصحفيني

 الرجال، من الضحاياكان معظم  وإن الصحفيات، حاالت قتل تزايد ويالحظ
 التحرش ومنها ،لصحفياتااملخاطر اخلاصة اليت تواجهها ، وكذلك الصحفيني على االعتداءات تزايد متعاظم بقلق ويالحظ

 ،داخل شبكة اإلنرتنت وخارجها ،اجلنسي والعنف اجلنسي
 ويشجعل املنظمة يف هذا اجملال، عم لدعمالرمسية املعنية بسالمة الصحفيني  بإنشاء جمموعة أصدقاء اليونسكو غري أيضا   بويرح

 التنسيق مع جمموعات األصدقاء األخرى يف األمم املتحدة يف جنيف ونيويورك،على تعزيز 
األمم عمل  ريادة خطةبونسكو الي اضطالعكيفية بشأن   61م/39يف الوثيقة املذكورة  بالتدابري هتمامحييط علما  مع اال - 1

أخذ املديرة العامة ن م ويطلب ؛هاتعزيز تنفيذأجل  من املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب
 ؛االعتبار بعنيوالثالثني  التاسعة دورته املناقشة اليت ُأجريت يف هذا الصدد خالل

ى الصعيد الوطين علبشأن سالمة الصحفيني  1-10-16 رصد مؤشر التنمية املستدامةالدول األعضاء على  عويشج - 2
 ؛على ذلكالدول األعضاء دة مساعمن املديرة العامة  ويطلب؛ 2030 إطار تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام يفطوعا  

المة الصحفيني ومسألة عمل األمم املتحدة بشأن س خلطة الطوعي الدول األعضاء على تعزيز التنفيذ أيضا   عويشج - 3
أجل  مان السالمة منبوسائل تضم بناء القدرات ووضع آليات وطنية لض طريالقُ اإلفالت من العقاب على الصعيد 

 عقاب؛منها وحماكمة مرتكبيها ومكافحة اإلفالت من ال منع االعتداءات على الصحفيني ومحايتهم
احلساب اخلاص حلرية التعبري وسالمة عن طريق  ،طوعية مسامهات تقدمي إمكانية يف النظر إىل األعضاء الدول ويدعو - 4

لتمويل يكفي من األموال  امبإمداد اليونسكو أجل  ، منوالربنامج الدويل لتنمية االتصال على سبيل املثال الصحفيني
 ؛إلفالت من العقاباشأن سالمة الصحفيني ومسألة ب املتحدة األمم عمل تنفيذ خطةبريادهتا ل اخلاصةمساعيها 

 مجيع األحوال يف الصحفيني سالمة ددهت اليت للمخاطر املتزايدة التصدي إىل الرامية األنشطة تعزيز إىل املديرة العامةيدعو و  - 5
 نرتنتاإل شبكةداخل  الصحفيات، سالمة هتدد اليت صةاخلا للمخاطر والتصدي ،واألوضاع، ومنها النزاعات املسلحة

 .وخارجها
  عشرة السابعةمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة اعتُ 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  11بتاريخ 
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بوصفه مركزاا يعمل تحت رعاية  كوريا دولي للتراث الوثائقي في جمهوريةالمركز الإنشاء  40
 (2 )الفئة اليونسكو

 ،املؤمتر العامإّن 
 هت رعاية اليونسكو، اليت وافق عليها يف قرار حتاليت تعمل  2 لة ملعاهد ومراكز الفئةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

 خامس عشر،-18ت/ م202، وكذلك بالقرار 93م/37
 ،السابعاجلزء  18/م39الوثيقة  درس وقد

بوصفه مركزا  يعمل  ،كوريا ريةمهو جبإنشاء مركز دويل للرتاث الوثائقي يف مدينة تشونغجو  كوريا مجهوريةباقرتاح  بيرح - 1
يت تعمل حتت رعاية اليونسكو املعاهد واملراكز ال نشاءإلالتوجيهية  مبادئللوفقا   (،2 حتت رعاية اليونسكو )الفئة

 ؛اجلزء األول 18م/37بصيغتها الواردة يف الوثيقة  (2 )الفئة
ني االتفاق النموذجي اخلاص ب عشر اجلزء اخلامس 18ت/ م202 الوثيقة املبيَّنة يف ملحق االختالف بأوجه علما   وحييط - 2

األول، ومشروع  اجلزء 18م/37قة الوثيالواردة يف (، بصيغته 2 باملعاهد واملراكز اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة
 كوريا؛ االتفاق املراد إبرامه بني اليونسكو ومجهورية

وصفه مركزا  يعمل حتت رعاية اليونسكو ب ،دويل للرتاث الوثائقي يف مدينة تشونغجو جبمهورية كورياالركز امل إنشاء على ويوافق - 3
 ؛خامس عشر(-18ت/ م202لقرار )ا تنياملائ بعد الثانيةدورته إبّان التنفيذي  به اجمللسُ  ملا أوصى وفقا  ، (2 )الفئة

 .غرضذا الهل االتفاق املعدّ للمديرة العامة بتوقيع  ويأذن - 4
  عشرة السابعةمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة اعتُ 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  11بتاريخ 

 ،الموجود في إكوادور، منح المركز الدولي للدراسات العليا في التواصل واإلعالم في أمريكا الالتينية 41
 (2 )الفئة صفة مركز يعمل تحت رعاية اليونسكو

 ،إّن املؤمتر العام
 هاليت وافق عليها يف قرار  ت رعاية اليونسكو،حتاليت تعمل  2 ملعاهد ومراكز الفئة لةباالسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ  يذّكر إذ

نشاء املعاهد واملراكز اليت إل التوجيهية ملبادئابكذلك و  األول، اجلزء 18م/37يف الوثيقة الواردة بصيغتها  93م/37
 ،ة باالسرتاتيجيةبصيغتها املرفقيف القرار ذاته اليت وافق عليها  ،(2 )الفئة تعمل حتت رعاية اليونسكو

اليت تعمل حتت رعاية  2 الفئةاكز لة ملعاهد ومر االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة املعدَّ من  1.5-بالفقرة ألف أيضا   رويذكّ 
عنه يف  لتنفيذي بأن ينوبتنص على أنه "جيوز للمؤمتر العام أن يأذن، يف بعض احلاالت، للمجلس ا اليت ،اليونسكو

 "،2 اختاذ قرار بشأن منح صفة معهد أو مركز من الفئة
جدوى  بإجراء دراسة، لمؤمتر العاموالثالثني ل التاسعة عقب الدورة ،بعزم اليونسكو على تكليف جمموعة من خربائها وحييط علما  

 ،املركز الدويل للدراسات العليا يف التواصل واإلعالم يف أمريكا الالتينية بشأن
كيتو املوجود يف  ، ريكا الالتينيةاملركز الدويل للدراسات العليا يف التواصل واإلعالم يف أمباقرتاح إكوادور منح  يرحب - 1

 ؛(2 يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئةصفة مركز  ،بإكوادور
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 ، يف منحعنه ، بالنيابة، وبالبتّ دوىاجل دراسةنتائج املائتني، يف  بالنظر، خالل دورته الرابعة بعد للمجلس التنفيذي ويأذن - 2
، (2 اليونسكو )الفئةمل حتت رعاية صفة مركز يع املركز الدويل للدراسات العليا يف التواصل واإلعالم يف أمريكا الالتينية

 .توقيع االتفاق املعّد هلذا الغرضمنح املديرة العامة اإلذن الالزم لأجل  من
  عشرة السابعةمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة اعتُ 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  11بتاريخ 

 2015 بعد عام فيما العالمية لمجتمع المعلوماتالقمة عن  المديرة العامة تقرير 42

 ،إّن املؤمتر العام
 ،56م/38بالقرار  يذّكر إذ

بشأن  2015ول/ديسمرب كانون األ 16الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  70/125القرار ب ويذّكر أيضا  
 ،االستعراض العام لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات

 ،41م/39الوثيقة درس  وقد
 ؛فيها الواردبتقرير املديرة العامة  علما   حييط - 1
 ؛تدامةات تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت لتحقيق أهداف التنمية املسيبتسخري إمكان تعهدوي - 2
مهتها يف املساعي اليت تبذهلا طوعا  على تعزيز مشاركتها ومسا العملاجلهات املعنية إىل وسائر الدول األعضاء  ويدعو - 3

به  أوصى وتطبيقها وفقا  ملا نتاإلنرت  مؤشرات عامليةأجل وضع  منالقمة العاملية جملتمع املعلومات خيص  فيمااليونسكو 
 االتصال؛ لتنمية الدويل للربنامج احلكومي الدويل اجمللس

 للجميع، شاملةال عرفةامل تمعاتجم وبناء املعلومات،إلتاحة احلصول على  سياسات الدول األعضاء إىل اعتماد ويدعو أيضا   - 4
 ؛2030 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ يف واملسامهة

اختاذ عن طريق ومة األمم املتحدة مواصلة تعزيز الدور الريادي الذي تضطلع به اليونسكو يف منظ من املديرة العامةويطلب  - 5
خربهتا املشرتكة ومنها النسبية لليونسكو،  يااستنادا  إىل املزا التدابري الالزمة لتنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات

 بناء جمتمعات املعرفة؛ علىومواصلة العمل بني القطاعات واجلامعة للتخصصات، 
أجل  منالقمة العاملية جملتمع املعلومات  دورته األربعني بتقرير عن تنفيذ نتائجموافاته إبّان من املديرة العامة  ويطلب أيضا   - 6

حىت حلول شأن هذا األمر بللمنظمة طريق  إجراء مناقشة يف هذا الصدد والنظر يف إمكانية اعتماد قرار لوضع خريطة
 عاما  على انعقادها. 20بعد مرور  2025 عامموعد استعراض تنفيذ نتائج القمة العاملية جملتمع املعلومات يف 

  عشرة السابعةمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة اعتُ 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  11بتاريخ 

 "اإلنترنت وتشدد الشباب"نداء كيبيك" الصادر عن مؤتمر " 43

 ،إّن املؤمتر العام
 ،59م/39الوثيقة  درس وقد
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 2017-2016 تنفيذ برنامج املعلومات للجميع للفرتةاملقدم عن بالتقرير  التقدير معوحييط علما  ، 14ت/ م202بالقرار  ريذكّ  وإذ
 ،(25م/تقرير/39 )الوثيقة

 ،(2017) 2354( و2015) 2250 جملس األمن التابع لألمم املتحدةي قرار  ب ر أيضا  ويذكّ 
 ديان إىل اإلرهاب،التشدد والتطرف العنيف اللذين يؤ  أنشطة برنامج املعلومات للجميع يف درءإسهام على  ويشدد

توحيد اجلهود : نت وتشدد الشباباإلنرت سامهتهما الكبرية يف تنظيم مؤمتر "ملحلكومة كيبيك وحكومة كندا  هعن عرفان يعرب - 1
شرين األول/أكتوبر إىل ت 30يف الفرتة املمتدة من  قد، الذي عُ معا " له ومواصلة العيش التشدد والتصدي لتفادي

 ؛2016تشرين الثاين/نوفمرب  1
 :يلي الذي ينص على ما نداء كيبيك"" ويؤيد - 2

 نداء كيبيك
له ومواصلة  التصديالتشدد و  توحيد اجلهود لتفادي: اإلنرتنت وتشدد الشبابيف ختام مؤمتر " نداء كيبيك صدر

فيها  ليت شارك، والذي متخضت مداوالته ااشرتكت يف تنظيمه اليونسكو وحكومة كيبيك، الذي معا " العيش
يف املؤمتر  فيه املشاركون الذي حثّ  نداء كيبيك""عن هذا اإلجناز البارز املتمثل يف  بلدا   70شخص من أكثر من  500

 .التشدد ومكافحته املواطنني واجملتمع الدويل على اختاذ تدابري لدرء
أجل حتقيق  منوالعمل الكلمة  وندعو اجلميع إىل تأييده، إىل رّص الصفوف وتوحيد نداء كيبيك""نؤيد  لنسعى، إذ وإننا

 :نداءيلي نص ال التشدد ومكافحته، وفيما املتمثل يف درء اهلدف املشرتك
الوطين والدويل  صعيديناجلهود املبذولة على الالعنيف اليت هتدد  من مظاهر التعصب والتطرف نعرب عن قلقنا إذ

 ،حتقيق التنمية املستدامةو األمن، ومحاية حقوق اإلنسان وتعزيزها، وفرض سيادة القانون،  أجل نشر السالم وحفظ من
بط بدين أو مذهب أو شعب أن التشدد املؤدي إىل العنف ظاهرة عاملية متغرية تتعدد أشكاهلا وصورها وال ترت ونرى

 واحد،
عليها يف العديد  لقيم املنصوصوفقا  للمبادئ واالتشدد املؤدي إىل العنف مسؤولية مشرتكة  إىل أن درء لفت األنظارون

 من الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان،
 أجل ذلك، عمل اليت وضعها منال بتنفيذ خطة ونتعهدالتطرف العنيف،  إىل درءنداء األمني العام لألمم املتحدة  ونليب

 وتفاديها، إىل العنف اجلذرية للتشدد املؤدياألسباب األبعاد لتحليل  أمهية األخذ بنهج متعدد جمددا  ونؤكد 
تقوم مجاعات  رف العنيف، إذعليها التط األفكار اليت يقوماستخدام وسائل االتصال احلديثة لنشر من  وتنتابنا خماوف

عمال عنف بدافع أارتكاب والتحريض على التطرف  التجنيد واحلّث علىاستغالل هذه الوسائل ألغراض ب متشددة
 الكراهية والتعصب،

دعاة  هنشر ي الرّد على ماتيح ت ، إذالتشدد املؤدي إىل العنف أيضا  وسائل لدرءالتكنولوجيات احلديثة  كونإىل   ونشري
أجل تعزيز حقوق  من تعليم املواط نة والتفكري النقديالتشجيع على هم، و حججودحض يف شبكة اإلنرتنت التشدد 
 واحلوار والتفاهم والتسامح، اإلنسان

طة األمم املتحدة للتنمية خأهداف التنمية املستدامة الواردة يف مجيع جدوى العمل على حتقيق  ونؤكد جمددا  أيضا  
 وجه، على أكمل 2030 املستدامة لعام

كافحة التطرف العنيف جبميع تشدد الشباب وم درءإىل التعاون وتعزيز اجلهود الرامية إىل اجملتمع الدويل  ندعو - 1
 ؛أشكاله
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ع سياسات أو وضكذلك على التشدد املؤدي إىل العنف، و  كل احلكومات على اختاذ تدابري لدرء  ونشجع - 2
 عمل وطنية هلذا الغرض؛ خطط

إعداد ردود نيدها عن طريق تفأجل  منعليها اجلماعات املتشددة  بالرد على الروايات واألفكار اليت تقوم ونوصي - 3
يركز على تعليما  شامال   تعليم أمور تكنولوجيات املعلومات واالتصاالتهلذا الغرض، وكذلك عن طريق  مةحُمك  

 تنمية التفكري النقدي وتعزيز التسامح واحرتام حقوق اإلنسان؛
احلديثة  لومات واالتصاالتلوجيات املعتكنو سائر بتيسري االنتفاع باإلنرتنت و كافة اجلهات املعنية على   ونشجع - 4

العنف  التشدد والتطرف العنيف وإدانة وسائل تساعد على درءبوصفها تيسري استخدامها على و 
 الكراهية وتعزيز الشمول واملساواة واحلوار بني الثقافات؛ وخطاب

نشر ة جديدة ترمي إىل االضطالع بإدارة مشاريع رقمياحلكومات إىل االستعانة بالشباب ومتكينهم من  وندعو - 5
 .نطاق ممكن عليها هذا النداء على أوسع السالم والتسامح والتفاهم وتبليغ الرسالة اليت ينطوي

التشدد  ة ومؤاتية للعمل على درءأجل هتيئة ظروف شامل منكيبيك   نداءب االسرتشادلندعو كافة اجلهات املعنية إىل  وإننا
 العنيف بطريقة فعالة.والتطرف 

  عشرة السابعةمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة اعتُ 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  11بتاريخ 

 مدى استصواب وضع وثيقة تقنينية خاصة بالتعاون الدولي بشأن الموارد التعليمية المفتوحة 44

 ،إّن املؤمتر العام
)امللحق(،  ارد التعليمية املفتوحةاصة بالتعاون الدويل بشأن املو اخل دراسةالنتائج اليت حتتوي على  47م/39الوثيقة  درس وقد

 املائتني، عدوكذلك على املالحظات اليت أبداها اجمللس التنفيذي يف هذا الصدد خالل دورته األوىل ب
يف ليوبليانا مبدينة قد الذي عُ  ،مية املفتوحةلموارد التعليلعن نتائج املؤمتر العاملي الثاين املقدم التقرير  االعتبار يأخذ بعني وإذ

 (،21 م/إعالم39)الوثيقة  2017أيلول/سبتمرب  20إىل  18يف الفرتة املمتدة من  سلوفينيا
 ،تعزيز التعاون الدويل بشأن املوارد التعليمية املفتوحةضرورة  ويؤكد جمددا  

على تنفيذ التشريعات والسياسات  بأن التوصية املراد اعتمادها يف هذا الصدد ميكن أن تكون وسيلة ضرورية لتعزيز العمل ويقر
عاون الدويل بشأن استخدام املوارد التعليمية ، وتعزيز التاملوارد التعليمية املفتوحةواالسرتاتيجيات الوطنية والدولية املتعلقة ب

 اخلاص بالتعليم، 4 حتقيق هدف التنمية املستدامةاملفتوحة للمساعدة على 
 ؛توصية خاصة هبذه املسألة عن طريق اعتمادالتعاون الدويل بشأن املوارد التعليمية املفتوحة  ميكن تعزيزأنه  يرى - 1
النظام رد التعليمية املفتوحة وفقا  ألحكام املديرة العامة إىل موافاته إبّان دورته األربعني مبشروع نص توصية بشأن املوا ويدعو - 2

الرابعة من  من املادة 4 الفقرة عليها يف هة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوصاخلاص بالتوصيات املوجَّ 
 .امليثاق التأسيسي

  عشرة السابعةمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة االتصال واملعلومات يف اجللسة العامة اعتُ 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  11بتاريخ 
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 معهد اليونسكو لإلحصاء
 معهد اليونسكو لإلحصاء 45

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،2016بتقرير جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء لعام  إذ حييط علما  

اهتمام  بداءلتالية، مع إامن جملس إدارة معهد اليونسكو لإلحصاء ضمان تركيز برنامج املعهد على األولويات  يطلب - 1
كذلك زرية الصغرية النامية، و لدول اجلالشباب وأقل البلدان منوا  و املساواة بني اجلنسني و اباحتياجات أفريقيا و بخاص 

 يلي: لشعوب األصلية، من أجل مالشرائح االجتماعية األضعف حاال ، ومنها ابا
راحل التنمية، متواجهه من مصاعب يف مجيع  وضع منهجيات مالئمة تراعي احتياجات خمتلف البلدان وما )أ(

 ؛وإدخال التعديالت الالزمة عليها لكي تظل مالئمة
الدولية، ومنها الشفافية واملساءلة ة األخذ بأفضل املعايري املهنية املستندة إىل املبادئ املنظِّمة لألنشطة اإلحصائي )ب(

 واستخدام املوارد على أكفأ وجه ممكن؛
والتعليم والعلوم والثقافة والتواصل  بشأن الرتبيةقابلة للمقارنة يف خمتلف البلدان مجع بيانات مالئمة عالية اجلودة و  )جـ(

 واإلعالم، ومعاجلة هذه البيانات والتحقق منها وحتليلها ونشرها؛
 ية اجلودة واستخدامها؛تعزيز قدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية والوزارات املختصة من أجل إنتاج إحصاءات عال )د(
رى اليت ينتجها املعهد، ملختلف إتاحة االّطالع حبرية على البيانات املوجودة لدى املعهد، وكذلك على املواد األخ )هـ(

احلكومية واملؤسسات  غري ت واملنظمات الدولية واملنظماتفئات املنتفعني ببياناته ومنتجاته، ومنها احلكوما
 والباحثون والصحفيون وعامة الناس؛

 ؛2021-2017باالسرتاتيجية املتوسطة األجل املعدَّلة ملعهد اليونسكو لإلحصاء للفرتة  ويرحب - 2
 لفرتةلن امليزانية املوحدة م لإلحصاءعهد اليونسكو دوالر مل 500 983 21قدرها اعتمادات مالية بتخصيص  وحييط علما   - 3

هلذا  دوالر 9140500قدرها عهد عن طريق ختصيص اعتمادات مالية املللمديرة العامة بدعم  ويأذن؛ 2018-2019
 ؛من امليزانية العادية الغرض

لقطاع اخلاص إىل املسامهة ؤسسات وااملاحنة وامل والوكاالتالدول األعضاء واملنظمات الدولية والوكاالت اإلمنائية  ويدعو - 4
 طاقها؛مبوارد مالية أو بوسائل أخرى مناسبة يف تنفيذ أنشطة معهد اليونسكو لإلحصاء وتوسيع ن

 حتقيق النتائج املنشودة التالية: علومات عنمب ،يةالتقارير النظامإطار يف  ،اهليئتني الرئاسيتني دوريا  موافاة من املديرة العامة  ويطلب - 5
 استخدام البيانات وتحليلهاوتعزيز التعليم خاصة بمؤشرات  وضع: 1محور العمل 

يف  ريها من اجلهات املعنيةالتعليم للدول األعضاء وغبشأن  بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد العامليتوفري  (1)
القائمة على ضع السياسات و ، من أجل تيسري لقواعد واملعايري واملنهجيات املتفق عليهاوفقا  ل الوقت املناسب

 م؛اخلاص بالتعلي 4 هدف التنمية املستدامةورصد التقدم احملرز حنو حتقيق  البيِّنات
قابلة للمقارنة على  اناتإنتاج واستخدام بيجمال يف  نياإلحصاء الوطني اختصاصييقدرات املساعدة على تعزيز  (2)

 عليم؛التبشأن  الصعيدين الوطين والعاملي
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 نتائج التعلمبشأن دولية  إعداد إحصائيات: 2محور العمل 
 على الصعيدين الوطين والعاملي للمقارنةبإنتاج بيانات عالية اجلودة وقابلة اجملتمع الدويل والدول األعضاء قيام  (3)

 متسقة؛بشأن نتائج التعلم وفقا  لقواعد مشرتكة وأُطر عامة للمضامني ومعايري 
وتعزيز تحليل ل واإلعالم، بشأن العلوم والثقافة والتواصدولية ووضع مؤشرات  : إعداد إحصائيات3محور العمل 

 البيانات ونشرها
اإلعالم للدول األعضاء وغريها و  العلوم والثقافة والتواصلبشأن  بيانات قابلة للمقارنة على الصعيد العامليتوفري  (4)

، من أجل تيسري وضع عليها لقواعد واملعايري واملنهجيات املتفقوفقا  ل يف الوقت املناسب من اجلهات املعنية
 ؛ستدامةأهداف التنمية امل ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق القائمة على البيِّناتالسياسات 

قابلة للمقارنة على  اناتإنتاج واستخدام بيجمال يف  نياإلحصاء الوطني اختصاصييقدرات املساعدة على تعزيز  (5)
 اإلعالم؛و العلوم والثقافة والتواصل  بشأن الصعيدين الوطين والعاملي

 : تعزيز األنشطة اإلحصائية الشاملة4محور العمل 
بية والتعليم والعلوم بشأن الرت معهد اليونسكو لإلحصاء املوجودة لدى بيانات االّطالع على ال ُسبل حتسني (6)

 .على الصعيدين العاملي واإلقليمي، نشرهاوالثقافة والتواصل واإلعالم، وحتسني 
 نامج والعالقات اخلارجية اعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 إدارة المكاتب الميدانية
 الميدانيةإدارة المكاتب  46

 املؤمتر العام إنّ 
 يلي: للمديرة العامة مبا يأذن - 1

 يلي: دانية من أجل ما، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بإدارة املكاتب املي2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
السرتاتيجية الرئيسية توجهات االيتوافق مع  مواصلة العمل على إصالح الشبكة امليدانية لليونسكو مبا (1)

 جمال التنمية، يفمنظومة األمم املتحدة وأساليب عملها بشأن التعاون للسياسة العامة على نطاق 
 ورته التاسعة والثالثني؛يتعلق هبذا األمر من القرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام يف د وكذلك مع ما

 ضمان تعزيز مساءلة املكاتب امليدانية؛ (2)
رؤساء وموظفي الدعم إدارة عملية إمداد املكاتب امليدانية باملوظفني فيما خيص مناصب املديرين/ال (3)

 الدائمني، وتقييم أداء املديرين/الرؤساء؛
 رصد األداء العام للشبكة امليدانية بانتظام؛ (4)
ملكاتب امليدانية، ل اتدبري وإدارة ورصد استخدام االعتمادات املالية املخصصة لتغطية نفقات تشغي (5)

الحتياجات اخلاصة اوتعزيز القدرات اإلدارية للمكاتب امليدانية عن طريق الدعم والتدريب وتقييم 
 بالتوظيف؛
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يزانية املوحدة من امل 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  400 999 93ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )ب(
 التمويل؛ اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر

امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظمن املديرة العامة  ويطلب - 2
 النتيجتني املنشودتني التاليتني: اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق

 ا؛حتسني قدرة الشبكة امليدانية على االستجابة وتعزيز استدامته (1)
كذلك عن طريق تلبية االحتياجات ، و هتاإدار و املالية شؤوهنا  تدبريتعزيز استدامة الشبكة امليدانية عن طريق حتسني  (2)

 القائمة والناشئة.
 نامج والعالقات اخلارجية مد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب اعتُ 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 الخدمات المتعلقة بالبرامج
 تنسيق ورصد األنشطة لصالح أفريقيا 47

 املؤمتر العام إنّ 
 يلي: للمديرة العامة مبايأذن  - 1

فيذية اخلاصة باألولوية التناالسرتاتيجية ب خطة العمل املتعلقة ، على تنفيذ2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
هبا لصاحل  االضطالع ( وضمان االتساق والتكامل بني الربامج اليت جيري2014-2021املتمثلة يف أفريقيا )

استنادا  إىل النتائج والتوصيات اليت أفريقيا، واليت جيري إعدادها وفقا  لقرارات اهليئتني الرئاسيتني يف هذا الصدد و 
اإلشراف الداخلي يف  املتمثلة يف أفريقيا الذي أجراه مرفق اليونسكو اص بأولويةعنها التقييم اخل متخض

 يلي: ، من أجل ما2012 عام
لالسرتاتيجية التنفيذية  تعزيز عمليات تنسيق ورصد األنشطة املضطلع هبا لصاحل أفريقيا وحتسينها وفقا   (1)

 ؛(2014-2021) اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا
ها أفريقيا يف جمال خيص التحديات اليت تواجه تعزيز التفكري االستشرايف ومبادرات االستشراف فيما (2)

ات والفرص وحتليلها يف التنمية، وكذلك الفرص املتاحة هلا يف هذا اجملال، عن طريق حتديد هذه التحدي
املعنونة "أفريقيا  2063 ماالحتاد األفريقي لعاخطة ، ويف إطار 2030 إطار خطة التنمية املستدامة لعام

 اليت نريدها"؛
ريقية ومفوضية االحتاد املضي قدما  يف تعزيز الشراكات االسرتاتيجية القائمة مع الدول األعضاء األف (3)

رب آلية التنسيق اإلقليمي عسّيما  األفريقي واجلماعات االقتصادية اإلقليمية ووكاالت األمم املتحدة، وال
أفريقيا، مع أخذ امليزة النسبية ادة املشاركة واملسامهة يف تنفيذ خطة التنمية اخلاصة بألفريقيا، عن طريق زي

لف جماالت آلية التنسيق اليونسكو االسرتاتيجية يف خمت على أن تستند مسامهة ،لليونسكو بعني االعتبار
ب اليونسكو لالتصال ع مكتضطليالشبكة امليدانية يف أفريقيا وقطاعات الربنامج، و  إىلاإلقليمي ألفريقيا 

 أبابا وإدارة أفريقيا بتنسيق املساعي املبذولة يف هذا الصدد؛ يف أديس
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يقيا عن طريق الشراكات والشبكات وتوسيع نطاقها للمساعدة على نشر ثقافة السالم يف أفر  حشد (4)
لواندا"( الذي )"منتدى  احلصر، بتنظيم "منتدى ثقافة السالم يف أفريقيا" القيام، على سبيل املثال ال

احمللية واإلقليمية باختاذ  املعنية هاتيُقام مرة كل عامني، وإنشاء "مدرسة السالم األفريقية"، وقيام اجل
 مبادرات حمددة يف هذا الصدد؛

منظومة األمم املتحدة  توسيع وتعزيز التكامل بني أنشطة املنظمة وأنشطة سائر وكاالت وصناديق وبرامج (5)
 يا، استنادا  إىل املزايا النسبية؛العاملة يف أفريق

 فريقيا؛أتشجيع التعبئة االجتماعية والتواصل االجتماعي لتعزيز األولوية املتمثلة يف  (6)
اسية للربامج الرئيسية، ضمان تنفيذ الربامج الطليعية لألولوية املتمثلة يف أفريقيا بوصفها عناصر أس (7)

 ي؛وضمان إدماجها يف عمليات التخطيط القطاع
األولوية، يف مجيع مراحل الربجمة  رصد االلتزام باألولوية املتمثلة يف أفريقيا، وكذلك بالربامج الطليعية هلذه (8)

ة واألنشطة املمولة من خيص األنشطة املمولة من امليزانية العادي وعلى مجيع مستويات الربنامج، فيما
 املوارد اخلارجة عن امليزانية؛

هبا  سرتاتيجية التنفيذية اخلاصةتقارير بشأن األولوية املتمثلة يف أفريقيا، واالإعداد وتقدمي التعزيز عملية  (9)
فيها استنادا  إىل  (، وبراجمها الطليعية الستة، من أجل إظهار جدواها والتقدم احملرز2014-2021)

 هبا قطاعات الربنامج؛ التدابري التنفيذية اليت تضطلع
 تطبيق؛ة عن امليزانية لوضع األولوية املتمثلة يف أفريقيا موضع التعبئة موارد خارج (10)

يزانية املوحدة من امل 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  300 662 6ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )ب(
 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛

امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي املديرة العامة موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظ من ويطلب - 2
 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتيجتني املنشودتني التاليتني:

خيص االسرتاتيجية  فيما رصدتعزيز تأثري برامج اليونسكو يف أفريقيا وإبرازها من خالل االرتقاء بالتنسيق وال (1)
ت وفرص حتقيق التنمية يف (، وحتسني فهم حتديا2014-2021التنفيذية اخلاصة باألولوية املتمثلة يف أفريقيا )

 ؛اأفريقي
الشراكات االسرتاتيجية مع اجلهات  تعزيز الدعم املقّدم إىل األولوية املتمثلة يف أفريقيا من خالل إقامة املزيد من (2)

 القطاعني العام واخلاص وزيادة كفاءة هذه الشراكات.املعنية من 
 نامج والعالقات اخلارجية مد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب اعتُ 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 المساواة بين الجنسينتحقيق  الرامية إلى األنشطةتنسيق ورصد  48

 املؤمتر العام إنّ 
 يلي: للمديرة العامة مبا يأذن - 1
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 اجلنسني للفرتة ، على تنفيذ خطة العمل الثانية لتحقيق املساواة بني2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
ذهتا اهليئتان الرئاسيتان ت اليت اختاليت أُعّدت عن طريق عملية تشاورية وتشاركية وفقا  للقرارا - 2014-2021

لتدابري الرامية إىل وضع األولوية ليف هذا الصدد واستنادا  إىل النتائج والتوصيات اليت خلص إليها التقييم اخلارجي 
جلهود الرامية إىل تعزيز املساواة وضمان االتساق والتكامل بني ا - املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني موضع التطبيق

قيق النتائج وكذلك على حت  اجلنسني ومتكني املرأة عن طريق االستعانة بآلية للتنسيق والرصد هلذا الغرض،بني
 يلي: ، من أجل ما2021-2018هبا للفرتة  املنشودة املتعلقة

تقنينية أُطر م يف اليونسكو من ما هو قائمساعدة اإلدارة العليا يف األمانة واهليئتني الرئاسيتني على تعزيز  (1)
 متكني املرأة؛ووثائق اسرتاتيجية بشأن املساواة بني اجلنسني و أطر خاصة بالسياسات العامة و 

بني اجلنسني، مع الرتكيز بصورة  قيادة وتنسيق اجلهود اليت تبذهلا اليونسكو يف جمال الربجمة لتعزيز املساواة (2)
يف  لتطبيق الفعلياموضع هذه األولوية منهجية على تعزيز االلتزام والكفاءة والقدرات من أجل وضع 

 التقييم؛/عمليات التخطيط والربجمة والتنفيذ والرصد
املتحدة، وإضفاء الطابع  مواصلة تعزيز النهج املزدوج اخلاص باملساواة بني اجلنسني، الذي أيدته األمم (3)

 رجالالرتكيز على متكني البرجمة تراعي قضايا اجلنسني، مع  :يلي املؤسسي عليه، ويتمثل هذا النهج فيما
عميم مراعاة اعتبارات املساواة نساء اجتماعيا  وسياسيا  واقتصاديا  وتغيري معايري الذكورة واألنوثة؛ وتالو 

 بني اجلنسني يف السياسات والربامج واملبادرات؛
عتبارات اجلنسانية قرتن االتفتأ تتفاقم عندما ت املساواة اليت ال مساعدة الربامج على التصدي ألوجه عدم (4)

امة، وكذلك على بعوامل أخرى كالوضع االجتماعي االقتصادي واالنتماء اإلثين والسن ومكان اإلق
 مراعاة اخلصوصيات اإلقليمية؛

نس، اليت تضطلع هبا اجل املوزعة حبسبدعم املساعي الرامية إىل حتسني عمليات مجع وحتليل البيانات  (5)
ت والربامج استنادا  نسكو لإلحصاء، من أجل املساعدة على وضع السياساالربامج الرئيسية ومعهد اليو 

 إىل البينات؛
 التالية مسة اجملاالت اخلتقدمي إرشادات اسرتاتيجية وتقنية بشأن تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني يف (6)

قائم على النتائج؛ والرصد  نهجل: املساءلة؛ وتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني وفقا  ذات األمهية احلامسة
 املعلومات؛وإعداد التقارير؛ وتنمية القدرات؛ وضمان االتساق والتنسيق وإدارة املعارف و 

ونسكو يف أنشطة األمم املتحدة توفري القيادة االسرتاتيجية الالزمة والدعم االسرتاتيجي الالزم ملشاركة الي (7)
عيد العاملي واإلقليمي والُقطري اجلنسني ومتكني املرأة على الص وعملياهتا اإلصالحية املتعلقة باملساواة بني

 ؛2030 يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام
راحل الربجمة ومجيع مستويات رصد االلتزام باألولوية العامة املتمثلة يف املساواة بني اجلنسني يف مجيع م (8)

 شطة املمولة من خارج امليزانية؛زانية العادية أم األنالربنامج، سواء أتعلق األمر باألنشطة املمولة من املي
يف خمتلف األنشطة  ةلفعابطريقة مواصلة حتسني قدرات املوظفني لتعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني  (9)

 عن طريق التدريب املستمر جلميع املوظفني والتنمية املستمرة لقدراهتم؛



 2019-2018للفرتة الربنامج وامليزانية 

 
80 80 

 

جهات التنسيق املعنية بقضايا اجلنسني لضمان حتسني إدارة مواصلة تعزيز مهارات وكفاءات شبكة  (10)
وتنفيذ عمليات تعميم مراعاة املساواة بني اجلنسني وعمليات الربجمة املراعية لقضايا اجلنسني يف مجيع 

 قطاعات الربنامج؛
لبشرية واملوظفني، ة باملوارد اإسداء املشورة التقنية إىل مكتب إدارة املوارد البشرية بشأن السياسات اخلاص (11)

ع ترتيبات العمل املالئمة سّيما بشأن حتقيق املساواة يف فرص التقدم الوظيفي املتاحة للموظفني ووض وال
على زيادة متثيل النساء  الكفيلة بتحقيق التوازن بني احلياة املهنية والشخصية، والعمل يف الوقت ذاته

ني اجلنسني، ورصد التكافؤ حبيث يتسىن حتقيق التكافؤ ب القرار داخل األمانة اختاذتدرجييا  يف مستويات 
 بني اجلنسني داخل أمانة املنظمة؛

ق اإلعالم بالنتائج احملرزة يف اليونسكو الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني عن طري أنشطةتعزيز إبراز  (12)
 هذا اجملال ونشرها؛

ية جديدة ومبتكرة، قامة شبكات وشراكات داخلية وخارجتنسيق وتعزيز الشراكات والشبكات القائمة وإ (13)
دفاع عن حقوق عن طريق الدعوة إىل إقامة حوار بشأن السياسات من أجل حشد التأييد الالزم لل

دى سائر األطراف املعنية، لالفتيات والنساء واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة داخل األمانة، وكذلك 
 على سبيل املثال، ةراسي اليونسكو اجلامعية املعنية واللجان والوطنيك  ، أيومنها شبكات اليونسكو

ت األكادميية والقطاع اخلاص، سّيما اهليئات املعنية بشؤون املرأة، واملؤسسا ومنظمات اجملتمع املدين، وال
 واملشاركة يف هذا احلوار؛

ّيما مع هيئة األمم املتحدة س املتحدة، والالتشاور والتعاون مع الوكاالت املعنية التابعة ملنظومة األمم  (14)
ة شراكات واملشاركة يف للمرأة، وكذلك مع املنظمات األخرى الثنائية واملتعددة األطراف، من أجل إقام

 أنشطة ترمي إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛
، واملنظمات الثنائية األمم املتحدةمتثيل اليونسكو يف االجتماعات واملؤمترات اليت تنظمها وكاالت  (15)

 اة بني اجلنسني ومتكني املرأة؛واملتعددة األطراف، ومنظمات اجملتمع املدين، بشأن القضايا املتعلقة باملساو 
مم املتحدة املعنية بالقضاء على متثيل اليونسكو يف دورات جلنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة وجلنة األ (16)

 ملرأة؛التمييز ضد ا
لتابعة ملنظومة األمم املتحدة اقيادة مساعي اليونسكو الرامية إىل املسامهة يف العمل املشرتك بني الوكاالت  (17)

 بشأن املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف جماالت اختصاص اليونسكو؛
يزانية املوحدة من امل 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  900 263 2ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )ب(

 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛
امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظ ويطلب - 2

 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتائج املنشودة التالية:
أة يف جماالت اختصاص اليونسكو بصورة منهجية وشاملة يف حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املر  إسهام (1)

قيق اهلدفني الشاملني املنظمة، عن طريق األخذ مبنظور يتيح إحداث التغيري املنشود ومواصلة السعي إىل حت
 الغرض؛ ت الالزمة هلذااملتمثلني يف السالم الدائم والتنمية املستدامة، مع تعزيز القدرا
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خيص تعزيز املساواة  على الصعيد الدويل واإلقليمي والُقطري فيما ةبارز جهة فاعلة اليونسكو يف أن تكون  جناح (2)
 سّيما عن طريق الرتويج وإقامة الشبكات والشراكات املبتكرة؛ بني اجلنسني يف مجيع جماالت اختصاصها، وال

لى صعيد اختاذ القرارات بفضل ع يف فرص التقدم الوظيفي وتعزيز التكافؤ فيما بينهم املساواة بني املوظفني تعزيز (3)
 الثقافة التنظيمية لليونسكو.

 نامج والعالقات اخلارجية على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب  مد هذا القرار بناء  اعتُ 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 التخطيط الستراتيجي 49

 املؤمتر العام إنّ 
 يلي: للمديرة العامة مبا يأذن - 1

 يلي: ي من أجل ما، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالتخطيط االسرتاتيج2021-2018العمل، خالل الفرتة  - ألف
ثل يف اإلدارة وامليزنة بوظائف الربجمة والرصد وإعداد التقارير وفقا  لنهج اليونسكو املتم االضطالع )أ(

أولوياهتا اليت حتددها اهليئتان القائمتني على النتائج، مع االمتثال للتوجهات االسرتاتيجية وإطار الربجمة و 
 يلي: الرئاسيتان واملديرة العامة، عن طريق ما

 2021-2020ة العامني وثيق مع مجيع وحدات األمانة، على إعداد امليزانية لفرت العمل، بالتعاون ال (1)
(، 4م/41ة )الوثيق 2029-2022(، واالسرتاتيجية املتوسطة األجل للفرتة 5م/40)الوثيقة 

 2023-2022امني وميزانيتها لفرتة الع 2025-2022 وبرنامج املنظمة لفرتة األعوام األربعة
ويات العاملية واإلقليمية العمل املرتبطة هبذه الوثائق، مع االمتثال لألول (، وخطط5م/41)الوثيقة 

دئ اإلدارة وامليزنة والوطنية، وإرشادات اهليئتني الرئاسيتني وتوجيهات املديرة العامة، ومبا
شأن التمويل، وسائر األطر القائمتني على النتائج، ومبادئ امليزانية املوحَّدة واحلوار املنظَّم ب

عداد خطط العمل سرتاتيجية للمنظمة برمتها، اليت تسرتشد هبا مجيع وحدات األمانة يف إاال
لرامية إىل وضع اهبا. ويشمل هذا األمر االضطالع، حبسب االقتضاء، بتنسيق املساعي  اخلاصة

ما  وجيهية وإعدادالسياسات واملبادئ التما يلزم من للمنظمة برمتها، ووضع  ةاسرتاتيجيأطر 
ئج، والتخطيط االسرتاتيجي، هبا يف جمال اإلدارة القائمة على النتا برامج التدريب املرتبطة يلزم من
 مع األمم املتحدة؛ والتنسيق ،وإعداد التقارير، وتعبئة املوارد ،وامليزنة، والرصد ،والربجمة

بوصفها  وعرضها 5/حتسني األساليب والتقنيات املستخدمة إلعداد الوثيقة ممواصلة العمل على  (2)
ويبنّي الفجوة التمويلية،  للميزانية يشمل االشرتاكات املقررة واملسامهات الطوعية ا  موحَّد ا  إطار 

 وكذلك األساليب والتقنيات املستخدمة يف احلوار املنظَّم بشأن التمويل؛
ييم األداء وعمليات تق يناالضطالع بالتنسيق الشامل لعملية رصد تنفيذ الربنامج وامليزانية املعتمد (3)

املتعلقة هبذه األمور،  الربناجمي، مع تقدمي التوصيات الالزمة إىل املديرة العامة بشأن املسائل
صاعب اليت تعرتض ومنها توصيات بشأن التدابري التصحيحية اليت جيب اختاذها للتغلب على امل

 عملية التنفيذ؛
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عداد التقارير النظامية ق الشامل لعمليات إاالضطالع، بالتعاون مع مجيع الوحدات املعنية، بالتنسي (4)
تنظيمي الذي حدده املؤمتر ( وفقا  للشكل ال4عن تنفيذ الربنامج وامليزانية املعتمدين )الوثيقة م ت/

تناول التنفيذ خالل فرتة يتنفيذ الربنامج الذي  عن(، ومنها التقرير التحليلي 99م/38العام )القرار 
ليت تُقّدم إىل اجمللس ، والتقارير السنوية اخلاصة بتنفيذ الربنامج ا2017-2014األعوام األربعة 

لى اإلنرتنت قبل كل دورة عالتنفيذي يف كل دورة من دوراته الربيعية، والتقارير املوجزة اليت تُنشر 
ج الذي سُيقّدم يف عام اخلريفية، والتقرير االسرتاتيجي اخلاص بالنتائمن دورات اجمللس التنفيذي 

 (؛5يقة م ت/، والتقارير اخلاصة مبتابعة تنفيذ قرارات اهليئتني الرئاسيتني )الوث2020
السرتاتيجي اوضع سياسات ومنهجيات وأدوات جديدة لضمان الفعالية والكفاءة يف التخطيط  (5)

ع املرافق املركزية والقطاعات موإعداد التقارير عن تنفيذ الربنامج بالتعاون والربجمة وامليزنة والرصد 
ة القائمة على املعنية، ومنها سياسات ومنهجيات وأدوات للتكييف املستمر ملنهجية اإلدار 

 طر؛النتائج ولربامج التدريب املرتبطة هبا، ووضع سياسات وهنوج إلدارة املخا
عن طريق  2 اكز الفئةملعاهد ومر  املعّدلة االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملةاإلشراف على تنفيذ  (6)

لضمان مج الربناإسداء املشورة وتقدمي اإلرشادات حبسب االقتضاء، والعمل مع قطاعات 
 االمتثال لالسرتاتيجية وضمان تنفيذها تنفيذا  فعاال ؛

اهليئتني الرئاسيتني وتوجيهات  يزانية وفقا  لقراراتالتعاون مع مصادر التمويل اخلارج عن امل مواصلة وتعزيز )ب(
 يلي: املديرة العامة عن طريق ما

املبذولة لتعبئة املوارد داخل  تنفيذ اسرتاتيجية تعبئة املوارد اخلاصة باملنظمة برمتها، وتنسيق اجلهود (1)
يزانية وحتديد ن املاملنظمة، بوسائل تضم وضع خطط استباقية مالئمة لتعبئة املوارد اخلارجة ع

 شأهنا؛األهداف والفجوات التمويلية، ورصد عملية تعبئة املوارد وإعداد تقارير ب
وإبرام اتفاقات تعاون  التنسيق من أجل االحتفاظ بعالقات جيدة مع اجلهات املاحنة، وإقامة شراكات (2)

راكات اسرتاتيجية برناجمية ش مركزية مع اجلهات املاحنة احلكومية الثنائية القائمة، والدعوة إىل إقامة
 اض حمددة؛متعددة السنوات مع جهات ماحنة جديدة وجهات ماحنة تقوم بتقدمي أموال ألغر 

كومية الثنائية واجلهات السعي احلثيث إىل تنويع أوجه التعاون بني اليونسكو واجلهات املاحنة احل (3)
ب احلاجة من أجل يت النفع حبساملاحنة الناشئة والقطاع اخلاص، وتطوير طريقة التمويل الذا

 التصدي للتحديات اإلمنائية؛
عقد  عن طريق األطراف املتعددة التنمية مصارفو  األورويب االحتاد مع اليونسكو شراكةتطوير  (4)

 التمهيدية، املراحل يف العامة السياسات عن املعلومات وتبادل سنوية، تنسيق اجتماعات
 سّيما وال للمشاريع، املشرتك والتمويل القدرات، وبناء للرتويج مشرتكة بأنشطة واالضطالع

 الُقطري؛ الصعيد على
لتعبئة املوارد من  1 دعم اجلهود اليت تبذهلا قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية ومعاهد الفئة (5)

خالل بناء القدرات يف جمال إعداد املشاريع وتعبئة املوارد وإدارة املوارد اخلارجة عن امليزانية 
وجه خاص، ورصدها، وذلك عن طريق التدريب وتعزيز تبادل املعارف بني املكاتب امليدانية ب

وحتسني الُنظم والعمليات املرتبطة بذلك؛ ودعم اجلهود اليت تبذهلا قطاعات الربنامج واملكاتب 
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إليها وتزويدها للتواصل مع اجلهات املاحنة من خالل إسداء املشورة  1 امليدانية ومعاهد الفئة
إىل وفري الدعم املعلومات بشأن أولويات اجلهات املاحنة وأساليب عملها؛ وإسداء املشورة وتب

قطاعات الربنامج بشأن اسرتاتيجيات تعبئة املوارد اخلاصة بكل قطاع واجلهود املبذولة يف هذا 
الصدد؛ وإجراء أو املساعدة على إجراء املفاوضات مع اجلهات املاحنة بشأن إبرام اتفاقات 

التفاقات وإدارة جديدة، واالضطالع بدور اجلهة املسؤولة عن كل اإلجراءات املتعلقة مبراجعة ا
على إبراز القيمة املضافة  1 أمورها؛ ومساعدة قطاعات الربنامج واملكاتب امليدانية ومعاهد الفئة

 خيص حتقيق أهداف التنمية املستدامة؛ سّيما فيما لعمل اليونسكو، وال
تحدة عن طريق ألمم املمواصلة وتعزيز مشاركة اليونسكو ومسامهتها يف األنشطة املشرتكة بني وكاالت ا )جـ(

 يلي: ما
شرتكة بني وكاالت قيادة وتنسيق املساعي اخلاصة مبشاركة اليونسكو ومسامهتها يف األنشطة امل (1)

لعامة، واألمور الرامية إىل سّيما فيما خيص املسائل االسرتاتيجية والربناجمية ا األمم املتحدة، وال
بدور االسرتاتيجي  مكتب التخطيطضطلع ي ن، على أتعزيز االتساق والفعالية يف املنظومة برمتها

تحدة املعين بالتنسيق، مستشار املديرة العامة يف جملس الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم امل
أركان جملس ُّترى يف  اليتاليت تتعلق بربنامج املنظمة و ثل اليونسكو يف األنشطة واملناقشات ميو 

بالربامج وجمموعة األمم  اللجنة الرفيعة املستوى املعنيةسّيما يف إطار  ، والالرؤساء التنفيذيني
ألمناء العامني ا، ومنها فريق املتحدة اإلمنائية وأفرقة العمل واهليئات الفرعية املعنية التابعة هلما

 املساعدين التابعني جملموعة األمم املتحدة اإلمنائية؛
امليدانية واملرافق  تب االتصال واملكاتباالضطالع، بالتعاون الوثيق مع قطاعات الربنامج ومكا (2)

ملشاركة يف تنفيذ خطة ااملعنية، بتنسيق مساعي اليونسكو االسرتاتيجية والربناجمية الرامية إىل 
أبابا  ة عمل أديسوغريها من االتفاقات الدولية احلكومية )خط 2030 التنمية املستدامة لعام

غرّي املناخ، وإطار ِسنداي تنمية، واتفاق باريس بشأن تالصادرة عن املؤمتر الدويل الثالث لتمويل ال
رنامج املنظمة يف للحد من خماطر الكوارث، واخلطة احلضرية اجلديدة( لضمان إسهام أولويات ب

وضع هذه األولويات ينبغي، وضمان اختاذ التدابري الالزمة ل االتفاقات كمااخلطط و تنفيذ هذه 
 بعد؛ موضع التطبيق العملي فيما

قر واملكاتب امليدانية توفري خدمات التنسيق واإلرشاد وبناء القدرات واملساندة للموظفني يف امل (3)
لفعالية يف منظومة األمم فيما خيص عواقب األمور املتعلقة باملساعي الرامية إىل تعزيز االتساق وا

لربجمة الُقطرية يات ا، ومنها عمل2030 املتحدة برمتها وإىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام
تحدة يف إطار نظام املشرتكة اليت جيري االضطالع هبا على مستوى األفرقة الُقطرية لألمم امل

إدارة ، بذه الغايةإىل بلوغ هاضطالع مكتب التخطيط االسرتاتيجي، سعيا  املنسقني املقيمني؛ و 
مج الرئيسية( ان االعتمادات املالية املخصصة ألنشطة الرب م ٪ 1اعتمادات مالية مشرتكة )

د عمليات الربجمة ختصصها املديرة العامة لدعم مكاتب اليونسكو امليدانية املشاركة يف إعدا
 ؛املشرتكة ملنظومة األمم املتحدةالُقطرية 



 2019-2018للفرتة الربنامج وامليزانية 

 
84 84 

 

تقدمي إرشادات عامة إىل املكاتب امليدانية بشأن إعداد وثائق اليونسكو االسرتاتيجية اخلاصة  (4)
 بالربجمة الُقطرية؛

نظومة األمم املتحدة إعداد اتفاقات إلقامة شراكات اسرتاتيجية مع املنظمات األخرى التابعة مل (5)
 مذكرات تفاهم؛ بصيغة

الربناجمية الرامية  تعزيز ورصد األنشطةاملسؤولة عن يف اليونسكو  جهة االتصالاالضطالع بدور  (6)
 ل؛إىل مساعدة أقل البلدان منوا  على تنفيذ برنامج عمل اسطنبو 

يزانية املوحدة من امل 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  100 008 13ختصيص اعتمادات مالية قدرها  - باء
 اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل؛

ذ الربنامج الذي عن تنفي امية، مبعلوماتموافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظاملديرة العامة  منويطلب  - 2
 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتائج املنشودة التالية:

إلدارة وامليزنة القائمتني على ااالضطالع بوظائف الربجمة والرصد وإعداد التقارير وفقا  لنهج اليونسكو املتمثل يف  (1)
 اهليئتان الرئاسيتان واملديرة العامة؛ اليت حتددهاالنتائج، مع االمتثال للتوجهات االسرتاتيجية وإطار الربجمة وأولوياهتا 

جه خاص على تعزيز التوافق وإمكانية ضمان تنسيق األنشطة الرامية إىل تعبئة املوارد يف املنظمة برمتها، مع الرتكيز بو  (2)
 اجلهات املاحنة؛ تشجيع على تنويعالتنبؤ واملرونة والشفافية يف طريقة توفري املوارد الالزمة للمنظمة، فضال  عن ال

مم املتحدة على الصعيد الُقطري إبراز وتعزيز إسهام اليونسكو الربناجمي ومكانتها يف جمال التعاون بني وكاالت األ (3)
 .2030 واإلقليمي والعاملي سعيا  إىل تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام

 نامج والعالقات اخلارجية مد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب اعتُ 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 إدارة المعارف على نطاق المنظمة 50

 املؤمتر العام إنّ 
إىل  09401ملا تنص عليه الفقرات  للمديرة العامة مبواصلة العمل على حتسني إدارة املعارف على نطاق املنظمة وفقا   يأذن - 1

ذا الغرض للفرتة دوالر هل 600 318 14ختصيص اعتمادات مالية قدرها ، و املعتم دة 5م/39لوثيقة امن  09403
 اردة من مجيع مصادر التمويل؛من امليزانية املوحدة اليت تضم األموال الو  2018-2019

امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظ ويطلب - 2
 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتيجة املنشودة التالية:

احللول املبتكرة اليت توفرها ة املؤسسية وإدارة املعارف و تعزيز تنفيذ الربنامج عن طريق حتسني استخدام الذاكر  (1)
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 نامج والعالقات اخلارجية مد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب اعتُ 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 



 2019-2018للفرتة الربنامج وامليزانية 

 
85 85 
 

 العالقات الخارجية وإعالم الجمهور 51

 العام املؤمتر إنّ 
 للمديرة العامة مبا يلي: يأذن - 1

من  إعالم اجلمهورو ، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بالعالقات اخلارجية 2021-2018العمل، خالل الفرتة  - ألف
 :يلي أجل ما

 يلي: العالقات مع الدول األعضاء عن طريق ماتوطيد  )أ(
 واألقاليم وتنميتها؛ احملافظة على العالقات مع الدول األعضاء واألعضاء املنتسبني واملراقبني (1)
 رصد العالقات مع الدولة املضيفة؛ (2)
عضاء ى اليونسكو وأتوفري اخلدمات املتعلقة باملراسم ألعضاء السلك الدبلوماسي املعتمدين لد (3)

 األمانة؛
 تشجيع الدول غري األعضاء على االنضمام إىل املنظمة؛ (4)
سكو لتقدمي الدعم التعاون مع الوفود الدائمة ومع جمموعات الدول األعضاء املؤلفة يف اليون (5)

 الالزم هلا؛
مية، ية الصغرية الناإيالء عناية خاصة لالحتياجات اخلاصة للبلدان األقل منوا ، والدول اجلزر  (6)

 بعد الكوارث؛ بعد النزاعات أو ما والبلدان اليت متر بأوضاع ما
ت األمهية عقد اجتماعات إعالمية واستشارية مع املندوبني الدائمني بشأن املسائل ذا (7)

 تماعات؛االسرتاتيجية واألنشطة ذات األولوية، وتنسيق األمور املتعلقة هبذه االج
 الدائمني اجلدد؛ توفري حلقات إرشادية للمندوبني (8)
 ا؛تزويد الدول األعضاء، عرب شبكة اإلنرتنت، مبعلومات مفيدة تليب احتياجاهت (9)

 يلي: تعزيز التعاون مع اللجان الوطنية عن طريق ما )ب(
ت أقاليمية سنوية تعزيز كفاءات اللجان الوطنية وقدراهتا التنفيذية عن طريق تنظيم اجتماعا (1)

 آلخرين اجلدد؛القات تدريبية خمصصة لألمناء العامني واملسؤولني لّلجان الوطنية، وعقد ح
ها الشراكات القائمة تعزيز الشراكات القائمة بني اللجان الوطنية وشبكات اجملتمع املدين، ومن (2)

 احلكومية وأندية اليونسكو ومراكزها؛ مع املنظمات غري
 بينها؛ تعزيز االتصاالت مع اللجان الوطنية وفيما (3)

 يلي: كومية عن طريق مااحل تعزيز العالقات مع منظومة األمم املتحدة واملنظمات الدولية احلكومية وغري جـ()
 الوكاالت؛ املشاركة بنشاط يف عمل اهليئات الدولية احلكومية واآلليات املشرتكة بني (1)
لرامية إىل تنفيذ خطة ا املبادرة إىل املشاركة يف املساعي املندرجة يف جماالت اختصاص اليونسكو (2)

أكيد مهمتها يف ؛ ومواصلة العمل على تعزيز حضور املنظمة وت2030 التنمية املستدامة لعام
القرارات املهمة  يتعلق بعملها من املنظومة املتعددة األطراف، وكذلك على متابعة تنفيذ ما

 الصادرة عن اهليئات اإلدارية لألمم املتحدة؛
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ت الدولية احلكومية التفاهم املربمة مع وكاالت األمم املتحدة واملنظمامتابعة تنفيذ مذكرات  (3)
النافذة عند  اهممذكرات التفمتابعة منتظمة من أجل تقييم النتائج احملرزة، وحتديث وتنقيح 

 جديدة حمتملة؛ مذكرات تفاهماالقتضاء، وإبرام 
آلية فعالة  عن طريق إنشاءرصد الشراكات القائمة مع املنظمات غري احلكومية وتقييمها  (4)

 ومستدامة هلذا الغرض؛
ملنظمات غري احلكومية احتسني فعالية وكفاءة ومشول آلية التعاون اجلماعية مع جلنة االتصال بني  (5)

 واليونسكو؛
 يلي: االرتقاء بأنشطة اليونسكو اخلاصة بإعالم اجلمهور عن طريق ما )د(

شر هذه املضامني الوسائط تبنّي برامج املنظمة وأنشطتها، ونإنتاج مضامني إعالمية متعددة  (1)
 اعي(؛مبختلف الوسائل املتاحة للمنظمة )شبكة اإلنرتنت، وشبكات التواصل االجتم

يونسكو وكبار املسؤولني تعزيز التعاون مع وسائل اإلعالم، وزيادة الفرص املتاحة لتواصل خرباء ال (2)
 اإلعالم؛وسائل  عربالقائمني على إدارهتا 

ة حتليال  كميا  رصد تغطية وسائل اإلعالم ألنشطة اليونسكو، وحتليل هذه التغطية اإلعالمي (3)
 ونوعيا ؛

 إقامة شراكات إعالمية تتيح مضاعفة التأثري وتعزز صورة اليونسكو؛  (4)
 فق الزوار؛سّيما عن طريق إعادة تنظيم مر  تطوير ُسبل إعالم اجلمهور يف املقّر، وال (5)
 ملها؛إقامة فعاليات للمحافظة على عالقات املنظمة بالفئات واجلهات املعنية بع (6)
شورات العمل، عن طريق جملس املطبوعات، على ضمان جودة ومالءمة املطبوعات واملن (7)

 واملصنفات الفكرية الصادرة عن املنظمة؛ 
ك، وحتسني نظام للنشر املشرت تطوير ُسبل نشر املطبوعات واملنشورات عن طريق إقامة شراكات  (8)

 البيع على اإلنرتنت؛
امني احلالية واملقبلة مواصلة األخذ بسياسة االنتفاع احلر باملعلومات إلتاحة االطالع على املض (9)

 والسابقة بصيغة يسرية تتوافق مع مفهوم االنتفاع احلر باملعلومات؛
 استخداملرقمية بت بنسختيها الورقية واإصدار جملة "رسالة اليونسكو" الفصلية باللغات الس (10)

 خصصة هلذا الغرض؛املارجة عن امليزانية اخلموال األ
ف، وكذلك مجيع تنسيق املساعي الرامية إىل االحتفال باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤل (11)

 األنشطة املرتبطة بالعاصمة العاملية للكتاب؛
 حتياجات الزبائن؛الايا مع احلرص على تلبية هذه اخلدمات مواصلة تقدمي خدمات متجر الكتب واهلد (12)
ت، وإدارة موقع تعزيز املنصة اإللكرتونية الشاملة واملتكاملة للمنظمة على شبكة اإلنرتن (13)

unesco.org  وموقعunesco.int  وموقعunescommunity  إىل تلبية احتياجات  ، سعيا
 املنتفعني خبدماهتا؛

يزانية املوحدة من امل 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  600 040 25مالية قدرها  ختصيص اعتمادات - باء
 ؛اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل
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عن تنفيذ الربنامج الذي  امية، مبعلوماتموافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظمن املديرة العامة ويطلب  - 2
 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتائج املنشودة التالية:

و وجمموعات الدول األعضاء سّيما عن طريق وفودها الدائمة لدى اليونسك تعزيز التعاون مع الدول األعضاء، وال (1)
، واالرتقاء جبودة املضامني املتاحة ملتوفرةا املؤلفة يف اليونسكو؛ وحتسني ُسبل االنتفاع بالوسائل واملواد اإلعالمية

 على اإلنرتنت؛
يات وزيادة فعالية هذا تعزيز إسهام اللجان الوطنية يف تنفيذ واستعراض برامج اليونسكو على خمتلف املستو  (2)

 اإلسهام عن طريق إجراء مشاورات وتنظيم أنشطة للتواصل وبناء القدرات بانتظام؛
دي يف اجملاالت الرئيسية؛ اليونسكو يف أنشطة منظومة األمم املتحدة والتشديد على دورها الريازيادة مشاركة  (3)

ما عن طريق إبرام مذكرات سيّ  وتعزيز التعاون مع املنظمات الدولية احلكومية يف جماالت اختصاص اليونسكو، وال
اليونسكو وّتديد  ات رمسية معاحلكومية اليت تقيم شراك تفاهم هلذا الغرض؛ وإنعاش شبكة املنظمات غري

 ؛برازهاالشراكات القائمة معها، وتوسيع نطاق هذه الشبكة وإ
إنتاج نصوص وصور باضطالع املنظمة بنفسها أنشطة اليونسكو وأولوياهتا عن طريق عن تقدمي صورة وافية  (4)

حصوهلا على  السعي إىل، و ئلوتسجيالت مرئية ونشرها عرب منابرها املختلفة، وتروجيها بكل الوسارسوم بيانية و 
التواصل االجتماعي، لتحسني  منابر اإلنرتنت ووسائلو تغطية إعالمية واسعة يف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية 

 معرفة الناس برسالة اليونسكو واملهمة املسندة إليها؛
واجلهات الراعية  عالمشركاء )تضم وسائل اإل اتحتسني الصورة املؤسسية لليونسكو عن طريق إنشاء منظوم (5)

والتسويق، وأنشطة  عالملإل ، ومشاريعإعالميةمحالت  إقامةمن أجل  هذه املنظومات والوكاالت التنفيذية( وإدارة
 إلعالم اجلمهور وفعاليات خاصة يف املقر؛

"رسالة  ، ومنها جملةتعزيز املسامهات الفكرية لليونسكو عن طريق إصدار مطبوعات ومنشورات عالية اجلودة (6)
ع الشركاء يف جمال النشر لضمان ماليونسكو"، وتوزيعها عمال  بسياسة االنتفاع احلر باملعلومات، وبالتعاون الوثيق 

املبادرات اخلاصة  بلوغ مجهور عريض؛ وإعالء شأن اسم اليونسكو وشعارها ومحايتهما وتعزيزمها عن طريق
كتب ومطالعتها عن طريق ملطالعة والتشجيع على تأليف البالعالمات املميزة والتسويق؛ واالحتفاء بالكتب وا

 ية للكتاب؛االحتفال باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف واالستعانة بربنامج العاصمة العامل
ى املواقع اإللكرتونية املتوفرة حمتو تيسري نشر املعارف واملعلومات عن طريق املنصة اإللكرتونية املتكاملة إلدارة  (7)

 .نتفاع خمتلف املستخدمني هبالغات البعدة 
 نامج والعالقات اخلارجية مد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب اعتُ 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 دعم وتنسيق العمل الميداني 52

 املؤمتر العام إنّ 
 يلي: مبا العامة للمديرة يأذن - 1
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خطة العمل اخلاصة بدعم وتنسيق العمل امليداين من أجل  ، على تنفيذ2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
 يلي: ما
برنامج املنظمة املشرتك  وضع اسرتاتيجية لشبكة اليونسكو امليدانية وتنفيذها من أجل املسامهة يف تنفيذ (1)

منظومة املعتمدة على نطاق  وأساليب التنفيذ االسرتاتيجية الرئيسية السياسة العامةوجهات تيتوافق مع  مبا
املتحدة اإلمنائية وأساليب  منظومة األمم فيما خيص أنشطة التعاون اإلمنائي اليت تضطلع هبا املتحدة األمم

 الُقطري؛ املستوىعلى يف هذا اإلطار  العمل املتبعة
 ضمان اإلدارة الشاملة للشبكة امليدانية؛ (2)
ن طريق االستعانة مبكاتب التخطيط لربامج املنظمة وأنشطتها وتنفيذها على الصعيدين الُقطري واإلقليمي ع (3)

حدة ومبادراهتا اخلاصة الغرض، وضمان مشاركتها النشطة يف عمليات األمم املت اليونسكو امليدانية هلذا
 يات الوطنية واإلقليمية؛بالربجمة املشرتكة على الصعيدين الُقطري واإلقليمي، من أجل االستجابة لألولو 

 رصد أداء الشبكة امليدانية بوسيلة مالئمة ألغراض إدارة األداء؛ (4)
 ي ملديري املكاتب امليدانية ورؤسائها؛تقييم األداء الفرد (5)
االتصال  جهة ورهلا، واالضطالع بد تنسيق مساعي اليونسكو الرامية إىل التأهب لألزمات والتصدي (6)

 خيص آليات العمل املشرتكة بني وكاالت األمم املتحدة يف هذا اجملال؛  فيما
د الدويل واإلقليمي والُقطري، األمم املتحدة على الصعيالعمل، بالتنسيق الوثيق مع اهليئات التابعة ملنظومة  (7)

ساعي اليونسكو الرامية إىل على رصد وتطوير البىن األساسية واآلليات اإلدارية والتنظيمية الالزمة لدعم م
 التصدي لألزمات اجلديدة واألزمات الطويلة األمد؛

زانية املوحدة اليت من املي 2019-2018للفرتة دوالر هلذا الغرض  200 416 2اعتمادات مالية قدرها  ختصيص )ب(
 ؛تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل

مية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي اعتمده موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظامن املديرة العامة ويطلب  - 2
 التالية:النتائج املنشودة املؤمتر العام وعن حتقيق 

 كاتب امليدانية وتنسيقه ودعمه؛تعزيز استدامة الشبكة امليدانية عن طريق االضطالع بالتوجيه االسرتاتيجي لعمل امل (1)
 أخذ اليونسكو بنهج مؤسسي شامل ومتسق من أجل التأهب لألزمات والتصدي هلا؛ (2)
 هلا؛ الطويلة األمد والتصديب لألزمات اجلديدة و تقدمي الدعم الالزم إىل املكاتب امليدانية لتمكينها من التأه (3)
 وغريها من اجلهات( إبّان األزمات.)واملشاركة يف آليات وإجراءات التنسيق العامة اليت تضعها األمم املتحدة  املسامهة (4)

 نامج والعالقات اخلارجية مد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب اعتُ 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 
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 القرارات العامة - خامساا 

 قبول كاليدونيا الجديدة عضواا منتسباا إلى اليونسكو 53

عضوا   كاليدونيا اجلديدة، قبول 2017تشرين األول/أكتوبر  30 يف اليت عقدها جلسته العامة األوىل أثناء يف ،املؤمتر العام قرر
 منتسبا  إىل املنظمة.

 نتائج منتدى الشباب 54

 ،العاماملؤمتر  إنّ 
 ،19م/39الوثيقة  وقد درس
ر العام يف دورته السابعة والثالثني ( اليت اعتمدها املؤمت2014-2021باسرتاتيجية اليونسكو التنفيذية بشأن الشباب ) وإذ يذّكر

 بوصفها إطار العمل التشغيلي ألنشطة اليونسكو يف جمال الشباب،
 ،2إعالم  4م ت/201و 20م/إعالم 39الوثيقتني وقد درس 
سيما عن طريق تعزيز مشاركة  رامية إىل حتسني عمل اليونسكو يف جمال الشباب والاملديرة العامة على جهودها ال وإذ يشكر

 الشابات والشبان،
مع الشابات والشبان ومنظمات الشباب،  املديرة العامة إىل اختاذ املزيد من التدابري املالئمة لالرتقاء بعمل اليونسكو يدعو - 1

 بشأن الشباب؛ ى الشباب وغريها من منتديات اليونسكوالدورة العاشرة ملنتد نتائجوذلك باالستناد إىل 
منتدى اليونسكو للشباب وتنفيذها  املديرة العامة إىل أن تضمن، بالتعاون مع الدول األعضاء، متابعة توصياتويدعو أيضا   - 2

 تنفيذا  جمديا ؛
التعاون مع الشباب ، ب2030لعام  دعم اجلهود اليت تتماشى مع خطة التنمية املستدامةالدول األعضاء إىل  ويدعو - 3

الشباب، بدءا  باملستوى احمللي  يف هذا السياق باملبادرات املعنية الرامية إىل تعزيز مشاركة ويرّحب؛ ومنظمات الشباب
 ووصوال  إىل املستوى العاملي؛

إدراج مدخالته يف الوثيقتني  املديرة العامة إىل تنظيم منتدى الشباب يف موعد مبكر حبيث يتسىن ذلك عن فضال   ويدعو - 4
ك منظمات الشباب على أن تشار  ، ويفّضل أن يكون موعده قبل انعقاد دورة املؤمتر العام املقبلة بسنة واحدة،5وم/ 4م/

 شباب.الوطنية واإلقليمية، اليت تشمل ممثلي الشباب، مشاركة  فعالة يف حتديد صيغة منتدى ال
 شرةع الثامنةيف اجللسة العامة  العلوم االجتماعية واإلنسانيةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13بتاريخ 
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 بشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المحتلة 72م/38تنفيذ قرار المؤتمر العام  55

 ،العاماملؤمتر  إنّ 
من  94و 4يف التعليم، واملادتني  من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان املتعلقة باحلق 26، وباملادة 72م/38بالقرار  إذ يذّكر

ونسكو بشأن محاية الرتاث العاملي الثقايف اتفاقية جنيف الرابعة املتعلقتني حبرمان األطفال من احلق يف التعليم، وباتفاقية الي
 ( وبروتوكوليها اإلضافيني،1954اي )( واتفاقية اله1972والطبيعي )

 ،17م/39الوثيقة  درس وقد
باحلق يف التعليم، وكذلك من  بالدور الذي ينبغي لليونسكو أن تضطلع به من أجل متكني اجلميع من التمتع يذّكر أيضا   إذو 

 الوصول بأمان إىل املؤسسات التعليمية،تلبية حاجة الفلسطينيني إىل  أجل
ت التارخيية والثقافية الواجب محايتها يف بصون اآلثار واألعمال الفنية واملخطوطات والكتب وغري ذلك من املمتلكا والتزاما  منه

 نزاعات، نشوبحالة 
كل املساعي املمكنة لضمان   منها بذل ويطلب، 72م/38القرار  من أجل تنفيذاجلهود اليت بذلتها املديرة العامة  يؤيد - 1

 (؛5م/39)الوثيقة  2019-2018 للفرتة يف إطار الربنامج وامليزانية كامال    تنفيذه تنفيذا  
كومية املعنية ملا قدمته من جلميع الدول األعضاء واملنظمات الدولية احلكومية واملنظمات غري احل ويعرب عن تقديره - 2

االستمرار يف مساعدة  هاويناشدالفلسطينية احملتلة،  األرضاليونسكو يف اليت تنفذها ألنشطة يف امسامهات كبرية 
 اليونسكو يف هذا املسعى؛

إىل تعزيز املساعدة  ويدعوها، الراهنة افيةتنفيذ عدد من األنشطة التعليمية والثق يف املديرة العامة على النتائج احملرزة ويشكر - 3
املستجدة من أجل تلبية االحتياجات  نيةاملالية والتقنية اليت تقدمها اليونسكو إىل املؤسسات التعليمية والثقافية الفلسطي

 ؛ديثة العهدوالتصدي للمشكالت اجلديدة النامجة عن التطورات احل
يف قطاع غزة  ة عن األوضاع السائدةالرامية إىل تلبية االحتياجات النامجاليونسكو  مساعياملديرة العامة على  ويشكر أيضا   - 4

املديرة العامة إىل  يدعوو سخي من الدول األعضاء واجلهات املاحنة،  بدعم مايل فعال  وعلى املبادرات اليت نُفذت 
 االستمرار يف توسيع نطاق برنامج اإلنعاش املبكر يف جماالت اختصاص املنظمة؛

 منلثقافية والتعليمية، وكذلك اأي أعمال تنال من الرتاث الثقايف والطبيعي، ومن املؤسسات  من املستمر ويعرب عن قلقه - 5
ونوا جزءا  ال يتجزأ من نسيجهم متنع التالميذ والطالب الفلسطينيني وكل التالميذ والطالب اآلخرين من أن يك ئقعواأي 

 هذا القرار؛ إىل االلتزام بأحكام ويدعوكاملة،   ممارسةاالجتماعي ومن أن ميارسوا حقهم يف التعليم 
لمواقع لاء والتأهيل والرتميم إعادة البنما تضطلع به من أنشطة لصاحل أعمال املديرة العامة على مواصلة تعزيز  ويشجع - 6

 األثرية الفلسطينية والرتاث الثقايف الفلسطيين؛
االت اختصاص اليونسكو عن طريق ببناء القدرات يف مجيع جم املتعلقة املديرة العامة إىل تلبية االحتياجات أيضا   ويدعو - 7

موارد خارجة عن امليزانية، من دية و امليزانية العا املموَّل مندة املالية للطالب الفلسطينيني توسيع نطاق برنامج املساع
 دعم سخي يف هذا الصدد؛ما قّدمته من اململكة العربية السعودية على  ويشكر

رتكة بني اليونسكو ن للجنة املشاالجتماع الثام الصادرة عن توصياتالمن املديرة العامة أن تتابع عن كثب تنفيذ  ويطلب - 8
كن االجتماع التاسع يف غزة، وأن تنظم يف أقرب وقت مم وال سيما(، 2008آذار/مارس  4-5والسلطة الفلسطينية )

 للجنة املشرتكة بني اليونسكو والسلطة الفلسطينية؛
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سالم الة اإلسرائيلية وأن يتحقق مفاوضات السالم العربيأن تنجح  ويرجواحلوار اإلسرائيلي الفلسطيين،  إقامة على ويشجع - 9
مم املتحدة يف هذا الشأن، وال مليثاق التأسيسي لليونسكو وقرارات األألحكام اوفقا  على وجه السرعة، شامل العادل و ال

 هبذا املوضوع؛ املتعلقةسيما قرارات جملس األمن 
 مبا يلي: املديرة العامة إىل القيام فضال  عن ذلكويدعو  -10

ايف للجوالن السوري احملتل، مواصلة اجلهود اليت تبذهلا من أجل احملافظة على النسيج البشري واالجتماعي والثق )أ(
 ؛هذا القرار املرتبطة هبذه املسألة وفقا  ألحكام

مؤسسات لالئمة لامل اتاملساعداملزيد من املنح و  وتأمنيبذل اجلهود الالزمة لتوفري املناهج الدراسية املناسبة  )ب(
 الثقافية والتعليمية يف اجلوالن السوري احملتل؛

إدراج هذا البند يف  يقرريذي، واملائتني للمجلس التنف بأن هذا البند مدرج يف جدول أعمال الدورة الرابعة بعد ويذّكر -11
 للمؤمتر العام. األربعنيجدول أعمال الدورة 

 .2017الثاين/نوفمرب  تشرين 11جلنة الرتبية يف اجللسة العامة السابعة عشرة بتاريخ تقرير اعتمد هذا القرار بناء  على 

 2019-2018الفترة  خالل احتفالت الذكرى التي يمكن أن تشارك فيها اليونسكو 56

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،15م/39الوثيقة  درس وقد

والتوازن فيما يتعلق باملساواة بني  أجل حتسني التوزيع اجلغرايف الدول األعضاء من كل املناطق على تقدمي اقرتاحات من يشجع - 1
ليت وافقت عليها اهليئتان ، وفقا  للمعايري ابارزةاختيار شخصيات نسائية  ، تشمل أيضا  الحتفاالت الذكرى اجلنسني

بني تلك االحتفاالت وُمثُل ققة ، وإيالء األولوية يف معايري اختيار احتفاالت الذكرى املقرتحة لوجود صلة حمالرئاسيتان
 ؛املنظمة ومهامها

الدولة العضو  على عاتقلذكرى ا تة تنفيذ األنشطة املرتبطة باحتفااليمسؤولتقع ، 25ت/ م195بأنه، وفقا  للقرار  ويذّكر - 2
شطة ونتائجها ير مفصل عن األنموافاة املديرة العامة، بعد انتهاء املشروع، بتقر ، اليت جيب عليها أيضا  لطلبامقدمة 
 لدولة العضو أو الدول األعضاء واليونسكو؛ل وجدواها

 ؛15م/39الوثيقة  يف ملحق الواردةيف احتفاالت الذكرى ، 2019-2018 الفرتة خاللأن تشارك اليونسكو،  ويقرر - 3
 .ذا الربنامجهل الناظمةقا  للقواعد وف ةلمنظمة يف هذه االحتفاالت من برنامج املسامهلأن مُيوَّل أي إسهام حمتمل  ويقرر أيضا   - 4

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 في األعضاء والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك بين الدول جيدحوار اقتراحات من أجل إقامة  57
 إطار الهيئتين الرئاسيتين

 ،العاماملؤمتر  إنّ 
 ،42م/39الوثيقة وقد درس 

 ة،الطابع الدويل احلكومي لليونسكو والدور الذي تضطلع به اللجان الوطنيوإذ يضع يف اعتباره 



 القرارات العامة

 
92 92 

 

ة املستدامة الواردة يف خطة التنمية املتعددة األطراف من تأثري حاسم يف حتقيق أهداف التنمي املعنيةمبا اللتزام اجلهات  ويقر
 ،2030املستدامة لعام 

  ؛أساسيبني الدول األعضاء والشركاء غري احلكوميني أمر احلوار اجليد أن تعزيز  يرى - 1
 (.37ت/ م202القاضي مبواصلة التفكري يف هذا األمر )القرار  بقرار اجمللس التنفيذي وحييط علما   - 2

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 الهند في الدولية أوروفيل مدينة مع اليونسكو تعاون 58

 ،العاماملؤمتر  إنّ 
دولة  124 ارك شباب من، وقد ش1968شباط/فرباير  28بأن مدينة أوروفيل الدولية أنشئت يف جنوب اهلند يف  يذّكر إذ

 ،أمم العاملمزا  اللتئام مشل بوضع تراب من ثرى بلداهنم يف جرة التأسيس ر بإنشاء املدينة آنذاك  االحتفاليف عضوا  
ارات أبدى فيها دعمه ، قر 1983 وعام 1970 وعام 1968 وعام 1966 أنه اعتمد باإلمجاع، يف عام ويأخذ بعني االعتبار

ركة يف تنمية مدينة أوروفيل بوصفها احلكومية إىل املشا فيها الدول األعضاء واملنظمات الدولية غري ملدينة أوروفيل، ودعا
فيها  ويتمتع الوفاقسودها يبني ِقيم خمتلف الثقافات واحلضارات يف بيئة حبيث ّتمع ما مدينة ثقافية دولية مصممة 

 والروحية، املاديةمبستوى معيشة يليب حاجاهتم  ناسال
إنشاء جمتمع عليم القائم على االبتكار، و ، وتوفري التالسالمنشر و ، التفاهم الدويل تعزيز املتمثلة يفأوروفيل بأهداف مدينة  نوهوي

 بإسهام هذه األهداف يف ويقر، ماعةأجل النمو املتناسق للفرد واجل التنمية املادية والروحية الشاملة من، وحتقيق مالتعلّ 
والتنوع ، األديان احلوار بنيو  ،الثقافات احلوار بنيو  ،احلضاراتخيص احلوار بني  ما فيماسيّ  بلوغ غايات اليونسكو، وال

  من عوامل التنمية،الثقايف، والثقافة بوصفها عامال  
اية مدينة أوروفيل والتشجيع محأجل  من 1988 لقيام احلكومة اهلندية باعتماد قانون مؤسسة أوروفيل يف عام ويعرب عن تقديره

 على تنميتها،
إىل إطالع  مراكز تسعى بوصفهاامل إلنشاء مراكز دولية معنية مبدينة أوروفيل يف الكثري من بلدان الع ويعرب عن تقديره أيضا  

رب يف املدينة وُسبل اإلقامة الشباب يف تلك البلدان على أهداف مدينة أوروفيل وُمثلها، وتيسري االنتفاع بفرص التد
 ،البحوث األكادمييةفيها بغرض التطوع وتنفيذ برامج 

النجاح الذي  ويرىفع على اهلند، عود بالني بأن مدينة أوروفيل أصبحت مركزا  للخربة يف جمموعة كبرية من اجملاالت، مماويقر 
 هلا، فية اجملاورةحققته املدينة يف نشر ّتربتها واملساعدة على حتقيق التنمية لصاحل سكان املناطق الري

 حرما   تنمية منطقتها الدولية اليت تُعتربسّيما يف العامل إىل املشاركة يف تنميتها، وال أممبأن مدينة أوروفيل تدعو كل  وحييط علما  
 تربويا  يضم أجنحة ثقافية لكل األمم أو جمموعات األمم ويبنّي مسات كل ثقافة،

 ،2018شباط/فرباير  28 أن الذكرى السنوية اخلمسني إلنشاء مدينة أوروفيل ستحّل يف ويأخذ بعني االعتبار أيضا  
عاما  على وجودها،  50هاء ز مضّي  دولية، بعدقدرة مجاعة  بأن مدينة أوروفيل مشروع منوذجي ناجح وفريد يثبتويقر أيضا  

ئها، يم اليونسكو ومبادقِ ندرجة يف ِعداد وامل السالم والوفاق الدويلاملتعلقة بُمثلها األساسية األولية على مواصلة االلتزام بـ
 ،أولوياهتا الرئيسيةوكذلك يف ِعداد بعض 
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، ئهاالذكرى السنوية اخلمسني إلنشاب لالحتفالوتنظيم أنشطة  أوروفيل مدينة املديرة العامة إىل تعزيز تعاون اليونسكو مع يدعو
 ء مدينةلسنوية اخلمسني إلنشاااملناسبة املميزة املتمثلة يف الذكرى هذه يف  ،دعوة الدول األعضاء جمددا  كذلك إىل و 

 .العمل على تنميتهامواصلة املساعي الرامية إىل إىل املشاركة يف  ،أوروفيل
 شرة ع الثامنةلقرار بناء  على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية يف اجللسة العامة اعتمد هذا ا

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13بتاريخ 

 : نشر الممارسات الجيدةاليومأهمية الصوت في عالم  59

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،32ت/ م201القرار ب إذ يذكر
 سلوكنا الفردي واجلماعي نظرا  ألمهيتها،بأن البيئة الصوتية حتّدد ويؤمن 

صوتية يتزايد فيها االستعمال املتواصل  ارتباط اإلنسان وسائر الكائنات احلية ارتباطا  جيمع بني االعتماد والتأثري ببيئة ويالحظ
ت دولية ببحث ا ، وقيام مؤسساتنفك تزداد ارتفاع لألجهزة الصوتية واملواد السمعية البصرية مبستويات صوتية مضرة ال

ألمم املتحدة للبيئة، فضال  عن اهذه املسألة، ومنها مثال  االحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة الصحة العاملية وبرنامج 
 حبثها يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي،

مر يف ارتفاع مستوى الضجيج، هذا األ بأن تزايد الكثافة السكانية والتوسع العمراين يف مجيع أرجاء العامل، وتسب   أيضا   ويالحظ
 جيعل موضوع التحكم يف احلّيز الصويت شاغال  من شواغل املهنيني واملواطنني،

 أن تعمل اليونسكو على التوعية باملسائل املرتبطة بالصوت على الصعيد الدويل، ويرجو
 ،49م/39الوثيقة  وقد درس

 بأسبوع الصوت على وجه اخلصوص؛ ادرات تسرتشدللجهود اليت بذلتها املديرة العامة سعيا  إىل ترويج مب ارتياحه عن يعرب - 1
شاركة اللجان الوطنية وشبكة الدول األعضاء على تيسري حشد مسامهات خارجة عن امليزانية لتمكني اليونسكو، مب يشجّعو  - 2

 .احلياة، وذلك منذ الصغر اليونسكو للمدارس املنتسبة، من نشر املمارسات اجليدة فيما خيص الصوت يف مجيع جماالت
 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 
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 المنح الدراسيةبرنامج برنامج المساهمة و  - سادساا 

 المنح الدراسيةبرنامج برنامج المساهمة و  60

 العام املؤمتر إنّ 
 برنامج المساهمة -ألف 

نشطة الدول األعضاء وفقا  أ، على تنفيذ برنامج املسامهة يف 2021-2018بالعمل، خالل الفرتة للمديرة العامة  يأذن - 1
 وافق عليها املؤمتر العام يف دورته التاسعة والثالثني؛للمبادئ والشروط اليت 

 يلي: املديرة العامة إىل ما ويدعو - 2
نها احلكومة املعنية يف حالة عدم تعيّ  إبطاء إىل إحاطة اللجان الوطنية لليونسكو، أو القناة الرمسية اليت املبادرة بال )أ(

نحها، وذلك توخيا  لتحسني تعديل املبالغ املطلوبة أو رفض موجود جلنة وطنية، علما  باألسباب اليت دعت إىل 
 أسلوب عرض املشاريع اليت تقدم يف إطار برنامج املسامهة ومتابعتها وتقييمها؛

عدم وجود جلنة وطنية، جبميع املشاريع  نها احلكومة املعنية يف حالةإعالم اللجان الوطنية، أو القناة الرمسية اليت تعيّ  ب()
 ى دعما  يف إطار برنامج املسامهة؛احلكومية يف بلداهنا، واليت تتلق ليت تضطلع هبا املنظمات الدولية غريواألنشطة ا

 لتالية:اموافاة اجمللس التنفيذي يف كل دورة من دوراته اخلريفية بتقرير يتضمن املعلومات  )جـ(
ساعدة العاجلة يف حاالت اليت متت املوافقة عليها يف إطار برنامج املسامهة ويف إطار امل روعاتقائمة املش (1)

 أو أي دعم آخر يرتبط هبا؛ وأي تكاليف أخرىروعات الطوارئ، مع بيان املبالغ املوافق عليها لتمويل هذه املش
 احلكومية؛ ات الدولية غرياملنظمخيص  فيما آنفا  ( 1قائمة مماثلة للقائمة املذكورة يف الفقرة الفرعية ) (2)

دة العاجلة يف حاالت تتعدى النسب املئوية العتمادات برنامج املسامهة اليت ختصص للمساع احلرص على أال )د(
وايل من املبلغ املخصص ٪ على الت3٪ و5٪ و7احلكومية ولألنشطة اإلقليمية  الطوارئ وللمنظمات الدولية غري

 مني املعنية؛لربنامج املسامهة لفرتة العا
 2019-2018لطوارئ للفرتة االتماس أموال خارجة عن امليزانية لتكميل متويل برنامج املساعدة العاجلة يف حاالت  )هـ(

 عندما يقتضي األمر ذلك؛
والبلدان ة لصاحل أقل البلدان منوا  حتديد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز برنامج املسامهة خالل فرتة العامني املقبل )و(

زرية الصغرية النامية والبلدان بعد الكوارث والدول اجل بعد النزاعات أو ما النامية والبلدان اليت تعيش أوضاع ما
 اليت متر مبرحلة انتقالية؛
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مج الذي امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامن املديرة العامة موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظ ويطلب - 3
 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتيجة املنشودة التالية:

راز صورة املنظمة وزيادة تأثري حتسني إدارة الربنامج حتسينا  كبريا  لضمان تعزيز الشفافية وآليات املساءلة وإب (1)
األولوية )أقل البلدان منوا ، ات ذأنشطتها وإعطاء األولوية الفعلية لبلدان أفريقيا ولغريها من البلدان املستفيدة 

 بعد الكوارث(. ما وأبعد النزاعات  اوالبلدان اليت تعيش أوضاع م ،والدول اجلزرية الصغرية النامية، والبلدان النامية
 برنامج المنح الدراسية -باء 

اصة بربنامج املنح الدراسية خطة العمل اخل ، على تنفيذ2021-2018بالعمل، خالل الفرتة العامة للمديرة العامة  يأذن - 1
 :يلي من أجل ما

باطا  وثيقا  باألهداف االسرتاتيجية القدرات الوطنية يف جماالت مرتبطة ارتبناء املسامهة يف تعزيز املوارد البشرية و  (أ)
املساواة بني اجلنسني، عن طريق يف و سّيما باألولويتني املتمثلتني يف أفريقيا  واألولويات الربناجمية لليونسكو، وال
 تقدمي املنح الدراسية وإدارة شؤوهنا؛

ك يف شكل مسامهات التفاوض بشأن ترتيبات لتقاسم التكاليف مع اجلهات املاحنة املهتمة، سواء أكان ذل (ب)
 لمنح الدراسية؛نقدية أم عينية، من أجل متويل املنح الدراسية عن طريق برامج الرعاية املشرتكة ل

املدين واملنظمات  استكشاف إمكانيات تعزيز برنامج املنح الدراسية عن طريق إقامة شراكات مع اجملتمع (ـج)
 احلكومية؛ غري

امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظ ويطلب - 2
 :اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتيجة املنشودة التالية

سّيما  فعني باملنح الدراسية، والمواءمة اجملاالت املواضيعية مع أهداف املنظمة االسرتاتيجية، وتعزيز قدرات املنت (1)
املعارف  تشاطرلوية، عن طريق قدرات من كان منهم من أفريقيا وأقل البلدان منوا ، يف جماالت الربنامج ذات األو 

 ة ومرحلة الدراسات العليا.واالرتقاء باملهارات يف مرحلة الدراسة اجلامعي
 العتمادات المالية المخصصة لبرنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية -جيم 

 :يلي للمديرة العامة مبا يأذن - 1
من امليزانية  2019-2018دوالر لربنامج املسامهة للفرتة  500 736 12ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )أ(

 لربنامج املباشرة؛االواردة من مجيع مصادر التمويل، من أجل تغطية تكاليف املوحدة اليت تضم األموال 
من امليزانية  2019-2018دوالر لربنامج املنح الدراسية للفرتة  000 520 1ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )ب(

كو النامجة عن مات اليونساملوحدة اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل، من أجل الوفاء بالتزا
 ملشرتكة للمنح الدراسية؛الرتتيبات املوضوعة لتقاسم التكاليف مع اجلهات املاحنة يف إطار برامج الرعاية ا

تشغيل اخلاصة دوالر لتغطية تكاليف املوظفني وتكاليف ال 400 471 1ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )جـ(
مليزانية املوحدة اليت تضم من ا 2019-2018للفرتة  لدراسيةبالوحدة املعنية بربنامج املسامهة وبرنامج املنح ا

 األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل.
 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 
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 برنامج المساهمة والمساعدة في حالت الطوارئالناظمة لشروط المبادئ و ال 61

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،51م/39الوثيقة  وقد درس

والشروط والقواعد  سياسة العامةتوجهات الاملبادئ و  إىل توصية مراجع احلسابات اخلارجي اليت تنص على ضرورة تقنني يشري وإذ
القرار ن املؤمتر العام، واقتصار عاملسامهة، مبوجب قرار صادر دارة وتقييم األنشطة املمولة يف إطار برنامج إلاألساسية 

رئيسية للربنامج من األولويات ال لىع 5م/ يف إطار الوثيقةلفرتة العامني  املسامهةبرنامج الذي يعتمده املؤمتر العام بشأن 
 ،مادات املاليةحيث االعت

 .51م/39ئ بصيغتها الواردة يف الوثيقة املوافقة على املبادئ والشروط الناظمة لربنامج املسامهة واملساعدة يف حاالت الطوار  يقرر
 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 
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 مساندة تنفيذ البرنامج واإلدارة - سابعاا 

 إدارة الموارد البشرية 62

 املؤمتر العام إنّ 
 يلي: للمديرة العامة مبا يأذن - 1

 يلي: رية من أجل ماتنفيذ خطة العمل اخلاصة بإدارة املوارد البش على، 2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(
تقييما  دوريا ، وتعديل  2022-2017احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة تقييم التقدم  (1)

ملنظمة واملوارد املالية يتوافق مع أولويات ا العمل اخلاصة هبا، حبسب االقتضاء عند الضرورة، مبا خطة
 ؛هلذا الغرض والبشرية املخصصة

ان وفائها فعال  بالغرض مواصلة تطبيق السياسات اخلاصة باملوارد البشرية ومراجعتها عند االقتضاء لضم (2)
احلشد  اتودة عمليسّيما ضمان ج وال -مج اليونسكو ودعمها منها، وهو تيسري عمليات برنا املنشود

وازن بني اجلنسني ولضرورة غرايف، مع إيالء عناية خاصة لتحسني التوزيع اجلغرايف والتوتعزيز احلراك اجل
 حتقيق االتساق مع نظام األمم املتحدة املوحد؛

ه خاص على تعزيز الكفاءات ومالئمة من أجل التعّلم وتنمية القدرات، مع الرتكيز بوج مبتكرة برامج تنفيذ (3)
 اإلدارية والقيادية والتشاركية؛

 لدعم إدارة األداء؛ النتائج لضمان املشاركة والتبادل الالزمنيالقائمة على  اإلدارةتعزيز ثقافة  (4)
يزانية املوحدة من امل 2019-2018ذا الغرض للفرتة دوالر هل 700 791 31ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )ب(

 ؛اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل
امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظمن املديرة العامة  ويطلب - 2

 :التالية املنشودة النتائجاعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق 
 ذها؛وتنفي 2022-2017وضع خطة العمل اخلاصة باسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  (1)
 تعزيز قدرات املوظفني لضمان األداء الرفيع املستوى واالمتياز؛ (2)
 هتيئة ظروف عمل مؤاتية وجذابة. (3)

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 
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 إدارة الشؤون المالية 63

 املؤمتر العام إنّ 
 يلي: للمديرة العامة مبا يأذن - 1

 يلي: ية من أجل ما، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بإدارة الشؤون املال2021-2018 الفرتةالعمل، خالل  )أ(
 رصد امليزانية بانتظام، (1)
 مسك دفاتر احلسابات حسب األصول، (2)
 والقواعد املالية؛ا  للنظام املايل االضطالع بإدارة أمور خزينة املنظمة وباملراقبة املالية بفعالية وكفاءة وفق (3)

يزانية املوحدة من امل 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  700 276 18ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )ب(
 ؛اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل

امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي ، يف إطار التقارير النظدوريا  الرئاسيتني  اهليئتنيموافاة من املديرة العامة  ويطلب - 2
 :التالية املنشودة النتائج حتقيقاعتمده املؤمتر العام وعن 

 حتسني عملية اختاذ القرارات املستنرية عن طريق إعداد التقارير املالية؛ (1)
 اخلية؛تعزيز قدرة املنظمة على تطبيق ضوابط حُمكمة للمراقبة الد (2)
 تقدمي خدمات تنفيذية فعالة وتعزيز القدرات يف جمال اإلدارة املالية. (3)

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 إدارة خدمات الدعم 64

 املؤمتر العام إنّ 
 يلي: للمديرة العامة مبا يأذن - 1

 إىل ترمي اليت ، على تنفيذ خطة العمل اخلاصة بإدارة خدمات الدعم،2021-2018العمل، خالل الفرتة  )أ(

 املشرتكة وهي: الدعم ماتخلد املناسبة اإلدارة ضمان وإىل لربامج اليونسكو الفعال للتنفيذ الالزم الدعم تقدمي
 إدارة وتنسيق خدمات الدعم واملشرتيات؛ (1)
 إدارة اللغات والوثائق؛ (2)
 قتنيات الفنية؛إدارة خدمات الرتمجة الفورية واملرافق واملؤمترات والفعاليات الثقافية وامل (3)

يزانية املوحدة من امل 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  600 305 64ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )ب(
 التمويل؛ردة من مجيع مصادر اليت تضم األموال الوا

امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظ ويطلب - 2
 :التالية املنشودة النتائج اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق

 زيادة أوجه الكفاءة وتعزيز اجلدوى املالية؛ (1)
 ئق؛ كفالة التعدد اللغوي وضمان اجلودة يف اخلدمات اخلاصة بالرتمجة التحريرية والوثا (2)
 هبا. هتيئة بيئة عمل مرحية وتيسري االنتفاع (3)

 واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 
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 البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتصالت 65

 املؤمتر العام إنّ 
أجل إتاحة تنفيذ برامج اليونسكو  للمديرة العامة بالعمل على ضمان اإلدارة املثلى لُنظم املعلومات واالتصاالت من يأذن - 1

، وختصيص اعتمادات دةاملعتم   5م/39لوثيقة امن  14003إىل  14001تنص عليه الفقرات  بكفاءة وفعالية وفقا  ملا
 تضم األموال الواردة من من امليزانية املوحدة اليت 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  700 986 7مالية قدرها 

 ؛مجيع مصادر التمويل
امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظ ويطلب - 2

 اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتيجة املنشودة التالية:
 التصاالت.علومات واهبا لتكنولوجيا امل إتاحة تنفيذ الربنامج عن طريق توفري بىن أساسية متينة وموثوق (1)

 الربنامج والعالقات اخلارجية  واملسائل العامة ومساندة واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 إدارة األمن والسالمة 66

 املؤمتر العام، إنّ 
فعال للربامج وتوفري الطمأنينة الالزمة أن السعي إىل توفري أكرب قدر ممكن من األمن أمر ضروري إلتاحة التنفيذ ال جمددا   إذ يؤكد

 لالضطالع بأعمال اليونسكو سواء  أكان ذلك داخل املقر أم خارجه،
 يلي: املديرة العامة إىل ما يدعو - 1

 ؛2019-2018األمنية يف املقر خالل الفرتة مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز الرتتيبات  )أ(
 17ت/ م199و 30ت/ م185اخلاصة باألمن والسالمة وفقا  للقرارين  اليونسكو مواصلة تنفيذ خطة عمل )ب(

 ووفقا  لتوصيات جلنة املقر؛
ة تنفيذا  األمن والسالمباخلاصة  اليونسكو إجياد كل التسويات املالية الالزمة للمساعدة على تنفيذ خطة عمل )جـ(

 فعاال ؛
يزانية املوحدة من امل 2019-2018دوالر هلذا الغرض للفرتة  400 283 15ختصيص اعتمادات مالية قدرها  )د(

 ؛اليت تضم األموال الواردة من مجيع مصادر التمويل
امية، مبعلومات عن تنفيذ الربنامج الذي من املديرة العامة موافاة اهليئتني الرئاسيتني دوريا ، يف إطار التقارير النظ ويطلب - 2

 :اعتمده املؤمتر العام وعن حتقيق النتيجة املنشودة التالية
 تعزيز السالمة واألمن يف بيئة العمل. (1)

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةملالية اعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون ا
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 
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 اإلدارية والماليةالمسائل  - ثامناا 

 المسائل المالية
 اليونسكو للسنة المنتهية في التقرير المالي والبيانات المالية الموحدة المراجعة المتعلقة بحسابات 67

 وتقرير مراجع الحسابات الخارجي 2016كانون األول/ديسمبر   31

 العام، املؤمتر إنّ 
 وضميمتها،  29م/39الوثيقة  وقد درس

طابقة للوضع املايل لليونسكو يف تعطي صورة م أن البيانات املاليةب يفيدبرأي مراجع احلسابات اخلارجي الذي  حييط علما   - 1
املقارنة نتائج دفقات النقدية و ألداء املايل والتخيص ا ، وكذلك للوضع القائم آنذاك فيما2016كانون األول/ديسمرب   31

، وفقا  للمعايري احملاسبية 2016ديسمرب /كانون األول  31عشر شهرا  املنتهية يف  بني امليزانية واملبالغ الفعلية لفرتة االثين
 ؛الدولية للقطاع العام

 وبتعليقات املديرة العامة عليها؛مراجع احلسابات اخلارجي  بتوصيات أيضا   يط علما  وحي - 2
املنتهية يف  املالية يونسكو عن السنةحلسابات ال والبيانات املالية املوحدة املراجعةتقرير مراجع احلسابات اخلارجي  يتسلمو - 3

 ويوافق عليهما. 2016ديسمرب /كانون األول  31
 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 جدول توزيع اشتراكات الدول األعضاء والعملة التي تدفع بها هذه الشتراكات 68

 العام، املؤمتر إنّ 
 أولا 

 جدول توزيع الشتراكات
 باملادة التاسعة مـن امليثاق التأسيسي، ذ يذّكرإ
شرتاكات الدول توزيع اجدول  ا  إىلاستنادد دائما  جدول اشرتاكات الدول األعضاء يف اليونسكو حُيدَّ  أنّ  يأخذ بعني االعتبارو 

  املنظمتني،مع إدخال التعديالت املناسبة ملراعاة الفرق يف العضوية بني األعضاء يف األمم املتحدة
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 ما يلي: يقرر - 1
وزيع االشرتاكات تجدول  استنادا  إىل 2019و 2018اشرتاكات الدول األعضاء يف اليونسكو لعامي  حُتسب )أ(

 ؛بعنيدورتيها السبعني والثالثة والس إبّاناجلمعية العامة لألمم املتحدة  تعتمدهالذي 
تعتمد الالحقة،  راهتادو  إحدى إبّان 2019و 2018لعامي دول اجلإذا عّدلت اجلمعية العامة لألمم املتحدة و  )ب(

 ا  لذلك؛تبع اليونسكو اجلدول املعدل
ملنصوص عليها يف القرار للصيغة اوفقا  حُتسب اشرتاكات الدول األعضاء اجلديدة واألعضاء املنتسبني اجلدد و  (ـ)ج

 ؛23.1م/26
 اا ثاني

 بها الشتراكات وت دفعالعملة التي ت حسب 
 (،30م/39الوثيقة ) ءدفع هبا اشرتاكات الدول األعضابشأن العملة اليت حُتسب وتُ  ةالعام ةتقرير املدير  وقد درس
 ،من النظام املايل 5من املادة  6بالفقرة  وإذ يذّكر

  أسعار صرف العمالت،من تعرض املنظمة لآلثار السلبية لتقلبات  احلدضرورة  ويدرك
 ، ما يلي:2019و 2018عامي لاالشرتاكات ص ، فيما خييقرر - 1

 :كما يلييف امليزانية   شرتاكاتاالد دّ حتُ  )أ(
 0.869رف ثابت قدره ٪ من امليزانية املمولة من االشرتاكات املقررة باليورو بسعر ص47نسبة حُتسب  (1)

 يورو للدوالر األمريكي الواحد؛
 ألمريكي؛بالدوالر ا سب املبلغ املتبقي من االشرتاكات املستحقة على الدول األعضاءوحيُ  (2)

 ، ما يلي:االشرتاكات املقررةالعملة اليت ُتدفع هبا ، فيما خيص أيضا   ويقرر - 2
، إذا ما املعنية لدولة العضولدد هبما هذه االشرتاكات؛ وجيوز مع ذلك ُتدفع االشرتاكات بالعملتني اللتني حُتَّ  (أ)

بالغ املطلوب حتصيلها بالعملتني ما مل ُتدفع املو ، أن تدفع املبلغ احملدد بإحدى العملتني بالعملة األخرى؛ أرادت
مبا يتناسب رتاكات املستحقة ا يف وقت واحد وبالكامل، فإن املبالغ املدفوعة خُتصم من مبالغ االشاحملددتني هل

م تسلّ  مم املتحدة يف تاريخصرف املعمول به يف األالعن طريق تطبيق سعر  مع املبالغ احملددة بكل من العملتني
 املبلغ املدفوع؛

بعد ذلك بالدوالر  جيب دفعها اتمستحق باليورو املقررةاالشرتاكات العامني من حىت هناية فرتة ما ال يُدفع يُعترب  (ب)
عن  ملنظمةإىل ابالنسبة  أفضل سعر صرف لليوروباألمريكي، وجيري هلذا الغرض حتويلها إىل الدوالر األمريكي 

 األربعة التالية: طريق األخذ بأحد اخليارات
 ة لفرتة العامني؛قرر الذي يدفع باليورو من االشرتاكات امل سعر الصرف الثابت املستخدم حلساب اجلزء (1)
 متوسط سعر صرف اليورو املعمول به يف األمم املتحدة خالل فرتة العامني؛ (2)
 سنة من فرتة العامني؛ لمن كشهر كانون الثاين/يناير  يفسعر صرف اليورو املعمول به يف األمم املتحدة  (3)
لسنة الثانية من فرتة من ا ديسمرب/األولشهر كانون يف ه يف األمم املتحدة سعر صرف اليورو املعمول ب (4)

 العامني؛
ملدفوعة مقدما  إىل دوالرات ا املبالغل وّ حتُ ، مقدما  باليوروُتدفع اشرتاكات خاصة بفرتات مالية الحقة عندما  (جـ)

 ؛املدفوع م املبلغيف تاريخ تسلّ  املتحدة أمريكية بسعر الصرف املعمول به يف األمم



 املسائل اإلدارية واملالية

 
105 105 

 

غري الدوالر أخرى عمالت ب الدولة العضو املعنية، مدفوعات ، بناء  على طلب منللمديرة العامة بأن تقبل يؤذن (د)
 ؛فع االشرتاكات هبااملراد د اليورو، إذا رأت أن من املتوقع أن تكون هناك حاجة إىل العملةو األمريكي 

 اليورو للشروط التالية:و  غري الدوالر األمريكيأخرى خيضع قبول عمالت  )ه(
 نفقاتمجيع  ل دفعمن أجقابلة لالستخدام  بالطريقة احملددة آنفا  أن تكون العمالت املقبولة  جيب (1)

 ية مفاوضات أخرى؛دون أب يف تلك الدولة السارياليونسكو يف الدولة املعنية يف إطار نظام النقد 
ف ميكن أن حتصل عليه أفضل سعر صر با دوالرات أمريكية إمّ أخرى إىل  بعمالتحُتّول املبالغ املدفوعة  (2)

سعر وإّما ب ،مريكيةإىل دوالرات أ املبالغ اليت تتسلمها بتلك العمالتاليونسكو يف السوق لتحويل 
 ؛ذا السعر أفضل للمنظمةإذا كان ه م املبلغ املدفوعتسلّ تاريخ  الصرف املعمول به يف األمم املتحدة يف

التكاليف املصرفية وتتعلق  دوالر أمريكي تنجم عن تغرّيات أسعار الصرف أو عن 100روق ال تتجاوز د أية فقيّ تُ  )و(
 ؛ريف حساب األرباح واخلسائ معيّنةبالدفعة األخرية من االشرتاكات املستحقة عن سنة 

 إىل احلاجة إىل تقليص حجم الوثائق اليت تقدَّم إليه، ونظرا  
 اته القادمة.آنفا  سارية ما مل يقرر خالف ذلك إبّان إحدى دور  2الفقرة أن تظل  فضال  عن ذلك يقرر - 3

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 يل اشتراكات الدول األعضاءتحص 69

 العام، املؤمتر إنّ 
 ا(،وضميمته 31م/39)الوثيقة  عن حتصيل اشرتاكات الدول األعضاء ةالعام ةتقرير املدير  وقد درس
دول األعضاء املتخلفة عن تسديد خطط التسديد املتفق عليها بني اليونسكو والبشأن  02م/38 القرارا ينّص عليه مب وإذ يذّكر

 ،اشرتاكاهتا
، وكذلك خبطة عمل أديس 70/1ملتحدة الواردة يف قرار اجلمعية العامة لألمم ا 2030خبطة التنمية املستدامة لعام  أيضا   يذّكرو 

منظومة األمم  بوسع ملهم الذيبالدور ا انذّكر ي اللذينسنوات  االستعراض الشامل للسياسات الذي جُيرى كل أربعو أبابا 
 يفلمساعدة لع به ضطالاال ،كافيةواملزودة باملوارد الاجلدوى واالتساق والكفاءة والفعالية اليت يتحقق فيها  ،املتحدة

 النسبية يف هذا اجملال،، ويذّكران أيضا  مبيزهتا حتقيق أهداف التنمية املستدامة
 أولا 

والدول  ،دفعت اشرتاكاهتا سلفا   األعضاء اليت سّيما للدول وال، اشرتاكاهتا سددتللدول األعضاء اليت  امتنانهعن  يعرب - 1
 األعضاء اليت بذلت جهودا  خلفض متأخرات اشرتاكاهتا؛

الدول  لليونسكو توجب على من النظام املايل 5من املادة  5.5بأن أحكام امليثاق التأسيسي وأحكام الفقرة  ويذّكر - 2
 االشرتاكات؛ يف املنظمة املسارعة إىل دفعاألعضاء 

 ؛حملدد لذلكااملساعي اليت تواصل املديرة العامة بذهلا من أجل تسديد االشرتاكات يف املوعد  يؤيدو  - 3
التنفيذي اجمللس ن دورات مدورة بإجراء مناقشة اسرتاتيجية يف  ذي يوصيال ثانيا  -31ت/ م202 بالقرار أيضا  يذّكر و  - 4

 ؛5م/40بشأن الوضع املايل العام لليونسكو، قبل حتضري الوثيقة 
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ي وثيقة معلومات أساسية تقدمها من املديرة العامة يف هذا الصدد أن تعدَّ، بالتشاور مع مراجع احلسابات اخلارج ويطلب - 5
 إىل اجمللس التنفيذي يف دورته اخلامسة بعد املائتني، وأن تتضمن هذه الوثيقة ما يلي:

عن  ، فضال  ات الطوعيةواملسامهباالشرتاكات املقررة املايل العام لليونسكو فيما يتعلق  للوضعوصف وحتليل  )أ(
 ؛الوكاالت املتخصصة األخرى لوضع اليونسكو املايل وأوضاعحتليل مقارن 

 ا  مقارن حتليال   يشمل ،كوالست املاضية فيما يتعلق باالشرتاكات املقررة يف اليونس العامنيلفرتات  عرض عام )ب(
املساعي  أخذ يف االعتباروي ،الوكاالت املتخصصةللمستوى احلايل لالشرتاكات املقررة يف اليونسكو وغريها من 

 ؛األمم املتحدة منظومة تنفيذها يف اإلصالح املايل اجلاريالرامية إىل 
دة يف منظومة األمم املعتم إضافية حمتملة مثل التدابري تدابريوما يُعترب ضروريا  من مشروع مبادئ توجيهية،  (ـج)

 ؛ة يف اليونسكواالشرتاكات املقرر فيما خيص  ستقبليف املايل املوضع استقرار ال املتحدة الستعادة
 املعنيةاملتعددة األطراف  املنظماتغريها من و  األمم املتحدة منظومةيف  ا  حالياملتَّبعة للممارسات  عامعرض  )د(

 اليونسكو يف هذا الصدد مثل مقرتحات ممكنة لتعزيز اإلجراءات يف، و ة"فيما يتعلق "باالشرتاكات املقررة املتأخر 
 ؛ئتني الرئاسيتنياهليحبقوق وامتيازات الدول األعضاء يف  فيما يتعلقتدابري اختاذ زيادة الشفافية و 

قبل انعقاد الدورة مات األساسية لعرض وثيقة املعلو مفتوح  من املديرة العامة تنظيم اجتماع إعالمي تفاعلي ويطلب أيضا   - 6
 ؛اخلامسة بعد املائتني للمجلس التنفيذي

وبشأن العواقب هتا املقررة، عضاء اشرتاكااألدول بعض الملنظمة املايل الناجم عن عدم دفع ابشأن وضع  وإذ يعرب عن قلقه
 ،عن امليزانيةيل خارجة على تنفيذ أنشطة الربنامج العادي واعتماد املنظمة على مصادر متو الوخيمة هلذا األمر 

األقساط  ودفعاهتا بال إبطاء، متأخر  من أجل تسديدإىل الدول األعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتا  عاجال   اء  يوجه ند - 7
 ؛عادية املقررةاشرتاكاهتا الفضال  عن دفع عند االقتضاء،  السنوية املستحقة عليها يف أقرب وقت ممكن

جب خطط التسديد اليت وافق مل تدفع املبالغ املستحقة عليها مبو  دول أعضاءأربع  أنب يط علما  على وجه اخلصوصوحي - 8
 على أقساط سنوية؛لتسديد متأخرات اشرتاكاهتا املرتاكمة عليها 

االشرتاكات  دفعلذي تطلب فيه الدول األعضاء على إعالم املديرة العامة، يف أقرب وقت ممكن بعد تسّلم خطاهبا ا وحيث - 9
من أجل تيسري اضطالعها بإدارة ، ة دفعهااملعتزم دفعها وبطريقاملبالغ ببالتاريخ احملتمل لدفع االشرتاكات املقبلة و  املقررة،
 ؛خزينة املنظمةشؤون 

لسلف اإللزامية اخلاصة بصندوق رأس ايف دفع إىل الدول األعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتا العادية، و  ويوجه نداء  عاجال   -10
آخذة بعني  هتا بال إبطاءدفع متأخرامن أجل األقساط املستحقة عليها مبوجب خطط التسديد، يف دفع العامل، و املال 

 :املسألتني التاليتنياالعتبار 
 ،ملؤمتر العامورات اد أثناءالتصويت يف ق احل الدول األعضاء املتأخرة يف دفع اشرتاكاهتاميكن أن تفقد  )أ(

رباجمها والتخطيط ب االضطالعمواصلة ، اشرتاكاهتاسارعة الدول األعضاء إىل دفع تستطيع املنظمة، بفضل م )ب(
 بطريقة رشيدة؛ 2019-2018مليزانيتها اخلاصة بفرتة العامني 

ملستقبل بسبب التأخر يف تسديد يف ا تعرض لهاملنظمة اليوم والذي قد ت تعرض لهالتدفقات النقدية الذي ت تعسر وضع وإذ يدرك
 مبالغ كبرية من املتأخرات يف االشرتاكات املقررة للدول األعضاء،

إىل امليزانية  5م/38خلاصة بالوثيقة اعلى ترحيل مجيع املبالغ املتبقية واملتاحة وغري املنفقة يف إطار خطة اإلنفاق  يوافق -11
 ؛2019-2018العادية للفرتة املالية 
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ة دعمها للمنظمة يف الشهور الدول األعضاء على دفع اشرتاكاهتا املقررة يف الوقت املناسب، وعلى زياد شجّع بشدةوي -12
لعينية، وعن طريق إضفاء املرونة ااملقبلة عن طريق املسامهات الطوعية واملسامهات يف الربامج ذات األولوية واملسامهات 

ورة استخدام املوارد اخلارجة عن بضر  ويذّكرة، وبسائر وسائل الدعم املمكنة؛ الالزمة على كيفية استخدام اهلبات املوجود
 (؛املعتم دة 5م/39الوثيقة ) 2019-2018للفرتة املعتمدين امليزانية لتحقيق أهداف الربنامج وامليزانية 

 ؛رأس املال العامل صندوقإىل الدول األعضاء على النظر يف إمكانية تقدمي مسامهات طوعية  أيضا   ويشجع بشدة -13
ت يف احلالة اليت يكون قد مت فيها يتعلق بتلقي املتأخرا فيما 3 إعالم 4ت/ م194باالقرتاحات املقّدمة يف الوثيقة  يذّكروإذ 

 ،خفض اإلنفاق من امليزانية بناء  على االعتماد املخصص لتعويض االشرتاكات غري املسددة
م إل يطلب -14  م هذه األموال لدى تسّلمها.يه اقرتاحا  يف دورته األربعني عن كيفية استخدامن املديرة العامة أن تقدِّ

 ثانياا 
 بيساو-غينيا - شتراكاتالتحصيل 

 ات املستحقة عليها،يف التوصل إىل حل مقبول لتسديد متأخرات االشرتاكترغب بيساو -حكومة غينيا بأن أُعِلموقد 
 وضميمتها؛ 31م/39الوثيقة باملبلغ املستحق املبنّي يف  حييط علما   - 1
وجب خطة التسديد اليت وافق مباملتأخرات املستحقة عليها  دفع جزء من يتمبأن  بيساو-غينيا على اقرتاح حكومة ويوافق - 2

 649 277اليت يبلغ جمموعها ارية، عليها إبّان دورته السابعة والثالثني واالشرتاكات املستحقة عليها لفرتة العامني اجل
إىل  2018ملمتدة من عام خالل الفرتة ا دوالر 000 30على ستة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها ، دوالرا  
 حزيران/يونيو من كل عام؛ 30، على أن يُدفع كل قسط يف موعد أقصاه 2023عام 

واألربعني من أجل  ثانيةته الدور  إبّان إليهتقدمي تقرير مرحلي بيساو -غينيا سيتعني على حكومةبأنّه  أيضا   علما   حييطو  - 3
 ؛حينئذلدفع دوالرا  وفقا  لقدرهتا على ا 649 97 قيمتها إعادة النظر يف جدولة متأخراهتا البالغة

من أجل ثانية من كل فرتة عامني، بيساو من اشرتاكاهتا يف السنة ال-غينياحكومة ستخدم املبالغ اليت تدفعها أن تُ ويقرر  - 4
تسديد االشرتاكات من أجل ، مث صندوق رأس املال العامل ثانيا  ومن أجل ، عليها أوال   املستحقة تسديد األقساط السنوية

 حبسب الرتتيب الزمين الستحقاقها؛ بيساو-غينيااملستحقة على 
 يف مواعيدها خطة التسديد يفاملقررة املستحقة وغري املدرجة شرتاكات االبيساو أن تكفل تسديد -حكومة غينياويناشد  - 5

 وبصورة منتظمة؛
 . عن تنفيذ هذا القرارقدم إليه يف كل دورة من دوراته العادية املقبلة تقريرا  تأن  ةالعام ةمن املدير ويطلب  - 6

 السودان جنوب -تحصيل الشتراكات 
 املستحقة عليها، اتاالشرتاكيف التوصل إىل حل مقبول لتسديد متأخرات ترغب السودان  حكومة جنوب بأن عِلموقد أُ 

 ؛تهاضميمو  31/م39الوثيقة املستحق املبنّي يف باملبلغ  حييط علما   - 1
لتسديد اليت وافق عليها امبوجب خطة  عليها املستحقةدفع كامل املتأخرات  السودان جنوب حكومةعلى اقرتاح  ويوافق - 2

دوالرا ، على  853 70ليت يبلغ جمموعها ، االعامني اجلاريةوالثالثني واالشرتاكات املستحقة عليها لفرتة ثامنة إبّان دورته ال
دوالرا  خالل الفرتة  23618ثالثة أقساط سنوية تتوزع كما يلي: قسطان سنويان متساويان تبلغ قيمة كل قسط منهما 

ط أن يُدفع كل قس على، 2020دوالرا  يف عام  617 23، وقسط واحد قيمته 2019إىل عام  2018املمتدة من عام 
 حزيران/يونيو من كل عام؛ 30يف موعد أقصاه 
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عامني من فرتات المن كل فرتة  السنة الثانيةخالل السودان من مبالغ اشرتاكاهتا  تدفعه حكومة جنوبما  استخدام ويقرر - 3
تسديد  من أجل ، مثّ ثانيا   لصندوق رأس املال العامومن أجل  عليها أوال ،تسديد األقساط السنوية املستحقة من أجل 

 السودان حبسب الرتتيب الزمين الستحقاقها؛ جنوبعلى االشرتاكات املستحقة 
تسديد يف مواعيدها اليف خطة  وغري املدرجةعليها املستحقة  املقررةاالشرتاكات ضمان دفع السودان  حكومة جنوب ويناشد - 4

 وبصورة منتظمة؛
 .راته العادية املقبلةكل دورة من دو   إبّان القرارهذا  تنفيذ موافاته مبعلومات عنمن املديرة العامة  ويطلب - 5

 طاجيكستان -تحصيل الشتراكات 
 ملستحقة عليها،ا االشرتاكاتحكومة طاجيكستان ترغب يف التوصل إىل حل مقبول لتسديد متأخرات بأن  عِلموقد أُ 

 ؛تهاضميمو  31م/39الوثيقة املستحق املبنّي يف باملبلغ  حييط علما   - 1
تسديد اليت وافق عليها إبّان طاجيكستان دفع كامل املتأخرات املستحقة عليها مبوجب خطة ال حكومةعلى اقرتاح  ويوافق - 2

تتوزع كما يلي: تسعة أقساط  دوالرا ، على عشرة أقساط سنوية 259 371دورته الثامنة والثالثني، اليت يبلغ جمموعها 
، 2027إىل عام  2019ام عدوالرا ، تسدد خالل الفرتة املمتدة من  126 37سنوية متساوية تبلغ قيمة كل قسط منها 

 د أقصاه يُدفع كل قسط يف موع أنعلى ، 2028دوالرا  يسدد يف عام  125 37وقسط واحد تبلغ قيمته 
 حزيران/يونيو من كل عام؛ 30

من عامني من فرتات الكل فرتة   السنة الثانية منخالل تدفعه حكومة طاجيكستان من مبالغ اشرتاكاهتا ما  استخدام ويقرر - 3
تسديد من أجل  ، مثّ نيا  ثا صندوق رأس املال العاملومن أجل  عليها أوال ،تسديد األقساط السنوية املستحقة أجل 

 طاجيكستان حبسب الرتتيب الزمين الستحقاقها؛على  املستحقةاالشرتاكات 
تسديد يف مواعيدها ال خطة وغري املدرجة يفعليها اكات املقررة املستحقة االشرت ضمان دفع  حكومة طاجيكستان ويناشد - 4

 وبصورة منتظمة؛
 .املقبلة العاديةراته كل دورة من دو   إبّانهذا القرار  تنفيذ موافاته مبعلومات عنمن املديرة العامة  ويطلب - 5

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 رأس المال العامل: مقداره وإدارتهصندوق  70

 املؤمتر العام، إنّ 
 بتوصية املديرة العامة، لما  ع وأحاط 30م/39الوثيقة  وقد درس

 ما يلي:  يقرر - 1
 23.4ومببلغ مؤقت قدره  2018لعام مليون دوالر أمريكي  30حُيدَّد مقدار رأس املال العامل املرخص به مببلغ  )أ(

 بح نافذا  يف بسبب انسحاب الواليات املتحدة األمريكية الذي سيص 2019مليون دوالر أمريكي لعام 
 ؛2018كانون األول/ديسمرب   31

عامل، يراعي األثر املايل املرتتب على دورته األربعني اقرتاحا  بشأن مقدار رأس املال ال تُقدم املديرة العامة إليه يف )ب(
 انسحاب دول من الدول األعضاء؛
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ول توزيع االشرتاكات حُتسب مبالغ السلف اليت تقدمها الدول األعضاء وفقا  للحصص اليت ُحددت هلا يف جد )جـ(
 ؛2019-2018 فرتة العامنيالذي اعتمده املؤمتر العام ل

وارد عادة بالدوالر األمريكي، حُتدَّد موارد صندوق رأس املال العامل وُتدفع بالدوالر األمريكي؛ وحُتفظ هذه امل )د(
الت اليت حيفظ هبا رأس املال غري أنه جيوز للمديرة العامة أن تغري، مبوافقة اجمللس التنفيذي، العملة أو العم

تسديد االشرتاكات بعملتني؛  ورية لضمان استقراره ولكفالة األداء السلس لنظامالعامل، بالطريقة اليت تراها ضر 
لصرف يف إطار صندوق اوينبغي، يف حال املوافقة على مثل هذا التغيري، إنشاء حساب مناسب ملوازنة أسعار 

 رأس املال العامل لقيد مكاسب وخسائر التحويل النامجة عن فروق سعر صرف العملة؛
دوالر أمريكي، لتمويل  000 500ديرة العامة بأن تقدم سلفا  مببالغ ال يتجاوز جمموعها يف أي وقت ذن للمؤ ي (ه)

حلسابات اخلاصة؛ وتقدم هذه املصروفات القابلة لالسرتداد، مبا يف ذلك املصروفات املتعلقة بأموال الودائع وا
لدولية وسائر املصادر اخلارجة ااصة واهليئات السلف ريثما حُتّصل إيرادات كافية من أموال الودائع واحلسابات اخل

 عن امليزانية؛ وتُرد السلف املقدمة على هذا النحو يف أقرب وقت ممكن؛
لضرورة، وذلك كتدبري ذن للمديرة العامة بأن تتفاوض بشأن قروض قصرية األجل وأن تتعاقد عليها عند اؤ وي (و)

 عامنيفرتة الاهتا املالية خالل كني املنظمة من الوفاء بالتزاماستثنائي وعلى أساس أفضل الشروط املتاحة، بغية مت
دىن الالزم من أجل ، وأن تلتزم عند حتديد مدد ومبالغ االقرتاض الداخلي واخلارجي باحلد األ2018-2019

 ؛االستغناء عن االقرتاض اخلارجي تدرجييا  ويف أقرب وقت ممكن
 ره املستوى املنشود؛لكي يبلغ مقداة إىل صندوق رأس املال العامل الدول األعضاء إىل تقدمي سلف طوعي ويدعو - 2

 تقليص حجم الوثائق املقّدمة إليه، إىل ونظرا  إىل احلاجة
 ف ذلك يف إحدى دوراته القادمة.)هـ( الواردة آنفا  سارية املفعول ما مل يقرر خال1)د( و1أن تظل الفقرات  ر أيضا  ر يق - 3

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 مسائل الموظفين
 نظام ولئحة الموظفين 71

 املؤمتر العام، إنّ 
 وضميمتها، 33م/39الوثيقة  وقد درس

 ا؛مباملعلومات الواردة فيه حييط علما   - 1
 يلي: كما  2018كانون الثاين/يناير  1 من تعديال  يدخل حّيز النفاذ اعتبارا   من نظام املوظفني 5-9 املادة تعديل ويقرر - 2

 5-9 المادة
الذين انتسبوا إىل عاما . وجيوز للموظفني  65 يوم من الشهر الذي يبلغون فيه من العمر آخر يف "يتقاعد املوظفون

 أن خيتاروا التقاعد يف 1990 كانون الثاين/يناير 1قبل  الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة
عاشات الذين انتسبوا إىل الصندوق املشرتك للمعاما . وجيوز للموظفني  60 يوم من الشهر الذي يبلغون فيه من العمر آخر
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كانون  31 هناية إىل 1990كانون الثاين/يناير  1 بداية التقاعدية ملوظفي األمم املتحدة يف الفرتة املمتدة من
وجيوز للمدير عاما .  62 يوم من الشهر الذي يبلغون فيه من العمر آخر أن خيتاروا التقاعد يف 2013األول/ديسمرب 

 عاما  عندما يرى أن التمديد يصّب يف مصلحة املنظمة." 65غهم من العمر عقود املوظفني بعد بلو  العام أن يأذن بتمديد
 يلي: كما  من نظام املوظفني 6-1 املادة تعديل أيضا   ويقرر - 3

 6-1 المادة
أي مصدر آخر من و حكومة أ ةمن أيمكافأة وسام أو خدمة أو هدية أو جيوز للموظف أن يقبل أي تكرمي أو  "ال

وظف بصفته موظفا  مدنيا  دوليا . به امل إذا رأى املدير العام أن القبول يتوافق مع الوضع الذي يتمتع إال خارج املنظمة
 ويضع املدير العام األحكام الالزمة يف هذا الصدد."

 يا.من نظام املوظفني يف السياسة اخلاصة باهلدا 6-1إدماج أحكام املادة  ويقرر أيضا   - 4
 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 استحقاقاتهموسائر  هموبََدلت همالموظفين وعالوات م رتبات 72

 ،العاماملؤمتر  إنّ 
 ،34م/39الوثيقة  درس وقد

ة اخلدمة املدنية الدولية فيما خيص التوصيات والقرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة وعن جلنر وأخذ بعني االعتبا
املوحد  نظام األمم املتحدة كة يفيف املنظمات املشرِت العاملني املوظفني  وسائر استحقاقاتعالوات وب د الت ُمرتبات و 

 ،االستحقاقاتسائر ب د الت و العالوات و وال ُمرتباتلل
هلا  املمنوحة اتلصالحيل ريق ممارستهاط أو عنمنها  باحتمال قيام جلنة اخلدمة املدنية الدولية، بناء  على مبادرةوإذ حييط علما  

الهتم وسائر د  وب   عالواهتمو ظفني املو  ُمرتباتمن نظامها األساسي، باعتماد واختاذ تدابري تؤثر يف  11 مبوجب املادة
 استحقاقاهتم، أو بتوصية اجلمعية العامة لألمم املتحدة بالقيام بذلك،

نة ة الدولية املبيَّ يمم املتحدة وجلنة اخلدمة املدنالتدابري اليت اختذهتا املديرة العامة وفقا  لقرارات وتوصيات اجلمعية العامة لأل يؤيد - 1
 ؛34م/39يف الوثيقة 

مة لألمم املتحدة أو جلنة اخلدمة املدنية الدولية تعتمدها اجلمعية العا قداليت ماثلة املتدابري الللمديرة العامة مبواصلة تطبيق ويأذن  - 2
 هلا، على موظفي اليونسكو؛ مبوجب الصالحيات املمنوحة

ها يف يف حال تسب ب تطبيقالقيام، ا ، وإىل املديرة العامة إىل موافاة اجمللس التنفيذي مبعلومات عن التدابري املذكورة آنفويدعو  - 3
 .عليها منه املوافقة ملتمسة  إىل اجمللس التنفيذي بشأهنا تقدمي اقرتاحات ب ،مصاعب مالية

 نامج والعالقات اخلارجية إلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب تقرير جلنة الشؤون املالية وااعتمد هذا القرار بناء  على 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13بتاريخ  عشرة اجللسة العامة الثامنةيف 
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الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، وتعيين ممثلي الدول األعضاء في  73
 2019-2018فترة لل لجنة المعاشات التقاعدية لموظفي اليونسكو

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،35/م39الوثيقة  وقد درس

 مم املتحدة؛بتقرير املديرة العامة عن الصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األ حييط علما   - 1
كانون   1ليونسكو للفرتة املمتدة من ممثلي الدول األعضاء الست التالية أعضاء  يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي ا ويعنّي  - 2

 :2021كانون األول/ديسمرب   31إىل  2018الثاين/يناير 
 بصفة أعضاء مناوبين بصفة أعضاء

 اجلزائر الربازيل
 مجهورية إيران اإلسالمية الفلبني
 مصر  كينيا

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 الصحي التأمين صندوق حالة عن العامة المديرة تقرير 74

 إّن املؤمتر العام،
 أولا 

 ،األولاجلزء  36م/39الوثيقة  وقد درس
 ؛لدوليةاالعمل  ملنظمةالصادرين عن احملكمة اإلدارية  3762ورقم  3761احلكمني رقم ب حييط علما   - 1
عديل نظام صندوق التأمني ت]...[ يقرر "، الذي ينص على ما يلي: 85م/37من القرار  1النظر يف الفقرة إعادة  ويقرر - 2

 ؛ضميمة." 38م/37الصيغة الواردة يف اجلزء الثالث من الوثيقة  الصحي حبسب
قبل إصدار  املفعولساري  السابق الذي كانأن نظام صندوق التأمني الصحي الواجب التطبيق هو النظام ويقرر أيضا   - 3

دارية لصندوق التأمني ، ويشمل ذلك البنية اإل2014تشرين األول/أكتوبر  21املؤرخ يف  AC/HR/43التعميم اإلداري 
لس إدارة صندوق التأمني املديرة العامة إىل أن تطلب من جم ويدعوالصحي املنصوص عليها يف ذلك النظام السابق؛ 

 ام إبّان دورته التاسعة والثالثني؛ؤمتر العالصحي أن ينظر يف توصيات مراجع احلسابات اخلارجي بصيغتها اليت رُفعت إىل امل
ملدة مناوب مراقب  وعضواقب مر  عضوبصفة  التأمني الصحي الدول األعضاء التالية لتمثله يف جملس إدارة صندوق يعنّي و  - 4

 عامني، على أن يدخل هذا التعيني حيز النفاذ فورا ؛
 مراقب مناوب  مراقبون
 كندا الربازيل
  ماليزيا

  الشمالية لربيطانيا العظمى وآيرلندا املتحدة اململكة
البنية اإلدارية الصحي مبا يشمل  أمنيالت صندوقاملديرة العامة إىل أن تقدم إليه يف دورته األربعني تقريرا  عن حالة ويدعو  - 5

 .لصندوق التأمني الصحي
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 ثانياا 
 ،الثايناجلزء  36م/39الوثيقة  وقد درس

سنتني  التأمني الصحي كل بتعديل جدول االشرتاكات يف صندوق العامةللمديرة فيه  الذي أذن 99م/36بالقرار  يذّكر وإذ
 ونفقاته، إيرادات الصندوق بني للمحافظة على التوازنحبسب االقتضاء 

كات صندوق التأمني الصحي اشرتا من أي رصيد يتبقى  بتحويل للمديرة العامةفيه  الذي أذن 90م/38بالقرار  يذّكر أيضا  و 
إىل احلساب اخلاص ( 5م/37ة )الوثيق 2017-2014يف إطار الربنامج وامليزانية للفرتة  املنتسبني املشرتكنياخلاصة ب

 انتهاء اخلدمة، بعدللتأمني الصحي 
 ؛الصحيبتحّسن الوضع املايل لصندوق التأمني  حييط علما   - 1
يل جدول االشرتاكات يف تعد االعتبار عند بعني التأمني الصحي صندوقحجم احتياطيات للمديرة العامة بأخذ  ويأذن - 2

يعادل متوسط مستحقات  يقل جمموع االحتياطيات عّمادون أن  سعيا  إىل احليلولة 99م/36الصندوق مبوجب القرار 
 شهرا ؛ 12املشرتكني ملدة 

إىل  خلاصة باملشرتكني املنتسبنياشرتاكات صندوق التأمني الصحي ا منللمديرة العامة بتحويل أي رصيد يتبقى  ويأذن أيضا   - 3
 2017-2016 وامليزانية للفرتة اإلقفال النهائي حلسابات الربنامج بعد انتهاء اخلدمة بعداحلساب اخلاص للتأمني الصحي 

 (؛5م/38)الوثيقة 
التزامات التأمني عن و  ،مني الصحيصندوق التأ حالة عن األربعني مبعلومات إىل موافاته إبّان دورتهاملديرة العامة  ويدعو - 4

 انتهاء اخلدمة. بعد احلساب اخلاص للتأمني الصحيانتهاء اخلدمة، وعن  بعد الصحي
 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 تقرير المراجعة الخاص بصندوق التأمين الصحي ومرفق اليونسكو الطبي 75

 ،العاماملؤمتر  إنّ 
 ،90م/38بالقرار  يذّكر إذ

 ،45م/39الوثيقة  درس وقد
 بتوصيات مراجع احلسابات اخلارجي وبتعليقات املديرة العامة؛ حييط علما   - 1
 .ثالثا  -32ت/ م202قرار اجمللس التنفيذي ب وحييط علما  أيضا   - 2

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 2022-2017تقرير المديرة العامة عن استراتيجية إدارة الموارد البشرية للفترة  76

 إّن املؤمتر العام،
 ،باء-رابعا  -5ت/ م202و ألف-رابعا  -5ت/ م201باء و-رابعا  -5ت/ م200 اتبالقرار  إذ يذّكر

 ؛2016-2011تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة عن علما  بالتقرير  حييط - 1
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 العامة إىل تنفيذها؛ املديرة ويدعو 2022-2017على اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة  ويوافق - 2

املائتني  ذي إبّان دورته اخلامسة بعداجمللس التنفي موافاة باء،-رابعا  -5ت/ م202، عمال  بالقرار من املديرة العامة ويطلب - 3
وتنفيذ خطة  2022-2017للفرتة ثة احملدَّ بأول تقرير مرحلي عن التقدم احملرز يف تنفيذ اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية 

العام بتقرير كامل يف هذا  فاة املؤمترعامني، وموا ا مرة كلبتقرير مرحلي عن التقدم احملرز يف تنفيذمهمث ، العمل اخلاصة هبا
 .الصدد إبّان دورته األربعني

 نامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة الرب  واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 بالمقرالمسائل المتعلقة 
 اليونسكو مقر تقرير المديرة العامة، المعد بالتعاون مع لجنة المقر، عن إدارة شؤون مباني 77

 إّن املؤمتر العام،
 ،34ت/ م202و 22م ت/200و 91م/38بالقرارات  يذّكر إذ

 ،18م/إعالم 39اجلزء الثاين و 37م/39اجلزء األول و 37م/39الوثائق  وقد درس
 أولا 

و السيد علي زينل، على القرارات للجنة املقر ولرئيسها، سعادة السفري واملندوب الدائم لقطر لدى اليونسك يعرب عن شكره - 1
 الثني والتاسعة والثالثني للمؤمتر العام؛اليت اعُتمدت والنتائج اليت ُأحرزت خالل الفرتة الفاصلة بني الدورت ني الثامنة والث

من املديرة العامة مواصلة البحث  ا  ويطلب جمددبالتغريات املتعلقة بإدارة أمور استخدام مساحات مباين املقر؛  وحييط علما   - 2
 ؛عن مستأجرين جدد للمكاتب الشاغرة يف موقع ميوليس/بونفان

 ثانياا 
 افظة عليها؛واحمل بالتقدم احملرز يف إدارة شؤون مباين مقر اليونسكو ويف صيانة مباين املقر حييط علما   - 1
لعادية إىل احلساب اخلاص لرتميم مباين للمديرة العامة بتحويل األموال املخصصة لصون مباين املقر يف إطار امليزانية ا ويأذن - 2

 املقر وحتسينها؛
 ؛بعدم وجود متويل للصون الطويل األجل ملباين املقر وحييط علما  مع القلق - 3

 ثالثاا 
 ؛1املفصلة املقدَّمة عن ّتديد القاعة باملعلومات  حييط علما   - 1
ّتديدا    1جل ّتديد القاعة ألسمو الشيخ محدان بن راشد آل مكتوم على اهلبة السخية اليت قّدمها من  ويعرب عن شكره - 2

 كامال ؛
جلهات املاحنة على املسامهات السخية ا ويشكر جمددا  ؛ 10باملعلومات املفصلة املقدَّمة عن ّتديد القاعة  وحييط علما  أيضا   - 3

 اليت قّدمتها من أجل ّتديد القاعة؛
 ؛باملعلومات املقدَّمة عن تبديل نظام اهلاتف املوجود يف اليونسكو ويرّحب - 4

 رابعاا 
 من خطورة أحوال املبىن اخلامس )ميوليس(؛ يعرب عن قلقه الشديد - 1
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، اليت حتتوي على 18م/إعالم 39يقة مة عن ّتديد املبىن اخلامس )ميوليس( يف الوثباملعلومات املفصلة املقدَّ  وحييط علما   - 2
زمين لألشغال مرتبة  حبسب  ملخٍص لدراسة اجلدوى التقنية، فضال  عن اسرتاتيجية التجديد وتقديرات للتكاليف وجدول

 األولوية؛
 د املبىن اخلامس )ميوليس(؛ماهلا املتعلقة بتجديبالتقّدم الذي أحرزته جلنة املقر يف أع وحييط علما  مع التقدير - 3
التجديد من خالل قرض طويل  بضرورة املسارعة إىل ّتديد املبىن اخلامس )ميوليس(، وضرورة متويل تكاليف مشروع ويقر - 4

 األجل؛
يف احلسبان وجوب ة، آخذة  للمديرة العامة بالتفاوض من أجل احلصول على القرض الالزم بأفضل الشروط املمكن ويأذن - 5

ورية لتسديد املبالغ املقرتضة، اشتمال امليزانيات املقبلة، بغض النظر عن نوع التمويل، على االعتمادات املالية الضر 
ة مجيع االقرتاحات يف هذا الصدد للمجلس التنفيذي بدراس ويأذنوكذلك الفوائد املرتتبة عليها يف حال اقرتاضها بفوائد؛ 

 تشاور مع جلنة املقر؛بالنيابة عنه بعد ال
اعدهتا على احلصول على قروض الدول األعضاء مّد يد العون للمنظمة من أجل توفري التمويل الالزم عن طريق مس ويناشد - 6

 بفوائد منخفضة أو بال فوائد؛
 ؛ضحكومات الدول األعضاء تقدمي كل الضمانات الالزمة للحصول على تلك القرو  ويناشد أيضا   - 7

 خامساا 
 ؛اليونسكو باملعلومات املقدَّمة عن إدارة أمور جمموعة األعمال الفنية اليت تقتنيها حييط علما   - 1

 سادساا 
إجيارات املكاتب ومعدالت  للمعلومات املقدَّمة عن إدارة صندوق استخدام مباين املقر، وكذلك عن يعرب عن ارتياحه - 1

 ش غل املباين وعن اإليرادات؛
ح قة للمنظمة فيما خيص األنشطة لمديرة العامة على جهودها املتواصلة الرامية إىل حتصيل الديون املستل ويعرب عن شكره - 2

 املدرة للدخل؛
نواع العقود النافذة املربمة بشأن تأجري أمن املديرة العامة اختاذ كل التدابري الضرورية املنصوص عليها يف مجيع  ويطلب جمددا   - 3

 املكاتب؛
 ؛ينهاالدول األعضاء إىل تقدمي مسامهات طوعية من أجل ترميم مباين املقر وحتس ا  ويدعو جمدد - 4

 سابعاا 
لتنسيق بني خمتلف اهليئات وأماناهتا بأن تتخذ املديرة العامة، بالتعاون مع الدول األعضاء، تدابري ترمي إىل حتسني ا يوصي - 1

 بشأن عقد االجتماعات النظامية من أجل تفادي التداخل؛
 .ورته األربعني بالتعاون مع جلنة املقراملديرة العامة إىل موافاته بتقرير عن إدارة شؤون مباين مقر اليونسكو إبّان د ويدعو - 2

 ربنامج والعالقات اخلارجية واملسائل العامة ومساندة ال واإلداريةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 
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 والقانونية الدستوريةالمسائل  - تاسعاا 

 1960ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابير المتخذة لتطبيق اتفاقية وتوصية عام  78
 بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم

 إّن املؤمتر العام،
 ثانيا ،-24م ت/202 وبالقرار 89م/37بقراره  إذ يذّكر

 ،وملحقاهتا 24م/39الوثيقة  وقد درس
يُعّد وصيات اليت يعتمدها املؤمتر العام مجيع االتفاقيات والت تقدمي الدول األعضاء تقارير دورية عن تطبيقأّن  اعتبارهيف  وإذ يضع

ظام اخلاص بالتوصيات املوّجهة إىل من الن 17واجبا  وفقا  ألحكام املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو واملادة 
 امليثاق التأسيسي، من املادة الرابعة من 4الدولية املنصوص عليها يف الفقرة الدول األعضاء وباالتفاقيات 

كي تصبح   تمييز يف جمال التعليمبشأن مكافحة ال 1960اتفاقية وتوصية عام أمهية قيام الدول األعضاء بتطبيق  ويؤّكد جمددا  
 املمارسة الكاملة للحق يف التعليم حقيقة  للجميع،

تطبيق اتفاقية هو مسألة أساسية، وأّن  2030إنفاذ احلق يف التعليم يف إطار خطة التنمية املستدامة لعام ّن أ ويؤّكد جمددا  أيضا  
 مة،من أهداف التنمية املستدا 4يكتسي أمهية أساسية من أجل حتقيق اهلدف  1960وتوصية عام 

، 1960راف يف اتفاقية عام من الدول األطدولة  49دولة من الدول األعضاء، ومنها  67بأّن  حييط علما  مع التقدير - 1
جلهود اليت تبذهلا الدول با ويشيد، يف إطار املشاورة التاسعة 1960عن تطبيق اتفاقية وتوصية عام تقاريرها  قدمت

 األعضاء والرامية إىل ضمان تكافؤ فرص التعليم للجميع؛
تطبيق لذ احلق يف التعليم و تعرتض إنفاللتحديات املستمرة اليت  باخلطوات املتخذة على الصعيد الوطين للتصديه ينو و - 2

 ستدامة؛من أهداف التنمية امل 4تطبيقا  كامال  يف إطار اهلدف  1960أحكام اتفاقية وتوصية عام 
حق مبا يف ذلك  1960ام مجيع الدول األعضاء على تعزيز جهودها الرامية إىل ضمان تطبيق اتفاقية وتوصية عيشجع و - 3

اف يف االتفاقية على النظر يف االنضمام الدول األعضاء غري األطر  وحيثّ ؛ وشامال   التعليم تطبيقا  كامال   األقليات الوطنية يف
ريها من الكيانات املهتمة باملسائل لدى اهليئات والفئات املعنية وغ 1960إليها، وعلى حتسني التعريف باتفاقية وتوصية عام 

 ة والتوصية؛اليت تتناوهلا االتفاقي
استخدام قاعدة اليونسكو العاملية من املديرة العامة أن تتيح االطالع على التقارير الوطنية عرب شبكة اإلنرتنت ب ويطلب - 4

 للبيانات اخلاصة باحلق يف التعلم؛
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بشأن مكافحة التمييز  1960ية عام اتفاقية وتوصتطبيق من املديرة العامة نشر نتائج املشاورة التاسعة بشأن  ويطلب أيضا   - 5
 اورة العاشرة للدول األعضاء؛على نطاق واسع، واختاذ التدابري املالئمة ملتابعتها، واستهالل املش يف جمال التعليم

تحدة املعين باحلق يف التعليم، بدعم املديرة العامة على القيام، من خالل التعاون الوثيق مع املقرر اخلاص لألمم امل ويشجع - 6
 ألعضاء يف جهودها الرامية إىل إعمال احلق يف التعليم؛الدول ا

 2030أعمال التعليم حىت عام  يف سياق جدولاليت ختدم التعليم  تكثيف اإلجراءات التقنينيةاملديرة العامة إىل  ويدعو - 7
عني بعد املائة، أي سابعة والتسإبان دورته ال 2015اليت اعتمدها اجمللس التنفيذي يف عام تنفيذ االسرتاتيجية وتعزيز 

التصديق عليها عمليات  تعليم وزيادةالبتسليط املزيد من األضواء على الوثائق التقنينية اخلاصة االسرتاتيجية الرامية إىل 
 ؛(2015-2021) وحتسني تطبيقها ورصدها وتعزيز التعاون بشأهنا

ملقبل للتقارير املتعلقة بتطبيق اتفاقية وتوصية ااملديرة العامة إىل أن تقّدم إليه يف دورته احلادية واألربعني امللّخص  أيضا   ويدعو - 8
 .احلادية واألربعنيج بند هبذا الشأن يف جدول أعمال دورته ا در إ ويقرر، 1960عام 

 .2017نوفمرب /لثايناتشرين  11بتاريخ  السابعة عشرةالعامة  يف اجللسة اعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الرتبية

بشأن التربية من أجل التفاهم والتعاون  1974التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  79
 والسالم على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 ،العام املؤمتر إنّ 
 ثالثا ،-24م ت/202و 90م/37بالقرارين  إذ يذّكر

 ومالحقها، 25م/39الوثيقة  درس وقد
ا املؤمتر العام يُعّد واجبا  وفقا  ألحكام تقارير دورية عن تطبيق التوصيات اليت يعتمده األعضاء الدول أن تقدمي هاعتبار  يضع يفإذ و 

املوّجهة إىل الدول األعضاء  من النظام اخلاص بالتوصيات 17املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو واملادة 
 سيسي، ة من امليثاق التأمن املادة الرابع 4وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 

 حقوق جمال يف والرتبية الدويل صعيدال على والسالم والتعاون التفاهم أجل من الرتبية بشأن 1974توصية عام أمهية  دا  دجميؤكد و 
 بتطبيقها، األعضاء الدول قيام وأمهية، األساسية وحرياته اإلنسان

بشأن تطبيق توصية  السادسة ةاور شامليف إطار  هاتقارير من الدول األعضاء بتقدمي دولة  83بقيام  التقدير مع علما   حييط - 1
 ؛1974عام 

 ؛1974صية عام الكامل والشامل لتو  الرامية إىل التطبيقمجيع الدول األعضاء إىل تعزيز جهودها  ويدعو - 2
كذلك و  ن طريق احملافل املالئمة،عالسادسة  ةشاور املالوكاالت املتخصصة على نتائج سائر املديرة العامة إطالع ويطلب من  - 3

على وجه اخلصوص  م، بوصفهاالتعلي يف باحلق اخلاصة للبيانات العاملية اليونسكو قاعدة طريق عناإلنرتنت شبكة عرب 
 7-4 على بلوغ الغاية ماسيّ  وال تنفيذها، رصد وعلى 2030 لعام املستدامة التنمية خطة تنفيذ على للمساعدةوسيلة 

 ؛4 هلدف التنمية املستدامة
التعاون الوثيق ، وذلك ب1974قيم توصية عام العمل فعليا  مبوجب  املديرة العامة على دعم الدول األعضاء يف عويشجّ  - 4

 واط نة الدميقراطية؛املؤسسات والوكاالت املتخصصة يف الرتبية يف جمال السالم وحقوق اإلنسان واملسائر مع 
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بشأن تطبيق توصية عام  السادسة املشاورة تنفيذ نتائج املديرة العامة اختاذ اإلجراءات املناسبة ملتابعة من أيضا   ويطلب - 5
 للدول األعضاء؛ السابعةواستهالل املشاورة  1974

 رويقرّ ، 1974توصية عام  تطبيقعن  قبلملاالتقرير اجلامع  احلادية واألربعنياملديرة العامة إىل أن حتيل إليه يف دورته  يدعوو  - 6
 احلادية واألربعني.يف جدول أعمال دورته  يف هذا الشأن إدراج بند

 .2017نوفمرب /لثايناتشرين  11بتاريخ  السابعة عشرةالعامة  الرتبية يف اجللسةجلنة  تقريراعتمد هذا القرار بناء  على 

التوحيد الدولي شأن ب المعدلة 1978لتوصية عام التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء  80
 إلحصاءات التربية

 ،العام املؤمتر إنّ 
تصنيف وتنقيح  2011كد( لعام املتعلقني بتنقيح التصنيف الدويل املوحد للتعليم )إس 10م/37و 11م/36القرارين ب إذ يذّكر

يق النسختني تطببشأن  17ت/ م201، والقرار 2013 جماالت( لعام-إسكد جملاالت التعليم والتدريب )إسكد
 املنقحتني من التصنيف،

 ،27م/39الوثيقة  وقد درس
ها املؤمتر العام يُعّد واجبا  وفقا  ألحكام أّن تقدمي الدول األعضاء تقارير دورية عن تطبيق التوصيات اليت يعتمد وإذ يضع يف اعتباره

املوّجهة إىل الدول األعضاء  اص بالتوصياتمن النظام اخل 17املادة الثامنة من امليثاق التأسيسي لليونسكو واملادة 
 سيسي،من املادة الرابعة من امليثاق التأ 4وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف الفقرة 

 ،اخلاصة بالتوحيد الدويل إلحصاءات الرتبية املعدلة 1978توصية عام أمهية  ويؤكد جمددا  
)الربامج  2011)إسكد( لعام  لتصنيف الدويل املوحد للتعليماملنقحة ل النسخةالعمل املضطلع به لتطبيق ب حييط علما   - 1

)جماالت التعليم  2013 عامجماالت( ل - تصنيف إسكد جملاالت التعليم والتدريب )إسكدل واملؤهالت( والنسخة املنقحة
 والتدريب( منذ اعتمادمها؛

ليم يف تقدمي بياناهتا بشأن التعليم تصنيف الدويل املوحد للتعبأن دوال  أعضاء عديدة باتت تستعمل ال وحييط علما  بارتياح - 2
 والتحصيل الدراسي؛

 املديرة العامة إىل القيام مبا يلي: ويدعو - 3
جة إىل املساعدة من أجل مواصلة توفري أنشطة التدريب وبناء القدرات لدعم الدول األعضاء اليت ما زالت حبا )أ(

 تصنيف الدويل املوحد للتعليم؛اعتماد النسختني املنقحتني من ال

برامج -لتعليم )إسكدإجراء استعراض دوري لفئات التصنيف الثالث اليت يتضمنها التصنيف الدويل املوحد ل )ب(
 اخلاصة بالتعليم جماالت(، لضمان اتساقها مع املستجدات يف جمال السياسات والبىن-حتصيل وإسكد-وإسكد

 ت املؤمتر العام املقبلة؛د التعديالت املهمة، حبسب االقتضاء، يف دوراوالتدريب، وتقدمي االقرتاحات العتما

ار، على أن يقدم التقرير التايل موافاة اجمللس التنفيذي بتقارير مرحلية كل عامني عن العمل املنج ز يف هذا املضم )جـ(
 يف الدورة السادسة بعد املائتني للمجلس التنفيذي؛

لتوصية عن تطبيق الدول األعضاء  املقبل عالتقرير اجلاماملديرة العامة إىل موافاته يف دورته احلادية واألربعني ب ويدعو أيضا   - 4
 بعني.واألر  يف جدول أعمال دورته احلاديةيف هذا الشأن إدراج بند  ويقرّر، املعدلة 1978عام 

 .2017نوفمرب /الثاينتشرين  11بتاريخ  السابعة عشرةالعامة  الرتبية يف اجللسة جلنةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير 
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 العالي التعليم بمؤهالت لالعتراف عالمية اتفاقية التقرير المرحلي عن إعداد 81

 إّن املؤمتر العام،
 ،12م/38و 15م/37بالقرارين  إذ يذّكر

 ،8ت/ م202و 8ت/ م197بالقرارين  ويذّكر أيضا  
املعنية لفكرة إعداد اتفاقية عاملية  بالتأييد الواسع النطاق الذي أبدته الدول األعضاء واخلرباء واألطراف األخرى وحييط علما  

 لالعرتاف مبؤهالت التعليم العايل،
العرتاف ل العاملية االتفاقية التقرير املرحلي املشفوع مبشروع أويل لنص، اليت تعرض 21م/39الوثيقة  درس مع التقدير وقد

 ،يف هذا الصددومالحظاته تعليقات اجمللس التنفيذي  وكذلكؤهالت التعليم العايل، مب
التعاون  وتعزيز األكادميي احلراك أن وضع اتفاقية عاملية لالعرتاف مبؤهالت التعليم العايل سيؤدي إىل حتسنييؤكد جمددا   - 1

راك األكادميي وضمان الثقة بُنظم تعزيز احل إىل السعي صعيد على كبريا    إجنازا   وسيكون التعليم العايل، جمال يف الدويل
 التعليم العايل على الصعيد العاملي؛

 املناطق؛ يف مجيع ؤهالت التعليم العايلمبخيص تنقيح االتفاقيات اإلقليمية اخلاصة باالعرتاف  احملرز فيما بالتقدم وحييط علما   - 2
 املوجودةقليمية اإلتفاقيات االد إىل أنّه ينبغي لالتفاقية العاملية لالعرتاف مبؤهالت التعليم العايل أن تستن يشّدد علىو  - 3

 ؛وأن تكّملها باملؤهالتاخلاصة باالعرتاف 
التشاور وإىل  ،مبؤهالت التعليم العايل لالعرتاف مشروع االتفاقية العامليةاملديرة العامة إىل مواصلة العمل على إعداد  ويدعو - 4

طريق إجراء مشاورات شاملة  نع لالتفاقية العاملية مع الدول األعضاء واألطراف األخرى املعنية بشأن املشروع األويل
مفتوحا  أمام  هااركة فييكون باب املشوال سيما من خالل إنشاء جلنة دولية حكومية خاصة  للجميع يف هذا الصدد،

 ؛8م ت/202ل للوثيقة استنادا  إىل اجلدول الزمين املؤقت الوارد يف امللحق األو مجيع الدول األعضاء، وذلك 
لالعرتاف مبؤهالت التعليم  اقية العامليةبشأن االتف األعضاء على توفري املوارد املالية الالزمة لتيسري املشاوراتالدول  ويشجع - 5

مشاركة ُمرضية يف  رى املعنيةاألخ ول األعضاء واألطرافوتيسري إعداد مشروع االتفاقية لضمان مشاركة مجيع الد العايل
 وضع االتفاقية؛

العرتاف لشروع نص االتفاقية العاملية مبو  ريخالتقرير املرحلي األباألربعني  إىل موافاته إبّان دورتهاملديرة العامة  ويدعو أيضا   - 6
 .االتفاقية اعتمادأجل  من مبؤهالت التعليم العايل

 .2017نوفمرب /لثايناتشرين  11بتاريخ  السابعة عشرةالعامة  الرتبية يف اجللسةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة 

وشهاداته ودرجاته  اإلقليمية الخاصة بالعتراف بدراسات التعليم العالي تفاقيةلالولية األ مراجعةال 82
 1974أمريكا الالتينية والكاريبي لعام العلمية في 

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،وملحقيها 48م/39الوثيقة  درس وقد

ل مبؤهالت التعليم العايل يف أمريكا اجلودة عرب تسهيل االعرتاف املتباد وضمانأمهية تعزيز احلراك األكادميي  وإذ يؤكد جمددا  
 الالتينية والكارييب،
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ت وتوصيتها بشأن االعرتاف املتبادل بالدور اهلام الذي تؤديه اليونسكو يف هذا اجملال، وال سيما من خالل اتفاقياهتا الس قروي
 بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية،

اتفاقيات  يتطلب التغرّي  اعن هذ النامجة العوملة، وأن التصدي للتحديات اجلديدة شيوع بفعل كثريا    تغريَّ أن التعليم العايل  ويدرك
 العرتاف باملؤهالت،لمن طراز جديد 

اإلقليمية اخلاصة  1974ام عبإعراب الدول األعضاء يف املنطقة عن دعمها العتماد صيغة معدلة التفاقية  علما   حييط - 1
 اسُتهلت اليت املراجعة ولعملية ،لكارييبالالتينية وا أمريكاباالعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية يف 

 الغرض؛ هلذا
من أجل دراسة  2019-2018فرتة العامني  خالل( 1 الدعوة إىل عقد مؤمتر دويل على مستوى الدول )الفئة ويقرر - 2

التعليم العايل وشهاداته بدراسات  اإلقليمية اخلاصة باالعرتاف 1974 واعتماد التعديالت املراد إدخاهلا على اتفاقية عام
 والفرنسية؛ واإلجنليزية يةاإلسبان فيه العمل لغات تكون أن على ،ودرجاته العلمية يف أمريكا الالتينية والكارييب

من خالل  سيما مستوى الدول، وال للمؤمتر الدويل على املديرة العامة إىل عقد املشاورات الالزمة من أجل التحضري ويدعو - 3
أثناء انعقاد املؤمتر اإلقليمي  تنظيم ما ال يقل عن اجتماعني تشاوريني على املستوى الدويل احلكومي، يُنظم أحدمها يف

 14إىل  11، يف الفرتة املمتدة من بشأن التعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب )الذي سيعقد يف قرطبة باألرجنتني
 ؛لتنسيق مع جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب(، با2018حزيران/يونيو 

سة واعتماد التعديالت املراد إدخاهلا درا بغيةهذا املؤمتر  جناحإل مالئمةيلزم من تدابري  ماللمجلس التنفيذي باختاذ  ويأذن - 4
ه العلمية يف أمريكا درجاتو اإلقليمية اخلاصة باالعرتاف بدراسات التعليم العايل وشهاداته  1974 على اتفاقية عام

 الالتينية والكارييب؛
 إىل توفري التمويل الالزم هلذا الغرض من موارد خارجة عن امليزانية. ويدعو - 5

 .2017نوفمرب /لثايناتشرين  11بتاريخ  السابعة عشرةالعامة  الرتبية يف اجللسةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة 

الخاصة بالعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته  1978 مراجعة وتحديث اتفاقية عام 83
 العلمية في الدول العربية

 ،املؤمتر العام إنّ 
اسات التعليم العايل وشهاداته اخلاصة باالعرتاف بدر  1978اتفاقية عام باالجتماعني التشاوريني ملراجعة وحتديث  إذ يذّكر

 23، ويف القاهرة يف 2017آذار/مارس  31و 30)اللذين عقدا يف شرم الشيخ يف  ودرجاته العلمية يف الدول العربية
 (،2017تشرين األول/أكتوبر  24و

اف بدراسات التعليم العايل اخلاصة باالعرت  1993توصية عام  تطبيق اجلزء اخلامس بشأن 24م ت/202بالوثيقة  وحييط علما  
 ،ومؤهالته

اخلاصة باالعرتاف  1978قية عام مراجعة اتفارغبة دول املنطقة العربية الشديدة يف املضي قدما  يف عملية  يؤّكد جمددا   - 1
 ؛بدراسات التعليم العايل وشهاداته ودرجاته العلمية يف الدول العربية

 ؛ 1978بالتقدم الكبري احملرز يف االجتماعني التشاوريني ملراجعة وحتديث اتفاقية عام  ويقرّ  - 2
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، وأن متد يد العون إىل الدول 1978املديرة العامة أن تقدم املساعدة إلعداد وإجناز عملية مراجعة اتفاقية عام  من طلبوي - 3
 األعضاء من أجل تنفيذ هذه العملية؛

د املائتني اقرتاحا  بشأن عقد مؤمتر دويل من املديرة العامة أن تقدم إىل اجمللس التنفيذي إبّان دورته الرابعة بع ويطلب أيضا   - 4
 املنقح. 1978على مستوى الدول من أجل اعتماد نص اتفاقية عام 

 .2017نوفمرب /لثايناين تشر  11بتاريخ  السابعة عشرةالعامة  يف اجللسة الرتبيةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة 

 العلمي بالبحث المشتغلين أوضاع بشأن 1974 عام لتوصية األعضاء الدول تطبيق عن الجامع التقرير 84

 ،املؤمتر العام إنّ 
 ،رابعا  -24م ت/202و 91م/37بالقرار ين  يذّكرإذ 

 معدلة، 26م/39الوثيقة  وقد درس
من النظام  17سي لليونسكو واملادة التزامات الدول األعضاء مبوجب املادة الثامنة من امليثاق التأسي وإذ يأخذ بعني االعتبار

من املادة الرابعة من  4 الفقرة اخلاص بالتوصيات املوجَّهة إىل الدول األعضاء وباالتفاقيات الدولية املنصوص عليها يف
 امليثاق التأسيسي،

أوضاع املشتغلني  بشأن 1974توصية عام  تنقيح الذي نّص على 40م/37قد اعتمد القرار أن املؤمتر العام بويذّكر أيضا  
 ،2017عام  حبلولبالبحث العلمي 

أوضاع املشتغلني  بشأن 1974عام  تطبيق توصيةفيما خيص لدول األعضاء الدورية ل شاورةاملبأن  فضال  عن ذلك ويذكِّر
اليت  وائقالعوقوف على للتوصية والقييم مدى تطبيق الدول األعضاء متكني املنظمة من تترمي إىل  بالبحث العلمي

 ،واجهها الدول األعضاء يف هذا الصددت
  ؛أرسلته األمانة إليها دولة من الدول األعضاء بتقدمي تقارير رّدا  على االستبيان الذي 40بقيام حييط علما   - 1
أوضاع  بشأن 1974توصية عام  إعداد تقارير عن تطبيقالرامية إىل من املديرة العامة دعم جهود الدول األعضاء  يطلبو  - 2

 املشتغلني بالبحث العلمي؛
أوضاع املشتغلني  بشأن 1974ام تطبيق توصية عاملقبلة لرصد لعمليات الجديدة بإعداد إرشادات األمانة تقوم بأن  ويوصي - 3

إلعداد  املبادئ التوجيهيةيح املستخدم لرصد تطبيق التوصية وتنقالستبيان ا بالبحث العلمي، فضال  عن قيامها بتنقيح
 .85م/39القرار الوثائق  تراعي تلك، حبيث التقارير عن تطبيقها

  شرةعالثامنة العامة  لسةيف اجل اعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية
 .2017نوفمرب /الثاينتشرين  13بتاريخ 

 العلمي بالبحث بالعلم والمشتغلين التوصية الخاصة 85

 إّن املؤمتر العام،
 (،1974شرة )يف عام بأنه اعتمد التوصية بشأن أوضاع املشتغلني بالبحث العلمي إبّان دورته الثامنة ع إذ يذّكر
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اللذين دعا فيهما املديرة العامة إىل موافاته إبّان دورته التاسعة والثالثني مبشروع  45م/38والقرار  40م/37بالقرار  ويذّكر أيضا  
التحديات األخالقية والتنظيمية املعاصرة فيما  رّب عنلتع نص منقح للتوصية اخلاصة بأوضاع املشتغلني بالبحث العلمي

 ،لوم واجملتمعيتعلق بإدارة العلوم والعالقة بني الع
 التنوعبصون ا وممارساهتا فيما يتعلق اهتوابتكار جملتمعات األصلية واحمللية ا ومعارف ملعارف العلميةابني التفاعل على أمهية  ويشدد

 من يلزم ماوعلى أمهية إجراء  ،الصمود على القدرة واكتساب االستدامةوحتقيق مستدام  حنو على واستخدامه البيولوجي
 ،يف هذا الصدد مشاورات

 فيه خدمة البحث العلمي، ة ملااملنهجي عمليات التفكري وصياغة املفاهيم والفهمالتفاعل الدائم بني  اعتباره يف ضعيو 
 البحث العلمي، جمال نوب يفواجلنوب واجلشمال بني بلدان الالشراكات على إقامة  ويشجّع

 البحث، يف الشباب مشاركة أمهية على ويشدد أيضا  
 احلر االنتفاع دعمالرامية إىل  اليونسكو مبادراتغريها من و  مبطبوعات اليونسكو بسياسة االنتفاع احلر ذلك عن فضال   ويذّكر

 ،باملعلومات
 ،23م/39الوثيقة وقد درس 

بشأن أوضاع املشتغلني بالبحث  1974التوصية اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي اليت حتل حمل توصية عام  يعتمد - 1
 العلمي؛

ن طريق اختاذ التدابري املناسبة ع اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي الدول األعضاء بتطبيق أحكام التوصية ويوصي - 2
ية اخلاصة بكل دولة، من أجل وضع الدستورية والُبىن اإلدار  لإلجراءاتية الالزمة، وفقا  لذلك، ومنها التدابري التشريع

 ؛أقاليمهااملبادئ املنصوص عليها يف التوصية موضع التطبيق يف 
، على والبحوث، والرتبية والتعليم العلم والتكنولوجيا املسؤولة عن الدول األعضاء بإطالع السلطات واهليئات ويوصي أيضا   - 3

 التوصية اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي؛
وإعداد التقارير  لبحث العلمياخلاصة بالعلم واملشتغلني باالدول األعضاء واألمانة إىل تعزيز تطبيق التوصية  ويدعو - 4

العليا لألمم املتحدة؛ والعالقة باملثل  مااللتزاهي: للتوصية و رئيسية ال حماور من احملاوربالرتكيز على عشرة  ،عنهاواملنشورات 
وعدم التمييز؛ وحقوق اإلنسان؛  العام؛ والشمول احلّيزبني العلوم واجملتمع؛ ورسم السياسات الوطنية؛ ودور العلوم يف 

 (؛هذا القرار تية )انظر ملحقالظروف املؤاهتيئة واحلريات واحلقوق واملسؤوليات؛ واألخالقيات؛ ورأس املال البشري؛ و 
اخلاصة بالعلم واملشتغلني التوصية  جديدة إىل الدول األعضاء بشأن متابعة تطبيق إرشاداتإىل تقدمي املديرة العامة  دعووي - 5

مع اللجان الوطنية وكراسي اليونسكو  بالتعاونالرئيسية املذكورة آنفا ، و  اورباحمل باالسرتشاديف املستقبل، بالبحث العلمي 
 اجلامعية؛

بيق التوصية اخلاصة بالعلم واملشتغلني أن تقّدم الدول األعضاء تقاريرها الدورية عن التدابري اليت تتخذها من أجل تط ويقرّر - 6
 بالبحث العلمي كل أربع سنوات؛

بيانات عن  بالبحث العلمي الدول األعضاء إىل تضمني تقاريرها عن تطبيق التوصية اخلاصة بالعلم واملشتغلني ويدعو - 7
 ل املشتغلني بالبحث العلمي، ويستحسن تصنيف هذه البيانات حبسب اجلنس؛ظروف عم

ع عن تطبيق التوصية اخلاصة بالعلم املديرة العامة إىل موافاته يف دورته احلادية واألربعني بأول تقرير جام أيضا   ويدعو - 8
 ربعني.دية واألإدراج هذا البند يف جدول أعمال دورته احلا ويقرّرواملشتغلني بالبحث العلمي، 
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 الملحق
 العلم والمشتغلين بالبحث العلميالخاصة بلتوصية المحاور الرئيسية لمشروع ا

 والعدل والتقدم اإلنسان امةكر   يتجاه المثل العليا لألمم المتحدة المتمثلة فم التوصية على مسؤولية العل تشدد - 1
 .البيئة واحترام البشر ورفاه والسالم

 لألمم العليا باملثل تنهض ومشولية عدال  و  إنسانية أكثر جمتمعات إقامة إىلسعيا   األعضاء الدول اليت تبذهلا هوداجل من جزء هو العلم
 .لبشرل املشرتك الصاحل وحتقيق السالم إحالل إىل الرامية املتحدة

 (من التوصية )د(13و)و( 5و)ه( 5و 4)الفقرات 
 تشدد التوصية على أهمية التفاعل المجدي بين العلوم والمجتمع.  - 2

شارك وي. العاملية لتحدياتل يالتصدحكومات الدول األعضاء واجلمهور العام بقيمة العلم والتكنولوجيا واستخداماهتما يف  تقر
 .هااستخدام نواّتو حتديد احتياجاته املعرفية وإجراء البحوث العلمية  من خالل والبحث العلم جمايل   يف اجملتمع

 (من التوصية 22و 20و 19و)د( 13و)جـ( 5و 4)الفقرات 
 عن التعاون والتنمية الدوليين. فضالا  الوطنيعلى الصعيد م في رسم السياسات واتخاذ القرارات التوصية بدور العل تقر - 3

على  القراراتاختاذ و  السياساتسم ر إلذكاء عمليات لمية استخداما  جامعا  ومسؤوال  عللدول األعضاء أن تستخدم املعارف ال ينبغي
 الوطين وتوطيد التعاون والتنمية الدوليني. الصعيد

 (من التوصية 9و 8و 7و)ز( 5)الفقرات 
 .عامة منفعةبوصفه التوصية بمكانة العلم  تنهض - 4

يف األجل  ا  حيقق عائد الذيلعام ينبغي للدول األعضاء أن تعترب التمويل العام ألنشطة البحث والتطوير أحد أنواع االستثمار ا
النامجة عن  واملعارف والنتائج هجياتواملن البيانات تبادل، الذي يشمل مبالعل احلر االنتفاع ويؤدي. العامة املصلحة وخيدمالطويل 

 .وحتفيزه تيسريه الواجب م يف احليز العاماملنوط بالعل الدور توطيد إىل ،العلوم
 (.من التوصية 38و 36و 35و)ه( 34و 21و)د( 18و)جـ( 18و)ب( 18و( 5)أ()16و)ه( 13و 6)الفقرات 

 .مالعل في مجال عمللوا لتعليماالتوصية إلى تهيئة ظروف عمل شاملة وخالية من التمييز وإتاحة فرص  تدعو - 5
. ويتمتع العلميلهم لالشتغال بالبحث تمتع مجيع املواطنني بفرص متساوية للحصول على التعليم والتدريب املبدئيني الالزمني لتأهيي

تشجيعا  ملمثلة دون النصاب املشتغلون بالبحث العلمي بظروف عمل عادلة. وينبغي تشجيع مشاركة النساء وغريهن من الفئات ا
 .القائمة يف هذا اجملال التفاوت أوجه القضاء علىمن أجل  فعاال  

 (من التوصية )د(34و 33و)جـ( 24و)ب( 24و)جـ( 13و)ب( 13و)أ( 13)الفقرات 
 .اإلنسان لحقوق عالمية معايير تنظمها العلمية المساعي كل  أن على التوصية تشدد - 6

ألشخاص الذين جيري عليهم وباإجراء البحوث بطريقة مسؤولة حترتم حقوق اإلنسان اخلاصة باملشتغلني بالبحث العلمي  ينبغي
 يف تشاطر التقدم العلمي وفوائده. احلق اإلنساين مجة عنهالنا واملعارف البحث بنواتج احلر االنتفاع ويعزز. البحث على حد سواء

 (من التوصية 42و 22و 21و)جـ(  20و)ب( 20و)أ( 20و)ه( 18و)أ( 18)الفقرات 
 .ومسؤولياتهم وحقوقهم العلمي بالبحث المشتغلين حريات بين التوصية توازن - 7

مع متتعهم يف  والبيئيةوالعلمية واالجتماعية  املشتغلون بالبحث العلمي املسؤولية العامة ويؤدون عملهم باحرتام املسؤولية اإلنسانية حيرتم
 م والتكنولوجيا.العل يف جمال تقدمال حتقيق ومع ما يقتضيهالفكرية واألكادميية يتالءم مع مهمتهم  واحلريةبقدر من االستقالل  الوقت ذاته
 (من التوصية 40و)ب( 16و)أ( 16و 11و 10)الفقرات 

 .التقنية تطبيقاتهاو  البحث وأنشطة للعلوم أخالقية مدونات ووضع العلمية النزاهة ضمان على التوصية تحث - 8
 وتدريب تثقيف أنشطة توفري طريق عن البحوث ونزاهةاجلوانب األخالقية للعلوم  لتناول مالئمة سبال   األعضاء الدول حتدد أن ينبغي
، ودعم تلك اللجان والسياسات، فيما خيص اجلوانب األخالقية للعلوماألخالقية للعلوم، وإنشاء جلان ورسم سياسات  وانباجل ختص
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سيما نزاهتهم الفكرية ومراعاهتم لتضارب املصاحل  األخالقيات املهنية، وال على احملافظة على ملشتغلني بالبحث العلمياوحتفيز 
 تطبيقاهتا التقنية.ولوتنبههم لآلثار احملتملة ألنشطة البحث والتطوير اليت جيروهنا 

 (توصيةمن ال )ب(39و)أ( 39و 25و)أ( 20و)ه( 18و)د( 18و)ب( 18و)أ( 16و)د( 14و)جـ( 14و)د( 5)الفقرات 
 .ومسؤول محكم علوم نظام إقامة في البشري المال لرأس الحيوية باألهمية التوصية تقر - 9

 العلمي بالبحث املشتغلني بدريتُعىن بت سياسات األعضاء الدول تضع أن وينبغي. حمكم علوم نظام كل  عماد البشري املال رأس
 وفرص املالئمة؛ املهنية التنمية آفاق منها أمور مجلة السياسات تلك تتناول أن وينبغي. عملهم وظروف املهنية وآفاقهم ووظائفهم

نظمة شفافة وجامعة لتقييم أداء والضمان االجتماعي؛ وأ ةلصحيماية اواحل الدويل؛ والسفر احلراك وتيسري احلياة؛ مدى التعّلم
 املشتغلني بالبحث العلمي.

 (من التوصية 41و 34و 32و 31و 30و 29و 28و 27)الفقرات 
 .والبحوث مللعل مؤاتية بيئة تهيئة في األعضاء الدول دور على التوصية تشدد -10

بيئة مؤاتية إلقامة نظام علوم حمكم  أن تعمل على هتيئة - احلكومية غريأو احلكومية  املعنية اجلهاتسواء  -للدول األعضاء  ينبغي
 الناجح باألداء عامال فعرتااالو  ويعنامل دعمالظروف عمل مرضية و  من خالل توفري ناسبةالقدرات البشرية واملؤسسية امل تتوافر فيه

 جلودةالنتائج وتبادهلا مبا يستويف معايري او نشر البيانات  تعزيزو  والتكنولوجيا؛ العلم جمال يف التعليم ودعم العلمي؛ بالبحث للمشتغلني
 نفيذ تلك اجلهود وآثارها.ت رصدو  املناسبة؛

 (من التوصية 47و 46و 45و 44و 43و 37و 26و)أ( 24و 17و)أ( 14و 11و 5)الفقرات 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13شرة بتاريخ ع الثامنةيف اجللسة العامة العلوم االجتماعية واإلنسانية اعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة 

 إعالن المبادئ األخالقية المتعلقة بتغّير المناخ مشروع 86

 املؤمتر العام، إنّ 
 باء-أوال  -5ت/ م201م وجي-أوال  -5م ت/200باء و-أوال  -5م ت/199قرارات اجمللس التنفيذي ب، و 42م/38 هبقرار  إذ يذّكر

 ،10ت/ م202و
 ،معدلة 22م/39الوثيقة  وقد درس

معدلة بصيغته املعدلة مبوجب القرار  22م/39الوارد يف ملحق الوثيقة  املتعلقة بتغري املناخإعالن املبادئ األخالقية يعتمد  - 1
 ؛ 10ت/ م202

 وتيسري تطبيقه؛ تعلقة بتغري املناخإعالن املبادئ األخالقية امل لرتويجالدول األعضاء على اختاذ التدابري املالئمة وحيث  - 2
ه، ومتابعة تنفيذ القية املتعلقة بتغري املناخاخلطوات الالزمة لكفالة نشر إعالن املبادئ األخإىل اختاذ ة العام ةاملدير  ويدعو - 3

 .املعنيةحلكومية وغري احلكومية االوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية  لدىوخاصة 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13شرة بتاريخ ع الثامنةيف اجللسة العامة نسانية جلنة العلوم االجتماعية واإلاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير 
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 أساليب عمل المنظمة -عاشراا 

 الحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو 87

 املؤمتر العام، إنّ 
راءات وأساليب عمل اهليئتني الذي ينص على إنشاء فريق عمل مفتوح العضوية معين باحلوكمة وإج 101م/38بالقرار  يذّكر إذ

ليونسكو، باالستناد إىل لاحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني  فحصالرئاسيتني لليونسكو، مكلف ب
س التنفيذي بتقرير يف هذا (، وموافاة اجملل44ت/ م197و 28ت/ م197ي )الواردة يف القرارين توصيات اجمللس التنفيذ

 يف دورته التاسعة والثالثني، الصدد يف دورته الثانية بعد املائتني لكي يتسىن له تقدمي توصياته إىل املؤمتر العام
ضميمة  20م/39توصياته، والوثيقة عين باحلوكمة و املضوية اليت تتضمن تقرير فريق العمل املفتوح الع 20م/39الوثيقة  وقد درس

 اليت تتضمن توصيات اجمللس التنفيذي يف هذا الشأن،
 ،ندة الربنامج والعالقات اخلارجيةومسا باملناقشات اليت دارت يف جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة علما   حييطوإذ 

 أولا 
عين باحلوكمة، وأعضاء وح العضوية املاملفت الثامنة والثالثني للمؤمتر العام الذي توىل رئاسة فريق العملرئيس الدورة يشكر  - 1

ة وتشكيل وأساليب عمل املؤمتر العام الفريق، على مسامهتهم القيِّمة يف عملية التفكري اجلارية يف املؤمتر العام بشأن بني
 ة احلكومية التابعة لليونسكو؛واجمللس التنفيذي، واهليئات الدولية والدولي

 ؛70م/39الوثيقة  الواردة يف بصيغتها املعدلةعين باحلوكمة امل املفتوح العضوية توصيات فريق العمل ويؤيد - 2
عين باحلوكمة املفتوح العضوية املريق العمل اجمللس التنفيذي واملديرة العامة واهليئات الرئاسية ملختلف اهليئات اليت درس ف ويدعو - 3

 شؤوهنا إىل تطبيق التوصيات املذكورة آنفا ، حبسب االقتضاء؛
الدولية احلكومية التابعة لليونسكو، و على الدور الذي تضطلع به األمانة يف تيسري عملية متابعة مجيع اهليئات الدولية  ويشدد - 4

، 129و 80و 76يف التوصيات  ية، وفقا  ملا ورداملديرة العامة إىل وضع دليل للممارسات اجليدة بصيغة إلكرتون ويدعو
ليونسكو إبان اجتماعاهتا املقرر لوإصداره يف الوقت املناسب لكي تسرتشد به اهليئات الدولية والدولية احلكومية التابعة 

 املتوسطة األجل اليونسكو ةاسرتاتيجيبشأن السبل العملية الكفيلة بتعزيز االتساق بني أنشطتها و  2018عقدها يف عام 
 (؛5املنظمة )الوثيقة م/وبرنامج وميزانية  (4)الوثيقة م/

نفيذي، باستعراض نصوص اليونسكو املؤمتر العام ورئيس اجمللس الت ةمن املديرة العامة أن تقوم، بالتشاور مع رئيس ويطلب - 5
 ؛املعنية اليت يؤثر فيها اعتماد التوصيات املذكورة آنفا  
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 ثانياا 
 لتايل:على النحو ا من النظام الداخلي للمؤمتر العام 82املادة من  5و 4تعديل الفقرتني  يقرر - 1

 التصويت - عشر "خامس
 التصويت حق - 82 املادة

)...( 
يم من امليثاق ج - دة الرابعة)جـ( من املا 8توجه الدول األعضاء رسائلها اليت تستند فيها إىل أحكام الفقرة  )أ( - 4

لعام. وتتوىل هذه اللجنة النظر يف املدير العام الذي يتوىل إحالتها إىل اللجنة اإلدارية للمؤمتر االتأسيسي إىل 
لعامة للمؤمتر العام على سبيل ااملسألة منذ بداية أعماهلا وترفع تقريرا  بشأهنا مشفوعا  بتوصيات إىل اجللسة 

 األولوية.
لفريق من ستة اويتألف هذا  رض فريق عمل معنيا  باالشرتاكات.تنشئ اللجنة اإلدارية للمؤمتر العام هلذا الغ )ب( 

يف وضع ذا الفريق ء هأعضا من عضو أي جيوز أن يكون والأي ممثل واحد لكل جمموعة انتخابية.  ،أعضاء
يف  مليثاق التأسيسيجيم من ا-)ب( من املادة الرابعة 8حيرمه من حقه يف التصويت مبوجب أحكام الفقرة 

 .ول اجتماع للفريقموعد انعقاد أ
ور يف كل دورة عادية تكون مدة العضوية يف فريق العمل أربع سنوات. وُيستبدل نصف أعضاء الفريق املذك )جـ( 

 من دورات املؤمتر العام.
 حكم انتقايل:

يف الفريق  تهمة عضويمديف أول انتخابات ألعضاء الفريق بالقرعة وتبلغ فريق العمل يُعنيَّ نصف أعضاء 
 سنتني.

 شهرين.و شهر دة ترتاوح بني ي مبالواردة فيما يل 5قبل انتهاء املهلة احملددة يف الفقرة  عملهفريق العمل  بدأي )د( 
اجمللس التنفيذي اليت  دورةح يوم افتتا  موعد أقصاه)أ( يف  4جيب تقدمي رسائل الدول األعضاء املذكورة يف الفقرة  - 5

باالشرتاك يف  م هذه الرسائلاملعنية اليت مل تقد للدول األعضاء أن يؤذنتسبق انعقاد املؤمتر العام. وال جيوز 
 تلك الدورة من دورات املؤمتر العام."يف التصويت 

  نامج والعالقات اخلارجيةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثالثةسة العامة يف اجللواللجنة القانونية 

 وتقنيات الميزنة 2021-2018أساليب إعداد الميزانية وتقديرات الميزانية للفترة  88

 املؤمتر العام، إنّ 
املديرة العامة  ماأعدهت نذيلال ،2، وخباصة الضميمة (5م/39الوثيقة ) 2019-2018مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة  وقد درس

 أسيسي،ملادة السادسة من امليثاق التا)أ( من  3لفقرة على اجمللس التنفيذي طبقا  ل ماوعرضته
 ؛98م/38ار مطابقة ألحكام القر  5م/39بعة يف إعداد الوثيقة بأن تقنيات امليزنة املتّ  حييط علما   - 1
الربنامج وامليزانية للفرتة ئج وأن مشروع النتا املستندة إىلالتنفيذ الكامل للميزنة  حنوبأنه مت إحراز تقدم  أيضا   حييط علما  و  - 2

 قد أعد بناء  على إطار موحد للميزانية؛ (5م/39الوثيقة ) 2018-2019
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 ،ة نفسها(، تطبيق تقنيات امليزن5/م40الوثيقة ) 2021-2020واصل، عند إعداد ميزانية الفرتة تإىل أن  ةالعام ةاملدير  يدعوو  - 3
 مبدأ الدوالر الثابت.استنادا  إىل و ميزانية وحد للطار املاإلال سيما يف ضوء و حتسينات،  كل ما يُعترب ضروريا  منمع إدخال  

  نامج والعالقات اخلارجيةاعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الرب 
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثامنةيف اجللسة العامة 

 تحديد المناطق بهدف تنفيذ المنظمة لألنشطة ذات الطابع اإلقليمي 89

جلنة الشؤون املالية واإلدارية لى توصية ع، بناء  2017تشرين األول/أكتوبر  30املؤمتر العام يف أثناء جلسته العامة األوىل يف  قرر
اليونسكو  إىلعضو منتسب  فةبص كاليدونيا اجلديدة قبول انضمام ،ندة الربنامج والعالقات اخلارجيةواملسائل العامة ومسا

 .ألنشطة اإلقليمية للمنظمةاملشاركة يف ا منكاليدونيا اجلديدة آسيا واحمليط اهلادي، من أجل متكني منطقة  ينتمي إىل

 وأنديتها رابطات اليونسكولاإلطار التنظيمي  90

 املؤمتر العام، إنّ 
 ،97م/37و 93م/37 بقراريهيذّكر  إذ

 انيا ،ث-5/تم 201وثالثا  -5/تم 196وهاء -ثالثا  -5/تم 192 التنفيذي اجمللس بقراراتأيضا   ويذّكر
 ،هاأنديتو رابطات اليونسكو لوملحقها الذي يضم مشروع اإلطار التنظيمي  54م/39الوثيقة  درس وقد
 أهدافها وحتقيق اليونسكو مهام أداء يف ا  ُقدم ملضيا وإسهامها يف ورابطاهتاومراكزها اليونسكو  أندية بذلتها اليت باجلهودينوه  وإذ

 املاضية، السبعني السنوات خالل املنظمة على الضوء من املزيد وتسليط
سيما  سكو مع خمتلف الشركاء، والالدور احلاسم الذي تضطلع به اللجان الوطنية لليونسكو يف تعزيز تعاون اليون جمددا   ويؤكد

 ،مع رابطات اليونسكو وأنديتها
 ؛ثيقةالسادس هلذه الو ق امللحرابطات اليونسكو وأنديتها الوارد يف لاإلطار التنظيمي  يعتمد - 1
 بالشكلا املختصر و/أو شعارها الرتخيص باستخدام اسم اليونسكو الكامل و/أو امسه صالحيةمتت ع اللجان الوطنية ب ويؤكد - 2

ات اليت اعتمدها يف دورته الرابعة والثالثني رابطات اليونسكو وأنديتها ومبا يتماشى مع التوجيهليف اإلطار التنظيمي  احملدد املقرتح
 ؛قات اإلنرتنت اخلاصة هباوامسها املختصر وشعارها وأمساء نطا( بشأن استخدام اسم اليونسكو الكامل 86م/34)القرار 

لداهنا مع رابطات اليونسكو يف ب هذا اإلطار التنظيمي يف تعاوهنا مستقبال   العمل مبوجباللجان الوطنية إىل  دعووي - 3
 ؛أنديتهاو 

 معالشراكة  تعزيز يتسىنيث حبرابطات اليونسكو وأنديتها لطار التنظيمي اإلتطبيق  أن تضمن ةالعام ةاملدير  من يطلبو  - 4
 بعد السابعةدورته  يفنفيذي اجمللس التوايف تلألهداف االسرتاتيجية للمنظمة، وأن  رابطات اليونسكو وأنديتها وفقا  

 .ةنظمن أنشطة املع ةالعام اريرهاتق ضمن عن التقدم احملرز يف تطبيق اإلطار التنظيمي مبعلومات املائتني
  اعتمد هذا القرار بناء  على تقرير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية

 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة بتاريخ  الثالثةيف اجللسة العامة 
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 2019-2018 الفترةميزانية  - حادي عشر

 2019-2018 فترةلقرار فتح العتمادات المالية ل 91

 ،العام املؤمتر إنّ 
امليزنة ت فرتات العامني اليت تستند إىل عملية تضم برناجما  مدته أربعة أعوام تقرتن به ميزانيتان من ميزانيا 5م/39بأن الوثيقة  يذّكر إذ

يف  ويذّكر أيضا  ثالثا (، -13م ت/200واو والقرار -ثانيا  -5م ت/199)القرار  موحد للميزانيةوإىل إطار  القائمة على النتائج
، 19ت/ م190)القرار  على النتائج امليزنة القائمةهذا الصدد بقرار اجمللس التنفيذي وتوصية مراجع احلسابات اخلارجي بشأن 

 ، على التوايل(،2 إعالم 23م ت/195والوثيقة 
 ،5م/40ثيقة حتدد مستوى امليزانية اليت سرتد يف الو  لن 5م/39بأن امليزانية الواردة يف الوثيقة  رويق

مليون  667تنادا  إىل نفقات حمتملة قدرها اس 5م/39إعداد الوثيقة "أن اجمللس التنفيذي قرر يف دورته املائتني ب ويذّكر فضال  عن ذلك
من أكرب قدر ممكن من و مليون دوالر  653مكونة من اشرتاكات مقررة قدرها مليون دوالر، وإيرادات  653 دوالر أو

 ،"لعامة ألموال الودائعاحلصر رصيد حساب النفقات ا االعتمادات املالية اإلضافية اليت تضم على سبيل املثال ال
 :يلي ما يقرر
 التمويل صادرم مجيع دوالر تشمل 700 746 224 1قدرها  موحدةميزانية  2019-2018املالية  للفرتة عتمدتُ  1 -

 وختصص على النحو التايل:
 

 تضم اعتماداتي تالالموحدة فيما يخص الميزانية 
 مليون دولر أمريكي 595.2 البالغةعادي البرنامج الميزانية 

  بند العتماد
  $ 

   السياسة العامة واإلدارة -الباب األول 
  400 299 10        اهليئتان الرئاسيتان -ألف
  500 129 22        اإلدارة -باء
  600 994 20        اإلسهام يف األجهزة املشرتكة ملنظومة األمم املتحدة -جيم

 

  500 423 53        المجموع، الباب األول
   المتعلقة بالبرامجالبرامج والخدمات  -الباب الثاني 

   البرامج -ألف
 

  900 815 396      الرتبية
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  100 766 172      العلوم الطبيعية
 

  600 181 38        اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات
 

  000 622 68        العلوم االجتماعية واإلنسانية
 

  700 173 118      الثقافة
 

  800 580 55        واملعلوماتاالتصال 
 

  500 983 21        معهد اليونسكو لإلحصاء
 

  400 999 93        إدارة املكاتب امليدانية
 

  000 740 3          التمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امليدانية
 

  000 863 969      ألف -المجموع، الباب الثاني 
   بالبرامجالخدمات المتعلقة  -باء
  300 662 6          تنسيق ورصد األنشطة لصاحل أفريقيا - 1
  900 263 2          حتقيق املساواة بني اجلنسنيالرامية إىل تنسيق ورصد األنشطة  - 2
  100 008 13        التخطيط االسرتاتيجي - 3
  600 318 14        إدارة املعارف على نطاق املنظمة - 4
  600 040 25        العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور - 5
  200 416 2          دعم وتنسيق العمل امليداين  - 6

 

  700 709 63        باء -المجموع، الباب الثاني 
  900 727 15        برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسية -جيم

 

  600 300 049 1   المجموع، الباب الثاني
   الخدمات الداخلية -الباب الثالث 

  700 791 31        إدارة املوارد البشرية -ألف
  700 276 18        املالية الشؤون إدارة -باء

  600 305 64        إدارة خدمات الدعم  -جيم
  700 986 7          واالتصاالتالبىن األساسية والعمليات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات  -دال
  400 283 15        إدارة األمن والسالمة -هاء

 

  100 644 137      المجموع، الباب الثالث
 

  200 368 240 1   المجموع، األبواب من األول إلى الثالث
  200 530 1          األموال الحتياطية المخصصة للتسويات المتعلقة بالموظفين

  700 450 3          دمةاألموال الحتياطية المخصصة لاللتزامات الطويلة األجل للتأمين الصحي بعد انتهاء الخ
  200 186 12           سداد قروض تجديد مباني المقر ومبنى مكتب التربية الدولي -الباب الرابع 

  200 209 5          الطارئةالزيادات المتوقعة في التكاليف والنفقات  -الباب الخامس 
 

  500 744 262 1   المجموع، األبواب من األول إلى الخامس
 (700 217 27)      اخلصم املتعلق باسرتداد التكاليف اإلدارية من املسامهات الطوعية
 (100 780 10)      التسوية واخلصم املتعلقني بالنفقات الداخلية املقدرة الراجعة إىل الصناديق املدرة للدخل

 

  700 746 224 1   مجموع الميزانية الموحدة
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 يلي: مُتّول امليزانية املوحدة املذكورة آنفا  كما - 2
سياسة  اعتماد بعددة التوزيع مليون دوالر، مع مراعاة إعا 595.2من اعتمادات ميزانية الربنامج العادي البالغة  )أ(

 يلي: اسرتداد التكاليف، وتشمل هذه االعتمادات ما
 دوالر؛مليون  581.2البالغة اشرتاكات الدول األعضاء  (1)
اب اخلاص للتكاليف دوالر مستمدة من الرصيد املتبقي يف احلس مليون 11إضافية قدرها  اعتمادات مالية (2)

 ؛2017انون األول/ديسمرب ك  31سابقا ( وفقا  للتوقعات يف  اإلدارية )حساب النفقات العامة ألموال الودائع
املخصصة املرتاكمة غري  دوالر مستمدة من مصادر أخرى كاملتأخراتماليني  3إضافية قدرها  اعتمادات مالية (3)

 امليزانية الكاملة؛ ختصيصيف حال  (3 إعالم 4م ت/194)الوثيقة 
خلاص للتكاليف اإلدارية احلساب امن واملستمدة دوالر  700 546 629ة من األموال اخلارجة عن امليزانية البالغ )ب(

بأن املبالغ ، علما  ات الطوعيةسابقا (، والصناديق املدرة للدخل واملسامه )حساب النفقات العامة ألموال الودائع
 .5م/39يتوافق مع الوثيقة  مبا من خالل تعبئة املواردها املستمدة من مصادر التمويل هذه مؤقتة وأنه يتعني متويل

إىل مبلغ  2019-2018 لفرتةا أن تصل يف خطة إنفاق تستند إىل التدفقات النقدية املتوقع اعتمادذلك، يف حال  فضال  عن - 3
مبلغ إضايف قدره مد ، وسيستالدول األعضاء اشرتاكاتماليني دوالر من  507متويل مبلغ  سيجريمليون دوالر،  518

وفقا  للتوقعات يف  ئع سابقا (احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية )حساب النفقات العامة ألموال الودا الر منمليون دو  11
 .2017كانون األول/ديسمرب  31

 اشتراكات الدول األعضاء
اشرتاكات الدول لربنامج العادي من ا، جيري متويل االعتمادات املرخص هبا مليزانية أعاله 2و 1 الفقرتنيوفقا  ملا ورد يف  - 4

مليون دوالر  254.7و 2018 مليون دوالر لعام 326.5، واملكونة من دوالرمليون  581.2األعضاء البالغة 
تلفة عن مبالغ اشرتاكاهتا خم 2018 قرر املؤمتر العام أن تكون مبالغ اشرتاكات الدول األعضاء لعام ، إذ2019 لعام
من املنظمة  نسحبةامل الدولة العضو اشرتاكأخذ مبلغ  بسبب الظروف االستثنائية النامجة عن عدم 2019 لعام

 مني.احلسبان يف العام الثاين من فرتة العا يف
ماليني دوالر  507 رهقد مليون دوالر، سيجري متويل مبلغ 518 قدره ى مبلغإنفاق قائمة عليف حال اعتماد خطة و  - 5

 .من اشرتاكات الدول األعضاء
كانون  1دة سنتني اعتبارا  من مل من النظام املايل 5 املادةمن  5.1 الفقرةتعليق العمل بأحكام  ،بصورة استثنائيةجيري،  - 6

 احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية ي يفمن الرصيد املتبقإىل ضرورة متويل جزء من امليزانية العادية نظرا   2018 الثاين/يناير
  ه.أعال (3) )أ( 2و( 2) )أ( 2ن االفرعيت ناالفقرت تنص عليه ملا    وفقاوغريه من املصادر، 

 ميزانية البرنامج العاديلاإلضافية  المالية العتمادات
 :أعاله 2افق عليها يف إطار الفقرة املو ميزانية الربنامج العادي اعتمادات  إىل يلي ما وإضافة بقبول العامة للمديرة يؤذن - 7

املخصصة، ومنها املسامهات املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني 2 )أ( )2( و2 )أ( )3( أعاله،  الطوعية غري املسامهات
من  7.3الفقرة  أحكام ةمراعا مع وذلك ،احلكومات تقدمها اليت واملسامهات ،واإلعانات والوصايا واملنح واهلبات

النظام املايل ومبا يتوافق مع مضمون الوثيقة 39م/5. وعلى املديرة العامة أن تقدم معلومات كتابية يف هذا  من 7 املادة
هذا اإلجراء. ويؤذن للمديرة العامة أيضا برتحيل أي رصيد غري منفق  اليت تلي اختاذ الشأن إىل اجمللس التنفيذي يف الدورة

 التالية.ضافية إىل الفرتة املالية إلعتمادات االمن هذه ا
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 اللتزامات المالية
كانون  31إىل  2018/يناير كانون الثاين 1جيوز للمديرة العامة أن ترتبط بالتزامات خالل الفرتة املالية املمتدة من  - 8

 يلي: وفقا  ملا 2019 األول/ديسمرب
 ةاملتوقع تاإليرادا )أ( أعاله، وذلك يف حال بلوغ (2)يف حدود االعتمادات املقررة يف الفقرة الفرعية  (أ)

 مليون دوالر؛ 595.2
 (3) الفقرة، كما ورد يف مليون دوالر 518 القائمة على مبلغيف حدود االعتمادات املبينة يف خطة اإلنفاق أو  (ب)

 أعاله؛
  31واملربمة قبل ( 2018-2019) 5م/39الوثيقة امليزانية العادية الواردة يف تظل االلتزامات املالية املتعلقة ب (جـ)

ئمة وصاحلة طوال السنة قا (2020السنة التقوميية التالية )واملستحقة األداء يف  2019كانون األول/ديسمرب 
 من النظام املايل. 4وفقا  ألحكام املادة  (2020املذكورة )التقوميية 

لتنفيذ برامج ومشاريع تتوافق عضاء األموال احملّصلة من اشرتاكات الدول األ يؤذن للمديرة العامة بأن تتلقى أمواال  غري - 9
تزامات وتسدد مدفوعات ، وأن ترتبط بال5م/39مع أهداف املنظمة وسياساهتا وأنشطتها، وكذلك مع مضمون الوثيقة 

 مويل.يف إطار هذه األنشطة وفقا  لُنظم املنظمة ولوائحها واالتفاقات املربمة مع مصادر الت

 العتمادات التسويات المالية والتحويالت فيما بين بنود
 مليزانية اخلامس الباب من اليةم حتويالت ُّتري بأن ،التنفيذي اجمللس من مسبقة موافقة على بناء ،يؤذن للمديرة العامة -10

العادي )االعتمادات املخصصة للزيادات املتوقعة يف التكاليف وحلاالت الطوارئ( إىل بنود االعتمادات املالئمة  الربنامج
من األول إىل الرابع من امليزانية، وذلك ملواجهة الزيادات يف تكاليف املو ظفني ويف تكاليف السلع واخلدمات  األبواب يف

 .التقنية، فضال   عن املقتضيات اإلضافية اليت قد تنشأ خالل الفرتة املالية 2018-2019 والتسويات
 من٪ 2ية العادية مببلغ ال يتجاوز نسبة وجيوز للمديرة العامة أن ُّتري حتويالت فيما بني بنود االعتمادات املتعلقة بامليزان -11

االعتمادات األصلية املخصصة يف بنود االعتمادات اليت ُّترى التحويالت انطالقا   منها. وجيب على املديرة العامة أن 
اجمللس التنفيذي  كتابة على تفاصيل التحويالت وأسباهبا يف الدورة اليت تلي اختاذ هذا اإلجراء. وسُتطبق هذه  تطلع

بوجه خاص من أجل توفري ما يلزم من املرونة لتنفيذ األنشطة ذات الطبيعة املشرت كة بني القطاعات. وإذا أدت الطريقة 
هذه إىل مبلغ يتجاوز االعتماد األصلي بنسبة 2٪، وجب على املديرة العامة أن حتصل على موافقة مسبقة  التحويالت

  التنفيذي. اجمللس من
 يلي: ، يؤذن للمديرة العامة مباوفيما يتعلق باحلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية -12

العادي للمنظمة  الربنامج  إطار ميزانيةيتعلق بالتكاليف اإلدارية يف املبالغ اليت يوافق عليها املؤمتر العام فيماحتويل  )أ(
 إىل احلساب اخلاص للتكاليف اإلدارية؛

إلدارية شريطة أن تكون إىل احلساب اخلاص للتكاليف امن امليزانية من الباب اخلامس إجراء حتويالت مالية  )ب(
 التحويالت متعلقة بالوظائف اإلدارية؛ هذه

ة املوافق عليها، على أن ُتطلع ٪ من املبلغ اإلمجايل مليزانية التكاليف اإلداري2زيادات مالية ال تتجاوز تطبيق  )جـ(
اذ هذا اإلجراء. وإذا كانت اجمللس التنفيذي كتابة على تفاصيل هذه الزيادات وأسباهبا يف الدورة اليت تلي اخت

 ة من اجمللس التنفيذي.٪، فيجب على املديرة العامة احلصول على موافقة مسبق2هذه الزيادات أعلى من نسبة 
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 الموظفون
لفرتة العامني  لدرجاتاملخص الوظائف الثابتة املقرتحة حبسب  5م/39لوثيقة ل 2 للضميمةيرد يف امللحق الثاين  -13

يتعلق بالعدد اإلمجايل  . وعلى املديرة العامة أن تعرض أي تغيري يُعتزم إجراؤه يف هذا امللحق فيما2018-2019
 ليها.عفوقها على اجمللس التنفيذي للحصول على موافقته املسبقة  وما 1-مدير درجةللوظائف من 

ة منها: مكتب الرتبية الدويل وز إنشاء وظائف يف اهليئات التالية وفقا  للنظام األساسي واللوائح اخلاصة بكل هيئجي -14
ة، ومعهد اليونسكو لليونسكو، ومعهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية، ومعهد اليونسكو للتعّلم مدى احليا

ريقيا، ومعهد اليونسكو الدويل كو الدويل لبناء القدرات يف أفلتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية، ومعهد اليونس
ل السالم والتنمية املستدامة، واملركز للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب، ومعهد املهامتا غاندي للرتبية من أج

لوظائف الوارد يف امللحق االدويل للفيزياء النظرية، ومعهد اليونسكو لإلحصاء. وهذه الوظائف غري مدرجة يف جدول 
 .5م/39لوثيقة ل 2 للضميمةالثاين 

 تقلبات سعر العملة

 0.869البالغ  الثابت الصرف العادي املستخدمة يف إعداد مشروع امليزانية هذا بسعر الربنامج ُحسبت تقديرات ميزانية -15
ُتسجل يف تقارير امليزانية بسعر باليورو، ف للدوالر األمريكي الواحد. أما إيرادات ومصروفات امليزانية اليت تؤدى يورو

سبية الدولية للقطاع العام(، فإن . ولكن فيما خيص احلسابات )وفقا  للمعايري احملاآنفا   الصرف الثابت للدوالر املذكور
ض الفروق  األمم املتحدة. وتُعر إيرادات ومصروفات امليزانية احملددة باليورو ُتسجل باستخدام سعر الصرف املعمول به يف

 .اخلاصة بالبيانات املالية الناّتة عن استخدام أساسني خمتلفني للميزانية واحلسابات يف تقارير التسوية/املقارنة
 ، 2017تشرين الثاين/نوفمرب  14تاريخ باحلادية والعشرين يف اجللسة العامة  االجتماع املشرتك للجان توصيةمد هذا القرار بناء  على اعتُ 

 .اذاهت التقرير الشفهي الذي قدمته رئيسة االجتماع املشرتك للجان يف اجللسة العامةوبناء  على 
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 الدورة األربعون للمؤتمر العام - ثاني عشر

 مكان انعقاد الدورة األربعين للمؤتمر العام 92

 املؤمتر العام، إنّ 
 الداخلي، همن نظام 3و 2 أحكام املادتني يأخذ بعني االعتبار إذ

إىل  تهالداخلي، بدعو  همن نظام 3 دةعدم قيام أية دولة عضو، حىت التاريخ احملدد مبوجب أحكام املا ويأخذ بعني االعتبار أيضا  
 ،إقليمهايف  األربعنيعقد دورته 

 املنظمة بباريس.يف مقر  األربعنيعقد دورته  يقرر
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  14بتاريخ  احلادية والعشرينمد هذا القرار يف اجللسة العامة اعتُ 
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تقارير لجان البرنامج ولجنة الشؤون المالية واإلدارية والمسائل العامة  -ثالث عشر 
 ومساندة البرنامج والعالقات الخارجية والجتماع المشترك للجان 

 واللجنة القانونية

 ةمالحظ

 من)األجزاء  اخلمسخلارجية وجلان الربنامج ادمت تقارير جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات قُ 
  72/م39و 71/م39و 70/م39: الوثائق التالية ضمن ،عامةاللسة اجليف  ،ىل املؤمتر العامإ( يلي فيما الواردة واو إىل ألف

 .75/م39و 74/م39و 73/م39و

 .13/م39 الوثيقة ضمن العامة، اجللسة يف العام، املؤمتر إىل للجان املشرتك االجتماع اقرتاحات وُقدمت

 (.86/م39 إىل 78م/39الوثائق من ) التسعةتقارير اللجنة القانونية  يلي الوارد فيما زاي اجلزء ويضم

شار السابقة من هذا اجمللد. ويُ  الفصول يفعلى توصيات اللجان  النص النهائي الكامل للقـرارات اليت اعتمدها املؤمتر العام بناء   ويرد
يات اللجان املختلفة، قرارات أخرى أشري على توص املؤمتر العام، بناء   واختذالرقم النهائي الذي أعطي هلذه القرارات بني قوسني.  إىل

 هذا الفصل. اليت حيتويها تقرير كل جلنة من هذه اللجانإليها يف 
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 تقرير لجنة الشؤون المالية واإلدارية والمسائل العامة -ألف 
)APX( ومساندة البرنامج والعالقات الخارجية

1 

 المقدمة
 الدورة تنظيم  1البند 
 -)جـ( من املادة الرابعة  8كام الفقرة الرسائل اليت أرسلتها الدول األعضاء واستندت فيها إىل أحتقرير املديرة العامة عن  3-1البند 

 جيم من امليثاق التأسيسي
 (5م/39) 2021-2018 للفترة الميزانيةمشروع البرنامج و   3البند 
 امليزنةوتقنيات  2021-2018أساليب إعداد امليزانية وتقديرات امليزانية للفرتة  1-3البند 
 2021-2018 دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة 2-3البند 

 السياسة العامة واإلدارة  الباب األول 
  الربامج ألف -الباب الثاين 

 معهد اليونسكو لإلحصاء
 إدارة املكاتب امليدانية

  بالربامج املتعلقة اخلدمات  باء - الثاينالباب 

 أفريقياتنسيق ورصد األنشطة لصاحل 
 املساواة بني اجلنسني حتقيقالرامية إىل  األنشطةتنسيق ورصد 

 التخطيط االسرتاتيجي
 على نطاق املنظمة املعارفإدارة 

 العالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور
 امليداين العمل وتنسيق دعم

  املنح الدراسية وبرنامجبرنامج املسامهة  جيم -الباب الثاين 
  إدارة املوارد البشرية ألف -الباب الثالث 
  املالية الشؤونإدارة  باء -الباب الثالث 
  الدعم خدماتإدارة  جيم -الباب الثالث 
  املعلومات واالتصاالت بتكنولوجيا اخلاصة والعمليات األساسية البىن دال -الباب الثالث 
 والسالمة األمن إدارة هاء - الثالث الباب 

 
، ووافق على القرارات اليت 2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة، اليت عقدها يف  الثامنةأحاط املؤمتر العام علما  هبذا التقرير يف جلسته العامة  1

 .26م/إعالم 39اللجنة يف اجللسة العامة يف الوثيقة  ةرئيس قدمتهأوصت هبا اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي الذي 
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 ت للميزانيةاعتماد احلد األقصى املؤق 4-3البند 
 بالسياسة العامة والبرنامج المتعلقةمسائل ال  4البند 
 9201-8201الفرتة  لخال اقرتاحات الدول األعضاء بشأن احتفاالت الذكرى اليت ميكن أن تشارك فيها اليونسكو 1-4البند 
 : نشر املمارسات اجليدةيومأمهية الصوت يف عامل ال 10-4البند 
 المنظمةأساليب عمل   5 البند
 احلوكمة وإجراءات وأساليب عمل اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو 1-5البند 
 حتديد املناطق هبدف تنفيذ املنظمة لألنشطة ذات الطابع اإلقليمي 2-5البند 
 العالقات مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية  8البند 
 إطار اهليئتني الرئاسيتني يف كاألعضاء واملنظمات غري احلكومية، مبا يف ذل بني الدول جيدحوار اقرتاحات من أجل إقامة  1-8البند 
 ربنامج املسامهة واملساعدة يف حاالت الطوارئالناظمة لشروط البادئ و امل 2-8البند 

 أنديتهامراكزها و رابطات اليونسكو و لمشروع اإلطار التنظيمي  3-8البند 
 المسائل اإلدارية والمالية  9البند 
 2016كانون األول/ديسمرب   31ملنتهية يف االيونسكو للسنة  التقرير املايل والبيانات املالية املوحدة املراجعة املتعلقة حبسابات 1-9 البند

 وتقرير مراجع احلسابات اخلارجي
 جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء والعملة اليت تدفع هبا هذه االشرتاكات 2-9البند 
 اشرتاكات الدول األعضاءحتصيل  3-9البند 
 صندوق رأس املال العامل: مقداره وإدارته 4-9البند 
 مسائل الموظفين 10البند 
 نظام والئحة املوظفني 1-10البند 
 استحقاقاهتموسائر  موب د الهت ماملوظفني وعالواهت ُمرتبات 2-10البند 
ء يف جلنة املعاشات التقاعدية املتحدة، وتعيني ممثلي الدول األعضاالصندوق املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي األمم  3-10البند 

 2019-2018فرتة لملوظفي اليونسكو ل
 الصحي التأمني صندوق حالة عن العامة املديرة تقرير 4-10البند 
 تقرير املراجعة اخلاص بصندوق التأمني الصحي ومرفق اليونسكو الطيب 5-10البند 
 2022-2017العامة عن اسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية للفرتة تقرير املديرة  6-10البند 
 المسائل المتعلقة بالمقر 11البند 
 واليونسك مقر تقرير املديرة العامة، املعد بالتعاون مع جلنة املقر، عن إدارة شؤون مباين 1-11البند 
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 المقدمة
، انتخب املؤمتر العام، يف (رابعا  -20/ت م201 )القرار األوىل بعد املائتنيعلى التوصية الصادرة عن اجمللس التنفيذي يف دورته  بناء   - 1

لجنة الشؤون املالية لة رئيس السلفادور() بول لورينا سول ديالسيدة ، 2017 أكتوبر/األولتشرين  30يف اليت ُعقدت جلسته العامة 
 .(APX)ئل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية واإلدارية واملسا

ليت قدمتها إليها جلنة الرتشيحات على املقرتحات ا 2017 أكتوبر/األولتشرين  31ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  - 2
 لشغل مناصب نواب الرئيس واملقرر. وانتخب هلذه املناصب األشخاص التالية أمساؤهم بالرتحيب العام:

 السيدة ماريا ترييزا ليزارنزو بريينات، إسبانيا نواب الرئيسة:
 السيدة ماريا ترييزا بارينو الزارو، الفلبني 
 السليطي، قطر السيد محد 
 السيدة مارجوتكا هافنر، سلوفينيا 

 السيد مارتينوس فان شالكويك، جنوب أفريقيا املقرر:

 قتة.مؤ  APX/1جلنة /م39وبعد ذلك اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا وفقا  ملا ورد يف الوثيقة  - 3

الثاين/نوفمرب  تشرين 4لسبت إىل يوم ا أكتوبر/األولتشرين  31 الثالثاء يوم ناملمتدة مجلسات يف الفرتة  10وخصصت اللجنة  - 4
 لدراسة البنود املدرجة يف جدول أعماهلا.

 بندا  من البنود املدرجة يف جدول أعماهلا. 22ودرست اللجنة  - 5

 عتمدها.ي لكير العام ملؤمتاللجنة شفهيا  إىل ا ةها رئيستيتضمن هذا التقرير سوى التوصيات الصادرة عن اللجنة اليت قدم وال - 6

 الدورة تنظيم 1البند 

)جـ( من المادة  8 حكام الفقرةتقرير المديرة العامة عن الرسائل التي أرسلتها الدول األعضاء واستندت فيها إلى أ 3-1البند 
 (10م/39) جيم من الميثاق التأسيسي -الرابعة 

والتاسعة.  ها األوىلييف جلست 3-1البند  ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامةدرست  - 7
. وبناء  على التقرير الذي قدمه رئيس 10م/39من الوثيقة  10وعقب املناقشة، أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة 

 ؤمتر العام هذا القرار يف جلسته العامة احلادية، اعتمد املومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةجلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة 
 (02م/39 القرار. )انظر عشرة

 (5م/39) 2021-2018 للفترة الميزانيةمشروع البرنامج و  3البند 

 لميزنةوتقنيات ا 2021-2018أساليب إعداد الميزانية وتقديرات الميزانية للفترة  1-3البند 

. ويف ختام التاسعةيف جلستها  1-3البند  واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست جلنة الشؤون املالية واإلدارية  - 8
 (88م/39 القرارانظر . )4 م ق/APXم/جلنة 39 الوارد يف الوثيقة، أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار املناقشة
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  2021-2018 للفترةالميزانية و  البرنامج دراسة واعتماد مشروع 2-3 البند

. والعاشرة التاسعة جلستيها يف 2-3 البند واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية جلنة الشؤون املالية واإلدارية درست - 9
 .5/م39 للوثيقة( القرارات روعاتمش) األول اجمللد يف الواردة القرارات العام املؤمتربأن يعتمد  اللجنة أوصت املناقشة، ختام ويف

 السياسة العامة واإلدارة -الباب األول 

أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر  ،2019-2018شروع الربنامج وامليزانية للفرتة مل الباب األول "السياسة العامة واإلدارة"بفيما يتعلق  -10
 500 423 53 اقدره ةمالي اتتخصيص اعتمادب يقضيالذي ، 5م/39لوثيقة ل اجمللد األول من 00100العام القرار الوارد يف الفقرة 

ني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل ، علما  بأن هذا املبلغ ميكن أن يُعدل يف ضوء نتائج االجتماع املشرتك ب2019-2018دوالر للفرتة 
 (1م/39 القرار)انظر  متر العام.ومجيع جلان الربنامج، والقرارات اليت يتخذها املؤ  اخلارجيةالعامة ومساندة الربنامج والعالقات 

 ألف: البرامج -الباب الثاني 

شروع الربنامج وامليزانية للفرتة ية" ملمعهد اليونسكو لإلحصاء وإدارة املكاتب امليدان - الربامج" ألف - الباب الثاينبفيما يتعلق  -11
لوثيقة ل اجمللد األول من 08000و  07000 الفقرتني يفالقرارين الواردين  أوصت اللجنة بأن يوافق املؤمتر العام على ،2018-2019

-2018لفرتة العامني  ،على التوايل دوالر 400 999 93و دوالر 500 983 21 اقدره ةمالي اتتخصيص اعتماد، القاضيني ب5م/39
لغ ااملب هعلما  بأن هذيدانية، للتمويل اإلضايف إلصالح الشبكة امل 000 740 3الية قدرها وأن يوافق على ختصيص اعتمادات م، 2019

امة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية ومجيع عدل يف ضوء نتائج االجتماع املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العتُ ميكن أن 
 املؤمتر العام. جلان الربنامج، والقرارات اليت يتخذها

 (45م/39 القرار)انظر  مشروع القرار الخاص بمعهد اليونسكو لإلحصاء

 (46م/39 القرار)انظر مشروع القرار الخاص بإدارة المكاتب الميدانية 

 باء: الخدمات المتعلقة بالبرامج  -الباب الثاني 
، أوصت اللجنة بأن 2019-2018لفرتة لشروع الربنامج وامليزانية ملاخلدمات املتعلقة بالربامج" " باء -الباب الثاين ب يتعلقفيما  -12

اليت تقضي بتخصيص اعتمادات ، 5م/39لوثيقة لاجمللد األول  من 09600إىل  09100يعتمد املؤمتر العام القرارات الواردة يف الفقرات من 
عدَّل يف ضوء نتائج االجتماع تُ ، علما  بأن هذه املبالغ ميكن أن 2019-2018دوالر أمريكي لعامي  700 709 63مالية يبلغ جمموعها 

ومجيع جلان الربنامج، ويف ضوء القرارات جية املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلار 
 الصادرة عن املؤمتر العام.

 (47م/39 القرار)انظر  شطة لصالح أفريقيامشروع القرار الخاص بتنسيق ورصد األن

 (48م/39 لقرارا)انظر تنسيق ورصد التدابير الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين الخاص بمشروع القرار 

 (49م/39 القرار)انظر القرار الخاص بالتخطيط الستراتيجي  مشروع

 (50م/39 القرار)انظر  مشروع القرار الخاص بإدارة المعارف على نطاق المنظمة

 (51م/39 القرار)انظر مشروع القرار الخاص بالعالقات الخارجية وإعالم الجمهور 
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 (52م/39 القرار)انظر مشروع القرار الخاص بدعم وتنسيق العمل الميداني 

 : برنامج المساهمة وبرنامج المنح الدراسيةجيم - الباب الثاني

، أوصت 2019-2018ج وامليزانية للفرتة شروع الربنامملرنامج املسامهة وبرنامج املنح الدراسية" "ب جيم -الباب الثاين ب يتعلقفيما  -13
بتخصيص اعتمادات  ، الذي يقضي5م/39يقة لوثلاجمللد األول  من 10000اللجنة بأن يوافق املؤمتر العام على مشروع القرار الوارد يف الفقرة 

نتائج االجتماع  يف ضوءعدَّل تُ ، علما  بأن هذه املبالغ ميكن أن 2019-2018أمريكي لعامي دوالر  900 727 15مالية يبلغ جمموعها 
 يف ضوءومجيع اللجان املعنية بالربنامج، و جية املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلار 

 (60م/39 القرارنظر )االقرارات الصادرة عن املؤمتر العام. 

 ألف: إدارة الموارد البشرية -الباب الثالث 
، أوصت اللجنة بأن يعتمد 2019-2018ة شروع الربنامج وامليزانية للفرت ملإدارة املوارد البشرية" " ألف - الباب الثالثب يتعلقفيما  -14

 700 791 31ص اعتمادات مالية قدرها الذي يقضي بتخصي، 5م/39لوثيقة لاجمللد األول  من 11000املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة 
ملشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية ، علما  بأن هذا املبلغ ميكن أن يُعدَّل يف ضوء نتائج االجتماع ا2019-2018دوالر أمريكي لعامي 

)انظر ء القرارات الصادرة عن املؤمتر العام. ية بالربنامج، ويف ضو واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية ومجيع اللجان املعن
 (62م/39 القرار

 باء: إدارة الشؤون المالية  -الباب الثالث 
، أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر 2019-2018شروع الربنامج وامليزانية للفرتة ملإدارة الشؤون املالية"  " باء-الباب الثالثب يتعلقفيما  -15

دوالر  700 276 18مالية قدرها  الذي يقضي بتخصيص اعتمادات ،5م/39لوثيقة لاجمللد األول  من 12000العام القرار الوارد يف الفقرة 
ة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة علما  بأن هذا املبلغ ميكن أن يُعدَّل يف ضوء نتائج االجتماع املشرتك بني جلن ،2019-2018لعامي 

 (63م/39 القرار)انظر رة عن املؤمتر العام. ومجيع اللجان املعنية بالربنامج، ويف ضوء القرارات الصادومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية 

 جيم: إدارة خدمات الدعم -الباب الثالث 
، أوصت اللجنة بأن يعتمد 2019-2018شروع الربنامج وامليزانية للفرتة ملإدارة خدمات الدعم" "جيم  - الباب الثالثب يتعلقفيما  -16

 600 305 64ادات مالية قدرها ص اعتمالذي يقضي بتخصي، 5م/39لوثيقة لاجمللد األول  من 13000املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة 
ملشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية ، علما  بأن هذا املبلغ ميكن أن يُعدَّل يف ضوء نتائج االجتماع ا2019-2018دوالر أمريكي لعامي 

)انظر  ارات الصادرة عن املؤمتر العام.ء القر ومجيع اللجان املعنية بالربنامج، ويف ضو واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية 
 (64م/39 القرار

 لتدال: البنى األساسية والعمليات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والتصا -الباب الثالث 
وامليزانية للفرتة شروع الربنامج ملتصاالت" البىن األساسية والعمليات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واال" دال-الباب الثالثب يتعلقفيما  -17

الذي يقضي بتخصيص ، 5م/39لوثيقة ل اجمللد األول من 14000، أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة 2018-2019
جتماع عدَّل يف ضوء نتائج اال، علما  بأن هذا املبلغ ميكن أن يُ 2019-2018دوالر أمريكي لعامي  700 986 7اعتمادات مالية قدرها 

ومجيع اللجان املعنية بالربنامج، ويف ضوء القرارات ة املشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجي
 (65م/39 القرار)انظر  الصادرة عن املؤمتر العام.
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 هاء: إدارة األمن والسالمة –الباب الثالث 
، أوصت اللجنة بأن يعتمد 2019-2018شروع الربنامج وامليزانية للفرتة ملإدارة األمن والسالمة" هاء "-الباب الثالثب يتعلقفيما  -18

 400 283 15ص اعتمادات مالية قدرها ، الذي يقضي بتخصي5م/39لوثيقة لاجمللد األول  من 15000املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة 
ملشرتك بني جلنة الشؤون املالية واإلدارية علما  بأن هذا املبلغ ميكن أن يُعدَّل يف ضوء نتائج االجتماع ا ،2019-2018دوالر أمريكي لعامي 

)انظر ء القرارات الصادرة عن املؤمتر العام. ومجيع اللجان املعنية بالربنامج، ويف ضو واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية 
 (66م/39 القرار

 للميزانية  اعتماد الحد األقصى المؤقت 4-3البند 
 لجانالمجيع مع  األوىل ةاملشرتك جلستهايف  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية قامت -19

جلنة الشؤون املالية  اكتفتهلذا السبب، . و من جدول أعماهلا 4-3يف إطار البند  اعتماد احلد األقصى املؤقت للميزانيةبالربنامج ب املعنية
 البند. ذاباإلحاطة علما  هبواإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية 

 بالسياسة العامة والبرنامج المتعلقةمسائل ال 4البند 

 الفترة خالل سكواحتفالت الذكرى التي يمكن أن تشارك فيها اليوناقتراحات الدول األعضاء بشأن  1-4البند 
2018-2019 

. ووفقا  ملا ثامنةال جلستهايف  1-4البند  درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية -20
من  4ملؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة ابأن يعتمد ، جرت دراسة هذا البند بال مناقشة مسبقة. وأوصت اللجنة األوىل جلستهاعليه يف  اتُفق

 (56م/39 القرار)انظر . بصيغته اليت عدلتها اللجنة 15م/39الوثيقة 

 : نشر الممارسات الجيدةيومأهمية الصوت في عالم ال 10-4البند 

وجرت . األوىل جلستهايف  10-4البند  واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية درست جلنة الشؤون املالية -21
 (59م/39 القرار)انظر . 49م/39من الوثيقة  10املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة بأن يعتمد أوصت اللجنة و  دراسة هذا البند بال مناقشة.

 أساليب عمل المنظمة 5البند 
  الحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو 1-5البند 

جلساهتا الثالثة والرابعة يف  1-5البند  درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية -22
احلوكمة وإجراءات وأساليب عمل بيق العمل املفتوح العضوية املعين وأجري تصويت على إحدى توصيات فر . واخلامسة والسادسة والعاشرة

بأن يعتمد ة، أوصت اللجنة وعقب املناقش .20م/39من امللحق األول للوثيقة  20اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو، بصيغتها الواردة يف الفقرة 
تشمل التغيريات الواردة يف الوثيقتني  اليتو  اللجنة اعدلته اليت بصيغته، 20م/39من الوثيقة  35املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة 

 (87م/39 القرار)انظر . 3 ق م/APX م/جلنة39و 1 ق م/APX م/جلنة39
  تحديد المناطق بهدف تنفيذ المنظمة لألنشطة ذات الطابع اإلقليمي 2-5البند 

األوىل وأوصت  جلستهايف  2-5البند  ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة  -23
احمليط اهلادي هبدف املشاركة يف األنشطة و منطقة آسيا  يف عضو منتسب إىل اليونسكوبصفة كاليدونيا اجلديدة املؤمتر العام بأن يقبل انضمام  

 (89م/39 القرار)انظر  اإلقليمية للمنظمة.
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 مع الدول األعضاء والمنظمات الدولية العالقات 8البند 

إطار الهيئتين  في ي ذلكفاألعضاء والمنظمات غير الحكومية، بما  بين الدول جيدحوار اقتراحات من أجل إقامة  1-8البند 
  الرئاسيتين

. وأوصت السابعة جلستهايف  1-8البند  درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية -24
 (57م/39 القرار)انظر . لتها اللجنةبصيغته اليت عد ،42م/39من الوثيقة  4املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة بأن يعتمد اللجنة 

 المبادئ والشروط الناظمة لبرنامج المساهمة والمساعدة في حالت الطوارئ 2-8البند 

. وأوصت السابعة جلستهايف  2-8البند  املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست جلنة الشؤون  -25
 (61م/39 القرار)انظر  .51م/39من الوثيقة  19املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة بأن يعتمد اللجنة 

  وأنديتهاومراكزها رابطات اليونسكو لمشروع اإلطار التنظيمي  3-8البند 

. وأوصت ثامنةال جلستهايف  3-8البند  درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية -26
 (90م/39 القرار)انظر . لتها اللجنةبصيغته اليت عد ،54م/39من الوثيقة  8املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة بأن يعتمد اللجنة 

 المسائل اإلدارية والمالية 9البند 

كانون   31نة المنتهية في اليونسكو للس التقرير المالي والبيانات المالية الموحدة المراجعة المتعلقة بحسابات 1-9البند 
  وتقرير مراجع الحسابات الخارجي 2016األول/ديسمبر 

. وعقب ةالسابع جلستها يف 1-9البند  ائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملس -27
 (67م/39 القرار)انظر . ميمةض 29م/39من الوثيقة  3املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرة بأن يعتمد املناقشة، أوصت اللجنة 

  تدفع بها هذه الشتراكاتجدول توزيع اشتراكات الدول األعضاء والعملة التي  2-9البند 

. وعقب الثانية جلستهايف  2-9البند  درست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية -28
 القرار)انظر . ل واجلزء الثايناجلزء األو  30م/39من الوثيقة  10و 4تني املؤمتر العام القرار الوارد يف الفقر بأن يعتمد املناقشة، أوصت اللجنة 

 (68م/39

  تحصيل اشتراكات الدول األعضاء 3-9البند 

ملا  ووفقا  يف جلستها العاشرة.  3-9البند  واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية املالية الشؤون جلنةدرست  -29
 12الفقرتني ملؤمتر العام القرار الوارد يف ابأن يعتمد مناقشة مسبقة، وأوصت اللجنة  الالبند بفق عليه يف جلستها األوىل، جرت دراسة هذا اتُ 
 (69م/39 القرار)انظر اللجنة.  بصيغته اليت عدلتها، 31م/39من الوثيقة  13و

  صندوق رأس المال العامل: مقداره وإدارته 4-9البند 

ملا  ووفقا  يف جلستها الثانية.  4-9البند  واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية املالية الشؤون جلنةدرست  -30
 23ة ملؤمتر العام القرار الوارد يف الفقر ا بأن يعتمد مناقشة مسبقة، وأوصت اللجنة الفق عليه يف جلستها األوىل، جرت دراسة هذا البند باتُ 

 (70م/39 القرار)انظر اللجنة.  بصيغته اليت عدلتها، الثالث اجلزء 30م/39من الوثيقة 
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 مسائل الموظفين 10البند 

  نظام ولئحة الموظفين 1-10البند 

الثامنة والتاسعة هتا اجلسيف  1-10البند  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -31
 اعدلته ، بصيغته اليت33م/39لوثيقة امن  33ة الفقر والعاشرة. وعقب املناقشة، أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار الوارد يف 

 (71م/39 القرار)انظر . اللجنة

 استحقاقاتهم وسائر  هموبََدلت همالموظفين وعالوات م رتبات 2-10البند 

. ووفقا  ملا األوىليف جلستها  2-10 البند الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست جلنة  -32
 31 ؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرةاملبأن يعتمد مناقشة مسبقة، وأوصت اللجنة  الاتفق عليه يف جلستها األوىل، جرت دراسة هذا البند ب

 (72م/39 القرار)انظر . 34م/39ة من الوثيق

األعضاء في لجنة  الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي األمم المتحدة، وتعيين ممثلي الدول 3-10البند 
  2019-2018فترة لالمعاشات التقاعدية لموظفي اليونسكو ل

. ووفقا  ملا األوىليف جلستها  3-10 البند مج والعالقات اخلارجيةدرست جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنا -33
 26 ملؤمتر العام القرار الوارد يف الفقرةا بأن يعتمد مناقشة مسبقة، وأوصت اللجنة الفق عليه يف جلستها األوىل، جرت دراسة هذا البند باتُ 

 (73م/39 القرار)انظر . بصيغته اليت عدلتها اللجنة 35م/39من الوثيقة 

 الصحي التأمين صندوق حالة عن العامة المديرة تقرير 4-10البند 

السابعة. وعقب  جلستهايف  4-10البند  واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية املاليةجلنة الشؤون درست  -34
من الوثيقة  19جلزء األول ويف الفقرة ا 36م/39من الوثيقة  21ة الفقر املناقشة، أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار الوارد يف 

 (74م/39 القرار)انظر . اللجنة اعدلته اجلزء الثاين، بصيغته اليت 36م/39

  ين الصحي ومرفق اليونسكو الطبيتقرير المراجعة الخاص بصندوق التأم 5-10البند 

السابعة. وعقب  جلستهايف  5-10البند  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -35
 (75م/39 القرارانظر ). 45م/39من الوثيقة  2ة الفقر املناقشة، أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار الوارد يف 

  2022-2017تقرير المديرة العامة عن استراتيجية إدارة الموارد البشرية للفترة  6-10البند 

الثانية. وعقب  جلستهايف  6-10لبند ا جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -36
 (76م/39 القرار)انظر . اللجنة ادلتهيغته اليت ع، بص43م/39من الوثيقة  3ة الفقر املناقشة، أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار الوارد يف 

 المسائل المتعلقة بالمقر 11البند 

 اليونسكومقر  تقرير المديرة العامة، المعد بالتعاون مع لجنة المقر، عن إدارة شؤون مباني 1-11البند 

الثالثة. وعقب  جلستهايف  1-11البند  جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجيةدرست  -37
 (77م/39 القرار)انظر  ضميمة. 37م/39من الوثيقة  1 ةالفقر القرار الوارد يف  املناقشة، أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام
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)ED(لجنة التربية  تقرير - باء
1 

 المقدمة
 1المناقشة 

 (5م/39) 2021-2018للفرتة  امليزانيةالربنامج و  دراسة واعتماد مشروع 2-3البند 
 2021-2018ربنامج وامليزانية للفرتة ال توصيات اجمللس التنفيذي بشأن مشروع)اجمللد األول( و  5م/39القرارات املقرتحة يف الوثيقة  -
 االعتمادات املالية املخصصة للربنامج الرئيسي األول -

 2030التعليم حىت عام ب اخلاص 4دور اليونسكو يف حتقيق هدف التنمية املستدامة  8-4 البند
 2المناقشة 

 األراضي العربية احملتلةبشأن املؤسسات التعليمية والثقافية يف  72م/38تنفيذ القرار  3-4البند 

بشأن مكافحة التمييز يف جمال  1960ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابري املتخذة لتطبيق اتفاقية وتوصية عام  1-7البند 
 التعليم

ون والسالم على الصعيد الدويل عابشأن الرتبية من أجل التفاهم والت 1974التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  2-7البند 
 والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 ات الرتبيةالتوحيد الدويل إلحصاء بشأناملعدلة  1978توصية عام ل األعضاءالدول  التقرير اجلامع عن تطبيق 5-7البند 
 3المناقشة 

 العايل التعليم مبؤهالت لالعرتاف عاملية اتفاقية التقرير املرحلي عن إعداد 1-6البند 
 1974لعام  والكارييبأمريكا الالتينية اته العلمية يف وشهاداته ودرج اإلقليمية اخلاصة باالعرتاف بدراسات التعليم العايل تفاقيةلالولية األ راجعةامل 6-7البند 

 4المناقشة 
 منتدى الشباب نتائج 5-4البند 

 5المناقشة 
 للمعلمني )اجلزء الثاين عشر(يف الصني يف جامعة شنغهاي  املعلمني تأهيلإنشاء مركز لاقرتاح  4-4البند 

 )اجلزء الرابع عشر( إنشاء مركز دويل يف الصني لشبكة اليونسكو للمدارس املنتسبة اقرتاح
 املعنية بالرتبية: 1تقدمي تقارير معاهد الفئة 

  مكتب الرتبية الدويل لليونسكو(IBE) 
  معهد اليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية(IIEP) 
  معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة(UIL) 
  معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال الرتبية(IITE) 
  معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب(IESALC) 
 ريقيا معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أف(IICBA) 
  معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة(MGIEP)  

 
، ووافق على القرارات اليت 2017تشرين الثاين/نوفمرب  11عشرة، اليت عقدها يف  السابعةأحاط املؤمتر العام علما  هبذا التقرير يف جلسته العامة  1

 .27م/إعالم 39اجللسة العامة يف الوثيقة للجنة يف رئيس ا قدمهأوصت هبا اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي الذي 
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 المقدمة

الرتبية )القرار  جلنة رئيس منصب يف ا )كينيا(السيد جورج غودي بتعيني العام األوىل بعد املائتني املؤمتر دورته يف التنفيذي اجمللس أوصى - 1
 رابعا (.-20م ت/201

 قدمتها على االقرتاحات اليت 2017وبر تشرين األول/أكت 30جلنة الرتبية يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يوم االثنني املوافق ووافقت  - 2
 :أمساؤهم التالية األشخاص لعاما بالرتحيب املناصب هلذه وانتخب. واملقرر الرئيس ونواب مناصب الرئيس لشغل الرتشيحات جلنة إليها

 غوديا )كينيا(السيد جورج  الرئيس:
 السيد عدنان بوياجي )تركيا( :نواب الرئيس

 السيدة لوس أمبارو مدينا خريينا )كولومبيا(
 السيد حممد بليغ الرمحن )باكستان(

 السيد حممد دايل )املغرب( :املقرر
 مؤقتة. ED/1م/جلنة 39الوثيقة  يف الوارد ألعماهلا الزمين اجلدول اللجنة اعتمدت مث - 3
 .أعماهلا جدول يف بنود املدرجةال تشرين الثاين/نوفمرب لدراسة 4إىل  2ُعقدت يف الفرتة املمتدة من  مخس جلسات اللجنة وخصصت - 4

 1المناقشة 
 2021-2018للفترة  الميزانيةالبرنامج و  دراسة واعتماد مشروع 2-3البند 

 (25م/إعالم 39و، 1الجتماع المشترك/م ق /39وضميمة، و 6م/39وضميمتان، و 5م/39)
دور " 8-4" والبند 2021-2018للفرتة  امليزانيةالربنامج و  دراسة واعتماد مشروع" 2-3 والثانية، البند األوىل جلستيها يف اللجنة درست - 5

 ."2030اخلاص بالتعليم حىت عام  4اليونسكو يف حتقيق هدف التنمية املستدامة 
 .منظمات غري حكومية 7عضوا  و دولة 36 ممثلو الكلمة وتناول - 6

 )المجلد األول( 5م/39المقترحة في الوثيقة  مشروعات القرارات
 األول الرئيسي الربنامج بشأن 5/م39 يقةللوث األول اجمللد من 01000 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت - 7
 :يلي ما وفق الرتبية، مبراعاة التعديالت اليت أدخلت -

 ضميمة. 6م/39"دال" من الوثيقة  يف القسم 4، والفقرة 6م/39الواردة يف الوثيقة  7من الفقرة  4و 3و 2و 1الفقرات الفرعية  (1)
 .1ق م/ملشرتكام/االجتماع 39مبلغ االعتماد املعدل املخصص للربنامج الرئيسي األول الوارد يف الوثيقة  (2)

 :01000رة القرار اخلاص بالفق نص يلي وفيما

 (2م/39 القرار)انظر  البرنامج الرئيسي األول

معهد ) 01200( ومكتب الرتبية الدويل لليونسكو) 01100 الفقرات يف املقرتحة القرارات العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة وأوصت - 8
معهد اليونسكو لتكنولوجيات املعلومات يف جمال ) 01400( ومعهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة) 01300( واليونسكو الدويل لتخطيط الرتبية

( معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب) 01600( ومعهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات يف أفريقيا) 01500( والرتبية
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 بصيغتها األول الرئيسي الربنامج بشأن 5/م39 للوثيقة اجمللد األول( من معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة) 01700و
 يلي: ما مبوجب املعدلة

 .1ق م/ملشرتكام/االجتماع 39االعتماد املعدل املخصص للربنامج الرئيسي األول الوارد يف الوثيقة  مبلغ (1)

( ليونسكو الدويل لتخطيط الرتبيةمعهد ا) 01200وأوصت اللجنة أيضا  بأن يعتمد املؤمتر العام القرارين املقرتحني يف الفقرتني  - 9
 .6م/39الواردة يف الوثيقة  7 لفقرةامن  1املدرجة يف الفقرة الفرعية  املعدلة ( بصيغتهمامعهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة) 01300و

 (3م/39 القرار)انظر  مكتب التربية الدولي لليونسكوب اخلاصو  01100الفقرة يف  الواردالقرار 

 (4م/39 القرار)انظر  معهد اليونسكو الدولي لتخطيط التربيةب واخلاص 01200الفقرة الوارد يف القرار 

 (5م/39 القرار)انظر  معهد اليونسكو للتعّلم مدى الحياةب واخلاص 01300الفقرة الوارد يف القرار 

 (6م/39 القرار)انظر  يةمعهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في مجال التربب واخلاص 01400الفقرة يف  الواردالقرار 

 (7م/39 القرارظر )ان معهد اليونسكو الدولي لبناء القدرات في أفريقياب واخلاص 01500الفقرة يف  الواردالقرار 

 (8م/39 لقرارا)انظر  للتعليم العالي في أمريكا الالتينية والكاريبي معهد اليونسكو الدوليب القرار اخلاص

 (9م/39 القرار)انظر ونسكو ، التابع لليبمعهد المهاتما غاندي للتربية من أجل السالم والتنمية المستدامة القرار اخلاص

، 44م/39) 2030 الخاص بالتعليم حتى عام 4دور اليونسكو في تحقيق هدف التنمية المستدامة  8-4البند 
 (16م/إعالم 39و

 بصيغته اليت الوثيقة من هذه 7 لفقرةا يف املقرتح القرار يعتمد وبأن 44/م39 بالوثيقة علما   العام املؤمتر حييط بأن اللجنة أوصت -10
 (10م/39 القرار)انظر . العام املؤمتر سجالت يف بغية إدراجه اللجنة، عدلتها

 2المناقشة 

 تلةبشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في األراضي العربية المح 72م/38القرار تنفيذ  3-4البند 

بشأن مكافحة  1960صية عام ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابير المتخذة لتطبيق اتفاقية وتو  1-7البند 
 التمييز في مجال التعليم

فاهم والتعاون والسالم على بشأن التربية من أجل الت 1974األعضاء لتوصية عام التقرير الجامع عن تطبيق الدول  2-7البند 
 الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 ولي إلحصاءات التربيةالتوحيد الد بشأنالمعدلة  1978توصية عام لالدول األعضاء  التقرير الجامع عن تطبيق 5-7البند 

لتعليمية والثقافية يف األراضي العربية ابشأن املؤسسات  72م/38تنفيذ القرار " 3-4 الثانية والثالثة، البند هايجلست يف جنةالل درست -11
 ".احملتلة

ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابري املتخذة لتطبيق " 1-7 الثالثة والرابعة، البند جلستيها يف اللجنة ودرست -12
التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام " 2-7 "؛ والبندبشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم 1960اتفاقية وتوصية عام 



 الرتبيةجلنة 

 
150 150 

 

 "؛ والبندبشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية 1974
 ".التوحيد الدويل إلحصاءات الرتبيةشأن املعدلة ب 1978توصية عام لالدول األعضاء  رير اجلامع عن تطبيقالتق" 7-5

 .عضوا  ومنظمتني غري حكوميتني دولة 41 ممثلو خالل املناقشة الكلمة وتناول -13

 17م/39) ضي العربية المحتلةاألرابشأن المؤسسات التعليمية والثقافية في  72م/38تنفيذ قرار المؤتمر العام  3-4البند 
 (1 ق م/ED-CLT م/لجنة39و

بشأن املؤسسات التعليمية  72م/38لعام اتنفيذ قرار املؤمتر املعنونة " 17م/39أوصت اللجنة بأن حييط املؤمتر العام علما  بالوثيقة  -14
 ".والثقافية يف األراضي العربية احملتلة

اجلزائر والبحرين ، الذي قدمته 1 ق م/ED-CLTجلنة م/39الوثيقة  الوارد يف مشروع القرار العام بأن يعتمد املؤمتر اللجنة وأوصت -15
عربية السعودية واجلمهورية العربية السورية والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا واملغرب وُعمان وفلسطني وقطر واململكة ال ومصر وجيبويت

 (55م/39 ارالقر )انظر  .العام املؤمتر سجالت يف إلدراجه ،تحدة واليمنوالسودان وتونس واإلمارات العربية امل

بشأن  1960وتوصية عام  ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابير المتخذة لتطبيق اتفاقية 1-7البند 
 (2/اللجنة القانونيةم/39، و24م/39) مكافحة التمييز في مجال التعليم

 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر ، وأوصت اللجنة أيضا  بأن يعتمد24م/39 بالوثيقة علما   العام املؤمتر حييط بأن اللجنة أوصت -16
)انظر  .العام املؤمتر سجالت يف دراجهإل ،2/اللجنة القانونيةم/39بصيغته اليت عدلتها اللجنة القانونية يف الوثيقة  24م/39من الوثيقة  7

 (78م/39 القرار

التفاهم والتعاون والسالم على  بشأن التربية من أجل 1974التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  2-7البند 
 (3/اللجنة القانونية/م39و 25م/39) الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

 1974طبيق الدول األعضاء لتوصية عام التقرير اجلامع عن تاملعنونة " 25م/39بالوثيقة أوصت اللجنة بأن حييط املؤمتر العام علما   -17
 ".ان وحرياته األساسيةبشأن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون والسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال حقوق اإلنس

 وثيقةته اليت عدلتها اللجنة القانونية يف البصيغ 25م/39من الوثيقة  9 ةالفقر  يف املقرتح القرار العام بأن يعتمد املؤمتر اللجنة وأوصت -18
 (79م/39 القرار)انظر  .العام املؤمتر سجالت يف إلدراجه ،3/اللجنة القانونيةم/39

 الدولي إلحصاءات التربية التوحيدشأن ب المعدلة 1978لتوصية عام التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء  5-7البند 
 (4/اللجنة القانونيةم/39و 27م/39)

 1978لتوصية عام طبيق الدول األعضاء التقرير اجلامع عن ت" املعنونة 27م/39أوصت اللجنة بأن حييط املؤمتر العام علما  بالوثيقة  -19
 ".التوحيد الدويل إلحصاءات الرتبيةشأن ب املعدلة

غته اليت عدلتها اللجنة القانونية يف بصي 27م/39من الوثيقة  15 الفقرة يف املقرتح القرار العام بأن يعتمد املؤمتر اللجنة وأوصت -20
 (80م/39 القرار)انظر  .العام املؤمتر سجالت يف إلدراجه ،4/اللجنة القانونيةم/39الوثيقة 
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 3المناقشة 

 العالي التعليم بمؤهالت لالعتراف عالمية اتفاقية التقرير المرحلي عن إعداد 1-6البند 

أمريكا شهاداته ودرجاته العلمية في و  اإلقليمية الخاصة بالعتراف بدراسات التعليم العالي تفاقيةلالولية األ مراجعةال 6-7البند 
 1974الالتينية والكاريبي لعام 

 لالعرتاف عاملية اتفاقية إعدادعن  "التقرير املرحلي 1-6 البند: التاليني البندين واخلامسة الرابعة جلستيها خالل اللجنة درست -21
وشهاداته ودرجاته  بدراسات التعليم العايل تفاقية اإلقليمية اخلاصة باالعرتافلالولية األ راجعة"امل 6-7 العايل"؛ والبند التعليم مبؤهالت

 ".1974أمريكا الالتينية والكارييب لعام العلمية يف 

 ومنظمة غري حكومية واحدة. واحدومراقب عضوا   دولة 28 ممثلو الكلمة وتناول -22

 (17م/إعالم 39و 21م/39) العالي التعليم بمؤهالت لالعتراف عالمية اتفاقية التقرير المرحلي عن إعداد 1-6البند 

مشروع االتفاقية العاملية لالعرتاف  عدادإاملعنونة "التقرير املرحلي عن  21م/39أوصت اللجنة بأن حييط املؤمتر العام علما  بالوثيقة  -23
 ".مبؤهالت التعليم العايل

دراجه ، إلاللجنة شفهيا   اعدلته ته اليتبصيغ 21م/39من الوثيقة  10املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  بأن يعتمدأوصت اللجنة و  -24
 (81م/39 القرار)انظر يف سجالت املؤمتر العام. 

أمريكا شهاداته ودرجاته العلمية في و  اإلقليمية الخاصة بالعتراف بدراسات التعليم العالي تفاقيةلالولية األ مراجعةال 6-7البند 
 (1م ق /EDم/لجنة 39و 48م/39) 1974الالتينية والكاريبي لعام 

اإلقليمية اخلاصة باالعرتاف بدراسات  تفاقيةلالولية األ راجعةاملعنونة "امل 48م/39أوصت اللجنة بأن حييط املؤمتر العام علما  بالوثيقة  -25
 ".1974أمريكا الالتينية والكارييب لعام وشهاداته ودرجاته العلمية يف  التعليم العايل

دراجه ، إلاللجنة شفهيا   اعدلته ه اليتبصيغت 48م/39من الوثيقة  7املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  بأن يعتمدأوصت اللجنة و  -26
 (82م/39 القرار)انظر  املؤمتر العام.يف سجالت 

باسم الدول األعضاء  ذي قدمه لبنانال 1 ق م/EDجلنة م/39يف الوثيقة الوارد القرار مشروع املؤمتر العام  بأن يعتمدأوصت اللجنة و  -27
 (83م/39 القرار)انظر  دراجه يف سجالت املؤمتر العام.يف اجملموعة اخلامسة )ب( )الدول العربية(، إل

 4المناقشة 

 (20إعالم م/39و 19م/39) نتائج منتدى الشباب 5-4البند 

 نتائج منتدى الشباب. 5-4البند  الرابعة جلستها يف اللجنة درست -28

 دولة عضوا . 11وتناول الكلمة ممثلو  -29

 نتائج منتدى الشباب".املعنونة " 19م/39والوثيقة  20م/إعالم 39وأوصت اللجنة بأن حييط املؤمتر العام علما  بالوثيقة  -30

 . العام املؤمتر سجالت يف إدراجه بغية ،19م/39 من الوثيقة 2 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصتو -31
 (54م/39 القرار)انظر 
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 5المناقشة 
 عشر والجزء الرابع عشر( الجزء الثاني18م/39) (2الفئة ) إنشاء معاهد ومراكز تعمل تحت رعاية اليونسكو 4-4البند 

 جبزأيه الثاين عشر والرابع عشر. 4-4 درست اللجنة يف جلستها اخلامسة البند -32

يعمل تحت  2ن الفئة مبوصفه مركزاا  في الصين في جامعة شنغهاي للمعلمين المعلمين لتأهيلإنشاء مركز  الجزء الثاني عشر
 رعاية اليونسكو

دراجه يف الثاين عشر( بال تعديل، إل )اجلزء 18م/39من الوثيقة  3املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  يعتمدأوصت اللجنة بأن  -33
 (11م/39 القرار)انظر  سجالت املؤمتر العام.

 يعمل تحت  2فئة لبوصفه مركزاا من ا إنشاء مركز دولي في الصين لشبكة اليونسكو للمدارس المنتسبة الجزء الرابع عشر
 رعاية اليونسكو

دراجه يف الرابع عشر( بال تعديل، إل )اجلزء 18م/39من الوثيقة  3املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  يعتمدأوصت اللجنة بأن  -34
 (12م/39 القرار)انظر  سجالت املؤمتر العام.

 المعنية بالتربية  1تقارير الهيئات اإلدارية لمعاهد اليونسكو من الفئة 
 (7م/تقرير/39و 6م/تقرير/39و 5م/تقرير/39و 4م/تقرير/39و 3م/تقرير/39و 2م/تقرير/39و 1م/تقرير/39)

لدويل لتخطيط الرتبية معهد اليونسكو او (، 1م/تقرير/39)مكتب الرتبية الدويل لليونسكو بعد أن درست اللجنة تقارير  -35
املعلومات يف جمال الرتبية  معهد اليونسكو لتكنولوجياتو  (،3م/تقرير/39)معهد اليونسكو للتعّلم مدى احلياة و  (،2م/تقرير/39)
معهد اليونسكو الدويل لبناء القدرات و  (،5ر/م/تقري39)معهد اليونسكو الدويل للتعليم العايل يف أمريكا الالتينية والكارييب و  (،4م/تقرير/39)

أوصت املؤمتر العام بأن حييط  (،7م/تقرير/39)معهد املهامتا غاندي للرتبية من أجل السالم والتنمية املستدامة و  (،6م/تقرير/39)يف أفريقيا 
 علما  هبذه التقارير.
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 1اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطاتو  )SC(تقرير لجنة العلوم الطبيعية  - جيم

 المقدمة
 1المناقشة 

 (19م/39) "مشاركة الشباب يف أنشطة اليونسكو" الشباب نتائج منتدى 5-4البند 

الربنامج الرئيسي ف: أل - الثاين(، الباب 5م/39) 2021-2018لفرتة ليزانية وامل الربنامج دراسة واعتماد مشروع 2-3 لبندا
 العلوم الطبيعية - الثاين

 2 المناقشة

اين واجلزء الثالث اجلزء الث 18م/39يف جمال العلوم الطبيعية ) (2إنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة  4-4البند 
 واجلزء الرابع واجلزء اخلامس واجلزء السادس واجلزء الثامن(

 (46م/39اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري املناخ ) 9-4البند 

 3المناقشة 

 (40م/39إعالن يوم دويل للضوء ) 6-4البند 

 (60/م39سنة دولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية ) 2019عام إعالن قيام األمم املتحدة ب 19-4البند 

 4 المناقشة

لية احلكومية اللجنة الدو  ألف:-(، الباب الثاين5م/39) 2021-2018وامليزانية للفرتة دراسة واعتماد مشروع الربنامج  2-3 البند
 لعلوم احمليطات

 18م/39ية لعلوم احمليطات )وتتعلق باللجنة الدولية احلكوم( 2إنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة  4-4البند 
 اجلزء التاسع(

 (52م/39( )2021-2030احمليطات من أجل التنمية املستدامة )العقد الدويل لعلوم  13-4 البند

  

 
، ووافق على القرارات اليت 2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة، اليت عقدها يف  الثامنةأحاط املؤمتر العام علما  هبذا التقرير يف جلسته العامة  1

 .28م/إعالم 39رئيس اللجنة يف اجللسة العامة يف الوثيقة  قدمهأوصت هبا اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي الذي 
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 المقدمة

 جلنة رئيس منصب يف (السودان) بمصطفى الطي السيد بتعيني العام املؤمتر األوىل بعد املائتني دورته يف التنفيذي اجمللس أوصى - 1
 رابعا (.-20ت/ م201العلوم الطبيعية )القرار 

 الرتشيحات جلنة إليها قدمتها اليت على االقرتاحات 2017تشرين الثاين/نوفمرب  6األوىل اليت ُعقدت يف  ووافقت اللجنة يف جلستها - 2
 :مساؤهمأ التالية األشخاص العام بالرتحيب املناصب هلذه وانتخب. واملقرر الرئيس ونواب مناصب الرئيس لشغل

 اجملموعة اخلامسة )ب( -مصطفى الطيب، السودان  السيد الرئيس:

 اجملموعة األوىل -إليزابيت سيلفا، الربتغال  ةالسيد :نواب الرئيس

 اجملموعة اخلامسة )أ( -ناميبيا ، السيد ّتاما ّتيفيكوا
 اجملموعة الثالثة -السيدة أليخاندرا دي بيليس، أوروغواي 

 اجملموعة الرابعة -السيد شودري مفاد أمحد، بنغالديش 

 اجملموعة الثانية -ولندا مري راتايسكي، بفو السيد سال املقرر:

 مؤقتة. SC/1م/جلنة 39الوثيقة  يف الوارد ألعماهلا الزمين اجلدول اللجنة اعتمدت مث - 3

 .أعماهلا جدول يف البنود املدرجة تشرين الثاين/نوفمرب لدراسة 7و 6أربع جلسات ُعقدت يف  اللجنة وخصصت - 4

وهي: تقرير اللجنة  لعلوم احمليطاتحلكومية اعلما  بتقارير الربامج العلمية الدولية احلكومية والدولية واللجنة الدولية أحاطت اللجنة و  - 5
(، وتقرير الربنامج الدويل لعلوم 10قرير/م/ت39(، وتقرير برنامج اإلنسان واحمليط احليوي )9م/تقرير/39الدولية احلكومية لعلوم احمليطات )

(، وتقرير الربنامج الدويل للعلوم األساسية 12م/تقرير/39(، وتقرير الربنامج اهليدرولوجي الدويل )11م/تقرير/39ق اجليولوجية )األرض واحلدائ
وخطة  2025-2015يط احليوي للفرتة رحلي عن تنفيذ اسرتاتيجية برنامج اإلنسان واحملاملتقرير (. وأحاطت علما  أيضا  بال14م/تقرير/39)

(. 15م/إعالم 39) 2025-2016للفرتة  تبطة هبا لربنامج اإلنسان واحمليط احليوي وشبكته العاملية حملميات احمليط احليويعمل ليما املر 
كانون األول/ديسمرب   31( حىت 13/م/تقرير39وألسباب إجرائية، أحاطت اللجنة علما  بتقرير معهد اليونسكو للتعليم يف جمال املياه )

 يف ذلك التاريخ. 1ركز من الفئة إذ فقد املعهد صفة م 2016
 1المناقشة 

 (19م/39)" مشاركة الشباب في أنشطة اليونسكو"نتائج منتدى الشباب  5-4 البند
 .""ليونسكومشاركة الشباب يف أنشطة ا"تائج منتدى الشباب ن" 5-4 درست اللجنة، يف جلستها األوىل، البند - 6
 دول أعضاء. 10وتناول الكلمة ممثلو  - 7
ه املعدلة، إلدراجه يف سجالت املؤمتر بصيغت 19م/39لوثيقة امن  2أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة و  - 8

 (54م/39 القرار)انظر العام. 
 لبرنامج الرئيسياألف،  - ، الباب الثاني2021-2018لفترة لميزانية وال البرنامج دراسة واعتماد مشروع 2-3 البند

 العلوم الطبيعية - الثاني
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، الباب 2021-2018لفرتة ليزانية وامل الربنامج دراسة واعتماد مشروع" 2-3 درست اللجنة، يف جلستيها األوىل والثانية، البند - 9
 العلوم الطبيعية". - الربنامج الرئيسي الثاينألف،  - الثاين
 د.دولة عضوا  وعضو مراقب واح 40وتناول الكلمة ممثلو  -10

 (13م/39 القرار)انظر  5م/39مشروع القرار المقترح في المجلد األول للوثيقة 
 الرئيسي البرنامج بشأن 5/م39 يقةللوث األول اجمللد من 02000 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت -11

 :يلي ما مبوجببصيغته اليت عدلتها اللجنة شفهيا  : العلوم الطبيعية الثاني
من  4والفقرة  6م/39من الوثيقة  7ة من الفقر  5الواردة يف الفقرة الفرعية التعديالت اليت أوصى اجمللس التنفيذي بإدخاهلا و  (1)

 ضميمة؛ 6م/ 39من الوثيقة ثانيا   -19 القسمدال، وكذلك  القسم
 ؛1ق م/م/االجتماع املشرتك39مبلغ االعتماد املعدل املخصص للربنامج الرئيسي الثاين والوارد يف الوثيقة  (2)
 (14م/39 القرار)انظر  السالم الدولي للفيزياء النظرية مركز عبد

مع مراعاة التعديالت اليت  5/م39 يقةللوث األول اجمللد من 02100 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت -12
 :يلي ما مبوجب أدخلت

؛ )انظر القرار 1ق م/م/االجتماع املشرتك39مبلغ االعتماد املعدل املخصص للربنامج الرئيسي الثاين والوارد يف الوثيقة  (1)
 (14م/39

 ملبنصها الكاتوصيات اللجنة بشأن مشروعات القرارات األخرى التي قررت عدم التوصية باعتمادها 
 يف سجالت املؤمتر العام. فيما يلي واردةالشروعات القرارات ا قّررت عدم إدراج النص الكامل ملاللجنة املؤمتر العام علما  بأهنأحاطت  -13

األعضاء زمبابوي، بالنيابة عن الدول واالحتاد الروسي و  وهنغاريا، وأيدته كوبا الذي قدمته كينيا وغانا 2ق م/م39مشروع القرار  -
اين لتمويل شبكة حمميات احمليط بإنشاء صندوق استئم"يف اجملموعة االنتخابية اخلامسة )أ( )الدول األفريقية(، والذي يوصي 

مانة اليونسكو، ووضع الُبىن املناسبة احليوي األفريقية متويال  مستداما  )صندوق حمميات احمليط احليوي األفريقية( حتت إشراف أ
 ".ه بالوسائل الالزمة الجتذاب املسامهني واملنتفعني احملتملني وكسب ثقتهمللصندوق وتزويد

 أوصت املؤمتر العام باعتماده.و وقد درست اللجنة مشروع القرار،  -
 2المناقشة 

والثالث اجلزء الثاين  18م/39)في مجال العلوم الطبيعية  (2إنشاء معاهد ومراكز تعمل تحت رعاية اليونسكو )الفئة  4-4البند 
 والرابع واخلامس والسادس والثامن(

يف جمال العلوم الطبيعية"  (2الفئة )إنشاء معاهد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو " 4-4 درست اللجنة، يف جلستها الثانية، البند -14
 .اجلزء الثاين والثالث والرابع واخلامس والسادس والثامن( 18م/39)

 ول أعضاء.د 7وتناول الكلمة ممثلو  -15
 عاية اليونسكور يعمل تحت  2بوصفه مركزاا من الفئة  إنشاء مركز إقليمي لألمن المائي في المكسيك - الثانيالجزء 

 املؤمتر سجالت يف لثاين، بغية إدراجهااجلزء  18/م39 الوثيقة من 3 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت -16
 (18م/39 القرار)انظر . العام
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في  الهندسة الهيدرولية والبيئيةفي المعهد الدولي لهندسة البنى األساسية و )معهد للتعليم في مجال المياه إنشاء  -الجزء الثالث 
 يعمل تحت رعاية اليونسكو 2من الفئة  معهداا بوصفه  هولندادلفت( ب

 املؤمتر سجالت يف لثالث، بغية إدراجهااجلزء  18/م39 الوثيقة من 3 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت -17
 (19م/39 القرار)انظر . العام

 عاية اليونسكويعمل تحت ر  2من الفئة  بوصفها مركزاا  إنشاء أكاديمية العلوم للشباب في أوكرانيا - الرابعالجزء 

 املؤمتر سجالت يف لرابع، بغية إدراجهااجلزء  18/م39 الوثيقة من 3 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت -18
 (20م/39 القرار)انظر . العام

 (2الفئة )و منح المعهد األفريقي لعلوم الرياضيات في غانا صفة معهد يعمل تحت رعاية اليونسك -الجزء الخامس 

 املؤمتر سجالت يف خلامس، بغية إدراجهااجلزء  18/م39 الوثيقة من 3 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت -19
 (21م/39 القرار)انظر . العام

يعمل تحت رعاية  2ن الفئة مبوصفه مركزاا إنشاء مركز دولي لكفاءات تعليم هندسة التعدين في التحاد الروسي  -الجزء السادس 
 اليونسكو

 املؤمتر سجالت يف لسادس، بغية إدراجهااجلزء  18/م39 الوثيقة من 3 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت -20
 (22م/39 القرار)انظر . العام

 اإلسالميةجمهورية إيران هد بمش في إنشاء مركز دولي معني بالتغذية البشرية والعلوم األساسية المتعلقة بالصحة -الجزء الثامن 
 يعمل تحت رعاية اليونسكو 2بوصفه مركزاا من الفئة 

 املؤمتر سجالت يف لثامن، بغية إدراجهااجلزء  18/م39 الوثيقة من 3 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت -21
 (23م/39 القرار)انظر . العام

 (46م/39)استراتيجية عمل اليونسكو بشأن تغير المناخ  9-4البند 

 ملناخ".اسرتاتيجية عمل اليونسكو بشأن تغري ا" 9-4درست اللجنة يف جلستيها الثانية والثالثة البند  -22

 عضوا . دولة 34 ممثلو الكلمة وتناول -23

، بغية ته اليت عدلتها اللجنة شفهيا  بصيغ 46م/39من الوثيقة  10اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  وأوصت -24
 (15م/39 القرار)انظر إدراجه يف سجالت املؤمتر العام. 

 3المناقشة 

 (40م/39)إعالن يوم دولي للضوء  6-4البند 

 (.40م/39) إعالن يوم دويل للضوء"" 6-4درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند  -25

 .عضوا   ةدول 18تناول الكلمة ممثلو و  -26
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بغية إدراجه  ه اليت عدلتها اللجنة شفهيا ،بصيغت 40م/39من الوثيقة  5اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  وأوصت -27
 (16م/39 القرار)انظر يف سجالت املؤمتر العام. 

 (60م/39) سنة دولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية 2019عام قيام األمم المتحدة بإعالن  19-4 البند
لجدول الدوري للعناصر لسنة دولية  2019عام  قيام األمم املتحدة بإعالن" 19-4 درست اللجنة يف جلستها الثالثة البند -28

 (.60م/39الكيميائية" )

 .أعضاءدول  8تناول الكلمة ممثلو و  -29

اللجنة شفهيا ، إلدراجه  اعدلته ه اليتبصيغت 60/م39من الوثيقة  5اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  وأوصت -30
  (17م/39 القرار)انظر يف سجالت املؤمتر العام. 

 4المناقشة 

للجنة الدولية الحكومية األف: -، الباب الثاني2021-2018دراسة واعتماد مشروع البرنامج والميزانية للفترة  2-3البند 
 (24م/39 القرار)انظر لعلوم المحيطات 

ألف:  - الباب الثاين ،2021-2018دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزانية للفرتة " 2-3 درست اللجنة يف جلستها الرابعة البند -31
 اللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات".

 .عضوا  وعضو مراقب واحد ةدول 16تناول الكلمة ممثلو و  -32

 5م/39مشروع القرار المقترح في المجلد األول للوثيقة 

 احلكومية الدولية اللجنة بشأن 5/م39 يقةللوث األول اجمللد من 03000 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت -33
 :يلي ما مبوجب التعديالت اليت أدخلتمراعاة احمليطات مع  لعلوم

 . 1ق م/م/االجتماع املشرتك39قة والوارد يف الوثي للجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطاتمبلغ االعتماد املعدل املخصص  (1)

 المحيطاتالحكومية لعلوم  وتتعلق باللجنة الدولية( 2إنشاء معاهد ومراكز تعمل تحت رعاية اليونسكو )الفئة  4-4 البند
 اجلزء التاسع( 18م/39)

الهندي لمرافق المعلومات  المركز الوطنيداخل  ةاألوقيانوغرافيعمليات الرصد إنشاء مركز دولي للتدريب على  - التاسع الجزء
 الخاصة بالمحيطات في الهند

إلدراجه يف سجالت املؤمتر  لتاسع،ااجلزء  18/م39من الوثيقة  3اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  أوصت -34
 (26م/39 القرار)انظر العام. 

 (52م/39)( 2021-2030العقد الدولي لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة ) 13-4البند 

إلدراجه  عدلتها اللجنة شفهيا ،ه اليت بصيغت 52/م39من الوثيقة  13اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  أوصت -35
 (25م/39 القرار)انظر يف سجالت املؤمتر العام. 
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)SHS( تقرير لجنة العلوم الجتماعية واإلنسانية - دال
1 

 المقدمة
 1المناقشة 

 نتائج منتدى الشباب 5-4البند 
  2المناقشة 

 نتائج منتدى الشباب 5-4البند 
 (5م/39) 2021-2018 للفرتة وامليزانية الربنامج مشروع واعتماد دراسة 2-3البند 

 واإلنسانية االجتماعية العلوم - الثالث الرئيسي الربنامج: ألف - الثاين الباب
اللجنة ، و يات املعارف العلمية والتكنولوجيةاللجنة العاملية ألخالقو  ،الدولية احلكومية للرتبية البدنية والرياضة اللجنةتقارير 

لس الدويل احلكومي لربنامج إدارة اجمل، و واللجنة الدولية احلكومية ألخالقيات البيولوجيا ،الدولية ألخالقيات البيولوجيا
 التحوالت االجتماعي

 متغري عامل يف واملسؤوليات التحديات: اإلنسانية للعلوم العاملي ؤمترامل 11-4البند 
 3المناقشة 

 متغري عامل يف واملسؤوليات التحديات: اإلنسانية للعلوم العاملي املؤمتر 11-4البند 
 (2تعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة  إنشاء معاهد ومراكز 4-4البند 
 االجتماعية التحوالت إدارة لربنامج احلكومي الدويل للمجلس األساسي النظام تعديل  17-4البند 
 والرياضة بدنيةال الرتبية عن املسؤولني املوظفني وكبار للوزراء السادس الدويل املؤمتر نتائج متابعة 15-4البند 
 اهلند يف الدولية أوروفيل مدينة مع اليونسكو تعاون 16-4البند 
 العلمي بالبحث املشتغلني أوضاع بشأن 1974 عام لتوصية األعضاء الدول تطبيق عن اجلامع التقرير 3-7البند 
 إعالن املبادئ األخالقية املتعلقة بتغرّي املناخ مشروع 2-6البند 

 4المناقشة 
 أوضاع املشتغلني بالبحث العلمي بشأن 1974اقرتاح تنقيح توصية عام  4-7البند 

  

 
، ووافق على القرارات اليت 2017تشرين الثاين/نوفمرب  13عشرة، اليت عقدها يف  الثامنةأحاط املؤمتر العام علما  هبذا التقرير يف جلسته العامة  1

 .معدلة 92إعالم /م39يف اجللسة العامة يف الوثيقة رئيس اللجنة  قدمهأوصت هبا اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي الذي 
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 المقدمة

 جلنة رئيس منصب رتن كونفيت )سلوفاكيا( يفالسيد ميالن ما بتعيني العام املؤمتر الثانية بعد املائتني دورته يف التنفيذي اجمللس أوصى - 1
 ثالثا (.-27ت/ م202العلوم االجتماعية واإلنسانية )القرار 

 الرتشيحات جلنة إليها قدمتها اليت على االقرتاحات 2017تشرين الثاين/نوفمرب  7ووافقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  - 2
 :مساؤهمأ التالية األشخاص العام بالرتحيب املناصب هلذه وانتخب. واملقرر الرئيس ونواب مناصب الرئيس لشغل

 السيد ميالن مارتن كونفيت )سلوفاكيا(  الرئيس:
 السيد مريال أوزغوتش )تركيا( :نواب الرئيس

 رينادين(كلودين دي كردانييل )سانت فنسنت وغالسيدة    

 حممد )ماليزيا( لفالك السيد حُمد ذو  
 ()ناميبيا أونيغبو-إميوالتريكس جينغوسالسيدة   

 السيد محود فهد عبد اهلل القشعان )الكويت(  املقرر:
 مؤقتة. SHS/1م/جلنة 39الوثيقة  يف الوارد ألعماهلا الزمين اجلدول اللجنة اعتمدت مث - 3

 يف البنود العشرة املدرجة اسةلدر  2017تشرين الثاين/نوفمرب  9إىل  7عقدت يف الفرتة املمتدة من  أربع جلسات اللجنة وخصصت - 4
 .أعماهلا جدول

 1المناقشة 
 الشباب". منتدى نتائج" 5-4لبند ا، بندا  واحدا  هو 2017تشرين الثاين/نوفمرب  7درست اللجنة، يف جلستها األوىل اليت عقدت يف  - 5

 .دولة عضوا  ومراقب واحد 34 تناول الكلمة ممثلو، 5-4ولدى النظر يف البند  - 6

 2المناقشة 

 نتائج منتدى الشباب 5-4البند 

الشباب"،  منتدى نتائج" 5-4د ، النظر يف البن2017تشرين الثاين/نوفمرب  8واصلت اللجنة، يف جلستها الثانية اليت عقدت يف  - 7
(" فيما خيص املسائل اليت 5م/39) 2021-2018لفرتة ليزانية الربنامج واملدراسة واعتماد مشروع " 2-3البند مث انتقلت إىل النظر يف 

 11-4الدولية احلكومية ونظرت يف البند  تتعلق بالعلوم االجتماعية واإلنسانية، وأحاطت علما  بعدئٍذ بالتقارير الصادرة عن خمتلف اللجان
 ".انية: التحديات واملسؤوليات يف عامل متغرياملؤمتر العاملي للعلوم اإلنس"

من الوثيقة  2 قرار املقرتح يف الفقرةأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع ال. و 5-4ومل ّتر أي مناقشة إضافية بشأن البند  - 8
 أعمال اللجنة ملناقشة هذا البند.  هامشبصيغته اليت عّدهلا فريق العمل غري الرمسي املؤلف من الدول األعضاء الذي اجتمع على  19م/39

 (54م/39 القرار)انظر 

 (5م/39) 2021-2018 للفترة والميزانية البرنامج مشروع واعتماد دراسة 2-3البند 

 ان.دولة عضوا  ومراقب 23 تناول الكلمة ممثلو، 2-3 لدى النظر يف البند - 9
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بشأن الربنامج الرئيسي  5م/39ثيقة من اجمللد األول للو  04000الوارد يف الفقرة وصت اللجنة املؤمتر العام بأن يعتمد القرار وأ -10
 مع مراعاة التعديالت اليت أدخلت عليها وفقا  ملا يلي: الثالث: العلوم االجتماعية واإلنسانية

من القسم دال  4والفقرة ، 6م/39من الوثيقة  7من الفقرة  7و 6لفقرتني الفرعيتني توصيات اجمللس التنفيذي الواردة يف ا (1)
 ضميمة؛ 6م/39من الوثيقة 

 .1 ق م/تماع املشرتكم/االج39االعتمادات املعّدلة املخصصة للربنامج الرئيسي الثالث وفق ما ورد يف الوثيقة  (2)

 (27م/39 القرار)انظر 

القيات البيولوجيا واللجنة الدولية احلكومية أحاطت اللجنة علما  بالتقارير التالية: تقرير املديرة العامة عن أعمال اللجنة الدولية ألخو  -11
طة برنامج إدارة التحوالت (، وتقرير اجمللس الدويل احلكومي عن أنش15م/تقرير/39الوثيقة )( 2016-2017)ألخالقيات البيولوجيا 

 2017-2016للفرتة لبدنية والرياضة (، وتقرير اللجنة الدولية احلكومية للرتبية ا16م/تقرير/39الوثيقة ) 2017-2016للفرتة االجتماعية 
-2016)ات املعارف العلمية والتكنولوجية يت أجنزهتا اللجنة العاملية ألخالقي( وتقرير املديرة العامة عن األعمال ال17م/تقرير/39الوثيقة )

 (.معّدلة/18م/تقرير/39الوثيقة ) (2017

 دولة عضوا . 23، تناول الكلمة ممثلو تغري"م عامل يف واملسؤوليات التحديات: اإلنسانية للعلوم العاملي املؤمتر" 11-4ولدى النظر يف البند  -12

 3المناقشة 

 متغير عالم في والمسؤوليات التحديات: اإلنسانية للعلوم العالمي المؤتمر 11-4 البند

املؤمتر العاملي للعلوم " 11-4د ، النظر يف البن2017تشرين الثاين/نوفمرب  8واصلت اللجنة، يف جلستها الثالثة اليت عقدت يف  -13
هد ومراكز تعمل حتت رعاية اليونسكو إنشاء معا" 4-4انتقلت إىل النظر يف البند "، مث اإلنسانية: التحديات واملسؤوليات يف عامل متغري

يل احلكومي لربنامج إدارة التحوالت تعديل النظام األساسي للمجلس الدو " 17-4)اجلزء العاشر واجلزء احلادي عشر(، والبند  "(2)الفئة 
"، والبند ملشتغلني بالبحث العلميأوضاع ا بشأن 1974عضاء لتوصية عام التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األ" 3-7"، والبند االجتماعية

تعاون اليونسكو " 16-4"، والبند ية والرياضةمتابعة نتائج املؤمتر الدويل السادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن الرتبية البدن" 4-15
 ."ري املناخالن املبادئ األخالقية املتعلقة بتغإع مشروع" 2-6"، والبند مع مدينة أوروفيل الدولية يف اهلند

من الوثيقة  11 لقرار املقرتح يف الفقرةيعتمد املؤمتر العام مشروع ا أوصت اللجنة بأن. و 11-4ومل ّتر أي مناقشة إضافية بشأن البند  -14
أعمال اللجنة ملناقشة هذا البند.  على هامش بصيغته اليت عّدهلا فريق العمل غري الرمسي املؤلف من الدول األعضاء الذي اجتمع 50م/39

 (29م/39 القرار)انظر 

 (2إنشاء معاهد ومراكز تعمل تحت رعاية اليونسكو )الفئة  4-4 البند

 بال مناقشته. 4-4درست اللجنة البند  -15

، (31م/39 القرار)انظر جلزء العاشر ا 18/م39 الوثيقة من 3 الفقرة يف املقرتحني القرارين يعتمد بأن العام املؤمتر اللجنة وأوصت -16
 (32م/39 القرار)انظر . اجلزء احلادي عشر 18م/39من الوثيقة  3والفقرة 

 تعديل النظام األساسي للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج إدارة التحولت الجتماعية 17-4 البند

 بال مناقشته. 17-4نظرت اللجنة يف البند  -17
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، الذي تقرتح 85م/39من الوثيقة  4قرة الذي اقرتحته اللجنة القانونية يف الف يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار أوصت اللجنة بأنو  -18
 (28م/39 القرار)انظر . 58م/39من الوثيقة  7فيه إدخال تعديالت على القرار الوارد يف الفقرة 

 العلمي ثبالبح المشتغلين أوضاع بشأن 1974 عام لتوصية األعضاء الدول تطبيق عن الجامع التقرير 3-7 البند
 بال مناقشته. 3-7نظرت اللجنة يف البند  -19

، الذي تقرتح 82م/39من الوثيقة  3قرة الذي اقرتحته اللجنة القانونية يف الف أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرارو  -20
 (84/م39 القرار)انظر . معّدلة 26م/39من الوثيقة  19فيه إدخال تعديالت على القرار الوارد يف الفقرة 

 والرياضة البدنية التربية عن المسؤولين الموظفين وكبار للوزراء السادس الدولي المؤتمر نتائج متابعة 15-4البند 
 .دولة عضوا   20وتناول الكلمة ممثلو  15-4نظرت اللجنة يف البند  -21

االحتاد الروسي بصيغته  الذي اقرتحه ،1 ق م/SHS م/جلنة39القرار املقرتح يف الوثيقة أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع و  -22
 (30م/39 القرار)انظر املعدلة شفهيا . 

 الهند في الدولية أوروفيل مدينة مع اليونسكو تعاون 16-4البند 

 مناقشته.بال  16-4نظرت اللجنة يف البند  -23

 ه مجهورية اهلند. الذي اقرتحت ،2 ق م/SHS م/جلنة39القرار املقرتح يف الوثيقة أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع و  -24
 (58م/39 القرار)انظر 
 إعالن المبادئ األخالقية المتعلقة بتغّير المناخ مشروع 2-6البند 

 دولة عضوا . 31ممثلو ، تناول الكلمة 2-6لدى النظر يف البند  -25

 (86م/39 القرار)انظر . معّدلة 22م/39من الوثيقة  8القرار املقرتح يف الفقرة أوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع و  -26

 4المناقشة 

 أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي بشأن 1974اقتراح تنقيح توصية عام  4-7البند 

 فحسب. 4-7البند  2017تشرين الثاين/نوفمرب  9الرابعة اليت عقدت يف درست اللجنة يف جلستها  -27

 دولة عضوا . 34، تناول الكلمة ممثلو 4-7ولدى النظر يف البند  -28

عدهلا فريق العمل غري الرمسي  اليت بصيغته 23/م39 الوثيقة من 4 الفقرة يف الوارد القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة وأوصت -29
ّمن أيضا  اقرتاحات اللجنة القانونية لف من الدول األعضاء الذي عقد اجتماعا  على هامش أعمال اللجنة ملناقشة هذا البند، الذي تضاملؤ 

 (85م/39 القرار)انظر . 83م/39اليت وردت يف الوثيقة 
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)CLT(تقرير لجنة الثقافة  - هاء
1 

 المقدمة
 1المناقشة 

 نتائج منتدى الشباب 5-4البند 

مشروع القرار اخلاص  –ألف -(، الباب الثاين5م/39) 2021-2018للفرتة  امليزانيةالربنامج و  دراسة واعتماد مشروع 2-3 البند
 الثقافة -بالربنامج الرئيسي الرابع 

 2 المناقشة

 إنشاء مركز إقليمي يف إندونيسيا يُعىن بالتطور والتكيف والتشتت البشري يف جنوب شرق آسيا 4-4 البند

 3المناقشة 

 52م/38القدس وتنفيذ القرار  2-4البند 

 4المناقشة 

 تعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلحبُسبل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع الاالسرتاتيجية اخلاصة  12-4البند 

 5المناقشة 
 والفرنسية فقط( )باإلجنليزية (2017-2016أنشطتها ) عن والطبيعي الثقايف العاملي الرتاث حلماية احلكومية الدولية اللجنة تقرير
( 2016حزيران/يونيو  - 2014أنشطتها )حزيران/يونيو  عن املادي غري الثقايف الرتاث لصون احلكومية الدولية اللجنة تقرير

 والفرنسية فقط( )باإلجنليزية
 والفرنسية فقط( جنليزية( )باإل2017-2016عن أنشطتها ) 1970تقرير اللجنة الفرعية الجتماع الدول األطراف يف اتفاقية عام 

املشروع عن أنشطتها  غري االستيالء حالة يف ردها أو األصلية بالدها إىل الثقافية املمتلكات إعادة لتعزيز احلكومية الدولية تقرير اللجنة
 والفرنسية فقط( ( )باإلجنليزية2017-2016)

 والفرنسية فقط( الثقافة عن أنشطته )باإلجنليزية لتعزيز الدويل تقرير الصندوق

حلظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية  بشأن الوسائل اليت تستخدم 1970عام تعزيز تنفيذ اتفاقية   14-4 البند
  ةبطرق غري مشروع

 
، ووافق على القرارات اليت أوصت 2017تشرين الثاين/نوفمرب  14، اليت عقدها يف العشرينأحاط املؤمتر العام علما  هبذا التقرير يف جلسته العامة  1

 .30م/إعالم 39اللجنة يف اجللسة العامة يف الوثيقة  ةرئيس قدمتههبا اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي الذي 
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 المقدمة

يف ( اجملموعة األوىل -إيطاليا )نزا لوموناكو ة فنسالسيدأوصى اجمللس التنفيذي يف دورته األوىل بعد املائتني املؤمتر العام بتعيني سعادة  - 1
 .رابعا (-20ت/ م201رئيس جلنة الثقافة )القرار منصب 

ليت قدمتها إليها جلنة الرتشيحات اعلى املقرتحات  2017تشرين الثاين/نوفمرب  8واتفقت اللجنة يف جلستها األوىل اليت ُعقدت يف  - 2
 أمساؤهم بالرتحيب العام: ليةللجنة. وانُتخب هلذه املناصب األشخاص التاالشغل منصب الرئيس ومناصب نواب الرئيس ومنصب مقرر 

 (اجملموعة األوىل -إيطاليا )ة فنسنزا لوموناكو السيد الرئيسة:

 اجملموعة الثانية( -السيدة فينريا دومي )ألبانيا  :نواب الرئيس
 اجملموعة الثالثة( -السيد دافيد أوسوريو )مجهورية فنزويال البوليفارية 

 (الرابعةاجملموعة  -السيد فريجيليو أملاريو )الفلبني 
 )أ(( اخلامسةاجملموعة  -السيد كولنس شيبوت )زامبيا 

 اجملموعة اخلامسة )ب(( -منري أنسطاس )فلسطني السيد  املقرر:

ؤمتر العام يف جلسته العامة الرابعة املمؤقتة. وقّرر  CLT/1م/جلنة 39مث اعتمدت اللجنة اجلدول الزمين ألعماهلا الوارد يف الوثيقة  - 3
ملؤسسات التعليمية والثقافية يف بشأن ا 72م/38تنفيذ القرار اخلاص ب 3-4عشرة، وعقب االتفاق بني الدول األطراف، أن ُيسحب البند 

تشرين الثاين/نوفمرب  8معّدلة( يف  CLT/1 م/جلنة39من جدول أعمال جلنة الثقافة. وصدر جدول زمين معّدل )الوثيقة  األراضي العربية احملتلة
2017. 

 رجة يف جدول أعماهلا.لدراسة البنود الستة املد 2017تشرين الثاين/نوفمرب  9و 8وكرست اللجنة ثالث جلسات يف يومي  - 4

 1المناقشة 

 نتائج منتدى الشباب 5-4البند 

مشروع القرار  -ألف -ي، الباب الثان(5م/39) 2021-2018للفترة  الميزانيةالبرنامج و  دراسة واعتماد مشروع 2-3البند 
 الثقافة -الخاص بالبرنامج الرئيسي الرابع 

مشروع الربنامج  سة واعتماددرا" 2-3"نتائج منتدى الشباب" والبند  5-4درست اللجنة يف جلستيها األوىل والثانية البند  - 5
 .الثقافة" –ربنامج الرئيسي الرابع ألف، ال -(، الباب الثاين5م/39) 2021-2018وامليزانية للفرتة 

 نتائج منتدى الشباب 5-4البند 

 .دولة عضوا   21تناول الكلمة ممثلو  - 6

أن خييط علما  بالقرار املقرتح يف بوأوصت املؤمتر العام  19م/39حاطت اللجنة علما  بنتائج منتدى الشباب الواردة يف الوثيقة وأ - 7
 (54م/39 القرار)انظر  .19م/39من الوثيقة  2الفقرة 
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 (5م/39) 2021-2018للفترة  الميزانيةالبرنامج و  دراسة واعتماد مشروع 2-3البند 

 ومراقب واحد ومنظمة غري حكومية واحدة. دولة من الدول األعضاء 40تناول الكلمة ممثلو  - 8

 (33م/39 القرار)انظر  5م/39مشروعات القرارات الواردة في المجلد األول للوثيقة 

واملتعلق بالربنامج الرئيسي  5م/39يقة من اجمللد األول للوث 05000بأن يعتمد القرار الوارد يف الفقرة اللجنة املؤمتر العام أوصت  - 9
 الثقافة بعد إدخال التعديالت عليه وفقا  ملا يلي: -الرابع 

 ضميمة؛ 6م/39من القسم دال الواردة يف الوثيقة  4الفقرة  (1)

 .1 ق م/م/االجتماع املشرتك39لقرار ملبلغ املعدل لالعتمادات املالية املخصصة للربنامج الرئيسي الرابع، والواردة يف مشروع اا (2)

 2المناقشة 

 إندونيسيا جنوب شرق آسيا في بمنطقةبالتطور والتكيف والتشتت البشري  معنيإنشاء مركز إقليمي  4-4البند 

 شرق جنوب مبنطقة البشري شتتوالت والتكّيف بالتطور معين إقليمي مركز "إنشاء 4-4الثالثة، البند درست اللجنة، يف جلستها  -10
 يعمل حتت رعاية اليونسكو". 2إندونيسيا بوصفه مركزا  من الفئة  يف آسيا

 وتناول الكلمة ممثال دولتني عضوين. -11

 يف إلدراجه تعديل، بال الثالث عشر، اجلزء 18م/39 الوثيقة من 3 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة وأوصت -12
 (37م/39 القرار)انظر  .العام املؤمتر سجالت

 3 المناقشة

 52/م38 القرار وتنفيذ القدس 2-4البند 
 ".52/م38 القرار وتنفيذ "القدس 2-4درست اللجنة، يف جلستها الثالثة، البند  -13

، أوصت اللجنة بأن يعتمد 16م/39 وبعد االطالع على الوثيقةواتفقت األطراف املعنية على اعتماد مشروع القرار بتوافق اآلراء.  -14
 ومصر وجيبويت والبحرين السعودية ةالعربي واململكة الذي قدمته اجلزائر 2 ق م/CLT جلنة/م39املؤمتر العام، بال تعديل، مشروع القرار 

 وتونس والسودان السورية العربية واجلمهورية وقطر وفلسطني وُعمان واملغرب وليبيا ولبنان والكويت واألردن والعراق املتحدة العربية واإلمارات
 (36م/39 القرار)انظر العام.  املؤمتر سجالت يف بغية إدراجه، واليمن

 4المناقشة 

يع التعددية الثقافية في حالت بس بل تعزيز أنشطة اليونسكو الرامية إلى حماية الثقافة وتشج الخاصةالستراتيجية  12-4البند 
 النزاع المسلح

كو الرامية إىل محاية الثقافة وتشجيع االسرتاتيجية اخلاصة بُسبل تعزيز أنشطة اليونس: 12-4درست اللجنة يف جلستها الثانية البند  -15
 .النزاع املسلحالتعددية الثقافية يف حاالت 

 .عضوا  دولة  24وتناول الكلمة ممثلو  -16
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، بصيغته اليت 57م/39من الوثيقة  8 الفقرة يف املقرتحالقرار ، أوصت املؤمتر العام باعتماد 57م/39وبعد أن درست اللجنة الوثيقة  -17
 (35م/39 القرار)انظر . بغية إدراجه يف سجالت املؤمتر العامعّدلتها اللجنة، 

 5اقشة المن
 الممتلكات ملكية ونقل وتصدير استيراد ومنع لحظر تستخدم التي الوسائل بشأن 1970 عام اتفاقية تنفيذ تعزيز 14-4البند 

 مشروعة غير بطرق الثقافية
 ( 2016-2017ا )أنشطته عن والطبيعي الثقافي العالمي التراث لحماية الحكومية الدولية اللجنة تقرير
حزيران/يونيو  - 2014ان/يونيو أنشطتها )حزير  عن المادي غير الثقافي التراث لصون الحكومية الدولية اللجنة تقرير

2016) 
 ( 2016-2017عن أنشطتها ) 1970تقرير اللجنة الفرعية لجتماع الدول األطراف في اتفاقية عام 

 غير الستيالء حالة في ردها أو يةلاألص بالدها إلى الثقافية الممتلكات إعادة لتعزيز الحكومية الدولية تقرير اللجنة
 (2016-2017المشروع عن أنشطتها )

 (2016-2017) الثقافة عن أنشطته لتعزيز الدولي تقرير الصندوق
 دولة واحدة من الدول األعضاء. ممثل الكلمة تناول -18
 عن والطبيعي الثقايف العاملي الرتاث حلماية ميةاحلكو  الدولية اللجنة وأوصت اللجنة بأن حييط املؤمتر العام علما  بالتقارير التالية: تقرير -19

للفرتة  أنشطتها عن املادي غري الثقايف الرتاث لصون احلكومية الدولية اللجنة (؛ وتقرير19م/تقرير/39) 2017-2016للفرتة  أنشطتها
 1970 عام اتفاقية يف ألطرافا الدول الجتماع الفرعية اللجنة (؛ وتقرير21م/تقرير/39) 2016 يونيو/حزيران - 2014 يونيو/حزيران

 أو األصلية بالدها إىل الثقافية كاتاملمتل إعادة لتعزيز احلكومية الدولية اللجنة (؛ وتقرير23م/تقرير/39) 2017-2016للفرتة  أنشطتها عن
أنشطته  عن الثقافة لتعزيز لدويلا الصندوق وتقرير(؛ 20م/تقرير/39) 2017-2016للفرتة  أنشطتها عن املشروع غري االستيالء حالة يف ردها

 (.22م/تقرير/39) 2017-2016للفرتة 
 الممتلكات ملكية ونقل روتصدي استيراد ومنع لحظر تستخدم التي الوسائل بشأن 1970 عام اتفاقية تنفيذ تعزيز 14-4البند 

 مشروعة غير بطرق الثقافية
 استرياد ومنع حلظر تستخدم ليتا الوسائل بشأن 1970 عام اتفاقية تنفيذ "تعزيز 14-4البند درست اللجنة، يف جلستها الثالثة،  -20

 مشروعة". غري بطرق الثقافية املمتلكات ملكية ونقل وتصدير
 دولة عضوا . 28وتناول الكلمة ممثلو  -21
 الالتينية أمريكا جمموعة اسمب هندوراسالذي قدمته  1 ق م/CLTم/جلنة 39وأوصت اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام مشروع القرار  -22

لتها اللجنة، إلدراجه  (34م/39 القرار)انظر . العام املؤمتر سجالت يف والكارييب، بصيغته اليت عدَّ
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)CI(تقرير لجنة التصال والمعلومات  -واو 
1 

 المقدمة

 تقرير الربنامج الدويل لتنمية االتصال وتقرير برنامج املعلومات للجميع

ألف: الربنامج -اب الثاين(، الب5م/39) 2021-2018للفرتة  امليزانيةالربنامج و  دراسة واعتماد مشروع: 2-3البند  1المناقشة 
 االتصال واملعلومات -الرئيسي اخلامس 

 5م/39لوثيقة ل القرارات املقرتحة يف اجمللد األول -
 اليت ُسحبت أو اليت مل تُقبلمشروعات القرارات  -
 اخلامساالعتمادات املالية املخصصة للربنامج الرئيسي  -

 ومسألة اإلفالت من تنفيذ خطة عمل األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفينيلليونسكو ريادة اتعزيز : 20-4البند  2المناقشة 
 العقاب

 عمل حتت رعاية اليونسكوي 2 من الفئة ا  مركز  بوصفه إنشاء مركز دويل للرتاث الوثائقي يف مجهورية كوريا: 4-4البند  3المناقشة 

صفة مركز يعمل حتت رعاية  تينيةملركز الدويل للدراسات العليا يف التواصل واإلعالم يف أمريكا الالمنح ا: 21-4البند  4المناقشة 
 (2 اليونسكو )الفئة

 2015فيما بعد عام  القمة العاملية جملتمع املعلوماتتقرير املديرة العامة عن : 7-4البند  5المناقشة 

 ""اإلنرتنت وتشدد الشبابالصادر عن مؤمتر  "نداء كيبيك: "18-4البند  6المناقشة 

 املفتوحةيمية مدى استصواب وضع وثيقة تقنينية خاصة بالتعاون الدويل بشأن املوارد التعل: 3-6البند  7المناقشة 

 منتدى الشباب نتائج: 5-4البند  8المناقشة 
 

  

 
، ووافق على القرارات اليت 2017تشرين الثاين/نوفمرب  11عشرة، اليت عقدها يف  السابعةأحاط املؤمتر العام علما  هبذا التقرير يف جلسته العامة  1

 .31إعالم /م39لسة العامة يف الوثيقة رئيس اللجنة يف اجل قدمهأوصت هبا اللجنة فيه. وُنشر التقرير الشفهي الذي 
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 المقدمة

 االتصال جلنة رئيس منصب يف لو )أسرتاليا(السيد مارتن هاد بتعيني العام املؤمتر األوىل بعد املائتني دورته يف التنفيذي اجمللس أوصى - 1
 رابعا (.-20م ت/201)القرار  .واملعلومات

 الرتشيحات جلنة إليها قدمتها يتال املقرتحات على 2017 نوفمرب/الثاين تشرين 6 يف ُعقدت اليت األوىل جلستها يف اللجنة ووافقت - 2
 :اؤهمأمس التالية األشخاص العام بالرتحيب املناصب هلذه وانتخب. واملقرر الرئيس ونواب مناصب الرئيس لشغل

 السيد مارتن هادلو )أسرتاليا( الرئيس:

  السيدة إلني أيوت )كندا( :الرئيس نواب
 السيد أتناس مالدينوف )بلغاريا( 

 السيدة شفيقة حداد )غرينادا(
 السيد خليل كرم )لبنان(

 السيدة باسيانس مهاندو )زمبابوي( :املقرر

األعمال اليت ت إليه بنود جدول مؤقتة الذي أضيف CI/1 جلنة/م39 الوثيقة يف الوارد ألعماهلا الزمين اجلدول اللجنة مث اعتمدت - 3
 أوصى املؤمتر العام بإدراجها.

 .أعماهلا دولج يف البنود املدرجة لدراسة 2017 نوفمرب/الثاين تشرين 7و 6 يومي يف جلسات أربع اللجنة وخصصت - 4

 (25ير/م/تقر 39( وتقرير برنامج املعلومات للجميع )24م/تقرير/39تقرير الربنامج الدويل لتنمية االتصال )

( اللذين 25م/تقرير/39ت للجميع )( وتقرير برنامج املعلوما24م/تقرير/39تقرير الربنامج الدويل لتنمية االتصال ) اللجنة درست - 5
 قّدمهما رئيسا الربناجمني، وأوصت بأن حييط املؤمتر العام علما  هبذين التقريرين.

 1 المناقشة

 (5م/39) 2021-2018للفترة  الميزانيةالبرنامج و  دراسة واعتماد مشروع 2-3البند 

 (.5م/39) 2021-2018نية للفرتة دراسة واعتماد مشروع الربنامج وامليزا" 2-3 البند األوىل والثانية جلستيها يف اللجنة درست - 6

 .ومنظمة غري حكومية واحدةعضوا   دولة 25 ممثلو الكلمة وتناول - 7

 )المجلد األول( 5م/39مشروعات القرارات المقترحة في الوثيقة 

 الرئيسي الربنامج بشأن 5/م39 يقةللوث األول اجمللد من 06000 الفقرة يف املقرتح القرار العام املؤمتر يعتمد بأن اللجنة أوصت - 8
 :يلي ما وفق أدخلت اليت التعديالت مع مراعاة االتصال واملعلومات، – اخلامس

 6/م39 الوثيقة يف ردةالوا "دال" القسم من 4 الفقرة وكذلك ؛6/م39 الوثيقة يف الواردة 10-7و 9-7و 8-7 الفقرات (1)
 (38م/39 القرار)انظر ضميمة؛ 

 .1 ق م/كاالجتماع املشرت /م39 الوثيقة يف الوارد اخلامس الرئيسي للربنامج املعدل االعتماد مبلغ (2)
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 مشروعات القرارات التي س حبت أو لم ت قبل

 ه:العام علما  بأن ُمقدِّم مشروع القرار الوارد فيما يلي قد سحب مشروعأحاطت اللجنة املؤمتر  - 9

 )اجلزائر( 1ق م/م39 -

 العتمادات المالية المخصصة للبرنامج الرئيسي الخامس
يف  1الفقرة ة الفرعية )جـ( من الفقر يف  الوارددوالر  800 580 55املؤمتر العام على اعتماد امليزانية البالغ بأن يوافق أوصت اللجنة  -10

ي يتخذه املؤمتر العام بشأن احلد ذار الضوء القر  يفاملخصص للربنامج الرئيسي اخلامس، علما  بأنه ميكن تعديل هذا املبلغ ، 5م/39الوثيقة 
 .بني اللجاناألقصى للميزانية وقرار االجتماع املشرتك 

 2المناقشة 

 لة اإلفالت من العقابالمتحدة بشأن سالمة الصحفيين ومسأ تعزيز ريادة اليونسكو لتنفيذ خطة عمل األمم 20-4 البند

ل األمم املتحدة بشأن سالمة تعزيز ريادة اليونسكو لتنفيذ خطة عم: 20-4درست اللجنة يف جلستيها الثالثة والرابعة البند  -11
 .الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب

 دولة عضوا . 38وتناول الكلمة ممثلو  -12

بغية  غته اليت عدلتها اللجنة شفهيا ،بصي 61م/39من الوثيقة  17 املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة بأن يعتمد اللجنةوأوصت  -13
 (39م/39 القرار)انظر يف سجالت املؤمتر العام. إدراجه 

 3المناقشة 

 عمل تحت رعاية اليونسكوي 2من الفئة  اا مركز  بوصفه إنشاء مركز دولي للتراث الوثائقي في جمهورية كوريا 4-4البند 

عمل ي 2من الفئة  ا  مركز بوصفه  رياإنشاء مركز دويل للرتاث الوثائقي يف مجهورية كو  :4-4الثانية البند لجنة يف جلستها الدرست  -14
 .حتت رعاية اليونسكو

إدراجه يف سجالت املؤمتر السابع، بغية  اجلزء 18/م39من الوثيقة  3املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  بأن يعتمد اللجنة وأوصت -15
 (40م/39 القرار)انظر  العام.

 4 المناقشة

مركز يعمل تحت رعاية صفة  لمركز الدولي للدراسات العليا في التواصل واإلعالم في أمريكا الالتينيةمنح ا 21-4البند 
 (2اليونسكو )الفئة 

صفة  واإلعالم يف أمريكا الالتينية ملركز الدويل للدراسات العليا يف التواصل"منح ا 21-4الثالثة البند لجنة يف جلستها ال درست -16
 ".(2مركز يعمل حتت رعاية اليونسكو )الفئة 

 . دولتني عضوينوتناول الكلمة ممثال -17
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)انظر  إدراجه يف سجالت املؤمتر العامبغية  62/م39من الوثيقة  4اللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار املقرتح يف الفقرة  أوصتو  -18
 (41م/39 القرار

 5 المناقشة

 2015تقرير المديرة العامة عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات فيما بعد عام  7-4البند 

 .2015املعلومات فيما بعد عام  تقرير املديرة العامة عن القمة العاملية جملتمع: 7-4الثانية البند لجنة يف جلستها الدرست  -19

 دولة عضوا . 17وتناول الكلمة ممثلو  -20

ه اليت عدلتها اللجنة شفهيا ، بغية بصيغت 41/م39الوثيقة من  16يف الفقرة  الوارداللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار  وأوصت -21
 (42م/39 القرار)انظر  إدراجه يف سجالت املؤمتر العام.

 6 المناقشة

 ""اإلنترنت وتشدد الشبابالصادر عن مؤتمر  "نداء كيبيك" 18-4البند 
الشباب: توحيد اجلهود  "اإلنرتنت وتشددالصادر عن مؤمتر  "نداء كيبيك: "18-4الثانية البند لجنة يف جلستها الدرست  -22

 ".له ومواصلة العيش معا   التشدد والتصدي لتفادي

 أعضاء ومراقب واحد.دول  6وتناول الكلمة ممثلو  -23

إدراجه اليت عدلتها اللجنة شفهيا ، بغية  بصيغته 59/م39من الوثيقة  5يف الفقرة  الوارداللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار  وأوصت -24
 (43م/39 القرار)انظر  يف سجالت املؤمتر العام.

 7 المناقشة

 المفتوحة بالتعاون الدولي بشأن الموارد التعليميةمدى استصواب وضع وثيقة تقنينية خاصة  3-6البند 

لدويل بشأن املوارد التعليمية مدى استصواب وضع وثيقة تقنينية خاصة بالتعاون ا: 3-6الثالثة البند لجنة يف جلستها الدرست  -25
 .املفتوحة

 .ومنظمة غري حكومية واحدةعضوا   دولة 23 ممثلو الكلمة وتناول -26

بغية  ته اليت عدلتها اللجنة شفهيا ،بصيغ 47/م39من الوثيقة  14يف الفقرة  املقرتحاللجنة بأن يعتمد املؤمتر العام القرار  وأوصت -27
 (44م/39 القرار)انظر  يف سجالت املؤمتر العام.إدراجه 

 8 المناقشة

 منتدى الشباب نتائج 5-4البند 
 ".منتدى الشباب "نتائج 5-4الرابعة البند لجنة يف جلستها الدرست  -28

 دول أعضاء. 6وتناول الكلمة ممثلو  -29
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املعنونة  20 م/إعالم39" والوثيقة املعنونة "نتائج منتدى الشباب 19/م39 علما  بالوثيقةاملؤمتر العام  حييطاللجنة بأن  وأوصت -30
 ."مراجعة مفهوم مشاركة الشباب يف أنشطة اليونسكو"

 (54م/39 القرار)انظر  .19/م39من الوثيقة  2يف الفقرة  املقرتحالقرار علما  باملؤمتر العام  حييطاللجنة بأن  وأوصت -31
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 تقارير اللجنة القانونية - زاي

 التقرير األول

)الكويت( والسيد  تمشعل حيا هلا، والسيد بيري ميشيل آيزمان )فرنسا(، رئيسا   العام السيدانتخبت اللجنة القانونية بالرتحيب  - 1
 قررة. م(، كينيا)ليوين باترون كوستاس )األرجنتني(، نائبني للرئيس، والسيدة كريستني مكويندا،  إدواردو

سائل الدستورية والقانونية" من جدول أعمال وبعد أن أحاطت اللجنة القانونية علما  بأن عددا  من البنود الواردة يف اجلزء املعنون "امل - 2
لبنود يت تنطوي على جوانب قانونية، ومن ضمنها ااملؤمتر العام مل حُيل إليها، نوهت بأمهية أن حتال إليها كل بنود جدول أعمال املؤمتر العام ال

وري تذكري مكتب املؤمتر العام بأن اللجنة الواردة يف أجزاء أخرى غري اجلزء املذكور آنفا . ويف هذا الصدد، رأى أعضاء اللجنة أنه من الضر 
 ألحكام املادة ؤمتر العام أو إحدى هيئاته وفقا  ستظل حتت تصرف املؤمتر العام طوال الدورة لدراسة أي مسألة قانونية حييلها إليها املالقانونية 

تلف اللجان واهليئات التابعة للمؤمتر خموشدد أعضاء اللجنة فضال  عن ذلك على أمهية احرتام  )د( من النظام الداخلي للمؤمتر العام. 37.1
 العام اآلراء القانونية اليت تديل هبا اللجنة القانونية.

اليت تشغل اللجنة القانونية، وذلك سائل املقبل توعية اجمللس التنفيذي هبذه رأى أعضاء اللجنة أيضا  أنه ينبغي يف املستويف اخلتام،  - 3
 تلف هيئات املؤمتر العام.خملدى إعداد مشروع خطة تنظيم أعمال املؤمتر العام، الذي يشتمل على توزيع بنود جدول األعمال على 

 النظر في مقبولية مشروعات القرارات الرامية إلى إدخال تعديالت
 (5م/39) 2021-2018 لفترةوع البرنامج والميزانية لعلى مشر 

. (5)م/ ىل تعديل مشروع الربنامج وامليزانيةإلتناول مشروعات القرارات الرامية  اعتمد املؤمتر العام منذ دورته التاسعة والعشرين إجراء   - 4
 (.80و 79ن اوقد نشأ هذا اإلجراء من تعديل أُدخل على النظام الداخلي للمؤمتر العام )املادت

 رأي املدير العام أن يطلبوا من املؤمتر أهنا غري مقبولة من حيث الشكل يف وجييز اإلجراء ملقدمي مشروعات القرارات اليت يبدو مبدئيا   - 5
 اللجنة القانونية.عن طريق  يف مقبوليتها العام أن يبت هنائيا  

لت هذه املذكرة إىل مجيع الدول ، مذكرة إيضاحية يف هذا الصدد. وأرس2000 نوفمرب/ت اللجنة القانونية، يف تشرين الثاينوأعدّ  - 6
" اعتمدهتما توضيحنيذه املذكرة بـ "األعضاء لكي تتمكن من تقدمي مشروعات قرارات من هذا النوع تفي باملعايري املطلوبة. واسُتكملت ه

االجتماع الذي عقدته يف الدورة الثالثة  ، ويف2002الثاين/نوفمرب  تشرين شهر اللجنة القانونية، على التوايل، يف االجتماع الذي عقدته يف
 والثالثني للمؤمتر العام.

جي املستقل لليونسكو، على بالتقييم اخلار  اصاخل 104م/36القرار  مبوجب، 2011عام  يف، شدد املؤمتر العام فضال  عن ذلك - 7
لعمل اليت ينبغي أن ُتستمد منها املوارد، إىل احتويل التوصية الداعية إىل تضمني مشروعات القرارات ذات اآلثار املالية حتديدا  واضحا  حملاور 

 .5/معلى مشروعات القرارات املتعلقة بالوثيقة  ينطبقمعيار قبول إضايف 
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اخلي ملراعاة مضمون املذكرة اإليضاحية من نظامه الد 80و 79متر العام، يف دورته السابعة والثالثني، أن يعدِّل املادتني وقرر املؤ  - 8
 .104م/36والتوضيحني اللذين أعدهتما اللجنة القانونية، وملراعاة أحكام القرار 

تاجات اليت أبدهتا املديرة العامة بشأن ات من أي دولة على االستنوبعد أن أحاط ممثل املديرة العامة اللجنة علما  بعدم وجود اعرتاض - 9
ي للمؤمتر العام، اعتربت اللجنة أن ليس من النظام الداخل 80مشروع قرار ترتتب عليه آثار مالية قدمته إحدى الدول األعضاء مبوجب املادة 

 مثة ما يدعو إىل مواصلة دراسة هذا البند.

 الثانيالتقرير 

 ير الواردة من الدول األعضاء عن التدابير المتخذة ملخص التقار 
 1بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم 1960لتطبيق اتفاقية وتوصية عام 

 1960ة لتطبيق اتفاقية وتوصية عام قامت اللجنة القانونية بدراسة ملخص التقارير الواردة من الدول األعضاء عن التدابري املتخذ - 1
 مكافحة التمييز يف جمال التعليم. بشأن

يات والتوصيات يف هذا الشأن إبان وأحاطت اللجنة علما  هبذا امللخص ومبا رافقه من مالحظات أدلت هبا اللجنة املختصة باالتفاق - 2
املديرة العامة عن تنفيذ هاتني متها ممثلة للمجلس التنفيذي. وأحاطت علما  كذلك باملعلومات اإلضافية اليت قد تنيبعد املائ الثانيةالدورة 

 .الوثيقتني التقنينيتني
 (78م/39انظر القرار ) .24م/39من الوثيقة  7اللجنة بعض التعديالت على نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة  دخلتوأ - 3

 الثالثالتقرير 

 فاهم بشأن التربية من أجل الت 1974التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام 
 2والتعاون والسالم على الصعيد الدولي والتربية في مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية

ن الرتبية من أجل التفاهم والتعاون بشأ 1974قامت اللجنة القانونية بدراسة التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  - 1
 .حقوق اإلنسان وحرياته األساسيةوالسالم على الصعيد الدويل والرتبية يف جمال 

يات والتوصيات هبذا اخلصوص يف وأحاطت اللجنة علما  هبذا التقرير وما رافقه من مالحظات أدلت هبا اللجنة املختصة باالتفاق - 2
العامة بشأن تطبيق هذه ها ممثل املديرة وأحاطت علما  كذلك باملعلومات املكملة اليت قدم للمجلس التنفيذي. الثانية بعد املائتنيالدورة 

 التوصية.

توازن بني التحليالت النوعية  على بطريقة تنطوي قدر اإلمكانموجزة اجلامعة تقارير الأمهية إعداد بأحد أعضاء اللجنة وإذ نّوه  - 3
من  الرتبية أي ،1974 عام يةناوهلما توصتتيف هيكله املوضوعني األساسيني اللذين  يراعيالتايل ينبغي أن  اجلامعوالكمية، رأى أن التقرير 

 من ناحية أخرى.، رياته األساسيةالرتبية يف جمال حقوق اإلنسان وحو الدويل، من ناحية، على الصعيد أجل التفاهم والتعاون والسالم 

 (79م/39 القرارانظر ). 25م/39من الوثيقة  9وأدخلت اللجنة بعض التعديالت على نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة  - 4

  

 
 .الرتبية جلنة إىل املعدَّل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا أحيل 1
 .الرتبية جلنة إىل املعدَّل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا أحيل 2
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 التقرير الرابع
 المعدلة 1978لتوصية عام التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء 

 1الخاصة بالتوحيد الدولي إلحصاءات التربية
التوحيد الدويل إلحصاءات  نبشأاملعدلة  1978لتوصية عام اللجنة القانونية التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء  درست - 1

 الرتبية.
يات والتوصيات هبذا اخلصوص يف وأحاطت اللجنة علما  هبذا التقرير وما رافقه من مالحظات أدلت هبا اللجنة املختصة باالتفاق - 2

عن رصد تطبيق هذه  املديرة العامة ةا ممثلهتاليت قدم بالتوضيحات أيضا  للمجلس التنفيذي. وأحاطت اللجنة علما   األوىل بعد املائتنيالدورة 
 2013و 2011ختني املنقحتني لعامي ال سيما عن التدابري العملية اليت اختذها معهد اليونسكو لإلحصاء يف إطار تطبيق النسالتوصية، و 

 )إسكد(. التصنيف الدويل املوحد للتعليممن 
" يف نص التقرير  عن "البلدانوشدد بعض أعضاء اللجنة على أمهية أن تتأكد األمانة من استخدام مصطلح "الدول األعضاء" عوضا   - 3

م املزيد من التفاصيل عن التدابري املتخذة لتطبيق توصية عام  قرير التايل املزمع تقدميه إىل املؤمتر العام إبّان يف إطار الت 1974اجلامع وأن تقدِّ
يت ال توجد هلا أي آلية مؤسسية ليونسكو اللإلجراء احملدد املتعدد املراحل لرصد تطبيق اتفاقيات وتوصيات ادورته احلادية واألربعني وفقا  

 يف دورته السادسة والتسعني بعد املائة. الذي اعتمده اجمللس التنفيذي يف دورته السابعة والسبعني بعد املائة وعدَّله خمصصة هلذا الغرض،
 (80م/39 لقرارا)انظر  .27م/39من الوثيقة  15أدخلت اللجنة تعديالت على نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة و  - 4

 التقرير الخامس

 1974التقرير الجامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام 
 2أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي بشأن

 .أوضاع املشتغلني بالبحث العلمي بشأن 1974قامت اللجنة القانونية بدراسة التقرير اجلامع عن تطبيق الدول األعضاء لتوصية عام  - 1
يات والتوصيات هبذا اخلصوص يف وأحاطت اللجنة علما  هبذا التقرير وما رافقه من مالحظات أدلت هبا اللجنة املختصة باالتفاق - 2

عن رصد تطبيق  املديرة العامة ةها ممثلتليت قدماباملعلومات املكملة  أيضا  للمجلس التنفيذي. وأحاطت اللجنة علما   الثانية بعد املائتنيالدورة 
 لتوصية.هذه ا

 (84م/39 القرار)انظر عدلة. م 26م/39من الوثيقة  19التعديالت على نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة  بعض اللجنة أدخلتو  - 3

 التقرير السادس

 1974اقتراح تنقيح توصية عام 
 3أوضاع المشتغلين بالبحث العلمي بشأن

العلمي، ملشتغلني بالبحث اأوضاع  بشأن 1974اقرتاح تنقيح توصية عام  اليت تتضمن 23م/39الوثيقة اللجنة القانونية  درست - 1
 املتعلقني بالبند ذاته. 4 ق م/SHSم/جلنة 39ومشروع القرار  3 ق م/SHSم/جلنة 39ومشروع القرار 

 
 .الرتبية جلنة إىل املعدَّل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا أحيل 1
 .واإلنسانية االجتماعية العلوم جلنة إىل املعدَّل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا أحيل 2
 .واإلنسانية االجتماعية العلوم جلنة إىل املعدَّل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا أحيل 3
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شروع نص التوصية بشأن املوضوعية مل ورأت اللجنة القانونية أن جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية هي املختصة بالبت يف اجلوانب - 2
ة ال يتطلب إبداء أي تعليقات قانونية ، وأن مشروع نص التوصي23م/39العلم واملشتغلني بالبحث العلمي الوارد يف امللحق الثاين للوثيقة 

 حمددة.
 مث درست اللجنة القانونية اجلوانب القانونية ملشروع ي القرارين املذكورين آنفا . - 3
قرتحة ال تطرح أي صعوبات قانونية ، فرأت اللجنة القانونية أن التعديالت امل3 ق م/SHSم/جلنة 39مبشروع القرار أما فيما يتعلق  - 4

ملختصة بالبت يف االحتفاظ بتلك األجزاء امعيَّنة ولكن ينبغي إدراجها بني أقواس مربعة ألن جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية هي وحدها 
لعلوم االجتماعية واإلنسانية أن تبت يف شروع القرار الذي سيعتمده املؤمتر العام. فضال  عن ذلك، ينبغي للجنة ايف الصيغة النهائية من م

 ية املنقَّحة.دور اللجان الوطنية وكراسي اليونسكو اجلامعية يف وضع املبادئ التوجيهية اجلديدة ملتابعة التوص
نه ينبغي للجنة العلوم االجتماعية ، فشدد أحد أعضاء اللجنة القانونية على أ4م ق /SHSم/جلنة 39وأما فيما يتعلق مبشروع القرار  - 5

سيما االتساق  لدولية املشار إليها والاواإلنسانية أن تتأكد من اتساق املصطلحات املستخدمة يف مشروع نص التوصية مع الوثائق التقنينية 
لتوصية. وذكر عضو آخر أنه ينبغي الواردة يف القسم "ثانيا " من مشروع نص ا)ي( من اتفاقية التنوع البيولوجي 8مع مصطلحات املادة 

توصية، مشريا  إىل املختصرات الواردة يف للجنة العلوم االجتماعية واإلنسانية أن تتأكد أيضا  من معىن املختصرات الواردة يف مشروع نص ال
 القسم "رابعا " من النسخة اإلجنليزية.

يقتضي  23م/39ثاين للوثيقة ار مراقب إىل أن النسخة الروسية من مشروع نص التوصية الوارد يف امللحق الفضال  عن ذلك، أش - 6
البحث العلمي" الوارد يف القسم بسيما من أجل حتسني تعريف مصطلح "املشتغلني  تعديالت غري تلك الواردة يف مشروع ي القرارين، وال

اء أن تقدِّم أي تعديالت أخرى على مشروع قام، ذكَّرت اللجنة القانونية بأنه ميكن للدول األعض"أوال " من مشروع نص التوصية. ويف هذا امل
 نص التوصية يف إطار مناقشات جلنة العلوم االجتماعية واإلنسانية.

األجزاء بني  مع وضع بعض 23/م39من الوثيقة  4تعديالت على نص مشروع القرار الوارد يف الفقرة اللجنة  ويف اخلتام، أدخلت - 7
 (85م/39 القرار. )انظر من هذا التقرير 4أقواس مربعة كما ذُكر يف الفقرة 

 التقرير السابع

 1أنديتهامراكزها و و  اليونسكو رابطاتل التنظيمي اإلطار مشروع
 .54م/39األمانة يف الوثيقة ته ، الذي اقرتحوأنديتها اليونسكو رابطاتل التنظيمي اإلطار قامت اللجنة القانونية بدراسة مشروع - 1
لعام للعالقات اخلارجية وإعالم اجلمهور، ببيان التقدمي وباملعلومات التكميلية اليت قدمها مساعد املدير االلجنة علما   أعضاء وأحاط - 2

 بوصفه ممثال  للمديرة العامة.
هي املختصة بالبت يف اجلوانب  قات اخلارجيةاندة الربنامج والعالجلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومسوذّكرت اللجنة بأن  - 3

 .54م/39املوضوعية ملشروع اإلطار التنظيمي الوارد يف ملحق الوثيقة 
. نص مشروع القرارنظيمي وعلى مشروع اإلطار التعلى  ذات الصفة القانونية التعديالت بعض اللجنة ويف ختام املناقشات أدخلت - 4

 (90م/39 القرار)انظر 

 
ل القرار مشروع يضم الذي التقرير هذا أحيل 1 إىل جلنة الشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات  نيوملحقه املعدَّ

 اخلارجية.
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 التقرير الثامن

 تعديل النظام األساسي للمجلس الدولي الحكومي
 1لبرنامج إدارة التحولت الجتماعية

لربنامج إدارة التحوالت  ويل احلكومياقرتاح تعديل النظام األساسي للمجلس الد اليت تتضمن 58م/39الوثيقة اللجنة القانونية  درست - 1
 .االجتماعية

لتابع لقطاع العلوم االجتماعية اللجنة علما  باملعلومات اإلضافية اليت قدمتها مديرة قسم السياسات والربامج اأحاط أعضاء و  - 2
 .واإلنسانية، بصفتها ممثلة للمديرة العامة

إدارة  لدويل احلكومي لربنامجالنظام األساسي للمجلس ا تعديلاجلوانب املوضوعية ملشروع  مسألة البت يفأن باللجنة  وذّكرت - 3
 .نيةن اختصاص جلنة العلوم االجتماعية واإلنسام 54م/39الوثيقة  ملحقالتحوالت االجتماعية الوارد يف 

لنظام األساسي للمجلس قرتح لبعض التعديالت ذات الطابع القانوين على النص اجلديد املاللجنة  ويف ختام املناقشات، أدخلت - 4
 (28م/39 القرار. )انظر وعلى مشروع القرار االجتماعية لربنامج إدارة التحوالت الدويل احلكومي

 التقرير التاسع

 2الحوكمة وإجراءات وأساليب عمل الهيئتين الرئاسيتين لليونسكو
لتها اللجنة القانونية  درست - 1 ومساندة ملالية واإلدارية واملسائل العامة اجلنة الشؤون مشروع القرار املتعلق هبذا البند بصيغته اليت عدَّ

 بعد املناقشة. الربنامج والعالقات اخلارجية
هي املختصة  دة الربنامج والعالقات اخلارجيةالشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومسانوذكَّرت اللجنة القانونية أوال  بأن جلنة  - 2

الشؤون املالية واإلدارية ت اليت أدخلتها جلنة ن تبت يف التعديالباجلوانب املوضوعية ملشروع القرار، ومن مث ّ ال يتعني على اللجنة القانونية أ
باحلوكمة وإجراءات وأساليب عمل ملعين اعلى توصيات فريق العمل املفتوح العضوية  واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقات اخلارجية

 .اهليئتني الرئاسيتني لليونسكو
من النظام الداخلي للمؤمتر  82ل املادة القانونية ملشروع القرار وأدخلت تغيريات يف اقرتاح تعديمث درست اللجنة القانونية اجلوانب  - 3

 العام الوارد يف اجلزء "ثانيا " من مشروع القرار.
 20م/39يقة من الوث 35لوارد يف الفقرة اوقّررت اللجنة القانونية يف ختام مناقشاهتا بأن توصي املؤمتر العام باعتماد مشروع القرار  - 4

 (87م/39 القرار)انظر  واللجنة القانونية ت اخلارجيةالشؤون املالية واإلدارية واملسائل العامة ومساندة الربنامج والعالقابصيغته اليت عدلتها جلنة 
 

 
ل وملحقههذا التقرير الذي يضم مشروع القرار  أحيل 1  .واإلنسانية االجتماعية العلوم جلنة إىل نياملعدَّ
 .2017تشرين الثاين/نوفمرب  13اليت عقدها يف أحاط املؤمتر العام علما  هبذا التقرير يف جلسته العامة الثامنة عشرة،  2
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قائمة أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومقرري المؤتمر العام وهيئاته الفرعية  الملحق األول
 والثالثون( التاسعة)الدورة 

 والثالثون(: لتاسعةترد أدناه قائمة أمساء رؤساء ونواب رؤساء ومقرري املؤمتر العام وهيئاته الفرعية )الدورة ا
 المؤتمر العام ةرئيس

 (املغرب) ة زهور العلويالسيد
 المؤتمر العام ةنواب رئيس

 :التاليةرؤساء وفود الدول األعضاء 
 أذربيجان

 إسبانيا
 أسرتاليا

 إكوادور
 ندونيسياإ

 البحرين
 بنغالديش

 بريو
 تركمانستان

 توغو
 تونس

 مجهورية الكونغو الدميوقراطية
 الدمنارك

 رواندا
 غرينادينو سانت فنسنت 

 السلفادور
 السويد
 صربيا
 الصني
 العراق
 غرينادا
 الفلبني

 فلسطني
 الكامرون

 كندا
 كولومبيا
 الكويت

 التفيا
 موريشيوس

 موزمبيق
 النمسا
 هولندا
 اليمن

 (APX) الخارجيةلجنة الشؤون المالية واإلدارية والمسائل العامة ومساندة البرنامج والعالقات 

 السلفادور() بول لورينا سول ديالسيدة  :ةالرئيس

 السيدة ماريا ترييزا ليزارانزو بريينات )إسبانيا( :ةنواب الرئيس
 السيدة ماريا ترييزا بارينو الزارو )الفلبني( 
 السيد محد السليطي )قطر( 
 السيدة مارجوتكا هافنر )سلوفينيا( 

 )جنوب أفريقيا( فان شالكويكمارتينوس السيد  المقرر
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 (ED)لجنة التربية 
 السيد جورج غوديا )كينيا( الرئيس:

 السيد عدنان بوياجي )تركيا( نواب الرئيس:

 السيدة لوس أمبارو مدينا خريينا )كولومبيا( 

 الرمحن )باكستان( السيد حممد بليغ 

 السيد حممد دايل )املغرب( :المقرر

 (SC) الطبيعية لجنة العلوم
 السيد مصطفى الطيب )السودان( الرئيس:

 السيدة إليزابيت سيلفا )الربتغال( نواب الرئيس:
 السيد ّتاما ّتيفيكوا )ناميبيا( 
 بيليس )أوروغواي( السيدة أليخاندرا دي 
 السيد شودري مفاد أمحد )بنغالديش( 

 السيد سالفومري راتايسكي )بولندا( المقرر:
 (SHS)واإلنسانية  الجتماعيةلجنة العلوم 

 السيد ميالن مارتن كونفيت )سلوفاكيا( الرئيس:
 السيدة مريال أوزغوتش )تركيا( نواب الرئيس:

 كردانييل )سانت فنسنت وغرينادين( السيدة كلودين دي 
 حممد )ماليزيا( فلكال السيد حُمد ذو 
 أونيغبو )ناميبيا(-السيدة إميوالتريكس جينغوس 

 اهلل القشعان )الكويت( السيد محود فهد عبد المقرر:
 (CLT) لجنة الثقافة

 (إيطاليا)ة فنسنزا لوموناكو السيد :ةالرئيس

 السيدة فينريا دومي )ألبانيا( :ةنواب الرئيس

 السيد دافيد أوسوريو )مجهورية فنزويال البوليفارية( 

 السيد فريجيليو أملاريو )الفلبني( 

 شيبوت )زامبيا(السيد كولنس  
 منري أنسطاس )فلسطني(السيد  المقرر:

 (CI)التصال والمعلومات لجنة 
 السيد مارتن هادلو )أسرتاليا( الرئيس:

 السيدة إلني أيوت )كندا( نواب الرئيس:
 السيد أتناس مالدينوف )بلغاريا( 
 السيدة شفيقة حداد )غرينادا( 
 السيد خليل كرم )لبنان( 

 السيدة باسيانس مهاندو )زمبابوي( :ةالمقرر 
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 وثائق العتماد فحصلجنة 
 السيد خوسيه أنطونيو رودريغيز ديفريجيه )اجلمهورية الدومينيكية( الرئيس:

 لجنة الترشيحات
 السيدة مسرية املوسى )ُعمان( :ةالرئيس
 اللجنة القانونية

 السيد بيري ميشيل آيزمان )فرنسا( الرئيس:

 لجنة المقر
 )قطر(زينل  السيد علي الرئيس:
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 التوصية الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي الملحق الثاني

 الديباجة
 14 تشرين األول/أكتوبر إىل 30اريس من ب(، املنعقد يف اليونسكوإّن املؤمتر العام ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )

 يف دورته التاسعة والثالثني، 2017تشرين الثاين/نوفمرب 
و تسعى، بوسائل عدة من بينها تعزيز مبا تنص عليه الفقرة األخرية من ديباجة امليثاق التأسيسي للمنظمة، من أن اليونسك إذ يذّكر

ق الصاحل املشرتك للجنس البشري، حتقيالعالقات العلمية بني شعوب العامل، إىل املضي قدما  حنو بلوغ أهداف السلم الدويل و 
 وهي األهداف اليت أنشئت من أجلها منظمة األمم املتحدة واليت ينادي هبا ميثاقها،

كانون األول/ ديسمرب   10تحدة يف أحكام اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمم امل وبالنظر إىل
ك اشرتاكا  حرا  يف حياة منه اليت تنص على أن لكل فرد احلق يف أن يشرت  27ن املادة م 1، وعلى األخص الفقرة 1948

 اجملتمع الثقافية ويف املسامهة يف التقدم العلمي واالستفادة من نتائجه،
 وإذ يعرتف:
حها على وجه حبة للتقدم يتير بأن االكتشافات العلمية وما يرتبط هبا من تطورات وتطبيقات تكنولوجية تفتح آفاقا   )أ(

م وختفيف حدة التوتر اخلصوص االستخدام األمثل للعلم واملنهجيات العلمية لصاحل اجلنس البشري ولصون السال
حلاالت اليت تستخدم فيها سيما يف ا الدويل، ولكنها قد تنطوي يف الوقت نفسه على أخطار معينة متثل هتديدا  ال

دمار الشامل أو من أجل بشر من أجل اإلعداد حلروب تؤدي إىل النتائج البحوث العلمية ضد املصاحل احليوية لل
كرامة اإلنسان   استغالل أمة ألمة أخرى، أو ُتستخدم على حساب حقوق اإلنسان أو احلريات األساسية أو

 الشخصية، وتثري على أية حال مشكالت أخالقية وقانونية معقدة؛
يذ سياسات مالئمة، اء أن تطور أو تنشئ آلية لصياغة وتنفوبأن مواجهة هذا التحدي تتطلب من الدول األعض )ب(

انات اإلجيابية اليت أي سياسات تكفل ّتنب األخطار احملتملة وتستهدف التحقيق واالستغالل الكاملني لإلمك
 تنطوي عليها هذه االكتشافات العلمية والتطورات والتطبيقات التكنولوجية،

 ويعرتف أيضا :
 ة بوصفه منفعة عامة؛بقيمة العلم الكبري  )أ(
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وبأن وجود كادر من املوظفني املوهوبني واملدربني هو حجر الزاوية يف بناء القدرة احمللية على إجراء البحث والتطوير  )ب(
 التجرييب، وهو أمر ال غىن عنه من أجل االنتفاع بثمار البحوث املنفذة يف أماكن أخرى واستغالهلا؛

 -صد بعبارة "احلرية األكادميية" وفقا  ملا يُق -نتائج البحوث واالفرتاضات واآلراء العلمية وبأن االطالع احلر على  )جـ(
 يقع يف صميم العملية العلمية وميثل أقوى ضمان لدقة النتائج العلمية وموضوعيتها؛

 جرييب،وبضرورة تقدمي الدعم الكايف واملعدات األساسية الالزمة إلجراء البحث والتطوير الت )د(
ويضع يف مجيع أحناء العامل؛  أن هذا اجلانب من جوانب رسم السياسة قد أخذ يكتسب أمهية متزايدة لدى الدول األعضاء ويالحظ

عرتاف الدول األعضاء مبا للعلم ااملبادرات الدولية احلكومية املشار إليها يف ملحق هذه التوصية، اليت تبني  يف اعتباره
، األمر الذي يدعم التعاون بني يف معاجلة خمتلف املشكالت العاملية على أساس عاملي عريضوالتكنولوجيا من قيمة متزايدة 
بري عملية من أجل استحداث بأن هذه االّتاهات تشجع الدول األعضاء على اختاذ تدا ويثقاألمم ويعزز تنمية كل منها؛ 

 وتطبيق سياسات علمية وتكنولوجية مالئمة،
ع القدرات احمللية وتعينها على ممارسة لتدابري احلكومية تساعد إىل حد بعيد يف هتيئة الظروف اليت تشجبأن مثل هذه ا واقتناعا  منه

 وبيئته، أنشطة البحث والتطوير واستخدام نتائجها بروح من الشعور القوي باملسؤولية ّتاه اإلنسان
 جمال العلم والتكنولوجيا، مع يفبالبحث والتطوير  بأن من أهم هذه الظروف ضمان أوضاع عادلة للمشتغلني بالفعل واعتقادا  منه

 مراعاة املسؤوليات اليت تنطوي عليها هذه األعمال واحلقوق الالزمة ألدائها،
ر القوي باملسؤولية من جانب املشتغلني أنشطة البحث والتطوير تُنّفذ يف ظروف عمل استثنائية وتتطلب موقفا  يتسم بالشعو  ونظرا  ألن

سعى األمم املتحدة إىل حتقيقها، تّتاه هذا العمل وّتاه وطنهم وّتاه األهداف واملثل العليا الدولية اليت  بالبحث العلمي
 وألن ذلك يقتضي توفري أوضاع الئقة للمشتغلني هبذه املهنة،

ؤاتيا  ألن يصوغ املؤمتر العام جيعل الوقت م بأن املناخ السائد حاليا  يف األوساط احلكومية والعلمية وأوساط الرأي العام واقتناعا  منه
 مبادئ ملعاونة احلكومات األعضاء الراغبة يف توفري أوضاع عادلة للعاملني املعنيني،

لعاملني بصفة عامة أو املشتغلني بالبحث ابأنه مت بالفعل إجناز الكثري من األعمال القّيمة يف هذا اجملال، سواء فيما خيص  وإذ يذّكر
ذه الديباجة ويف ملحق هذه هسيما من خالل الوثائق الدولية والنصوص األخرى املشار إليها يف العلمي بصفة خاصة، وال 

 التوصية،
لعلمي قد سببت يف املاضي قلقا  كبريا ، أن الظاهرة اليت غالبا  ما يشار إليها باسم "هجرة الكفاءات" بني املشتغلني بالبحث اويدرك 

الحتياجات البالغة األمهية يف هذا الصدد ا ويأخذ يف اعتبارهلدول األعضاء؛ وأهنا ال تزال مصدر قلق بالغ لدى بعض ا
قوى للعمل يف البلدان واملناطق األكثر بناء على ذلك يف تزويد املشتغلني بالبحث العلمي حبوافز أ ورغبة  منهللبلدان النامية؛ 

 احتياجا  إىل خدماهتم،
عملي، وأن هذه القضايا تتطلب اتباع تشاهبة فيما خيص العلم واملشتغلني بالبحث البأن مجيع البلدان تواجه قضايا م واقتناعا  منه

 ذه التوصية بياهنا،ههنوج مشرتكة والعمل بقدر اإلمكان على تطبيق املعايري والتدابري املشرتكة اليت تستهدف 

لقوانني واللوائح واألعراف اليت حتدد ري يف ا، لدى اعتماد هذه التوصية وتطبيقها، التنوع الكبوإذ يضع مع ذلك في اعتباره تماماا 
 بل تنظيم هذه األنشطة،يف خمتلف البلدان أمناط أنشطة البحث والتطوير التجرييب يف جمال العلم والتكنولوجيا وس
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ل  بالبحث العلمي الستكمابناء  على هذه األسباب، يف وضع أحكام خاصة بالقضايا ذات األمهية األساسية للمشتغلني ويرغب،
ة يف الوثائق الدولية وغريها وتلك الوارد املعايري والتوصيات الواردة يف القوانني واملراسيم اخلاصة بكل بلد اليت تقرها أعرافه،

 من الوثائق املشار إليها يف هذه الديباجة ويف ملحق هذه التوصية،

 غلني بالبحث العلمي،لق بالعلم واملشت، مقرتحات تتع4-7جدول أعمال دورته احلالية يتضمن حتت البند رقم  ولما كان

 ألعضاء،يف دورته السابعة والثالثني أن تصاغ هذه املقرتحات بصيغة توصية موجهة إىل الدول ا وقد قرر

أوضاع املشتغلني بالبحث العلمي،  بشأن 1974التوصية اخلاصة بالعلم واملشتغلني بالبحث العلمي، اليت حتل حمل توصية عام  يعتمد
 ؛2017تشرين الثاين/نوفمرب  13ليوم املوافق يف هذا ا

غري التشريعية الالزمة لوضع املبادئ بأن تطّبق الدول األعضاء األحكام التالية عن طريق اختاذ مجيع اإلجراءات التشريعية و  ويوصي
 واملعايري املنصوص عليها يف هذه التوصية موضع التنفيذ يف أراضيها؛

ة عن إجراء البحث والتطوير بأن تعرض الدول األعضاء هذه التوصية على السلطات واملؤسسات واملنشآت املسؤول أيضاا  ويوصي
تعىن برعاية مصاحلهم يف جمموعهم،  التجرييب وتطبيق نتائجهما، وعلى خمتلف املنظمات اليت متثل املشتغلني بالبحث العلمي أو

 وعلى األطراف األخرى املعنية؛

لتوصية، على أن تقدم هذه التقارير ابأن تقدم الدول األعضاء إليه تقارير عما تتخذه من تدابري لتنفيذ هذه  عن ذلكويوصي فضالا 
 يف املواعيد اليت حيددها املؤمتر العام وبالصيغة اليت يقررها.

 نطاق التطبيق -أولا 
 :هذه التوصية ألغراض - 1

حماولة منظَّمة الكتشاف سلسلة  البشر، أفرادا  أو مجاعات صغرية أو كبرية، يفتعين كلمة "العلم" اجلهد الذي يبذله  (1) (أ)
ريق دراسة هذه الظواهر دراسة طاألسباب واملسببات والعالقات والتفاعالت املتعلقة بالظواهر املرصودة والتحكم فيها عن 

ع ما ينتج عن ذلك من نظم ألقران؛ ومجموضوعية وإقرار الدراسة من خالل تشاطر النتائج والبيانات وعمليات استعراض ا
ن تسخري فهمهم للعمليات والظواهر فرعية للمعرفة يف صورة منسقة من خالل التفكري والتصّور املنهجيني؛ والتمّكن بالتايل م

  اليت ّتري يف الطبيعة واجملتمع ملنفعتهم؛
لإلثبات يف  قابال   عادة لنظريا العنصر فيه يكون والفرضيات املعارف واحلقائق من مرّكبا   كال  "  العلوم" كلمة  تعين (2)

 االجتماعية؛ والظواهر قائقباحل تُعىن اليت العلوم الكلمة هذه تشمل املفهوم هذا نطاق ويف األجل القصري أو الطويل،
 ا؛حتسينه أو اخلدمات أو السلع بإنتاج مباشرة تتعلق اليت املعارف" التكنولوجيا" كلمة  تعين (ب)
 عمليات" العلمي بحثال" مصطلح "البحث والتطوير" البحث العلمي والتطوير التجرييب، ويف هذا السياق يعينيشمل  (جـ)

 الفقرتني الفرعيتني لنص طبقا   العلمية رفةاملع توليد يف تدخل النظريات وإقرارها، اليت واختبار املفاهيم وصياغة والتجربة الدراسة
ة والبحوث التطبيقية على حد آنفا ، ومن مث تشمل هذه العمليات البحوث األساسي املذكورتني 1من الفقرة ( 2-أ)و( 1-أ)

العملي،  التطبيق مرحلة إىل تؤدي اليت والتحسني واالختبار التكييف عمليات" التجرييب التطوير" سواء؛ ويف هذا السياق يعين
 مبا يف ذلك على سبيل االبتكار؛
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املنخرطني يف ممارسة و والتطوير  أنشطة البحث عن املسؤولني األشخاص" العلمي بالبحث املشتغلون"مصطلح  يعين (1) (د)
 هذه األنشطة؛

 فئة يف األشخاص للقبو  توفرها جيب اليت املعايري تقرر أن عضو دولة لكل ،التوصية هذه أحكام أساس وعلى (2)
 ،(األكادميية الوظائف أو اباأللق أو العلمية الدرجات الشهادات أو حيازة مثل) هبم املعرتف العلمي بالبحث املشتغلني

 املعايري؛ هذه من اجلائزة وأن حتدد االستثناءات
 ُيستدل، حسبما به يتمتعون لذيا االعتبار أو املركز العلمي، بالبحث املستخدمة باالرتباط باملشتغلني" أوضاع" كلمة  تعين (هـ)

 أدائها، يف كفاءهتم  من مدىو  وظائفهم عليها تنطوي اليت واملسؤوليات الذي حتظى به الواجبات التقدير مستوى من أوال ،
 .مبهامهم قيامهم قابلم هبا يتمتعون اليت عنويامل املادي والدعم وأشكال العون العمل وظروف احلقوق من وثانيا ،

 الفئات التالية: على التوصية هذه تنطبق - 2
 :عن النظر بغض العلمي بالبحث املشتغلني مجيع )أ(

 ها؛في يعملون اليت املؤسسة أو املنظمة نوع أو يوظفهم، الذي لرب العمل القانوين املركز (1)
 التكنولوجي؛ أو العلمي ختصصهم ميادين (2)
 هبا؛ يقومون أنشطة البحث والتطوير اليت وراء الكامن الدافع (3)
 والتطوير هذه؛نوع التطبيق املباشر املقصود بصورة رئيسية يف إجراء أنشطة البحث  (4)
 وضعهم املهين أو على صعيد العمالة؛ (5)

 الذين يدعمون أنشطة البحث والتطوير ويسامهون فيها؛ والطالبالتقنيون وموظفو الدعم  )ب(
 تشمل جوانب مثل تعليم العلوم، املؤسسات واألفراد املسؤولون عن أنشطة البحث والتطوير وغريها من اجلوانب العلمية، اليت )جـ(

إلشراف والتمويل والتوظيف اواالتصال يف جمال العلوم، ووضع القواعد التنظيمية والسياسات اخلاصة بالعلوم، وعمليات 
 ال العلوم.والنشر يف جم األقرانوعمليات استعراض 

 ال التوصية هذه فإن ام جزئي،ميارسون أنشطة البحث والتطوير على أساس العمل بدو  الذين املشتغلني بالبحث العلمي حالة ويف - 3
 أنشطة البحث والتطوير هذه. فيها ميارسون اليت والظروف األوقات حدود يف إال عليهم تنطبق

 الوطنية رسم السياسة إطار في العلمي بالبحث المشتغلون - ثانياا 
والتكنولوجيا واالبتكار  بشأن العلم اتتبعه اليت السياسات باختاذ اإلجراءات الالزمة من خالل األعضاء أن تبنّي وتضمن ينبغي للدول - 4

ومن خالل  بوجه أعم،أو  السياسات ضعو  سواء يف والتكنولوجيا العلم هبا تستخدم اليت أو اليت تؤثر يف هذه اجملاالت، ومن خالل الطريقة
اجلهد  كجزء جلي من  وإمنا ريهاغ عن مبعزل أنشطة البحث والتطوير عدم مزاولة خاصة، بصفة العلمي بالبحث للمشتغلني معاملتها أسلوب

يف األجيال احلاضرة  فاه املواطننير بغية محاية  وأكثر عدال  وأمشل للجميع، اإلنسانية بالروح اتساما   أكثر جمتمع إقامة سبيل املتكامل لألمة يف
 بيل حتقيق األهداف املتفق عليها دوليا ، مع إعطاءسواألجيال املقبلة ثقافيا  وماديا  والنهوض به، وتعزيز املثل العليا لألمم املتحدة والتقدم يف 

 ذاته. حد يف به الالئقة املكانة العلم
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وتعزيزها بصورة جوهرية من أجل إقامة نظام متني للعلم والتكنولوجيا ينبغي للدول األعضاء العمل على تكوين قدرات بشرية ومؤسسية  - 5
 واالبتكار يتكامل مع اجلهود اليت تبذهلا يف هذه اجملاالت، وذلك بعدة طرق ومنها:

صادر عامة وخاصة ومن مصادر ال يف كل اجملاالت املرتبطة حبياة اجملتمع، اليت متوَّل من م والتطويرتشجيع أنشطة البحث  )أ(
 تستهدف الربح؛

اصة بالعلم والتكنولوجيا وآليات ضرورية إلعداد وتطبيق السياسات الوطنية اخل ومؤسساتالتزود مبا يلزم من عاملني  )ب(
 واالبتكار؛

ال سّيما من خالل النقاش الدميقراطي هور العام من مجيع فئات اجملتمع بالعلوم ودعمه هلا، و تعزيز الثقافة العلمية وثقة اجلم )جـ(
 اط العلمية واجملتمع؛املستنري واملفعم باحليوية بشأن إنتاج املعارف العلمية واستخدامها، واحلوار بني األوس

لعلمية وتطبيقاهتا، وحتديدا  من اوباستخدام املعارف  استحداث وسائل مناسبة ملعاجلة اجلوانب األخالقية املتعلقة بالعلوم )د(
ان ودعمها، لكي تضطلع معنية باألخالقيات، وتعزيز هذه اللج وتعدديةخالل إنشاء جلان مستقلة ومتعددة التخصصات 

ت البحوث اليت ها واملتعلقة مبشروعابتقييم القضايا األخالقية والقانونية والعلمية واالجتماعية اليت تندرج يف نطاق اختصاص
بحث والتطوير، وتُقّيم  التطورات تتضمن استخدام البشر، ولكي تسدي املشورة األخالقية بشأن املسائل األخالقية يف جمال ال
يما خيص األخالقيات يف جمال فالعلمية والتكنولوجية، وتشجع  على النقاش والتثقيف ورفع مستوى الوعي العام واملشاركة 

 البحث والتطوير؛
ك التشجيع على استعمال العلم التشجيع على القيام بأنشطة البحث والتطوير اليت من شأهنا أن تسهم يف بناء السالم، كذل ()ه

 والتكنولوجيا مبسؤولية وألغراض سلمية؛
حتقيق لنزاعات وآثارها، ويف االعرتاف بالدور الرئيسي للبحث والتطوير يف اكتساب املعارف ومعاجلة األسباب اجلذرية ل )و(

 التنمية املستدامة؛

 استخدام املعارف العلمية والتكنولوجية يف اختاذ القرارات ورسم السياسات.  )ز(
 بالضرورة يف عائدها اليت يتحقق عامال االستثمار أنواع ألنشطة البحث والتطوير أحد العام التمويل ينبغي للدول األعضاء أن تعترب - 6

 االستثمار من النوع هذا مربرات ائم علىدعلى اطالع  العام إلبقاء الرأي املناسبة التدابري مجيع وأن تتخذاألحيان،  أغلب الطويل يف األجل
 وضرورته. بل العام

اخلاصة بالعالقات الدولية، واالهتمام  اتالقرارات ورسم السياس اختاذاستخدام املعارف العلمية والتكنولوجية يف ينبغي للدول األعضاء  - 7
 لصعيد بتعزيز القدرات الكفيلة بالنهوض بالنشاط الدبلوماسي يف جمال العلوم.على هذا ا

اخلاصة  الوطنية د السياسةإعدا يف يشاركوا لكي العلمي بالبحث للمشتغلني الفرص إتاحة على تعمل أن األعضاء للدول ينبغي - 8
عمليات  مؤسسية مناسبة تدعم وجود آليات األعضاء الدول دولة من كل  تكفل أن خاصة بصفة وينبغي بالعلم والتكنولوجيا واالبتكار.

 املهنية. ومنظماهتم املشتغلني بالبحث العلمي من والعون رسم السياسات وتتلقى ما يلزم من املشورة
وضع السياسات شورة إىل املسؤولني عن ينبغي للدول األعضاء هتيئة البيئة الكفيلة بقيام املشتغلني بالبحث العلمي، الذين يسدون امل - 9

 ت تضارب املصاحل.وغريهم من املوظفني العموميني، بإسداء هذه املشورة بطريقة قابلة للمساءلة وتضمن الكشف عن حاال
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أدائهم  يف العامة للمسؤولية ميالعل بالبحث املشتغلني احرتام تضمن لكي احتياجاهتا تناسب إجراءات عضو دولة كل  تضع أن ينبغي -10
 العلم ولتحقيق التقدم يف جمال هبا ومونيق اليت املهمة ألداء االستقالل مالئم من بقدر الوقت ذاته يف والتطوير، مع متتعهمألنشطة البحث 

 مع إيالء أقصى الوطنية، السياسات إطار يف العلمي بالبحث للمشتغلني اإلبداعية األنشطة تعزيز أن تراعى متاما  ضرورة وينبغي. والتكنولوجيا
 .العلمي من استقاللية وحرية يف جمال البحوث ملا يقتضيه التقدم االحرتام

 أن األعضاء للدول ينبغي العلمي، بالبحث نياملشتغل ت نّقل حرية ملبدأ ومع إيالء االعتبار الواجب آنفا ، املذكورة وبالنظر إىل الغايات -11
 بالبحث للمشتغلني واملاديني عنوينيامل جيعوالتشالدعم  لضمان الالزمة احملددة التدابري واختاذ العام املنشود املناخ هتيئة تسعى جاهدة إىل

 :ومنها العلمي،

العمل يف جمال  من ليتخذوا ةالكافي الثقة فيهم وتشيع ّتتذهبم حوافز العالية الكفاءات ذوو األشخاص جيد أن احلرص على (أ)
 ودائم كاف  م عني للبلد ُيكف ل حىت ان،األم من مقبوال   قدرا   هلم وتوفر للمستقبل معقولة آفاقا   هلم تفتح والتطوير مهنة البحث
 بالبحث العلمي؛ املشتغلني من التجدد

 املناسب النحو على جملموعةا هذه منو والتشجيع على مواطنيها بني من العلمي بالبحث املشتغلني من جمموعة نشوء تيسري (ب)
 الدولية؛ والتكنولوجية العلمية األوساط أفرادا  مرموقني يف العامل أحناء مجيع يف زمالؤهم ويعتربهم أنفسهم أفرادها يعترب حبيث

ن يتلقون جزءا  من تعليمهم أو العلمي( الذي بالبحث إىل االشتغال الطاحمني الشباب )أو العلمي بالبحث املشتغلني تشجيع (جـ)
 .العودة إىل بلداهنم للعمل فيهاتدريبهم أو يكتسبون جزءا  من خربهتم يف اخلارج، على 

 العلمي بالبحث للمشتغلين المبدئيان والتدريب التعليم - ثالثاا 
 بالنزاهة يتميزون ث العلميوجود مشتغلني بالبح يتطلب الفعال العلمي البحث أن اعتبارها يف تضع أن األعضاء للدول ينبغي -12

 ة.املرموق واحرتام املبادئ األخالقي املستوى الفكريتوّفق ما بني  بصفات الفكري، ويتحلون والنضوج
 لدول األعضاء تدابري من أجل ما يلي:الرفيع ينبغي أن تتخذ ا املستوى هذا على تيسريا  لنشوء جمموعات من املشتغلني بالبحث العلمي -13

 لتأهيلهم لالشتغال بالبحث الالزمنيمتتع مجيع املواطنني بفرص متساوية للحصول على التعليم والتدريب املبدئيني  ضمان )أ(
ت اجلنسانية أو امليل اجلنسي أو والتطوير، دومنا متييز بينهم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو اجلنس أو االعتبارا
أو   أو االجتماعي أو االقتصاديالسن أو اللغة األصلية أو الدين أو املعتقد السياسي أو غريه أو األصل الوطين أو اإلثين

ن ينجحون يف اكتساب هذا مجيع املواطنني الذيوضمان متتع أو العوق؛  د،املولب املرتبط على أساس الوضع االجتماعي
 التأهيل بفرص متساوية للحصول على الوظائف املتاحة يف جمال البحث العلمي؛

 القضاء على عدم التكافؤ يف الفرص املتاحة؛ )ب(
املالئم يف جمال العلوم تشجيعا   خاص الذين ينتمون إىل الفئات األخرى غري املمثَّلة بالقدرتشجيع الفتيات والنساء واألش )جـ(

از اليت متارس ضدهم يف أماكن مهن يف جمال العلوم، والسعي إىل القضاء على أوجه االحني ممارسةفعاال  على التفكري يف 
 وروثة من املاضي؛العمل وفيما خيص الرتقية املهنية، وذلك بغية معاجلة أوجه التفاوت وأمناط االستبعاد امل

ولية االجتماعية والبيئية إزاء ي وروح املسؤ املشتغلني بالبحث العلمي على التحلي بروح العمل خلدمة التقدم العلم تشجيع )د(
إليكولوجية، وتنميته تنمية مستدامة مواطين بلداهنم، وسائر بين البشر عموما ، واألجيال املقبلة، وكوكب األرض ومجيع نظمه ا

 وتدريبهم؛ لعلميا بالبحث املشتغلني تعليم واحملافظة عليه، عرب إدراج هذا اجلانب بوصفه عنصرا  هاما  يف
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ذ تدابري إلزالة العوائق اليت حتول دون واحلر باملؤلفات والبيانات واملضامني العلمية، ويشمل ذلك اختا املتكافئضمان االنتفاع  )ه(
 نشر نتائج البحث العلمي وتشاطرها وحفظها.

 جلميع دعمها تقدم عليمية، أنتللمربني واملؤسسات ال والالئق الضروري االستقالل مع يتفق ما حدود األعضاء، يف للدول ينبغي -14
 ما يلي: ترمي إىل اليت الرتبوية املبادرات

 السياقات النظامية وغري النظامية؛ تعزيز تعليم مجيع مواد العلوم والتكنولوجيا واهلندسة والرياضيات يف املدارس وغريها من )أ(

سية اخلاصة جبميع جماالت والدورات الدرا املناهج بالفنون والتصميم يف عناصر جامعة للتخصصات وعناصر تتعلق إدراج )ب(
 العلوم، فضال  عن مهارات مثل مهارات االتصال والقيادة واإلدارة؛

 بكل جمال من اجملاالت املعنية؛ إدراج أو تنمية اجلوانب األخالقية للعلم والبحوث يف املناهج والدورات الدراسية اخلاصة )جـ(
 :اخلصال والطباع ما يلي ومن هذه ذهنية معينة وتشحذها، وطباعا   شخصية توقظ خصاال   يةتربو  تقنيات إعداد واستخدام (د)

 املنهجية العلمية؛ (1)
 ال البحوث؛الفكرية، واحلساسية ّتاه تضارب املصاحل، واحرتام املبادئ األخالقية يف جم النزاهة (2)
 اإلنسانية؛ اهتامتضمن بكل احلقيقة، ادهاوبأبع الصحيح إطارها يف حالة أو مشكلة أية رؤية القدرة على (3)
 تبدو قد واليت جديدة ارفمع عن البحث تتطلب اليت القضايا يف واألخالقية املدنية املتضمنات متييز يف املهارة (4)

 حبتة؛ تقنية صفة ذات األوىل قضايا للوهلة
 والتطوير؛ حثعن أنشطة البأن تنجم  ميكن اليت احملتملة واإليكولوجية االجتماعية للعواقب التيقظ (5)
 يعين مما أيضا ، األوساط ذهه وخارج بل فحسب، والتكنولوجية العلمية األوساط يف ال باآلخرين، االتصال يف الرغبة (6)

 .مهن لعدة جامع إطار ويف اجلماعي للعمل االستعداد

 الحقوق والمسؤوليات في مجال البحث - رابعاا 
 م ن ما وجدوا يزداد قوة  إذا أن ميكن املشتغلني بالبحث العلمي برسالتهم إحساس أن اعتبارها يف األعضاء الدول تضع أن ينبغي -15

 األعضاء أن حترص، للدول وينبغي عامة. من البشر بصفة بوصفه خدمة يقدموهنا ملواطين بلداهنم وألمثاهلم عملهم يف التفكري على يشجعهم
 .وح املسؤولية على هذا النحو الشاملهلم على التحلي بر  تشجيعها عن على التعبري ا ّتاههم،وسلوكه العلمي للمشتغلني بالبحث معاملتها يف

 الجانب المدني واألخالقي للبحث العلمي
مسؤولة مبا يتماشى مع أحكام  تتيح حتقيق نتائج علمية رفيعة املستوى بطريقة ظروف على هتيئة األعضاء تشجع الدول أن ينبغي -16

 لتدابري اليت تكفل للمشتغلني بالبحثاالتوصية. وحتقيقا  لذلك، ينبغي أن تنشئ الدول األعضاء اآلليات وأن تتخذ مجيع من هذه  4الفقرة 
قوق واملسؤوليات ومحايتها والنهوض هبا العلمي واألطراف األخرى املعنية هبذه التوصية ممارسة تامة حلقوقهم ومسؤولياهتم واحرتام هذه احل

 :ا الغرض، وهلذهعلى أكمل وج
 تتمثل مسؤوليات وحقوق املشتغلني بالبحث العلمي املوصى هبا يف ما يلي: )أ(

عنها على النحو الذي يرونه مالئما ،  والدفاع وتفسريها العلمية احلقائق عن البحث أجل من الفكر حرية بروح العمل (1)
 املربرة؛وتشمل حرية الفكر محاية استقالل رأيهم وقرارهم من التأثريات غري 
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 ينبغي واليت الصدد هذا يف تبعت اليت األساليب وحتديد فيها، يشرتكون اليت الربامج وغايات أهداف حتديد يف املسامهة (2)
جه اخلصوص، أن حيرص املشتغلون والبيئية؛ وينبغي، على و  واالجتماعية اإلنسانية والعلمية املسؤولية بطابع تتسم أن

وعلى البيئة الطبيعية إىل  ثار الضارة على الكائنات احلية اليت تكون موضوع البحثبالبحث العلمي على تقليل اآل
 احلد األدىن وأن يكونوا واعني بضرورة إدارة املوارد إدارة فعالة ومستدامة؛

 لبعض البيئية أو االجتماعية أو علميةأو اإلنسانية أو ال بالقيمة األخالقية يتعلق فيما آرائهم والصريح عن احلر التعبري (3)
رفاهية اإلنسان وكرامته وحقوقه والتمتع يف احلاالت اليت يلحق فيها التطور العلمي والتكنولوجي الضرر ب املشروعات،

ذلك،  ائرهمضم عليهم أملت إذا املشروعات هذه من أو "يستخدم ألغراض مزدوجة"، حبقهم يف االنسحاب
 ويف اإلبالغ عن هذه املخاوف؛وحبقهم ومسؤوليتهم يف التعبري عن آرائهم حبرية 

 األهداف حتقيق ويف بلداهنم، تكار يفتكوين النسيج العلمي والثقايف والرتبوي، وتعزيز العلم واالب يف البّناءة املسامهة (4)
 الدولية؛ العليا واملثل األهداف ومحاية البيئة، وتعزيز مواطين بلداهنم، رفاهية مستوى ورفع الوطنية،

احثني، وتشجيع انتفاع واضعي االنتفاع بنتائج البحوث واملشاركة يف تشاطر البيانات العلمية بني الب التشجيع على (5)
 لنتائج والبيانات؛االسياسات واجلمهور العام مىت أمكن هبذه النتائج، مع مراعاة احلقوق املرتبطة هبذه 

 هداف البحث والتطوير العلميني؛أمعرتف هبا وتعّزز  اإلفصاح عن التضارب احملتمل والفعلي للمصاحل وفقا  ملدونة أخالق (6)
يانات يفصح فيها كل شخص االهتمام على حنو دائم بتضمني ما يلي يف أنشطة البحث والتطوير اليت يقومون هبا: ب (7)

لذي قد يلحق بكل  اجيري عليه البحث عن موافقته على املشاركة يف البحث، وفحوص للتحقق من تقليل الضرر 
ت اليت قد يتأثر أفرادها الكائنات احلية اخلاضعة للبحث وبالبيئة إىل أدىن حد، ومشاورات مع اجلماعا كائن من

 بإجراء البحث؛
عارف التقليدية ومعارف ضمان اإلشارة على النحو املالئم إىل مصدر املعارف اليت ُتستمد من مصادر تشمل امل  (8)

ف ومكافأهتا، وضمان نقل صادر املعارف، واالعرتاف هبذه املعار الشعوب األصلية واملعارف احمللية وغريها من م
 املعارف اجلديدة الناشئة عنها إىل هذه املصادر؛

تغلني بالبحث العلمي أو تتمثل املسؤوليات واحلقوق املوصى هبا فيما خيص األشخاص أو املؤسسات الذين يوظفون املش )ب(
 ا يلي:مميولون أو يديرون أو يوّجهون البحوث، يف الذين ميولوهنم أو يديروهنم أو يوّجهوهنم/أو 

م ل املسؤوليات ذاهتا والتمتع باحلقوق ذاهتا املذكورة يف الفقرة الفرعية )أ(  (1) نفا ، على أال تعيق هذه املسؤوليات آحت 
 واحلقوق اضطالع املشتغلني بالبحث العلمي مبسؤولياهتم وممارسة حقوقهم؛

( آنفا ، ومن ضمن 1-أ( و )بوليات وممارسة احلقوق املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني )تيسري االضطالع باملسؤ  (2)
راض اجلوانب األخالقية، ذلك عن طريق إنشاء آليات هلذا الغرض، ومنها على سبيل املثال اللجان املعنية باستع

 وضمان محاية املشتغلني بالبحث العلمي من اجلزاء؛
 امللكية الفكرية للمشتغلني بالبحث العلمي األفراد؛االحرتام التام حلقوق  (3)
 العمل هبذه التوصية يف جوانب أخرى؛ (4)
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عن نطاق  اخلروج فيها الضروري من يرون أن اليت احلاالت والدقة، بتحديد الوضوح من ممكن قدر القيام، بأقصى (5)
 .و )ب(( أ) يف الفقرتني الفرعيتني املسؤوليات واحلقوق املذكورة

املشتغلني بالبحث العلمي  وظفونالعمل اآلخرين الذين ي ربابينبغي أن تتخذ الدول األعضاء اخلطوات املناسبة كافة حلث مجيع أ -17
 .آنفا   16 فقرةاليف اتباع التوصيات الواردة على 

 العلمي للبحث الدولي الجانب
لصدد إىل مساعدة املشتغلني وأن تسعى يف هذا ا والتطوير،باجلوانب الدولية ألنشطة البحث  تعرتف أن األعضاء للدول ينبغي -18

 بالبحث العلمي بكل الوسائل املمكنة، ومن ضمنها ما يلي:
ن النامية إليها اليت ترمي إىل تلبية إنشاء الشراكات القائمة على حرية انضمام األوساط العلمية من البلدان املتقدمة والبلدا )أ(

ل هذه الشراكات التعاون الثقايف تقدمها، يف ظل احرتام النظم الوطنية هلذه البلدان، وتشم احتياجات مجيع البلدان وتيسري
قدراهتا على املشاركة يف توليد وتشاطر  والعلمي وإبرام االتفاقات الثنائية واملتعددة األطراف اليت تتيح للبلدان النامية بناء

 داعيات هجرة الكفاءات والتصدي هلا؛لفوائد اليت ّتىن منها، وحتديد تاملعارف العلمية والدرايات املتعلقة هبا واالنتفاع با
وأخالقيا  لتحقيق التنمية البشرية فحسب،  ضمان االنتفاع املتكافئ بالعلم واملعارف النامجة عنه، ال باعتباره مستلزما  اجتماعيا   )ب(

 ؛ شىت أحناء العاملبل بوصفه أيضا  عامال  أساسيا  لتحقيق كامل طاقات األوساط العلمية يف
ملوارد التعليمية واملسامهة يف وضع السياسات الرامية إىل تيسري اضطالع املشتغلني بالبحث العلمي باستحداث البيانات وا )جـ(

 تشاطرها حبرية، من خالل اجلامعات االفرتاضية على سبيل املثال؛
املعارف العلمية، وذلك يف  مي عند استخدام مسامهاهتم يفضمان اإلشارة بصورة الئقة إىل حقوق املشتغلني بالبحث العل )د(

الفكرية واالنتفاع احلر باملعارف  إطار نظام حقوق امللكية الفكرية الساري عليهم، وحتقيق التوازن بني محاية حقوق امللكية
 وتشاطرها، إضافة إىل ضمان محاية مصادر املعارف التقليدية ونتاجاهتا؛

نسجة والعينات البشرية وباملوارد اجلينية البشرية الالزمة ملكافحة القرصنة البيولوجية واالّتار غري املشروع باألعضاء واألاختاذ التدابري  )ه(
 انية، وسرية البيانات الشخصية.واملواد املتعلقة باجلينات؛ وضمان محاية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية والكرامة اإلنس

ره ويف رفاهه، ينبغي للدول األعضاء لمي قادر على حتسني فهم العوامل اليت تؤثر يف بقاء اجلنس البشري بأسنظرا  إىل أن أي حبث ع -19
 أن تدعم مبادرات املشتغلني بالبحث العلمي هذه، مع املراعاة التامة ملا يلي:

 ؛قبلةجيال املاأل علىالعلم داعيات ت )أ(
 الرتابط املوجود بني خمتلف أشكال احلياة؛ )ب(

 دور البشر ومسؤوليتهم يف محاية البيئة واحمليط احليوي والتنوع البيولوجي. جـ()
وَّل أو ُّترى بأي وسيلة أخرى ينبغي أن تعمل الدول األعضاء على ضمان أن تكون أنشطة البحث والتطوير اليت ُيضطلع هبا أو مت -20

و مسؤول حيرتم حقوق اإلنسان. وينبغي، ة مع مبادئ إجراء البحوث على حنسواء كليا  أو جزئيا  يف أكثر من دولة واحدة يف آن معا ، متماشي
 على وجه اخلصوص حتقيق ما يلي فيما خيص البحوث عرب الوطنية اليت ّترى على البشر:
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ة على أن جُيرى استعراض مالئم للجوانب األخالقية يف الدولة/الدول املضيفة ويف الدولة/الدول اليت توجد فيها اجلهة املمول )أ(
 حد سواء، وذلك باالستناد إىل األطر األخالقية املتفق عليها دوليا ؛

ه البحوث يف التخفيف من أن يستجيب هذا النوع من البحوث الحتياجات البلدان املضيفة وأن يُعرتف بأمهية إسهام هذ )ب(
 املشكالت الصحية العاملية امللّحة؛

لبحث واالنتفاع بنتائجه، ق خاص بإجراء البحث وشروط التعاون، على فوائد اأن يتم االتفاق، عند التفاوض بشأن اتفا )جـ(
 مع ضمان مشاركة اجلماعات املعنية بالبحث مشاركة كاملة.

للتعاون احلر يف جمال العلم وأن  بغية ضمان حق اإلنسان يف تشاطر التقدم العلمي وفوائده، ينبغي أن تنشئ الدول األعضاء آليات -21
 ه اآلليات وت شاطر املعارف العلمية وأن تكفل يف الوقت ذاته احرتام احلقوق األخرى.تيّسر عمل هذ

ليت ُّتىن من أي حبث وتطبيقاته، بغية ضمان حق اإلنسان يف الصحة، ينبغي أن تتخذ الدول األعضاء تدابري تكفل تشاطر الفوائد ا -22
 وال سيما يف البلدان النامية.سواء على صعيد اجملتمع برمته أو على صعيد اجملتمع الدويل، 

 ينبغي للدول األعضاء أن إبطاء، دون الشعوب فيها لفائدة مجيع الكامنة واإلمكانيات والتكنولوجية العلمية املعارف بغية تسخري -23
 19و 18 يف الفقرات الواردة املبادئ عاةمرا املشتغلني بالبحث العلمي وغريهم من اجلهات املعنية اليت تنطبق عليها هذه التوصية، على حتثّ 

 .الواردة آنفا   22و 21و 20و

 العلمي بالبحث المشتغلين نجاح شروط - خامساا 
 :األعضاء للدول ينبغي -24

من أنشطة  يتولونه العلمي فيما املشتغلني بالبحث جناح مبا يكفل املعنوي واالعرتاف العام والدعم املادي العون توفر أن (أ)
 البحث والتطوير؛

دائهم وتدريبهم وأجورهم، أاملشتغلني بالبحث العلمي بظروف عمل منصفة تشمل توظيفهم وترقيتهم وتقييم  أن تكفل متتع )ب(
ية أو امليل اجلنسي أو السن أو بدون أي متييز قائم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو اجلنس أو االعتبارات اجلنسان

الجتماعي، أو الوضع االقتصادي أو لسياسي أو غريه، أو األصل الوطين أو اإلثين أو االلغة األصلية أو الدين، أو املعتقد ا
 االجتماعي املرتبط باملولد، أو اإلعاقة؛

ون العمل يف مسارات مهنية يف جمال أن تساند األفراد املنتمني إىل فئات غري ممثلة بالقدر املالئم الذين يستهلون أو ميارس )جـ(
 البحث والتطوير.

لتحتية العلمية، واحملفوظات ينبغي أن تضع الدول األعضاء سياسات حلماية وصون األشياء اليت ُتستخدم يف البحوث، والبىن ا -25
 العلمية، مبا يف ذلك يف أوقات النزاعات.

رة يف جمال العلم تسري اجلودة املقر  ينبغي أن تضع الدول األعضاء قاعدة تقضي بإجراء عمليات استعراض األقران القائمة على معايري -26
 ا شرطا  أساسيا .على مجيع املنشورات العلمية، ومن ضمنها املنشورات يف اجملالت املتاحة لالنتفاع احلر، باعتباره
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 المهني للتقدم الكافية والتسهيالت الفرص
 طريق وذلك عن العلمي، بالبحث املشتغلني احتياجات الكفاية فيه مبا خاصة بالعمالة تليب سياسات تضع أن األعضاء للدول ينبغي -27

 :يلي على وجه اخلصوص ما
 على تقتصر وال املهين، دمهمتزويد املشتغلني يف البحث العلمي املوظفني لديها مباشرة بفرص وتسهيالت كافية، تتيح تق (أ)

 والتطوير؛ جماالت البحث
 اشيها؛حت ميكن ملشقات عملهم طبيعة حبكم التعرض العلمي بالبحث لتجنيب املشتغلني ممكن جهد بذل كل (ب)

ب للمشتغلني بالبحث العلمي يف إطار لتوفري فرص التدريب والتقدم املهين و/أو إعادة التنسي الالزمة األموال واآلليات إتاحة )جـ(
 دودة املدة؛قود العمل احملععملهم الدائم، من أجل معاجلة مسألة انعدام االستقرار النامجة عن حراكهم املهين أو عن 

 األمهية من جانب على لبأعما قدراهتم، مع يتفق مبا لالضطالع، الشباب العلمي إتاحة فرص حافزة للمشتغلني بالبحث (د)
قتصر بالضرورة على ميادين وال ت -والتطوير، ولالخنراط بال إبطاء يف مسارات مهنية تتسم باالستقرار  البحث يف جمال

 البحث والتطوير؛
 هارات، وبرامج تدريب متفاوتة املدة؛أن ميادين البحث والتطوير املختلفة يف اجملال العلمي تتطلب مستويات خمتلفة من املإدراك  )ه(
عمهم يف هذا الصدد، وتشجيع تشجيع املشتغلني بالبحث العلمي على اإلسهام يف املعرفة القائمة على االنتفاع احلر، ود )و(

 ات البحثية باعتبارها أجزاء أساسية من البحث العلمي.االنتفاع احلر باملؤلفات والبيان

 التعّلم مدى الحياة
 ّتديد هلم تكفل تفاع بفرصمدى احلياة االن العلمي بالبحث توافر تسهيالت تتيح للمشتغلني األعضاء تشجع الدول أن ينبغي -28

نتفاع احلر بقواعد البيانات واال املؤمترات، حضور طريق عن وذلك علمية أخرى، ويف جماالت ختصصهم جماالت يف باستمرار معلوماهتم
 ريب.التد دورات يف واملشاركة املعلومات، مصادر من وغريها املكتبات استخدام واجملالت الدولية، وحرية

 الحراك
القطاع العام والقطاع ائف يف هيئات الوظ بني العلمي وتسهيله بالبحث تدابري إلتاحة حراك املشتغلني األعضاء الدول تتخذ أن ينبغي -29

 .العايل، وخارج جمال البحث والتطوير التعليم اخلاص ومؤسسات
أن  ظائف يف القطاع العام، ينبغيفيما خيص حراك املشتغلني بالبحث العلمي بني الوظائف يف جمال البحث والتطوير وغريها من الو  -30

 األعضاء مبا يلي: تضطلع الدول
 عادلة الشروط هذه لكي تظل ي،العلم بالبحث املشتغلني املادية املطبَّقة على الدورية للشروط للمراجعة أن تضع إجراءات (أ)

 مع ولكي تتناسب معادلة، اتوخرب  مؤهالت لديهم الذين العاملني من األخرى الفئات الشروط املطبَّقة على مع باملقارنة
 املعين؛ البلد يف السائد املعيشة مستوى

 مصممة خصيصا  للمشتغلني بالبحث العلمي املستفيدين من هذا احلراك؛أن توفر ظروف عمل  )ب(
 .للتقدم املهين كافية  أن توفّر للمشتغلني بالبحث العلمي املستفيدين من هذا احلراك فرصا   (جـ)
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 الدولية والتكنولوجية أنشطة األوساط العلمية في المشاركة
 األفكار تفاعل لى تعزيزعبنشاط  األعضاء تعمل الدول أن التوصية، ينبغي من هذه 16متاشيا  مع املنصوص عليه يف الفقرة  -31

 أن ينبغي الغاية، وحتقيقا  هلذه للعلوم؛ ةالسليم للتنمية حيوي شرط ذلك ألن العامل أحناء مجيع يف العلمي بالبحث املشتغلني بني واملعلومات
 أنشطة األوساط يف املهنية حياهتم والطاملشتغلني بالبحث العلمي من املشاركة  متكني لضمان الضرورية التدابري مجيع األعضاء الدول تتخذ

 اخلارج. الدولية، وأن تيسر سفرهم داخل بلداهنم وإىل والتكنولوجية العلمية

 الجتماعي والضمان الصحية الحماية
 يتأثروا أن حيتمل لذينا وسائر األشخاصالعلمي  فيما خيص صحة وسالمة املشتغلني بالبحث األعضاء أن تضمن، للدول ينبغي -32

 تأثريات من عامة بصفة العاملني مايةحب اخلاصة والصكوك الدولية بأنشطة البحث والتطوير، االمتثال التام جلميع القواعد التنظيمية الوطنية
للسالمة، وأن تدّرب  مناسبة بيق قواعدبتط العلمية املؤسسات إدارات قيام تضمن للدول األعضاء أن وعليه، ينبغي اخلطرة؛ أو الضارة البيئات

 التحذيرات مراعاة على وحترص خطر،لل املعرضني األشخاص مجيع وأن تراقب وحتمي صحة تدابري السالمة الضرورية، مجيع العاملني لديها على
 وأن تعمل مبوجبها، ث العلمي أنفسهم،بالبحاملشتغلني  جانب من سيما وال انتباهها، إليها يُلف ت اليت( احملتملة أو) اجلديدة األخطار من

 .كامل  بأجر جازة أمومة أو أبوةسنوية وإ إجازة الراحة تشمل فرتات أن على طوهلا، حيث من معقولة راحة وفرتات عمل أيام وتكفل تطبيق
  برتتيبات( اآلخرين العاملني ائرس شأهنم شأن) العلمي بالبحث املشتغلني متتع تضمن تدابري اختاذ األعضاء الدول تكفل أن ينبغي -33

 .يؤدونه الذي لعملا وطبيعة الصحية وحالتهم االجتماعية وحالتهم وجنسهم سنهم مع تتفق االجتماعي للضمان وعادلة كافية

 تقييم األداء
للتقييم )باالستعانة  ظما  مالئمةتوظفهم، أن تصمم وتنشئ ن الذين العلمي باملشتغلني بالبحث يتعلق فيما األعضاء، للدول ينبغي -34

يم األداء على حنو مستقل وشفاف ومراع بعمليات املقارنة بني نظم التقييم على املستوى الدويل بغية اعتماد املمارسات اجليدة( تتيح تقي
 لالعتبارات اجلنسانية وقائم على هنج التقييم على مراحل، يكفل ما يلي:

ملنشورات، وبراءات االخرتاع، نحو الواجب، وتشمل هذه اجلوانب املسامهات يف اأخذ مجيع جوانب العمل يف احلسبان على ال (أ)
 ية، واالتصاالت العلمية؛ومهارات اإلدارة، والتدريس، واالتصال، واإلشراف، والتعاون، واالمتثال للقواعد األخالق

ريات احلراك بني املوضوعات ر إىل تأثقياس األداء يف احلسبان على النحو الواجب، وذلك بالنظ يف الكامنة أخذ الصعوبة )ب(
ييم مجيع جوانب واالختصاصات، وتداخل احلدود الفاصلة بني االختصاصات، وظهور اختصاصات جديدة، وضرورة تق

 األداء الشخصي يف سياقاهتا؛
يتعلق جبميع جوانب  ملعين فيمااجلمع بني مقاييس مالئمة والتقييم املتمرس املستقل )استعراض األقران( لنتاجات الفرد ا )جـ(

 العمل، ومن ضمنها اجلوانب املذكورة يف الفقرة )أ( آنفا ؛
ى املعاملة املنصفة والتشجيع عل أخذ فرتات االنقطاع عن العمل بسبب مقتضيات الرعاية العائلية يف احلسبان بطريقة شفافة، )د(

ازة ملقتضيات الرعاية العائلية، اص الذين يقضون إجعرب تقدمي احلوافز، كي ال يتعرض املسار املهين والنشاط البحثي لألشخ
 اليت تشمل إجازة األمومة أو األبوة، للضرر بسبب االنقطاع عن العمل؛

الربجميات، والنتائج، وغري ذلك( استخدام حوافز للتشجيع على التشارك يف جممل العملية العلمية )البيانات، واملنهجيات، و  )ه(
 ون يف مسارات مهنية يف اجملاالت العلمية يف وقت مبكر.وإلرشاد الشباب الذين ينخرط
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 النشر طريق عن التعبير
يضا  على البيانات أوتطبيق ذلك  العلمي، املشتغلون بالبحث إليها يتوصل اليت النتائج نشر وتسهل تشجع أن األعضاء للدول ينبغي -35

 ية واكتساب ما يستحقونه من شهرة،مساعدهتم يف تشاطر املعلومات العلم بغية واملنهجيات والربجميات اليت يستخدمها هؤالء الباحثون،
 .عامة بصفة والثقافة والرتبية بالعلوم النهوض وهبدف

 ، الذي يشمل االنتفاع احلر هبا.بغية ترويج العلم بوصفه منفعة عامة، ينبغي للدول األعضاء أن تشجع وتيسر االنتفاع باملعارف -36

 نتائجهم يف امللكية الفكرية فيما خيص املالئمة حلقوقهم القانونية احلماية العلمي بالبحث للمشتغلني األعضاء الدولتضمن  أن ينبغي -37
 .املؤلف براءات االخرتاع وحقوق قانون يكفلها اليت احلماية سيما وال والتكنولوجية، العلمية

ينبغي للدول األعضاء أن روجيها، تالعلمي يف نشر نتائج حبوثهم أو يف احلاالت اليت تُفرض فيها قيود على حق املشتغلني بالبحث  -38
 ضمن ما يلي:ت

وظفون العمل الذين ي ربابق أاملصلحة العامة وحقو  إىل أدىن حد، وعلى توافقها مع هذه القيود تقليلاحلرص الشديد على  (أ)
 مسامهات املشتغلني بالبحث زمالئهم، وتوافقها مع مقتضيات اإلشارة على حنو الئق إىلوحقوق  العلمي بالبحثاملشتغلني 

 كتابةعلى هذه القيود عرب إدراجها   العلمي يف النتائج احملرزة واالعرتاف هبذه املسامهات، وإطالع املشتغلني بالبحث العلمي
 توظيفهم العامة؛ شروط وبأوضح حنو ممكن يف

ق القيود املذكورة يف هذه اليت ميكن بواسطتها للمشتغلني بالبحث العلمي أن يتحققوا من مدى انطبا اإلجراءاتإيضاح  (ب)
 يتظلموا من ذلك.وإيضاح اآلليات اليت تتيح هلم أن الفقرة على حالة بالذات 

 العتراف
 :ينبغي للدول األعضاء أن تكفل للمشتغلني بالبحث العلمي ما يلي -39

 خمتلف أحناء العامل، وذلك بدون يفاألسئلة واالنتقادات واالقرتاحات اليت يوجهها إليهم زمالؤهم العاملون إمكانية تل ّقي  (أ)
 أي عوائق، والتمتع باحلفز الفكري الذي توفره هذه االتصاالت واملبادالت النامجة عنها؛

 .العلميةمن االطمئنان، بالرتحيب الدويل الذي يتلقونه بسبب جدارهتم  جوالتمتع، يف  (ب)

 كذلك ينبغي للدول األعضاء أن تعتمد املمارسات املسلَّم هبا التالية: -40

 حقوقو  ،هم )إن وجدتتبني بوضوح حقوق العامة لتوظيف املشتغلني بالبحث العلميشروط المكتوبة يف  أحكامإدراج  )أ(
أو اع أو حتسني يف اخلربة التقنية أي اكتشاف أو اخرت فيما يتعلق مبسامهاهتم يف األطراف األخرى املعنية حيثما انطبق ذلك( 

 ؛م عن هذه األنشطةأو اليت قد تنجهبا  وناليت يقوموالتطوير البحث  أنشطةيف أثناء التسويق واليت قد حتصل 

 بل التحاقهم بالعمل.املكتوبة ق حكامإىل هذه األ املشتغلني بالبحث العلمي لفت انتباهبدائما   العملقيام رب  )ب(

 بحث العلميالمشتغلين بال لتوظيف العامة شروطالالمرونة المعقولة في تفسير وتطبيق النصوص التي تحدد 
ينبغي هلا من مث إىل جمرد أعمال روتينية. و والتطوير البحث العمل يف جمال ضمان عدم حتول على الدول األعضاء تعمل ينبغي أن  -41

وحتكم  التوظيفالنصوص اليت حتدد شروط  مجيععند وضع وتفسري  البحث والتطويرمتطلبات  الالزمة لتلبيةاملرونة  توافر أن حترص على
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التذرع هبذه املرونة من أجل فرض شروط على املشتغلني بالبحث عدم أنه ينبغي غري ظروف العمل اخلاصة باملشتغلني بالبحث العلمي. 
 .معاِدلةم مؤهالت ومسؤوليات آخرون لديه عاملونما يتمتع به مستواها عن مستوى قل يالعلمي 

 المختلفة عن طريق رابطاتهم هممصالحإلى تعزيز سعي المشتغلين بالبحث العلمي 
مي وترعى مصاحلهم الفردية حتنتظام املشتغلني بالبحث العلمي يف هيئات ال ينبغي للدول األعضاء أن تعرتف بالشرعية التامة -42

يات علمية، وذلك طبقا  حلقوق اهليئات نقابات أو رابطات مهنية أو مجعهذه سواء كانت وبأن هذا األمر مستحب فعال ، واجلماعية، 
حق هذه التوصية. وينبغي أن يكون هلذه يف مل املشار إليهاالدولية  يف الصكوك اعليه نصوصاملبادئ امل واستنادا  إىلالعاملني بصفة عامة 

 ة حقوقهم.بالبحث العلمي يف مجيع احلاالت اليت تقتضي محايللمشتغلني حق مؤازرة املطالب املشروعة  يئاتاهل
ية رئيسية، وأن تسعى إىل أن ملشتغلني بالبحث العلمي مسؤولينبغي للدول األعضاء االعرتاف بأهنا تتحمل بوصفها ربات عمل ا -43

جل ضمان توافر ظروف عمل الئقة أا ، من ينبغي هلا أيضمشتغلني يف البحث العلمي؛ و  وظفونتكون قدوة لغريها من أرباب العمل الذين ي
مجيع أرباب العمل الذين يوظفون  أن تتخذ تدابري حلثللمشتغلني بالبحث العلمي يف مجيع السياقات اليت جيري فيها البحث والتطوير، 

 29و 28و 27و 24لفقرات ردة يف ااعتماد واستخدام آليات وسياسات وممارسات تتجلى فيها املبادئ الوااملشتغلني بالبحث العلمي على 
 املذكورة آنفا . 42و 41و 40و 39و 38و 37و 36و 35و 34و 32و 31و

 التوصية والستفادة منهاهذه استخدام  -سادساا 
التعاون مع مجيع  من خاللك ، وذلذه التوصيةتوسيع نطاق نشاطها واستكماله فيما يتعلق هبإىل تسعى  أنينبغي للدول األعضاء  -44

نية لليونسكو، واملنظمات الدولية، سيما اللجان الوط املنظمات الوطنية والدولية اليت تدخل أنشطتها يف نطاق وأهداف هذه التوصية، وال
والرابطات املهنية،  ،لميةة عامة، واجلمعيات العالعمل بصف ربابواملنظمات اليت متثل املشتغلني بالرتبية والتعليم يف ميدان العلم والتكنولوجيا، وأ

 .والطالب ومنظمات الشباب علوم،ورابطات النساء املشتغالت مبجال ال ونقابات املشتغلني بالبحث العلمي، ورابطات الكتّاب العلميني،
 .سات املالئمةبأنسب الوسائل اليت تشمل السيا ينبغي أن تؤازر الدول األعضاء نشاط اهليئات املذكورة آنفا   -45
إلمكان البيانات اخلاصة هبم، انبغي أن تستعرض الدول األعضاء بصورة دورية أوضاع املشتغلني بالبحث العلمي، وأن تصنف قدر ي -46

 وال سّيما حبسب اجلنس.
من أجل ملشتغلني بالبحث العلمي املنظمات اليت متثل امجيع التعاون اليقظ والنشط من جانب على الدول األعضاء  حترصينبغي أن  -47

م باحلقوق وحصوهلم تعهمتو توصية، يف هذه ال املشار إليهادمة اجملتمع، باملسؤوليات خل العمل بروحو ضمان هنوض هؤالء األشخاص فعال  
 .على االعرتاف بوضعهم على النحو املبني فيها

 ةم ختامياحكأ -سابعاا 
قد اكتسبها املشتغلون بالبحث العلمي، يف احلاالت اليت األوضاع اليت لتخفيض مستوى  هذه التوصية إىل أحكامينبغي أال ُيستند  -48

  املنصوص عليها يف هذه التوصية.معايري تكون فيها هذه األوضاع، من جوانب معينة، أفضل من احلد األدىن لل
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 التوصية الخاصة بالعلم والمشتغلين بالبحث العلمي ملحق
 أو بالمشتغلين عامةبالعاملين بصفة تتعلق  مختارة أخرىوثائق دولية و صكوك 

 بالبحث العلمي بصفة خاصة
 :لمنظمة العمل الدولية الدوليمؤتمر ال اعتمدهاالتفاقيات الدولية التي  - لفأ

 (1948) اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم
 (1949ة )ماعيواملفاوضة اجل اتفاقية حق التنظيم

 (1951املساواة يف األجور )اتفاقية 
 (1952( )الدنيا )املعايريلضمان االجتماعي ااتفاقية 

 (1958) اتفاقية التمييز )يف االستخدام واملهنة(
 (1960) شعاعاتماية من اإلاحلاتفاقية 
 (1964) إصابات العمل إعاناتاتفاقية 
 (1967رثة )العجز والشيخوخة والو  إعاناتاتفاقية 
 (1969) املرض وإعانات ةالطبي الرعايةاتفاقية 
 (1971) البنزيناتفاقية 

 اتفاقيات أخرى -باء 
 (1883اتفاقية باريس حلماية امللكية الصناعية )

 (1886اتفاقية برن حلماية املصنفات األدبية والفنية )
 (1966) العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
 (1965)االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله 

 (1976املتحدة،  )األمم اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيري يف البيئة ألغراض عسكرية أو ألية أغراض عدائية أخرى
 (1979)األمم املتحدة،  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 (1992)األمم املتحدة،  اتفاقية التنوع البيولوجي
 (1993) سلحةاألسلحة الكيميائية وتدمري تلك األ عمالواستزين ر استحداث وإنتاج وختاتفاقية األمم املتحدة حلظ

 (1994) االتفاق املتعلق باجلوانب التجارية حلقوق امللكية الفكرية
 (1996معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف )

 (2000معاهدة قانون الرباءات )
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 امللحق باتفاقية التنوع البيولوجي ،استخدامها والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عنبروتوكول ناغويا بشأن احلصول على املوارد اجلينية 
(2014) 

 (1953 )جملس أوروبا، االتفاقية األوروبية املتعلقة باإلجراءات الالزمة لتقدمي طلبات براءات االخرتاع
 (1976)جملس أوروبا،  ية األخرىالتجريبية واألغراض العلم االتفاقية األوروبية حلماية احليوانات الفقرية املستخدمة يف األغراض

 (1981)جملس أوروبا،  اتفاقية محاية األفراد فيما خيص املعاجلة اآللية للبيانات الشخصية
 (1997)جملس أوروبا،  لطباالتفاقية اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان والكرامة اإلنسانية فيما يتعلق بتطبيقات علم األحياء وا

 (1988) ة والثقافيةاحلقوق االقتصادية واالجتماعيب املتعلقوتوكول اإلضايف لالتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان الرب 

 لمنظمة العمل الدولية الدوليالمؤتمر  اعتمدهاالتوصيات التي  - جيم
 (1951) توصية االتفاقات اجلماعية

 (1951) توصية التوفيق والتحكيم االختياريني
 (1960) شعاعاتماية من اإلاحلتوصية 
 (1960) والوطين يالصناع ينيستو املعلى  اتشاور ملتوصية ا
 (1964) إصابات العمل إعاناتتوصية 
 (1967رثة )والشيخوخة والو  زالعج إعاناتتوصية 
 (1967) التصاالت داخل املنشأةاتوصية 
 (1967) الشكاوى حبثتوصية 
 (1969) املرض وإعانات ةالطبيالرعاية توصية 

 (1971) توصية ممثلي العمال
 (1971) توصية البنزين

 التوصيات التي اعتمدتها منظمات دولية حكومية أخرى - دال
 (1978)اليونسكو،  توصية بشأن التوحيد الدويل إلحصاءات العلم والتكنولوجيا

 (2005ملفوضية األوروبية، الباحثني )ا اخلاصة بامليثاق األورويب للباحثني ومدونة السلوك لتوظيف 2005آذار/مارس  11توصية 

 المبادرات الدولية الحكومية األخرى -هاء 
 (1968إعالن طهران )

اللجنة االستشارية املعنية بتطبيق ، م املتحدةاجمللس االقتصادي واالجتماعي لألم) خطة العمل العاملية لتطبيق العلم والتكنولوجيا على التنمية
 (1971، ميةالعلم والتكنولوجيا يف التن

 (1972حزيران/يونيو  ،كهوملو ست)البيئة البشرية ب املعينإعالن مؤمتر األمم املتحدة 
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 1826)القرار  صادي والتقين والعلمي بني الدولدور العلم والتكنولوجيا احلديثني يف تنمية األمم واحلاجة إىل تقوية التعاون االقتبشأن القرار 
 (1973آب/أغسطس  10، يف واالجتماعي لألمم املتحدةاجمللس االقتصادي الصادر عن 

 (1974األول/ديسمرب  كانون  12يف  الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 3281ميثاق حقوق الدول وواجباهتا االقتصادية )القرار 
 لألمم املتحدة، اجلمعية العامةر عن الصاد 3384قرار )الالتقدم العلمي والتكنولوجي ملصلحة السلم وخري البشرية  تسخرياإلعالن اخلاص ب

 (1975تشرين الثاين/نوفمرب  10يف 
 (1978)اليونسكو،  عالن بشأن العنصر والتحيز العنصرياإل

 (1993إعالن وبرنامج عمل فيينا )
 (1997اإلعالن بشأن مسؤوليات األجيال احلاضرة ّتاه األجيال املقبلة )اليونسكو، 

 (1997ني البشري وحقوق اإلنسان )اليونسكو، اإلعالن العاملي بشأن اجمل
 (1999)اليونسكو واجمللس الدويل للعلوم،  بشأن العلوم واستخدام املعارف العلمية اإلعالن

 (2003)اليونسكو،  اإلعالن الدويل بشأن البيانات الوراثية البشرية
 (2005اإلعالن العاملي ألخالقيات البيولوجيا وحقوق اإلنسان )اليونسكو، 

 (2012بحث العلمي )اليونسكو، اسرتاتيجية اليونسكو املتعلقة بإسهام اليونسكو يف تشجيع االنتفاع احلر باملعلومات العلمية وال
 (2015) 2030ويل عاملنا: خطة التنمية املستدامة لعام حت

 (2015تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )، منظمة الدليل فراسكايت: مبادئ توجيهية لإلبالغ بشأن البيانات اخلاصة بالبحوث والتنمية التجريبية
لتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومكتب دليل أوسلو: مبادئ توجيهية جلمع البيانات اخلاصة باالبتكار وتفسريها، الطبعة الثالثة، منظمة ا

 (2005اإلحصاء للجماعات األوروبية )

 ويبو(الالعالمية للملكية الفكرية )ا المنظمة مأعدته تانوثيق - واو
 ، النسخة املنقحة(1965)القانون النموذجي للبلدان النامية بشأن االخرتاعات 

 (2007جدول أعمال الويبو بشأن التنمية )

 للعلوموثائق أعدها المجلس الدولي  - زاي
  حتمل العناوين التالية: وثائق

 صفة األساسية للعلم البيان عن 
 العلماءميثاق 

تبعاته لعلم و املعنية با جمللس الدويل للعلوماجلنة )وثيقة صدرت عن  العلمنفوذ املستمد من املتوازنة للغري األخطار الناشئة عن التطبيقات يف 
 (1949ا اخلامسة، يف دورهت بناء على طلب مجعيته العامة اجمللس الدويل للعلوم مجيع أعضاءاالجتماعية، وأرِسلت إىل 
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 يف الفرتة املنعقدة يف هلسنكي ،الرابعة عشرة هتادور للمجلس الدويل للعلوم إبّان جلمعية العامة )اعتمدته ا رية انتقال العلماءح قرار بشأنال
 (1972أيلول/سبتمرب  21إىل  16من 

 (2011( املعنون "مبدأ الطابع العاملي )احلرية واملسؤولية( للعلوم" )5النظام األساسي )
 (2011ة، مع الرتكيز على البلدان النامية )تشرين الثاين/نوفمرب تشاطر البيانات العلمي

 (2014حرية العلم ومسؤوليته وطابعه العاملي )

 وثيقتان أعدهما التحاد العالمي للمشتغلين بالعلوم - حاء
 (1948فرباير يف شباط/ ،لالحتاد العاملي للمشتغلني بالعلوم ةاعتمدته اجلمعية العام) ميثاق املشتغلني بالعلوم

 (1969يف نيسان/أبريل  ،ماعتمدته اجلمعية العامة لالحتاد العاملي للمشتغلني بالعلو ) إعالن بشأن حقوق املشتغلني بالعلوم

 مبادرات أخرى -طاء 
 (1955آينشتاين )بوغواش،  -بيان راسل 

 ، النسخة املنقحة(1964إعالن هلسنكي )الرابطة الطبية العاملية، 
 (1988ق س ْم بوينوس آيرس )

شر )جملس املنظمات الدولية للعلوم مبادئ توجيهية أخالقية دولية بشأن إجراء البحوث البيولوجية الطبية اليت تنطوي على استخدام الب
 ، النسخة املنقحة(2002الطبية، 

 (2010وث، مذكرة سنغافورة بشأن نزاهة البحوث )املؤمتر العاملي الثاين بشأن النزاهة يف البح
، النسخة 2011، والدراسات اإلنسانية االحتاد األورويب لألكادمييات الوطنية للعلوممدونة السلوك األوروبية بشأن النزاهة يف البحوث )

 املنقحة(
 (2012علوم، السلوك املسؤول يف مشاريع البحوث العاملية، تقرير بشأن السياسات، تقرير توجيهي )شبكة كليات ال

 (2015زاكي )جملس بوغواش، إعالن ناغا
 (2016املات، الشبكة الدولية للمهندسات والع) 2016إعالن جنيف املؤرخ يف تشرين األول/أكتوبر 
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 المناخ إعالن المبادئ األخالقية المتعلقة بتغّير الثالثالملحق 

 الديباجة
والثالثني للمؤمتر   باريس يف الدورة التاسعة)اليونسكو( اجملتمعة يف والثقافةإّن الدول األعضاء يف منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

 ،2017تشرين الثاين/نوفمرب  14تشرين األول/أكتوبر إىل  30العام لليونسكو يف الفرتة املمتدة من 
 املقبلة، الاألجي ّتاه احلاضرة األجيال مسؤوليات بشأن 1997 لعام اليونسكو إعالن االعتبار بعني تأخذ إذ

 األخالقيات بشأن والتكنولوجية ةالعلمي املعارف ألخالقيات العاملية اللجنة به اضطلعت الذي العمل أيضا   االعتبار بعني وتأخذ
 ،خاص بوجه املناخ بتغريّ  املرتبطة األخالقية واملسائل عام بوجه البيئية

 املعنونة "املستقبل اخلتامية ددا  يف الوثيقةوالتنمية، اليت جرى تأكيدها جم البيئة بشأن ريو عليها يف إعالن إىل املبادئ املنصوص وتشري
 املستدامة، للتنمية املتحدة األمم إليه" ملؤمتر نصبو الذي

األطراف  ت ني الرئيسيت ني املتعدديت  اآللي جبهامبو  املناخ واتفاق باريس املعتمد اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريّ على كون  وتشدد
 املناخ، للجهود العاملية الرامية إىل التصدي لتغريّ 

أن  وتأخذ بعني االعتباراملناخ،  تغرّي  تقييم خيص املناخ اهليئة الدولية الرائدة فيما بتغريّ  املعنية الدولية احلكومية بكون اهليئة وتقر
املناخي  تفيد بأن احرتار النظام ملناخا تقاريرها وتقارير غريها من هيئات اخلرباء املعنية عن االستنتاجات العلمية بشأن تغرّي 

مل  مسبوقة، إذ غري لقرن العشرينامخسينات  منذالعامل  شهدهافيه، وبأن الكثري من التغريات املناخية اليت  شك ثابت ال أمر
 آالف السنني السابقة، مّر العقود بل لىمياثلها ع مايشهد 
 ،مع عواقبه التكّيفاملناخ وإىل  من أسباب تغريّ  وجود حاجة ماّسة إىل احلدّ  شديد وتالحظ بقلق
األمر يلقي باملزيد  عية والطبيعية، وأن هذااالجتما الُنظمهلا  املناخ يؤدي إىل تفاقم املخاطر األخرى اليت تتعّرض أن تغرّي  وتالحظ بقلق

 من األعباء على كاهل الفقراء والضعفاء،
 املناخ تغرّي ت العاملية واحمللية النامجة عن للتحديا التصديميكن  بأنه ال وتؤمناملناخ شاغل مشرتك للبشرية مجعاء،  بأن تغريّ  أيضا   وتقر

األمر مشاركة الدول واملنظمات  اجملتمع يف املساعي الرامية إىل ذلك، ويشمل هذا بدون مشاركة الناس كافة من مجيع شرائح
القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع و الوطنية والسلطات احمللية والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية  الدولية والكيانات دون

 املدين واألفراد،
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يقتضيه اإلنصاف، ووفقا  ملبدأ  ة وفقا  ملاكبري   مسامهة عواقبه ومن املناخ تغرّي  وطأة من احلدّ  يف املسامهة إىل اجلميع سعي ضرورة وتؤكد
تواصل  أن على تلف البلدان،املسؤوليات املشرتكة وإن كانت متباينة، ووفقا  لقدرات كل طرف، مع مراعاة تباين ظروف خم

املناخ،  من وطأة تغرّي  هودها للحدّ جان النامية تعزيز الصدد وتواصل البلد هذا يف الريادي بالدور املتقدمة االضطالع البلدان
لبلدان املتقدمة األطراف موارد مالية اينص على أن "تُقّدم  املناخ إذ اتفاق باريس بشأن تغرّي  عليه بالتعهد الذي ينطوي وتذّكر

مة مبوجب االتفاقية"، وعلى أن "ُتشجَّع القائمن التخفيف والتكّيف مواصلة  اللتزاماهتا  ملساعدة البلدان النامية األطراف يف كلّ 
 ،األطراف األخرى على تقدمي أو مواصلة تقدمي هذا الدعم طوعيا "

م ض احمليطات وتقر فضال  عن ذلك ، وكذلك قدرهتا على تنظيم املناخ يةالبحر  اإليكولوجية ظمنُ الضعف قدرة يُ  بأن تزايد تلوث وحتَّ
لوم احمليطات ونتائج مؤمتر األمم املتحدة عللتقرير العاملي ، وفقا  لالناجم عن األنشطة البشريةاملناخ  تغريّ  عواقبمن  احلدّ على 

 ،14 لدعم املساعي الرامية إىل حتقيق هدف التنمية املستدامة
 املستدامة، صاديةاالقت والتنمية املستدامة العيش أساليب إىل بأكرب قدر ممكن من السرعة االنتقال بضرورة وتقر
 نسان وتعززها وتسرتشد مببادئحترتم حقوق اإل وشاملة فّعالة سياسات وضع طريق عن املناخ لتغرّي  العاجل التصدي بضرورة نوتؤم

 أخالقية،
وتفاوت إمكانيات  االحتياجات بتباين وتقراملناخ،  على أمهية األخذ مبنظور جنساين يف السياسات اخلاصة بتغرّي  أيضا   وتشدد

احلصر  يت تضم على سبيل املثال الاحلصول على املوارد بني الرجال والنساء، وكذلك بتباين احتياجات الفئات األشد ضعفا  ال
واألطفال، وبضرورة مراعاة املساواة بني  واملسّنني والشبابواملعوقني النازحني واملهاجرين والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية 

 سني ومتكني املرأة،اجلن
اجلهات املعنية، ومنها الفئات  مجيعمشاركة  املناخ وأضراره تتطلب بأن عملية اختاذ القرارات الفعلية الالزمة ملواجهة تغرّي  أيضا   وتقر

 األشد ضعفا ، مشاركة فعالة يف هذه العملية،
املعارف احمللية والتقليدية ومعارف  منهاو على األمهية اجلوهرية للعلم واالبتكار التكنولوجي واملعارف املالئمة،  فضال  عن ذلك وتشدد

 املناخ، ي لتغرّي املستدامة، للتصد التنمية أجل من األمهية اجلوهرية للتعليم على الشعوب األصلية، وكذلك
املناخ، عواقب أخالقية  لتغرّي تصدي املناخ يف حّد ذاته، وكذلك للمساعي الرامية إىل ال تكون لتغرّي  بأنه قد وتقر فضال  عن ذلك

 مهمة وخمتلفة باختالف املكان والزمان،
وأهداف التنمية  2030 لعام املستدامةة املناخ، وكذلك خبطة األمم املتحدة للتنمي تغرّي  بعمل األمم املتحدة ووكاالهتا بشأن وتذّكر

 التنوع البيولوجي، واخلطة ة بشأناألمم املتحد الكوارث، واتفاقية خماطر من للحدّ  ِسنداي فيها، وإطار ردةاملستدامة الوا
)مسار  دول اجلزرية الصغرية الناميةالعمل املعجَّل للوإجراءات التصحر،  ملكافحة املتحدة األمم واتفاقية اجلديدة، احلضرية
مبوجب االتفاقية إبّان الدورة  املناخ واتفاق باريس الذي اعُتمد واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريّ  ساموا(،
 ،2015 فيها يف شهر كانون األول/ديسمرب من عام والعشرين ملؤمتر األطراف احلادية

 .فيه باملبادئ املذكورة وتناديهذا اإلعالن  تعتمد
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 أحكام عامة
 الغرض والنطاق: 1 المادة

 املناخ. دابري األخرى املتعلقة بتغريّ يقّدم هذا اإلعالن ويبنّي بالتفصيل املبادئ األخالقية لوضع السياسات واختاذ القرارات والت - 1
ليمي والوطين على الصعيد الدويل واإلق يـُتَّخذ يوصي هذا اإلعالن الدول مبراعاة هذه املبادئ األخالقية، حبسب االقتضاء، يف مجيع ما - 2

 املناخ. الوطين واحمللي من القرارات والتدابري املتعلقة بتغريّ  ودون
 ، ومنها السكانوساط األخرى املعنيةواأليناشد هذا اإلعالن األفراد واجلماعات، والسلطات احمللية واإلقليمية، واألوساط العلمية،  - 3

لى كل املستويات ويف مجيع القطاعات، عحدة، واملؤسسات والشركات العامة واخلاصة األصليون، وكذلك املنظمات الدولية ومنظومة األمم املت
 املناخ. التصدي لتغرّي  الرامية إىلمراعاة هذه املبادئ األخالقية، حبسب االقتضاء، يف القرارات والتدابري 

 المبادئ
، املناخ لتصدي لتغريّ لت أو التدابري املتخذة إلعالن ويف القرارااالعتبار ومراعاهتا وتعزيزها يف نطاق هذا ا ينبغي أخذ املبادئ التالية بعني

عليها يف اتفاقية األمم  ادئ واألحكام املنصوص، باملبالتصدي لتغرّي املناخ خيص اجلهود العاملية الرامية إىل التذكري باسرتشاد الدول، فيما مع
 مبوجبها: املعتمد واتفاق باريسا هب امللحق وبروتوكول كيوتواملناخ  املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي 

 الضرر : درء2 المادة
صلة تقدمي اخلدمات اليت تقدمها، ويهّدد من قدرهتا على موا الُنظم اإليكولوجية لكوكب األرض وحيدّ  إىل إضعاف استدامة املناخ يؤدي تغرّي 

من خالل األضرار والعواقب  واألفراد، يةاحملل اجملتمعات املستقبل، كما يهّدد يف عيشهم املناخ، فضال  عن ذلك، رفاهية الناس وُسبل تغريّ 
 التدابري تتخذ الفاعلة أن مجيع اجلهاتو إصالحها، ولذلك ينبغي للدول يتعّذر  عنه، ومنها بعض األضرار والعواقب اليت قد الوخيمة النامجة

 يلي: ما أجل من تستطيع اختاذها املالئمة اليت
 حتّمل على القدرة ائل تضم تعزيزمعه وتنفيذها، وذلك بوس املناخ والتكيف من وطأة تغريّ  للحدّ وضع سياسات واختاذ تدابري  )أ(

 ؛إنتاج األغذيةهتدد  بطريقة ال ئةعنها من انبعاثات غازات الدفي ينجم تتسم باخنفاض مااليت  وتعزيز التنمية املناخ تغريّ 
معه، أو  من وطأته والتكيف ىل احلدّ ك عن السياسات والتدابري الرامية إاملناخ، وكذل عن تغرّي  النامجة استباق ودرء األضرار )ب(

 أينما كانت؛ املستطاع قدر تقليل هذه األضرار
هلا  تكون كنولوجيات جديدة قدالسعي إىل التعاون العابر للحدود الوطنية والعمل على تعزيز هذا التعاون قبل استخدام ت )جـ(

 الوطنية.عواقب وخيمة عابرة للحدود 

 : نهج الوقاية3 المادة
أجل التنبؤ بأسباب  التكاليف من إىل لقياسبا التام ذريعة لتأجيل اختاذ تدابري فعالة العلمي ينبغي االمتناع عن اختاذ االفتقار إىل اليقني

إىل أضرار جسيمة  املناخ تمل أن يؤدي تغرّي حملامن  يكون املناخ عندما من أضرار تغريّ  واحلدّ  املستطاع قدر أو تفاديها أو تقليلها املناخ تغريّ 
 .قابلة لإلصالح غريأو أضرار 

  



 امللحق الثالث

 
204 204 

 

 : اإلنصاف والعدالة4 المادة
يف هذا اجملال. وينبغي للجهات املعنية  اجملدية للناس كافة املناخ ضمان املعاملة املنصفة واملشاركة خيص تغرّي  تقتضي العدالة فيما - 1

سّيما  دالة والشراكة العاملية والشمول، والأجل الع معا  من املناخ، أن تعمل سعيها إىل التصدي لتغريّ  الفاعلة على كل املستويات، أثناء
فيها احلكومات واملنظمات الدولية،  ركيف هذا اجملال تشا بذل مساٍع عامليةيكون  أجل التضامن مع أشّد الناس فقرا  وضعفا . وقد من

الفاعلة، أمرا  مفيدا  يف  جلهات املعنيةاوسائر املتحدة، وكذلك القطاع اخلاص واجملتمع املدين  ومنها املنظمات التابعة ملنظومة األمم
 هذا الصدد.

يتها من أجل أجيال احلاضر واملستقبل. بّد للجميع من اختاذ تدابري لصون الُنظم اإليكولوجية الربية والبحرية لكوكب األرض ومحا ال - 2
بريا  على الُنظم اإليكولوجية وتأثر الُنظم كظم اإليكولوجية بأمهية كبرية نظرا  العتماد الناس اعتمادا   ويتسم التفاعل بني الناس والنُ 

 يفعله الناس. اإليكولوجية تأثرا  شديدا  مبا
 بكثري أشدّ  إضرارا   بالنساء املناخ تغرّي  يضرّ  إذ ينبغي للتدابري املتخذة يف هذا الصدد أن تراعي ضرورة مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات، - 3

فرص املتاحة للرجال على الرغم من يُتاح للنساء من فرص احلصول على املوارد يف الوقت ذاته عن ال بالرجال، ويقّل ما إضراره من
اعي أيضا  احتياجات أكثر الفئات عرضة  اضطالع النساء بدور حاسم يف حتقيق التنمية املستدامة الشاملة. وينبغي هلذه التدابري أن تر 

 لناس فقرا  وضعفا .أشّد اسّيما  والللمخاطر، 
اذ القرارات والتدابري عن طريق إتاحة الفاعلة أن تيسِّر وتشّجع توعية الناس ومشاركتهم يف اخت وسائر اجلهات املعنيةينبغي للدول  - 4

واملعارف  له، وكذلك على املعلومات ياملناخ وباملساعي املبذولة من أجل التصد االّطالع على املعلومات واملعارف املتعلقة بتغريّ 
مراعاة  طاق واسع يف الوقت املناسب، معنمعه، على  والتكيف املناخ وطأة تغرّي  من احلدّ  إىل الرامية التدابري تنفيذ املتعلقة بوسائل

 الفئات األشد ضعفا .تباين االحتياجات وتفاوت إمكانيات احلصول على املوارد بني 
ينص عليه إعالن  ض واإلنصاف، وفقا  ملاالقضائية واإلدارية، ومنها إجراءات طلب التعوي ينبغي أن يُتاح االنتفاع الفعلي باإلجراءات - 5

املناخ وإصالح السياسات والتدابري الرامية  أضرار تغرّي معاجلة  ووفقا  للقوانني الوطنية سعيا  إىل 1992 لعام بشأن البيئة والتنميةريو 
 الوطين.معه على الصعيد  من وطأته والتكيف إىل احلدّ 

 : التنمية المستدامة5 المادة
 يلي: عنية الفاعلة إىل القيام مبايقتضي ضمان متكن أجيال احلاضر واملستقبل من تلبية احتياجاهتا أن تسارع مجيع الدول واجلهات امل

فيها،  املستدامة الواردةاف التنمية وإىل حتقيق أهد 2030 تعزيز السعي إىل تنفيذ خطة األمم املتحدة للتنمية املستدامة لعام )أ(
م املوارد استخداما  فعاال ، وتعزيز واإلنتاج وإدارة النفايات، واستخدا سّيما عن طريق اعتماد أمناط مستدامة لالستهالك وال

 ؛عاثات غازات الدفيئةعنها من انب ينجم تتسم باخنفاض مااليت  املناخ، وتعزيز التنمية القدرة على حتّمل تغريّ 
ذه الطريقة يف القضاء واملسامهة هب (، بفرص التنمية،10 سّيما الضعفاء )انظر املادة أجل ضمان انتفاع اجلميع، وال نالعمل م )ب(

 ومنها الفقر املدقع؛ وأبعاده،أشكاله على الفقر جبميع 
الصعيد اإلنساين، ومنها على لى عاملناخ يف اجملاالت اليت تستحق عناية خاصة بسبب تبعاهتا وعواقبها  معاجلة أضرار تغرّي  )جـ(

ر؛ وتدهور األراضي؛ ؛ واحمليطات؛ والتصحطاقة واملياهخيص الغذاء وال األمن فيما : انعداماجملاالت التالية احلصر سبيل املثال ال
 ء، للمخاطر.سّيما الفقرا والكوارث الطبيعية؛ ونزوح السكان؛ وتعّرض النساء واألطفال واملسّنني، وال
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 التضامن: 6 المادة
 املناخ والكوارث الطبيعية، تغرّي  يالح ضعفا   األشد والفئات الناس وُفرادى أن يساعدوا جمتمعني كافة  يعين التضامن أنه ينبغي للبشر - 1

 .كوارث  وقوع عند سّيما وال
ن تعمل وتتعاون يف هذا الصدد ، أاملناخ ، وكذلك للجهات القادرة على التصدي لتغريّ الفاعلة وسائر اجلهات املعنيةينبغي للدول  - 2

 يلي: االعتبار ما آخذة  بعني
هبا، وكذلك الرتابط بني البشر أمهية محاية وتعزيز عاملنا املشرتك بطريقة تبنّي تضامن وترابط الشعوب على اختالف مشار  )أ(

 والكائنات احلية األخرى والُنظم اإليكولوجية والبيئة؛
 للموارد وعواقبه؛ عيشها وإمكانية بقائها، اليت تتوقف على استخدامنا احلايلرفاهية أجيال املستقبل وُسبل  )ب(
  مجيع أرجاء املعمورة.يفالرتابط بني الُنظم الطبيعية واإليكولوجية والبشرية لكل البلدان واملناطق واجملتمعات  )جـ(

أجل   منصفا  يف الوقت املناسب منله تشاطرا   ل التصدياملناخ وأشكاله وعواقبه وُسب ينبغي تشاطر املعارف املتعلقة بأسباب تغريّ  - 3
أجل تعزيز قدرة الناس والُنظم  ك منمن وطأته، وكذل املناخ واحلدّ  مع تغرّي  ميلكه اجلميع من القدرات الالزمة للتكّيف تعزيز ما

 اإليكولوجية على التحّمل والصمود.
ى إىل تعزيز العمل التعاوين يف ، أن تسعالفاعلةي، وكذلك للجهات املعنية ينبغي للدول املتقدمة والدول األخرى، على أساس طوع - 4

املالئمة، وبناء القدرات،  املعارفو  املعلومات الوقت املناسب يف جمال استحداث وتطوير التكنولوجيا ونقلها، واملساعدة على ّتميع
سّيما  خاص، وال املناخ بوجه النامجة عن تغرّي  لبلدان عرضة  لألضرارعام، وألكثر ا وتوفري الوسائل واملوارد املالية للبلدان النامية بوجه
 ألقل البلدان منوا  وللدول اجلزرية الصغرية النامية.

بني بلدان اجلنوب  عاون فيمااملناخ عن طريق الت تستطيع الدول، على أساس طوعي، التصدي أيضا  للتحديات النامجة عن تغرّي  - 5
 والتعاون الثالثي.

 راتالمعارف العلمية والحرص على النزاهة العلمية في عملية اتخاذ القراب : الستعانة7 ةالماد
مناخ أمرا  مهما  للغاية للتمكن من التغلب على يف عملية اختاذ القرارات املتعلقة بالتغرّي السريع لل يُعّد االستناد إىل املعارف العلمية - 1

ملعارف املتوفرة يف ميادين العلوم معه. ولذلك ينبغي للقرارات أن تستند إىل أفضل ا والتكيفمن وطأته  املصاعب املرتبطة باحلدّ 
هبا، مع مراعاة  خصصات، وأن تسرتشدالطبيعية والعلوم االجتماعية، وكذلك يف ميادين العلوم اجلامعة للتخصصات واملشرتكة بني الت

 سب االقتضاء.املعارف احمللية والتقليدية ومعارف الشعوب األصلية حب
وجه ممكن، وذلك عن  على أفضل معايري نزاهة البحث العلمي لكي تساعد على اختاذ القراراتأن تفي بأمسى  ينبغي للمعارف العلمية - 2

سديدا  لتمكني تقديرا   قار إىل اليقني العلميهلا أيضا  أن تقّدر مدى االفت التحّيز؛ وينبغي والشفافية وعدم طريق احلرص على الدقة واألمانة
 األجل. اسرتاتيجيات طويلة أصحاب القرار من الوقوف على املخاطر والفرص الكامنة وفهمها وتزويدهم باإلرشادات الالزمة لوضع

اختاذها املناخ والتدابري اليت ميكن  غريّ ينبغي تعزيز التعاون العلمي وبناء القدرات العلمية يف البلدان النامية من أجل فهم عواقب ت - 3
 معه فهما  شامال . من وطأته والتكيف للحدّ 

مبوجبها،  من اتفاق باريس املعتمد 12 املناخ واملادة من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريّ  6 ينبغي للدول، وفقا  للمادة - 4
 يلي: الفاعلة، أن تقوم مبا اجلهات املعنيةوكذلك لسائر 
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لتدابري اليت تساعد على احملافظة اعد على محاية وصون استقالل العلم ونزاهة العمل العلمي، ومنها اختاذ التدابري اليت تسا )أ(
ل العلمي وباملنهجيات العلمية ونتائج يتعلق بتمويل العم على املعايري العلمية العالية وعلى الشفافية على كل املستويات فيما

 البحوث العلمية؛
طيد العمل اجلماعي القوي بشأن أجل تو  علوم يف كل القطاعات، ولدى مجيع الفئات السكانية، منتعزيز التوعية والدراية بال )ب(

 املناخ؛ املناخ وترسيخ الفهم املشرتك الـُمحكم لكيفية التصدي لتغرّي  تغريّ 
االستعانة بوسائل خمتلفة عها نظراء و املناخ عن طريق االستناد إىل حبوث علمية يراج تعزيز الدقة يف جمال التواصل بشأن تغرّي  )جـ(

 ئل التواصل؛للتواصل بشأنه تضم الرتويج للعلوم على أوسع نطاق ممكن يف وسائل اإلعالم وغريها من وسا
 نادا  إىل قاعدة معرفية متينة.إنشاء آليات فعالة لتوثيق الصلة بني العلوم والسياسات من أجل ضمان اختاذ القرارات است )د(

 تطبيق المبادئ
 هبا هذا اإلعالن وتعزيز تطبيقها: ديأجل نشر املبادئ األخالقية اليت ينا يلي من الفاعلة مبا اجلهات املعنيةبأن تقوم الدول و يُوصى 

 : العلم والتكنولوجيا والبتكار8 المادة
 .املناخ وضع اسرتاتيجيات للمحافظة على نزاهة البحث العلمي يف تناول املسائل املتعلقة بتغرّي  - 1
 املناخ. ملتعلقة بتغرّي الستعانة بأفضل املعارف والبيّنات العلمية املتوفرة الختاذ القرارات املرتبطة باملسائل اا - 2
 به. املناخ ومن املخاطر املرتبطة طأة تغرّي من و  تطوير وحتسني التكنولوجيات والُبىن األساسية واألنشطة اليت ختضع للتقييم الدقيق وحتدّ  - 3
املستطاع يف األعمال  قدر صغرية النامية،الدول اجلزرية الومن  منوا   البلدان ة علماء من مجيع البلدان النامية، ومن أقلزيادة مشارك - 4

 العلمية املتعلقة باملناخ.
خيص  املفتوحة، فيما التعليمية املواردتعزيز ُسبل احلصول على املعلومات وُسبل االنتفاع بفرص التدريب، ومنها البيانات املفتوحة و  - 5

 ألخرى املعنية على الصعيد الدويل.اأجل إتاحتها جلميع األوساط العلمية واألوساط  املناخ، من املصاعب واحللول املرتبطة بتغريّ 
تطلبات ك جلعلها أكثر توافقا  مع مالتشجيع على تنمية املعارف العلمية اليت تساعد على تغيري أمناط اإلنتاج واإلدارة واالستهال - 6

 .االستدامة البيئية

 : تقييم المخاطر وإدارتها9 المادة
وتكنولوجية قائمة على أسس علمية،  التشجيع على وضع خرائط حملية للمخاطر، وإنشاء نُظم لإلنذار املبكر، وإجراء عمليات تقييم بيئية

 املناخ وبالكوارث الطبيعية إدارة مناسبة. وإدارة املخاطر املرتبطة بتغرّي 

 : الفئات الضعيفة10 ادةالم
احلصر النازحني واملهاجرين  ل املثال الاليت تضم على سبيالضعيفة،  املناخ، لتلبية احتياجات الفئات إيالء األولوية، عند التصدي لتغريّ 

 األجيال.واإلنصاف بني  والشعوب األصلية واجملتمعات احمللية واملعوقني، مع مراعاة املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
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 : التربية والتعليم11 المادة
يم من أجل التنمية املستدامة والتعليم يف االرتقاء باملناهج الدراسية، حبسب االقتضاء، مع مراعاة عمل اليونسكو ومبادراهتا بشأن التعل - 1

من اتفاق باريس  12 املناخ واملادة رّي من اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ 6 عليه املادة تنص املناخ، وكذلك ما جمال تغرّي 
ل يف التوعية والتعريف بعالقة البشر بالنظام املناخ، الغرض املنشود املتمث خيص تغرّي  ، لكي تؤدي املناهج الدراسية، فيمامبوجبها املعتمد

 يج املبادئ الواردة يف هذا اإلعالن.ترو املناخي والُنظم اإليكولوجية لكوكب األرض، ومبسؤوليات أجيال احلاضر ّتاه أجيال املستقبل، و 
املعوقني واملهاجرين والشعوب  انتفاع كوبغض النظر عن اجلنس والعمر واألصل، وكذلالناس كافة، وفقا  للقوانني الوطنية ضمان انتفاع  - 2

وحتديث  اكتساب على ساعدهتمملاحلياة  املالئمة مدى التعلم احلال منهم، بفرص سّيما ضعفاء األصلية واألطفال والشباب، وال
 ملستدامة.ااملناخ واملسامهة يف التنمية  للتصدي لتغريّ  والِقيم واملواقف الضرورية واملهارات املعارف

املناخ، والتشجيع على إعادة  رتبطة بتغريّ الرمسي فيما يتعلق باملصاعب واحللول امل النظامي والتعليم غري تعزيز التعليم النظامي وغري - 3
 لصدد.مع األهداف املراد حتقيقيها يف هذا ايتوافق  دريب العاملني يف جمال الرتبية والتعليم مبات

هم التعليمية يف مجيع مراحل التعليم بدءا  واملرّبني على األخذ هبذه املبادئ يف أنشطت تشجيع املؤسسات الرتبوية والتعليمية واملعلمني - 4
  مبرحلة التعليم اجلامعي.املدرسي وانتهاء   مبرحلة التعليم قبل

وأنواع التعليم بوصف هذا التنوع أمرا   راحلم مجيع ، لالعرتاف بالتنوع الثقايف واالجتماعي واجلنساين يفللقوانني الوطنيةالرتويج، وفقا   - 5
 املناخ. ورية للتصدي لتغرّي عارف الضر مفيدا ، فضال  عن كونه مصدرا  مهما  للمعرفة، ولذلك ينبغي تسخريه لتعزيز احلوار وتبادل امل

 .بيئيا   السليم تكنولوجيتيسري التطور الدعم البلدان النامية من خالل بناء القدرات التعليمية والعلمية، وتوفري املوارد املالية، و  - 6

 : التوعية العامة12 المادة
ز احلوار االجتماعي والتواصل من خالل له، عن طريق تعزي املناخ، وكذلك بشأن أفضل املمارسات يف جمال التصدي تعزيز التوعية بشأن تغرّي 

 وسائل اإلعالم واألوساط العلمية ومنظمات اجملتمع املدين، ومنها اجلماعات الدينية والثقافية.

 : المسؤولية13 المادة
وكمة عن طريق تعزيز الشفافية ومنع اخلاصة باملناخ بفضل تدابري مالئمة جيري اختاذها على صعيد احل السياسات واإلجراءاتضمان فعالية 

بيئية واجملتمعية جلميع اجلهات املعنية الفاعلة، الفساد؛ والسعي، على صعيد الدول، إىل تعزيز آليات التقييم اليت توطد املسؤولية االجتماعية وال
 تجارية.ومنها الشركات واملؤسسات ال

 : التعاون الدولي14 المادة
التخصصات واجلامع  عددي واملتعددتيسري االضطالع باملساعي والربامج الدولية الرامية إىل نشر هذه املبادئ وتعزيز احلوار الت - 1

 فيها. بشأهنا، ودعم هذه املساعي والربامج واملشاركةللثقافات 
كذلك باملبادرات الدولية الرامية إىل بناء و املناخ،  بالتعاون يف جمال البحوث املتعلقة بتغرّي  تيسري االضطالع باملساعي الدولية اخلاصة - 2

 فيها. واملبادرات واملشاركة ودعم هذه املساعياملناخ،  القدرات املتعلقة بتغريّ 
ية وأفضل املمارسات يف هذا اجملال، وجاملناخ، وكذلك االبتكارات التكنول تعزيز تشاطر نتائج العمل العلمي يف جمال التصدي لتغريّ  - 3

 تشاطرا  منصفا  يف الوقت املناسب.
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املناخ  ألمم املتحدة اإلطارية بشأن تغريّ عليها اتفاقية ا اختاذ التدابري العاجلة الالزمة للوفاء بااللتزامات والتعهدات اليت تنطوي - 4
وأهداف التنمية  2030 ستدامة لعاموخطة األمم املتحدة للتنمية املمبوجبها،  املعتمد هبا واتفاق باريس وبروتوكول كيوتو امللحق

 خماطر الكوارث. من للحدّ  ِسنداي فيها، وإطار املستدامة الواردة
 املستضعفة للفئات خاصة عناية إيالء مع ،احمللية واجملتمعات واجلماعات واأُلسر األفراد بني وكذلك الدول، بني التضامن احرتام وتعزيز - 5

 .القدرات من الفئات حظا   وكذلك ألقل املناخ، عواقب تغرّي  جرّاء من
التعاون يف جمال التنمية، مع إيالء عناية  وآليات التعاون الدويل القائمة، ومنها آليات املناخ لتغرّي  تعزيز االتساق بني آليات التصدي - 6

 الشعوب. تعزز رفاهية مجيع أهداف سياساتية أخرى حتقيق يف أيضا   تساهم أن املناخ اليت ميكن خاصة لتدابري التصدي لتغرّي 

 : اضطالع اليونسكو بالترويج والنشر15 المادة
هلا أن تعمل على  عالن ونشره، ولذلك ينبغيمتلك اليونسكو الكفاءة الالزمة لكي تكون وكالة األمم املتحدة الرئيسية املعنية برتويج هذا اإل

جنة العاملية ألخالقيات املعارف العلمية احلصر الل األمم املتحدة األخرى، اليت تضم على سبيل املثال التروجيه ونشره بالتعاون مع كيانات 
يولوجيا؛ والربنامج اهليدرولوجي الدويل؛ وبرنامج واللجنة الدولية احلكومية ألخالقيات الب؛ والتكنولوجية؛ واللجنة الدولية ألخالقيات البيولوجيا

ية؛ واللجنة الدولية احلكومية لعلوم احمليطات؛ اإلنسان واحمليط احليوي؛ والربنامج الدويل للعلوم اجليولوجية؛ والربنامج الدويل للعلوم األساس
املناخ؛ واملنظمة  ة األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ؛ واتفاقي اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغرّي و  ؛وبرنامج إدارة التحوالت االجتماعية

؛ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرلبيولوجي؛ و ابشأن التنوع األمم املتحدة واتفاقية  ؛للبيئةوبرنامج األمم املتحدة  العاملية لألرصاد اجلوية؛
البشرية؛ وغريها  للمستوطنات املتحدة األمم رنامجلالتصاالت؛ وب الدويل الفكرية؛ واالحتاد للملكية العاملية واملنظمة الدولية؛ البحرية واملنظمة

، وبرنامج اجمللس الدويل للعلوم االجتماعيةم، و علو اجمللس الدويل للاملناخ، ومنها  من اهليئات الدولية املعنية املهتمة باملسائل املتعلقة بتغرّي 
شارك اليونسكو يف رعايته؛ وكذلك تالعاملي"، الذي  الصعيد على االستدامة حتقيق أجل من البحوث: املستقبل يف "األرض البحوث املسمى

 املناخ. مع سائر اهليئات الدولية احلكومية العاملة يف امليادين املرتبطة بتغريّ 

 أحكام ختامية
 : ترابط المبادئ وتكاملها16 المادة

كاملة ومرتابطة. وجيب أن يُراعى كل مبدأ يف سياق مبادئ مت فيه الواردة يتجزّأ، وأن تُعترب املبادئ جيب أن يُعترب هذا اإلعالن إعالنا  واحدا  ال
 يناسبها. تقتضيه الظروف وما سائر املبادئ، وذلك حبسب ما

 كذلك لضرورات الحياة على األرضو والكرامة اإلنسانية، : رفض األفعال المخالفة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية 17 المادة
األخرى الفاعلة، أو ألية  الجتماعيةجيوز تفسري أي حكم من أحكام هذا اإلعالن تفسريا  يسوّغ ألية دولة، أو ألية جهة من اجلهات ا ال

اإلنسانية، وكذلك  والكرامة اسيةاألس رياتواحل اإلنسان حلقوق خمالف القيام بأي فعل مجاعة أو فئة، أو ألي فرد، مزاولة أي عمل أو
 األرض. على احلياة لضرورات

 واتفاق المناخ تغّير بشأن طاريةاإل المتحدة األمم : رفض إعادة تفسير المبادئ واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية18 المادة
 بموجبها المعتمد باريس

 بشأن اإلطارية املتحدة األمم اتفاقية يف عليها املنصوص للمبادئ واألحكام جيوز اعتبار أي حكم من أحكام هذا اإلعالن تفسريا   ال
 مبوجبها. املعتمد باريس واتفاق املناخ تغريّ 
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 للمجلس الدولي الحكومي لبرنامج المعدَّل النظام األساسي  الملحق الرابع
 التحولت الجتماعيةإدارة 

 لتحولت الجتماعيةالنظام األساسي للمجلس الدولي الحكومي واللجنة الستشارية العلمية لبرنامج إدارة ا

 5.2م/27إبان دورته السابعة والعشرين بموجب القرار  1993اعتمده المؤتمر العام في عام 
 28م/39بموجب القرار  2017ثم في عام  22م/28بموجب القرار  1995وعّدله في عام 

 المادة األولى
علمية لربنامج العلوم االجتماعية  استشارية ينشأ يف إطار منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( جملس دويل حكومي وجلنة

 إدارة التحوالت االجتماعية".برنامج "املسمى الدويل 

 المجلس الدولي الحكومي -المادة الثانية 

 ضرورة حتقيقمراعاة مع لعام اينتخبها املؤمتر  ،دولة من الدول األعضاء يف اليونسكو 35من الدويل احلكومي يتألف اجمللس  - 1
 .إدارة التحوالت االجتماعيةنامج برب  هاتزامومدى ال املناسب فيما بينها التناوبالعادل بني الدول األعضاء و التوزيع اجلغرايف 

بانتخاب  هيتعادية للمؤمتر العام وتنالدورة الالدويل احلكومي أربع سنوات وتبدأ فور انتخاهبم يف فرتة عضوية أعضاء اجمللس تدوم  - 2
 دورة عادية تالية هلا.ثاين  األعضاء اجلدد يف

 بعد انتهاء مدة عضويتهم مباشرة.الدويل احلكومي جيوز إعادة انتخاب أعضاء اجمللس  - 3

 .العضوية يف اجمللسأن يقدم إىل املؤمتر العام توصيات بشأن  الدويل احلكومي جيوز للمجلس - 4

تخصصني يف امليادين اليت م الدويل احلكومي ستحسن أن يكون األشخاص الذين تعينهم الدول األعضاء لتمثيلها يف اجمللسيُ  - 5
 يشملها برنامج إدارة التحوالت االجتماعية.

 لس الدولي الحكوميالمج دورات –المادة الثالثة 

على طلب  قد دورات استثنائية بناء  أن يع الدويل احلكومي للمجلس زة كل سنتني يف دورات عادية. وجيو مر الدويل احلكومي جيتمع اجمللس 
 .هن مكتبصادر عقرار  مبوجبعلى طلب أغلبية أعضائه، أو  أو بناء   ،املدير العام
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 التصويت -المادة الرابعة 

 ضو يف اجمللس صوت واحد.عاختاذ قراراته بتوافق اآلراء. ويف حال إجراء تصويت يكون لكل  إىل الدويل احلكومي اجمللس يسعى

 المصروفاتالتكاليف و  –المادة الخامسة 

 عضاء مصروفات مشاركة ممثليهاتتحمل الدول األو  الدويل احلكومي.جمللس إىل امصروفات اخلدمات املقدمة تكاليف و  اليونسكو متول
مصروفات مشاركة ممثلي أقل  ضبع، كل أو بذلك مسح وضعها املايلإذا تتحمل،  . غري أن اليونسكوالدويل احلكومي يف دورات اجمللس

 .والدول اجلزرية الصغرية النامية البلدان منوا  

 النظام الداخلي -المادة السادسة 

 نظامه الداخلي. الدويل احلكومي اجمللس يعتمد

 المجلس الدولي الحكومي مهام –المادة السابعة 

ها وفقا  لالسرتاتيجية الشاملة للربنامج إدارة التحوالت االجتماعية ويشرف عليختطيط وتنفيذ برنامج الدويل احلكومي عمليات  اجمللس وجهي
 . ويشمل ذلك بوجه خاص ما يلي:وخطة العمل لتنفيذها

 ؛ملستجداتاإدارة التحوالت االجتماعية وتكييفه مع بإعداد برنامج النظر يف االقرتاحات املتعلقة  )أ(

الرئيسية اليت شأن حماور العمل بإعداد توصيات و إدارة التحوالت االجتماعية حتديد اجملاالت املوضوعية العامة لربنامج  )ب(
 ؛الربنامج ميكن أن يضطلع هبا

األساسية اليت تتطلب تعزيز التعاون  وإجنازاته، وحتديد اجملاالتإدارة التحوالت االجتماعية استعراض وتقييم أنشطة برنامج  )جـ(
املشار إليه يف املادة  ارية العلميةإىل التقرير الذي تقدمه اللجنة االستش ، على سبيل املثال ال احلصر،الدويل باالستناد

 أدناه؛الثانية عشرة 

 ؛تماعيةإدارة التحوالت االجتشجيع مشاركة الدول األعضاء يف برنامج  )د(

 ؛برنامج إدارة التحوالت االجتماعية املوارد الالزمة لتنفيذ سعي إىل تعبئةال )هـ(

 .ا بني هذه األنشطةوالتواصل فيمعلى الصعيد الوطين  إدارة التحوالت االجتماعيةإقامة أنشطة برنامج  يسريت )و(

ات الدولية أو نظمامل ومن مجيعلعلمية اللجنة االستشارية ا من لتمس املشورةأن ي ،مهامهالدويل احلكومي، يف إطار ممارسة  جيوز للمجلس
 تقيم اليونسكو معها عالقات رمسية.واإلنسانية اليت لوم االجتماعية اإلقليمية املعنية بالع

 المكتب -المادة الثامنة 

كلما عّدل املؤمتر ا  مكتب اجمللس،  ن معينتخب اجمللس الدويل احلكومي من بني أعضائه رئيسا  وأربعة نواب للرئيس ومقررا ، ميثلو  - 1
 .جلغرايف العادل بني أعضاء املكتباأعاله، ويراعي اجمللس يف انتخاب مكتبه التوزيع  للمادة الثانية وفقا  اجمللس  عضويةالعام 
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دورة املؤمتر العام العادية  إبانالعام،  يُنتخب املكتب يف دورة استثنائية للمجلس الدويل احلكومي تُعقد، بناء  على دعوة من املدير - 2
 اليت يُنتخب فيها أعضاء اجمللس أو يف أقرب وقت بعد انتخاهبم.

 ل.تنتهي فرتة عضوية أعضاء املكتب بانتهاء مدة عضويتهم يف اجمللس الدويل احلكومي على أية حا - 3

 المراقبون -المادة التاسعة 

مراقبني إىل مجيع  يوفدواأن  حلكومياليسوا أعضاء يف اجمللس الدويل جيوز للدول األعضاء يف اليونسكو واألعضاء املنتسبني الذين  - 1
 .الدويل احلكومي اجمللس دورات

الدويل  اجمللس تدورا مجيع حضورىل إمنظمة األمم املتحدة وسائر املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة  ممثلني عن جيوز دعوة - 2
 بصفة مراقبني. احلكومي

أو دول غري أعضاء يف  كوميةمنظمات دولية حكومية أو غري ح الشروط اليت ميكن مبوجبها دعوة الدويل احلكومي حيدد اجمللس - 3
 .حضور دوراته بصفة مراقبني اليونسكو إىل

 دعوة الخبراء –المادة العاشرة 
رهتم يف املسائل املهمة لربنامج إدارة يطلب من املدير العام دعوة خرباء إىل حضور دوراته اللتماس مشو جيوز للمجلس الدويل احلكومي أن 

 التحوالت االجتماعية.

 تقديم التقارير -المادة الحادية عشرة 

املؤمتر  و يف كل دورة من دوراتلعام لليونسكإىل املؤمتر ا إدارة التحوالت االجتماعيةتقارير عن أنشطة برنامج الدويل احلكومي يرفع اجمللس 
 العادية، وعند االقتضاء، إىل اجمللس التنفيذي. العام

 اللجنة الستشارية العلمية -المادة الثانية عشرة 

مراعاة ضرورة حتقيق مع  ،لشخصيةايعينهم املدير العام بصفتهم  ،تتألف اللجنة االستشارية العلمية من تسعة أعضاء على األكثر - 1
ية احلكومية وغري احلكومية املعنية بالعلوم املنظمات الدولاللجان الوطنية و  شاور معالتوازن اجلغرايف العادل بني أعضاء اللجنة، وبالت

 على الصعيدين اإلقليمي والدويل.واإلنسانية االجتماعية 

 العلمية بصفة مراقب. نة االستشاريةجيوز ملكتب اجمللس الدويل احلكومي أن يعنّي أحد أعضائه حلضور اجتماعات اللج - 2

إدارة التحوالت يشملها برنامج  مرموقني وباحثني ناشطني يف اجملاالت اليت أخصائينييكون أعضاء اللجنة االستشارية العلمية  - 3
 .واإلنسانية متنوعة يف جمال العلوم االجتماعيةاختصاصات وميثلون  االجتماعية

برنامج إدارة التحوالت االجتماعية  العلمية املشورة إىل املكتب واجمللس الدويل احلكومي بشأن خطة عملتسدي اللجنة االستشارية  - 4
إىل اجمللس أو املكتب بناء   قبل كل اجتماع من اجتماعات املكتب وكل دورة من دورات اجمللس. وتسدي اللجنة املشورة أيضا  

  تتطلب إبداء رأي اخلرباء فيها.على طلبهما بشأن مجيع املسائل العلمية املهمة اليت
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والت االجتماعية من خالل إسداء املشورة حتافظ اللجنة االستشارية العلمية على املعايري العلمية العالية ألنشطة برنامج إدارة التح - 5
جنة بوجه خاص ب. وحترص اللإىل اجمللس الدويل احلكومي واليونسكو. وتعمل اللجنة بوصفها منتدى لتبادل األفكار والتجار 

 العلمية العالية. على امتثال مجيع املنشورات اليت تصدر يف إطار برنامج إدارة التحوالت االجتماعية للمعايري

 جتماعية واإلنسانية وأعضاء تلك اهليئات.تستشري اللجنة االستشارية العلمية بانتظام، يف أداء مهامها، اهليئات املعنية بالعلوم اال - 6

رئيس اجمللس الدويل احلكومي ورئيس  جنة االستشارية العلمية اجتماعاهتا بناء  على دعوة املدير العام بعد التشاور معتعقد الل - 7
استخدام الوسائل اإللكرتونية، بناء  اجتماعاهتا بأن تعقد  للجنة. وجيوز على األقل  السنةة واحدة يفّتتمع اللجنة مر اللجنة. و 

 .على طلب أغلبية أعضائها

صوت واحد.  كون لكل عضو يف اللجنةياختاذ قراراهتا بتوافق اآلراء. ويف حال إجراء تصويت االستشارية العلمية إىل اللجنة  تسعى - 8
 ويف حال تعادل األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

 .يومبعد التشاور مع مكتب اجمللس الدويل احلك نظامها الداخلي االستشارية العلمية اللجنة عتمدت - 9

وجيوز تعيني . ماملدير العاهم فيه الذي يعيّنتاريخ ال يفسنوات وتبدأ ثالث االستشارية العلمية ة نفرتة عضوية أعضاء اللجتدوم  -10
 فرتتني متتاليتني.من  أي عضو من أعضاء اللجنة ألكثر جيوز تعينيال و أعضاء اللجنة املنتهية مدة تفويضهم جمددا . 

ليشغلوا مناصبهم يف اللجنة  ني للرئيسونائب ا  رئيس اجتماعها األول يف كل سنة تقومييةيف مستهل االستشارية العلمية اللجنة نتخب ت -11
 .املنصب أكثر من ثالث فرتات متتالية التالية. وال جيوز لرئيس اللجنة شغل هذاالتقوميية افتتاح أول اجتماع للجنة يف السنة حىت 

العادية.  الدويل احلكومي اجمللس اتإىل اجمللس الدويل احلكومي يف كل دورة من دور ن أعماهلا وتوصياهتا التقارير عترفع اللجنة  -12
 .ماع من اجتماعاهتااجتاملدير العام لليونسكو بعد كل إىل مكتب اجمللس الدويل احلكومي و تقدم اللجنة تقاريرها و 

فات املرتبطة مبشاركة أعضاء نة االستشارية العلمية، وكذلك املصرو تتحمل اليونسكو تكاليف ومصروفات اخلدمات املقدمة للج -13
  اللجنة يف اجتماعات اللجنة.

 األمانة -المادة الثالثة عشرة 

إدارة التحوالت االجتماعية. رنامج بأمانة لتسيري شؤون  الضرورية موظفني وسائر الوسائلما يلزم من املدير العام لليونسكو  وفري - 1
 عية.إدارة التحوالت االجتماربنامج املدير العام أحد موظفي اليونسكو أمينا  تنفيذيا  لويعنّي 

اجتماعات مكتبه واجتماعات و  وميالدويل احلك اخلدمات الالزمة لدورات اجمللس إدارة التحوالت االجتماعيةأمانة برنامج  تقدم - 2
 .االستشارية العلمية اللجنة
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 المبادئ والشروط الناظمة لبرنامج المساهمة والمساعدة  الملحق الخامس
 الطوارئ في حالت

 المبادئ والشروط المساهمة: برنامج -أولا 
 المبادئ -ألف 

هبا  ملسامهة يف األنشطة اليت تضطلعاوذلك عن طريق ل برنامج املسامهة إحدى الوسائل اليت تستخدمها املنظمة لتحقيق أهدافها، يشكّ  - 1
ليونسكو. وترمي هذه املسامهة إىل يف جماالت اختصاص ا ،أو املنظمات أو املؤسسات ،الدول األعضاء أو األعضاء املنتسبون أو األقاليم

 ات.املسامهوزيادة فعالية هذه الشراكة بفضل تشاطر  ،فيها تعزيز الشراكة بني اليونسكو والدول األعضاء
بعد  والبلدان اليت تعيش أوضاع ما ،ان الناميةوالبلد ،البلدان منوا   يف إطار برنامج املسامهة، للمقرتحات اليت تقدمها أقل، توىل األولوية - 2

 طة الدخل.والبلدان املتوس ،يةمبرحلة انتقال والبلدان اليت متر ،والدول اجلزرية الصغرية النامية ،بعد الكوارث النزاعات أو ما
دده البنك الدويل، إىل حي ، وفقا  ملاُتدعى الدول األعضاء اليت يكون فيها نصيب الفرد السنوي من الناتج احمللي اإلمجايل مرتفعا   - 3

 االمتناع عن تقدمي طلبات متويل.
لليونسكو، أو عن طريق القناة الرمسية  شبكة اإلنرتنت عن طريق اللجان الوطنية لىإلكرتونيا  عتقدميا  تقدم الدول األعضاء طلباهتا  - 4

 اليت تعّينها احلكومة املعنية يف حالة عدم وجود جلنة وطنية.
امج ما بالرب سيّ  ة بأولويات املنظمة، والجيب أن تكون املشاريع أو خطط العمل اليت يقدمها املستفيدون يف إطار برنامج املسامهة متعلق - 5

نسني، وكذلك بأنشطة اللجان الوطنية اجلامعة للتخصصات واألنشطة املنفذة لصاحل أفريقيا والشباب واملساواة بني اجل اريعالرئيسية واملش
و معدات م أي متويل لشراء ّتهيزات أقدَّ ن يُ ، علما  بأنه ل5م/ التحديد إىل الفقرة اخلاصة بالنشاط املعين يف الوثيقةبمع اإلشارة  ،لليونسكو

 متكررة لدى املنظمات املستفيدة. أو لتغطية تكاليف اريعيف إطار هذه املش ةندرجاملباألعمال التنفيذية  ا  مباشر ارتباطا   رتبطت ال
. 7 إىل 1 سب األولوية منحب اريعرّقم هذه الطلبات واملشجيوز لكل دولة عضو أن تقدم سبعة طلبات أو مشاريع، وجيب أن تُ  - 6
 ا كل دولة عضو.الطلبات اليت تقدمه ِعداد يفحكومية  اليت تقدمها منظمات وطنية غري اريعطلبات أو املشج الدر  وتُ 
ذاهتا وفقا   اللجنة الوطنية للدولة العضو بعد التشاور مع إال دده الدولة العضوحتجيوز لألمانة تغيري الرتتيب حبسب األولوية الذي  ال - 7

حبسب ها األربعة األوىل، وفقا  للرتتيب تضمني طلباهتا أو مشاريع. وجيب على الدول األعضاء قطاعات الربنامجلعمليات التقييم اليت ّتريها 
 مشروعا  واحدا  على األقل يتعلق باملساواة بني اجلنسني.، األولوية
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من  إطار برنامج املسامهة ني يفلب  طيزيد على  ال مارمسية معها أن تقدم  اتاحلكومية اليت تقيم اليونسكو شراك جيوز للمنظمات غري - 8
ذ فيها نفَّ الدولة العضو اليت سيُ بتأييد قل على األي، شريطة أن حيظى طلبها إقليمي أو أقاليم تأثري إقليمي أو ذات تأثري دونأجل تنفيذ مشاريع 

 تقدمي رسائل التأييد الالزمة. ل عدميف حا املنظماتهذه طلب تقدمه النظر يف أي  جيوز بالطلب. والمعنية أخرى عضو  دولةبتأييد املشروع و 
 :الطلبات - 9

من العام األول من  ايرشباط/فرب آخر يوم عمل يف شهر األجلني التاليني: يتجاوز  موعد الينبغي تقدمي الطلبات يف  )أ(
من  آب/أغسطسيف شهر  خر يوم عملوآأفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منوا ،  خيص العامني فيما فرتة

يف حاالت العاجلة لبات املساعدة طباستثناء  ؛سائر البلدان املؤهلة لتقدمي الطلبات خيص العامني فيما العام األول من فرتة
 ؛العامني اليت جيوز تقدميها يف أي وقت خالل فرتة ،الطوارئ

متهيدا  لالقتصار الحقا  على ، وذلك ممكنا  األمر عندما يكون هذا  شبكة اإلنرتنت لىع ا  إلكرتونيتقدميا  ينبغي تقدمي الطلبات  )ب(
 فقط. شبكة اإلنرتنت لىع ا  إلكرتونيتقدميا  تقدمي الطلبات 

شبكة  لىع ا  إلكرتونيتقدميا  طلبات تقدمي ال عند من خالل االستمارة اإللكرتونيةإعالما  تلقائيا   جيري اإلعالم بتسّلم الطلبات -10
 وقت ممكن. بعد بإرسال ردود املدير العام على الطلبات يف أقرب فيمااألمانة . وتقوم اإلنرتنت

 . جيوز تقدمي املساعدة يف إطار برنامج املسامهة إىل اجلهات التالية:املستفيدون -11
اللجان الوطنية، أو عن طريق ريق م عن طقدّ على طلب يُ  بناء   الدول األعضاء أو األعضاء املنتسبنيإىل  جيوز تقدمي املساعدة )أ(

األنشطة ص خي لطابع الوطين. وفيماوجود جلنة وطنية، لدعم األنشطة ذات ا نها احلكومة يف حالة عدمالقناة الرمسية اليت تعيّ 
جان الوطنية للدول األعضاء أو الطابع األقاليمي، فإن اجلهة اليت تقدم الطلبات هي اللذات اإلقليمي أو  ذات الطابع دون

األقل من  خريان علىتان وطنيتان أُ ذ هذه األنشطة يف أراضيهم. وجيب أن تؤيد هذه الطلبات جلننفّ عضاء املنتسبني الذين تُ األ
. أما األنشطة ذات الطابع اإلقليمي، اللجان الوطنية للدول األعضاء املشاركة أو األعضاء املنتسبني املشاركني يف كل نشاط معين

أو جمموعة من الدول األعضاء.  لكل منطقة، وجيب أن تقدمها دولة عضو واحدة نيطلب  هبا على  علقةفيقتصر عدد الطلبات املت
بالنشاط  (املعنيني اء املنتسبنياألعضثالثة أعضاء من املعنية )أو  من الدول األعضاء  دولوجيب أن تؤيد هذه الطلبات ثالثُ 

توىل األمانة تقييم هذه الطلبات وفرزها وت .اليت تقدمها كل دولة عضو ةسبعالطلبات ال ِعداد يف جدر  تُ  على األقل، علما  بأهنا لن
 لإلجراء احملدد ملعاجلة الطلبات املقدمة يف إطار برنامج املسامهة؛ وفقا  

على طلب اللجنة الوطنية  ذلك بناء  تتمتع باحلكم الذايت أو اخلاضعة للوصاية، و  األقاليم اليت ال إىل جيوز تقدمي املساعدة )ب(
 للدولة العضو املسؤولة عن تسيري شؤون العالقات اخلارجية لإلقليم املعين؛

 .رمسية معها اتتقيم اليونسكو شراكحكومية  منظمات غري إىل جيوز تقدمي املساعدة )جـ(
 يلي: ما له التماس املساعدة على عاتق صاحب الطلب الذي جيوزشكل . تقع مسؤولية اختيار املساعدة أشكال -12

 مسامهة مالية، )أ(
 أن تتخذ املساعدة األشكال التالية: يف كلتا احلالتنيجيوز هبا اليونسكو يف املقر أو يف امليدان. و  عملية تنفيذية تضطلعأو  )ب(

 يشمل ذلك تكاليف املوظفني والدعم اإلداري؛ خدمات أخصائيني وخرباء استشاريني، وال (1)
 دراسية؛منح وإعانات  (2)
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 مطبوعات ودوريات ووثائق؛ (3)
صدره املدير يالذي  لتعميمفقة با)ألغراض الربامج امليدانية وفقا لقائمة مؤشرات القياس املر ولوازم معدات ّتهيزات و  (4)

 رتة العامني(؛رسل يف بداية كل دورة من دورات امليزانية لفالعام بشأن برنامج املسامهة، والذي يُ 
الفورية، وتكاليف أسفار  تماعات وحلقات تدارس ودورات تدريبية: خدمات الرتمجة التحريرية والرتمجةمؤمترات واج (5)

ة على اعتبارها ضرورية خدمات أخرى تتفق مجيع األطراف املعني ةاملشاركني، وخدمات اخلرباء االستشاريني، وأي
 يشمل ذلك خدمات موظفي اليونسكو(. )وال

قيمة اإلمجالية للمساعدة تتجاوز ال ال نة أعاله،من بني األشكال املبيّ  . أيا  كان شكل املساعدة املطلوبةللمساعدةاملبلغ اإلمجايل  -13
 ذي طابعع أو نشاط دوالر ملشرو  28000وطين، ومبلغ ذي طابع دوالر ملشروع أو نشاط  26000يف إطار كل طلب مبلغ املقدمة 

 ددهااليت حي عتمادات املاليةاالأن تكون  بإقليمي. وجي ذي طابع دوالر ملشروع أو نشاط 38000أقاليمي، ومبلغ  طابع إقليمي أو دون
أيضا  جيب و غ وفقا  للنظام املايل للمنظمة. صرف مجيع املبالوأن تُ  النشاطذ نفّ يُ . وجيب أن يا  رضمُ  تنفيذا  مقدم الطلب كافية لتنفيذ النشاط 

 العضو يف رسالة املوافقة. حيل إىل الدولةوالذي أُ  ،الذي وافق عليه املدير العاموفقا  لتوزيع امليزانية  صرف مجيع املبالغ
 يلي عند البت يف الطلبات: راعي ماي. يتعني على املدير العام أن املوافقة على الطلبات -14

 ؛املسامهة لربنامجعلى ختصيصه املؤمتر العام  وافقاملبلغ اإلمجايل الذي  )أ(
 أجراه القطاع املختص )أو القطاعات املختصة(؛ تقييم الطلب الذي )ب(
دير العام للعالقات اخلارجية وإعالم توصية اللجنة املشرتكة بني القطاعات واملعنية بربنامج املسامهة اليت يرأسها مساعد امل )جـ(

عايري واإلجراءات واألولويات مع املق توافالطلبات املقدمة يف إطار برنامج املسامهة، اليت جيب أن ت رزاجلمهور واملسؤولة عن ف
 الراسخة؛

يف إطار كذلك ص اليونسكو، و حتقيق أهداف الدول األعضاء يف جماالت اختصا الدور الفعلي احملتمل للمسامهة املقدمة يف )د(
لربنامج لية األولويات الرئيسلعام، و االيت اعتمدها املؤمتر  (4م/ األولويات الرئيسية لالسرتاتيجية املتوسطة األجل )الوثيقة

 هبذه األولويات؛ ا  وثيقارتباطا  املطلوبة  املسامهة نظرا  لوجوب ارتباط ( اللذين اعتمدمها املؤمتر العام،5م/ الوثيقةوامليزانية )
لشباب املساواة بني اجلنسني و ان منوا  و إعطاء األولوية ألفريقيا وأقل البلدا عن طريقتوازن منصف يف توزيع األموال  إجيادضرورة  )هـ(

يف كل الربامج. ويتعني  ة هذا األمرمراعا ضرورةو لبلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية والدول اجلزرية الصغرية النامية، او 
السنوي من الناتج احمللي اإلمجايل،  النظر يف استخدام معيار مالئم لتصنيف البلدان مثل نصيب الفرد الصددعلى األمانة يف هذا 

تكون األموال اليت تطلبها الدول  ذالدويل، و/أو جدول توزيع اشرتاكات الدول األعضاء يف اليونسكو، إ دده البنكحي قا  ملاوف
 دا  إىلاتنساالية القصوى واملناسبة ذلك، ستحدد األمانة احلدود امل فضال  عنأكثر بكثري من األموال املتاحة. و  األعضاء عادة  

من البلدان النامية أم من البلدان املتوسطة  من أقل البلدان منوا  أم من الدول اجلزرية الصغرية النامية أم وضع البلدان، سواء أكانت
الفرد السنوي من الناتج احمللي  الدول األعضاء اليت يكون فيها نصيب الدول األعضاء بذلك. وتُدعى علم األمانةالدخل، وستُ 

 ؛الدويل، إىل االمتناع عن تقدمي طلبات متويل دده البنكحي اإلمجايل مرتفعا ، وفقا  ملا
لتاريخ احملدد للشروع يف تنفيذه قبل ا عليه لتمويل أي مشروع موافقبدفع األموال املخصصة ، املستطاع، قدر االلتزامضرورة  )و(

 .15 لفقرةمن ا )أ( عليها يف الفقرة الفرعية للشروط املنصوص وفقا  ثالثني يوما  على األقل، وذلك ب
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 التنفيذ: -15
منه. وتقع مسؤولية تنفيذ  يتجزأ ة جزءا  الل برنامج املسامهذ برنامج املسامهة يف إطار برنامج املنظمة لفرتة العامني، ويشكّ نفّ يُ  )أ(

جدوال  زمنيا  حمددا   . وينبغي أن يتضمن الطلبأخرى( دولة عضو أو جهة) األنشطة املطلوبة على عاتق صاحب الطلب
به أو املتوقع أن  ي(، والتمويل املتعهدبدء تنفيذ املشروع وتاريخ انتهائه، والتكاليف التقديرية )بالدوالر األمريكيبني تاريخ 

 تقدمه الدول األعضاء أو املؤسسات اخلاصة؛
مانة تقارير املستقبل. وتستخدم األ االستفادة منها يف ختطيط وتنفيذ أنشطة املنظمة يف من أجلنشر نتائج برنامج املسامهة تُ  )ب(

م تأثري برنامج املسامهة ونتائجه مشروع لتقييلكل  هااألنشطة والتقارير اليت تقدمها الدول األعضاء كل ست سنوات بعد إجناز 
ري األمانة أيضا  تقييما  أثناء ّتيف الدول األعضاء ومدى توافقه مع األهداف واألولويات اليت وضعتها اليونسكو. وميكن أن 

 ؛طلوبة تقدمي التقارير املاط اهليئتان الرئاسيتان علما  بقائمة اجلهات املستفيدة املتأخرة يف؛ وحتُ تنفيذ املشروع
للتعليمات اليت  وفقا  ج املسامهة، املوافقة عليها يف إطار برنام تتميتيح استخدام اسم اليونسكو وشعارها يف األنشطة اليت  )جـ(

اإلقليمي أو اإلقليمي أو  وندالوطين أو  صعيدا الربنامج لدى تنفيذه على الأقرهتا اهليئتان الرئاسيتان، إعالء شأن هذ
 األقاليمي، وتقدم اجلهات املستفيدة تقريرا  عن النتائج احملرزة هبذه الطريقة.

 الشروط -باء 
 املدير العام، الشروط التالية: ايب إىلإذا قبل مقدم الطلب، لدى توجيه طلبه الكت يف إطار برنامج املسامهة إال م املساعدةقدّ تُ  ال -16

 على مقدم الطلب أن:
ملسامهة؛ ويف حالة املسامهة املالية، ايتحمل كامل املسؤولية املالية واإلدارية عن تنفيذ اخلطط والربامج اليت تقدم من أجلها  )أ(

ذت )أي فّ عن األنشطة اليت نُـ  يقدم صاحب الطلب إىل املدير العام، عقب انتهاء املشروع، بيانا  يتضمن معلومات تفصيلية
ه، ويرّد إىل اليونسكو أي رصيد خدمت لتنفيذتقريرا  ماليا  بالدوالر األمريكي(، ويثبت أن األموال املخصصة للمشروع استُ 

الذي يلي  آذار/مارس شهر يفآخر يوم عمل  يستخدم ألغراض املشروع. وجيب تقدمي هذا التقرير املايل يف موعد أقصاه مل
يقدم مجيع التقارير املالية  مل ديدة مامسامهة مالية ج ةدفع ملقدم الطلب أيتُ  ، علما  بأنه لنالعامني فرتة من فرتات هناية كل

لية املذكورة وأن يصدق عليها األمني أو يرد املسامهات املدفوعة. وجيب أن توقع السلطات املختصة التقارير املا منه طلوبةامل
ب أن حيتفظ مقدم الطلب ملدة مخس عن ذلك، وبالنظر إىل ضرورة مراعاة اعتبارات املساءلة، جي العام للجنة الوطنية. وفضال  

قدمها إىل اليونسكو أو مراجع يسنوات بعد هناية فرتة العامني املعنية بكل املستندات املؤيدة اإلضافية الضرورية، وأن 
 احلسابات عند تلقيه طلبا  كتابيا  بذلك؛

اله، تقريرا  مفصال  عن نتائج املشاريع اليت )أ( أع عليه يف الفقرة الفرعية مع التقرير املايل املنصوص ،بصفة إلزاميةيتعهد بأن يقدم  )ب(
م  قدّ كل جهة مستفيدة تقريرا  يُ   دّ عِ ، تُ متويلها وعن مدى فائدهتا للدولة أو الدول األعضاء املعنية ولليونسكو؛ وفضال  عن ذلك مت

 (؛4سطة األجل )الوثيقة م/مع دورة االسرتاتيجية املتو  وافقرنامج املسامهة، وذلك بوترية تتسنوات عن تأثري ب كل ست
والفحص الطيب للمستفيدين  يتكفل، إذا كانت املسامهة تتمثل يف تقدمي منح دراسية، بنفقات جوازات السفر والتأشريات )جـ(

ساعد املستفيدين من املنح على أن جيدوا ، وبأن يراتبا  ممن يتلقون أثناء إقامتهم يف اخلارج إذا كانوا  رواتبهممن املنح، وبدفع 
 وظائف مناسبة عند عودهتم إىل بالدهم وفقا  للوائح التنظيمية الوطنية؛
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 تقدمه اليونسكو من معدات ومواد، والتأمني عليها من مجيع األخطار فور وصوهلا إىل مكان التسليم؛ يتوىل صيانة كل ما )د(
ها يف املبادئ والشروط الناظمة علي مطالبات أو مسؤوليات نامجة عن األنشطة املنصوص ةحيّمل اليونسكو تبعة أي اليتعهد بأ )هـ(

لعضو املعنية على أن هذه املطالبات افيها اليونسكو واللجنة الوطنية للدولة  عدا احلاالت اليت تتفق لربنامج املسامهة، فيما
 أو خطأ متعّمد؛أو املسؤوليات نامجة عن إمهال جسيم 

عليها  احلصانات املنصوصو االمتيازات  ذ يف إطار برنامج املسامهة،نفّ يتعلق باألنشطة اليت تُ  مينح مقدم الطلب اليونسكو، فيما )و(
 .1947 عامل هبا الوكاالت املتخصصة تفاقية اخلاصة باالمتيازات واحلصانات اليت تتمتعااليف 

 الطوارئالمساعدة في حالت  -ثانياا 
 قيام اليونسكو بتقدمي املساعدة يف حاالت الطوارئ:الناظمة لاملعايري  -17

 يف احلاالت التالية: العاجلة اخلاصة حباالت الطوارئميكن أن تقدم اليونسكو املساعدة  )أ(
واألعاصري املدارية بع عندما تطرأ على الصعيد الوطين ظروف قاهرة )مثل الزالزل والعواصف واألعاصري والزوا (1)

عود بعواقب وخيمة ما إىل ذلك( تو واالنزالقات األرضية والثورانات الربكانية واحلرائق واجلفاف والفيضانات واحلروب، 
 عليها مبفردها؛ التغلب ةذه الدولهتستطيع  الدولة العضو يف جماالت الرتبية أو العلوم أو الثقافة أو االتصال، وال على

 املساعدة العاجلة؛ اجملتمع الدويل أو منظومة األمم املتحدة جبهود متعددة األطراف لتقدميعندما يضطلع  (2)
( أعاله، 2( و)1) الفرعيتني للفقرتنيوفقا  عندما تطلب الدولة العضو من اليونسكو احلصول على املساعدة العاجلة،  (3)

 احلكومة املعنية؛ اعّينهترمسية أخرى  قناة ةيف جماالت اختصاصها من خالل جلنتها الوطنية أو عن طريق أي
 عندما تكون الدولة العضو على استعداد لقبول توصيات املنظمة على ضوء هذه املعايري؛ (4)

بعد التغلب  يبدأ توفريها إال جيب أن تقتصر املساعدة العاجلة اليت تقدمها اليونسكو على جماالت اختصاص املنظمة، وأال )ب(
ء وامللبس واملأوى واملساعدة الطبية(؛ احلياة وبعد تلبية االحتياجات املادية ذات األولوية )مثل الغذا على األخطار اليت هتدد

 بعد الكوارث؛ و ماأبعد النزاعات  دعم البلدان يف أوضاع ما خيص ماوينبغي أيضا  مراعاة السياسة املتبعة في
 يلي: اليت تقدمها اليونسكو على ما عاجلةجيب أن تركز املساعدات ال )جـ(

 تقييم الوضع وتقدير املتطلبات األساسية؛ (1)
 ختصاص املنظمة؛اتوفري اخلربات وصياغة التوصيات الرامية إىل معاجلة األوضاع اليت تندرج يف جماالت  (2)
 نية؛زاحتديد مصادر التمويل اخلارجية واحلصول على األموال اخلارجة عن املي علىاملساعدة  (3)
 و العينية؛االحتياجات امللحة اليت حتددها الدول األعضاء يف حالة املساعدة العاجلة النقدية أ (4)

 جيوز استخدام املساعدة العاجلة لتمويل تكاليف الدعم اإلداري أو تكاليف املوظفني؛ ال )د(
 تكميلدوالر. وجيوز  50000بلغ ساعدة العاجلة منح لتمويل أي مشروع يف إطار املاليت متُ  يتجاوز جمموع األموال جيب أال )هـ(

 هلذا الغرض أو من خالل مصادر متويل أخرى؛ خُتصصهذا املبلغ بأموال من خارج امليزانية 
 ر برنامج املسامهة العادي؛فيها تلبية طلب الدولة العضو يف إطا م املساعدة العاجلة يف احلاالت اليت ميكنقدّ تُ  ال )و(
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 دة العاجلة بالتنسيق مع الوكاالت األخرى لألمم املتحدة.م املساعقدّ تُ  )ز(
 اإلجراءات اليت ينبغي اتباعها عند تقدمي املساعدة العاجلة: -18

نها أو القناة الرمسية اليت تعيّ  عندما تواجه إحدى الدول األعضاء أوضاعا  طارئة، عليها أن تقوم، من خالل جلنتها الوطنية )أ(
 ،ختصاصها، حسبما يكون مالئما  ابتحديد احتياجاهتا ونوع املساعدة اليت تطلبها من اليونسكو يف جماالت احلكومة املعنية، 

يتعلق  ة باإلضافة إىل فواتري مبدئية فيما؛ وينبغي تقدمي ميزانية مؤقتهلذا الغرضوميكن استخدام االستمارة اخلاصة بتقدمي الطلبات 
 باملعدات؛

 ؛عيّنهارمسية اليت تلة العضو بعد ذلك بقراره عن طريق جلنتها الوطنية أو القناة الاملدير العام الدو  يُعلم )ب(
 قرير عنه إىل املدير العام؛ُتوفد عند اللزوم، وباالتفاق مع الدولة العضو، بعثة تقييم تقين لدراسة الوضع وتقدمي ت )جـ(
هبا إن لزم األمر، علما   ة اليت ميكن القيامي تقدميها وبنوع املتابعحتيط األمانة الدولة العضو علما  باملساعدة واملبالغ اليت تنو  )د(

 دوالر؛ 50000مبلغ  زيد علىجيوز أن ت بأن القيمة اإلمجالية للمساعدة املقدمة ال
ذا كان الوضع يتطلب اختاذ ق أسلوب العطاءات الدولية التنافسية إطبّ يُ  يف حالة تقدمي اليونسكو لسلع أو خدمات، ال )هـ(

 راءات عاجلة؛إج
 تقدم الدولة العضو بعد إجناز املشروع تقريرا  تقييميا  مشفوعا  بتقرير مايل. )و(
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 رابطات اليونسكو وأنديتهالاإلطار التنظيمي  الملحق السادس

 الخلفية والمسوغات - 1
 املزيد وتسليط أهدافها وحتقيق ليونسكوا مهام أداء يف ُقدما   ملضي" إسهاما  كبريا  يف االيونسكو ومراكزها وأنديتهارابطات " أسهمت 1-1

ر القانوين الذي ينظم العالقة . بيد أنه أصبح من الضروري حتسني اإلطااملاضية السبعني السنوات خالل املنظمة على الضوء من
رابطات لطار تنظيمي حمكم ومالئم إلوطنية لليونسكو ورابطات اليونسكو وأنديتها، من خالل وضع بني أمانة اليونسكو واللجان ا ما

 .اليونسكو وأنديتها
 ملوضوع، وهي:على جمموعة من الوثائق االسرتاتيجية املرتبطة هبذا ا لليونسكوووافقت اهليئتان الرئاسيتان  1-2

مدها املؤمتر العام يف دورته السابعة ، اليت اعتاليونسكو مع اللجان الوطنية لليونسكوخطة العمل الرامية إىل تعزيز تعاون أمانة  -
 (؛97م/37والثالثني )القرار 

 (؛2009"أندية اليونسكو: دليل عملي" )أصدرت اليونسكو أحدث طبعة من الدليل يف عام  -

السرتاتيجية الشاملة اخلاصة من ا" وأنديتها رابطات اليونسكو ومراكزهاواو املعنون "-2األحكام املنصوص عليها يف اجلزء  -
 (.2013إعالم )الصادرة يف عام  5ت/ م192الواردة يف الوثيقة بالشراكات 

نسكو واللجان الوطنية ورابطات اليونسكو ومتثل اهلدف من كل هذه الوثائق االسرتاتيجية يف توضيح األحكام املتعلقة بالتعاون بني اليو  1-3
إىل ضرورة تبسيط بنية  2017نيو وخلص االجتماع التشاوري الذي ُعقد مع اللجان الوطنية يف شهر حزيران/يو ومراكزها وأنديتها. 

 2 والفئة 1ا وبني املراكز من الفئة حركة رابطات اليونسكو وأنديتها وتوضيح الدور املنوط "مبراكز اليونسكو" منعا  ألي لبس بينه
 اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو.

االسرتاتيجية الشاملة واملتكاملة ( على "2013)الصادر يف شهر تشرين الثاين/نوفمرب  93م/37العام مبوجب القرار  املؤمترق وواف 1-4
يجية حمل مجيع القرارات اليت اختذها املؤمتر اليت تعمل حتت رعاية اليونسكو" )وقرر أن حتل هذه االسرتات 2 املعّدلة ملعاهد ومراكز الفئة

على  اتواخلرب  لدرايةلكز وحماور وتعمل هذه املعاهد واملراكز يف جماالت اختصاصها بوصفها مرا يف هذا املوضوع(. العام سابقا  
. بيد أن املؤمتر العام مل يعتمد  التعاونيفاملساعدة التقنية إىل الدول األعضاء والشركاء و اخلدمات  تقّدماملستويني اإلقليمي والدويل 

 "ملراكز اليونسكو".أي تعريف قانوين 
ز" جزءا  من حركة رابطات اليونسكو يف االجتماع التشاوري على أنه ينبغي إعادة النظر جديا  يف اعتبار "املراك املشاركونواتفق  1-5

م اقرتاح يستمر مبوجبه استخدام مصطلح "مراكز اليونسكو" للداللة على هذه ا سنتني، اعتبارا  ملراكز لفرتة انتقالية مدهتا وأنديتها، وُقدِّ
أو يتغري امسها  2ه املراكز مراكز من الفئة من اعتماد املؤمتر العام هذا اإلطار التنظيمي يف دورته التاسعة والثالثني إىل حني تصبح هذ

 فتصبح إما "ناٍد" من أندية اليونسكو أو "رابطة" من رابطاهتا.



 امللحق السادس

 
220 220 

 

 التعريف والغرض - 2
اة واخللفيات الذين يتشاطرون وأنديتها" جمموعات من األشخاص من مجيع األعمار ومشارب احليمبصطلح "رابطات اليونسكو  يُقصد 2-1

ون العزم على العمل معا  يف سبيل حتقيقها اإلميان الراسخ باملثل العليا لليونسكو املنصوص عليها يف امليثاق التأسيسي للمنظمة، ويعقد
 ملي(.يف حياهتم اليومية )انظر أندية اليونسكو: دليل ع

عن اليونسكو من الناحية  رابطات اليونسكو وأنديتها هي هيئات ال تتوخى الربح، وتعمل على أساس طوعي وهي هيئات مستقلة 2-2
نية واحمللية، وجيوز أن تكون فاعلة يف القانونية واملالية. ولدى رابطات اليونسكو وأنديتها صالت وثيقة بعامة الناس والسلطات امله

 االت اختصاص اليونسكو )انظر الربامج الرئيسية لليونسكو(.أي جمال من جم
 تفاوت رابطات وأندية اليونسكو فيما بينها من حيث احلجم والقدرات املالية والتشغيلية.ت 2-3
منظمة على براجمها وتقدمي الدعم للو الغرض الرئيسي من رابطات اليونسكو وأنديتها يف تعزيز فهم مهمة اليونسكو وأولوياهتا  يتمثل 2-4

  يف حتقيق أهداف املنظمة وغاياهتا.مستوى القاعدة الشعبية، فتسهم يف ترويج قيم اليونسكو ورسائلها وأنشطتها، وتؤدي دورا  فعاال  
ات نقضائها الشراكة يف إطار حركة "رابطت قرر من أجل تعزيز هذا اإلطار التنظيمي حتديد فرتة انتقالية مدهتا سنتني تقتصر بعد ا وقد 2-5

 اليونسكو وأنديتها" على فئيت رابطات اليونسكو وأنديتها.
 وتنطبق أحكام هذا اإلطار التنظيمي يف أثناء فرتة السنتني االنتقالية على مراكز اليونسكو. 2-6

 األهداف الستراتيجية للشراكة ما بين المنظمة ورابطات اليونسكو وأنديتها - 3
 اليونسكو وبراجمها وأنشطتها؛تعزيز اهتمام عامة الناس مبهمة  -

 ملستويات ومنها مستوى القاعدة الشعبية؛ايف تطوير وتعزيز فهم أهداف اليونسكو واألنشطة الرتوجيية اليت تقوم هبا، على مجيع  سهاماإل -

 نية لليونسكو؛يف تنفيذ برنامج املنظمة على الصعيدين الوطين واحمللي، بالتنسيق مع اللجان الوط سهاماإل -

 ق اإلنسان والتنمية املستدامة لدى الشعوب؛قيم التضامن والتسامح واحرتام التنوع الثقايف، وقيم تعليم املواطنة العاملية وحقو  تعزيز -

 ترويج األيام واألسابيع والسنوات الدولية اليت حتتفي هبا اليونسكو؛ -

نسكو إىل اللغات الوطنية واحمللية، عن أمانة اليو يف نشر رسائل اليونسكو من خالل ترمجة املعلومات والوثائق الصادرة  سهاماإل -
 باستخدام مجيع وسائل التواصل ومنها شبكات التواصل االجتماعي.

 دور اللجان الوطنية لليونسكو - 4
والتزامها قبة جودة عمل هذه الكيانات ميثل إشراف اللجان الوطنية املباشر على رابطات اليونسكو وأنديتها شرطا  أساسيا  لضمان مرا 4-1

 بأحكام هذا اإلطار التنظيمي.
 وتضطلع اللجان الوطنية جبملة من األمور ومنها ما يلي: 4-2

 قتضاء؛التصديق على اعتماد رابطات اليونسكو وأنديتها ومراقبتها وتقييمها، وسحب اعتمادها عند اال -

 إنشاء دليل لرابطات اليونسكو وأنديتها وحتديثه باستمرار؛ -

 اد؛االحتاد الوطين لرابطات اليونسكو وأنديتها حيثما وجد هذا النوع من االحت على عملاإلشراف  -
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جية واألولويات الربناجمية احلرص على حتقيق االتساق بني أهداف وأنشطة رابطات اليونسكو وأنديتها واألهداف االسرتاتي -
 الراهنة لليونسكو؛

 شعارها استخداما  سليما ؛احلرص على استخدام اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر و  -

 التشجيع على التعاون مع رابطات اليونسكو وأنديتها على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل؛ -

لُقطري، ومنها على االتشجيع على استطالع سبل التعاون مع شبكات أخرى من شبكات اليونسكو املوجودة على الصعيد  -
اليت تعمل حتت رعاية  2ن الفئة رس املنتسبة لليونسكو، واملراكز واملعاهد مسبيل املثال كراسي اليونسكو اجلامعية، واملدا

 اليونسكو، واملنظمات غري احلكومية اليت تقيم معها اليونسكو شراكة رمسية؛

 تها يف حتقيق مهمتها.اختاذ مجيع املبادرات اليت من شأهنا أن تساعد رابطات اليونسكو وأندي الوطنية للجانجيوز  -

 د الملزمةالقواع - 5
 لقواعد األساسية التالية:لتتشاطر رابطات اليونسكو وأنديتها املثل العليا لليونسكو ويتعني عليها أن تلتزم باالمتثال  5-1

 العمل حتت إشراف اللجان الوطنية لليونسكو املوجودة يف البلد حيث تقع الرابطة أو النادي؛ -

 ا يف هناية العام؛عام فضال  عن تقرير عن األنشطة املضطلع هبتقدمي خطة عمل إىل اللجنة الوطنية يف بداية كل  -

 جمية الراهنة لليونسكو؛احلرص على حتقيق االتساق بني أهدافها وأنشطتها واألهداف االسرتاتيجية واألولويات الربنا -

 االمتناع عن استخدام الرابطة أو النادي ألغراض سياسية؛ -

 أو اللجنة الوطنية املعنية؛ االمتناع عن إصدار بيانات باسم اليونسكو -

 االمتناع عن استخدام الرابطة أو النادي ملشروعات رحبية؛ -

نوايا احلسنة أو منح أي لقب ضمن إطار حقوق اليونسكو وصالحياهتا )تعيني سفراء ال فعل يقعاالمتناع عن اإلقبال على أي  -
 ملثال(؛اا اليونسكو، على سبيل آخر، ومنح اجلوائز والشهادات العلمية أو أي مكافأة أو شهادة متنحه

اسم ( واملتعلقة باستخدام 86م/34ني )القرار االمتثال الصارم للتوجيهات اليت اعتمدها املؤمتر العام لليونسكو يف دورته الرابعة والثالث -
 أي حال من األحوال؛استخدامها ب ، منعا  إلساءةاليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وأمساء نطاقات اإلنرتنت اخلاصة هبا

جنة الوطنية لليونسكو، إال بعد احلصول على إذن من الل اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارهاعدم استخدام  -
 وبالصيغة التالية فحسب، اليت جيوز عرضها باللغات املتداولة يف البلد املعين:

 
استخدام أو التوقف عن استخدام اسم "اليونسكو" املختصر يف عناوين املواقع اإللكرتونية للرابطات أو األندية أو االمتناع عن  -

عناوين بريدها اإللكرتوين أو أمساء حساباهتا على مواقع التواصل االجتماعي أو يف أي صياغة قد توحي خطأ  بأن أي رابطة 
 ن منظمة اليونسكو.من الرابطات أو ناٍد من األندية هو جزء م

عضو في حركة رابطات 
 اليونسكو وأنديتها



 امللحق السادس

 
222 222 

 

 أحكام متعلقة بالتحادات الوطنية لرابطات اليونسكو وأنديتها - 6
أو األندية أن تنشئ معا  احتادا  /يف حال وجود عدة رابطات و/أو أندية لليونسكو يف إحدى الدول األعضاء، جيوز هلذه الرابطات و 6-1

 الحتاد الوطين أن يضطلع باملهام التالية:اليونسكو وأنديتها وذلك حتت رعاية اللجنة الوطنية وبإذن منها، وبوسع هذا ا لرابطاتوطنيا  
 السرتاتيجية للشراكة املذكورة آنفا ؛توجيه الرابطات واألندية على حنو فردي وإسداء املشورة إليها بشأن كيفية حتقيق األهداف ا -

أو األندية ويف جمال التنسيق )ويشمل /وإىل اللجنة الوطنية املعنية فيما خيص عملها املرتبط بالرابطات تقدمي الدعم عند الضرورة  -
يف التدريب املوّجه إىل الرابطة و/أو  ذلك مجع التقارير السنوية اليت تعدها كل رابطة و/أو ناد وتنسيق تلك التقارير، واملساعدة

 النادي على إعداد التقارير(؛

 د امللزمة املذكورة آنفا ؛نة الوطنية املعنية يف حال عدم امتثال إحدى الرابطات و/أو أحد النوادي للقواعإخطار اللج -

 املعنية؛ تشجيع االتصاالت واألنشطة املشرتكة والتعاون بني الرابطات و/أو األندية يف الدولة العضو -

 املعنية.تنظيم أنشطتها باالستناد إىل خطة عمل تصدق عليها اللجنة الوطنية  -

ة الوطنية شرعية االحتاد وتكفل اللجن ال جيوز وجود أكثر من احتاد وطين واحد يف أي دولة من الدول األعضاء أو األعضاء املنتسبني. 6-2
 الوطين لرابطات اليونسكو وأنديتها يف الدولة املعنية.

امه، على أن جيري ذلك حتت أو من شركائه ألداء مهجيوز لالحتاد الوطين احلصول على دعم مايل من السلطات الوطنية لبلده  6-3
 سامهة.إشراف اللجنة الوطنية لليونسكو. وجيوز لالحتاد الوطين أن يقدم مشروعات يف إطار برنامج امل

الثني )القرار ونسكو يف دورته الرابعة والثتلتزم مجيع االحتادات الوطنية باالمتثال الصارم للتوجيهات اليت اعتمدها املؤمتر العام للي 6-4
؛ وتلتزم أيضا  نرتنت اخلاصة هبااسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وأمساء نطاقات اإل( واملتعلقة باستخدام 86م/34

بالصيغة التالية فحسب، اليت جيوز و إال بعد احلصول على إذن من اللجنة الوطنية املعنية لليونسكو، اليونسكو بعدم استخدام شعار 
 برتمجة الئقة إىل اللغات املتداولة يف البلد املعين: عرضها

 
اسم اليونسكو الكامل وامسها املختصر وشعارها وأمساء ال تتمتع االحتادات الوطنية بصالحية منح أي كيان آخر احلق يف استخدام  6-5

 .نطاقات اإلنرتنت اخلاصة هبا
زم االحتادات الوطنية باالمتناع عن استخدام أو بالتوقف عن استخدام اسم "اليونسكو" املختصر يف عناوين مواقعها اإللكرتونية تلت 6-6

أو عناوين بريدها اإللكرتوين أو أمساء حساباهتا على مواقع التواصل االجتماعي أو يف أي صياغة قد توحي خطأ  بأن أي احتاد من 
 جزء من منظمة اليونسكو.االحتادات الوطنية هو 

 

 ]اسم البلد[
 اتحاد رابطات 

 اليونسكو وأنديتها
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